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o icI"g;.-ama dlZ: "0 gov,:�':'
i\pú,s dccbrar Clt\(' 110 pErsa não considera que <!

possibilidade ele se evibr D- Côrte Internacional de Hilia
:l1a gucrrCl geral, o gCI1f;'ral I tenha qualquer autoridade
Vandcnbcrg forneceu explica- • para examh'ur e;n

çces sobre as bases aéreas í questão. Quando
norte-americanas na "Europa o texto integral
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'(�J--D-t-)- .. C;��1,:����·\·Jf··��.�':l:��:l�:�:ZC;::-'���·:J-�• de 01;,'. o Fontoura -- I Entre nâo ser para nlcru Dinmnnl.l
Cancltnha C Belo Horrzonte l. na, os pastos estão verdes, em
21 - Todo n sertão mineiro bora a terra seja urna das gl<;
esta Iludo C0H10 um mês de J bas maninhas das Gerais. An
maio - este mês que apro-I tos ele chegar a Capehuha li

vertamos para visitá-lo já t cidade do outro Juscelíno-

1110";1:0
SCnl'Jl'C' Iernbrado co ln

----�, -------� bor...dor. caímos na vcrdadei-
ra, IW autêntica terra da;; ca-

CA
l-aüngas do nordeste, Esft· nOI

'I te nvine iro tem uma gcogrn
fia catctdoscopica. As terras

I b?as as terras nobres de Es
I pmosa. aptas para a culí.ur«
I do algodão e outros pro. 11,: os ,

- � C0111 lavoura dcnsamornc 111('

� carilzada. se juntam às 11','(1'

(chas de zonas sem i-ár iriu». 'i'.
COSll1ú sertanejo. As ;_;U' ·or!..';.;

apresentam :-JS copas qtWim:l-
das. como 11" veruo .;,1 Pid,)-

m ];10'9SI·bl� 11&da _]es�cle se eVI"tar uma quer-r-o 9eraI" !::ln5��:�i'aJ��rc�Ú::;.l!.;�lj,)C"r:·"
" . (l ",.. � I

'lJ11a cornrtrva de gC'P1:.' '1',"
.e.m o prazer de voar 'l'�',:!,.

Serãoenviadas para o Oriente édio 1�2t�;��;1���:�t�:�:�:i��;�i,;
.

.. IllllC traZCi:1DS conos_c0 l/lt1:'!'"

tropas P!ifílqueult!ilil�tas d� Gra--8retanh�! :���i���c :�:lÚI��adO;e��:�i��.'; ;1;;�ii �.I � II tIA U I I' "a farru.ro de ge;\'e . :1\1"

Apêlo dó presídente Truman à inglaterra e:ao Irà i ;'�:��;��i�,:��t:Fi��;;:::
LONDRES, 2 (UPl - Urgente - ri. eomunícacâo oficial Oil Cornpany. em 'I'ecri. Cr,-! narnbuco ou da Paraíba. 1";,.,'

sobre a partida do 16.0 Grupo de Paraquedistas pará o O'rien- pias do apêlo Ioram en. ..·ldd83 ! mesmas ruas sinuosas c-u �j"('
te .MediD. a, se, vertrícar dentro de dez dias, não dá quaisquer ao prern iér Att��e. em LOl'- i bradas, os mesmos U,}'I_'; dI'
detalhes, Limita-se a declarar que aquela sub-unidade aero- dres. e ao prermer H�)'l;�!ll- I caboclos morenos, os ln' .<h"IS
transportada seria enviada para a arca do Medíterraneo co- med Mossadegh. na Capire l 1 vaqueiros, os mesmos doe, o;,
mo reJ'ol":O para "uma guarnição", Entretanto, os etrculos ge- iraniana. I qLJ(', por sinal. em Minas se

raímente �em informados acreditam. que a ilha de Chipre se- I chamam quitandas, Uma at-
na o destino do 16,0 Grupo de Paraquedistas. TEERÃ, 2 I GP i - U ",,- mosrera de Euclides da Cunha,

O 1(;,(} Grupo ele Paraquedistas esteve alertado durante crctario da Comissão ck' ",.1- ô-:: . Sertões". C'1�al�;1 indlzt
mais de uma semana, Enquanto isso, altos membros do "'0- clonatizacão elo Petróleo des- I velmcnte desta cidade, a qual
verno britânico estão trabalhando na declaracão mediant� a mentiu 00' boatos .{� que l'",-, guarda a rude virgindade dos
q_u,:l, se tornará <;laro ,que _

a Grã-Bretanha recouhecerta a pos- carra sendo negocraco um

"'j dístrttos sertanejos, onde 011-
sllnhdllde de naetonaüsaeão da "Ang.lo-Iranian Oi! Cumpany ", curdo entre o gov erno (' a tr01'<1 se tiravam muita f:1C",'
como uma base para se negociar um acordo. companhia anglo - irauiauu. I de ;jf')lta ;: se davam muitos

TEERc\, 2 (UP) - O primeiro ministro Mohamed 1\1os- (Conclui na 2.a píÍb'. lel'ta :1<'!! li onctuí na �a. !Jil,(! :tt!'a i\�
üarlegh rl(�clarou q l:C o Irã CSPC1'U uma solução "amig'avel ' pu- � "

_. �_. __ .��

ra a disnuta petrultrera com a Grã-Bretanha. Em sua prtmeíra
apresentacão em !lUblico desde o dia 13 de marco ultimo, OU,er O P"'.fBquando anunciou que permaneceria no Parlamento, até que a li!
questão fosse resulvtda, o premler ]Uoshadegh concedeu uma
entrevista à imprensa naquela casa.

11re�'����';�1;ce��rl à i;��r�,�� �i�i�' te�1Ía'��I��16_��!n��a�"Jô�i reelel"'çaNO de Danton Ce_·�e1nn• ..,;a. o pnmeiro ministro 1\10- Company", controlada pelos M li! = �!h "",c

I hamed J\rIoshadegh declarou britânicos, "as potencias oci-

Co Irã for frustaclo em dentaIs deverão pôr de lado No próxinlo dia 10 a ouveu çãtinão somente suas pretensões T S H� �
quanto ao Oriente Medio, Nacional dos jrfU1!,na��reJiI mas quanto ao Oriente todo". _

I O _ore:l1ier disse ser sua opi�
I

RIO, 2 \l\íe;_-id,) -:- Circu- dor da ,Cun\'�IlI�éJ�) '. ,Na�:()]�:JI
Il�iao Que "p_ara livrar Q mun- l?� ontem neSLa Cal?üal a n�- ?O ,PartJ.clo a. Iedl�zar.1e l.Jl
ao da (ercclra guerra mun- tlcla de que o sr. Dmart Do, - ]Un!lo. C<;Jl11 autor,z8_!;;<.n 1'.1

"II I di:ll, .-k\'emos remedia.u as neles será o suces�or d?!!l". ra Il1str,Ulr toçlos [)t, d;n;fo)I(Jó'

tF : 'l,iserías da povo. providen- Daníon Coelho na p"'{!<;,den estaduaJs
,_

I í I ciawlo () capital necessario à ela do PTB, na illv"t ..;,� �u �ellm3l1) ml\1Titlla 1>;)1","1 .

