
'Pára OS "Diários Associados")
Não se- pode negar ao Governo

t<'cderal OS mercetdos alilausüs lH'
}" uetermtntsmo ,h� sua politica
cureetrn. Desde a. medi<1as sanea

doras visando <"liminar ii. p1'iltiea
d�" eX:l'H)rtaçiio a IH"t-:ços sun ...)."(_']1tí...

etos ; 'a atitude fil'nl(�.. eUI rcí:.tção
aus }lreç:os-tt'ht nmertcanus a. elt�vu.=>

çãu "orajo�a. das nases de rtnaneta

menta pelo Banco do Brasil; e, re

eenternenre, a ni��'iii) de cOlldiÇu!>�
dt:' descontos mats atraentes (_II el!Ís",
tíeas para f'stillluJat as olí(-ra<,'Õ,��
dos bRJlc'nS pftrtlclIlllrf'" - tOtlfl ��
s:1. at;áu- reveta {t l}rol)õ�ito tit·IilH"'"
rado de enntãrruar- a.SSe;.f�\H·:HUlu ii

lluSS� lJfdltnf:a coulel'piaI ("our o {1:X�

re rro r a excepcíunut p.usi�ãtl que n

c:a1'(� lhe lJrovor",iunc:ku a. 11â'l't/i.t du

(lJthn;u U';tnestl'llt.. de 1!;i,}!), l'" (ftH� 11,i,
sem

_

tlüvida� 1} fator '111(.10 desviou

de rumes maís l)e-ti�tlsos :t tlhS;"$:l,

situação t"(:ollihnic;l�

(!uanrtl 1<5 disP05içó('S um !.;I II (l)

rígida.s, ag(lra. vigtH'antes, no txrn ....

trôle dos prêços em moeda estrau

geira, sane-se que, 'lUl pl'.áH{'a, está
dal1(to lugar a certas dlfh'ultlalll's,
:t.ltl.gantl0 alguns mteressnnos que
t"la.s n:io BP. -cntrosanl l"Clll eom ,IS

realidades do lnere!td-o, e snst1:-I�""

tam, nh!SIDOf que atíneem lu·incí!lins
d,' Iibcrd;!.de de cOXll;;reio.
E· llre.:iso não cSqUCCt'l\ entre tau

to, que, se somos uma !lCmOCt:lci:t

política estamos - como, «Hás, a

ecnrece em muttos eurros países -...

em reg. <1 .. economia dirigida. (LU"
não potil;ria fazer exceção com a,

est.rrrtura mesma do nosso areaueu

co econ ômteo, que repousa. sobre o

café •. \"a50 não têm os proüutores
de arti�.l exportãvels que receber
o seu valor cunvertrüo a uma taxa

de cãmmo "oficial?". Por sua. V(, }

nãu têm que se submeter, os ,;,.

porta do zes, ao reginle de lir.:eu4."
prévia e �l eencessão de eârnhiu? -;

(IS prúprtns bancos, não estão r: ,

também, na dependência da lii,;, ,i ".

zacâo Ba n.eúr-ia e da Supel'intL:
dêllda da moeda e do Crêrlito','

E· possível que a. urusca mutla.:

ca do critério fiscaJizador !JlI3.U',
ii expo rtacão, tendo coincidido "U:-'

um período de retração dE' IIl"g(:,
cios, possa ser, em parte, respon
sabiiiza,,:;'l4i por algmnas dinculdadt�:-;

(Conclui na 2.a pâg ,
letra B)

um;!. de inspl!�iio de quatro dias às forcas defensi-
va.s Bri!'ál1�cas, F·1'.2n('êsas e NOl"te .. i1merh�ana5, o general D",:íght 'D', -Ei
senhow�r (2.0 centro}. SU]Jremo Comandante Aliado na Europa, 'passo;'
em revJSta a gu<trrl� de honra do Exércit.o dos Estados Unidos l�a nase
Aérea de Rhclll-l\tain, em r"l':ml<fnrt, Alemanha. (Foto VSIS)

TOQUIO, 7 (DP) - Os co- têm notícias sôbre a marcha
munistas chínêses e coreanos I do comboio. Os aviões aliados
do norte anunciaram, hoje à tiveram ordem de permanacer
noite, que aceitam as garan- pelo menos oito quilômetros
tias oferecidas pelo general afastados da estrada.
Ridgwoy, sôbre o salvo con- ----

duto aos seus delegados que TOQUIO. 7 (UP) - Dez
, irão a Kaesong. Também já veículos, arvorando bandeí-
está tudo preparado para a ras brancas, estão se aproxí
viagem dos negociadores alia- mando do Paralelo 3r., a ca

dos àquela cidade. minha de Kaesong. para onde
Partiram de Pycngyang' levam os delegados comunís
os emissários comunistas 'tas às conversações de trégua

TOQUIO, 7 (UP) - O com- preliminares. São eles três 0-

baia com os delegados eomu- lidais, de ligação chinêsa e

nístas às conversaçoes de ar- eoreanós do norte, bem como

místícío partiu de Pyongyang, dois interpretes. Espera-se
ea r)ital da Coréia do Norte, que as negociações comecem

às 5 horas da madrugada de antes do meio dia de ama

hoje, hora local. A distancia nhâ, hora local. corr�spon
de Pynngyang a Kaesorig é de dente à meia noite de hoje, no
anroxímadamente cento e ses- 'Rio de Janeiro.
;\f'nta quil0metros, e não se

IPartiram para Kaesang s
cinco delegados comunista
APROXIMA-SE O COMBOIO DO PARALELO 38 AR VORAJ\"'DO BANDEIRAS

PREPi\RATIVOS ALIADOS PARA o ENVIO DOS El\'lISSflRIOS

I
nuncia que dois helicopteros
estão de prontidão. numa ba
se ao norte de Seul, afim de
levar os delegados aliados à
conferência preliminar de ar

rnisticio, em Koesong. Se o

mau tempo impedir o uso dos
heltcopteros, eles seguirão em

três jeeps.
Sofre rapida reforma a

Prefeitura de Kaesong
TOQUlO, 7 (UP) - Patru

lhas das Nações Unidas infor-

BRUSQUE, 7 (Do Correspoldenrc) -,Em {lias dcsta se,

maná lll'UCUl"lm-Se ÍllC0ll111atibilizar 'JS hO!Ut>!ls que cm 3 de Ou

tullro vitol'iara:n-se nas urnas, scl1d<o !ev,!dus .tOf,; aHos lwstüs
mUllici!lltis c cstucluais, l}c!O lJUVO que os elegeu.

niz('mos isto l)(}rqllc alguém, sem motivo justificadu, m:Ui"
dou imprimir lJ:lnnetos, critican.fln ;l açíih dos govcl'lIanh'!'
brusqucllses e daqudes que foram lcvados aos outrôs lwsios
estaduais ·pelo eieHol'ado de Brusque.

,. f_.'eli.2men!e a lH-OnÜt a.tuac;�o fl'l De.legad,q (1t� Potíci;t, ,��X·, ,

Â<leUhv "A1v��'\?-,l.té 'sUi'§ :::uimmi-ês ,1nléÚhl1:'is-';--lez (�i)Ín··qúe �)S
'"

referidos panfletos t·ossem réco!)liãos dos logradouros públi�
(COllcni n� 4.a página) cos onde haviam sido eSllalhadús. Nêi:.tes boletins 11l'OCUrava-

empregado que
. se responsabilizar os humens públkos ele Brusque, 11Clo atual

m4H�111nas � :fi5t.·lht,t;ões, resultante' deixar o serV1ço d� enlpl'eSa TIO
elevado custo da vida.

,l:ul.l re'Val.a«;:all deste. decurso do ano, se]::1 qual fo:: I)
() tI" t·

-

b b I iam l· te J·ã que 't cri
l'a,r"�r;!.r() 2. _ Considt;ra-se ea- ·(ll.ti<-iP:lc1io 1l0S ra, a assei' lva nau ca

..

c, a .50 U' e 1
.'

< .'
•

, P, .

J 't i

I
se p()r (lue atravessamos se faz sentIr por todo este Brllsd. Por

pit:ll da e-mllre.sa a suma do eal'i- Hle a (li li [a q'ue entã() responsabilizar -os poderes públicos do nlUllÍCÍ}lio,
tal er.,ti\"amente reali2::ldll (·om as 1

• j. 4 A d·' '1
,- , qu:tml0 nos seis mêses de gestão só 31lresentaram atitm t�S

l'es(�rV3S ndnlith!as pela legihlatào ..f\.r tgo .

- lSITl nu("uo (lOS
I'

..

I
... � 4-,

�ohre u 'i1l'J!)('s(o de reml:t. 11l-:rOS �CI'I, fei1a dentro dOs' no dias dignas e llu�rccedoras (tIS nUlls ca oroso.s enCOllll�s:
TIU!'L1CE CRI'fERIO ,man'ada no ata' Sabe-se, outrossim, que a DelegaCIa de PolWla de Grus-

Artigo 3. - Para deterlTlinar a que intimou os llossiveis responsáveis pe!o fat� e tomará :ne�li-
participac.:iio ü1dh·iõuaI de cnda das enér<Ticas visando impedir futura� e novas oCôrrcnClllS

tmnm·-se-ia Cjllnndo c,;ln não fôr deste ge:cr'o não coudizenl absolutaluellte conl (J espírito cal-
mo e luodcrado dos brusquenscs.

