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C ACA-
odificaçôes na política

exterior ikJ governo russo

E

Terá inicio na Camara __,_�_ __:.......o..__"';""""'__'___-,:

Discussão:Oo Orçamento Geral
DaRepublicaPara@·Ano t)a 1(]-52

Cento e vinle e quatro ,deputados' favoraveis, à I

sltbstituiçãodo aluai regime'pelo parlamentafism�
RIO, 16 (Meridional) - Terá início, na Câmara, a dis- gurança, paz e tranquílidade

" enssão do orçamento geral da República para 1952. O sr, Rui da 'fámília brasileira. (ass.)
'Sant�s .in!0!ID0u que ,serão examinad.os os orçamentos para DomB�nedito Zor(,bispo de
os mlmsterl{�s.� Mannha ,e do Exterior, Congresso Nacional ilhéus." , ,_e Poder Judlcíárío, Adiantou que a. UDN tstá disposta a man-

_ x_ X_ X_ x: _ li:_ X - X - X -"f{ - :XC-1'
ter .o equilíbrio orçamentário, informando ter o sr. Soares Fi-

"
,

,

..

lha, solíeítaâo que os membros das bancadas estaduais fnrne- fcessem listá das emendas consideradas -essenciais aos seus es-
'

taq.ps, para .que se pudesse urtíformízar o esforço parlamentar
para aprova-las,

,

St�BSTlTUIÇÃO DO REGIME PRESIllENCIAL

I RIO, 16 (Meridional) - Dia
a dia vem criando corpo a
, idéia de substituir-se o regi
me do presidencialismo pelo
regime de parlamentarista.
Assim, segundo assinala,

hoje, o "Correio da Noite",
124 deputados da atual legis
latura já subscreveram a e

acõrdo comercial menda Raul Pila, havendo
outros' que se mostram sim
patísantes, alguns dós quais
até há pouco eram defensores
intransigentes do' presidencia-
lismo, como os srs. Afonso A- JRENU�GIOUnegócios entre a rinos, Aliomar Baleeiro e Os- n
valdo Orico. A adesão desses

jsimpatisantes poderia elevar .4
o numero elos subscritores pa-
ra constítuírem a maioria ab
.sol.uta. na CâJalara, '"o ,�l1le,,_as-. ,;" <-'

'segurà:i"fa 'tr',mtidâhça (ló· regi� !toOl',!,)l\iza presentemente um fichário completo. Inclusive .das pessôas que me, em duas sessões Iégislati-
o procuravam, cujos nomes anotava, juntamente com as pretensões das

"

mesmas. As memorias do general Eurico Gaspar Dutra está interessando CONTRA A IMPLAN-
as personalidades dos meios políticos e militares. T1\ÇAO DO DIVORCIO

---.- --'._-'� '-- '_ .. __ , __._. �.-�
.. . RIO, }6 (Meridional) - °

( .

_ , bispo de Ilhéus' dirigiu ao pre-

, umprirem OS ,COmunistes d promessa ae ���i!g�:�%���!��r:r:a;ié;Ss:�
,

.

diocese de Ilhéus, confiantes,

clesmilitarizacão ela cidade ele Kaesohgit��í��D��}�i�����::�:J�, 'prudência repousam, nesta

Afmosfera de cordialidade durante as sessões. -, Continuam os chinêses reforcando suas iro- ���:nt;:vee �r����f���da: ::= �i::��e c�:�ge�raded�::�:�
'" f d

1

• cíonal, vem, proclamar o seu a resignação.pas em fOuii rente e batalha � Presos numerosos correspondentes. das Nações U n Id a s h�����a���t�� �i;e:r����e�: n:"�:::\.'o ��i��i�� minÍ�;�
tos de aue a voz da Pátria, Alcides de Gaspcri, depois de

pela voz da Igreja, que é a al- ocupar o gov êrrio da Itália
ma nacional, este encontrará 'dunnte cinco anos e sete
éco no espírito de brasilidade mêses. O sr. De Gasperi tem.
de V. Exciu. e esperam, ainda 70 [.T,OS de idade, Sua deci-
uma' vês, que os botes traiço- são foi tomada depois que
eiros dos inimigos sejam co- todos os ministros d<! seu

rajõsa e decididamente repe- G:lhinete se demitiram devi.
lidos pl:�10 Preside�t0. para Sl�-I d� � renunch, original do
- _ .. -- - - --- --- -- "rl.llnlstrtl da ,Fazenda, Bl'.

TINTAS VPIR.ANGA_ 1 Gillsi'!,!>e Pelln,

uma lata. vale 11Oi" í.lUâS � -----'-_-_._�_

d a Coréia, tão

Susoenssn Imediata das hostilidades; 2°.
ZGn� dthmilifàrizada num ráio de 20 quilô

metros em �·ômo de Kaeson, e 3D, - Retirada
de todas as forças da Co réis. o quanto antes

Base- Avancatta das Nações Unidas na Coréia, 16 (UP) - Urgente -

Dentro de POllCOS íns tantes vultarão a reunrr-se os delegados aliados e

eomuutstn.s. em Ka e sun g , pn.ra discutir o tcm.i.rjo da. conferência para a

cessacão do fõ�o na Co ré.n, Lnf'o r-mmr-se já. UIU acõrdo em principio sõ-
h r-e os pon to s (10 tumarto. Esses pontos não fo iam revelados, mas os
munistas d izem que 05ÜO os seguintes:

Prlme iro - Suspensão imediata das hostilidades.
Segundo - Zona desmjütarfzada num raro de 20

tÔTUO do Paralelo 38, pelo sul e pelo norte,
Terceiro - Retirada de todas as forças estrangeiras

depressa quanto possível.

Os observadores dizem que a p r in cí pa.l difjculdade seria estabelecer
a zona de sm ílttartzada de ·vinte (lllilôluetros em tórno do Paralelo :�8. E
também se diz que muito s chefes m�l:t:"'..res atlauos não se mostram sa

tisfeitos com a pn ss
í

b l.Ii dade de te rem qu e abandonar as posí çõ es con ...

qutstndas na Coréia do Norte.

PAltALIZAnAS .\S OPERAÇõES

Qn:u·t(;l Genel',ll (ln Oitavo l�xel'rito Norte-America.no na Coréia,' 16
(UP) - l�S opcrf'xões h�lie3.E-. est.ve ruru pra.til"!.tll](:'nt{� para ítzadas ao lon ...

go de toda a fl't)fUe dt> batalha coreana, ôntfi.ul.

