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Será discutido e votado. na sessão de hoje da Cáma
mara Municipal, o projéto de remuneração dos mem

bros daquela Casa. a menos que seja apresentada ou

tra indicação tornando-o sem efeito. E' uma possibili
dade que não deve ser desprezada, tendo-se em conta
que entre os vereadores que subscreveram o projéto.
existem alguns que o fizeram apenas por uma questão
existem àlguns que o fizeram apenas por uma. questão
de solidariedade aos colegas que, a seu ver. devem
ser remunerados, 'I'odavía. depots de conhecer o pen
sam,ento de arrligos, correligionádos e realizar sonda
gens no seio da população, estariam inclinados a optar
pela retirada do projéto, desde que os demais autores
do mesmo concordern COln essa solucão.

,

Por outro lado, acredita-se que o parecer ,da Co
missão encarregada de estudar a indicação, que é pre
sidida pelo vereaçlor G. F, �, Neufert, já se acha pron
to, Pl'esume-se que ele seja inteiramente contrário ao

projéto, embora não sejam conhecidos ainda o estudo
feito e a argumentação desenvolvida nesse parecer.

ajustavel em vôo, Alem
disso, pode manter as

mais altas velocidades

por periodo de tempo su

pericr ao dos aviões de
alta velocidade até agora
conhecidos, Depois ue
três anos de pesquizas, O

avião com nariz em for-

NOVO TIPO DE AVIA0
DAS Foi�CAS AEREAS
NORTE - AMERICANAS
Este é o novo X-5, a ja

to propulsão, da Força
Aerea dos Estados Uni
dos. E' o primeiro apare
lho com asas com ãngulo
de incidência horizontal

decolagem, subida e ater

ragem,
Em vôo horizontal a

altas velocidades, o pilo
to ajusta-as para a posi
ção de maior incidência
horizontaL como se vê na

fotografia' à direita.
lFoto USIS).

A propósito da questão, que na

tarde de hoje sera amplamente de

bl';tida, ouvimos, ôntem, o sr. Do-
1nlllgOS Borba, um dos líderes da
ala autonomista do PTB cafarinen
�e

-- "Sou contrá.<.�lo aos subsídios

dos vereadores" - disse-nos. E a

crescentou:
- "OS vereadores atuais vota

riam uma subvenção de 200 cru
zeiros por sessão, Os que forem e
leitos amanhã poderão elevar essa

subvenção para 500, LODO mil cru
zeiros, ou mais, como já sucedeu em
outros lugares. Tudo esta no co

meçar, Ou então promoverão reu

niões diárias, sem necessidade, a

penas para aurnentar seus proven
tos, .Ta temos, também, exemplos
desse -critério. Quer dizer o cargo
de vereador passaria a constituir
um emprego bastante rendoso, a_

traindo candidatos ao cargo que
por ele se bateriant apenas com o

objetivo de auferir rendas dos co

fres públicos, Estaria, assim, detur
pada a finalidade da vereança. t;ll
como a intel'pretamos aquí em Blu':.
111e113,u" ,

A fotografia à esquer
da mostra o X-5 com as

asas em posição avança
da, que se emprega para
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l�HJ (i Jla), ='\,;0 ll'�lJti�

la!lfe L':h.:JlJl!]JH·�1 rt_,\ l' lll';:.lt
ontt-rn (} ahnuçu que (j� jurna- � ru du GO�·U::l�, JlleU êxceltnle arru
usrus aer,·tht:Hlus Junto ao

:!\lt-j:;O
ga l. ESlllac Leal. Chanlo de ja.,

n
í

sre r-Io d.a Gnel'l'a_ Oféi'el�er�uu gunço O mírnstro da Guerru. e et.n
ao gé]1.(·r�ü 05\'1no Fel-reir.a. ....1.1- 1110 certo. Este- ndornve.l 2:JUJe.f. dá
ves. O hrinde- de honra !iO

IH'e-, plnnieie goiana, (:01110 Pt?ct1'0 Alva
sidt!nttlo da Repúh1i{'a" 1ui Ie- l'CS Cabrut. .na de�eobcrtn .jtJ Bl'!l
'\'.tutado- pe lo sr, Assis ChatNlu· t :-'11 so tem do H.lo de J-nnen'u ü ��$;'"

I
hrt...t'n1l1 nu 1n11Jl't)\,bu qu e tl;1.- {{ �l .so aCASO do nnsctmento
htÚS a segllil'! I J�o SêU ptg1ner:to l'lordit'o, de-�

.!\ljlJl Jue €llCúlllI'w, Jj . .lnL� (1[·�tl·
I
�l(,!.'t�Üt:I._Ll" H .... IrC,t·t�ziHiilcl� de �h.)J.,;
san;:1J€-.b reU1JOSaS f} dos guel'}'clro�

- ....-- ,-- -�- - - - �- �-I da dl:1m.,dn C,'lI", cahdllda IGal-
[ Iia elH.1.aUi) C" o dus Hi1':UHÇOfi do Al-
. Üp!i.UhJ �'l':::no Tar ..1 ruzão pek,
qu:-d. \ olu n tn rjo. I:Ie Se (·OJ1Ve.I·t�
rodo o dia ern para-raius ih- 1eIH
jH��.tiJd(:5, que desafia, pai-a experr
mentar li secr-eta volupta de :.1,,:;' �H
lr!:.nt�1r

I IIa írrdividuos. que são perita,

I
ern ,-,,"II azul, sú pela alegria de di
aer-crn . sorr-ogos . Tudo azul. O p.l'lo-,
to de torruem.n. que é o gal E�tiLac
Leal, é perIto ern coísas escur-as,
para dizer sorridente, do alto de
Sino' Tudo preto E puxa da ctu ...

I ríndana e do verbo, t." escorraca ns

nuvens carregadas de eletricidade,

',o CC.lU �lzul terá_ que
_ Rel.� fab:!.'ic..mdo

por ele. Ou, errt.ao, nau e azul. Sua.
- _" ...... ---- ! sattsracão consiste EIU plntrn- G .,!'�ll

,-,
�� = == ==

�t" 'I' �g� ����(�l�r('s celestes. das CÚ! es do

ES1C é um agape em que USJ �!;'"
1 N

-

t..·., pcct.ros das espadas se nl r l"fh.:rnn

I
ao pa ( ICIPara ! J :;..�n�J��a:"����;l���n d:��ui���a�e���l,��

G
..

li' gressl\'as e aciduladas. Que gesto
I

O overno
� "'" U",I

I".';, natu ral S0 poderia compreen-

I., InU' der numa je�ta destas que 1l11unda

I·
I

I
U'J prosíríente Vargas, a crrarura a-

d C f
A •

mavel. O homem fluido, ii naun-eza

a On e
p lacida, que mrtlgn c anula tortos

ren (Ia O� v�enellü::; os do aço corno os da

I I
pena. diluindo-os numa onde man ,

!
'

sa de cordlalldade, de terriuru e de

,
I '\Vashíng·ton, 27 (F, ,;1n��l'Getulio Vargas, pois, a Geh.

