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Passivei o fracasso da Conferência de Kaesong - Aliados e comunis
tas dispostos a não re cuar decisões - A ques ião dal10nas desmilita ..

fizada e as divergência s � Firm�. amlf�e dos
I

d e:�����!1a�� P��o�:s �'lAcampamento de Paz da ONU na Cor.ua, 30 (UPi - Iiadas para que a zona :.l'
URGENTE - Os delegados aliados e comunistas vol- desmihtarização fique .!l·li:;

.

tarâo a reunir-se, hoje; em Kaesong. às 11 horas. Nes- ou menos na atual frente de
sa nova entrevista, os aliados e comunistas tentarão batalha coreana. A 501'12 das

quebrar o impasse nas negociações a respeito do local negociações de Kaesbng ::5-

onde se deve estabelecer a zona desmil.ítarizada=na Co- tá agora dependendo da ;t··

titude dos aliados ociden- 'fINTAS Yl"IRANGA
réia, Os aliados já declararam energícamente aos co- tais. uma lata vale por duas
munistas que não recuarão um só milímetro de suas a- - -.- .. - - - - _.

tuais posições na Coréia do Norte, e os comunistas, por
seu lado, exigem que a zona desmilitarizada seja esta
belecida em tôrno do paralelo Trinta e Oito. Voltará a �DN a examinar o �ecreto

�o SI', &. Var�as sô�re (ra�io�ilnSãO
Reunião da' b a n (a:d�ã udenista
RIO. 3D C\Ierid.J - A lumca,

da da 'VDN d,>, Camaru vai se

reunir esta semana para deba
ter ti decreto do governo con

tendo normas para a explora,
çân da rac'io-difusão 110 país.
A decisão dos re:p,resentantes

urlenlstas decorre de fa\-;} de - - - - - --

que o' leadar SOares Filho, na

ultima sexta.Ieirn, fio iniciar S
-

f h das critieas rIo seu partido an erao ec a as
regulrunrnto expedido pelo sr.

Getulio Yal"!�as, ate\'e-se ao as-

as refl"nar·la.specto pollttco da questão, dei-
xcndo os aspecros [hridlcos e

Iecnicos para de'poi!; [lo eXH- de Ab�danme que Q� seus .COmpl,lD.!:l\",Í1:OS. :

.

Ü
1:1610 sflrJre II ma!eria.
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DESARQl1lVAl\fE::\TO DO
CODJGO DE RADIO LONDRES, 30 fUP) - Par-

Sabe_se que a l'DN est ii
-

dis- tiu com '"destino a Teel'ã� de�
Posta a pedir o desar{Iuivamen pois de conferenciar com os

to CodigO de Rádio pa.ra vota- altos func!uuários do govêrno
ç1io imediatamenre do mesmo, britânico, o sr. AvereH H.arri-

O orador que' substituirá o mau, enviado eSI)ccial do I1te

del)Utado Soares Filho ser','l o
sldentc 'I'rumau junto ,\I) go
vêrno do Irã.

sr. Afonso Arinos o qual deve-
ocupar a Tribuna da Cama!":] '.�

ABADAN, Irã, 30 CU!'} -
!la terça ou qUaI'la feira O engenheiro britânico DOllald

. ])rúxim:1. Blail' 'Watt fechará oficial-
CA PA::\E:\1A RESPO0:DE- mente, amanhã, as refinari.\s
11A' elesta cidade, que são as"í:naio

O leader da maioria, !;"egllll_ res ao mundo. Estas disti!a
do nos informou na noi'e de rias refinavam diarÍameLHc
ontem, está dis,posto a r(SjlO!l- três milhões e quinhe�tos mil
dei' ao discurso do reprcSl'n-, galões o.e pefróle(}.

Cívica no 'mom!:!nto em que

I
voÚ;tcioná.rio são os homens

'ainda muito dele 'se podía es� que desintegram para um mo

peral': Aproveitamos os seus m�nto histórico e vivem pal'a
exemplos para sentirmos o .0 tuturo, enquanto que os rea- Advertem Trumau e Marshallnosso país cpm a alta· dign t- ��Ol!���:s;���mEn���ta��s lo�; ! ft

.

t
·

b
III 2 •d d
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d i
��:ec�f��i�di;,S��:1 Numeo a :a POSSI III' a e e guerra 1
:��to�O 1�����11fi:b�f� â! �:� I entre os tE UU e a UOllla-o SooY·le'tlllcaS�l�;doA�t�o .. �:c�rJ:��s� L L.. .

.grande ,campanha do sr. sal-I
.

gado Filho, representante t1'3- ..,_--':_�---'-----'-----
•

balhis,ta, deu ex.cepcjon�l :C-lPrt=paramliiseOS pOises co'munistas pare
levo a campanha da avmçao, '.

•
.

salientando. inclusiye, o d�na-Iprovocar o terceIro conflito mundial
mismo do sr. ASSIS Chateau-í' .' , �

briand, companheiro do sr.! WASHINGTON, 30 lU. vertm recentemente a Ca- outra guerra mundit:1L Por
Salgada �i1ho na g�ande jo�- ! P.) ..:_ O general'Marshall, mara dos representantes 1SS0, disse qL � d�$i;:"jtlva ad
nad.§l' Adl,,:n�e �XP�lCOu :;s. 11- ! secretario da Defesa ad- que está aumentando a pro- vertir ma}.; um:;. '.'és [lI) po-
gaçoes esplntuals e pohtlcas· '. .

entre o sr, Salgado Filhd e o bablhdade de guerra entre vo norte-'l.':i,<c:rit:artt'l, pura
Çlr. Getulio Vargas, frisando os Estados Unidos e a Rus- que não dimllr,tis�,� C1D Of'a-

que este representa, a seu ler,;. sia. Tal revelacáo foi i,�ita _:'.)0 algun1a !) �;si'ül''':() dc· 1'0-
'po, autêntica mensagem. de pelo general 'i_v'h 's"'<'H ao "rnlamentú �k� v'ui'··m;�
direito social. O. orador re- .

< i 11«
.� '.' .

'", h I. �,
coroou, também, a figura dos que se soube, ante a -"ub- SL]am quaIS k'!'P1I1 ,'S l"E'SU.-

cqinpanheiros ' do sr. Salg;'l�o Comissão de créditos mil;·1 tados dos' atuais aconteci-
F?Jho, que p�rec�ram !lO

1r�-1 tares. Marshail frizou: mentos na Coréia. Qualifi-
glCO d,esastIe,. do. Qual .ho.,e I - "Saben"'os qu" a I cou de duvido"os derrotis-
transcorre o prlmeu'O anl':er -

.. I'

- '"

sário: comandante Gustl)VO

I
Russla e seus "i1te.lte:-i 'H�- tas alguns membros do Par-

'Kramer e o jovem Paulo An-
.

lTIentam cadd Il�!'; mais suas I tido Republicano afirman-

d�'ade Job. filho do jornalista forças armad<.�s'·. {do que seus pl&110 S l,�vu-

:paulll, Job. . I Marshall tamheD! a.JVl:.'r-1 riam os EE. DU. à ba1lcar-
... Segujl'�m-se .

os
_ 1::cur�, Í' \. tiu que ainda serão neces< rota. Disse, tarLbétn., que os

dos· segU111tes cldadao" ..J,),.gP , .. I'

Jabour, Vieira Me'lo, Artur sanas. n::uItas <;�'TI_�nas de
..: republIcanos se valem de

dos Santos. Ci;>elho Som.? Da-I negocIaçoes em Ka2,0I:g,:
'niél. qarvalho, F01i:i' valais, I para que se possa t<.:l:' espe-l
TeJ;l.,o�)O Cavalcant!.l padre

1
ranca de paz na Coréia. Nes

PonCIano dos Santos e, por '
,-

t. sa ocaSlao, O secre a1'1O (la
li:> :.l.a ptlg. letra Di Defesa, fês um arelo;;o

�,-....:.c....:.c2::c2,-_:"''"'-�_'';:___�:-�-''''+'''''''''''''__---:--:-:---_'''';'----- Congresso, para qUi: apl'o-
ve rapidamente a verba de
sessenta biliões de à(n!.res

Ipara a defesa dos Est�dos
Uniàos e seus alíac.('s

I/ APELO DE HAURY
.

TRUMAN
DETROIT. 30 IUP) - !J

presidente Truman discur
sou. hoje, nesta ,cidadl�, h
zendo um apêlo �I)::: trab:1-
lhadores para que C:êm o:
.maximo na bat31ha da pr"J-l

merciál. duC;ão bélica para a dei2"'a
UlT� rBtrato do homenageado f'li dos EE. UU. Ern seu dl:':CW'

so, Truman acusou aber:a
mente a Rus::.ia di." phl.n€jar

Procedemos-
Q1"tüüdo ri ehl·rt� do }�süulo

!\l;1iúY Oi;Hó.j_"d cl�(�gJU; � N-t':.'v

Yor'k, a flUl d� entabular eüH'"'

VErSa...; sobre 3 participac;5.o bru
�Hcil'a nos "sfor�os <la ONU
para. repelir a ngressão verme

lha da Coréia, tuuo faz acr-i

�lit�U' que ;". peninsnla e�t:wit ".�,

lJaz.

..
,

'

tude dos delegados aliados.
NÃO ACEITARÃO AS
PROPOSTAS ALIADAS
TOQUIO, 30 (UP) - O

radio de Peípíng, em sua

propaganda pró-comunista
das negociações de trégua
de Kaesong.. disse hoje:

..:_ "Os países cornunís
tas não aceitarão em hipo-

BLUMENAU - JOINVILE
Viager.s rápidas e seguras

só no

EXPI{,ESSO ITAJARA
Rua 15 Nov., 619, Te!. 1455

(J:1
. H(.lgf.H:l.i:dQ.'j·("r-, d� }{.fl2'lnrr.g

1
:-�êl·.:-!r} lllaü: l'ãJlidos du t.}lh! �i

,
.