Jl.l'l!OXDl.V·AO RU.:iS.\

tam qU,e [I, ptlt}1i.l�':i:�ii:-1l' CUl-,J:lfJV'a. WJ.l_��:\ ';';u�',h,:t;l.·�. "ln tdit}1Ua. jJtglil.$�_ '-'l1le
Ne,vs"",J' eQnstrt��lr nt:.tf� #i�ii1" iUí:r;t::io i.Í�, �UhUi I;O.is;ve�l' lfío(ÚfíCà�.lO' na. políti-
ca exte r ío r do Krentl;:1. l�H:-i re v.st.a é det1;l'�uJa cx ctustvamente a pro-
mover um errtend.mento ruais int:lll� eru re a Jtuss1a e os países: All";lo
Saxões. E a prime-ira vez que o re�illll" {'OhlhllÍsta l'U�SH adota seme lhnn.,
te iniciativa. em toda. a sua htsrõrta.

I
1

PROCL.4MOU O
GOVERNO DO IRÃ
A LEI MARCIAL

sou tremenda surpresa em

toda a Italia. Recorda-se que
desde a semana passada os

Iíder-es do Partido Democra-
do próprio pre-

rEERA, 16 <uP) - O
governo proclamou a lei
marcial, em seguida às
violentas manífestacões
contra a chegada do· sr.
Averrell Harriman, en-
viado especial do presí- I TOQUIO, 16 (UP) - Um

I
Kaesong- declara o seguinte:

I
favor de um artigo à Ordem DIALIDADE

dente 'I'ruman para con- comunieado oficial publicado "O Chefe <la Delegação da do Dia, proposto pelo coman- Base Avançada·'-dl;ls Nações
(Conclui nfl Z,a pág. jE'trn M) l�m 'l'�quio, ilS 20 hJm.s d� ho- ONU abriu a sessão <111reSe11- à(l das Nações Unidas. Depois Unidas na'Coréia, 1.6 (UP) -

--------------- Je, sobre a CO!hcrencla de bndo novos argumentos em ,de ter o almirante Joy aln'l"- Os negociadores do Armisti
sentado o ponto de vista da cio, aliaelos e comunistas, ter

.•

deleg'ação das Nações UnidaS. minaralil sua quartp: reunião,
o general Nam II, chefe lIa a mais curta de todas, numa

delega�ão comunista, }lediu a atmosfera de multo maior
suspensão da séssil) por dU!l.5 cordialidade que as outras,
horas, afim de consultar a Como ::empre,' houve dua!lí
,seus coleg·ás. 'No reinicio (1:1 sessoes, uma pela manhã e

sess:io. o general Nam II fi· junto dão passaram de uma

presentlHl :l reação de sua de-I
outra ,\ tarde, que e111 Cü1I

legação aos pontos de .vista hom e cit�qlieHt:1 minutos. 'l'll
��xpostilS pelo delegadO das do illdic:a lllle·se fizeram COll

Nacôes 'Onidas. A confel'êncía j·sidel'<lveis progr(',;sos l1a ela�
adióll seus trabalhos às 13 ho·· boração (];1 ol'dt:ln do:; U·al.J:l
ras e 50 minutos, de!)ois que lhos.

maioria do mundo ociden- com a Alemenha. A India, as duas partes coneordaram
tal. A Grã-Bretanha e Fran P

.

t- a Bolivia e o em reunir·'se, novamente, a-'0 aqUlS a?? manhã, às 11 horas. Salientaça proclamaram o fim do Equador Ja puseram fim
a delegação da. ONU que Io-estado de guerra declarado com o estado de guerra raft realizados processos pa-há onze anos, dez. meses e com a Alemanha. ra o restabelecimento de um

seis dias, ou seja dois dias acôrdo para a Ordem do Dia.

depois da invasão da Polô- HAYA, 16 IUl?1 - Os Os comunistas cumpriram
- __ suas obrigações quanto ao res-nia pelas fôrças hitleristas. P.aíses Baixos. _nao, est�o peito ao local <la Conferên-

Em \Vashington, o pre- amda em condlçoes de por 1 cia,
não sendo visto qualquer

I sidente Truman pediu ao termo ao estado de guerra solda�o �rmad<? A delegação
Congre:::so que adote uma com a Alemanha a exemplo I

das Naçoes UnIdas posou pa-
.. ra os lotografos da ONU nasresoluç80 efetIva a p.arhr (Conclui na 2.a pág, letra C) duas horas de intervalo e a

da proclamação preslden- -
- -- - - - - - - - - -

delegação sino-coreana fês o TINTAS YPIRANGA ,

cial declarando terminada TINTAS YPIRANGA I mesmo, após o fim da ses·
'

o barato sai caro; pinte com

a g�err8. A Alemanha 0- seu preço por lata parece maior são". I' YPIRANGA e garanta seu

depois de aplicada 9ai bem menor 'A'fMOSFERA' DE COR- dinheiro
riental acolheu o fato como

um dos mais significativos
para o seu reingresso na fa
mília das nações ocidentais.

miér, vinham criticando a

ceroamente a política eco

nômica do govêrrro. Contu

do, os observadores políticos
acreditam, que O presidente

Em p z II ma.lha-co
p IAleia o id nl is

Cessação' do Estado -de',; Guer�C],
a

BOON, 16 tUPi - A A
lemanha' Ocíd�ntal já está
oficialmente em paz com a

Uma f"; ..mu/o clt-!lfilito·

mell'� pf)(!eifrJ, lon:endo:
fo:!>tCl'CS orgunic(J'J., SQh

doe- (áJ�iu, V:f(1.�il'l�$ e

1U,,;r dO! p�p>in".

Base Avançada da ONU na

Coréia. ]6 (DP) - Revelou
se que as delegações aliadas
e comunistas realizaram al
guns progressos na conferên
cia de ôntem, em Kaesong.
Ambas as delegações voltaram
à reun:r-se cerca das 10 ho
ras de boje. que corresponde
às 21 horas de segunda-feira
no Rio de Janeiro. A confe-

'Jonclue na 2.a pga. letra Gi

Hen1enlGral'ldü ti n"1a��nitudt:·cul'U C('..1e f(.'ü celebrado o 1°. COl1gre�BONN, 16 (DP) ,- O AI- Mariann Regional, e considerando!) éco que or,controu em nosso Estado,
to COfllissario da Franca no do Paraná e por último, em Roma, séde e centro do cristianismo, não
na Alemanha sr. Andl'é i forapossiv_el deix�r passar �espercebidO o. Lr>. a�iv,ersár�o desta grande

.
'

.