(Conclue na 2.a pg. letra J)
___� � _«0_"":

Helicollteros de prontidão
llara o tranSllorte dos o

ficiais aliados
TOQUIO, 7 IUP) - A fôr

ça a-ér'�a norte-americana a-

Quizeram � '··responsaliza r
ospoderes publicas pelo
elevado custo da vida

AÇÃO nA POLI'CIA DE BRU:sqUE PARA REPIU�
l\UR OS ELEMENTOS PE.RTUlU-:ADOItES DA ORo

DEM - CRITICAS INFUNDADAS

_--_.- --_._----
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bela, cidade tcatarilitnse
ft ,. I

Exército de 5 milhões l'e soldados para
assegurar a defesa da[uiopa Ocidental
·Depoimento de \tarshall no Congrésso ..Progranue de auxilio

WASHrNGTON 7 (DP)'- f
to. 'I te, os membros da Comissão

O secretário norte-americano O sr, Averil Herrimonk, de Relações Exteriores do Se
da Defesa Sl". GeorgeMarslíalllconselheiro do presidente nado, pretendem fazer uma

declarou �o Congresso que as Trüman, em matéria da políti- viagem pela Europa, antes de
sindicato potências do Norte do Atlân- ca exterior, �eyerá depor pe- iniciar sas invest�gações sobre

tico pretendem organizar um rante a Comlssao ..De sua par- 0. programa de ajuda ao·exte-

Exército de cinco milhões de - �----� rlOr.

atribuiclD homens até 1954 mas acres- Avia.ção Russa,
centou que, "no p;esente", não 16 mil homens L,OS .ANO���S, 7· (DP) -�

ha planos para aumentar as
I A, I,USSla SO.':'.let�ca talvez poS""

seis divisões prometidas pelos do Brasil para sua um aVJao-foguete, capaz

EE. UU.. de. v6al' à velocidade de,2,200
co por cento (25�;' I' restantes serão

, Depondo perante a Com.is- lutar na Coréia lTIllhas por hora, seguIlUo c!e-
por ela depositados, em nome de 'são de Assuntos Exteriores, da clarouT c: dr.. :Mark M�rk?vm,
cada um, no respectivo Instituto :Câmara dos Representantes, o da U !llversldade l\I[Iclngan.
assistencial. general Marshãll iaiciou as RIO, 7 (Meridionftl) - Um Morkovin declarou perant� o

Parágrafo 1. - Esse' deposito se- audiências sôbre o progran"la
observador chamou a atenção. I�1.stituto de Ciê�cias Aeronáu:"

rá feito dentro dos 60 dias a que de ajud'l econômica e militar, hoje, para o fato de que ou- bcas, Cfu';l _acredIta que.o tr·, ,.

se ,refere o artigo anterior, sob pe- ao. exterior, impulsionadO pe-
tros paises muito mais,."pre- balho ,eonco da

_ R1.lSs�a' ,
, ..

na de mult3 correspondente a 4 lo presidente Truman. parados, militarmente, dó 'lue c':lmp.o da prop;lllsao a Jato :<,
(quatro) vezes a impórtância a

' o Brasil, como a. Inglaterra e "lnteIramente Igual ao nos:::,' ,',
.

d I t· a Fran<:a, e tambem mais di- Declarou: '·Parece certo ('.,:' '.";dep()s�t� a, a qua rever era
, Obstrucões olíticas

benel'cP do trabalhador e sera co-
A f.

.

t·'
P

d' ecretá
retamente envolvidos e illtC:- os russos não estão ll1uitO II' ,.,,�

brada por ação e",ecutiva, com a- .

s a lrrL1a lvas. o, s
-

re�s;!.dos na política mundial, ge da construção atual. Acr· "
.

créscimo dos honorários "elo advo- no causarmn conslde!avel sur- em pspecial no Extremo Ori- dito que os russos já possue '

gado, seü Sindicato, ou pelo Insti-l'DP�esa ,entrbe os gleglSlaIdol\rleasr· ente, só possuem, na Coréia, a sua 'Iersão do nosso aviã '

,

··t
' lsse talu eln o enera . -

cont,ingelltes praticamente f02"uet.e X-2, que, segundQ '[::.,tuto e.1'Il que estIver lnsc" o.. sna'li que il·car-l·a mUI·to satis- �

P f 2 N 1 1 d d simbólicos. A Inglaterra man- dicam meus cálculos. poderL-'ara,gra o
...

- as o.ca 1 a es
·fel·to se a EspaI111a, GI-e'cl'a e

d
-

t D I g A tém apenas uma brigada. e VO�ll' a 2.200 milhas por 1K'on e. naO e"'ls.lr e e aCl.a, ou
-

Turqul·a, fosseru adml·tl·das na .

genCla do Instituto correspondente,
O

. -

d P ct d A
isso mesmo "om o auxillo ra". Disse que as autoridéldp.s

tadl- d rganlzaçao o a o o - -

australiano, enquanto que a aviatorías -"110rte.amedCi.l1iélSte, essa quo' e ucros sera e-
tlaAnt·lco. Pore'nl, indicou que França poss"e só llID. l,ata- obtivermn noticias sobre CI
tal medida está sendo obstrui- lhão na Coréia; enquanto i5- trabalho teórico" da Russia,:

da por considerações políticas 50 o que se pede àO Brasil, t'
. áutica

�tl��1����s:eos�������;�!� segundo' a referida fonte, é

I��i���:1;i:;t;�2�· mniO�·<
'

vernos venhanl. a cair, se· :fôr Ü"l,"is clé aplicada sai ben� menor

Permitida a admissão de tais
_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

nqçÕeS,
�

J'rIARlIlITA DE

O representante republica
no ,:W,llter Jmld interrogou o

geme.r;Ü sôbre. H envergadura
l.ll·ojetad�l das :IJrças do Pac
h', do .:\ n::'llltiéo: O m iuistro
disSe qtlc- voltad .• ti cotejar a

eif"il clt! CilU�ll m'lhões: quoll
d9 n �;t.••Judcl mar.ifestr,m que
'a 1lll";;1l1::l não se con1ptU'ava
eom os aig;:í'ris!Ylos .-eeebidos
élnteríQrmcn-te pela Comissão.

Auxilio 'à Iugoslavía
Marshall tamben1 foi inter

rogado sô])re a'posição dos
,Estados Unidos, no relativo ao

'envio. de· armas? Iugoslavia
COl11unista. O secretário da
Defesa disse que O assunto é
'demasiado delicado' para ser
I

discutido ábei:tamente.
O deputíldo .democrata, se

nhora Etlna Kelly, exprimiu
sua preocupação con1 o envio
de material' pesado militar aos
iugoslavos, pois hav'eria a

possibilidade de que a União
Soviética ocupasse êsse país

, balcã111f'o a qualquer momeu-,

'i'

salário
cnJcu!ado no nlédia do vencido pe
lo etnpref.!:1Ô() no pFriodo eut que

esteve- a �t'rvicIJ d::1 l�rnPl'c�a rten-

Pur:l,Gl'afo 2, - Para 'se fixar a

base da produção de cada trabnlha
qor, a empresa organizada cader4

netas individuais. em que serão a�

notados, por períodos de dia, sema�

na ou mes, os resultados do respec�
tivo, ser,<iço em relação ao tempo
nele consumido, caso possa ele ser

realizado Pqr tarefa.
Parágrafo 3. - A antiguidade

será calculada em relação ao tem

po efetivo de serviço do empl';éga-

DEPENDE DO EMPRESTIMO SOLICITAbo A CAI
·XA ECONOMICA F:EDERAL -- Esforços do Prefeito

r BRUSQUE, 7 (Do ·Correspondente) - Com: essa ht-
tencão de noticiar ,os fatos relevantes acontecidos em,

Bru'sque, estamos novamente nos referindo à atuação do
t sr. Mário OlinJ,!er à testa dos destinos do Município_ Não

1
que fosselllos "porta-vozes" do edH hrusquense e nos arM'

vorassemos em seu 'meio de propa�anda_ Absolutamente.
Fazemos questão de trazer ao conhecimento do povo, tu
do aquilo que diz respeito á Brusque, á sua 'gente' e á sua

terra. Voltal1l0S, assiut, a focalizar os atos governam.eu
tais: e dentre êstes o de destaque é o que diz respeito ao

.éalçamento das principais artérias (la �idade_ .

- Falou-nos o edU 'brusguense que tao logo ConsIga o

empréstimo pleiteaiI"o na Caixa Econômica Federal. fará
iniciar o calçallentõ 'sim\ll1âneo de três a quatro ruas

.da cidade. Os trabalhos,serão efetuados por graniIe nú-
(Condu;' na ;.!.a pág. letra C)

,.2

der, nova.nlel'lte. �llfr(!ntal' .situa ...

ções idênticas.
O problema ioi resultado ex

�lusivamente da água e si já e

xistisse a outra barragem pre

vi�'tA nA Usinn Cedros; difícil-'
mente o caso atií,gíria as pro�
porções 8 que chegOu:'

'

se veja cln

e:unbin ne�ro?
- Não, alto fllll,'.imHil'io da 1'1 efêí111fa!, ..

(ehan'!;; de AUQUSTO RODRIGUES)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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P R E C !·S A - S E de um

ofidal de barbeiro no

Salãu GARROZn � Rua'
15 de Novembro·, 444.

I

terr-eno de 1.115 m.2., esquill-a: CÚIU c�s:'{ d� 14' neças� �fi:
cina, Iuz, ag'Uu. ner-to da

�

lotac}io d_o O1uhus. ,11lfol'lll?-eoes
com o S1', Paulo TIt. Post - Boa VI�ta, a?s s.�bados a (ar
de (' UtH1-lÍngos. Noutros dias comuns, na Cm. Ferrol'ue
tal Lida. _ Travessa Iguaçú..

de oficiais de barbeiro. Tra
tar COll1 o sr, OSVALDO

Schensseldcr, à rua Ama
zonas, Garcia, n. ::!.751. SENHORES VIAJJo\NTES!