" I P,) - Os meios oficiais [11G o compassivo, que perdü:< todox
- •

J u:: golpes, seJDII1 .as estocadas da3

I
zern que as querxas IH-

I espadas. sejam os chuchar-os das

,', dús contra o tratado de I penas, II ttrn de que ele pail',', riso,
i II

nho c terno. corno um are.o tia »:

!
paz eom (} Japão, qualí- lbn�'a. arqueado sobr-e Wd,,$ nos,

l'h'adas de "lnesquinhaH, Ilc�i{�""el1a--�.:1 !l:q;ilL:l, leTl!! l\)
serão aproveitadas }Jelos ------.,-�-�--'--�' ,--- -

1
russos na coníerêlll'ia de II

'-----�

11
norte-americanos predi-

\ '11I"uardaln Ipat, Tambcm prev;�m I
�

II
nova tensão nas rela- III ordens rl.51ft.1tS-\ ções indiano - amel'ica- i li fUI U

�

1\,1i!�

'I] .Ii
mts, devido à recusa lie-

,',lOS �h;n��iU!Sla India do convite nor- l!e Qli!!!,,�ti
te-al'nericano, recusa es-

resvosta irritada do De- I'I sa que provocou uma ! FOlt!' 'cS n;, u:-.:r.iü SOnW'!'IC.'-

II, 11al'tamento de Estado. I
ACÁMPAn\S �� COR��'

I

TOQUIO. ?7 ,rPI - Acredltu-se

I
que ü..._ COnllH1:;�ta::. chinê::... r;s c co �

reancs tenlud'll consultarlo lVl0.,"

("ou. !,-�jhrc 51-2 de\'Cl11 ou não reU"ll4

CÜll� dO;; con\�c:rsacões de arnlisticlc.)�
11

I
Es:=;e sena o ��i.t)tl\·O pOi.'que oint..!r:

, n.ão responderan�. Dois di3s e l11eh�

I.t dC-pOl::i du gClll-;rai H..idgiA-'t1Y ter fe ...
�

1" fi :sua prop );;:t�. o.hàh (:1)1 'Er ...l10�

Em gréve 980/0
da industria do
cobre nos E. U.

TOS
ESTFUNe!

PEDRAS NA ESCL'RIOAO

QUH!'lcl Gen("·n} do O:Ül\'O Excr ...

cito, 27 I Up, -- Fontes lnilital'c';

extl en lan1en:e
• nr1.es.

- Pedras na escuridão
Celso Ramos Branco. Este parla

I mentar fazendo ver a exigUidade
I do tempo, baseado num artigo re_
I gimental .solicitou três dias para 0-
pmar em tôrno do assunto, Reaber-

I ta a sessão o sr Presidente, Volnev

f- Colaço de Qli;vej.rl)� infringiudo un,
dispositivo rcgllnental, considerou'
() pronuncianlento da Comissào de
Fmancas, como uma questão de or-

lf lem, e ditatorial)'nente decidiu na

qualIdade oe prc:SIC1ente que. -por
I esta!· f::ln regune oe úr;ência. o pro

--,.--------....;.----.,.-'-..;,�-----..;-----���--- J
jeto, deveria ser votado de imediJk

I to. Submetido a votos foi reg"itaao

!IIS
' por 19 contra 17 o projetO gover-

I n"'11ental e aprovada pela mesma

m
eont3gen1 de votos. a enlenda Ilmar

I Correa, que' beneficia todos os ser
vjdores publicas civis e nlilltares,
benl como a sub-enlenda que de-

I tern1Ína que os Inativos n50 pode
rão perceber mais que os funcio
nários enl exercício das suas :iun ..

E' o segainte o programa definl- Dia 3 de Setemb"o - 2,ól Feira leões,
tivo elaborado pela Comiss50 en- Preleções sobre " Independencia � -

carregada das comemorações da do Brasil, nos Estabelecimentos de

1
.

- '

Semana da Pátria em no�sa cidade: Ensino e Ginásio da cidade e no (�.s dt;�utado.", Bulcao ,Vwna \U,

"Dia 2 de Setembro _ Domingo 23,0 R, L; D.N,)' E\,m'y 'le,:xelra :t:'lIltO l!"SD),
9,00 horas _ Missa campal. tezada 20,00 horas _ Palestra radiofôni-

Braz Ahes .(PTBJ, � ,CasslO !Vledcl
pelo Rvmo, Vigario da Paroquia ca, por um professor da Escola

1'OS ,PRP), 3'pre�Entmam p',or 1.:5,01'1-
de Blumenau, Frei Joaquim. no Ou-I

Nonnal D, Pedro II.
to declaraçao ,de voto, co sldela�-

teia da Igreja Matriz; Dia 4 de Setembro _ �.a Feira d,o lI�constJluclOnal a emend" Ilmar

10,00 horas - Culto na Igreja E- Preleçõcs ,!,bre a Indep""clencla
,Correa.

vangelica, pelo Pastor Sr, Rans I do Brasil, nos Estabel"cimcrtus de I - - - - - - - -

BONN, 27 (UP ) _ O chan-
Metherner: I Ensino Secl'i1.dal'io e Pnm',rio ,ia

I EXPRESSO
1930 horas - Retreta, pela Banda I cidade e no :�:o,o R. L;

U'
celer ela Alemanha Ocidental,

de' Musica do 23,0 R. 1, na Praça 20,00 ho>u� ,- Palestra r'ldíofúlll- BLUMENA -CUI,tTIBA
sr. Konrad Adenauer, predis-

Dr, Blumenau,

II ��'nfo°�l�t�mtWfessor do Gin�sio El.ld, :l'ele�:: "L]MO�JSINfCS" I se que o seu país será comple-
-_ ---

Dj:( 5 dl! Sf-tprnbro _ 4.:1 Fdr!l. AbENCIA BLUMl.!..NAU ,üunente inàependente e OCU-

BLUMENAU - JOINVILE 15,00 hDra'; ,-, Sessão cinem "t.ogla- Rua 15 d6 Novemtn'" N, .. ,HJ pará uma posição de igualda-
V·

,

'd fica, no Cin.' fll1sch, para 'I� prn- FONE, 1002 de á res[Jeito das dem,'II's ]la-lagers rapl as e seguras ças do Ii L c�",)ecida pela I'l,,_,je,- - -

SÓ no tUi'a Mu,lI("pal c,e Blumena'" e por PREÇO; Cr$, 155.00 cões ocidentais, dentro de seis
gentileza do p,'aprietário; AGI�NCIA CURJTIBA lTleses.

RuEaXI.P5RNEoSvS.,06119T,ATJeAI_RIA.455 i?��� �r��n;- ��::�, ��;�1:;t'��.;�,; Rutt 15 àie N'ctlJ>':mbro N.o tifj Adcnauer, num discurso
de Blumenau, Oferecida pela 1're- - --�---- prollundado pela ('missara d"
feitura Municipal e por !l"nliiez:l _ - _ - - - - - - - - - _

do proprietario;
Sessão Cinematográfica, 1D Cine

RI'o do Sul reclama com J·u�.la fe��ens�������i�SS �lU���(:��S i,�=
, _ maMas. Oferecida pela Prefdhlra
I Municipal e por gentilez'i do ;'ro_

1 raza-o uma Agenc,la do IAPETC õ��t:á�'Nas sessões cínematogr;,fl-

1 cas, será exibido o filme 'CSNTE-

t NA'RIO DE BLUMENAü",
(I pr:lgraJ1l: 20,00 horas - Palestra !"sd':orúnif'a

([oe ;illl'; :!lantariio a ir. I ';':UI','- Durante a reunião foi lelll_ ')7 lO;:: COl'- danca radica! \,erifi('�,da CO.u por uma professora do Cnlcgio S:l-
, 1

-
- grada Família,

ç;io do erlificio <ln H" ';p'!'" !trarlo que sel'iio feitos cond1es Quando do muita satisfação no Ins1ituk' Dia 6 de Setembro - �.:1 Fl'il'a

.. f �,-"ftl '! ;l.�lll )0", Uer' ó • eSlJeciais [JS Pessôas gTadas, éJ.L tempo da ad;nin'ish'aç'ão passa_ dos Motoristas e Canoeeiro':, ��gRo���raJa S,D����ã�arl,;�vI/'r;''TI���
II "lU"" " ,prehen( alI. 'I,;;. retamente li_,"ad.,s C(lrn a exis- d d' t" Santa C t' ('S\:'1110.5 Oradores: - Dr. Oscar Lelt�j,) e Dr-

" " a, qCJue sempre se IS lnglllu em ,a arma, Achiles Balsini. - Programa LHe-
t ll'I_�e �,r "presenç" !eneia -- do belo edi fieio (l'J pelO abandono dos associados \"cltando ao assunto n:1 cereza ro-musical a cargo do Pl'ofee.,o:-

'I,' "'OE,I. Barbosa de LacerdJ, H 'I 1 "]3 t' R "'f
Sr. Orlando Ferreira de Melo;

••, - • ospl,n )e�, r1z a;nos.,' c_ desta região. tiyems ensejo de; que () 3pêlo de uma classe ENTRI\DA FRANCA AO PUBLICO