1
mal1lfestaçao de te. FOI por Isto que a çongregaçao MarIana de Blume-

Françol" Poncet, COmUnl- nau. resolveu comemorar com Missa, Comunhão e uma sessão solene, a
cou ao chanceler Adenauer passagem deste magno dia para nossa vida religiosa, Por este motivo reu

a decisão do "overno fran- niram-se os Congreg",los da Cidade, do Garcia e Barracão. às 6,40 horas

cês, de 1)or te;mo ao estado do dia 16-7. no pat(_>() da Matriz, pm'a, ao som do orgão e dos:cantos fes·
tivos. penetrClren1 nü 1'vlat�iz� para ai assistirenl a Santa Misso e particide guerra com a Alemanha. parem da COnlul�htio,Geral. Após a N1issa foí oferecido um caté. A's !) ho·

----'- ras teve lugar n sessfio solene no salão cngal:mndo do Colégio, O Revmo.

LONDRES, 16 (UPl --- Pre, Dir<:!tor convidou o sr, Presidente da Comissão Central do Congres-
Ob t C 't I so pp. fi ocupar lugar na me�a de honra, constituida por S, Excia. Dom
� serv:;>-se nes �a apl a Inácío do Ribeirão Preto, DD. Bispo.Coadjutor da Diocese de Joinvile,
que, alell1 da Inglaterra, 39 Frei Errem O.F.M, Diretor da Congre�ac[Ío. outros sacerdotes e membros
outros países, inclusive os ,i" destaque da Congregação local.

Estados Unidos e França, Mais uma Ves Frei Errem louvo Ir o m1tusiasmo dos Marianos em
. .

acordo pról do Congresso. referindo-se. aínd.\. às festividades e às sessões deexpnrturam seu
,,�tudos, sesilôcil estas que encontraram éco nO.i canções dos assistentes

com referencia ao fim de e cujas normas nlnito vim'um cOlltt'ibtlit" P�I'::I a melhoria das Congrega
estado' dê guerra formal ções em nosso E�tado.

Comemoração c/o 10. aniversariai
c/o CongrêssoMarianoRegionall

t:failí6l'io,
orgânito!

(Conclui llll.

Circulos italianos quebmram-se
de que funcionários norte-america
nOS que se encontram em Trieste
estavam agindo de, tal modo que
pareciam apoiar a influência da Iu-�

goslávia na 'cidade.

.,

J CONSr:G�E.S,E COM

NUTa

PARIS, 16 (UP) A
Fran<;a, os Estados Unidos
e a Grã-Bretanha tomaram
em comum a decisão de sus

pender o estado de guerra
com a Alemanha. Resumo daotação pronunciada,t1or DiO Inácio do RibeirãmPreto

..

BXpT'eS50U, ainda, o Revrno. Pre.
Diret",·, a S, Excin. e aos congre
gados pregentes, o desejo de se rea

lizarem l11.anifestações como esta.
cada ano nesta ou naquela congre
gnção, pelo bem 'que as mesmas

prOduzem nas almas. A seguir abre
a sessão com o Hino das Congre
gações, "Do Pr:a·ta ao Amazonas".

Concedida. a pa13vra ao Congre
gado Professor João Mosimann, es
te em nome da Congregação saúda
S. ]!_;::c1a. D'om Iníicio, c6ú�ratulan
do-se com o meSl)lO, pol' ier a hon_
ra de presidir a sessão s01=e do
1°. aniversário do Congr:esso 'Ma
riano Regional, no qual tomára
parte saliente em todos os atos. Sa
lientou, tambem. o ilustre congre
gaelo, a uilifio qtte sempre reinou
nesm congregar:ão e n qual se de\'e

na.

I!\Irc Dern\o'tt. e:nl e.nlr�\'Hfa. u:.-

letiva ú
_

ünprensa le ..., '-� �(:g\�h1t,c
di!cll.1rpçao: '

"0 .�().lbaixador no"t: :-�n criCil!"tO i
em Roma está autorizado a infor-,
mar ao primeiro ministro De Gas

perí que o govérno dos Estados U
nidos observou que recentenlente
a imprensa italiana fez eonjectu_
ras· sobre a política noti;c:america- Ina cOm respeito a Trleste. Em

consequência disso as Estados Uni- I
dos desejam assegurar ao Primei- t
ro Mir).istro De Gasperi ,que a po- l.
lítica' dos _Esta�os U�i?os a eSse 1�'e$l)eito nao fOI modifICada.
; Essa política continúa se orien-
tando p�sp�: d�:la� IVia, lP ('oro �ef!nra,nM1 I I ' " '

I �!-,UME�A? - JOINVILE

I
'ELE: - O �enador Pasqualini pediu a isenção de iri�post(l

,

t VHlgens rapldall e seguras só da cachaça).,:
'

, ,

'

, . ,,"/';I no . 'Ela: - Será que vao aUl1'l.entar 9 im\'Josio do leite? ;',';)�,
'

I lllXPRESSO !TAJARA ' (L'liargc de AUGUSTO :aGDRI��,S�:

o remédio que nutre

INDICAÇÓES!
Insônio, nsuro,tenio, ema ..

gredmenfo, de s ô n imo..

f,,,tio, debilidad.. g..ral.

Um produto d"

LABORATÓRIO LICOR

OI: CACAU )(AVIER S.A.

� ..
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.'\. NAÇAO

. , -

-enme em uee

Ison ]" PaSSQS VE
1 Um teu eU7Y' eõm casa de
materia l, en,:aTnllUento de a-

pdn Fone J:i71 .

próximo ii

E
Vende-se �m terrq,\10 na

praia de Cambonú 'T'amrmho:
20 x 100 m1E.

Nm:e,mhl'H. 7:W.

Informacões
Ca.pl,tal"

na Casa "A

I gmuHlIIIIIIIUHUUIIIIUUllUHIHlIttUUUUiUlIlUIUmUUUIIII!IIIIHU\UI!
-

4-61 � CClLECIONAfJORES DE ORQUIOEAS - �

..

Vl�O
EA Emprêsa

Werner
gência

dia sr

SENHORES VIAJANTES!

o urno- ��nrtaJnt.!nto nO Clf.líro

Indo :t Rio tio Sul pror urem o HOTEL no�; VIAJANTES,
o lniâs_ centr . rl. Coúnha e quanus de primeira ordem. _

da (,1(1[, J� t:ull1 ", (UFip ..U {1.-

rnen t �s

l'rollrieda<lt' tIO sr. OTAVIO TOMAZI

In[urlUn('Ô�S no Hotel Holetz, I
G 9rd nt

quase
_

Os professores das Escolas Reunidas "Professora
l�m:rna Ribas Pessôa", do :&2i1"1'0 da Velha, aaradecem
sm,�er�m�nte, ao Exrno. Sr. Comandante do 2::L R. I.,
a,dlrc.o!Ia da S D Vasto Verde, aos senhores pais dos
arunos «estas e�.cob_s c a IOdas as }lCSSÔas {IUe coouera
ram pt!l'i; ? reai�z..l( ao da festa em lleueHeio du referido
educaudár-io .