Indo a Rio do Sul procurem o HOTEL DOS YIAJANTES,

o mais central. Cozinha é quar\os de primeirâ. ôl'dem.

Propriedade do sr. OTAVIO TOMAZI

-

Lenha picada. entrega à domicilio.
Iníurmacôcs CÜJTl o sr. João Wilerdíng pelo Fone 1371

lU::lR reduz as \1t!:-1I ", t.]" 'li1J�n_ -=-______ . _
_ _

lál i.:s ]ln! a l'!:te rím". '" 'ml!lll!!ml!mtll!lmilllillIlm-iiúillmm1Bllimlmllmlllllnlll!lIl1l11l11�;
O sr. Armando FGlJl['S 1"le!

=8 J 6:} T h t JS.
<10 P;lrtidn I-tepU1JJÍC'OLl.J, 'uecLl_ §.,... '0 rei' I len a e. ª==_,'12U s'mpl: smente :

_

...

'�Pl'eriro não opi,n'H, J'?ti� 11::i.._

quero gOStaI" ,:-, ,I scursn ,., O
�mCREVA PAR!!. A CAIXA POSTAI., 7912 -

sr. MQZ1rt Lôlg:>. '"ler .1J PSP
,_ SAO PAULO, _

no Senado, disse: -

_

'4Aceitcj o discurv-n corno mui; ? 1l:....;�;�irrrrir!'�rihiü!irHiiijftrrHrUni'iriiii�iittiíiHhifihHHHfHíir:H=:!!���
to justa e e tunlizarlo. Acho qu í
O presidente tem razão: :J Br.:s:1
pn.'ci�o tl'ah:I.h:w mais -

brnxi lei ro dev e Hf.Olf;n1_·,e
t:j�drl1' o ple�·d'·n:c. S',
v ..'n�Cl"cn10� a cl'ls_' que o

,jdCllt1 ap�nl':
tCJ'lGB h vivas".
O t1r-!,ut:>.do C� 1,-,,·1 ,lu Am.' .�1

\'ale.at1.4 UfLJ d(..� lith l�eB (:J PT'B,
':Il _lJLl�) 1'S RáJJla. e. \-' ':1.1:1 ...

de c � U'OU:
qu,anto o atual prl"sidentO_, I1Ul1_ qu � o Purl rment.o d�\'e éSt.U\.!l I
09 o aumentou um só m:tlO al·nil"ndo ao apé-a l'

V(t,nlC�
QU']TItO aos trallsp:JJ·tes ferro_ para um OH:altlCl1;:J em e,GI1S0_ Iv':'ir,'r; ii clnti31i':ãJ f patente: nânci I COm :!'ô l·e�lld.ltl(!; 11 'cj"_
o presidente fala em j':apare_ nnís",

:.llJ11l1ílliii[mlmlmlltÍi"IWílímlil�llílllmliIIIWliíílilllii!liiíli,;-,iu:,:
� Escritório Profission'cl �I- -,

� e Técnico-Comercial �i
de

HflNRICtI MDlfl

vE��DE��E
Urna eamiuhonetc FORD Vogo cm perfeito estado, com
capad.üa,le para l.i)(){l a L5IHi quilos, fazendo-se lle�ó.
cio, tambénr. com outra eumínhoncre ltlellor.-Tratar na
ParlarÍa Vanzuíta, em Gaspar.

c
mero de operúxios, afim de que indo fique pronto dentro
do HH:110r prazo nossivel. Tudo, todavia, depende do em.
nréstimo que foi pleiteado c com o qual couta o prefeití>
Mário Oli,,,r{>l'

•
,

ESPél'a-Se com êste l!l'ande emllrCc.mdimCl1to dar o
devi{k dc:;,tuquc ao PCl'ÍOik aoveÍ"ilal11ental nor que a -

tr�i'I:éSS�Ul1(1S e ati mesmo ternuo a medida viria de enC·OH
hü ;tS :.iSTJlnH'ue" lb pOlJUhic.:ão llt' nossa cidade.

Declaração' á fraça
Asécio Avila dos Santos e Evii'i!(la B. Ferí'eil'a� visto

terem deix�hiú a agência ti" EX.i}resso Sul Americano 'Por
SU�t livre e espontânea voutade, informam que asSumiram
a Agenda da "'!'stANS!'OR'fADOli.l\, ItODOFIÉL LTDA!',

, com escrttório à Itua Li d:; Novembro n. 1436, Fóne 11.

142:{, onde estão ao inteiro díspôr de seus distintos í:ivo
rccedorcs:

'l'RANEPOHTADORA RODOFIÉL LTDA.
Excelência em Transportes

Entre: RIO - S7.0 PAULO - PARANA' - STA.
Tl'>.RINA - R. G. DO SUL

AGÊNCIAS;
S. PAULO: i:ua Souza Caldas, :l"/4 - Fones 9·5851 e 9-5463
RIO DE JANEIRO: Rua G�ll. Pedra, 3ô5 - }l�"i1e: 2:�-5425
CURl'rmA: !tua Ivaí, :::55 - Fone 1333_
PONTA IGROSS_\: Rua CeI. Duteidio, 790 - Fone 1:27'
,rm.NVILLE: Rua 9 de Março, 369 - Fone, 527
POitTO ALEGRE: Rua Hoffmann, 48 - Fone-2-3008
LONDRINA: Rua Benjamin Constant, 506 - Fone 285
BLUMENAU: Rua 15 de N()vembro,�1436 - Fone 14.23

::::

::: Escritas avulsas'- Contahilldadc Analítka::::; c

§, do custo da príJ(]m·ào) - Assuntos FíSC3ÍS, 'I'rabalhis- �
Comerciàl em português-in- ª

::::

Médico Operador
.

EX'Al:sistente !La: 2.a C. c, H., sta, Casa-c Pcrícrína de S. Pa:ul0

Operações Partos
Clínica médica de adultos e crianças - Moléstias

de senhoras e nervosas - Vias urinárias
-

::

pequeno pêso,
no f:lcilmcnte transpor
tável a qualquer depeno
dência onde deva fun
cionar.

Bisturi

o mcdêlo "lVIULLAHD"
5005tü-U é um super
hctcrudínn para recep
ção de ondas curtas e

ultra-moderno foi especialmente
cljmatéricas de nosso

_.

§" -...;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;.;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;,;;.;;;;;.;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;����
=1 ,

:: I 1IIIUljUlllUlllJU!!IIHHHlllílIII1IIIIIIIIIIJIIUUlfIHUtlllf(lJllltlflJIIII t1111JI
êl� lIEMORH.OrnAS 5.-

= VlÚtiZI�S E UI�CERAS ::::..

DA'S PEáNAs: (!tiras sem o!J�l'3.t;ão ::'

DISPEPSIAS, PRlSiiO DE VENTRE, COLI'I'ES, ª'
AMEBIANA, FISSlJRAS, (:OCEIRA NO ANUS _,

COIÜU;UiO, Flll,J\IõES, JUNS, BEXIUA, FIGAI,10 �
::

�-�!�I:oRE�P!C�A�'�T�() A� I
_

ClínÍCR Gera! de Homens, l\Iuiheres,e Criancas ª
ª rfOUPAVA SIW_It:!t às 11 e I!> 'Is 17:hs. BLUMlifNAÚ . S1IIIUllllllilrlIIUIIIIHlEII!!IUJ,lllrtl!IIIl!IIIIUIIIIHllllliII!lUmrmUfltllttllll '

�11111!illllliliIIU!tlIHHI{I!tIHIIIIIIIUIU!1lítljdluíHfmlfjItUIIfmmilifIil':== .

ª
-
_.

-
_.
_,
-

O re'cem-m'galii�údo conJunto, !'>ob a orientacão de-S-'
MOAeYl�, o mal:tbaristu do piston, tendo como seu. Di- =:l'etlW l'cspmwável, n con1llcifllssimo jôvem JOAO SCUNEI-::::
IHm, q<Il' Ilesue já l)óe !.l disposição de todos os intel'es- S::
sados, }>!lI'a quaisquer festas a serem 'realizadas como: Ba-::fixados, allh:.ersirios, ca�amcllÍOS, s:uaus, bailes e dotni..m- =,
!!ueiras, a tratar com o senhor Díret()l' resl.onsáveI, na a:.
Tipo�'l'afia Blumcnaueillie_ S.

O "'modesto conjunto, all�zar de .novo possui diversos$.
elementos jovens, futuras revelaçíies. bem, co�o diversos a'

- valores já coulwcidos em todo o Estado (te Sta. Catàrina.::
_ JOAO SCHNEIDER, Diretor. =�
::

. ::

;'!lllmHmlHímijiilifllmiliiimi!ííIIÚliltinHimjmmltmniimumiim�:
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conciliação proposta pelos Uliidos

=.

......,.. ""'-, ".�,:-�... ".-��. =
.) ,-.CII"

,+-",�3: -�:':";":':;-". -

=tor;dade" briwnic'lS rêSponS'l'_

veis em LOndres c' Teheran COlL

tra o Irá, a pullljcação pela

'rnprensa br-í tanica <Ie inforrna., -

envio do =

cruzador "M�nritjus" a, Sh:l1t ._

el Arab (' a. remeSS'l rie troprs
_

pB ra •us c:rcani:-.s do 11 5. sãf'l

mo'iw)', d'! aborrecimento parl' :::
l-

o povo ir '''"!h>nn. O g�,,'el'no 00 t �
T,-ã S" ('o�': d"t·� CO"l O. 'r�e' t" � §
'",. co ,:l·l·r)·�t· ""q Ol·cI(ln·'·"l"";:·<lS I::.; _', ; '..