I
I . . - f nlastRJllcnto daquele ','1�':":,' ;:w ;'.:1 l!'U>I

I 1 nl'�_:l(J,':i (lC_ SCH lll.vel (k "\ 1- :JtlJal 1ilinistl'o do Tr.llJ:\Í!1t1. I lUO, 2 (jvll!rid,l -, Pelo
__-- �_

da
...E. o Ira S011;8,1te con�_c- Por outro lado, 'JU1!'P3 (01'- telefone) - A bancnda tra-

G t;.BINETE De MOSSADEr-H \ �.UI�a �s�o, me�';nt..::..1 uÍl:!- i repte:" trabnlhisla3, lh'jnn- ball'.is�a ;18 Câmara cO,l;vidfJU
,"'\ I

-

L -

\J a' <_�.ça,o__:le ::>ua; �.<��1a� ,!_Ique:�s palmentc os re!Jl'e-PP' lme:o o 1l11111stro Dall�on COell10 Pi�I n"Ü,l «JS, que \ f '11 "eüdo )' "�- ó São Paulo, prcI·�:trl(·.n lJa- 1'a uma reUl1WO secreta J�d
plor�clas para (> bem e c,nn-

•

i{'r-se pela manutc!1(,{' do EI próximH quinta-feira, OCilSi<:!f)
quc<:uncnto de cstnmgen-os. t L:allton Coelho na rt"t.:.,;'::·!.l· em que s'erã? ex,:J11inad,l,s di

',oa do PTB, na (":O,]VC1IC,'O ver�as quc::stoes lIgadas a 1"0-

Nacional do Partidn. a ) eali- estrt'turaçao do PTB Ao (!llt'

i zal"-se no dia IOde iU.1110 pni- �e mIorma, o sr Dl.ln101\ Coe

I X1ino. lho comparecera a CSf,il lTll·

!
nião

C��(lIl'denadol' da COl1- _

vencão Nacional BIC). '2 (IVler]eL) -- I·\l�.] prt_·

I RIO, 2 \lVIerid.} - Por dC!- ximn sem:.na "'-'I,.lUO r'o'"

I
s:gJlaç�o do sr. Getulio Var- Belem Ulll. ennauo c,;p,: j.ü
gas e do sr, Dunton Coelho. () do minIstro DallcO)j ('( ell<l'.
dejJlltc:do petcbJ:sta. Frota 1\'Io le\'ando insi rvcões l. ,',,:; j i' "

lTira foi nomeado coOrc1e�,_1- respeito do Direi ,-,n') !'�"h'-
dual de PTB 11') eflrú /\.[1,·
ma-se Cjtl'- ;] escol:11 fl'J «,1.,
gado elo PTD pilra·";ll,?'.'

"

C,"

'''{ll}ção I�ational do I� l j !f"f',

a realizar-se a

próximo, deverá
ele acordo com

J)jA'!'II)l": ,Hl\{/HJUO X:\ YfUi
� norte de Minas é o 1

sertão do nordeste brõsHeiro i

lN� 27:�d
__._� l

Red .• \Ú. c OU('llhPi

!tU.l� sao l'-U1llo) 2�!l

lTOUPAYl\. SECA

- NAVIO-HOSPlT.lL DJNAMARQl;);_;S PAR.'\. rl CORE'L\ -
o Navio-hospital "Jutlândla' é a contribuieão da Dina
marca ao esfôrço das Nações Unidas pelo restabeãecl
mente da paz na Coréia. ° navio tem capacidade para
300 feridos, além da tripulação que, inclusive o pessoal
mé(lic'.)· chega a 100 pessoas. Na foto, aparece o coman
dante do ".Ju�lãndia", Comodoro K.ai Hammerlch lá
eSCjlleróal. Cl'mprimel1tando o Almil'ante S11n. da ma·
rinha COI'can·'. [Foto ONU - Especial pnra "A Nação")

Paulo

elabancada
os adicionai

ções,
o I'1.'B c 11 J1rekl1n
tio Rio

-

RIO. 2 (lVip;--id ) ,\ II"

, �_--_._ "idade polítIca de li1tL llél ;E'

Dispendidos cerca de Cr$ 51,,10018000 BIU todos os serYiçosl�:�sgl�lçã�i��!t�'r:r�����:�� ;�,/
" balhlstas de �,powr o prc:fe'\ II

Foi enderct'ada � direcãu tlc.,;ie matutinu, pelo sr. Anto- I lc,,'e l.L<gar pelo D.ccre.co .l.0
Jn'io C�r'os Vit',l E�sa ',iH L'-

�

"'[T·t' A"I F'll
•

t
' • 'tI a �

,

'29 ...... n d' J.'" de 'o','('i1"" (Ie _c.'. ,:;t J. ....... ",.e '
..filO � 1 orulO \'1 � 'I 10, a Cal':l CU,]O C{lIlI�U Q, , .:>cguu', I :_iO.:r, <: v .,'_ �,

•. de choca-se COnl as dfOC1<l,';l
Ü'anscrevelUos na integra:

119::>1.
Para a. consec;u�ao lh'",! .;OEClue fi,< 2.s JlffP... letr::l G>

Blmuenall, 2 de junho de 1951 ta verba del o m;J,XWlO dos b,

A' NAÇAO meus esforços, I,��nd,) !'ealiza- --�---
-

•.
--- -

- -:
Pl'csados senhore�·, do uma Viagem a Capllal Fe- ,--�----��

-

�-lNa ediçãu de 31 ele maio últim(), esse conceituado jornal I' deral. em janeiro último, <1- } Ultimai!'fez refCl'i:nrÍlls aos SCl'VlcOS ue con.strucão do trecho ferl'oviá- fim de evitar seu congela- i 'I iJ •

rio Blull1Cllau·Uajai. Para que Il assunto possa ser melhor a- I :1�lt2,�ldt'oD, o que felizmente foi e-
� ;, homenag�lif;'

I
lu'cciado e julg'ado, IJasso a dar (JS seguintes esclarecimentos. I' •

I ç 1t;J!
A cOlisi;nlcão desse trecho teve início em 1926, cujos tra- Sobre

l
�

i
balhos podem -ser divit1idos cm três períodos, • à Laureaoo I" RIO, 2 (�ll?;rj�].) - {)

,

�. avião
da li'A.B �olldu:dn- i

tio a urna do 111", l';,llHl- í

- - - ---------- _- ..-.. -_,..�-�____",.�

!\EXamina a UDN 0$- projetos�-l
(0i.enviado� ao (ongr�sso pelo :II �? preSidente Getulio Vargas i