A

(UP) - Os

la Purta-'-lt-l. IvillllstelIal. N\J

27-11-947
1'..1-[ J)C10SaS suudacões

(Ass.) Nehon H.ire. los

lhr-t'">tol''' � .,

\'ELH.\, 1 tl de .Iulho de HJ51

F C I..L \!J X wn.n
L'SADO ('0\[ Sl'CTSSO !lA'

:\1 \IS DE il-TLTO SE'reLO
1 parle do Bra 111, e

do

no

i!:À1?P..IDSSQ ITAJARt\.

--lparrtcularmente
a respeíto dela,

e BIspos E con-
o

molho: a
. Fazendo votos que a mesma cu

contre guarIda

legação escclhída pessoalmcg
te por ele, ou seja, quatro a

um general sul-
Com 120 Pcçrinos 1�3 Textos
60 Grcvuros Formctc 16 x 23

llROCHllHA DE LUXO C,S3UOO

IJOS'!\ e l .1 ('ü,Jc:rl1ç'ÜO
nVJ!lH' em Pu>!' f (J Il ,._,

rios, porto llnncil,al do j)nls jO dJcumellto diz airu lu que a
/'

conclll»Ü) da cstr 1<1,1 lJ .nnme;
rrcnnn 'er': dt' gralllc' u1tlhla_i
de para li (,�I )'cm:":! \ 11l1l

A VEf\;DA N'\$ LI\ILUHAS OU AS

UZINAS CHlMIC�S BRASILEIRAS SA
J K. B o T 1 C 1 fi A L - E:I ado Sua Puulo

AteJulcmo.J. fUto. .,/Carr.JaEÚJ. 'l'.<J.1iaL

Declaracão á Praos
Arécío Avíta dos Santos e Evirilda B. Ferreira visto

terem deixado a agência do Expresso Sul Amel'iea�o �or
sua lIvre e espontânea vontade, h:iol'mam flue assumiram

I a Ag�lH:i� �a �"l'RANSPO.H,'l'ADORA lmnOFIÉL L'l'DA.'t.
I com escrrtórto a Rua 15 de Novembro n. 14:W. Fone n,

i 1423, onde estão au Inteí.eo displ)l' de seus distintos favo-

I recederea.

I .
TRANSPOR'l'ADOItA RODOFlf:L I�TDA.

I ExcdénCJfl em Transportes
Entre: RIO - SÃO PAU�O - PARANA' - STA. CA

TARlNA - R G DO SUL
AGÊNCIAS:

S. PAULO- RUi: Souza Caldas, il74 - Fones 9-1>851 e 9-546BJU0 DE J !\NEIRO: !{,lIU Gen. Pedra. 365 - Fone: 23-5425
CURITIBA: RlIa lvai, 3�.; - Fone l333.

•

PONTA DROSSA: Rua Cel. Duleidíu, 79G - Fone 127
JOINVILLE: RU�l 9 ue Marcn 369 - Fone 527
PORTO ALEGRE' Rua H(}Hm�lln, 48 - Fo�e 2-3608
LONORINA' Rua. Benjamin Constant. 506 - Fone 285
BLlJMENAIJ: Rua 15 de Novembro, 1436 - Fone 1423

\ Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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p�..!..'...

,osJ!.país'es europeus se agruparem numa

o
federação

co dirigente - manifestou dir à. cooperação entre D. os outros e�et:ssivamente,
Attee -r-: e o apoiaremos até Grã Bretanha e os Estados terminaremos por sofrer
o máximo grau, de nossa Unidos, que "ambos corre- igual sorte". Todos os ora

capacidade". Morríson de- mos, os mesmos riscos" e dores renderam tributo a

clarou, por sua vei"ao alu- que "se discutimos uns com Eisenhower.

Recusam-se· a trabalharpara
a nova sociedade petrolilera
Paralisada, parcialmenle a extração do produto

,IL\SS,)HAII, 1(} Irp} -,- A- ge: i\11'-'JJc1on, primÇ"il'lJ conse, d::� de eOll'l,:::,j' as :l(.lv,�ad.es
nuncía.se que ü pes;;.(J:l! intUa'! lheíro da embaixada ,da Ingla ,'" í·'l"�,r.:. L'in' Oi' ..ht Soe.eda:
no � paquistanês da "Anglo_: tel'r� em Teerã. cheuo« H fo ! de, '?,,'ICItm:ll de Pc;cr:\e� do Ira

a Ir-an'an Oil Co." recusou-se, ta CIdade, acompanhada do 11<.!:',HA. 11, Il I' I .. _, Us !Ul1-
por unantmidado, a

'

Ir. halhar
,

adido militar e da. fi<?l'Ollauh t, I cícnuríos indianos e Pit<Iulsta.
l1m'a a Companhia Nacional' Dec arou que sua "lsita tem por nesas �la "Angro Irun an

I. que
Iraniana. de Petrol00. I 'Objetivo infor�llações '" !(J11l,l(�:; I são em �lllmero de 8(�0 mais o,u
�,_ .... - ,je contacto díreta com a di, 1 menos, ínfnrrnaram às 311lm.'1-
TEERA, 10 (ep) --'- O prin_ reção da AIOr. em Alm-ían E

dadcs Irnníanns sua decisão u

ripai representante do AIOe com o� repreS'ent�nte� do, go- nuníme {,,, não aceitar oferta.s
ne�!:; {'i1pj'a. sr, H'cliarr] :)ed i verno rran ano. Os três IIIJj10._ de emprego da nova co.npa
rlon, esteve na resldenc'a elo ma�as forau; �iO C-Oll!<UJ:H!O J:rl nhta nacíonaliznda c de deixar
presidente do Conselho. iranill_llnnleo de Khorrnmchahr,

o Irã. per,orela_se ,<!ue o,pc.;'
nu, sr. Moh..mmed )'Iossadegh, ---,., _ " T • soal brltan,eo comunicou íden-
lendo proestado contr-n a TLI�RA, VJ. (LP) -- EJ�]vIr� lira decisào no dia '1.7 de [u.,....
hWWfl rea!izü{t! peja polie!a, -t�lde �a rr.pída C,,"ll1.PIO ,!1I cho. �ecsa;; l'�lHliçõl's, todo o
sobado à' tarde, em sua l"l'sÍ- s.tunção no sul d� 11':1: e