ÍJllV.iU eh! qUe- víaJu aqUt'le êhe '.

f(" mí litnr C é chulo \!ll� OS \!

XL;l·\.�itU� d�n10Craiico� � .aJi:H�(JS

que rutnrarn tio lrlUl'''' p'l.ra gd

rnntír H seguruuc .. .I" do nrUlh.i.:')

li\:re não esperarão P"lil p,.».
uuuciamerrto do Bro.sil.

- o 0-

Em t.udo 'isac de.ixo;\ o nosso

país :1 t riste impressão de que

pretendeu sorísmar- (.)5' SC1.1S

. compromissos internaciOnais .

.

Andámos com subterrugtos .,

falacias� elnpre-gÚmos. desde a

pr+meírn consulta que nos fi

zeram as' Nações Unidas. tutí

cas dilatori as.
Esses metodos não são os

mais indicados para consagrar

a nossa pr-atenção de povo Iea

der da Amertca Latina. Quem
quer serJeader' tem que aceitar
{JS percnlcos da lead!�l'1u1Ç:'l.

- o 0-

Apoiámos. cnlorosunH;ntc. as

duas moções votadas n11 üNlT

relativas {t ação conjunta j(.)�

países membros da sociedade

para reagir contra '" invasão

lJül"hf3ic.t'l na Coréia. (I Ci}!I-

s:-elhn de Se-gurauç':l _N: ..�(.·��r.;"i

eru nota :;oIene, tieel:n-nu que

estávamos deeididos n njudm'
na medída elos nossos recuvsos

Nada, porém, foi feH(.). �f-nl

siquer mandáruos o F'f\llli(tti(1(l
auxilio em materías nrinJ�l:; t

generos a1ÍJ'Hçl1iicio!», t�) .vular
de cinquenta 1)l:I11[}r'�S ..te C}'U"

zeíros. Procedemos SC.h íh')118: ...

za,

tante udenlséa, de YC'Z que' j,i
estudou meticulosamente (I as

sunto podendo, pois renfirmar
em termos mais concretos (}

que disse 'em aparte no depu_
·lado Soares Filho.

!

TINTAS YPIRANGA
o harato saí CMl); Illnte rom

yl'lRANGA � garanta �el1

(li 1111 e il'O

Gal. lVlarslu\H

mentiras incriveis con1 fins
de publicidade p... ssoal e

vantagens do l)artldl),

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ªmmmninnnt�lill!!nl!!inlf�mllll!II��mn�I!II!I!!II!!nUI�lfInUI!_tJ!mS: 'A

J Indicad'or PrOfl·SSI·O'oall ::!�: :':�:::.g:!:=t,:::�:
E, :: tuern duas ótimas mascaras-

�,h .

.

- t.�: é d ,i C () se, ª m�zito Iacejs d�' fnzer e de a-.

5- :_ ��'f,;' v-:_ � =. plIcar•."

� CtINI{'.A -DE OLHO,c, ª O Te�O:lSO que rllanll'.l'emns
:;.0 [ego:

- t:J, = como o chamnm os americanos ni � ,hlÍz:
::;:: ,O!1'VIDOS'-'-'NARIZ - E'GilRGAf"lTA - DO ã' heauty rest, repouso de beleza, tejo .Iraco, vencido pelo ouze

E
'

.. ,_'� l?�., W�LSON -SANT.HIA�O ,

"

ã não ' deVe ser proI!ongu.do alem d,r AhÍrneda 1101' 1 x 0, gp:tl de

5.
Assi�"t"nte da F:lculda:�!"_ de l\Iedicina, da UniVt!l'sid:tde dI! Brasil = de uni uarto de' hora, porque Fl'an;�isco. Os quadros': o'lhu_
CONSULT�S: ·Yor:iriQ: dàs 10 às 12 horas e dàs 14- = .

qut
" bt' pie'O'. Yálde�;r,cD�rin 'e Y;lt:O-'

= às. ,18, h:oras;' _ CONSULTORIO: RlUl 15. Ile NGVeIU- :: correnu ° 1'15'('0 de ,o er um

�, bro, ,1l4Z, (Ao, lado da'-Silafarma,}�, s=_ efeito contmrio ao esperando hsen ; Mário, Zuni e Lindolfo;

§ c ;éic sentir-se pouco ',Francisco, Orlando, Pn,b:plonti.'
:::: il1vadida por uma preguiça ir� '11CO (' Pnssos. - Guarani: José

� INSTITUTO DE RADIUM re�;���1�3rlO o repouso. o tra� :j;'((�:�l;�l:\' I;�li�:���:I�s�r��
:__:-=:' ,

l tameulo poderá ser ('vmpletado chel, Lo})es e .l:i;l11,
-- DR. A. ODEllRECHT 'id I anho morna -1,0 J'o,!:!o: Olirnl)ÍI'o x CarIoc

:- � ,', " ',! ' por 1111'1. ral) ().' )
"

<>

- Radioterapia' - Raios-X - Fisioterapia _ l\'fetabo- que ;lC'abará, se tiver cOl'nge:JJ �{(,I\HUX -- Juiz: Salvador L2�

:: ,:lisino ..:... .. RESIDENCIA: Rua 7 de Setembro, 15·· com uma ducha fri� ali pelo mos. Partida úrchwmenle dis.
:5' -'�"EFONE> 1441

menos com um iato frio sobre pütadn pelos dois contendores.

§ I, a nuca, e com uma rapica frÍC- Os visitantes pOJ' íntermêdio ceo

= cão feita com luva de crina Gilberto, abrtram a contágem,'

E= O'O:E·N.r,:AS', DO CO'RA-ÇA-O' T:leOll�,(:a'a'nú(el,n.ágna
11e Oolónia ou Na segundn' fase o árbitro. '�l-

" -

u ". " tendendo aOs gestos e r,otestos,

;;
-

DR. CARVALIIO -Asstm, pmu' sensação ltmlb pennlidade máxima l'igo ...

- (mectroca�d�ogra��a) estar' penet'rnr:.t' li: sua- pessoa, rosa contra os 'atleticfillOS. Ti�,
-

'l'rs.tâmento de neuroses _; (P�'icoterapÍa) terá ':1 Irieiue sercha; os 'olhe.; deI alguns pla)'el's' gren:ís, d��l

== Av. Rio'Bl'ance, 5 (sobrado) - Ao lado do Cinc Busch claros. o tosto Hesco' e repon- co bateu e empatou. Dapols

;; sado, ('st�,rá «heia de otimismo deste !I'Dt.0, Meríco (lisse qual,
e de esplrito a levar 'em soele- quer coisa 30 árbitro, sendo

da,de a eonh-íbujção da sua

I expulso
de campo b�:f'dint�l.mf'n

graça risonha. que urna tarde te, Com dez elementos mesmo

de cansaço tinha procurado

:l�-l
os td�olore�, ,fnr:nn �ln alaquC'

tocar. ' , ,.l1,j' f' Mor1tz CO!1�lfílml,1Vam o qual

,,- e-r= _
- � da Vitóri'l. Os quadros: .nossa gente,

í
/

Parabéns Vitor
Olimpjc«: Valdell1:11', }1'll'Ín C

Yae(l'!l!':(>n; MaríH, ZHlli e Lin

doUo" Francis('o, Orlando.
amantes

"P:implnll;,: Tico c 1)'€r,t PÓVO-3S
região,

Carlos RemIU'.':: ZUiHm, Ro-

berto- e Orlando; Félix, Vnlmor __

c Walter; Mareio, ::Vloritz, Gil-'

Antonio e Merko.

, Um terreno na :Ponta A

guda fundos do Rio- Itajaí.
Ao lado da, nova, ponte de
cimento armado,
Intormacões com o sr.

Eduardo "Gropp - Ponta

Aguda,

Especialista em alta Cirurgia e doenças de Senhoras

Consultas na HmillÍtal' Santa C:tfal'ina
Dás 9' às 11 e das 151/2 às l'i-hs.-

= BLUl\-iENAU � HOSPI'l'JUJ SANTA: CATAIUNA B
neesr matertas ·priràas. 1ais cOlnn f)

vGlfraniõ. nU�f'curio, cDu.rit. �nx,) ...

fre :tl;<;m'·(W 1.-.;nEr(0 de fErra,
•

alTO UASES Ú;'Rl�AS
LONDRES, ':lo '(UPI - Nos cir

cülos 'bem informados anglo-nor
Le-amêricllnos usseg,!ra-se que o,

':llnlirante ��orrest P. Sherln�n, in
formou ao lard F'raser. chéfe da

:esquadra brit:tnlC:l. é ias' chefes de

E"th.do lvTãior bl'it.:l.l1iN)S. que os Es

tados Únidos chegllr;UTl fi um

:1('or-1do com o governo �spanhol de

F-rnut-Ct.'para 1.iSar olio baBe:: ::tt�j'��'l5
Ila E�i.l,mha e qlle '(lS dehihes do s

cordo ser:'o h'átados em Wa!':hing
tono

Acréditrun que Sherman reafir

meal que as mUdnilf:ús no gab!nÚe
espanhol, é'Ulnn·i(l�icação do dese

jo de Franco, ÕP cGoperar cüm o

oeste,

c
PST do
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Fórmula 00

Frot Fernando Magalhães

(Ormn-Relolàdor mtegrM)
O moderno tratomentõ das

funções femininas

CIRURGIÃO DENTISTA·
AO I�ADO DOS" CORREIOS, E- TELEGRAFOS

'A' AL:J\�EDA RIO BRANCO N: 8:

Um produto do

LAB!)RATÓRIO LICOR

.CACAU XAViER S. �.,-

I,'erida3, Espinhas, Man
chas, Uh-eras e Reumatis
EIJL'Xllt DE NOGU1BlRA
Grande Depurativo
do Sangue.