�. � ( "'�'. v� ::

jnl'�' rn,..i' n ... ·:�·'.
"

2::
1':'�1 POt'!" _':(Y'.I' �1-"b<;'l''''':nflcJ: §

,r,l" )1'f{, "011 qnf: o . hã t·, lv z "e (�
d:;";:! ,ti ("lI"'1:'I1;"' '"f) ("O"", ,Ih,! I::::('3 S('P""'''-n'-':1 �:.- nNTT. d(�"'p-'"1_ §
(l"rcl� <,i '(' ("""'0 J 's :1cO'1- I:::
t""�!'-·l,..r.t(ll.-" '. \;:

T�-·"Tr;' ... r,'\ ... ll"
-:

fi f"'�'\"::--11'1�,,\ ""_;
"'1\.f1J '-fi 7 (TP'-J\ -. O '

....if'.:i1_1::
1=

;x' ""c" l1()l'r" �·l'el�r·r J'10 J':' 'r"v i::
t:::' !ld" :'11 71'1,-,',..-· .. (rll ....

O .....1'·r1r: O I �
�"''l')1·�:t!·- u= n "H!�}�' - �A:oh'lf-qed I §

::
'

!\,!�y- .. }id(J,!�'L l!H\·i·! rc :F1 ri,. nr;t ':! � ê
",,�),.p f(II'l .�'.lp ,1 1.()".�)1·,,"�·""�O

I'
�

ryl1"pOSl �l P 1 'l'� F:�1" i�'-;I<; °t r�l' (1�)�. �
1}!'lr-g rn 110!'-'!' :; 1�i1[�iO e-. ':\te"1_ .::

I::
i:.o:

,:UfUlnmmUUUllifllllllllllllnnUUllmUlIllIlHlIIlI!!IUIttIUUlllmmu":.
:=

U.II IlELOGIO NOTÁVEL! ª

FELIZ

PROSDOCIMO
I::.-

Combate a. cáries

ADiado mnls

.Rende mal>

113purfação i e Comere��

Blumen3U .• RUI.15 de HOVemfujf�i1 ®©O·.. �l�!u���u�a;;�
,,= '

.

. _:::.

, ,miUIiIIU 1111 i 1II11111i111i 11I1It1l11llm f liUUI �!I !mlm!! g :I!m li IImimm ii i:" o.:�:;!;:;" � E ::: � i:: �,; r ��, 1 �. [.::�;:��:,;:;; �,i�,::"::,: f�: � :::;::: �; r: ':;;:;, ;:�:a ilH.-::

'_

:::,:

Harmonicas, Sanfonas, Pianos, Rádios
.

. e Máquinas, de Costura
MAIS BAltATOS NO .13RASIL, IMPOR fADOS.

::-�scandalÍí"7 "sopl'ani", "Hohnor", etc .. desde Cr$ 1.000.00

(Botões Ou Tecíado Piano), €:4emp. 80 Baixos com 2 mudan

ças Cr$ 4.pOO,OO, com método grátis para estuõar , pianos f�_
IDOSOS marcas "Tipos Apartemento' "Arnlari,o" ou "Caudn'".

peÇam lista grã,tis AO MAIOR DEPOSr[O - "CASA ACOR-

'DEON AZUL":'· - Av. Rio }\raiico. 277 - Loja --' Ediricio

São BOrja.' RIO DE JANEIRO.

COMERCIAL VIEU11' ORDIS SM ii..
Peço!; e Acess6rios para Caminfl<5es e Autom�veis

*

Distribuidores dos insuperáveis produtos:

Baterias JlGOODYEARJJ
Óleo para freio hidráúlico JlSTOplJ·

.'Bicicletas IlN S U
II

*

4,1í2%
4;�'b

- M��trl:r.: ITA.WA;!' _._

li'untia.do em 2& dê Fevereíro de 193� :Kn,ft'l'(>(:n rr,·kr-:;r...dC'-lC(h

Capital 11ltegl'aIízado ... .:. '" . .., ...• o:::;-:� :l;í. 000.000,00
Fundo de reserva lega: e outras re serv... 0 C r� :':f!.41-"í.,252,lO

Total do não exlgível ... ... ... ... •.. '" ... C::0 4-1. ·i1I,25:;,10
AGEI'<lOM..S-E ESCm.TO'RIOS NA S Pfm'iCll"�1.FS lPiU,{'A� DO I<:::ri'ADO
DE SANTA CA'.rAI�INA, NO RiO .HJl.;; J.!�.:!"H�,E�O .E Ct!Et.ifiK\

l.'axas de 02 pósítos

Comunica que acaba de rece

ber urrra partida' das afamadas

b·
.

I ·t JlNSUIllelC e as
.

•

., . Deposites a vista (sem limite)
DEPO'SITOS LIMITADOS
Limite de' Cr$ 50.000.00
Limite de Cr$ 100.000,00
DEPO'SITOS POPULJ\...RES

Limite de Cr$ 10.000,00

DEPO·S1.TOS A pn.i'.\s�o FIXO
Prazo mínimo (\;;0 12 inff:es

bicicleta no

5(;-f;0
.15 de Novembro, 923 (ao !ado da Igreia Mofriz)

-

::

-

::

::
=
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Ding Grosby tem um rival

t'_ll�"t':_

te e poderás sai!' <!e:� �j= tã.)
cí lme . (! cnmo entrasse.

PtlDfUiJ7,A DÉ lai .:'<i

COnNEILLE
O gt'r:nde 'COl't,�PÚ' {�u:n�':.)Ll

SU'3, carreira ajudJnc10 Richcl.en
a compor rl'ngeàjas. Ma,;; o car,

01""'1 não o ))1"OtC;;-'" mHIS de>,.!r
ep{' o poeta quis (."';" \',:.: r"f

Sell� ensaio� nl1lit.lei:'lv!l�n um

m,','h"" e f:lziam j):'l"/- ,

o :lu'or
do eieJ, de' Clnll'1 G 'tr P':;I�'''tI
tO . .l\.. gI01�_kl (:he�..:av,tt mns 1,�O
;! fOl·tunn, e COlni':;.e en·'<:':'lr,L

v�l_se na mais hO:��')"):l l!1i�C�·i.,l
quandO veio :l ';el'11�e, En 1,,')

in1l'oduzissrnl

.

.�3 p.1.·eh 0.,.
�'l'{lntl:lnuo relUell �r\r s=u ('ah�a ...

do usado, pois' O po we \'�llJj,,:ho

não tinha meios ll!'l!"l rnmprav
e SUbuttin, �qu';!:€.

__ uS"nhl'lrer, {}r""e lbfi';

ll:� "êdf" ocupJ,jO 1 (1,_" ..

l,ai �!
- Nn verdadf" Çml()t'

Si"' • vós cu e ...t, 'rp-l)on{!�)e ! (· •• m.,

r :1�� pOis só nós dDis e�: ;:n!O�
�i[l�ê atlmentur.. se. !\1t�11":; cri:,�IJ";4 d.· chapéu n� c(íh�C:3.
"it.·h3ro 'tll(l su , :-')1: l)!,nr:." l ;1.-\0 UM �rRA(;O J)l'� LJUI� ':-'PIV
,: h'-,,� f'n:·� };:l1 l·o)'! ,,",' I Um int:ucll'n!e 110 I'Pj 1.11:7.

� ú )'-i serviu tie flUa lH'[J1W�:1 I XII hlvífl_se {j)l'jlllll'l'iclo it

nla'J Un1'3 �lS'l tI:- rrrmco a J 7J(, � : 1}1nS[i� do InOn'lfe*) (. ,1'1 '�I

.
. " ... ,

ta.. zu- n'1a'" C-!'(\ .... •

1111(1';," ri,

cOl'lesão'i f'stnpef :�:1..; n[10

C\'cr 1"tO quo scu�· nl1-:'.!:

duto de SUU!' 10·,1)0" nossn ';1-

orão pediu sua npose:lt1(lOl'ÍU.
O !'l'i ele 1"1' 1'']:, 1>-'1.1 v:!' :, '11;

. RECENTEMENTE. com um �

daquelas ol1dus de popujaj-Ida ,

(Ir:! que são 'C':l'al'iclÍStÍt'1!S do,

El'tadOs UnidOs, surgiu no hor-i.,

ZOl1tL' de Bin;; \.�l'o'iby um COfJ1_

llf'üdOl' que t:m ° jeito de tol'n:1l'

s? um l"lnível ct1ncOl'rentê e

tal"ez (} Numero Um dos NIIL

lOl'es dn An1éri(' 1. Bing, }l:Jri:-1ll,
n:1o HOrn' com holso: ao COl1trn-

c�,�(' momon.o nínr-u-rn lH'�t:el'\r.,l t t.::l..:'t " • � ('I

1!m:1 f. ia col,"a' : .. L \.!il'ú'l u.n

dia nurnn !:; ll",f \ �,l", rI Ir, CCPfll'th 'lJ'';.,� 1'11:') o

viu .... .-. lIUJl ,;d�; (' t ?':L� l-i1
� J":��d\., IPI) )J 1.II,r 1

iillll,l 'lU' l ..2.0 f'l.)(� . 1'1:\'-: or,;rdt

;} lal pr'l!tc, ',lvi:l Ll ll.I'!t' 1""
{'" t�ú "jof'::-

O C',MP' ):.),'''1

l"CIWlaH, E:lnittlws, M,m
rhas, UII'0)'a' ': Rematis
mo.

m.IXIR -IH: NOGln�IRJ\
l_;r:mde Dqml':liivn
clo Saug'ue,

T!N'fAS YPlRANGA
l!f:li.-; U)"ll dia qUI· lJ�Llsa e novos es ...