�-�==

de Cr$
abe�'�,J_ :l

RIO. 2 (MeTid,) - Reu
lliram-se os melubl'Gs!ln
Comité dc Cl)l�t.tituicão E

eonómica e Finanças. <la

UDN. que estão exalnimm·
do os }Jl"ojetos reeem-cn

"íados ao Congrésso pelo
presidente Getulio 'l;�,1i"!"I<;,
s()lidt:�lldo medidas de �.

mel'gência para deter tJ '.m

nH�nto da Yirla� A i·CtlUi1H
reaJizol'-se na sede .Ia l'.
D N E�') p�·destra HOUl a

l·�·p�n:ia��'ln. o sr. ;');i1 !.-;

Fullu (le�'�.lrttn t]ue 1 GOl':

tÍllha ,H'CitO a eonstitud.. ·

lIilU(hde do prim;>íi') '1"5

pr.d�tos examinados, que
trata da intervenção e:"I

nõmica. Declarou qae:I
UUN apresentará emend.a:;
ao referido projeto, jH"JCH
rando resg uar<lar os dil',.'i-

I tos inclivWuaí,,: afl:n 'I"
que não fiquem ao ;ll'�lll,d<l

t (h� g'overno, já que
. J!i'-:'

I durá ao executivo Jlot1<!, r�,

intervencionistas, Inlormllll
ainda () líder que, seglllula
feil'H, haverá UJ11ã ,"H'a

reunião, c desta ves C()1U ,1

pl'esenca dos senad.H'cs pr:r
tcncentes ao pl' rlidu.

II AS I
I \"\)ll:JnIJll "" nfUI1W '\I dI!;' (:0I11prim1do;,;

\1
I�=T :[<'IN de EOE�H-
RINGER, ALEMA· INBA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



i A
I tiros. Como Pedra Azul Iern

[bra a Paraíba, a Paraíba da

I éra romântica em que não
I havia autOlncveis, prfrnave ...

Iras, açudes contra as secas,
; radies e tampouco écos de vi
i trelas!

'I' Há um contraste curioso a-

qui entre os penedos nus. que
i encontramos aqui e acolá, ,� o

I sólo produzindo 1lll!2l graro.i
i uea que sustenta o gado ;';0,'
J do. bonito e sem berne. ,\ "no
i raltdade desta natureza é a

I seguinte: ela é duplica Dá
I pastos bons. onde nasce, se

I cría
e se engorda o boi e os

'tenta ao mesmo tempo. 1'0-
I chas de um perfil particular
: .nente africano.
: A criançada da cidade :a

i sabe que o governador .Jusce
r lino, é o senador Bernardes

I

A Nt\ÇÃO
SIA "A N â C ti o"

,

Redação, Adroinistc:u:ão
-- e Oííc\uas -
Rua São Paulo n, 269

Fone: 109.2 ex. Postal ;{S

, I
Diretor:

; R.!iAURíCIO XAVmR
: Redator-S2.cl'ctár:·':
( ORLANDO SH....vEIRA
I

'

EXPEDiENTE
Assinaturas:

_-_nU�i •.•• Cr$ 100,00
:S�mestrai CrS �O,�O
N, Avulso Cr$ 0,50

Sucursais
RiO

TIU;! cc 01;1.�idúr :n .. 100
-;-cr:C!3: �3-'� 63,* e i13-s997

E_ ?A.;.ILO
� -: ': �. "�!"H n .. 230

B

-A MACiO -

Filho mcrrern de arr :):rE'S pe
lo 'Peixe Vivo". Com') 110d€'
riamos esquecê-lo numa ex

cursão destas? Repete -se I)

sport de Diamantina. Can
tam as meninas o·" Peixe
Vivo" que o senador T1erIlar
eles FÚho 2 o governador J1IS
celmo consideram com J coi

sa deles. Por isso, ambos pu
xam o coro, que é sua \".: co

mo um. perfume d,scrdo cie

grande costureiro par is icriso
Estes Cô!11pOS c1� pedres lrir

tas, com estradas que S� per
dern. porque passam ...e.itcnas
de metros por cima C\� rochas
"\ ivas. não Sf,O sítios para a

meditação. Procuro saber o

que nós outros víernos Úl':::Ct··

depois de inaugurar I) Cen

tro d� Puertcultura de Pedra
Azul. e chegamos a estu LG,1-

alusão: vimos fazer o sertão
do Nordeste em. Minas.

de 28 de
Junho

retacíonauo de coas

rcfcl:'�ncla.s cnruo auxíüar da Dire�k�rra. c ;:�c.1-:"e -

..zerrdedor, rla ...se

!n.·fj,·!:e-r�llc.:� fluem ttvar condução p:".Gpria se �cm por conta da

."\lJTO�JA Di' JC.-'o BRUN'Nf

Cem zao Pcgb� - 249 To�os
14íJG!.::;.r.... IS· Fonnctc : 16::t 23

;ROCElIllJ, DE L"CXO. • Cl$ 40,00

asse.t'I...i.I'0U
nâo .haverà
géncia. :'""C-' .lf1:�'- " ;- i

seu contendor. I

Pannain de"" 5"1'! -----'---,------------
. ,.

-"l-- ''''''1
::.--..;J201Vlt.Lo. ;.. l! I

j. .1-''-'''lYf'''!-J''''' ,",,!f'f"lu- .. {Ol1"'·';-1...... -' _., __ �,_., .,__��, � .J.. .. �_.I._

r a. 'p,sID" ;�crim�·:aa··'st.c.S B

'I vand "!1 T ÓY1'; " �;:>r1"'pr, T'Lo.-\\ (. ... �i:.l.,-, ........ _ ....... ç � ...... _�I,.��J _ •."i .....

I • . '" I
i Y'_;:S, 1;,H Co ser insenna l1GS

I'i ;:: :11.0S, foi remetida para
,

Urro "-'ln .>')"''' ..''ln dos'.,vu_'_:; ....... !.4 ...,,_l."I_U _

\ �- r; c'.! '1".( ntcs um diploma do I
121.1 de � ong_'sgado mariano I

I e c;:;_"CC(: inzlmas da mãe do I
padr- r;cão ·1e Carvalho, !

O c-il:..1Ír.ali.sta Evandro ------
LIns ccncluíu SUa entre-

ti v�stf) com esta info�'ma-I':_
� ;He

II �.:w:
:::-:Iá cartas que provam

i

'li l!nYI�lap ���raUi!i;lllUf.!t�i fi il.11

I ;�� �oiC�[) ú�fco T�;:Z���: !
� }"'�):-;'ÇF(; t:" -'SE de p(,s:-üa �'_:A.�1�a.:2. 0 (jU� �'l?1"es�!lte bôas

i 1':_::�·€"'''-r.:12�. !.-:"::.� iLle�e1!:-:;)€TIilo cc llTIt C2:t"gO de ;;-l.G.:;.iliar
,,�( "i>':T.'�ú. ,�.a�1�:�': ;�i, C!.un. e I!!(!. \Va�te!" &_::nnÀdt

------ -- - ,------

c
�amiDhon�e Rural Do��e 1951

Laffront�
""

� ag-ora � em clltras pala"'vras,

_�'::';: até q:.lE' tenhamos um exér
_

,-ito de homens à no;::sa dis-

..• :<" ••D"";,' " posiçà(J e escolha. r----- .... ---- --

"" ..