.

H: PROBST

Dr. Aires Goncalves
, .

, !
- ADVDGADO'
Rcsideni'!ia e escritórIO:
-- BLUMJ>:NAU ...:....

Rua Brusque, 95 - Fone: 1472

Cirlll'gião-Dentista

Rua S50 Paulo N, 2900'-ITOUPAVA SECA

-.-,-BLUMENAU-,'_-

.
. .

AlOIS PREI,SlNGER �----------,----,--.........__--II
§ longas, cujo circuito ultl'<l-fil)der-rlo foi especialuilente
:: desenhado para as condições dimatéricas
== País. Incorpora 5 válvuI?is "II/l'ír.tiv;:att" <técúica Ri:i:n

_ :: lock) cbm oito funções, 'q'uc àss�'gUl'am alto -rehdimén::'
:: I = to com.um m�n.jm�) de Mhsurtlo, múxima sehsibBid::tde
= i = e perfeito cqlllhbrlo tonal., "

g Ê _' , CARAc'.tEm�!'lrrrcAs ES'PIWIAIS' .

::1= FAI�AS DE ,ONDAS CURTAS 10; LONGAS: _

:: 1 == O receptor é cquÍpndo com duaR faixas de ampla cobel'�
= I::: tura, sendo as ondas curtas de 5.3 a 13.2 Mc/s (566 a

:: :: 16,4 metros), e as ondas longas de 520 a 1650 Ké/s.
-

ltlO metros). Fica. assim, possibilitada a capta
to.das as

_ pr!nr:ipai'S cl'ilissora,<; nacionais, latino-
� , ,

,_
-
-

-
-

-
-
-

...
-

,��----------------------------------�--------------�-�
-

""

-
-
-

-

CIRURGIÃO-DENTISTA :
-

.--...;__�--,...;..,.........__�=---",�="B,;,;,L..;.,U..;....,lVI_E=�N�A=U=-;I
-
�
�
-

.....

E Agradecendo. falou' demot:uda
=, 'mente o' sr. Victor lrering, dizendo
:: de sua satisfação ','e 'tmcantaniento

=- ante a amizade" <lue lhe dedicam
= .05 seus colegas de luta, bem como

:: :a todos aqueles que naquela hora o

§ 'honravam com sua presença. Agra
deceu. também. ao instrutor :r05;,
Waldemar Mende5 Ferreira, o Tu·

py, COrrlpetente e esdnludo prepa
Fadar dos alunos e q�e tem envi ...

dado OS maiores esforços em pról da
,organizaçiio.

Uma: 'salva de paln-Ias se fês o'u
vii· quando o orador finalisou sua

al<:ICucü<>. PTosseguindo u reUnlUO

'tium ambiente dI! grande cor,liali-
'dade.

" ,,','

Dentista l'rat_ Lic.
COM 20 ANOS, DE CLlNICA' _'_- '

Especialista eni-Deótaduras
-

Anatomicas
.;.._ PONTES �l' ACRlLICO '_.__' '. ,

Rua São-Paulo N. 2!}38'- l'fOUPAVA SI�CA
- - - -

- ,-
- - -

51Hi5·F .........:.. para 110 vnUs

-
-
-

••
Recebeu, pois.

::; ring, uma hotn'enageul justa e de

5- �grande 'significação da familia ae

ª To.....iária de Ulun'lenau.

Companhia'de AlItomóveis,iniCiándó em bréve suas atividades neSta Região, com

de ,nesta cidade, ainda tem a preencher as seguintes vagas de funcionários:
1 - CONTADORA - Mdt;a maior ele idade eapa citada para tornar conta 'de

éscl'ita comercial Não é preciso Diploma, J'n.ls exige-se
�fici�ncia, : e qUG conhcçd Datilografia, etc. '

1 -- VI!-:NDEDüíl -_ Mo(;il ou �ênhar eÓIll longa prútica ria venda de p'eras
e !I...:Qssórios pUl'U ::lutamó veis, afim dwÍie a

Secção.,:, ,", ::, '

CAIXA - Moçá' m�lÍor' de id'ad�; com experiência para
g:a��::.'C -da Caixa. Fichário; etc.

1 - OFFICE-EOY _:_ Meríiho -de 14 a 1ô anos, pa ra serviços illternos e exter
nos.

,
"

OR: ARTHUR BAlSINI
,

" !t� �
•

'ADVOGADO

COR�,ETOR

a)
b)

c)

cl)

e)

regula rizados.
para quem conheça também

UlMtR lAFFR'ONT próprio punho c � máquina, o�

referência" últimos

--".,:_.,-----_--..-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I Um milhão de cruz'atroa para cada pal'lamentar .. Anuncia"'se
. :contra· ti·chamada. "Ditadura da Comissã.o de FinQnço.s"--'---____;';__�-----'--�--·

Sucnrsai$ .

.

.

.'

'1
rêsse na apresentação '., de e- municípios de ccida 'Estado.' ,alí apreciar a votação dos (pretendeu reduzir, como' re- I

_. �
RIO . � '. RIO, 28 (Merid:) - Quan- mendas desse teôr reside' no A propria votação de ou- � orçamentos e solicitar com- duziu efetivamente, embora A MAQUINA DE ESCREVERRua .do Ouvidor.. n, 100 . do a proposta . or_çamenta'ria fato de possibilitar ao muni- tros orçamentos, na Comissão

I
pressão máxima de despesas. i ainda sem carater oficial, . as

.'

.

.

Fones: 43-7634 e 43�7997· chegou à Câmara houve um cípío a construção de muitas de Finanças, obedeceu esse Assim se procedia, .Eis que o f verbas totais de aproximada-

S. PÀULO entendimerit� .entre os lea-. obras, que, com as rendas co- critério, As emendas. referen- presidente da República pró- !mente quatrocentos milhõ= I

Rua 7 de Abril' n. 2SÔ �
ders de partidos pclftícos e munais seriam ínvíáveís, da- tes a auxilios eram sempre nuncíou aquele . famoso dís- 'de cruzeiros de auxilios e

'-------...;..--,--------------------

'1.0 andar ....:.,' Fones;.' I dirigentes das comissões de do o seu montante e a preca- enviadas ao relator compéten- curso sobre orçamento. Pe-! subvenções; para 285,000.000

4-8277 e 4-41&1'. Finanças e Diretora, no senti- ríedade da arrecadação dos .te, para que não houvesse que- díu, inclusive, que o Congres- "milhões.
.

BELO HORIZONTE do de os deputados restringi- múnicípios. Tendo em vista bra do compromisso assumido. so não aumentasse as despe- NAO CONCORDAM

Rua Goiás, 24.. rem o mais l)ossivel a apre- isso, foram feitas as emenda;; Eis porque nunca houve obje- sas, o que equivalia dizer que Com isso não concordam de-
P'-"rto Alegre,' Rua lA:;;;' sentação de emendas, de modo e apresentadas à Comissão de ção a que a Comissão de Fi· os deputados não apresentas-
v

. ",..v - •

d' putados 'e senadores,
.

pois,
M·o'ntaurI',' 15.

.' a nao preju icar o equilíbrio Ffrianças. Várias bancadas, In- nánças losse re]citando sem sem emendas. Objetivo visa-
tâ A quantia ínfíma 'caberia a ca-

Curitiba: R. Dr. lUurici, orçamen ano. proposta tra- clusíve, tendo em ,vista o pou-

I
maiores estudos outras emen- do: não desequilibrar o orça- da um. Em vista disso, íní-

7fig _
"' .... and ....r -iSala 2"3 zra uma verba de cem milhões co valor do "quantum" atrt- das. No final, coma 'adoção do mento.

U $o; ,. .. ... " d
cíou-se um. movimento entre

JOlNVILE I e .cruzeíros para distribuição buido a cada deputado, apre- critério estabelecido, todos os Pelo entendimento realiza-

I I
. os deputados. no sentido de

Rua S� .Pedro,. 92 .

por auxí ios e subvenções. Dos sentaram emendas conjuntas. Estados seriam beneficiados. do, entretanto; ficava ressal- garantir a' cada deputado, ou
--_.......'"--_......�-.,.----_. entendimentos realizados re· Assim procederam, entre ou-'] O DISCURSO DO vado esse ponto. Não haveria senador um milhão 'de .eruzeí-

�
sultou que cada deputado te- tras, as do Rio Grande do

.

PRESIDENTE mesmo desequíâibrfo, Mas a ros de auxilio ou subvenção,
� ria o direito de apresentar um Sul, Paraná, etc, Ficaria pos- aproprio leader da maio- Comissão de Finanças, resol- Assim, cada deputado, na vo-

total de seiscentos mil cruzei- sibilitada assim uma melhor ria, sr, Gustavo Capanema, veu dar uma marcha atrás no
. tacão do orçamento do Minis-

ros, aproxi�qdamente. de au- distribuição dos auxilios a- vez por outra comparecia à que ficara· assentado. E, há tério da Educação pediria um
xHíos ou subvenções. O inte� tendendo-se a quase todos os Comissão de Finanças, para dias, em uma sessão noturna, destaque de verba até um mi-

--_ ---- - ---

lhão de cruzeiros. Todos os

A· .:.., a h
.