I [udos ((';.1 uh'us ap�rfcit·o:nn. (ts

)Jl'Udlltos YPH{ ':.NG.i.

:-;:1\1(1 {�J]Il

Arame Farpado
Rolos de. 20 I{g. B. '\\'. G. 13,1,2 estrangeiro
--- 'rtmos CrALV1\I'';iZADOS ---

t1c 1/2" a 2" esirangeiro;.; - GRAMPOS PARA CEltCA
(ho!al1úezes) em Barricas de 5i} lI)";;.
Consultem nossos p::er:ns l!ll(; são o.� melhores da 1>raça.

- TRl�_NS(.'O::\�Ti�-l'�NTrlL I,TDA. -
Av. lHo Ur:uwu, 311 - 5.a sala sala 513

RIO ;)E .IANJ.):UÜ)

----'--'_ .. ---....__ -

Vpcê Sabia ... ?
s..borolio"

,.
'

...qu., por lua situoçOo gso

aró€lca, (I NORTE ')0 PARAN.A
, d 'liltill'lCl zona do Brasil ra

co,,�.cidoml;lntG própria para
o cultivo do café?

PRESTÀÇOfS EM PEQUENOS E GRANDES LOTES

...q4-,.m .1,10 maior parla, a zo
fiO li d. eXCelente ferro tClxO ,

•••qu., ainda qua"d� varia d�
.tipo, 'a tarra é S$mpre da ...;;'
traordin6ria farlilid'Jd.11

VI tQnhecer Mari!l�á .. ,
I... mande buscar 2 lamIlIl.

-liVROS E aUJORES__

Daqui· e de táril
O P()R�TQ

Jt}�é Lh13 tln f{!"!�'.
: CqmeCilJ110s. a ver o mar c. pOl!':�J clfe'fJi'Í'l, o c asazio do

uma grande cidade apat'ecéu do lado esquerdo da estrada.
Casario compacto.fassím como o de Lyon, urna massa enor

me de sobrados grudados uns aos outros. O sol caia sobro a

cidade, 110 meio dia de céu límplI.
Era o Porto, aquela que tornou (J nome .le h'ai l' í

u

vícta. a terra do Mestre de Avlz, o 1\01'1<" rico de terras e tlc'
coraeão, Ponto, a cidade Iiberal , a cidade que tem história, c

111_a�S do que história, que teve 'folego para resistir a todas as

opressões. �ntes de ver os arrítgos, via, pela Imaginação, as
terras do \1111110 dos ingleses. Lembrei-me das páginas furiosas
de Ramalho Ortigão. de John Bull, de bolsa na n1.ão, atraves
sando as vinhedos, cheirando as adegas, comendo a �'jquez<l
do povo. Vieram-me à cabeça as gperras pela Iibei'dade, o D.
Miguel derrotado pelo irmão generoso e bravo, que do Porto
saiu. para ganhar á batalha pera d ignidadc do homem.

� trem ia chegando. E já <'S caras dos amigos apareciam
sofregas, para nos cobrir da velha ternura de Portugal. O Por
to do vinho, dos soldados, e também o Porto da velha fidal
guia lusitana, Mas isto é outra história.

on;::llho,O parque

I
-

Ora em tOda essa histórj'3 c .. :'

,

• SC�I :ilhO Gll1Y. um imPD'2�i�el que ,BOb H�pe' �ica!'t�p
jovam de d ze-'setp '.[lfS; O"

"i �']lndo Fao quer-ido do puhlíco co_

r etl'O ('ai!', fiC·.I':i na f:'IHÍll'j t' mo O próprio B:ng (os dois ":;0
II popular itl'1t!e ,JUS Cro sby l'" aprl�entados cerno "inv('j(}�ü"'"
dq'ú tOrnlll'_�? uma um. do DUtrO, mD.s isso não pas_

�Il de uma riva)dade fictícÍ:I,
com fin:llida:.le pUhlicitaria) ,�

un) dOS St�US TIli?lhol·ef' aH1i[�(i�,
Boh' Rope m::mifestou_se, telHo

11�,nd8 a Bing e oferec311do_llw
conrl'al;ll' o fi"ho ]:I11'a um pl'O_

glam,] d" rádiÇ> � telt'visão,
.... S�rá Ul!1 contrato ll1,:.lgnifL

cO _-_ di,,�e Bol1. _- O m�nllP

hl'l'editnria como
,

qu:ltro \lomens em p:!rb !!;c ,.�_

c.ão. Bing' tem tl'es il·m,loq. " ...

p:Jis de qll:Jll'O fi ho�,

JUng. Por:-ul, pnl'�1 qUe o g3_

roto continue a l'Sllid�r e ] coL
Si! nào lhe "uba a c311eç3, tOlU";]

todas :JS pr Se 1!l(:ÕeS P' ra :)('uL

t:U· ,]0 filhO a im]Jortfrncia dO

�'Jcesso ohtido: nelJhum jUll1:<Ii., [:ç 1111111.1 ú um ",,''co t1. dinheiJ''',
lJ j::Jde apl'o cim"ll'_E" di I�' ,0_1 tal'.'�z un!; 5 mil dó:'31·[·" ...
dJS "5 cartas que lhe en�'bm - Nada feitu .. in!�l'I'onl\J{'

�ão sequ�'(l·2d3S. :lc numeroS[' < Bing.

(rC)'�as d!_. cOntlflto'� P3t,1 o r<.Í_ �JãD ie pn1<ec h:Jst:lntc':
di0, a td€\'isãO, o cineml1, EiiD QUCJ'l'S mais'? -- replicou Bob.

in,..:jnU-3t;úes (I' )ngUal'uc}OS, .1_ � 1 iSf..1d:L [ cncerl'{JU 3 queSrltO:
gundo 0" quais "0 gI'ande Bing" - Não .59 trata de mais ou

s' ntind::> que O f"lho lom8rii. O menos dinhpir·o. A razão é q'le

se:l lugar. na Pl"ê'dile?ão do P\I_! um rap'lz :omo Gary não dc\'(;

hllí'O, e2:a procurando r�brd;" come<;3r tao cedo a fr�qllent,,!
11<50 o m3is passiv('l. I

más CO�1J>llnh'as como a tua.

i�UrnliHniiiiii;jiiíiWiI;ímiilili!!mlfilllflliiíiiiiímIIIIIIlIIUIIIlIIIUllnl;
ICINE BUSCHI
l= - i:
I == Hoje. às P.45 horas - Na Ldel: Compls., shorís, dese- ::
iS l111os, viagem�, ete. No Pulco: "Bjf� Show DOl1linical"; A-::::
:: preselltação do "cast" cOil101eto ela PRC·4. Brincadeiras::::
;::: de auditório, com \�aliosos l;l'é[t1i�s! Hora do prato: Calou- ::

ros em desfile. Preço único, Cr$ 3,00. §
I § Domingo. hoje, às 2 horas. O primeiru r,!l:_\\'cst §

I ª dirigido pelos illglezes; ° =

-;;:'JM .. d ./.=
I� orrerel on e nascI ª

Com Janw;; Gr3ig e LYllIl Bari. Cm dos 11lf'1i1i)res filmes �
::::

]I(J �eu. gêl!<�l'O! Al'on�p. Co!npl. �avi(!n<1L �hOl:L d,�s('nho �

t" c.:(d:ÜHU�(�t-H..l do :..a"l'lilllu: (.:'\.Vt�tl( uJ"c"n'Os 1 h>l"OjC'O� . fJrp- *>

I � (O::i de Custltli!é� -.

I, =�� Hoj�. à.� 16.30 c 20 ho!'<u;: ClawleítC' Cull)t'l't, Patric �
._

KnGwlcs, magistralmente dirigido,; por Jean Ncgu}csl'O,::
I;:: na sUn('r produção da Fox

-

"feras �De foram �omeDs"
I:::

MllI]Jerr':; S(;I11 homells ... A' rr.crí'ê eln brutalidade (�C ho- ::::

5 mens s&i11 mulheres!... Acom)). Comp1. Nacional. jol'-;
:: n,tl jl�g�CZ e sl10ri americano .. ':;latéa 5,OU e 'l,GD - Bal,· ;::

:= cão t}J)l) e 3,00. l\_' noite: platéa ntu!.ler8dü Cr;� G,jJO. ::

I :::-1t.�11Il!1�111�1I1�l iH�� i!�Il�!! I� Im!I!!� 1I!_l1!�1H!��I!��mm�im!!íI!�1 �

i _-mlH!lIIllllllillllillHllllllllni!IIIHllllt1l1l1lillllllll!l:lIIUIIilISlmmnUUl1I
-

-

,

::

=

=

Feitio a Jprova d'água
-partir ,de 597,00

tlDl�UH UF lUTE
em, casimiras de finissima
e das melhores procêden-

-

-

ii

Roupas
qualidade�
cias.

_

Padrões moderníssimos DESDE Cr$
_

1.1000
-

: Rua 15 de novembro, 5SR /506 Sob. �

i � �1�m!�IlI!III�I�I�I���I�mU!�I�I::I�IJIUi"'=
I

I

Lascalho
ROMANCE

,H E R B f R TOS II�L E S
.