-·1.... 11 p, r e,-""�.,..���U�íW",A::srii�"� --� ..

..,..,_,..tt P'

ll10 II!
: (,
I ,I
I:
I

;;,Ufl.. fiia:ranhão n. 2

P:rua de aço. ::,!:.lip:,,!'"l� '2�. .J_n r.�,:Eo. Cõr verde. Quilonleíragem
dp pe:rcG.rso. \..-ende ...se. "·€:r e tratar na Auto Mecânica' Froeschling.

P!)Ffl <;
� . � ...... ........! �,;.!

j I' ..."
� .'.

a lo �"I ':
i Tr, ".
i'ln':; �_4 ..

'I", .... rJ.

IlS3enu".ela G�r�: Extra.or{lin:�,:j:t
-_- C O N V O C A C A O ----

i.... De OTch':!l1 do senhor Pi'csir.:cnt0 COl1'ifiÍCO 03 ('��::-;0cía

I dos àês'ta l'l1.tidad.c. Dara c{Jr:'�T_,arece': ii Asscmb:',:-ia G::-J.-al

I
Extl:aO!'d:in;i,�ia a re'2;,izar-se no próximo ct!.a 5 de .,}'u:1:ho,
terça�iei:ra, ns 19 !)O horas, no 5a150 Nobre da }\sr;;ocia:-ão

I
Comerei:::. c Induslrial de Blu;:u:.:aau, a fl,11 de sC'rE'D, ira-
lados os assuütos ... cia seguinte

ORDEM :;J,) DIA:
1) lVIodi'::icação d2 dispositivos do Reghnen'o Illkl·no.

III 2) Creação da categoria de socios especiais,
3) Assuntos àe in�e:resse da entidade.

. ! Blumenau. em 1. de Junho de lB51 .

. __ __ _ � • �_
GUILHEHII'IE YROESCHLIN. 2.0 &crctiÍr;o.

__ mi! NOTA: Hão havendo núme:ro legal, 12';:)) 11 sessão ser8: �WL3i iQJi4 maL == 2 GJ!C$ a WIII!IIo I

1 ! pL'orrogada pQr uma hora, realizando-se :lpO;',
: i CGD1 os associados presentes.

!

c

40,00

EDiÇÕES
li CRUZEIRO

rádios (1� q�ll.lqüer U1aI'CR Mcutagt m II ca

,'lios li;) qualquer tiDO, Venda d,-: peças € acessório2 para radh

Venda d<; válvulas Americanas e de válvula:!! PhHlJp3 IVl!"-!:'

Rãdios: d1vilrsos modelos e mb.rcaa

RádIos: uS8dol! "ótima ocasião",
Rua 7 de Setembro, 4 '" \} (13)

BLUMENAU

iJtMt

Dr,. Telmo Duarte
�- Clínica Médien. -

�S)1�EClfoJ.,lliTA EM DOENÇAS DE CItLo\.NÇAS
<JONSULTO'RIO: ESQ, DAS RUAS FLORIANO PEIXOTO,
E SETE DE SETE::'IBRO.

RESIDENCIA: A_' RUA SAO PA"V'LO, :HO - 1,-, andar.

f raia de Camboriú
melhor

n(!b:! !lo dr. Lau!-eanG c o

�r .. !::,aai: "f�Ç)fHc.:) aé

l"Ullorto estava l'cllieto de

pessoas qut! lo::ra;'1 pres
tar a. ultir.:.â home::iagem
ao dr.. r-{ ,-tl}(!;!eão Laureá ....

no ern terras Ccll.';ocas. O

cotejo, da Igreja da Oan
dehria ao aercporeo, foi
feito ·ilagai·:Jsan1C::l"t� de
vido a imensa 1.1t':J!:'dãn.
:-J:G trajeto 1·�;;1f�:;,"R�:am ..

S� cenas Í!.TIprl5.ssh!l1antes,
entre as lJCSS1}{.':; que a

cor:man!"!:J.l'am () C\'\<:jo
fÚ.!1ib3.·'�.

Rua

---- --- -------

--�

c
Qt

IS e
ma�'o nt;vo e ser-,H lIara cf>merr.iv como ven!leõo�' Dl.

!lrae,t"-e illterim', iVlai.ores (letdl>es com:
Á

_"__ HACUADO & CU...
_ AGENCIAS --

Filial Blumenau - Rua 15 de N�Vembi'o, 1 3 2 t.

de todos os tipos, a
�reços üailos

SI!rSlI IHIHJSIRlftIS, 'Iesnos sohu;ão ,.ilnediala para
!HHi�) probhHiH1S de f l f J R I C I D A O E

DE NOSSO ESTOQUE

p<ifO �ronta eniTega oferecemos Grupos Diesel m Gerãdores
com 220/380 vol�·§ 50 ddos, na� seguintes capacidades;
Usina completa de 100 KVA com motor Diesel de 126 HP 1.51)0 ipm

Usina completa de 200 !(VA composta de 2 Grupós identicos COIi

forme acima, (fornecemos Painel. de sincronização para função simuftanea)
Usina completa de 300 KVA composta de 3 Grupos conforme acima
(fornecemos -Painel de sincroniza�ão' para função simultanea) .

'Grupos> Diesel
Geradores

!HOUCHINl

Consulte-no:; cam· ilnteee<J�ri�
da sobre demais cletâlbf:s,
preç<:>:; e- condições etc.

C�J:lhc�a. o Eld?raclo BraS�1�iro. NOI t:� da p.:- r)n:i� '\ iDja.nd
conforlavelmente pela nO',a linha d; LIMOUSL."-:ES
-- EXPRES::;O CURITIBA-LO':'fDRINA Ul'DA. -

:Nova linha. de LIMOUSINES quc. liJ'ará J,iàriamente,
pita] uo E.õtado do Pa'-"nú' õ. CiLb.de u�, LOndrina.

HORARIOS

'O.. Grupos Geradores sJQ

'ofereddo$ Salyo' V4!ncla Prevhr

/ S�C8, fjom�.1\NGLO�BI1ASILEIRD Ltda.
�V. 'NiJo-I Peçonha, 26 9.° andar - SI 913·914 - Fone: 42-9023, C. Postal 2485

:TEI::EGR,; KORBROS � RIO DE JAi'-IEIRO

P..\RTIDi'\..S
De Cm' til:l:l, às f5,:iO hr",

Do LOIlurin:J, ii:; 6,30 hr�,
EM TRAH'EGO MUTUO COM O

('HEI';,,\ I lA:::)

Em Lomlrin:1, ÜS 16 i:'G lu�,

Em Curitiba, à,;:; 16,30 hl's.