·/!1_ - �I • outros se comprometeram a

.nClmB ae qum entos tm noes ae cruzeiros ;�!�!ri�:�n��r�:��s��r���i:
mente beneficiados pelos vo-

dívida Flutuante cio Rio Grande cio Su I �;��Jl,a��We::t���t
304 milhões de cruzeiros, que

O I
-

d d E t Do I;
,. efetivamente não causará o

I !!r�!�EÇ!�! (�íeri� tuaç!�i!!!�a do�!tadO. ��!�d�exeedia d!�!lel�S Mai�,dían�e"lPs!�!,�� ��:��!:�i���t:::�f;:;�:�
dional) - O gOvernadO!: Er- Nessas "mesas .redondas" não lOS mílhões de cruzeiros; a da nesío Dorneles que é por ís..o os partidos políticos, Ela se

I nesta Dornelss, fa'lando á re, Iornos fazer promessas para Viaçâo Fenea ele, aproxima- qna o governo não pode auun, realizará a menos que a Co-

ll�ortagem acerca da situação não cumprir. mas, ao centr-á- damente, duzentos .

e setenta cim- realizações novas sem llll- missão de Finanças recue de

(fInanceira
do Estado, .dísse, H

. :!O, lIlost.l'r,r os compronJissTos mithões: ,e, sem a�lÍo!izaçã(), t,es alcançar recursos através sua decisão e mantenha os

çerta aJtura, o segumte: ja assulllldos pelo Estado. 1'\1'_ cerca de olhmta hl1lhoes de ('C'_ emprestimos que agora J.I compromissos .

anteriormente
. "Nas "mesas redondas" qu'C las, em al·gumas o proprio go_ cruzeiros. E tambem qu'C O or- for::m obtidos.

-.

assumidos. Será efetivanlente

lorganizamos no interior, em vernactor e, noutI'as, o secre- çamento do presente exercido A .prol1osilo do acôrdo nssL a prim.eira' grande rebelião de

Bé.nto Golça]ves, Santa Maria, tarja da Fazenda e o diretor consignava "deficit"
. de. ll1_aIS nado entre o P.T.B. e o F, plenário, contra o que já se

I }iuI, Passo Fund? e Ere('hÍJ�J, geral dessa Sccr�t�l'i�, tJ�mons_ de. tJ�e7.elltos milhões de cru· H.P., assim se expre3s\lu: .. cOllvencionoti chamar a "dita- IMPORTACA0 E COMER.CIO

em todas ela·g fOl' expcsra a SI- . traram que a divIda fhJ'uante zC1ros". . "O acôrdo, foi fírm�'da entre' 'dura ·(la Comissão' de Fiiiim- CURITIBA -- JOINVILE -- f L U 1\1 E N A TI

'IDlantRI'o' de novas serlnduel·rae����1.��-:��-�-�-�-t-�-:�i-:-�-u-�-���-:-�_r_i_i_;_!_e_�_�_· ��� �__�--��-...;..---

r: .

.' . ,
;)

.

.

ó1I �i�;ú�;�� �1;�!7:;�;��;:
j··sem o ab!!lllndon'o das eXlsten'·tes ��nteo�7�I�t����lrmpa;��ic�nlc�I�]

IMPOSTOS A,pAGAR: .

. .... II '

'.
.

meu govel'llO· e a dó Partido'

col!t��st�!t�:,o semes- , Planos :em organização'.. Cem milhões de cruzeiros �·�·a�:n��i:çfe:a���:o;/��:�;��

-I
tte de bebidas e' fumo.

. RIO, 28 (ll,-ierid.) - 'Já es- mentícias; visando prop�l-ciü- rou o seguinte: .' .

for\,'as po}itic"s. Foi o compro.
,Cal. MuniCipal: Tâxa dá-

tá. decidido que terá o

caPí-1
nar uma vida barata e mais _ .o. vertiginoso desenyol. misso assumido rOino eand!il.l�

glÚi.
.

tal.nadonal 'de cem milhões farta aos homens que. se decii vimento do consumo de borra- to' é que proeurei cumprjr".,
. de' cruzeiros. a' éfnpresa orgà-" cam nó tréibállio' dã óorrachú. cha pelas llossas indúst'rIas;'n;â:" '�",-',",'...,-._.�"-'

nizuda por parte de um gru-. Desta forma, só' neste em· muito. vinha indicando que' EMPOSSADO

po' d� �estacados �len:entos·1 precndimellto e no que t�rn à cra .imperiOSO se cuidasse de CURITIBA, 2& (1iàidional).

ii Vla�e� de �luinenau a do SmdICato das �ndustrlassge frente o Banco de Crédif.Q .da promover o aumento' da pm- - Tomou posse no cargo de·

li l;':1Jal e Vice·Versa II Artefatos de B.0::lacha de ao Amazonia, serão invert'dos dução dessa preciosa matéria prefeito nmnic.ipal c1esfh. c3ipL
II Prefira o :R;APIDo' CO- II Paulo, com o ilm ,de pr5'mover 143 milhões de cruzeiros. prima. Infclízmente, perde- talo sr. Tadeu de Mplo 'e SiI

fi META _ Agencia em I
o
..
:aumento da prc!d�t�ao na- O presidente do Sind:ca;..o

mos um tempo enorme em va, que é membro da ComissãO

ii Blumenau 'no Braz'Hotel
I cloOnalICalenogOpmr.aevee�I�sÜe"'ssa·encl·a·l. das Indústrias <_!e Artefato& de dis.cussões desnecessárias, que de ·Reestl'uturaçiio do P.T. B.

ii S.AlDA DE. BLUME- I
.
p ..

'

_,.' _

Borracha .de Sao Paulo,. ora
só serviram para tornar in- e foi nome"do em. substituição

II NAU 6 30 - 1030 _ 1630

I
mel�te, o plantio d<; se_lll nesta capital, tratando Qr; al:'-

decisos··os que tinham inte- no sr. Amando 1\IorO, qlJ'e sI':

11 . DE ITA.rAI .' I gU�l,ras de !lUa :endnnento: suntos relativos à fundação da
resse em resolver o problema. d�s1igou daquele partido.

'I 8 �I) - 1330 - 1845 II reslSten�es a do.er:ça das fo
companhia de que será um dos Como resultado, chegamos em

I J,V , , lhas e a exploraçao, sobmt:·· 1951 a amarga cimtingLncia NÃO ESTA' AMEAÇADA
-

-:-
- - _-- -

-:- -:-
-

-:-:. lhores pJ;ocessos que os atuais membros, percorreu r:e�('nte-. de ter de importar perto de CAR A.V \N \
TINTAS YPIRANGA de algumas áreas de seringais mente algumas regiões ama� 10 mil toneladas de borracha

A '. 1:. I

ma.is um dia que .passa e 'llOVllS es- silvestres. zonicas, em companhia de o�- e uns 150 pneumaticos, Agora
. BELEM, 28 (Meridional) -

tudos têcnicos aper�eiçoam os Num como noutro caso, 'sc- tro industrial do ramo, o sr, é esquecer o passado e fazer 1\ão é verdade fIue a earavanu

produtos YPIRANGA rá dispensada atenção espc- Walter Putz, e a respeito do 'com que pior não nos aconte. do governador Assunção est�,in
• cial à cultura de plantas ali- assentado até esta data, decla- ça nos dias qúe se aproximam, ameaçada de a1aque pelOS lll-

-'----',--. ,O Brasil precisa imediata- dio� Caiapos, como se noticiou
AVIS.O DO MODESrO nOMBEmo IrInRAULICO: o QUE CAIU NO CONTO:

I merie de umas cinco ou seis no Hío Essa earavana se acha

Cuidado
..

tOm o químiCO a I emão que �{������i�t�if:r��E ��������o��,�;'��:i,�h:\:
fundou.oBancoda laranja do Brasil sla'����:�1�f:�il�::� ,,!��1t�;?�,��:��;�
BELO HOHIZONTE - (Mer�.: /" sdfici:nte r,ara .a· manutenr�o

.

tempo. Hel)ois de contar cenaS mazonia. A organização de
o Trihunal r'e Contlls e (;is!rL

dionaI) - O sr. Sosias NaSCI": de·mJnha mulher e quatro Ir- impressiOnantes da guerra e que p�rticipa não se limitará hUin<io seu m'terial e. outras
t' d 1" 1" s N- cu h me-'l 'fannn falar mesmo flue es"á sofrenoo entretanto, a operar na Ama· .

..-

men o Alve�<;, mo'ra or na ,L1,l no,," ao s o"' '" ., - "L zonia. Terá âmbito naciónal. l'epa, I��oes.

Espinosa, no Carlos,'Prates. eS_ :eipso, mas lambem não perco de "neurose béli('a" - sim!�
deseja operar iambem em ou.

- - - - - - -- -
- -

1
.

1
-

r "I)' t 'd 1 Jou est!'(los emoeÍonantes. qu;,ni ('ve lOJe na l'e( açao l I) !:�.- as opor um a( es <rue se me a- tras regiões de clima propício
rio da Tarde" - órgão dos presentarem, para progred11', do lembraYà campos de con- ii "Hevea brasiliensis". pelo
"Diúri�)s Associados'" - pa:a Há dias apareceu em minha e;�- centração e cadaveres cmjl:. que é quase certo que planta
c'enunciar um _fato. à autoritla- sa.-um- sr. alto, lomo, falaml_ lhados. Por' iS30, necessitaufi;) rá tambem na Bahia e no li

des e ao 1mbl1c.o em. geral. , a nossa língua com certa difL de tr3nquWdad<�. veiu para (o toraI paulista. Quanto, pm'p,n,
A história por ele cont'r!a;: cuJdade e se ioentifieon como Bmsil. a detalhes de natureza técni-

:1 se'guinte:
. YerifieolJ que '1 laJ:ãnja e :. ca e meSlTl�O às localizações. só

"Na minha modesta profis- sendo L'eonatdo' 'vOn Brupj), hanaria são quase. nativas e:n quaJ:do a empresa' estiver

são de bomheiro, desde que ex-comhatente aleuião, químico, nOsS'a terra. COP.stitllindo unIu
constituida é que poderão ser

;ne transferi..de Jüiz de Fora inqu"trial em Dçllltzig, e. que bela fon�e de renda na Eúw-
estabelecidos, "Do que dou a

para Belo Horizonte, ganho o se acha no Bllasil há pouco .p�. Resoh'eu €lltiio fundar o
. certeza - concluiu - é que

nana do Brasil S. A. n. (�omo
todas as preliminares foram

"B superadas e que uma parte das
3,nco da Laranja e da' Ba, ações da nova companhia se.

n�o dispunh::l; de olltra coisa, a rá oferecida ao público"
nao ser a cal'a, a coragem e:J _

idéia, resclveu' jJro:nover a TINTAS YPIRANGA
suhscriç�o' de ações eJJ�re. o ]Jü.,

para torlos os fin�, dcsae a casa

VO, segumdo a.CJuela meSlllQ es-
mais modesta _.té o

trada que prometeram salvar arranha-céu.