O mundo mi�t�rioso e bárbaro dos garimpos de!
d.i:õl.�antes nns pagll1;:ts de 11m livro profundamente'
reahst� te humano. Milhares de vidas dependendo de!
.mn mlJluto de sçH'te. Um romance violento, ChEio dei
drama e ação, retratando as lutas, os {ldios c as aml ,

bj�Õé;-:l dqs homens. !

lçORa EM 2ail EDIÇIO
It�ü'imm{':�tê reescrito � em f6:r.Jll� t1efi�itiva•

l�m Wdas p.s liv'·arms ou jJelo l'een1úó(S(} ,postal.
Preço; Cr$ 40,00

EDiÇÕES
O CRUZEIRO
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efelua
't"e, c.

rubr-osdaJunt

� #fIIIII

rsoo

portiva

PARA rODOS os FINS INDUSTRIAIS
A Inte<tlOtiontll lhe oferece fõrça econômica

para c ir.dúsfria, por inferrnedío de uma séyje

completo do motores industriais, Modelos pa�C1

funciol'\c-;r a gQsolino[ querosene ou Diesel,
de�de 16 H, P. até 1� H. P.

5tü_
_.-----�-----

�

." \._ -RecebeRlOs, em da ta de ôn,
da Liga Blúmenauénse de Des
.tem a Nota Oficial n.o 34/51,
'Aéordo' n.o 17/51, referente

·�rtos. ,,'nalizando os dizeres do
.ao jogo União x Flores la. dis-

vamos ao conhecimento des
"putado 110 dia 3 de junho, Ie

-sa Junta, que não temos co

nhecímento de qualquer purn-'

so. Conformo defesa aprcsen
tada 1101' esta Sociedade, nos

sos acre tas cstào isentos de
qualquer CU1[J::\ e mesmo assim
'fo rU!11punid�}3

. iiijustan1.cnte.
O incid0,nLe, confor'mc ficou

sóme: J to.
a urgencta ncccssúria, q:l:'l� ;"

gratos .(: nos informassom ('1);,'1

pumçao Íi�lFosLa P('lO ;ll'bltrn,
povquc n:J.(J POd(_'l: (.JS co.....eo:··

dar COr') a H1üS111a.

':J::n �'--
1 �' .iO�:FioT'C'S. lJ�THl �\,��B

'-1'.:: r�,'.:::r0 !�'1'���!11 sirio (!�:p111-
grDn�a:.�o cclo êl_::i:Jitro.

O:�:::. na > poetemos ccncordar
C!J-1 ��);--QlliTO COH1 CSl:l:: expul-

------------- - -_--_.--- - -_- ---�- -�---_._-

com o Novo e
- - .I

PERFUMADISSIMO
Sabonete Lever

Doenças elo coração têm ajudado
muitas pessoas a víver mais tempo,
obrígando-as a se cuidaremmelhor.
Há novos horizontes para os que
sofrem do coração. Consulte seu

médico rugularmonte, Se êle d05-
cobrir alguma irregularidade, siga
lhe os conselhos. Ele pode ajudá-lo
a víver uma vida longa c ativa.

P:Ir;1 JS (.·str�bs de- CinC01:l

a beleza é rudo, Por isso
usam o novo Sabonete
Lever. Faça o mesmo c

descubra e: n Lever: ado)";;vel

perfume p.lra mais romance,

pUI'C ... l illlacuLl,b p�l'a lima cútis
"l:,i, al,'dudad", '''pUIlJ,l r.ípida Jl1t'l
lJJ;tÍ!. ccononua ... L seja você rnm ....

Lém mais adorável esta noite l

Nas desassombradas páginas de TERRA ARRASADA

oaz O j01l'nalista. Os;"aldo Chateaubrtand uma análiSe m1'nucio5a
e crua dos atos délituosos pratícados pelos h6m"ns do úitímo

governo de São Paulo.

E' um depcimento corajoso e ,slncl';'o contra os politicas
, '" '- -", ,

que ten.taram transformar tall'?-ê1e Est,ido e o Brasil num"

terr� d_e ningu-w, <l_u, como diz veernf'n'em''nte o _ Ilutor

numa t€rrn' arra�ada.
E' um'a aCllSllç>io fO�mu)ad� tltrav,�� d� voz da muj� can

liente vcrd'ilde. '\

Pr"e;": Cr:;: 2'5.00

por 9 10entre

o

Calos Renaux S.A. ,II'ABRICA D I<� CAl\'HSAS
t :'-11;1: in l'S2. e

iii .t� I:> n;�,v s R 8 ::;

.1;, r; 'P"''_-:1- de;;spOr ir' D,v',::'A 0-, 'i'"g:.J.In � J,"'" ,1{'\ L � � p$'oif'?� W' U P �� �
F

""" � .. ou - t. I(<@ .1 fi i" '''"''' T...cJ'
.

ir )1 .: �,J � � . f;,Js:ilj � iii g.J
",.

�,::�';,�:�': IIItuaI lireliarali��,�,��:����,,:���,�� ,�: '�"��:C?I(�I��J�'�.���l���,���,�fiSe
,'.", ,"", "�i ,>Í, "1.t',.,_! '_.',,-,'J 't.:- ,-,_', ,_",

. ,."�" 1" '(1 ,., ' ,.,.� ,,1., ! 'I' -I' 20, .!.'...1!pnCO, .... I::TI � 10.',
.. ,,-.)J .,

i "_.� '_,':,":dt!'._,�a�(_C)\�tl"'_·"" t.l-._ �tJ�.��{_._" .. _ ....__ " ' ••••

�··l'lri-1r ti \. o 10'" I..·il;:\..j�t..- t(-T'U:"" c.} f·iCt·blll lS:U' •• !!.'P.-!b.-- I
�;.tJ J,W'X:.'\.:.,dnho. C'iI:)'J ;; t' p.

I

"'---;.

��l�l� �(-'l�-";(�;e::t. de rC1�Jrti�1;_'i, t:vc ;l l-,rata � ..�t!·.r:ti-:::..;'n d .... ('vL'tU':4'1 41), CÜ!;íJ!l.:-,. l:(;lll 11"'P·

o notave:i orh·.a1�ttor t!IJ E. (_'. 1\S;U:i Ycrrie e elo figllcin <1C::� F, C.. I
j. o j\,1�'!11t' Alegre, ('(:11 lj pp

ún1ras SlÚ·IH'.i,��;'.u. UH- cst�l'��.on ,·cset'Yacl:l.�;, 11:JÍS. L.:nnl o cún'('r �i; .
.' i Ô f.J, l�alêstra. cr)nl 7' p.p.

1.° Bl'!t-d..lJia e Blc •.:'.:), conl 3 p.p_

End. Te�egl'.: «KANDER»
Caixa postal, 14FIAÇÃO e TECEL1ÚiÉiu

Brusque
SANTA CATARINA

BfuOlenau
SAN'rA c.frrAuINA

pjQ?" YPIRANGA
Consid0rando ri :.1t l·aI e i:1\ ç�[:ivel

prO.jCf;·�!O que (I E. t: l�r.tla Verde

l'il 1·.11:'�)C'CIl.,1') IJ�1r':lna.:·r�:{' dü anc

enl CUT';O, ei.:; ,r!Í Uj�l;) g.!'nadi:! c:)or-·

tunidaàc P:U',; os c-.:::pcrtl::;;:<-1S de

Va12 dD lt:1l�lJ CO!la(t.:e�·el.: r11:11. d.::

pt-rio. \} Ll":1nd.::- c';q:J:;ldl':'o cJD AgU3

os fins; de:ide � (.�sa

até

I elhor SOIUçãlJ
pata� S81t'- próblema de entre

- i -

FURGiOThame

arn,nh:t-cén.

Paran�i. P. :lt!lHi:l!'!ldo a t ;.1:', i_:"' dl�

clir!�lH� ("Oll1 r�I'l.t hrnh:I�:L� lHO. i)

(Hnrll1i�t;t1Hh: I; h(!�,n��: . .1 tU�t!'1 (.;�_Hoje (I. eleição lia
..

110va diretoria da
liga Riosulense'

Rio do Sul. ''1
RESPONDENTE) - Não fi
cará o público esportivo rlos11
lense privado de sua princi:oai
attação, Q'le umjogo de fu{'e

hál, na tarde de hoje. Du-
,

>

qlie de Caxias e. Tupi de Gas-

par es'�al'ão frente à frente no

". gramado dos cumpe5e[� de 50.
,

npal'ccendo o cotejo. ef apreço
': grande intermunicipal ri !';" rI'a
: Ullla 'grande "traC80_ lVlais ünl

: liz<1r' na cidnd(' "s�,l'raJla, onde
: llovanlcntc, os c2xieu$0S (�c.=.fen
:. dàão u prDsUgio do nenól t'io

l'ulenl'Oe. "O!'l cOP1panl1eiros de
Plndré farão tod,) , o pbssivel
para conouistar mais um bri
lliallte re'sultadu� cont.ra ' os

gàsparé.'r!ses, ial co1�,o sucedeu
coiltra (j Palesira Itúlia de Cu- IrHiba. (} Palmeiras de Bhímc
nau e o Aliado,; de Lages.

De no Paran:J.
,

su:.:s fU:1çÕe.:3,
foi convidado pelo E. C. Agua
Verde' para cUrigü" as suas é

C1ujp�s,'
Dize" do- magnífiCO ü'abálbo que

Zinder Lin� l'e:tlisou á � rcn ;-e d"J

Figueirense, e�r.:í ,!:L1e�i.'!;.3drio. já l'(lUe os grDnde�� r(·�tJ;-1 (lljS :t'jgucL
1 enscs· s�u cOljhceido� c o 1 r�Clljc_:o

deix(Ju l:cnlle !.cítv nO C'-!)Ct'tc' da I'C'npital. �

gm 'lllJel)!'$ :; m�s,..� d:' d;l'':�,:o It��n;ca._";:1 frente do .ltgua V t: rt:-e,

reaHsol�l �ja(�m�lHls j�-l,.1I)�.tÍs fiUpê!'�das i
na vida do E1"al1dt� c�ui)(� fltbu,.;ha-

}

11Q.