,Juiz de Direito da Comarca de (�ida, tamhem, de superior al_ ahordar um assun!o de yi_ que tnnto orgulli:l a .\'ação.!li! Dia 7 �I�e�eI'WX'TRI;;a Feira

IndaiaL SL JOfí,O Henni 1'.;� Fi- '{'ance, f:� a criação de unw l'nteres,�"'p-iI'''; "' colet]',',jda' _ de encOll1rar ressonancin nos 9,00 horas - Parada militar, cole-
,oe "''' gial e desportiva, revista e desfile, bistas em nosso ESlado

lho, presidente da l�J,n � ':1 J)',l comissão destinada a publi('i- Naquela éPoca. ('::mO a- corações dos dirigente>;; na rua 15 de Novembro;
1 I J

•

I S \ 11,00 horas - Regatas no rio Ita-

nic,iPa\ (;e n��aHl . ��1l" ! tlaGe dH festa e ,rLJ' seu PI'Ogl'�- eontecia frecluentenwnte, per_ lAPTEC. Com a cl'enção jaí-açú, sol:) o patrocinio do Clube
- - - - - -- - - -

S1'S, A frec,o Schr�'eder,AI!J .edo mr:, isto panl qUe 1�0 [a lle to de cleiç�es, fi vemos promes- uma ?gencin do IAPETC, fi,���':�;' _2:°c�nti�u����o�;as re-
'EXFE.ESSO ITAJARA

H, BI,[\udt, Germano Brandes ir, comparecimentos e o hrilho da sas da iJi<;ta'a<;'ão duma agên- Rio do Sul, o Instituto gatas, 3,0 a 6,0 pareDe; Agel1cia:
.

1'1"]3 • 19,00 horas - Retreta, pela Banda
R 1 � N (' 9 T 1 1455Vi'altl,'r Henng, 1- I ano ,uza- in8ugUl'ariio innrlgar P a r a, cia do IAPTEC, em nosso l\fll- tmnhem hen'eficios, uma v{Os de Musica do ,,23.0 R. L, na Praca lIa" 1 oV., ,1., ' e •

1] 'vVer 1 Pab"t e olltrJS I
. . .

t t
'

'I
Dr, Blumenau .

--

re,o, 1 er [n<laia. lllClPI'Oc En re anta, com a mu- que n'DVOs emp1'egadns aInd I
•

_

que manifeslaram desejo de . "1 t te I

r:
'

���;�:':�",d1,,::1�U�;���� Mae Arthur Nega-se A Falar Na :;iii�::�i��: �ii::;::';�; h� ,;;;va t!' o general Perancutidos ponto� dc_ "Islas neceS_

\ C f
... .

D S
-

F
..' que precisamos é de assisttm-'

rl cl fsários a. elU�ldaçno pa,I�a eSl�\]- 'on erencla e ao r a n c I S C o cia ;n{>rlica e hOspitalRT' para: /I .. II •

co do pl'Ogl ama, o SI. Jorge '

'd d 1 \T>ETC e 'C a n I ..:\i tos o I C , .31 SiI;lrdt COl1\'lc!OU OS. Jll"CSentes IRecebeu um'" convite de' Washington ;��I':ss���\oo:onf�m�;os
�

Pl�na- i
- g g

pal'a esccllH'rrll1 as dl\'eI'S�S co_! 4.il
,

' " '" O
.. -

d C Ih S
li

d. _

, � ter-:-'o se:oI'C'S de \'VASHINGTON, '27 Crp) --, feito em nome rio Depadam"'L menle no tJno ,!dm1n!strah f), eClsao O ol"se O uperaor O
1111SSoeS ijdç ",

, . " ] R f '1 CP T i 1'1 como'
1 'I'd'd

'

1))'''- O "Overno dos Estad'3s 1 n100S to de Es1ado. teve a rlprovcção (�C um a ao ,-tIZ,' ll" '

P t"d P
.

t d I tO>t�eSp�sa )1 1 h.eS no -
M ...

r. . I" t' . ...... o � (':-01 ar I A ernnlls a a rueR In�
,

, • "1 l' t;� f) (":cn\'idou o gener�,l ;\,[ac Ar-, prenll do presldente I rUh:an. am]Jem no generOsv' c I3.a :
lU! li II illI II

l'a11\'Os. Pclü a,l, n lado a,
,t " h n d1s_ d(' um .José de Le,ner Rorlri-I BUENOS AIRES, 27 (DP)

mO!llenlo preRcnte, ';::S re�J)onsa hllr Pala pronnnc �,r � 1
,_ 1 .

- \
"<f' do, O Conselho Superior do P�rtldo

, I p 'esellta ,,- ,'()el'al I CUrSO na conferen('l<l ue Sao FOI a John Fostel" Dalles, gues, (} atual- Dele�ado I Peromstn, proclamou a candldatu-

yeiS pe:1 a I ç:lO �,
-

, "
,. xi' ra do general Peron e sua esposa.

. 1,', I ]1retendem fnel' , Francisl'o, convite reeusado pe_ Pl'll1ClllaI nCgoCl:l,c!or ami.!rl�<1no IAPETe. contando CO,11 an

-1 Eva D�i?'rte Peron ,!ue aoelta;;se
JIl(i;lI;J euse.

. _ 't .• r )'de 'a!1(!::l ,;' ser candldatos ao penada pl'esIden-
[c'sta ón na ela obra que l' o 110 mesmo - tal a lnformaçao i do tra ad:;J, de paz J�pone_; e I,,:es capazes, I ! '

,

.: cial dc 1952-53.

Hospil:lt'" "Beat)'id H;Ullos". No- Cada ]lel-:::s ei�culDs autoriza-

'\
conselheiro republicano do mOVlmen[O, renovador rfq�el 1'� I cis�o 1�is:A�tad��ci��d':._s':,U�n;' c��=

. '1 'ohremod-, foi 't presel1_! dos noIte-�me1'Jcanos, os quais Departamento de Estado, que se vem 110.3ndo com ,.,eta. a ta os pontos '!c v1Sta expressos pe-
i a� e S -'

,

-

dI' d t llde' as mais la Confederaçao Geral do TrabalhO

'3 do médico dr, Carlos H, I aCI'cscentmn que tal con',iie" o general Mae Ar1hur anunciou gra o, la e a e I '

_
e pelo cabildo aberto, "m. que so-

<;

I (!Ue {Iecll'n�\'a do con"J'te l)re J-ustac aspirações d:;,,; motol"s- liCità,ram a. Peron .q�e aceItasse se.r
- - -

i:.l , j
- i>

� _ canpIdato a reclelçao como presl-

__------:----:.....;_---------...----.....------...,.-----; cisa....se da mesma rente. O ex_ ias e carroceiros destta refilaD. dente 'e ã sua eSI?Gsa Eva DUf;'-rte

OU S E
' . . de Peron que aceItasse a candlda-

M U D
' Sendo instalada U;-)1a '1 �V;r:ll tura vice-presidencial.