I a noss::l) divida externa. Cada v.

ção custaria 200 cTl!zejroS, e
.

os lucros previStos seria::11 GS

mais notáyeis.· Como não dis-
põe ainda das cautelas nl;ceS_

sarias para a sllbscdção, pOIS
a ,i n d a 'n ã.o t e v e d j_

.11 11 e i r o p a r'::I: TIl a n

dar imJl-rimj-las, 'o aleirião or_

ganizou uma lista, Nessa list a
o Interessado' assina o nome,
paga 20% do c�l.phal subscrito
pam despeSas de selos 'e im
pressuo das ações_ Acontece
que eu. vi Un8 nomes de pessüas
flue sUDscreVera-lTl[!uma oU dua8
ações dalldo·.citd:i, lUTIa Os 20%

.

Eu subscrevI' duas ações e pa�

guei gi} cruz'eir08. O homem

pro:neteu voltar dentro de L}
dias com as ações, e até

hoje.. .. Não me incomodo ue Ipel'der Os BD cruzeir'os, mas

quero avisar pelo jornal, Para,
. que o pOVO fique de olho nes,;,e !

.

alemão, que pretende fundar o

I"Banco da'· Laranja e da Bana�
. na do Brasil· S. A.". Dessa, ma
lleir31 a gente que é pobre não i
vai n'essa COn\iel'-Sa' de' campos

.

. ·de COIÍeentra�'iio, neuros de

guerra, e entrega os minguados
cobr'es do leit�iro e do padei
ro a um suje.ito esperto .. ;"
cOllcluiü o sr, ,Josbs.

uma · re'belião'EXPEDIENTE
Assinaturas:

Anual •.•• Cr$ ,10.6.QO
Semestral Cr$ 60,60
N. Avulso Cr$ 0,50

.

"T H"R lU M P
DA TRIUNPH WERKE NUERE:'\IBERG A. G. LEVANTA O

RECORDE llIUNDIAL COM 551 ni\.'J'IDAS POR MINUTO

I No concurso de da:tilografia eficiente, realizado
por ocasião do dia do taquígrafo alemão-ocidental na
.cidade de Aaehen no dia 9-6-1951, aSma. Roli Kapp�
venceu com 551 batidas por minuto o campeão

mun-Idial. '.
.

.

A vitória da Sellho;a Roli Kapp representa o re

sultado máximo atingido no tempo de após-guerra em

oncurso com uma .duraçào de 30 minutos. I

Interessar-lhes-á especialmente em saber, que es-I
se recorde foi alcancado com-uma ltláquina 'I'rruaph-'
Matura. O extraordi�ário trabalho exigidc da Triunph!
Matura e desenvolvido pela elevada capacidade dai
'Snra. Kapp durante um concurso de 1/2 hora, dernons-:
trou de maneira bem patente o ótimo funcionamento 1
e qualidade de escrita desta máquina, Com isso o nos-'
so produto mais uma vez demonstrou satisfazer às

'máximas exigências.

DE 3(1 aS,
.

DO CORRRNTE
FARl\iAGIA

Rua 15 Distribuidores para os Estados do Paraná eSanta Ca

tarina da

TELEFONES MUITO
CHAMADOS: -;

POLICIA ,. ;, .. 1016
BOMBEIROS, "Õ" 1148

TRlUNPH \VERKE NUERENBERG A. G.

PROSDOt.-IM ') s. A.
H O S.P I T A I S:
Santa Izabel ,. ,.' 1196
Santa Cat-àrina , ..• , .. )133
Municipal .. .; ..

'

1�,p8
PONTOS DE
AUTOMOVEIS:

AL Rio Branco· .. '1200
Praça Dr. Blumimau"1l02
Rua B. Retiro: ;'.. " 1111

. _;_ Mat.riz: ITA,IAr-

Fundado' em 28 d'6 F�vereir(J de Ul3fi 1;�!I{If"'(>çn l'{'h��r. «INCfh,

Capital Integralizado . . ."" [::r� 15.000,000,00
..

F.undo'dt,:re!';ierva.l�gal.e -outras re Sf'cI'V. ,;; -: Cr-$ ; 2-9.417. ;252,10

a campanha realizada
/IDiarios Associadosll

Total d6 não exigível ... ... ... ... '" ... Cr$ 44.417,252,10
'AGENCIAS E ESCRlTo'RIOS NA S PRIN.CIPAIS PItAÇAS DO ES'.r.tWO
DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEIRO E CUIUTffiA

Taxas de De pósitos
Depósitos à vista (sem lil;nite) 2%' DEPO'SITOS A PRAZO FIXO
DEPO'SITOS Ll:fI,lITADOS Prazo müúmo de 12 mêses· 6%
Limite de Cr$ 50.000,00· ',1/2% DEPO'SI'roS DE AVISO PRE'VIO

.

Umitt de Cr$ 100.000,00
.

4% Aviso de 30 dias: 4%
DEPO'SITOS POPULARES Avi!so de 60 dias 4;1/2%
Limite de Cr$ 10.000,00 5% AViso de 90 dias 5%

Aviso dê' 120 dias 5,l/2%
---. CAPr-rALIZAÇÃO SEhIESTRAI..---

ABRA UMA'CONTA NO «)NCO» E PAGUE CO:'\rÚlIEQUE
i·�E no

Louvor
pelos

Homenageada a sr. D. Chateaubriand na Assembléia Paulista

A
.

P R o P A G A N D A ri uma grande forçá que reali·
za o progresso (ló' comércio e da indústria. Elá orienta, es·
clarece e aconselha.

SÃO P.\CLO, 28 OIeri(jÍIl. "a sua mentalidade cOI1JI'.nin I São Paulo BD concerto das de
nal) -- Este....e. na· l'':'i,�eio G t::lhada !Jf<!'a ,'S granrie;; :111:'\;''''1

mais .undadcs federativas e

de Julho. sendo homeu<lf:, I".l" .
De,pois d� rerelÍr_.�c à c .:n]J.�- dos paises internac:omlis. FrL

eal p!enal'J.), o sr. ASSI';; (·"a. nha llacional C}[' red(;':lçdO (ln zou como já espa'llaram pP10
teaubri�nd, ,Ú'etor dos DHtrl" criança, focal;zoll os do s 1l1l�,' territorio paultsta os "ja)'dins
AssOciados. ':r�E:: [dj agi', rbeer lllOS empreendill1cn··os (L s

. mortos", ressaltando a m!s'São
ao Legisla>,:o a' lUoçtio . ri': Di rios As<;ociados: a C3'llP .. - que: cahe hoJe él. todos GS nos

eOll�n([nla�·iies· pC!ti {,ll�,jI,I!::' 1 aha rel(l rlt'sell\'olyimen to � l"-
I
sos Javradorcs, homens publL

I qLW as org :.ti:\�·�l·S r!e"'.'d � q. tistico e :1 de r:'cllpera;::in ::0 r ens 'e'a 'quantos se jntert'ssam
. de'a jornlll;:'; iea vem real'·",.!!l- SOlO'. I pelas coisas de nesSa terra, d

.

I do a fayor ó<t' :"C .. ,H ,.';�" .l;O, Em ngradec:mento à S�,i].i.l_ll'im (1(' restabelece)· a si1uaçãQ
I solo.

.

I ç,ão que receb'a, falou i) 31',1 de prosperid�de a que fazem08,

1
Saudando'l) jo['nalisl.J, f;'lc:u Assis Chateaubriand, que ma',s, ,ius. A nú,;, p:lllli�tas, ·partieu

o �r, Paulo· Tdxeil'a de C.l,;!';l·_ UHn vez chamou a a enrijo dos I :arJJJ{'n!e cahia-nQs dizer aos

!,in, Jead�� �lo PSJ '

..que
C'll :1::,- rpp�'es�J,�t:lntes do )101'11 pa' a, lllilhlíl'es rJe. IJrasiIeiros que ['s.

I
('PU as 1Il1C"'C.,"b (10 sr. .. �S·" O· slglllftcado da Ca;l1lianha de ta 1erra não JlJorreu, Concluiu

Chat�ll�hriaild nu teI rlllll r_ recLlperação do sC1lo, Silbretu-I o SI', •.\ssis Chaleaubriand lem-

I'lan rQpJCO, pondG em des�Jqll" do tendo em vista a posição ele )}1'''I1(!o (jUl' acolhendo a cmrrpa-
� - .. - - - - - - - - nila de' l'l'l'uperação do solo, eS_

. ---�-

I
: ..� -.............................................................. taY�!1ll os repI'eSel1tantes do

'-'!.�����������������������""""'�� :
'.

pn\'(l �aúdando a alvorada de

li COMERClll VIEIRA BROaS S. A. I ��l�Je�}'�:li:;:;I.��;e. Yil'ÜO paI'a ()

I Peças e Acessórios para Caminhões e Automóveis
.