Conquistou' O t:tt�l;: llc C[;JiI!,ic-f:o
do 'rur�112i;) que tCi'C / \) IlOll1C do

!�re;.ltlo:nte- d::l Fe(j('l'[ici�:) do Par.] ...

nú, Dr. Ildefonso l\�:Jrqu{.·s. de1'1.',)

tando os- ÚJl"t,-:.::: conjunto:, d-) Bri

l::luia. At!ê't.icO�· Pall? .U·,,-I P Ct.Jl'iti1:a

faç'anha� nunca cnnf.c2uJda:: pelo
Agua Vel'de.
Não pnraram aí os feHos du no

tável orien.tador. O E.C. j,\[ Ii.Q
Vcrd(1 (. O único lide!' invictrJ du

atual c<.lrupé(li.1.:ltO pal�::ln.3_en$e de

UJ51, tendo (�c.!'rot:J �L) (J B�_.itf.tl1!a

por 2 a 1: Blot·u !\ir:-.rg�n-D.u. :. a C;

Cúritibu, 3x2 (! P,_Üt'\�il'u l1�d;�I, ��:J.

ES'pori..i�ta.'·c(�:rn {In}" C;,.'�lt'J arl!ni

radcr d�' Snnta Cat�.·iH-';'�. ll-'!YI -

... :Jo

lJ.lhJ\-l':)·� {i(� c-lflgitlSLL; j;(�-"Jcrt'n�:i�1:-,
(h� BluH:pnall

aND
Não foi realizada quinta

feit"a à noit.e. como estava pro
grümada. a reunião dos presi
dentes dóii clubés iiliados à
Liga �iosulen5e de Desportos.,
durante a qual Seria eleita a

!'ova diretoria dacluela entida
de. A reunião ficou para ho

:!ü1 lJ-c'h l1!Uhl·Úi. na Réde do

I Cl1.1!lp d;:' Cac;;.[ e Tir'o Dias

!
' ! �(,l:'�)� ,

j I .
Está p:..r:.ilizadú [) l�(:l't:.cl'ne

i
,d�l segunda divisão da L.R.D, .

. 1 em virtude dos llllim'Js nconLe

j ,I ein'lC'ntüs' vCl'lril.:adú:s.· ESI'll'r3,-

II'
se ql;e dentr'q em breve r; lTWS

,

'
mo spin rl'inicí:..ldo_ Não !':t!

"
cte�;('llid:ím ()!j p:l1<iielpflnic-;; f��'

I I f;(JU' prc})at·o. llel1ando-E-e l!:l 11

�
I ,i der_Ullç:1 <J lbltí.

I�!�--I 1it I r\'lis.t.;un l!lenos e dUl'am maiú

- 'I/fI
t
TINTAS YPIRiiNGA,

�?:i/ Ih baT::íO ;ai caro; �i1)te c�.m
- y:PJ.tANGA I! (;:t.l':lllt!!. se ..

,__������������..��EI"ülSI�"���������������------- dInheiro

CONJUNTOS ELÉTRICOS
A série de mofores Infernafiona'
com eerodores inclui modelos com

cciPa�da de 1 KW. oí-é 85 KW.
I'> "podem ser equipcrdo$ com regu�
Ic:óar de voltClgem .; ou.ro� instru�
menfeli dlJ controle.

..

• simplicidade d .. roan"jo

.. "\ el(l(�idddl_� e 1,t.,,:si.5têucÍa

Viaj� com

BL-pMENAU - JOJ:NVILE
ViágenB rápidas e seguras Só

no

E:h"PRESi'!O ITAIAP..A

LU.?Ü t. . s rcvctaeões dos-
jornaL.' sào vcrdadotras, p01S
'10 (�Ll do incidente, OU me:..'

:!d,!', 1'41 hora do corit'I lto, o ar'
oitro .íão expulsou qualquer'
'o§::1dfJJ' dt' campo. Si o fés, loi
aé! se;,;uia'!a-L'ira, dia 4-, quan-"
.ío r;.res� ou as devidas declnrj-
;QC,� em sumula. P,ldcm, aca
ju. merecer confiança, decla
,,-a:;ôt:" ló!'esl;;das por um árlli
tro ;:,\'1;10 por vínganca, pelp
L�:'o rl�' te']' sulo agl'etiido péJa
:U::;.:;;,;�tL'!1ela·! S(.k u referido iÍr
_Úi ,'0 1 i \I.'S:';" (':'Pt.1S:ldo quadro
jug:_!d(J}�e:� (lo U IJ iEo de campo.
VOS nurues (- respectivos rIurrlC
-os dC\:�:!_''L3t}1 conste:- da súmu

�3. do .:rJ�JtJ c as anotações te
riam ",i,: ser feitas na hora
das ex"JLds'íc:ó e não 24 horas
,::rp'_::.s, Lf'rnU aconteceu. O re

:;-:( ,CT1{Uflif' da Liga, sr. Gen\';
sio Ca:11]!11!3, não anotou no

:l�a do j::':Io qualquer expulsão
jt) #,1' _�,ll.3(;n
Níio -\'.�i1,é)S alar;;;:ll' demasia

( :1,:) este ofic io, sórucnte espera-

I
.nos quo !1'>S iatO) mem com a

:-,j(, .

unposta pelo árbitro, puis
(i(-\'l\.I::.. l!j',:.�nCl[l, qual a pum

'I �l'(�I' _3.0 17 :11, .c�JHs1:\:
r?le'\:"��(;I'nd() (1;. puruçnes Ja

I -" ,je ;, ;,,0 1:'(' io
..

arot [1".1 �a par
i _;i._:�'., 0·C. EtC.' L'�ISO nao pos
: ,2,iUJ; LC','r.1;n",' ,i partírla com.
�

) ':'� ,",._:·g8rh'.!'e3, ::;cre1110S for

I :, ..

'0," 't re-corr-er ao Tribunal
J

_
" �-\ •• -

_JS r!;:-. p{�dt't';l<;ão Cata
,',::", fk Dt.';;�1Ul't"S c, expõr

b�� DLc,;f:a;'!'!l\O",
_.\��(':n'lc.: \�t___T:·j. dj�'igj(!;1 I�;::10

1,0 0eLT('�ar.::[J (!U qU:'ld..:'o tl111-

I :Jcr:�'P, sr. JOf� Franciso

I r!,:�.��·�,:.[..: �,!i'!fl"�.l,r[;,,,:�

I ;'"'-"'�:::-::�' � "c:-" m�l3 caro

l"Pc '·.(}UF:�A 'Rl'/í GERAL
VnollIO CHEOSOTi\IH)

(NIL\'l;;ll�A)
,..."..------�

Dores�
naslCosfaSi
NerYôsismo�
Reumatismo r
A alimentação inconveniente, o ex.

cesso de bebidas, resfriados� etc.
obrigaln fl'equenten"lente os rins a

um tmbalho forcado. Os transtôrnos
dos rins e do aparelJlO urinário são
a causa da retenção do ácido úrico •

frequentes levantadas noturnas, do"
res nas pernast nervosisnlo. tonteira���
tornozelos inchados, reumatismo.
olhos empapuçados, e, em geral,_a
impressão de velhice precoce. Ajude
seus rins a puriiicar seu sangue por
meio de CY$!.". A primeira dose co
meça a trabalhar, ajudando seusrlos
a eliminar o excesso de áCidos, fa�
zendo assim com que se sú.t.a como
novo. Sob nossa gar;mtia CyS!�'" deva,
ser inteir�mente satisfatório. Pe�"
Cy.'''''' em qualquer farm;1cia hoje, ,
mesmo. Nossa garantia é a sua jmaior proteção� '" !�

Cystex nu iml3IU6p!iI tI�l' :
i-CISTITES. PIELITES E URlCEMII\

STRIAIS,
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Tombou um

II

I

UITA ATENÇAO
po",tuniaoa Pedida

--ri ATENDENDO A EXIGENCIA D.� POPULAÇÃO DE BLUMENAU E DO VALE DO ITAJAr E FESTEJANDO SEU 12.0 ANIVERSAtRIO DE FUNDAÇ.ÃO

IPI P:A� I!,s·,:, I �N�TOPO�NTO�
� M: A I S C E N T n. fi 'L

;)A CIDAnE
L___� __

A PRIMEIRA CASA� DO :6RIlSIL a realizar urna Gl\ANDE LIQUIDAÇt("O,
redução de Quasi Cinquenta Por Cento nos preços de todos os se'ls ar�lgos

r

,�rOPORTUNIDADEU'NlCA.'PARAO POVO COMPRAR VERDADEIRAMENTE BARATO O ARTIGO QUE NECESSiTA PARA QUALOUER ESTAÇ�,O DO ANO.

m».i..u ',1-�'1 '! �t' �,.r;.-' t; .(:,r'�

v,;·:·�=. t,'I'-,; �".! Itu"·:; ti:!' nl·�';'

a- ,u":: . '1,-,

";':n ,..1.' e ".

;�1·.· \·I·f.·�·;J'l, f�

tn;::;:!l}l'1t:!l d!! um

VCd• de mu it a inf'Iur 11(:1:17 l-·V·Z
I) t-e u l �F;(\ ·i') ,,',' t·l o 11 :'i_: i:l �

•
() 1 r:1 ,:' .

b e rr lh.Lrl!.
14!'.tU!l, Hp1'

I indo Etn lto

Itatli

_� Ira :'i 1 r
,

n� i. r;�\_�'"

l'ta. � io

i�'�t? � o·,.;..-·�t!(l f.)i l'!t_"'�> r.r
2.:"'�al!lacáo e em: f):-._,n ., •• ('H1

...eJu �!il., davcnüo I'tl�ln'r-�f� no

pr6:ft 1E CJ :si: bad-. n�1 ''''I. a ..... : �.)_

1n;1 da L.a �)�;,e1or1:t. da Sn ..

c;i·J:Jd(�.