EXPR. BLUM._CURITIB:"\.:
P}",S;:;AG:E:NB: rtf�1t:l. cid�ldc it. l�tHl 15 de }1'JV�J �n3, l·tone :1002

E:n:l Curiribil, ,ú 'rua lá de l"rn\.��l G�:!, '[;'on'_: t::;1.
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os EE. UU. serão
cam.po de batalha!J�em um

"l*ruman ..

rlSCO de coníla.graçãouma nova.

COMERCial VIEIRA DRUIS S.'tI

I! *

Peças e Acessórios para Caminhões e Automóveis

Disfribuidores dos insuperáveis produros:

_ o ca)lôt do leito Jos Lípos e carrereis, ergue-se am

plamente com facilídaJe, para 'limPêsa daquétes P. Subs_

tituição da fita;'
_ ti envólucro prOtetor da máquina, de bela Il moder,

Baterias IIGOODYEARII
� Óleo para 'freio hidráulico "STOpJJrI 'Ir'

I
i

\
I
I
I

j

na forma, cOnstituídQ de urna única peça, fundida. em me

tul leve, também é l'etjl'ável facilmente, destarrachando-se
° que facIlita eXtremamente as Iim-

*

Comunica que acaba de rece

ber uma partida das afamados
bicicletas alemãs IINSUII•

VAW\ 0:5 E8'1;'ADOS DO PARANÀ;; STA. CATARINA:

PROSDOCIMO
SEJA ,INTELlGENlI:! Compre CI me.lhor

15 de Novembro, 923 (ao lado da
8fumenau

com B 1I0v. e
PfRfUMIOíSSIMO
Sabonete Lever

De}J0sitQS a vü,ta '(S8tíi1 Hn"lit<:').
DEPO'SI'l'OS LIYilTADOS
Limite dei Cr$ 50.000,00
Limite de Cr$ 100.000,00
DEPO'SITOS POPULARES
Limite de Cr$ 10.000,00

,

4.,1/20/0
4:%_'

.

5%

DEFES'A DO
OCIDENTE

(De um ohse rvatlo r social)
O debate que, nos Estados Uni

dos. tern provocado Da
í

mprerisa,
no Congresso e nas esferas oficiais,
a atitude do gen�r:\l Mac Arthur,
vem chamando a atencãc do mun...

do apreensivo com :J.S pel�specti...
vas de uma próxuua gue:tra. AI ...

guris pessímtstas chegaram a ;t.fir
mar que essa arnp la dívergência,
surgida entre o g')vcrnol Jiguras
de proa do cstacío-rnaior amerrca
no e o heroi de Bataü, seria utí ....

,!li7HdO'
com vantagem, pelo írurní ....

go. Nada lnnj.... errado. HOJe� cora
o longo debato havido, com o que

, disse o presidente 'I'ruman c o gt':" ....

I ncraI l\h:r:=;jl�ll. não �Ó a nação a ..

mertcuna est:i pcrrettarnc utc €:5"

clareclda, corno ('�clarccjdos estão
iodos os PO"05 !h-!'2"=_ O:-i Estados
Unidos janlai!-> �::rh'__r.-:í) ..10S COJnu...

nístns: jUlllaü.; .�(! d('b;_r�rão levar
LJara �l�-; a_-�':u){í; 11 I;:::':, preparadas na
Asía pel� EUSSH\ sovrétíca. A sua

11ol11icn é uma sú e, para realízã
"a, tem UJn programa. uma tática
, um ponto de vista. Assim, os

jcpoilnentos de Vlashington só be ...

nefícíam a nação amer-icana, que
não poderá ser surpreendida pelos
-corrtecímen tos. E a Russia, xeal..
mente, a 'úrrica co+sa que poderá
reduzir dessa polcmica histórica ê
que o povo americano, solidário
com a política de defesa incondi
cional dos direitus do Ocidente,
não perm+tírr que se distenda a
ambícâo vermeína. Tr-uman, 11'1S
"uns últimas declarações, disse! -
"Nossa potítíca internacional não
é uma questão política. E' uma
questão que se refere no futuro.
da numanínadc". Por outro Iado,
o relatório da Corrríssão de !t,'linis ...

tros do Con=ctho d a Europa apela
para os E:·:1i?l;io� U111dos e pára o

Canadú, u :hn de qtl(' se <.:sLa1J:!!:le ..

ça, numa declaração comum, que
nonhuma nova expansão da -zona
de influência scvíétíca 5C.i-a to��

rada, parücularmcntc, que toDa a

intervenção GO CXél-cito soviéti=-:o
ou de SCUb sa� elites contra +"1 :J,u·
goslavia �cja cqujparadél. pela:; pb.
tenci.;.ls ocic1ünLais, conlO un"l ata...

que contra seus próprios territó"
rios. Nll Russia. porenl, ntE) 11á
deblJte. O pO"O 11ão conhec� .1 !o'l

tuação interna do país� ni"'H1 sua

situação cxterll;l. A maio;:-;a uo!:!
Iii

politicos sovIéticos desconil{'r:_� �
realidnde de seu pais. .Mesmo aI':

organizações da direção CU�!l!J)'c:n
úrdenf: sup€riores, sern sah(n" por
que curnprelu. O totalitari";lnt) f.,O...

viético. feito de dogluatism:l !llÍSl1
Ueo c :lrrog(tncia, evito. tod:.l ou
qualquer parii"ipação do po,'o nnS'

decisões de seu lJroprio destino. ..4-.
máquina militar funciona como
uma máquina. A máquina eivil
funciona como uma máquina. Só 'o
homem que não túa como 110-
mem. E' uma humilde peça da
máqtúna. Por isso, a J)ropria Rus ...

sia não telTI .certeza da -eficiêl'lcia
de seus exércítCrs� Como tl.:do, !oi
construido pela compressão, tudo
pode ser uma imensa mentira. qUQ
'm" " ""ho,o • ,no "'�"'"

_

(�

« .

t. " ç (�\, 'I < < -,

{()J�11.-:--::=:._;;)'if&'V1.
. '-�;'-�::lV

t�t-_:.._.:��';)

,-�--"'__:__� L__
/ =-/��-,,"

�- .�::s;:>
is:eiilizc as louças, roupes cic., u�a�:s �9r

um tuberculoso

AI" fresco.e:rercício, boa alimentaçãu e riÇ/(J
·m.odl!1'llda contribuem para ci..-itul' (I Tu
beTculose.