I * I.Seduzlu
=:i

Distribuidores dos insuper6vei& produtos: I] as dUdS" filhas
B

1/
.

IJ M:\NTINlIA AS JOVENS

citeric$ GOODYEAR .I-::\f ItEGIME llE TEItROU

S. PAULO, 2R Dleriü:'!llal)

Ó· I f .

h··d'" I· IISTO'l'li1J
-- Jnsp Alves Pinheiro. rc:;i-

eo paro 'reJO I' rou ICO r dente em Ferraz ele VaSCOll{'é·
'los, de' f,j alio,_;< df> idadt" "el
w'nte rln Gllaj"(l:! Civil, foi pre

. S() 5eb aniS -<;iiú d(' ter inCelL
('ii ;',rJo !<U118 duas filhas . .lo;yé
:\ 1\'l,"s (""Ilft'ssou qlle mantinha
as joVe113 ('111 ('e.�ime de terror,
l('llrlo obtido das mesmas o

I
compromi.sso d� jamais se ea.
!':il'ern C de _snIJsf:!zerem a I� •

(hs 'J� seus e1ese,ios. A filha me

11101' roi encontrada desacorlia
da nllrll ma lo. Levada para a.

I �Jega(,"tl de Pol'jei:z, contou
: Ll!J' sidu a :ll'ada e seviciada por

algullS, iudid(,uOs que dePois

j a Jur\,j:1'11 abandon�do e rcl��
tOl! o lalo que 1ll0tr\'Oll fi ilf!
são de seu !lai.

D.csenvolva·mais seu negocio, utilizando .0 Radio. TO�
DOS, conhecerão sna oférta.

RADIO DIFUSORA ITAJAí, Z)" K-9, está ao dis·

por com suas 1.1 horas diárias de irrádiação ..

'

Cascalho
n.oMANCE

Aviões mistos D()ugla� C·47, com 25% de nbatimento
de ITA,IA! para'

.. H' E R B f R tos I L E Si
O mundo misterioso e bárbaro'dos garimpos de!

diamantes nas páginas de um livro profundamente:
realista e humano. Milhares de vidas dependendo de;
um minuto de sorte. Um ·romance violento, chtio de'
drama e ação, retratando a� lutas, os ódios e as a.m

. biçõeS dos homens.
.

Comunica q",. acaba de rece

ber uma partida das aFamada.

bicicl�ta& ol.mâ, "NSU"•

Biddetas /IN S U"
com escala em Mafra, Curitiba .� '1 tal'aré - 1;)omingos

__.."... Segundas e Quarta-feiras ---.----
lo

*

Inteiramente reMcrif:.o e em fónna. defihltir:a.:
Em tôda,s M livrarias ou pelo reembô'so' ,poatat

Pre�o: Cr$ 40:00
SEJA INTELIGENTE I Compre CI melhor bicicleta nCl

CO.MERClll VIEIRI aRUIIS S. I•Agentes em

! TlNT!\S YPIRANGA
I seu �)r"ço IH>r lata páfece Dl:lior

.

depois de aJ}licada sll.i bem menor

arranha-céu.
.

·
·
·

15 de Novembro, 923 (ao lado da Igreia Motriz) :
• Blumenau

•

: O :

: :
••••••••• .,. ,. ;t 8 *•••••••

MACHADO & elA. S.A. EDiÇÕES
o ': ',CRUZEIRO

---_. __ ... �-------------------------------'-.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Predestinação
que perece sem ('ulpa e t01;n ...

flDnosas alé os pt'q,wninos {'tiL

dal'ó" -nccessúrtos a lOda mu

BUSQUEI-TE muitopela minha 'vida
Abstração de versos sem destino,

Pressentimento apenas,
Todavia povoaste a minha juventude,

'.

O' Bem Amada, demoraste tanto!
Quando chegaste nem ouvi teus passos,
Pois vieste mansa como a' luz ela tarde,
Numa leve gradação de etapas,
Na simplicidade de uma êhuva.quíeta,
Com um cheiro de folhas e de terra.
Senti apenas que rrle envolveste,
Molhando os meus cabelos,

Ergo os olhas e descubro tudo
Numa alucinação de sot-tilegio.
Distingo a tua voz, e a reconheço:
Ela cobre as distancias do passado,
As parábolas ideais por onde gravitei.
O teu corpo é a lua alva desta noite,
Rescendendo a baunilha e madressilva,
Coroada de sonhos, sobre o céu de outono,
Dedos' sensíveis despetalando poemas,
Garimpando imagens,

•

Sacudindo estrelas".

(A atmosfera musical se abre em surdina),

Ensaio um gesto, mas de.mãesatadas.
Vou de rastro pelo chão de pedras,
Ferindo os joelhos para levantar-me,

Sinto bem que estás perto e estás distante,
Inatingível por ser muito amada,
E contudo fatal na tua oferta!

R. S. JUNQUEIRA

Aniversariantes
- MENINO nm CELSO
Completa !-tu.ie, o seu prt

melro aníversárlo nataticio. o

galante j!:UOiiHlw Rui Celso,
Hlho do sr, .h",é (j ii veira e de
sua vil..iuú,;;! esuôs.r. sra, da.
Nair Ol.ivcira. i'ec;idclltes no

bairro da Vcih:!.
Transcorreu on[(!!ll " univer;

Sario n�;i:lli("Í1] do sr, HO,lulln

Freyg"gg. tl"",illt,lI' i uhlico

destu comarca.

Fesl eja hoje maís unia Ilri

!Íltn;;'t'3 de existplll·i'l, () intv,
ressunre meu in" !l ',I""I'�fJ, l'illto
do SI', FnllH'ÍSl'O Sl ruhc, resl

dente PIIl Hio do Tes[o.

C0:11 n nasctmenl» de suu r:

lilinh:t (Hl-[a•. oeorr;l.!n 1111 d;:.

'!.7 dI) rrndante, (,S'Ú di' Jlarll

bens o Iar ti sr, liildo L;l'lic'n "

de SUa e�_l1(Jsa Il,':, Lnurn

E:>(cve [l11,e_On'em nestn

da.te, o sr. Cyrn Gevnerd.

beIjá!) na vizinha citlac11'
Brusque 'p nossn aprer-iauu

Tl'�lnS"OlTI' ,Loje :1 ('fe:ll(·I·"je -Iaboradnr.

l1atatieia da Si'a Da. ,\1I1l'L FALECL\IEi"TOS
Munlau, esposa ,j" sr. If ['1':11<1111!

1\[1 ntau,
Deflui huji- r: (laia nnt;.11";"

Ocorr-eu ente_ontem em SaL

ti} vYeissbach. o Ialerimentn d',)
sr, :.\Iax Gueth, que (',mtava

. �lO.rE às 8 hor-is

ULTIMA E DE:F'INITIVA EXIBIÇÃO DO MAIOR SU
CESSO CINEMATOGRAFICO DA INGLATERRA!

da gentil srta Vcru PasBig, :l.-, anos d", idade, Seu sl'PuHa-
Aniverv-u-iu.se hoje (I SI'. I lllPn!o efelllr<U_Se ontcm 110 Cp-

Hnrry Maul. mitél'jo Munir.ipnl, Ú rua JOiia -

Completa hoje mais um uno

�e vida" o SI', Alberto Reiler.

COIH('m<'!l'n 11O.ie Sua dala WL

:l:alícin, () SI', Manoel' Maes.

?\.\scnrENTOS

TINTAS YPIRANGA
custam uni pouco mais earo =

lJ(Il'f{m� UllI!t l:li:t V:tll' 11'11' duas
-

PeSSÔ[1.
O PRECErTO DO DIA

"Pr-otcr-ão .tos pés"

-----

CC1·tOS vermes Rtin�r('111 o or

ganiSmo através rla salfl do pt:",
_

onde pench-am ninda sob '1 ª
forma. de Iarvas. E' f) que 11-

epntecQ coro os causorlores da .:
necalcrnso nu amarelão. An;

dnnrlo deScalço, o indh'irbn _

:::
(Jodf'rá �j1"lllWl" {l amarelão. I::
"PrOt1'Hl-SP contra o amure- I =

lúCl. habltllan,lq-sp li nn.lur som I �
,:_,.,

"". do·_ .. S�ES_
.. \iConselhos i§

Pa�·a ,l:-;ir a innaf:·!.H�fl') c .1 -=

E' f:lf'il n.:1pr'nin'14 !,f, fOl'ml'

L(lll'Íl'os poi\'ilhnntlo-,n ('r,m pú -

de el1xofJ"P,
-

o creme, nue nrotcle
a cutís, aumentando
lhe a. reslstencía
natural

o Crf;�n() Níven dtst ingue-
se de ou! l o�; ert-:nH'S �i!, bt--;:
leza, }JOI· �Il-t· tnrnhern um

creme d,:! �:l{ldn d:1 l)(·lf'. l�t.:
SUo distiH<::i.o provem do f'de
de ser l-.Jh·Crl ft�lJricad{) For_�
EucÜ-l'H(I. :-,ul,,:-',ànciu de' b.t
S� cientifi(', de cOTnposir;f,o
celular idênl i(':J, [I dn eplder
lne Irurnn na, A SI!:l cut.is
I)reci�"1, de XJVEA, O Crn
me NIygA evít a o ressc
câmenlo d:l j/f,]". o ap[ir�
citne::rtio de :1spel'r::::i.t;. )11111-
cha� e ru.t�as Tt!,<.J!l1at.Hl":-�3.
NIVEA ('; l_lrTl õ-nrnn Cl'�ln:l

para lO dia e p:1rn ::-1 nl')(�c (�

Presta-59 ln3_!>;�vilh;-.:-· 'L1C.ün
como base 1; !':'t. ti :IC: d� :�,..

r'oz fJ �lO rou;_;r'. y�' t 1 hlh{:n'\

I
ideal lJ3;'a :, jimpr.::". d" Tl(�
te. Cl'f"nlP NIVS/!. t'onf;'rn
t()do�..; o.� �t"l.l:�lilf!tl.r p' nu! d! i
vOs nel�(lSS;tI'ln:: :1 r'O!1:--:l�"�-a'
('fi.'o rlf� urna (·nU'; 1, i'l P :�'l.

dia.,

::0,11 =

,1-

�,:J} -

-

cus compressas TIlnrilaS ,I,:::

ra:; CrJllljJressas mOl'n",� .'r:

pua c s ti {1.:; gr�llnn� ti,l

r;l1 UI11 litro de ·lgua).

contra um

E' um depaiml!nto cornjilllo i) tlIIlC"ro crmtl'u os político!!'
que tentaram tran"WI'illar nqllüle Estado e o Brasil numn

terra de ningu'1l1t QU, c.Qmo diz veementemente o autor -

numa terra arraSada,
'

E' um� 'lI.cusação formulada ntravés

Ilente verdade,
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{)�

clubes -Ieem 'Jlossjhili_','(h�3
lJw.is ou, .nrenos idt·nticns.