,!iii
- : comandante_chefe das Naçi'ie<; C R' I S 1 o Conselho declilrou '<;:ue a dc-

. dO JAPET., em ,10 (O 11,
cI'sa-o fo"ra comunl'c�da -" Peron e

Unidas feria in.formaao·a s,,!U
U

I
com a criação" tanl1Jeln, de 11S. sua esposa e que agora se anun-

intelocntor que éO'l1col'da,riu, no ciava ao povo da Repúb1ir:a Argen_
sistencía médica,hOspitalm' e t;na,

,

1ó!utanb" em :falar aOS delegados ,,�,� atuais Buenos Aires 27 lU]>, - "A A.s-
-'� e11- sembléi4 Aberta do Jllslicialisffio"
referid;) Insti- realizou-se num dia ensolarado, De-

das nações convidadas 3C as pols. de uma manhã tranquila, du-

meSlna,s lhe enviassem um co:n a 1..,'1'il:idíio rante a qual chegaral\: �la provín-
- J cia numerosos trens, on!bus e ca-

:".==== =----..,.;.-..,.;.---�--------.;.-�----- vite coletivo oficial. (C(l!i�llle lIa v' página, letra C) minhões a multidão começoU a �e

Aprovada a
o sr, Dúlningos Borba aproveitou

" oportunidade para dizer que con- Flor:anõpolis, 27. (Do Correspon- do PSD, 9ue P�?pÔS ,T",ltl<l� e3w-;o cc conformidade com", exp]anaç50
"Idel'a l1m absurdo o aumento do dente) - O Governador do

Estado'lda n:aten.a;, VIlma� Olas, _llll;ür do deputado Cássio IvIedeir(,s pedlu
funCIOnalismo público, tal como foi por oficio de 24 de julho do correl1- C�rrea, CaSSIO ,MedeIros '" Tc,)(e.ra que uuvida a Comissão de ConstI

votado pela Assembléia Legislativa te ano, rer)1eteu a colenda Assem- Pmto. Este ul�llllO ;eqll4:rcn (J�<Í o tujciio Legislação e Justiça, retOl
do E:.<tado, pelos efeitos nocivos qUe bleia Estadual, acompanhado de u- i ref�ndo projeto JOSBé estucado na';se o projeto à C')missâo de Fi

terá só})re o erário catarinense. A- J lua lnensageln e um :111apa da res- I maLS acuT?-dame!1t�.- pc(llu.d'? U!l" nan�4:s. O sr. Presiof"l.ntc suspendeu
ch[. justo o atlmi=nto <lati l)')agiSlra- pectiva tab�la. ? projeto Sie,lei pa- p�z,? de \'mte ri.'aS, _f' E?y,es,�e.'#.ta. (IS trabalhOS pela esp�ço de 30 mi
é!i(}� c pi'ctê"'s'út'e�

�,
"

�

'I
roa' !'tH�s'l:rutUl'a<;,HJ' de Vel1CmleHtos 1i2.y;;f)iltfl. no ;ae,;Jí!lerhU, < li:�nhl!1.l nu,,,,, 'j;\urã q-ue Ii- Comi,ssho de Fi.

COlhid"ra, entretanto, (lUC esse da lVIag'lstI'atura, explicando ne�S:l nao tomar conheCl�enL(), FOi le- nancas opinasse a '''õpeilCi, Pl'eSl
; aU111ento deverIa atingir n1ais .os n1ensagem que. de há n"1uito se ia � vantada UIU3 ques�ao �e ordeln. dindo-:"J, (J deputndo Bri1,.2 Alv€"5
I fun{'�Ona��H�s que ';<;lnhrun ordena- :zia in1pel':usiI essa re«:stru�uraçã-o. pelO deputado Bulcao Vlana, 9ue, (h"'sif�nou COlHO rel:ltor () seu colega
dos lrrlsorlOS. ou seJa os que auie-:-- atendendo-se a que eXIste flagran- - - - -- - .- - -- - - - -

----------

rem entre 1.000 e 1.500 cruzeiros' te dispal'id��de entre os vencimentos
Jllen:suís. :f!: isso, a seu ver� não foi

I
da nossa e os da lnagisi.rntura das

felio, demais unidades da .Federação.
Voltando a fazer referencias "",ao

projéto de subsídios dos vereadores I ' ".,

locais, manifestou sua e§perança de O projeto fOI �dI:!tl'l.bUldo" to!nan-
que o mesmo não seja aprovado, dI? o numero 10, f !:lI a Comlssao de

1 Fmanças, sendo nomeado seu I'e
-- -'_ -- � - - -- - - -

--I Jator O sr l11nar de Almeida Cor-

VAI A JOINVILE? rêia, Ora, em data de_lO, de agosto,
, I o deputada em alusao apresentou

VHde cmn SegUl'unca um substitutivo ao projeto gover_
�

I
namental, assinado por si e por

no mais 11 deputados, alterando os pa-

EXPRESSO lTAJARA drôes de vencimentos constantes do
vC. / �

projeto inicial e extendendo, inex-

_______�_

fRua 15 Nov., H19, Te}. 1455 plicavelmente, o almento, aos fun-

INAUGURACÃO DO EDIFICIO DO I i�:;;:;;,f���&�:;:'::,1:E���
HOSPITAL �BEAT R I Z RAMOS ..'

I

ü��s���: �o;laco���sc:gae�t"r'��::�����
'\,'\, Ir na as 20 horas, para d,scussao e

.. votação do refendo projelO. O pa-

Organização do programa dos festejos I �:C�Oi�;..������.;�;� ;'��;��f,; ,,:;!q��=
I pulares, que encheranl as tres gale-

Á presidência da Sociedade :\f::yr, inegavelmente, pessôa rias ,supedor!Os. j� não se j,!lando
,

1
das ll1ferJOres, cUjas portas foram

JIospitalar "Bca:riz Hamos", importante na particularidade p�évi[lmente ab.ertas" c que ;:;:xglJr-
• , 1

.

t'
.

d f' I H gltaf"f''''' de curIOSOS,

soh a direção e o t}manusn1':J üa exlS ('nCla o l'e er!( o 03_
_

•• _ 1" .. D132ursaram def�ndf:ndo os seus

do 6cenhor ,Jorge Hardt, reunIu. plint, que n�} So deu assentJ_ II pontJs de vista os sr�. <ie]Jutadns

Id' ')ü d r 'C'nt :. vinte mento para que a f('SI a l-"J1lC Bulcão Viana, Vald,"n",� Grubbs,
no ,I'] - O co-] e, .1S " �

.... _ .)c _ x _ x _ .li:. _ X _

l11)nIS, na principal Sala do CUI",ter e!e\'uclo, como tambem,

H::del HanIt, na Cidade de 1n- seja a mesma oportuna para os

.-t'lia I. as fIguras de maior ]1I'!J_ de fôra "erem o (lue fez ()

.iec:ão s'::cial do )'íunicipio, P,l_ Po\'o de IndaiaT, em rrlalel'ia

l'ól
•.
em coopera�'ão, assist{'ncia merlic'2-

l'am em greve,
rompeu delJOis q L�e a

cOlnpan�ia Kenneckpit
recUSou a pl'1.Ilms{a dos
conciliadorcs feduais,
lluC atendia parcialmen
te as pretel1ções do-sc Íl'a
ualhatlores, Os dirigen
tes sindicais ainda fize
r:un um apêlo ao lll'eSi
dente Truman, p:tra fiue
I) govêrno assumisse o

contl'ôle da indústria, e

vitando () fechamento;
mas como não obtives
sem resposta demro do

lu'azo, deCl'etaranl �� gre-

�-.l(�X-X-X-s

I rcCUSâ1l1 fazer conjectur 1�. súJore "l

QU3ndo. por dete!'nünaçfio da 1 V("rdLld"::'!I'�l 1)�l:lon:l1idncl0 ::hJS doi::s
Presidência a sessãt... foi suspensa 111 1 supOStOS '�voluu-u!riú,' (';nlca'"
para a reunião d.J. COluiss50 de Fi- 1 �,'

.,
,.. �. .., .

.

.. �.,. �t �

nancas, houve Ulfla gel al inte:ruP-1
!l.üilO" • at; ....n1}) ...do�l ..llg lL e .• t �l1rl.;.

cão 6:tl liunlll..iH.';}O nú)Jlit,:;'" to. dGn�ll- Kaesong {:. p� ongyD.f1t_;. rVi.::tS ::.\(!l·C"

ciliar enl ioda a cldade. 'l'J.i�·EJ a- • dit�lll"' q.ll: ::;eJ3n1 soldados das n!l-
provei ta.ndo �:;sa oportunidade. e_ I _ . '1 �

len'enlos não identificados: �!!�.�. n.... es_ I ('UI;�, :;;:ateJ.lh:::- cOD1unlstns na EUIO-

sal�al)l pedras e fragll1êntos de tl- : pu. Tanlbê!l� se diz que os ta)3

Jalos no recinto do plena,:: lO. Feliz. ; . CHl1c<JFianos" já estarialu gunrne ...