"'O_';·�� -: ��{
So,�)e TJclo.

'"v:r_:c�ào
"_;\':��1.\.1 L� [O-'OS�

de. vid,
��t+tlr'1'"

.f J '
•. ' _� ... �. :..

:�;; ��:.Lr:. .a

__ -_
,:

L

7. � �irn (S

- (l

;:1a'scontratado
s'ai !tn13 p[n'Cd�1 :lc- :ti' ?bJ

�an�l:'l pplr:s r!1ar�.:"_!l (:�- >:3 1,..... ;..

1',:3 a (1 \�ci, �rea.ore,q -- dizian.l OS nl.s.:'t:

preSei1c:':'l (Ir: g',)vernador Raul B.tJlJuãQzinho -r;:1.:é""�! !'�:'.: _Escrcntcs.
Barbos'l e al.as autoridade;;. p:wa a 'l<�ut'ol;a E O resultado - agora -

Vercen '" clube S. PAULO, 7 Ci\ferid,) -- O veiu :1 lume, para confir-
m:u'ur,haense Palitleira� acabou cedendo mar toda aquela avalanche

Maceió, 7 (UP) - Num en- seu ponteiro esquerdo Bran- de dúvidas e perguntas.
contra esportivo. havido ante- dãozinho ao Olympic, 'de

Ni-,
João Sabe Tudo - pre- I

ôntem, na Capital alagoana. o ce. deDais que a diretoria con- so em Rio do Sul como fa

Auto-Esporte foi vencido pe- cardou €!11 reduzir o passe pa- h�icante de dinheiro falso!
lo Moto-Clube de São Luiz do ra 300 mil cruzeiros, Bran-l' Imaginem, quanto tempo
:[VIaranh;:io. Apesar dos nomes dãazinhn embarcará para a o "salafra" roubou da nos

dos dois clubes. não se trata- França logo depois da Copa I sa população I falap10s em

va de llC'nhuma corrida de au-! Rio. {Conclui na 2.a pago letra D)
-----------------------------------------------------------------------

(NAVEGAÇÃO) s. A.MOORE McCORMACK
Passageiros e cargas. para

BAlTIMOR, NEW YORK PHllADELPHIA

e Portos do Mar das Caroibas:

LA CRUZ - CUMANA
CARUPANO

GUANTA PUERTO

MARACAIBO - PORlAMAR -

R�servo de praça, passagens e demais informações com os ogentes:

INDÚSTRIACOMÉRCIOelA. MALBURG

trAJAI

E

Telegramas. nMooremock"

-

Dlp
ATEf,NÇ O

10 De Julho Sur
lIIiiI

Ir

RU.\. 15 DE NOVEMBRO,
ESqUINA COM A TRA

VESSA NEREU RM,IOS

gerá
a

" r r , ,

M ..

é terra ::Jcupada
naciona-l ex ílado é o único re.,
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conhecido Pl,los pai ses livr2s

APOIO A' CAMPANHA

O ar. Me'e1iS que há mai.s

{Conclue na z:a pga, letra E)

te. nOSS3 repor ta rem pode retra

tar o acidente da seguinte ma.,
"? que foi ()ivnlj?"ndO, O sr. i\L·i,=_

r's acrC"scentoll que o ernsul li,

lnano de São P<::uio
,

tl'a no Br'sf1 d�sd? 1938 e f, GL

norra:

O cam i nh âo que traregaya em

velocidade alta. dado ao volume
I Cuncruí na 2.H págtna letra II

.
rô!ico pr<ltÍcante

'�-n1 cru :-"':_l TC; la_;{'l1,_ia
,

<!:-.d'-'J IVl,!ldS' I or, r rrnou l!l(' t bem enténd-_1'3m d'Z'!r I! I'

:!-lpi"od'o não 1) xsou «l-' ··bi:.'1f·_1 v i no. ''o C:_' d ..
' sep riE LI ,'!.J !'��PtO:_'O'�" s.{� ("1�(}(Y;!1 t J�' ' ...

c: �(leítn"J uma pu r, ,:.'·InnJ.ll�':;·'. t r-va. CO'} Ui. �'o'·('n\ nâo �ern. H ; �f'nf

r;. nC''''s'-'lI ser o nuo d::l p- aro
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"'X!lCU' uc1'J a p�di(!( d::l Edu,l d! 1.e em ('orql';'1(l r:ar• Tan :) :l<;'� 111
I tl3 l'..'falav SJ I 1�.(J li -l l.�ll .:0' .h1._ "

,{·til1�f_'Z:l'O qUe cI�H''\l vn cf S' p: ; que (�n�ho:� mencrjs H�' ri.-:'f'}' r; J OUCIU..- Uh 2.e [,'gb
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sid(·!'Ü(� Gt·t ul;O v '1'!-!.1<"'�

vê- que 'O d SCUi" o \� o d

''''-''''er r.:O"" �1 n-; (Fa � a f UI lI:: ':;'.
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Por g�nt:lcza da elA. COfm,AS;_L, d<_; hl�c1i. rc §
resentada por seu cng"nheiro-chd!>, sr. O::)'1S�allti.n· g
IvancnkH. v��sí�arã�) Blumenau nos (:ias 1: e 12 tI<:=

= f;rr("�1k us estubntes da Urâv�n;idad� CaiMil'a, d,
§�::-li d:(� _j';::-p]{úro e �,p-!.U·J 1(l.ntes catei'�i-��H�t.:as.
:'CHEGi'LDil - Dia 11 do c�rrent(\ ú;; Ü Iwr;lS.
� �STADL1 - Hotel Ho!etz, de pr{)llr�edad� do
::= {<mio Reinm·t.
::=
::= VISITAS
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l:J",rt !l. r' lJ'O ("�tH F�t1.1:J\·d··
,;�'f:1 ',:J da trrc:lld- de Cr.1

Para pronta en-'

çe achav1 e (la'_" o 0-' onósF IJ (.:r:

:-nrr�r·inr a shnnat:q do 'i(h,:I'C'JJ1

'I mil;{'narjo do �n�J pr--tsl1cl"-'_
a, a f" § ?'ela manhã: 1_ Após LI chegada: visita ao sr.

_m .'s t� r( � tlr�r· vant..agrns.
__

to lVhmicipal.
I 2 Visita à estátua do fundador da cidade.s, PAULO, 7 (Mer'd,j· 0- �

I 3 Visita à cidade, p'mtes, presépios,i prnm'ltor publicD H'mi]!-on D:':L
I

• 4 Coauetd no "Carlos Gomes".
i g-on�ff Franco dp<;;g-n1do �u.ra _.

5, A's 12 horas, almoco.
\ acompanhE

r em sua fa,,� 1)"1:"!:-o1 :: '\' Tarde _ 1 V,sita ao Quaríel-'do 2:3.° R. I.
o inquerito sobr!' {) r"pt") do jo_ , E

'

2 i\ 1 mprc�a Industrial Garcia.
vem Eduarc.o Ad'ea M�l':'- :M;,:. a Visita à l RTEX.

trega, sem fila, de

7 1,:2 e 8 pés

DE lUXO

faraZ'ZOJ }(',go ap6J 5Er":tr.. pO�IO,
e Dl 1ib�rdrd? A·€\13san11!'Q-

Só na: de Gultas
Her:ng".

5 A's 19 horas - Jantar no Hotel Holetz;e:
}lO qual tümarão parte as autoridades 10-"
cais.

COMERClt\l I postos enl Hhf:lrd"de- AJp.-3\,;:lr:r1ro :::

I M"l�vasi e 'M:ar',é) (',)", 1l: fIz "�

! S''"g-uintPS declar'3"'0�� a �',1pn! �n-
-

I
'd' 1!!e'TI dq Metl lona. -

:: Pela Manhã: 1 Visita à Porc'elana
do Testo.

DIA 1 2

'"companhrtr o iu_

quér!to 8nl S1l.fi fa:?� l1oUci3� f) _

cnt::ü ?gora está af�to ao ��7Hf_"'�rL"_ �
Rua 15 de Novemilro, <172 - C, Postal 147 - Fone. 1072

-- BLUl\IENAU --
- 2 Visita ao Jardim Zoo16gico, em Rio

Testo.��--------------------

- 3 Visita à Fábrica de Chapéus Nc1sa.
I § 4 A's 12 hora, - AlmocH.
:::'i' "-1' l'

'

{::::_'-
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Hl'lC -- 1 VislÍa à E:etro-A�''-',
1 = 2 Vísita à Malharia Üm·jng.

I· �
:; Visita à Fáh'ica de Ch(lC4I!ai'�.
'1 ils 18 hora!" -- janÜtL

;::
" SOÍl'ée dam.ante na S.D.1VL "Car�IlS Go�

I �mes", com inído às 20 h. ras, aln'ilhaniatlo pelo con;
�jUllto de l:.itmos "Nandin]to", para {} qual fiCHl1I COll
=:vidados iodos (JS sócios desta Sodcdade, autoridades
§civís c militares e a alta sudc:dade 'ilumenllUense.
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�ARA FERIDAn,E C Z E M A SI·

INFLAMACOES'I:COCEIRAS,
FR EIRAS,IESPINHAS, ETC.
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