A TaJ'Clt.:ttlO":C c 'UiJ1Cl dlJença. conwqios,;
e1:itc CO·H.�I{ com f]S Luorrrul':t.!5n ...

o; Hu�o>1: n!�:e!a�n a Tubc'lC'u!ose no "G�7�

·'f)'7nfço _ qucrulo a CUiQ'-é 1nai� fü�H_

Não 'permito a propagaçgo da
Tuberculose l A Tuberculose émais
Í'reqüente entre os 15 e os 45 anos.

Não é hereditária, mais é muito con

tagiosa! E se propaga com mais fa
cilidade entre pessoas de saúde aba
lada. l\1antenham-se fortes e s2dioi<
- você C sua família - {:Gm uma

dieta sã e nutritiva, exercícios . aO
ar livre e bastante horas de sono

Não deixe de procurar seu médico.
anualmenie. para um exame físico
completo.Esta é2. suamais poderosa
arn'l1:l para vencer a Tl1bercl.lloS0

A íub er(ulo!>t< IlrOdul Tubercv·,
10se t Conhece as or\ndpnb l'tl>II.",
de infecção íilu�l'al;1íu <" illlôí ."
afaste-sr- delas Cn!(llldú (0111 ê�!es
smzoruus (nr;�laoh_... pe.tc1o de pé��,
.. falta di.: "p�.ll1e i;' Il1clJ;::{;�tij,,� rr ... -

qüentc;: - r"t1",,,ç() (lLl ltaq 1ft I,:_' ('�I ii

1"0. sanguínee:s o .. , sBngllinOl;?!J1o, _.

lO"S!:' persistent.e, rouqUlGt1(!, CloJ1'l'·,.
nC> peito Qualquc! ÓêES�'" ::oü'll.ow,.
j)OÚ(-' t-i81 siaBI í..�� Tuberculose' ';:."1 lt
... ull:' lOgO ",eu meuico Lembl!'-�"
_4 TULJCJcu!osr? po�· seI cEl'auo 'Ir'

[';,aUtt.!.o (t LBfJ1pl) p!!lú ��ú Itft't.i!n_J
.

faça, todo$ os anos, uma Radio
grafia dos Pulmões! Uma radio
;2.1 afia dos pulmões descobre a

'j")l),=!'culose muito antes que se deu
dtltem outros sintomas. A Tuber
«ulose '<Hl estado 'Í:ncipie7!te, quase
�en1pl"e (? cur(.�YeL As novas drogas
,'::-triQ dIJndo muito bons resultados,
111&" o diagnóstico p1'eeoce e o tTa
lí,mcnto múl'ÍCo em tempo são 'a3
-<,')11a:< mais importantet'. Se Q seu

,ilJéi:lico constatar tubel�culose, 'siga
�l us conselhos. Proteja-se - fazendo
,ue,} e SEllS filhos - uma radiografia
do,; pulmões, hoj? mesmo.

!II E8W. !múlwaçàD 1,;;: pcnte li" Illl.-!! sélie fl(!riicau" "OS woule·
mas de h.ig2CIlf! c saúue 1JÚbliCG. Lendo �sta {j(?'1'}() roeê 1 l-'.fl (:ú}J!U
u:m.a cst1'eiia colabo1oçqO COIH- ;leu 111CCtlt'v l,U.lU�!) PNOJ1:..C:.I
C'o'Jno ta�l1bé�H l1:1"ELHORA. (' �'P!l l_"lr"i.f.eStar "�l(.Lo F; ·'t,·"HIUI
.nf'Tmitindo ... rl1e d!!sfl·�lt[H· uniU 'L"Uli mo1.� r.:riJgu la �(.dJLlH1!""l

SQUIBB
FARMACÊUTICOS

OH DE 185&

:511 i;1tÚ5.f -rilc_btu. duruollti f3"!i1t!1 mê5-. scv -9XEmp��JI' gtõti!:
."0,,:-10 J.!bt·O f:. R �(\:\Jlb� & Sgnt do- 8'�!;;d �llctOC ca P"bilclduce- ,J.� \..-OtX.c

I!.
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QUARTA pÂ�aL.�A

e'I"'.,..r.,.,..AI"'......eeeeeeeee�
CAlVIU'l"HOS DA POESIA

Rito do -

srmoc
..

Vamos caçar eotta, irmão pe{!uano
Que teremos boas heras sem rnzão,
Já o vento soluceu na ar.:'_f;lH�a �10 inato
E o arco da velha j:'i. ��_;_gonu :as Y!rgcns.

prias ímperfeíções.
sa justificação,
ainda sublinha:

Não Iahvrel uma pab'p:a e ,-Í),,{: <e",1!,� mudo,
Enxergando na ceva a Europa tr:lha.Hl��r;
E o stlencro Que traz a rt'ufJi!!i� {S.3 !l1.UtQ,
Completará o 'i'üllliço, er;;llcnrb a" a!H!sües.

E quando a fa1_i�a cl:!'ilH !lVS i>�·rar ttl_!. aventura,
Irmão pequeno, estarcmcc �ão f�!m�i�s, t:!O prímáríos
Que os nossos IllCnS2.hlento5 serão vastos,
Graves e naturats feito o rotar (ias águas.

t

Digarn o q ue quíserem, 111:18

I
par] :01',:",:, a encontrar a A_

Iegrta da terra. para encavar

!
sua verdade e respirar '>1.1'1

p2Z, é nreciso encontrar com

�"- "__ 1
a cO:l::;�Ú;nciJ livre, Tudo is-
so node parecer puro S211ti-

D;� ! ���" í,��:,:�:��',)�'
I ,'L: a j:"Cl'�ll-itl(, d': olhar
cir-nr nS3 -fi:'�:(' 3r)l,

r!.::-r� -

.

submissão. Sim, se não somos cía caseira, e teve

'muítós a cornprecndê-Io, 11ÓS' sorte de encontrar na sua

:.; scntímcs todos, e digo todos, I tl';_tI esposa Sílvia uma muthcr

sem excessão, porque os que I q ':� o segue a todos, os l'.;:_:c'
o não sentem, esses não con-, rcs e se adapta a tudo. ernbo

tam mais, li miníma c't"'\.·jnha! ra sendo uma arrstocr.u ,,';),

ten:r S('U pnqth:ho' l'antl) de í latIy. Nestes úl�il11l)S _di"': P",-

dc'onde'rdírá'vltb c.('x{'mnlo. dois e:;Lw vivrn-

dI'

Hoje, ;'15 H horas
Derll1lS O'1(oofc, 1\11(11';" Mcade.
cm

-

-

-
...

-
-

'B!
::;

Fo _
-

s.'"