A, :: ��.ç�:I):
":___" SEteio ,ESPORTIVA rr_"

.
"

REDATOR: A U R E' LT'(} SAn A
-------'--__,,;.-------,--- -

UE não se esqueça" II!

firiü:!.;:se, f!l'\SIfJ1';::i massa
.

pú�_d.'lo, dp" que í· ele f} úrúo

júi{:{�al)az de ilieigír eneontros

ofiéiâH;.' <,T

: _, Não 'se deve ,csquercr. 't:lm_ -

.bein: '',f} destaque' com que r.e

GRANDE SORTIM:ENTO EM VALVULAS AMERICA-·
NAS E EUROPE'AS.
- PEÇAS E ACESSORms, RAmos NOVOS

"_,, SERV1ÇO RAPIDO pf,m PRl';ÇO MO'DICO "�,,
Rua 7 de Set�mhl'o, ,1 4. !)

,

•
, '�anhe mais anunciando, torne-se mais conhecido, do

\'público. ' , ;, -:.. ,', .

RADIO DIFUSOR.A ITAJAL ('0'-'1 suas 11 horas diárias
de Jrradíação está no SL'U d ispô r, e, o numeroso público

'

ouvinte quer Olivir sua m('nc�::g(;m' (.b \;endas:
" '" -;

.

VARIZES r: \.fLCf:I'tA!;,;
DAS P,ERNil..l3:' curas sem ,Hlera',\;{o

DlePEPSIAS, PRISAO IH� VK�"rRE, éÓUTES, _

AMEBIANA, FISSURAS, COCEIRA NO, ANÚS' -

'

CORAÇJiO, PUI.rvIüES, Hlf.'S, m,X�nA, F:iGADO

- DR. A R Y T A B O R b A_'
.:_ l\fE'DICO E!U'ECIAUS'l'A _'--

lig",Zag _;.,_ Pregar' bofã es e dch�tes �, (alear
�, fálêr bliinnas" _', '80

'

fdacfo� d1ero� ê oufro�
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Ju Ú, 2!) 1.\iedJiohal) ._- :\ meios \j�ll'n cüllsegtlLlo. De.! ]Jrig:l'.:ii,;t de dízer ao país, no

J})"op(Jsitü dos rumores de que trns Ieilas, meflmo quando po - Congresso, alravés seus porta
iria ser oh�lilll;":1 a ,'ctação ü0 slvcl, (�1e. l: ncciv o. Nl'1lI repu- v(,ses au'nr+zados, qual a sua

nr�am:"nlo de vido i\ ill"ransL tnmos eS;'C':lCial o eqllilihri(j · ..

·_1 politica em relar.'9o ao café.

g(�nPili da maioria, u d('Im!:Jf[n t,·;I:llcnt'll'ôo. ell�IHjra 1�0,;,.j, ,d I
I'orque �5tC não (. um prob:�-

Danif'l Fanwo t' r:d: I'ClI: eJII errt(l� COlljUntUl'as ', ma p:mhsL:l, paranaensc, rru ,

"Esco lher-emos. sim, um (J'W' A seguir dcclara que "no

I'
neü-o. ('apixah� Ou baiano, mas

It/' rtmeiru linha para ir def'cn- Brusi l. I) (,cfir'H c a infJãl,;lo um I,l'obJellJa nacinnnl. E' JH'C
dor. na Tribuna. a concessão S:1o doi:; Iates ncrrnanen'es. ciso que ele dig'l S<:, estú com

ele auxlljos e subvenções. Niío :\ l)SSa vida tndn tem sino um I pr-ando cnfr, se "ai comprá-l.i,
se tl,{'tn de !'l'llllósi!"f{ O(JSlf::_ deficit. Nem nor isso o p.iís

I
Se l)1'e'entle sustentar-lhe o

donisl"s. A hulalhu de allxílinsl �leixOll dê pn'grcdir,.!\(,!l1 ;JOl' :I'l'l'('!H]n, al.é q\l�nda ÍJ'ú ano

será lravnrl: nuandn viér ;l ISSO esquecemos o Ideal de tal' esse flnanl"rllllenlo c ::e

nlcnário a \'otaçiio do :lIlCXIl. '::1!1�r(lI'iHar o Brasil Dl.UU':; 1'''-1 p()ss�i: l'e�,lmenle, o, m.t'�os,�le__referente ao Minisl('l'io da Rdl1_ leneta. O governo esta n a f·- cassar-ros para tal .Jl'nl1t1e!( ,

Após
do

um ano de incessantes deligência.�

HIO, 30 L\Iel'idiot1al) ,. "1�'

-'IOLENT VI MU[HERES-íNDEFESaS
E GOSTAV. DE SABOREBR PITE'NS

cação. C'llio exrnne jú foi í'trll_

clutd« pt· a Cnmis."iín (li' Fiil,L:

�:rs, 1[':\'('11110 cntrnr na c;'<]e,r,
do d�a segunda
pi-óx iun.

BALEElHO CO:-\11"\
O EQLílLlBmO onc.v,
ME�T:\'HrO

.- __ . --�-- �__....""----------'--------
"CONCRIS" DEIXAVA O BANDO E ATEMORIZAVA, SOSI NHO, COl\I A SUA PERSONALIDADE PERVERSA - PRE-

"
__-" SOS OS "COI TEIROS" DO BANDIDO-u_'--"

.

"

com. "

mesma fidalguia que tanto Q

caracteriza, o feliz aníversa
rtante, por , ocasião de tão
grato -acenrectmeuto, recebeu
Inúmeras manifestações de
amizade,

�·A Na.ção"; embora tar
diamente, almeja ao natátt
cíante votos .dc perenes feli_
cÍdálÍes, ao lado de sua ta-

.preoiso, duma "los ]101' ![od.l:';, u , U::i:CIFE. 30 (l\'Icríd.)-
Com a morte de "Concris",handonnr [) t"'lJÚ !in eqnilibrí«
ou "Severino Malvadí nho'.
como era muito de seu gosto
ser chamado, acabaram-se ('S

da poll+íca finan('eil"a rlo !,-o- temores das populações J'1..l

ruis por onde andav-a o temi
vcl bandoleiro, um dos mais
terniveis, aliás, dest-es úl timos
temnos. Restava à políc!.1 dei
tar a mão em seus "CÚl;'�::'(:;;".
isto é. os ind ivicluos que CJ avo

x iliavam nos seus cr ime-s . Pa-

ErnarSack � ��:���i��lPii:)�r3�;��T�I���l!� I'-nfo-r-ma�o:-es '-s-o�-r-e-o-ma-te-r-I·a-I-ta-· -t.R.. � que foram coroadas de êxito.
J

t gracas ao interesse tomado pe-

can OU em I? delegado José Corrêa. da

I
\i 19J1anCla Geral. Requerimento apresentado no Senado

R d S I
CUMPLICES DO

'·0 o U EANDIDO

i Entre 03 asseclas de ,"Con-
..

H!O,
.

L\leriti.) Pedindo para a' encn:mpaçiio da
,':ris" figura\'am os seguintes: :'" -htl'rCllllelllcJ� quanto a p�da-, ma:
,se,'el'ino Ramiro da Silva. fa- Illcntos de materrnis adqumdosRio do Sul. 30 (no f:\)rre�- vl'icaúte de can'âo em Cama- pela Ll'''poJrlina nlli!way, o se

Jlondente) __ . O SI", Yitor P('l- ragibe; Sebastião Aveliuo de Ilwdor ,ioün Yill:'s!Joas apresen_
lizzeni, digl10 c\iretor_presidt'll- Lemos, residente em Araçá; i lOll. no Senado, o seguinle re

t 1 P. 'r :\1' 1 l ::5cverino Luiz da Silva. lavra- (quel'Írncnto de inflwma<;ô(·g ao'e .LU. :a� la, ' ll'at or, omou � dor domidEado em Paulista. Poder Executivo ifeliz 1J;t1('I:l!tva de ,rnzer �1('1 (' J,��é .\1\�.; d� Olivci!'a, Cd"1 ",\. - Se é exalo qlie foiRio do Sul. li falllllR;1 (',mlnl'a V�elJ·,l, re.Hd{'IHC elll C:L111tll',i' lutlnda':a p:lgal' aos ti l'i[.(cnlt-s
lide:! Erna Saclt, i �Ib.f" 7(�dI)S, ,".SS0,:; ,J�ol��eus,. �;e I da Estl'a(b fh< Fel')',) Le0lJoldi-UI{;oll.r"lll l_I (:;us e d Sela Cap- 11'1 rI' eSlt"'lln'nJ'J'O ., -1111)0'Henlinzatlo um ,�(lnft';llo ver t f" J N !