TI1ente, pelo lnoti Vil expostlJ. o re- _." �

"

r
�

,�� � C ,_

cinto €!sta\'a 110 nlOJnento 'ilZJO, D- cendo ao':'i ba1ellRs anh .. aerea::s ...UI

ehando-se -os srs deputados ern pa-
I

già:l� no lougo das COSÜ15 coreanas.

lestr:._a. nas salas de cafe"
� �

1 Nes�e caso serdO provavelrncnte
Nao se sabe a que atrl1nll�· f.!::St;:. \

" :

apedrejan1cnto. rU�S([.s legltuil0S.
---- ----�--- ---�__...

NA COMUNIDADE DAS NAÇÕES
INDEPENDENTES A ALEMANHA
Restabelecimento da soberallia

germanica dentro de seis mlfies

'Volta dos três deputados
e xpulsos às hostes do BPT l

Bayiera, disse que "durallte o

proximo semestre seremos,
uma na<:ão independente com

àlreitos 19uais aos das dem:lii'l
l1<:l<;f>es·'.

Todos devem ter bem vivo na lembranca o rumoroso eas() surgido no

seio, do PTB de Santa Cntarina. que culminou com 2 'expulsão do Par

tido dos deputados Volne�' Colaco de Oliveira. Francisco Neves e OctacÍ

lia Nascimento, A decisão da seccão cararinense do PTB provocou a ma-

nifestacão da dll'ecão central do partido, tendo em vlsta terem os parla-

P..j .. primó ira vez /\(.ienmll't'
nWllcio,;ou um período de
tel11DO concreto para o 1'€'"ta

bele'cimento da mlx·rallia da
Alemanha, Disse que o "Pr'ü
bkma de conceder· aos ale
mf,es direitos iguais ao;: das
demais nacões dev,� ser l'esol�
vido dllrante C:, pr(;xirno outn�
no ou inverno
Disse Adenauer que, ":::0-

men-:e se forem eliminados o

radicalismo da direita e ora·

dicalismo da esquerda, a Ale-

I manha terá oportunidade di?

ocupar o seu lugar como Es
tado, <..:om direitos iguais na

família européia de nações",
Ontem, em seu relatório

trimestral a Washington, o al
to comissário norte-arne:ricano
John Mc Cloy insistiu na mes

ma Questão, isto é, no período
do r'essllrgimento das o!'gani.-
zações nazistas,

A 'nf
- ,Por su;:: ,'ez, Adenauc;.' exor

de ffif:;���Ól���·�açâ�� ���t�l�� \:�1� iOll O Parlan1entü H aprOvai·
em sec,,,,? reallzada pelo Partido, na , ràpidarnente O Plano Schllman
.sernana ultlma. ter!!.! Sido leyada I

lY r!) unificar os rerurSOR si ..

ao conheClInento do sr. V'olne:; Co- I a f.... .' , .

d'la('o de OliVeira, presidente da As- derurgl":OS e carboniferos a

sem!Jh;ia Legislatit'a e do sr, Fran-

1\
Europa Ocidental.

cisco Neves, que concordaran1. COln ____,

a dec15ão da direcâo c�tadual.
..- - �

.....�
�

Quanto ao sr. Octaci!l() Nascimen- EXJ;>REi::\...,O
to, afirma-se que J me<mo sem I BLUl\tIENAU-CURI'rlBA
conndado, ,,,,nda, \)31''' ".85un';r "l AGI"NCIA BLUlYIENAU
V1Ce_p.l·esldencla do PTB barrlga-

' :.J ...

verde devendo li noticia lhe ser 15 de NOi>&mbra, N,O:iTS
transmitida no decorrer desta <?- End, Teleg,: "LIMOUSINES"

nl�'.�·�es[lr do sr. Octacilio �;lsr'i- FONE� 1002
!nento ainda não tel' rcc�l d.:!� ;J111. PREÇO: Cr$. 155,00
convite oflclal nes,,, ",?n'I!!", télll- AGE.NCIA CURITlBA
�e i��l���t���·!a c�r��� ..lcel Lu ..�3 para

Rua 15 !De N01Jembro N _O 62$1

mentares punidOS .a el.a recorrido. O assunto foi Vlvanlente cOInentado nos

meios políticos do ESlado e da Nacão. sendo por longo tempo assunto de

prÍlneira página para os JornaiS, prinClpahnent-e pelo fato de ter a dire

�ão do PTB nacional dado HltelI'O apêno à resolueão dos dirigentes pete-

reunir nn avenida 9 de Julho. _.!\.s

delegações, ostentando enormes car

ta.zes. reclamou a reeleição do pre
�:adente Peron e a eleicão de Eva
Peron para a vice-presidencia.
Enquanto esperavam a chegada

do presidente Peron, os popular,,!"
ouvialn os ":;logans·· lançados ao

al� atraves de alto-falant.es. e a ce

rimonia assumi!.> earacteristicas tie
uma quel�messe, com os TI1ercado
res de sanduiche", laranjas, coca

cola. Entre a multidão, calculada
em 1.500.000 peFsoas, numerosos

gauchos, que viet'!lm a cavalo, da
\'am uma nota pitoresca ao local
Através da cidadt. pavimentada,
reina\'" a calma fora do local da

lnanlíestação,
Viarll-<:;e ntU11erOSOS ca.rtazes

principalmente sobre ao aliança na

cionalista, contendo ataques VIO

lentos aos norte-americanos,
J edillcio de ·'La Prenc::�" foi il1_

teiramente tomado por bandeiras
e por fotografias de Eva Peron, e

toda a fachada fOl cobel'ta por tIll,

I"plscard" n(l qual se lin: "Agoe"
é a .Argel1t1ila.I�.

Da rua São PaUlO, para a rua C:lmboriú, esquina J)l'?l!l�
I:'amento da rua Victor Konder. localizada em seu F:dlItCl_O
Pl'ól1l'io a ElVIPREZA KARlVIO, I;TDA. - Fone, 1435 - CaI

xa Postal, 402 - End, Telegraheo: - K A R M O.

_-

CO!\mlVIORAçAO

BARNABE'; - E' a primeira vez que \,0jO festejar urfl
aumento!

O COMERCrAHIO: - Sim, HI3S é ,:( pl..'ime�l'<J_ vez que ele
vem li 1lOSSO :favor!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



j' o noSSfJ amigo Eugênio nerr.

li1:llin cfrel:fBlkHO grande núm.:' ..
1 I., J ' l e '°i{r

-

•

.. ,(,'1 .. ' I C nn e- 1'0 de peS:;;l,Jas que Iorarn curn,

� ontem ü aniversai-lo na! alicie pr-irneritá.I» uma Íartr:. mêsa de
do sr. 1\1:1011('1, Zanzotle, ex,o- eemesliveis e hebívets. Embora

colar "Sanios Dumont", do .lOSE' Cl'NHA

_

B
_ I "t��:Da nal'tl

_ __

dad:ía''1ue nos pernu para e)_IFil�rlca .de ,�Onbtf�lS,,�]Ui'!
(1"1,,<.'('1' " ijlle se,,,,He; I e�nhe�a t��:mbem a

_ �ahi·L�â.
,

,_. Que no mfm]pnto do nd'l Ç:l� :Ie C�wcf:l,�te:./ll!�Sen.
l- te -cr lj,,'!·!',D Ih irtl")l' tar-se.. na rua São I auIu,
{. l"H t', tru f._ (., 1 ,1 "

-I - - -

. "

-

11' 11 • ,ln
1 1- .. ,," 'I" .u.o 1120 - Nesra Cidade.

Ula_(·!-tU (_ \ I gJUu, J.... \..-�'le. Oi �

I11a! e f,:'I'lIedda :pela Policia,

I �__

'

"- _

núo tr!!fE:-gn\'a< em zig-zag Pl'_

la l'eferidn aJ,t{_.l'ia. QUe Ieva ,

tva, no momento, nutn-tlcs hra

ç'os inn guarua_chuva. euh peu
Ia introduziu_se cnh-e_os raios

(h roda dianteira. da- h1cicleta,
fazendo- C':JIIl que perdesl'e o

equrllhrto ,e tombasse. ferindo

se do modo descrito na noti
cia .li:\,ulg"dll.
.: Ainda, segundo as inl-orma.,

çôe;; do sr, Sauer, o falo foi

pre�cnc-iado' pelos j-::>gtit!ores do
HouOrin,

U lVI 'rERRENO, E IV(
LUIZ ALVÉS, ALTO

SERAFIM, CON'I'EN<
DO A AREA DE ,.;" f.'