.•(�� pessoa] eslr[lngeiro sr npresla
dencía particular. Sabe-se, de p.o��l:'el fechamen o �las lsd = para deixue ? Ir,á. .

outra parTe, de Abadan, que o
. ai ns de Abadan, Q SI. :.\10 S3

TEERA, 1h (LP) ,,- Anuncia
pessoal indu e p:tfruis!anês da degh, chefe do governo, d:a- se oficialmente que fi extração
A loe enviou urna cm-ta ao CO' mou a Teerã os reprlsenrn.l'z de peroleu foi suspensa 'emmíté Provisório da dl're{�ão da da Comissão :\lista do Pe r�l�(,o""V > t - AgIL',d .1art. cujos poços se. en
Sociedade 'Xf'ciOllaI de Petroleo que s� encoll:ram nas regl,O�s conlri.m presencemen'e sob dí-
lra111"1110, Indlcando q11e não petro�,r3.s «o sul, encarrcgu .' t- "

_' ]'Cç':"ín rrnmana. Por ou ro lado,
ill'Cita trabalhar por conta da :'5 ':,u1oric!al!{'s iranianas decirli-
110"3. sociedade. EXPRESSO rrnu re 'o]'(:ar us guarnições do
BASSORAH, 16 (UP) - A- BLUMENAu-CURITIBA sul dll país, tUl!h I) míntstro

nuncía.se, nesta eídade, que a

I
AGENCIA BLU.M:ENAU (h (,ulTra anunciado que um

nroducão da refinaria de Aba- lã MI N�bro N,o,�" rei-\i!ll('nto de :lr!:lharia ocupa-dan füi reduzida a 50%, do seu End. Teleg.: "T-"ThIfOUSINES" rú :1 qunlquer momento as
rendimenr-, nOI'IUC'!. " FONE. 1002 illSta1a!Jlcs PlJi':l':lI'Íc'$ de Aba-
ABADAN,.1� ,WPf - Geór- PREÇO: Cr$. 155,00 I dan. a fim de f'vital' "qualquer

- - - -- - -;:-' _!_ - i-- AGENCIA CURITIBA illf'ir1C'll'(e (lU ::tns de sabota'
TINTi\S YPIRANGA Rua 15 'Je N()!)6mliro N,o mi:! !�L'JIl".

_-'---........,-'- .......,-.--:1,-'�-_-_ _;_�-'-ea_�u_n:_�i_�---'--�:.....:...:�:r;.__��_�:_�_�t:.�';;·:::: ::::: iMOTQR ES OE P O P A !

Jall'r:liR, os Basculantes Che'vrolet
"rf',re"cm carroRReria fàcilmente Ie,an
tlula pOÍ' meio de um aparêlho 'hidráu:
)í,·o acionado pelo motor, simplificando
ti opera!:ão ele descarga. Proporcio
n:lodo lntijor resistítu('ia e lnais espa
"0, os ,'aminhõe;; Chevrolet rlüo mais
lm'fo porque parlam mais tempo na

eslradll-jicam mellos h'mpo na oficina.

DO BRASIL S. A.

P R O S D O C ! M O SO C1EDADE ANONIMA
IMPORTAÇÃO e COMERCIO

CURITIBA JOINVILE BLUl\lENAU

: " ··.·to " o.

"'!.

O r
•

·

COMERCllIl, VIEIRA BRUNS S .. I.

*

Distribuidores dos insuperáveis produtos:

Peças e Acessórios para Caminhões e-Áufomóveis

Baterias JlGOODYEARII
61" f .

h'd; I" IISTOplJeo para relO 'i
'

rau ICO ' :

�
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

:

�'

B"
.

I /IN 5 UlllelC etas
*

Comunica que acabo de ret:e�

bar uma partida das afamadas
bicicletas alemãs' "NSUu•

SEJA INTELIGENU! Compre a melhor bicicleta na
,

-

COMERCIAL VIEIRI', BRUNS S. I.
15 de Noveinbró, 923 (ao lado der Igreja Matriz)

Brumeriau
'o
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Aniversariantes

/

Agora ternía ..1 morre, senha O arf�a.r ltHlulet::lute ele seu corncão, mas a-

- Transcorre hoje a data
natalícia do sr Arnoldo Pletz
residente em Ituporanga,

- - AD:' Cl'sal'w-se hoje o

S.". Curt Rema'. residente em

Nova Bremen.
- Deflui hoje a data nata

Iicia fiá galante menina Nor
ma, filhinha do si Oswaldo
Werplotz

- Comemóra helc a pas
sagem de seu an iv crsárío 11<'

talfcio a exma sra da Alv i
na Sauer, digna esposa do sr

Bernardo Sauer. comerciante
nesta praça

- Completa hoje ruais UH'

ano de existência, a sra da
Marta Roedel esposa do SI'

Alfredo RoedeI
- Festeja hoje rna ts uma

prrmavcra de existêneía, o

Intnressante meruno Diouesto
flll, r.ho do SI Arno Gruner
e de � lia esposa da Anna

- \; p passar hoje sua efe
n'01 lU" natalícía O mernno

Hartw ig. filho do :0:1'. Hartwig
Gaulke

- Faz anos hOJI' a 51'2 Da
Helena 'I'homsen

o cavalheiro

LADISLAU AL1·'AlrlTE - Rua lJ
Novembro, ;iSS-59íi - snhl",dü.

- OCOl leu on I t;111 "o

...\lLO U f rlecí
mento \.1/}�! Frodcrjco Hort.
que ,-,O.1t3\ a 61 anos de idude
Seu sepultamento i", 1 calís I
do ôntem as 16 h, \l 15 no ce

rnitúr lO daquela local idade.

o i'RECEHO DO DL\.
'Emquauto c tempo"

Muitas pessoas jurgam 'll'�

PALAVa,4S

',tlIando ;\f r v I.U\llI

antomov el que
solutos solJ! ('

lUTI Iogar para outro.
InEex30 da voz. 9 --

ta (pl )

\1 �� h�f 01UCt
En. 3" g[_ TI-se de:

f<�R()R:T \�'" H, (TLf.AS (mesmo n.trnzp,l�S)
AB'ER r'!IR\S E ENCI'ili:Rl3.Ti'lLNl'G,:5 DF] ESClU
TAS
iU�GiSmos DE Fffil\iAS
CONTü "'lT"J��, ALTEf!.:lÇüER fi1l,! OON1I'fU\TO�
� �·[g'l'RAfã\}";; ]';.1;; SO{,U�HAD'.�o COl\lERC!A18