Aniversarianies

dr'

!tIL':m\) t,�, 'pe (lI :(; sua

tinúa de �:�: (: : ,rL't iso ter és
111.:10::; Iunpas par.; ldr_.")� �1�1 re-

coí- ! te i(:8:- ('

yr��lt'�"l t0cli J!S
da mcda

{lJ�l(:l1tPI'�'ll'h \
�

Av, Rí o Branco, tf (sobrauo) ;,!
:: r Ao l-ltlo do Cd�t' Btl�cn I ?;,
-:: 11llll!!IIIUhl! lIlHllI,,,'·'_ I,,!UH�

-

!
I

- f_�: 1-!.\' 1 C ç.n1llliCfYU-se:
r

: l:,:.:.ii-! mais que q�::2d8 êlO,§
:: "j,-,,"<)C-- 1"'-'" �,�n -scolhida I:::
"': I l .... .1. ..... _�l _J,._.-.� �J\...l. ..........•J _ '::

� ([ e v '-" a sr a dar' I§.
1 ; 1 ( �T!_ ':J i s d o CjliA:'=
, •• �" ;. '_1"'1' .anheiras e 1-1"a-ict. 1 ::::
, LI 1'::' "'-.-1... .. �'{.l. t: (. oJ 11- ...0,

"
:::,

dai G'rl:'tE�:::;_ ::���:{t:ie de 111ta.: �
Plnul.lcdo, que requintou a

li
�

, la arte, íntroduzindc+he E
(Jl,c�""'?11t-O,'-' de astucia, de :__': Um delicioso drama rornántico,

__H_ - � --� quando a!:i mulheres sabiam amar

caleulc, -t<.' paixão _ 'A mur j §
lhe' c-r- l'f" que r} seu ,oeinn-I'

=
_� .. ..-' .... ,1, �J • ..... ... �. L � _ u ";;";

C�lj � ln':::\'e e dCSa1}atecê:'"
con-, <'_ p:�mcil a juve;1tude, Is
e s,,}Jp que o 'homem 'temi �
muib.l�, a'if't�'acõ,8s que O po- I �_-- " t:'" nucoerada Cr$ 6,00,
ciem BfPS1:.at' dela; então 'ê AGUARDEIVf: "Bo'1equinha Linda" -- "_i;,

€C't·1·-1c '1 11�;1 ? rfifi, ios �n[tra I::: ·'\-ll1;.;anc .. t Perfida3' e HP0cat�o de Nina'·.

Coiy.o Postal 785 _ Cllri},ba t
0 '-" " _, _, ,. _. -

�

I ª
'

Ê
(Conelui na ::!, a pã::! letra Bl --:mmmmmimlllmmmWIIIlHlllilmlllllmlllllmmIlUUlIIIHUUIl.Un;-

Doencas "dO
)

..coraeaoa
. ,

DR. Cj\RVALUO

----- Preços de cost umo ----

Ho,ie, às 16,20 e 20 horas
Maria Moritez. Hoc! Carncron. Giliwrt
Hcod. no Iitme ern íCL·nicuioI':·

Rolaud e Ph i'lip ==

Nascimentcs

Dr: Mo;.,n�I)EY"L ,'I' IH� l\ .

- Des::e o aja 2H do cor

rente pstá dE' D,1"abens o lar
do sr.Otio \ifc.l:,��Uth c ele sua

esposa Da. :5::'1, com L"\ nasci
mento cl:� seu Llhbl'o Vfanil
do.

- Com [} :ldv'Õ'nlo de sua

filhinha E"a�1il,le, ocorriclQ a

2 do corrente, acha-se enri
quecido o lar c�'J sr. Mapoei
Augusto Percira e esposa La,
Luiza,

'g'!I>.1!<)! I'lOg12lr!!t!Olf !Qh 13.' 1>1 # !!-�':'�il., '!'.'lU t> d�t reI) J ln? li", n cta Se'erz,':)rl1 '11'" I'!!;' �

t;.&!tmt ••,..�

NORTE DO PA

- Encontra-se n'ridL,'�nic
entre nós o 51'_ B"112diw C-,m
pos Girão. atlVt1 \�L.1í.l11ir· d;
firma Roc;olfJ KaIH\(>,'_

lUa, a provI d'agua
'I

a partir de 597,00

LlDlUU UFAIlTE

-.(

'T as terras férteis do NORTE DO PARAN:A. tudo
.1.. cresce e progride. Em tôrno da florescelite
çidade de MARlNGA, ondulam cafesais vergados ao

peso dos frut�; vicejam campos de arroz, livres
Je febres; hortas riquiss".unalt, livres de saú'ves,

- produzem todos os legumes; e, nos pomares
nascentes, laranjas, pêssegos, bananas. uvas e

morangos se multiplicam. doces e saboxoso;il.

Libelo contra um II\m:I!Hl!!l!Ilillllllttltlil!!mmmulW11Immmmuuumlllmnntllmm

VENDAS A PRESTAt;;:OES EM HOt;.fEMOS 'E GRANOES 'LOnS
'

S NllRTE DO paRDRÁ
A MATOR EMPR�SA COl.ONIZADORA DA AM�RlCA DO SUL

Udo. Sôo Paulo! Rua São Bani'l,t 329 - 8,0 andor

C.mtro da Administração ;) Ag{inr;io PrincipoJ,
.......fllll!! !Il. v. �. li. ti. f'",r-..�.

--

Roupo:,: em casimiras de finíssima
e das melhores procêdell-qualidade:

Em, tôdlLY as lilJI'dl1'GUS VIL pelo 10 ,nbôlsn p,':;:tnl

Ru'l dO Livramento. :03 - ;RIO DE .r'" ",r:!F'"

cias,

Padr5es modernissimos
1.1000

DESDE Cr"
Informa�õeg com os escrÍtó.riGs de São Paulo, LOll�
drina, Arapongas c Maringã, onde está centralizada a

SeCS;�Q de Vendas de TerréiS da Companhi?
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DE CAXIAS

6�7i";D.mpnt(
pr+meira pOlo

�----I
t

'

,(lO!,; :

clubes vrajarão 2'il aviões i
especiais, devendo Jes,-m-,
barcar hoje em Itajai, �c-I
guindo, depois em cam+]

, o I

nhonetes, rU11lO a, nossa C1-,

elude.
D::libo'f\)l1 O�, promotores

da temporada cm vista da

g'; mde in1vY:tancia do c:;

petâ ulo e COl1�"�q:.;ente'
mente do grande interesse
1-, público, abrir 08 p�lrtõ(',�
ao :.'utúdio {la A\lillcda �3.io
R";il:��0 a partir dar 12 ho
lTtS. 0;-; preços dos ingre S

:-:1,' são o'� f,�guint(s:
'

Cadeira numerada Cr Si ,

30,00. Arquibancada: Cr$ o

20,00. 9:'�uib. p, senhoras.:
c-s J�3,OO. Geral: Cr$ 10,00
e 5,00.
Completando o grande
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Não é raalmente íned!to
'

rl-,:�L;,", .>.e:"'l:lt�Hl(b (12:,:�a. ri- HL1'Vn:�.��m i!í ! I
"·2.�i(L{�e o.'srclt:deil'us pele' ID�
j��: monstro Da, WU.SON SANTm,!U10 IC '_8iJL" áculo terá ASall!tent.r da Faculdadt' dtS
lo al G campo cio
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. <;��.d1�RPAAh��1,�' �/���f
rElI, rlrn,mo rj'Er$E�U)!: UO TEU
PREr:A!':�.P.!XRA OBTE'R MElHOf(

GUIA DO EMPREGADO NO CüM_,:�nC!C' -- EmaHi i\iLwcd.. ,�e j',!l'vaHw
��:ra. tojO] O� que trabalham (�!}l cscritórjos - sej"a no Cf_'.:,�'_.f�·i·ejo� na iudús
t,l�1. :'?u nas

..