145,2ÚO m2.

fieial lla J n;;liça,_ residente em tarde 'ed\'imnos sinceros .parr,
Subidn. bens ao lurrnern que dil';ge J

atual equipe operár-ia dos Car,

los Schl'oedel', e que é 11:11 ílos

\ L.iI ',ilêlros desportislas, desta!I
;: 11ft. A. ODI�BRECHi.r Bairro da Garcia e esposa 110

� R:uliotêi'api:t _ Raios-X _ Fisioterapi::t _ Metabo- conhecido: desuortistn S:,)\':!d ,l'

limno -- I!ESIDENCIA: Rua 7 de Setembro, lã Lemos dos sintos.
E

.
__� .......,'!_'.l!;_=_L_E..;.'F_._O_N_._E_,_1_4_,"'_'_1_________ N.a mesma data comemorou

=:; ;; mais uma 'efeméride natalícia
-,---------�------��--��------------------------�
-

1-"
O menino Gerson do:.;; Sanlos.

�I rtOEhlfA\ DO CORAr-O'
=:

residente-em ss« Paul€) e filho

=�....��:=.:-_:_,'
--"'.;,

IJ· �n'f ... ,A ' ,ª do urbítr-o de futeból Salvadcr

== DR..CARVALHO ::: Lemos dos Santos e sua axma mo' estimada em 110SS0 meio,
(Electl'ocardiugrafía.) :::

esposa Da. Lucia Lucchesí dos
, -""��

_ Tratamento ile neuroses - (Psicoterapia) ...
Santos.

... Av, Rio Branco, 5 (sobrado) r: Ao lado_do Cine Busch

�,-------------�----�------�--------�-------------E

i. DR. GELHAI!DT HROMADÍl II
�' Especialista em alta �irurgia I? ,do�ngas de Senhoras

ª
ª í'C��s�lt;s no-,H�Sl}ital Santa. Catar-ina 1::
- .Das 9 às 117 e das 151/2 àl'd 7 hs, '

I � lrUJMENAIJ ---: nOSPITAL SANTA CATARINA
:

i=-������... ,��--��--�--�------�----��-=
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INSTITUTO OE RADiUM

Trunscor-reu unte.ontem o �I

ni versnric da estimada prol'ês
.sOra Dona Lucla Lucchesí dos

Santos Diretor-a do GI'UPO Es,

Aníversaríou-se n[l data, de

quinta feira utthna, o sr.•Iosé

Cunha ate}1cj':csll .\gente Postal
TC'legl·.lfico nésta ctdnde, o SI'.

JOSE! que li tres anos vere se

saindo .a l'ontento do cargo <lue

aquí ocupa, é pessoa muitissi.

Informações no:

BANCO SUL DO BRASIL
S, A. :_ -;- .Alamêda Rio

Branêo, 67-75 -- Bhí-
menau.

ErGE:\fIO HOFBIA:\'X

�

=

'L
.......

ª
-
-
-

==

�------------------------------�----��------------

MOLESTIAS DE SENHORAS -

DR. RENATO (AMARA -

-

, '

Dr. ARMINIO T1VARES
E� üi.H03, osvmos, GARGANTA

!

hapéo
Comullibo- 'ao Comércio e aos ínteresadcs,
minha candidatura. ao cargo de Rainha do Comércio.

Agradeço r. todos a preferência com que me

guiram,

Rua 15 de Novembro, 1135 - 1. andar

(Ass.) -- lNGE_WU'..!:RGES
Funcionária da Casa Buerger

Cirurgião-Dentista.

u g.Q
DOENÇAS INTERNAS

OPERACÕES
-

ONDAS CURTAS
Consultório: Travessa 4 de Fevereiro, 3

Fones: 14�3 e 1·226ª

11r::::� Dlplom:r.do !,ela. �UlliveI'sitl:tdc· do'Rio dé ,Ja1Jeiro,

ii
C1inic!i Gei�al -- OjH!l"at:Úf:S - Doenças das Cfialt�as. Clilllca

"'" e�p"eializad:l. de Senhoras e Pal·tos,

5 Atende chamados :L qüaIQU4?-l' lUir3

� CONSULTO'RiO E I!E�iDRNi�IA: Rua '15 de Núvf"iiilJfo, 1393.

ª

1-'��DR�.-TEl�'.MO DUARTE PEREIRA

__:_� ESPECIAL:."l-T-A-;::r::�::D�:���E-,�c�n.IANçAS
= Consl1ltório� Esq. das i'uas I"lo1."1a110 Peixoto e Sete de

Setembro, Residenci,a: iI l'ua São Palil". 240 � L :md.
_

�- At€"Q,dfõ t."itãíUa.du:i [lEIo F'G1H:�: '1191 �'--
.

1----���D�e�n�f�-;-S�f���5���--�
::

�� H. P R-O B.S T

I . , Cl1W��-IÃ.,Q DENTISTA. -

, '

�
AO LAAI?O DOS CORREIOS E TELEGRAFOS

�
Al ..AMED1\ RIO BRANCO N, 8

E --_._�----------------��--

::::
=��-----------------------------------�------------

I
::

I�'----�A-lO-IS-P-RE-ISI-NG-ER-----
* Dentista Prato Lic. :.

� eOlU 20 ANOS 'DE CUNICA --

:�::'=_:
í�sp",cialista em Dentaduras Anai()mlCâS

:::
=

�- PONTES ElVl: liCRIUCO --
Eua São Paul" N. 2938 -_ ITOUPAVA SECA

=------------��----�-------------------------------�
_,

ª �

ª DR. JORGE JÃSPER :
S :
� CIRURGIÃO-DENTISTA

- Rua 15 de Novembro, 760 _- BLUMENAU
= -

:::::
=�------------------------�------------------------- -

i
� --------__------ ------�__--__-----_-::;:

�§' E. K A R M A N N ':

.:ii:: ,/
'

CIRURGIÃO DENTISTA
;:

""

� Raios-X -

- -

l;:speciaHtlade em Radiografia dentária paxa =

{{tmlquer exame médico
TIua Brusque . Telefone, 1203

DR. HERNANI SENRA DE OLIVEIRA ESCREVA PARA A CAIXA POSTAL, 'H1l2
SiiO PAUI,O.

;;:,:�.lmfnmimi'ímrmmimrrmnnmlmmrmmiimiir!fHl!ljmim!!�·'·�

Banc�

) ��
, �

I r
do b::tbü!,'u gej';.t1, l,

I �
p"

'do;""""";]:-nB-é�"""'_r��.��JiJ-......;;,S�IiI-A�}
Concurso para Escriturários :

o BANCO DO BRA;SIL S, A" fa.z publico EJ.ue no, período
de 28 do corrente a 3 de setembro próximo. íncItísive: estarão
abertas em sua agencia desta cidade as inscrições para o con

curso acima, a realizar-se em dias, horas e local que serão 0-

portut!amente anunciados, ,.