DEC.L<\R \Ç'üES DE .RC"', L,d.
LF.:!H.:U?A.('\:) I,E U"i�OS 1('Ol\lERCIAIS. F�P.,_
CAiS I� l);� ���lPHti�:(.l}J)(}S

Canhe tempo f' dinheiro confiando os seus
pr'.'( n<; p lr nosso intermédio

t1.m. í"i (Ip Novembro, C42 - 1,0 Andar - Sala. n.e ti

C:;OLUCAO N
EORIZO�JTAIS

ron \ I ..... I TO

I
,11l1('1 ! auo-,

'J J \( tlpo de vrl.s1., ,1" cmo, ,l"S,
mu cnr j t::1'!aS' ,I '),ll d"'[ld do Rio
Fula de\dL.Jr, t"a"'l, • , t.)\ r I I':; (10 �1110 passado e ()

JI,( dirlas bem pIOI1UnO,) ;,15 Iou ]'('!II't ',«,d"
I: é jorn J,lSLct 'I II � '(l,I,.;em rlé �ll,lrto C, J1 ,'_

l't'SSi', que n.10 ]11 0(' r ',1:1 do lo! I,a'l'()ctnatla
sensacionalisrno revistas corroens - II DE ,t!

Lu L 'li Orll'el' \IlHI' , 1 ')'11"- ti" Semana e a Cena }!u la -

tio há cercn de dOIs .ln." Dr

Pt':', perrli.,o de '\ isia,
L 1l1�. r](:"t,l& rnuuha", ,.II

1'( ceu no meu I "CI tOl' o, o

\ inha de \ o] l .. dr UI,

veRTICAIS:
2 Criadas; Serra

depu t2<ns, area

sos, sapa tílhn

Y�O AlVIS- Pmses BdIXnc, [tIL maugu-
r:f;i�D,i "'i-(T��"H'AO Irado C,l1 maro ele 1949, obe
r�o clJ,' 1.J de _,L ,I a K !

decendo nas (I uas direções,
L l\II 1 t a seguinte 1 uL1. Arnster-

. ,COlnlJ erou o seu
1 N lVI 1 1 I

.

centésimo '\ 00 11(, JJ21'CUrSO' L am-Nice - é}C,l'l( - JIS-

Ajude J etllfir'lr ! lll'l �"f'1P- Amstor dam-Dd:ar-Parama- boa - Dakar - Paramoríbo

-I
lIal'n �IJl\}", u,a concor .l '1_

àade moralizada e enríquecída ribo-Curacao Esse servico Caracdas e <;�facato'l �€:r�do o dJ
enl :seus valo .. es de cultura tIpO e aVIa0 11 1 lSaO') o

-�---

':;ooper'lre na ('amp"nll!] de E- semanal (iue ltga a GUiana l _��"'""

dllCf!{'iiv de�<\dul�g. .:_ Hola�d�sc�d1f'et<:�mcnt-=- �()S DO�!������Õ6vôos ida e vol-

__� �_______ ta, 9.700 pitssageiros, 145
toncl.adas -de frete e 50 to
neladcts- de carga aerea fo
ram 'tfansportados, numa

dlstancJa de aproxunada
mente 2 200 000 qUIlôme�

.'. �(nl.
, '\ I. jei

quns: f od()�

'" --- ;\': -- 1{

r-unta ek -

oS I alses ía'tno
- x - li -- ';(

ascalno tros,!
I

I
S ,." L E S

I
O mundo 1l1iste1ioso e bárbaro dos garimpos de

diamantes nas páginas de um livro profundamente,
realista e humano. Miihares de "vidas dependendo de
um mlJ1uto de sorte. Um romance violento, ChclO de �

drama e ação, retratando as lutas, uS ódios n as am

bições dos homens.

VOCÊ têm

ROMANCE
na liquidação do analfabetis
mo no llrasIl! .\.jude a abrir

.nJ curSi) de e{illCa�ão de iii.

duHos.

Pre�o:

�'lnl1l1millnlmlilllm!lllmUllllmllllmmllIIUI!IIHIIIlII!11l1111111IIlnW

I
.

� 1
:= TE�C t FEl? '\ "H tunas
-

: FRANCHO'I' TONE � ANN RtcHAIWS
E lupenda eemedIa da Egle-LlOn

� "Apuros dê' um marido"
ª ,.i\ JUStO!'[1 cl'npolgnnte ue Ulll htJlrlPnl qU{l. f1ewteu a Tllenl0rH1'
:; N lO oe !, 1I11JI a\ a nem que era casado, nem que tmha dOis filho', I

a n:n: �t ln.u�� 1] ..10 l10dCII AClJln. Cotnpl NaCIonal - ShOl t C Cont da

E. S�ll' - 't,VLNfU!1ErROS HtROICOS - I'I'Cq<lS dl> cc tum"
n
""
�

;: lU1IIIltUllIII II! 11111I1II1 i 11111111 li IIU 11I11U llllllllllllllll i I1III 1111111111111 j I'

E
IGDAI f:M' 23.. fDIÇAO '10N CONH,ry na (s_

rI!'e �t'!lllltdo o h "f()l 1<1-
dOI' TIO! te_amel ieano Fltzhllgh
('tI e�n, a eXJlf'fl'eão [le Co!emb., I
[l31'fl n <1." rohC"rta da. Atnl'l'ira,

Ic.n 19f2, (·ul'h..m Hpffi1as 42 ('(In

lo� (le r{'l', ,Ir. l' .�s<) Cjp(" ne"tl,
séclIlo fi de Slf.tl ;:]Í) Pol" Sul I

('l!;;[nll ln lllll eontoH, a de \_
TllUll(Jsell_FlI"WOllh o Pob
NOlte ! Hill COllto,; a ([n ç;f'ne
1'a1 :'o)" 'f' (t mesma I'PglÜIl b
mIl cnnto:. c, finalmente, fi de
Byrd ao t ülILinente e anlúrli...,u
lTI:1l5 de 20 mIl conto'S de reis

Inteiramente reescritn e em fórma definith u.
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e, triunfo Incontestavel

A entrado lks rloi.s
cm campo não

ce lO'lfft-i;.!'"'ln·., m.rs t!OI.1 t tp_
lo�. S{� !Iv ['(llraS; l'('.;r. ..: ") \·;r )_1
J"l:l dl' UlIl ou do ou h-o d( ::\'),1
dúvida !-,{ ll(HJi'l'S, d�sl:f "el �':ln.
('()lI! í" ;;rcp"s r'''(JiI a i.'a"a
c'id:1de dt, 1 �hlldênan c

�

lni1i� in1et[·ss.n!1 lt* inl j 1

{l·ado seu muiru- r íva l

J.Jnle"i- ((':) �:,l,·jl\n��;�. : J'" l!iJ'U- l

ra .ncntc: os �cte iLll\u5. {)s

go,.JSj na ver'dade. r.,i () qUi' tT('

nuus <'Spl't:tclda!' 11l'cSPl1riútl
.1'.... :-'lsT('nle

i :Ir.;) rl.'. 11 •. r r ...... r 1·l�V3 ('bl1lj �1�ljH:-' !�.hio ��'d\ l�..,:l!HJ: ("unr.rilhHI I'

i"". I) 111 'eh j""j'e :H'rllSf"J11;;J1 qU.II'·o teu lo dll dHIl1pipo, ente
Jl nt;"'1!€nk!". fe ..11 n;�! ,,' CS L' 1'& surgiu dU111 iHl])('{1'J11en f ()' vis-:
t,·j")lll..•• :",�(. que 8111 seu i}!;:l: f 1,1 ..