Finrulcg_s - esta obra oferece os crocessos mais modernos e
a. �.Iqma palavra em exfieríêncía prática. E o livro ideal 'I,)::ra as que am
blC10113JU progredir, preparando-se para as funções c1� [�!'·e.:1t.el secretário"
ou chefe de escritório, - S .:!.O,

I\'[ANUAL DE DATILOGRAFIA -, Ernani Macedo de Carvalho
.r�j{1ic�os� disposíção eh mntérta. de modo a permitir um c',;tJ;f.lo pro�loes
SlVl? ete,sue a eszrita maís fácil até à mais rápida e perfeita, Têm o i;'éri
to ne ser organizado levando em, conta as caracter ls+tcan oeculíares à n05-
sa 'língu;'lo {Quinb. edição). S 30, .

.t

�:""

CALCULOS COl\1ERCIAIS 'E FINA.t�CEIR.OS - Henriqu� Des��ra[tis.

Tem dupla uttfidade: ao estudante mi11Ístá!tÔda a série de conhecimentos
sôbre a matéría; e ao profissíonal facilita extraordínàrtamente o trabalho
por 111:--10 de numerosos quadros ,e· tabelas, poupando-lhes 'temoo e cálculos
compltcados; -'$ 15.

-

E::qU:'L'é ra Zé Bar1)é!l]tJj'
,'i

]j(� 1 �� r-r_!l' <:i c'--rt·l (l�;!.

}\ l:!�d:l ;' t::'>.:! l,?ll. tu.io

1': ícz b:._·ut:,J esparrela ..

Proregldo por GilIeHc,
;Jarbs Y;:.i_1::! v.ve em paz .

Carinhos :'0 telefone
Recebe cmanda o rapaz,

presenciarmos em campo
vinte s GEB.f:J moças calçan
do c111_:.:�C'irQ�, meias, usando

dando chutes ..

CORRESPOl'T.i):i:NCIA -- .Odacír Belt!'âo
E_:;ta obra, que resume 'ti} horas de aula num curso nrático, apresenta osmodelos ccú::1cntaNoS (�9 tõda espécie de correspon'dência. ensinando ao
Ieiton a técníca da redação. Regras práticas sôbre ortografia pontuação
crase, verbos defectivos, colocaçãoide pronomes, modo de esc�ever núme�
1'03' e "s-lmboIos matetríátícos ; ":__, :ii 35.

Medicam.(lI, (,Tn,h1erelIÜCf:

do BntlIlU

CONSULTAS:

Horário: dás 10 ás 12 horas

e dás 14 ás 18 horas.'
Consultórío ; Rua 15 de N(l�

vembro, 742 {Ao lado da;
Sua!ar;ma}. �

SELEÇÕ"S Dl!: PORTUGUí;S PR"�TICO - Odacir Beltrão "

'E.::te livro .foi elaborado para servir de elo entre' as questões mrramento
gl',:'"n'1ti��,üs e aquelas que mais de perto interessam ao comercràrío e ao
:n�:';-l;;iriariQ' - diz o autor no prefácio. Essencialmente prátrco, explana
C0:,,-! a rnator ('1.::;1 eza tôdas as noções índíspensávéís ao uso correto dã lin
gua f'o�'ll:lgufsfL - S 20,

Bi�enau * Joinviiel I
VIagens rápldas e llegunu. !IÓ I

l\3.0 verfa ,'[1(:1)<05 f, COrlespondência comercial: O;;lp::t-se (.�:n a orO'aniza
,:ão de 11n1 �·,�f:�'l1ório, desde o mo�')iliá:rio até as máquina, ,',;': ncs eo";,n1L.'1s,
�:'c:�õe'o� -L):'l:lr'iniot;� da feitura das cartas e inclui um d::jUl:i.t·D·�O de têrmos
cCI=--::-t�l"ei·���s ;:;_. !:�bl:·Cyjah,�ras. S' 50. .

HJXPRESSO ITAJ"ARA
I BLUMENAU - JOINYILE
I ViágenB rápidas (l seguras só

I !lO

, I
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f O criminalista Evanclro Lins possuir provas c:le que
ii não foi o único na vida romanesca elo Padre João cle

da
. cidade, tudo voltou ao

lugar em que, se encontra
'va.

'

Houve como que uma

x

a fundação da
dos Bancários

irn;qr'ontes
italianos

que se reuniram, na

tarde de ontem, com

o objetivo ie planeja
rem a crganizacão da
entidad« que os con

gregará. l'::,sa reunião
prel iminar foi bastan
te concorrida, tudo
levando a crêr que em

breve,:5e verifique a

concretização oh f'gla-

no sentido de funda
'l:en1 ;)lla Associação
de classe. Tanto assim

rnenau movimentam-se

Retorno de

no.

:r�L:iü QlT};�Zn;:;[;í CONTI
N1TAR T�A .4.l�GENTINA

RO}"\,f,A" t (UP) - A
f:gel1f: ia. italiana ele noticias
«Informacione, diz que 10
mil emig';_'an1"E:s italiancs na

/. rcc '. t- :�1" 1 C"erva ram pas-I_:lo. vLiJ.�" � <_I, .....:'1'" G..-.... •

sasens em navios para re

e rescarem ;o, Italía "c"es-Jb �.,;},._c:.L lJ ,-,. C .....'":1. J.

ceata QU.8 há D1uÍto� el1li-1gr:allLc3 j qU2 tencionam
regressar da Argentina.
Mas os motivos do regres
so d€.:\;"es emigrantes nãe
foram 1 evelados ,

'II ata-se de uma ini
ciativa bastante util
par a O� integrantes
.iaqucla laboriosa elas-
S2', eis que ninguém
desconhece os benerí
CIos qus uma assoeía
ç!:C' atrai para seus

filiados, quando bem
oríentada ,

Passageiros e cargas paro
---

BALTIMORE " NEW YORK .. PHllADELPHIA
e Portos do Mór. das Caraibasi

,GUANTA - PUERTO lA' CRUZ �' ,CUMANA
MARACAIBO w' PORLAMAR - ,CARUPANO

Reserva' de prcçc, passagens e demais informações com os agentes:
, _."", "Jttt '

•

elA. COMERCIO IS INDUSTRIA MALBURG
TI' iIIM' lUe egrolnQs. oOrema(;K .. lTAJAí
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