O concurso constará de prova escrita (Obrigatório o uso

de lapis-cópia roxo comum ou caneta tinteiro) das seguintes - � .....

matérias:
,

I parte t[lm'lr:!!ll lIledidllS PaI'a ('

Ivi[al' H queda repcnlirla d(H

j
pl'eçoS. As duas inflllencias
neulrnlizal':'l11_SC Illutuamente
e Os prl'<:os illan:i \'CI'anLSe I'e- I
Jàtivum€mt(' [inues. (llll'antp os r �iIIiII!II!I!!!!i��!!!I.!!�!!!!!�

: meses Io'l'itil'oS' do \'('I'ÜO, Sc_ �---�-,
,

gundo UIll illl!r:l'ladol'. "ii hora 1 fi
I

'

I t .. I
Perlgosa pnra os prol li ores 1a

I ia.
I rJassou",

Disse esSe illlpOl't;.dol'
r 'o'",\l'\ Sll(>ciü, O padre" ef!tólíco

I que
o aumenlo rl: ('onsIHIl'J� (' � podi�1 batizar, mas só o p�sl.()r Convidamos os senhores acionistas

;
(·ompras. ao allroxIl1l8:'_se () j�- '11llterano eStltva. nutorÍzauo li Assembléia Geral Ext!'aórdfnária, a realisar-se no dia 10 de

I vel'l]Q, de\'e exej'cer mfful'ncl:t

I jJass�'r a J'(.'specliyu certidã',]' de i
setembro próximo vindouro, às 15 horas, na Séde desta SQ.�

i �tHistu no mercndo 0,1 pe1-,], lllC_ batismo i ciedade, p�-<:>v�sóriame!lt� instalada li,o n.o 64 da Alameda pu.
l nos manter:) a firmez'l dos iS' ..

' , que d� CaXias nysta CIdade, para. dehberarep1. sobre a segumte,

.' .,

I, e um protestr,l1rc quel'Iu --, ..

ORDEM DO DIA

I
pre!.'os.

'

: converter_se ao Catolicismb, 1, o) Aumente. do capitál socra1- e consequente
a) -- pnilva de naturalização, se não fôr brasileiro nato; -..-;- ! devia comuniC�l-lo dos Estaututos; .

'

b) -- ex'ibir certificado de alistamento militar. de 1'e- D A" G I
'

2 o) Outros assuntos de ihteresse social
'

,

I r Ires "IAnc!l ve" I,JI'I)[estante, e ....·stepo(lh,' ,

.

servista ou de insenção do servico militar, ou • ,(; u,:) - �, BLUMENAU, 25 de agosto de 1951
ainda, carteira de identidade do Ministéria da 'vi Jegis, citá-l'v' à S'Ua. presença H_ SCHRADER.- Diretor-Presidente
Guerra, Marinha ou Aeronáutica; ADVOGADO paro. repreendê_lo.

c) -- entregar dois retratos recentes, tamanho 3 x 4, I --t
'

tirados de frente e sem chapéu, _

I
As comunidades ca ólicas so

No ato da inscrição. o candidato preencherá impresso de Residencia e escritório: podiam adquirir propriedade
modelo apropriado que será numerado e servirá p,ara identi-

R B,��.�1\I��NAFU -: 1472 I mediante licença expressa do
ficar 10 nas chamadas para as provas, qualificação (se nomea·

ua ru__....... , "'" - Olle. �
I rei

do) pu outras de caráter eventual. - - - - - - - - - \ .', "t t."
O candidato aprovado e nomeado será admitido no posto A 6niderme é dei d! As OrcJc)1s con en:Pla lVf'_�

inicial da carreira de Escriturário (letra "A"). I t'
. • ..

,

esa O
I
católicas ernm consIderadas"

�eserva·se ,o Banco. o direito de ,localiza-lo onde mell:lOr I' COrnO' q�[MS: tU'&I'a: 4 pel'fgnsf,ls à 'coleI i vl.c1ade 'e TJo!'
conVler ao sen_'lço, arqUIvando sl�manamente qualquer pedIdo 2" _. \. ii. .. l W:l..l-'i

I iss" Proibidas em tod-;], O' '1crrL
- de trans.ferencla antes de decorridos, pelo menos, dOIS anos

I
r.J f s) ,;, • n '

da p(lSS�, ,_ ,."

e ue e a ua epmerme I t{ll'io l1a:i�nàl. ,

. •,�----------------------,.,..,....--.,.------ _ A mscnça� do .c"!_ndidato lm�llcara pleno' conhecimento CREME NIVEA' ' ,. _! Os calo1tcos deVIam paga� o-

- A d V O g ,a dos
= das presentes dlSpOSlçoes.

d'
� e o un� j imposto eclesciá!;ltic.o mas êste

t:= BLUlHENAU, 27 de Agosto' de 1951 C() crenle o mundo fahn- . 1
'

�__ ,

' pelO BANCO DO BRASIL S. A. cado COl� Eueerite, SUbstãn-j rerlun.d�Ya ml.egr?:ne�t� em
I

-

DR' . ARTHUR BAlSINI
IIcnues },;üéhele ___: Gerente André Sada - Contador cÍa da 11laÍs Íl1Ílma afinÍna- hen:f!C}O da 19re,la OfIciaL, ',i

- :
MI 'i'

,.
, -

-d---M'
- ---

-ti b' de celular com ii epiderme Alnda bem que os chefeS 11-= A D V O G ADO; D IterA0 a ar.o;t celularcom a epiderme Im-I dessa Igreja> e�al�, geraJI�e�lte ,
---'-----:------,..---'--__,....;___;___..;...;........

lllana. Crenle NÍvea conseJ'-
a'J, menoS' !los ult1ITlOS decemos i

� Edifício "MÚTUA", 1.0 andar - Salas 13-14 - CAPITAN�A��!�����:ao EST. DE
I va a heleza, a elasticidade esc1�reci(1�s e tolerantes, c-omot-::: li'Olles: 1150 - 1375 - Caixa Postal, 506 :::=�_� E D I T A L

j
e a ,maciez tia pele detcu- o hlspo Nathan Soederh10m, '-,--'--'---'---------...._--'---.....;,-:...-'--_;_..,.-._;.;--;.

�_""_.
��- BI.UMENA.U - Sta. Catarina -- i

, _De ordem do Senhbr Capítão de lVIa_r _e Guerra da R.Rm" dendo-a, do reSSeCéHlleni.o, presidente dos Co�gre,ssos E·II I
- Plmw da Fonseca i.\!Iendonça Cabral, CapItao dos Portos do Es· !" -}las e das -ruO' eum[·nic-::;s Iniel'nacIOnills par"

"E C f tacto de SanÍ'l Catarina solícita-se o comp"recímentQ' - VR· (:L, 11l<ijlC ' , bas
_ " . '1 .

r: ;5'

�
arre ores

__�
GENTE, 'i;a Secretaríá desta Capitania, de'·Da. MARIA CAN. prematuras. ExceI�ntc co- '1,_ llllJi,lC'ação (lHo; greJas .XI'-

�
_

DIDA, também conhecida como MARIA ROSA, afim de tratar mo hus..., ,para ronge, e pó çe tas,
. '11_:��:._" UlME'R lAFFRONT �_

de assuntos -de seus inter�ssEs, arl'oz, C{J11l0 para a limpc- A rE:\."ogação das lmS de ex-

_
..

-
-

, _;Esclare�e-se, Oll!r_o�slmJ que_,a pessoa a quem se procura, za da pele. C'ecão não representa ainda a

e mae solteIra e legüm1:J herden'a do ex-MN 2," classe MR.
• •. �. - -

1 1 j'bOSNí HERCILIO'DA SILVA, desapareCido, em 1945, na ca- ,EspecIalmente- lU(l!eado re-tttUIÇan comp etn. (as 1 er- i

� C O R R E rr O R :_�::: tá?trofe do Cruzador "BAHIA", da Marinha de Guerra Brasi· nas )lraias para e_vitar a� <lac1es .J'unrlaJJ1�n�ais {Ia 'TJe,ql�t!:J
::

1emL
'. '. J queuuadm:as de SO!; . m, tan!latle caJ:()hr_,.-'1. da Sueel3, J

=

M 1'-: N 2 BT UMENAU'" S,ecl'etana: da, CapItanIa dos Por�os do Estado de San1 a

t E daJ 1 . j�ldi a]o I
rll.:lS não âcixa de ser um

"fan-l'.

�"., Rua'. al'an

là,O"
'

.
.

, ,.�
.J

,., ",. 1=.",
catanna, FlorwnopolIs, em 14 de agosto de 1!�51, "sp.e. lJ1t�n e

.

c. c.,

l'
' ,

f t
'"

-:":.
. ' _ _ .

_ Abela:rdr. Antônio Gomes uns ,pratas para ('\t!tUl.' a:.; r 1{ pns�o pal'fl a r_en e, !
.