!
vel de 'Tr-si inlm .!i1�i..:1· ô'd1U'(>11

ti-os d_lS �I �:.l� i or»m JlWlt'd-j U,P:t laPa e f:ell �1(J D.'Juleiio
,10;0. i direito, I/llt' se :,t'lI'II':1 rnuilu
() (lllllljJil'() LI) um 1.1':0 ('.,.:-' :ll,"i!l d,1 linll:! do" .i'J!�;ldOl·e,.

'tL lcndll �t"U� 111_�HJ l!'í'S It\�j 11":�l{J (.'huluLi. houve l'eildtid s

111('111°". !lOS IH 11Il.Ci'· qu.r: ..:n-I .Iauui I' dali, sendo O balão ('11_

ta C ('[!l('!) .n.nu ".s. De torl. '. "l:1dú 'IS l'todes. vlcm tlIS�'::', teve
�� el, Ilh_l�tu�J .IJH.�naS desra('�!,. 11111 grande dt1feifn: bt!lH!'n'L'ial�,
1';1,11 1!l1I 1101.:1'0 l Ion.u-i». Horl' t' "IH Iodas as f:dlas, I' jmfl'[,lLl'
\II\', ti' t]QI'I'I,('atla dos esmeraldinos
() l',illlIl'iraS, no l·lll]!l':n<d. rll' :-;iiü podo ser culpado, contudo,
urn ledo <{"', n vr 11,1'('1, 11,)11 comn querem <l ':';llI1S fanáti.
k,slant('3 Ia \l:lS Cm su« 'pi li II'OS!.!U�1j·li:' c i1l1{_:1l1�Ld:�d� .__' .. � ('ti

•

" u

Em l:í 111 nu tos o Oliillilll')
tte,idiu ii lJ 'diria, I os [In [)'l
ru c c!cscan<;o re:gll]ll�llCntal
('Ol:l : x II a seu j',IVUi", F('z mz

E' p'ccíso frizar uue, com
EX':2dío de lVraba todos os

demais jogaclore" d0 ouacil'O
flol'iri<'l'lo' esEvcr:.1111 ên\'ol
vidf'S 110S aconiecini.ênLos,
sendo que dois d.eles, 5c],0-
enfelder e :VValtel', �oram
mais violcl".tos. O orim2iro
agrediLl o bandeirinha. a

lém jie praticar o jogo vi,')·
lenio e o segundo é que pro
vocou os inci(�entes, esbo
feteando o ll1édio Zeno, O
caso íoi enviado à Junta
Disciplinar Despol'üv;J e de-

renal' t1,::i ánhJ�os e defender
os jogadoL'cs C,O on;:..: Vi<;l
tante,

O !'r. HeLnuth Puif. que
:faz Dar�c da diretoria do
F1:'.rida. de':erl', <:0111oa1'e

CC1'. dê) L1E:Sma form:!. -ii sé
de da entiélad,'. pura dar
e)q)l!(::(:.t�3cs sobrp o ocorrÍ
do.

E:'{PIUI;SSO
BLUrnENi\u-cuRITIBA

End, Telog: "LIMOUSINES'
AGENCIA BLU!lIENAfJ

Rua 15 ae Nm'emlJ1' N." si«

FONE, HIO::!
PRE(:n, Cr$, lG500
A01;:NCfA ctrnrrm«

Novalecepçao- -dosbrasiieiros""co'm!
a desclassmcüCãO' do asco da Gamai.

I !uvenlus e Pahueiras, finalistas da Co

,
'

empo f'i nol gp]earmn Sn
u inhn, Sélrllj!]l;! l' 'I e!'.iinlw
.\ l'l'nd:, .In colcjo f(li d'e Cj';;

1:1.:; 'j ,-,,00. I:, 'u I):i' a uma as ;lS_

t('I�I'i:l jlE'qllf'lI:t ,'Olltrl a rle do
'j ín�{J,

re'� �cus.

.\,1 ll'elJllIilJ"I' (':nJ"11al'am
l';;llllciras '1' UIIJl!pi(·o por 1 x

1. d. fJO" de ur ... 1 llll;! 1111el'eo_
S:In1('.

Os ccniun' os I rjllp;pJi., aU·
nLdl �!JJj : s�·jrH:
:lI.!\!I'I'.u: \iann.l :\d!lci e

.\I·'·l·iu: .\11 r, HI,núriu l.ln(;.,-\('1')
I ír"n(,l'Ío) p J 'Illlll; Testinha.
:'\jl'ul;,JI,

.

.1 :'egl'!' I] :;,dinho)
t .t.H'�'t 1'1 Ci:nstflo (' f{t�n(·.

I' \ i \!f·lf:.\S: Jura, De [.1.1. aH
c (}:-;fli. \�·lHj\. \\TtH.'rgu:":J c �\_
_U>I:,,)lO; .1'111:',_ Lo.z 111t0, :\L:s�

:JtttLnh�l ;::1 \IH'rl1 � Lnlzi-
l.\h L'II).

A6l!ncln.