\
" 'J ' ""'� , " 1 1--• tlr:! OI �11�1P:�S. ('iH Ulli. �u 1:môa d <:riil 110179'101'8 d'.

,
(teles l'L'5IStlll a voz de pnsao t. .

C - i
, •• .." 1, (

dad"it'umenlc arrOjndo, o Di.
.. '< . ma enalS adqUIridos para me-

reto!" '::1 ZY\lf., disl ingniu a (!.l;�,a ��l'T:ts < �U��I.�;d�1dê";, J�?l�. t lhoranwutos ,d"s Iinha.-'>, ,lnsla�
I'ulta e se!('fn pblcia llt',;t:1 d-

Cl,ll", E lodos "'le,;, m(ju.ll1;.O", Ja<;ô(�s (' l1l:l1erial rodante de:<-::Icerea das -a�'enturas CnmI110- 'S'I [e!Tod' ll' ,LI . f • I'dade, com :1 'I [sesI'llt a�'ão lia :;us de "Cunerls", sen1 relu- �� e .

a no:- � as , .IU CS l.l

tâncb alguma pl'estaram seus
la nC�lmpaç,IO,('onsag!'a�"l' (�ant(�l'n. ,

� depoimentos. .

B :- Se esst'. agall.!et.o (':;1[1\'.,
:\os leltt)J'l'� 1Iao pl'CC'S:lllIO·' VIOLENTOU A M'UJ,HF.R prensto 111) acordo llrmad') ell_

(('per cQl11enta"jos ii. 1'f>:,llê1itl DO "COITEIRO"

I'
Il'l' IIS repi'eB�ntantt·s tia <;"t�'a-

I E· S l' 'f 'I "Cl',!,i'1'i,�" Ot! ",<;:,"','crl'110 lh e (JS do Governo bl'f1S11etro.e 'rWI .aCe, f'1l!;l :l1Il;] I,e -- .. , "
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RIO. 30 (lVIerict.) - A re- 1952. E a partir de 1 de de· I janeiro e ievcreiro de 1952; dr6e::;, .
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\embro de 1952, perda total I de 20%, de março e abril de - Não c:lh{." ao l!;:-;' ad\1,' --
do valor, 1952: de 25';, de maio de

Est50 sendo recolhid8s. HJ52: 30% ·de junho de 1952:
igualmente as notas de.,... 35'" de julho de 1!152; 4070.
100SOOO, estampas n. 16". que de ago.:ito de 1952: 50 C:;;" de
,:01.erão os descontos abaixo setemb"o ele 1952; 60';-, de ou

::,specifícados: LUt11'O cte J[).i2; 7U%. de na
de 5 'j:c, de agostc)-sc-tembro n.'mbro Cle 1952: ::lO';, de de- Reservc:-. a sua passagern e

� outubro de 1D51; de 10'·, de �cml?ro de 1_?52; e 90,%' de viaae com segul'nnca e ra-10\ emlJrO e dezembro de jLU1C!rO de 19.)3. A partI!" de 1 I
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1951: de 10<10. de novembro c c!c fevereiro de 1953, perda pldez de
.

dezembro de 1951; de 15'; .. !e total do valot', BLU1'vlENAU a JOINVrIJE

orçamentário", declarou!> S'"

Aljornar Baleeiro, a prllpús;\I,

libidinosos. Enquanto sua mu

lher era violentada, a írmã ri
eou trancada em um quarto
da casa; e para que não gri
tasse, chamando. desse modo.
a atenção da vizinhança, hi
amordaçada pelo bandido.
Segundo Severino Ramiro,

não pôde ele vingar-se d»
"Crmcris". por ter ° mesmo

desaparecido,

- VOCi!: tem lima i'espon,
sablltdade social Já r lope.rou

analfabétls,
verno. E i1('reScenloll:

TINTAS YPIRANGA
para' todos os fins; desde a casa

mais modesta atê'
arranha-céu.

"Em !'E'I,tOS casns náo se j!O_
dl' ]lI'!'1 eruler I�SS" euui 1 ihrto.
Ele ;li l' jlll,possiycl. nii" hú

�--- - -

Explicações sobre a "caixinha do jogo·' RD Estado do Rio ,;:.:' :.

Poderá o fato determinar o
· ...

c ,- Se os níateriais a que
ele se refere havíam Si(10 ad
quiridos por ._:onta das laxas do'
Fundo de Mclhor'amento e do
Funtlo Patrimonial:
D - Se o Ptigamen!O fei fci

ln anó, alldicnc.ia do COn&llt-
Inr .Iuddico do l\[illitin'jfr da
\·i:.H:ão (', em C"5�) afirma! ivo,
qllal o t<,ÔI' <to pore'rer p!lr es
�e consultor exarado sohre·,?

portagenl procurou o ;.;r_ Clau
dianor de Souza Lemos. dire
tor da Caixa de Amortização
afim de obter esdarecimento
sobre notas. do padrão mil
reis, que são !'ccusadas por co
merciantes e ate em rep'lrti
ções públicas. muitas \'::!zes

por ignorância dilS disposi
ções vigentes.

Pa.ra BLU!\fEN.\U, illClu-
sive Bairros da VELHA,
lTOUPAVA .. l'ON'l'.-\\l AGOD.i

.i:o

lUa 30 - Segunda-feira:
() às 6 horas {Haverá só Luz

6 às 18 horas (Desligado
13 às' 22 horas (Haverá só Luz
22 às 24 horas (Haverá L e Fôrça

Dia 31 - a.a Feira:
Dàs O às 6 hor:� (Haverá L. e Fôrça
Dàs 6 às 12 horas (Haverá L. e Fôrça
Dàs 12 às 18 horas (Desligado
Dàs 18 às 24 horas (Haverá só Luz

Importante reunião secre
ta do PTB para. apreciar

a situação
Apurou a nossa reportagem

que, boje, haverá importunte
sessão secreta do PTB flumi
'1Gnse, da (l'lIal participarão as
oaneadas trabalhi!'tas?- As
;embléía e à Câmã.ra Munici
oal da capitql fluminense.

Dia 1.0 - Quarta-feira:
Dàs O às 6 hor�s CHaverá só Luz
Dàs 6 às 18 horas (Desligado
Dàs 18 às 22 horas (Haverá só Luz
Dàs 22 às 24 horas (Haverá L. c l�õrça

Dia 2 - Quinta-feira:
Dàs O às 6 horas (Haverá L. e Fórc:a
Dàs 6 às 12 horas (Desligado
Dàs 12, às 18 hOl'as (Haverá L. e Fôrça
Dàs 18 às 24 horas (Haverá só Luz

Dia 3 - Sexta-feira_
(Haverá só Luz
(Desligado
(Haverá só Luz
(Haverá L, e Fôrça

(Haveril só Luz.
(Dêsligado
(Haverá só Luz
(Ha verá L. e Força

._- .... -----

NUNCf=J EXISTIU IGUr:lL 6 horas
às 18 horas
às 22 horas
às 24 horas

às

rHa 4 - Sábado!
Dàs O às 6 horas (Haverá L. e Fórc:1
Dàs () às 12 horas (Haverá L, e Fôréa
Dàs 12 às 18 horas (Desligado

.

TINTAS YPIRANGA
II barato sai caro; l,lnte
yI'Iit.\NG.\ e garanla seu

din};ej)'o

No'r.'\.S EM CIRCULAÇÃO
Aquele titular esclareceu

nos que podem circular, legal
ment.e. as seguíntes notas do
,p:tdr;to mil réis;
5$000 -- F:stnmpn 19.30; 10$000
estampa 17,�; :WljiOO(), ('st. 10.";
200:).>000, est. lU ii; �HUSOOO,
(':;tampa J!í.a•
Sãu as .f,(lgllill({'S :1S uútas

r('collt,(!:ts do 1ll('�IIlCJ ll:Jdriio:
NOTAS H.ECOLlUHAS

5$000. estampa 17"; 10U$000,
est. 17� e 200S000, est. 17.".
Essas eedulas sofrerão os

seguintes descontos:
De fi pOi' cento, de junho

Julho c agosto de 195J; l[)%
de setem,bro-outubro de 1951;
15 ';;" de novembro e dezem
bro de 1951: 20 %. de janeiro
e :fevereiro de 1952; 35(l/, de
maio de 1952; 40%, de junho
de 1952: 50 r;, ,de julhO de

1952; 60lt/. de agosto de 1952;
de 70%, de setembro de 1952;
80S;·, ele outubro de 1952; 90

porcento, de novembro de

BALTIMORE NEW yORK PHllADElPHIA

�
I
I

ê:.UlUlIIllltllJUlmmUumllllllllllUIlIIUJlJllllfHllnnllllllllltlllUmlllUIIIIIfllIIJIIII!I!;lllllfl:;

[Para pronta entrega, com os�
1Cl=
,-

. ::01:

. fdistribuiclores para este listado!
= '

. =
- -

rllmummmmUUllflfllIlHllllllfIllllllfllUIIUIIlUfIIIIIHIIIIHllfli!UlJilliUHIIIHIIUllHlUlIU']

MOORE McCORMACK (NAVEGAÇÃO)

e Portos do Mar das Caraíbasl

MARACAIBO
QUANTA - PUERTO LA CRUZ· CUMANA

PORlAMAR - CARUPANO

Reservo de. praça, passagens e demais informações com os agentes:
elA. COMÉRCIO E' JNDÚSTRIA . MALBURG

Telegramas. nMooremack" -

"
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