),. r
-

',-1' f' -' _

�ua t.s. de 1 .. o.u .... 365 - �l't�\ li��( .,,()' :iO, Llt· U ,.,1 e·1,1. ,[dC
H,{ tid'l\l� de dOJnin;..:�) r-el'lllII 'l.-' I

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

:':lln� gr.;:nhic:-, :duH(·IIE..·:::', tClld{J
'!do lllll r' .tdJnr:tí(ol'_1ll01' ::<0

I1dt:'!ye! fe lo dI) �('1I (·luIJe.
'l'H>1TA. YI�mANG�\
secam rápido e ht'ilham muito
g;astarn :n�etüS e dUralTI lnais

1v1AQUINAS DE ESCREVER! DEI
r_>' SO A..A A R r f"\C CAI /"UI I
��', . d/V\A L UL _.\.. ,_AR /

I
i

A VISY�'A DE NOSSO �'VL'Nrco

A EPIDER1\'IE E' A
DE1l'ESA DO CORPO,
CREIUE NIVEA E' A
DEFl::SA DA

ComérciSl e

de RIO DE JANEIRO E SÃO PAUlOr para
ITAJAí e FlORIANOPOUS, Ur:OR DE

com e$calas em Maíta, Curitiba e ítararé - Dumi:-;;.os
gos, Terças e Sábados --

Blumcnau:

C'\CAU XAVIEn

USADO CO),1 SCCE:�SO lL\.'

MAIS DE !\lEIO SE'CULÚ

iAgentes em

I MACHADO & (lA. S.A. - (OM. e �GÊNClAS
I ::'1 r: d 1\'" 1 1�'26 T 1 f I 18I 'Rua J e 1.\ ovem Jro, ,> -- eÁc one lnUl�U:1 ,

I

1
DesenvoI";J mais seu Uf'i;Ocio, utilizando o Radio. TO

nOS, conhecerão sua oférta,

RtlDIO DIFUSORA ITAJAí, Z Y K-',
1}or com suas 11 h01':15 diárias de irr�ldiaçã.o.

---- _----- -�-- - ------------ -----�--
----

RECEBEU NOVA PARTmA. DAS lEGn!fvl,�S·MA'QUf�JAS DE COSTURA HElD UNO �EUf DE E�.BRi(l\ÇI�O !\lE;�fl{t��.': KARlSR
t\ "CAS4 BERTA" -sempre na vanguGrda - comunica que iniciou lambem a venda dessas afamadas máüuinas

a jOílgo prazo'. sem en irada; como sucede com os demais artigos de seu variado eSToque:
'

.
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... Teriam O� Estados Unidos, por intermédio de Forres.·Sherman, chef�-das operações navais neríe ..amedcanas, solicitado ao galo Franco o direito de usar as bases navais e1panl1olàs�.
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----------
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TINTAS YPIRANGA

custam um pouco mais caro

\ TINTI\ YPIRANGA
I

I

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
COf:EIRAS,
FR-IEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Esta�elecimeDtD �a iD�ustria
�e ,moniaco sÍnlelico DO �aís

sso PAULO: RUA 24 DE MAIO, 47 - fONES 36·5785 e 36-7742

RIO; SIOEMA S, A, - RUA MÉXICO, 16 _:. FONE 22·8412

ALFFEDD SIEBEfiT s elA. LIDA,

MOORE. McCORMACK (NAYEGAÇÃO) S .. -A.
- RI,?, ln (Mehd.) - o

:'IfilÚ;_1
que é pI'csÍ(ii«n pelo engenhei

tro «a Agricultura, de acordo ro Abelino Inuc'r, de OJive:r:.
('0111 li nu1ori::açiio dI) .lH·�sjJen d'retor -geral do Depnrta;11('nê'�
te r!�. Repuhlica e consirlerando Nacional de Producão Xlineral.

�. �Xlg;r.lC:[\ do emprego de Icr., compõe-se ainda (I�. engcnhei�
<1hz!! n: es

t
na b, \·oura,. bem co 1'0:\ "vari) de Paiva Abreu, di.

�no o ai o custo rios adubas ret('r do Lcboratoro fln Pr')

J'�IP�r!;d?s .

jW:·.1 mell](�ria fio dução Míncral e aos qulmicos
a:uH reiHi1IlH,:nto a�r-('nla e Silvio Frois Abreu, diretor da
11111(1:1. a necessIdade do esta, Div'xâo de Industria Ouímica

bel�(,�Jllento (�(' I:a�p V�'<1 a. in Inorganku· do Jnstituto�·1':ac;(I
rlus ;'" ríe amonruco �lntetJC() nnl ele Teenologia e Oscar Hi
no l,:·ai<l!. l�eb()lYeu des'gnar u; heíro, chefe da secção de qui
�n:l . c�llllssa(} para. propor as mica v{�getal do Instituto de
ll1:c·:dr..-as «o pl:lllC.lamCn'o da Quimica .'''riCO'!!.
industr-ia de f 'xaçân rio ni1rOge

- ,.,

J1l0 a'mosf'erjco. po'le!]lll)�a o _

mesma consultar as entírlades
governamentais, coruercir-is -

e1
TINTAS YPffiANGA

pri;\'ndas. nacionais e rstran_ o barato sat caro; pinte com

g('ir�r;, ruJo concur-so fOI' iul cu yPli�ANGA e �,nal1ta seu

r10 indtspensavcl- A Comíssão.: dinheiro BlUMEfIIAU - Fua 15 de Novembro, 835 Fore 1233

Passageiros e cargas para

BALTIMORE NEW YORK _' PHILADELPHIA

e Portos do Mar das Caraibas:

GUANTA - PUERTO lA CRUZ. CUMANA

MARACAIBO M PORlAMAR • CARUPANO

Reserva de praça, passagens e demais informações com os agentes:

elA. COMÉRCIO E INDUSTRIA MALBURG
T I "lA • fi

ITA
�

e egramas. mOoremocl< - JAI

L III diUd@ FI' _t'i I I I JIIUI.
"--_---

,

.
...

.

- . .

-

I .

MUI T A A T E N ç A40 ! ....
Surgir A. Opô,-t'unid-ade Pedida Por Todos

ATENDENDO A EXIGENC'A DA POPUlACÃO DE BLUMENAU E DO VALE DO HAJA!' E FESTEJANDO SEU 12.0 ANIVERSArRiO DE FUNDACÃO
< 1

. .

,

I'�-R-l-J,-\-,l-5-n-E-'-N-O-v-E-l\-m-n-o-·--cl rlil T t1 -'---__';'-N""'O-P-O':":"""N"-T-'--'-O""',
.;..:."-.-.

EStrOINA COM A 'l'RA-
IH 11 � S C E N·T R A L

VJ;SSA NEltEU RAMOS
n A c I D A D E

; i .

�,�--------�--------�----

E� A P IMEIRA CASA O RflSIL a realizar ulUa GRANDE LIQUIDAÇ�O, CODl

a redução de Quasl Clnque�ta' Por Ceoto nos preços ·de ·todos OI seus ar�jgos
, ,_r OPORTUNIDADE U'NICA PARA O' POVG COMPRAR VERDADEIRAMENTE BARATO O ARTIGO QUE NECESSiTA PARA QUALQUER' ESTACÃO DO ANO.
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