�U��íUtm�mUHHU;UmmíHmmmÜÍimi\UHmmHHmmmlllnnnll� J':::'�L'itHr&l'ío eh;. -'Z" fl,ill'Í1nadura:; d(�'�o1. ' r-rei João Cap1sh'lrl'!:", Binder, ,_�-�---.....,----'---"'.....,.........;.;.,.......��...:....-.....�""'".,..;.;......."""'_.......

DR. IVO MOSIMANN
1 - PORTUGUÊS
2 - MATElVIA'TICA COMERCIAL
3 -- CONTABILIDADE BANCA'fUA
4 - FRANCÊS
5 - INGLES
6 -- DATILOGRAFIA

Na última facultar-se-á ao candidato a esc:olha da maqui
na, entre as seguintes marcas: Continental; L. C. Smit-Carona:
Unde,rwood; Remington,Rand; Remington.

As provas de Portl1gués e Matemática Comercial terão
- caráter eliminatório e nessas disciplinas serão aprovados soo

mente os candidatos que obtiverem 60 (sessenta) pontos OH
;:: mais em cada uma,

A inspeção de saude, tambem eliminatória, Jar-se-á no ato
da qualificação do candidato aprov:ado. por médico de con

fiança do Banco.
Não se aceitará candidato do sexo fe111Í11ino. A inscrição

será solicitada pessoalmente, elas 15,30 às 16,30 horas e deferi
da ao cal1didato que à data do encerramento ainda não tenham
completado 18 anos e maxima de 29 anos incompletos.

O candidato pagará a taxa de inscrição de Cr$ 30,00
(TRINTA CRUZEIROS) e apresentara os seguintes doc.umen
tos:

Una Silo Poulo N. 2980 -- ITOUPAVA SECA
�-- DLUMENAU --_

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"Dlil íu'] Asc, ..clauos" I
I ," ,

O" Permuta
MI'1HL1.0 ,\L\.HROQlT\I
(Enviado especlnl ,,' dos

"l)'ÚI'[OS Assedados")

OREBRp -- Suécín. -- f..\leri.
dionai) - Os suecos rnnni íes

! nrn (�es'ej o de \"Í r ;1';)' Bra,

si l, em missão comerei.ll c

cultural, :\bis ainda, um, 'drs
direlcres (111 organill'�!i') {,ue

explor,! o xisto -- outras i"�.LrL

TERCEIRA PA�GINA

EXPEDIENTE
-

. ASSlllatUl'a�;
AnllaI _... VloS 100,00
Semestl'al Cl'S (;0,00
1'4. Avullm Cr� 0,;;0

Sucursais
mo

Rua do Ouvidor n, 100
,

Fones: 43-7634 e 43-79Í:1'1

cas identicax vão ser insta·,:,;[lS
na Succ]n -- decIarOlL:i,'� c'e

modo infovms! que io.Ia 'm'a

., S. PAULO
Rua 7 de Abril n. ?:1II
4.0 andai' - l?ones:
4·8277 e 4-41lil

,

BELO HORIZON'i'''�
Rua Goiás, 24.
Porto Alegre: Rua Jús'(.\
lVIontauri., 15,
Curitiba: R. Dr, MU1'id,
'108 - 2.(' andar - Sala 2:U

JOINVILE
Rua S. Pedi'o, 92

lnformacões Uteis
-

-

• $

'Farmacla
de Plantão

De :W a t(i

DO COltR.ii!NTE

FAIlMACIA

CATARiNENSE
..."iI/� s

"

-Óc.d":::;

Milhares d� horas de
,

eendtções de tl.:l,bq,lbPo_- eis o que

ilum motor estacionaria.
s

_" '- <

I

. � N", �) O 8 �

TEJ....EFONE� lViUI'l'O
CHAMADOS:

. ;POLICIA .. ,. .. lU16
BOMBEIROS 1148

-
...... -t

exposta. conto IUDa triste-

" tormentosa aventura. da auda- consíüeráva as democraeías, como

Qrganiz�lções decadentes, Impregna...

das da moral do.s, escravos, milli-lda, 1101' essa torpe covardia dos po- ,

I,OS g{n'el'UOS de fOt'.;a morrem �'{)S sombr íos e desvitalizados. Quan-
do Hit!",· desapareceu entre as

rumas de Berlim, estava comPleta-jmente louco com o seu proprto Ira-

l!J1-l; onde todas as tentattvas da casso! '

.

ii. Rússta totalitária de staun não I
liZ;HIOI"'SJ .A últ

í

ma guerra t"ui tlt- quís ou não pôde aprender a l1ção
tão u exempro t íp ícn, pttt'flue o recente da história. l�referiu repú�
l'a��'i�nld f" 1) cornuutsmo Se- esrru- tir a fa«;allha. J� cheguu ao mesm..

" ranattsme, ao mesmo erro de avalia-

,� ._, ._-__�___;,_�� .;5.0, IH> mesmo descometimento da

RLtlrvn.:NAU • JOINVILE
tnsoteucla. () �lUndO;_liara ela, per-

" ... ",�.'.' .,., < •• ' ., , , ••••••• '

_

�. ,; •
d eu a. SUá. !Intlga l'aza.o d€ ser. Es-

TINTi\S YPIRANGA Viagens rap�das e seguras, I queeeu à sua jHúpria história e pre-

msís um til:! que pa�.}i;{ e li1JVO"i f':2... 80 no I tcnüeu urna nova. era para a vida,

1:'ud08 têeníeos apel'feieú;uu "'j EXPHESSO ITAJARA intdl'amellte .resligada do que j:í
pfodut,;;; Yf'IlV'NGA. , , --'-

I nc ...nteceu, Nilo lui mais eonqutstas
e vitorias d,' Il0VOS e de épocas.
Nii.. há mais a rovotução inglesa. ,a
revoluçã�" amertcana e a revolucã.o

� .

- .

francesa. Só há a revolução russa,
e essa mesma talhada <a gostô statt

; uísta. Po r essa revotução, todas as

! "<lll<tuistas modernas são tíl)icamen

: ti: moscovitas. Desu e o avião 'até

f ü radlu, tndo o flue surgiu de novo

! veio ii custa da foice e do martelo!

I
Essa auto tntoxíqação vai assim

d;egalldo' ao máximo, o �o;nu�lsm",
tusso repete' poís.: com OS mesmos

1< tons, a tragédia
<

de" Hitler e: de

Mn,;solini., Quem lê os dis,úlrso's ríe

I ;,'talin nu 'de Mnlotov verifica que

,:. mania de grande-la cheg'll ao -mã
i ximo e que o stnumsmo � �P6nta.
! 'cus adversários>é6mo pObres< lHa
; hns, qu e se del':ttem, acovardados

II "a mais repugnante decad!!nqia.
'

I
A

porém, esse erro terrivel de ova-
'

I' Ji,l<:ão. provocado Felo uso tncon - C A I X A

ttnente da fnr.<:a, está pr.lduzindo ,
.

"

. SClIS efeitos. A rÚissia. orgulhosa
Em moed� �orrente , ;, ." '.' .. ',' , , ,

'

..

, ..' ,
'Em .dspósíto', no Banco do'Brasil S.A, .:: ': . ,',.

na slla prepotenclU héhca, esta co- Em depósito à'ordem da Sup. da Moeda e do Crédito
lht'udo agora IllO seus primeiros trú- Em outl'l)s esp�eies .

'

I tos. Não sallem os dirigentes de

J Moscou como voltar dessa triste e
.

'd
'

" B-RE.<\LIZ.<\:VEI.
BLUMENAU nnllle osa ):uerra core�na. A pr!'- Emp'éstillllls, em C/Corrente ,

j,.",=-=-�_���=--------__�__, ..J !losta de paz foi l){lr isso fei'to para EniPréstimos'MipiJtec:irios , , .

_- - -- .
- - - - - - - - .----)((111' {) recuo não seja, de todo, d�- Tít�lo� Ve�!!o,t,)t:ldQ�, ,', '- , "

.

- ----=---�------------------ I moralizante. E" preciso 'que, haja AgencIas' no <Pais .

'

....• , ,.

Co;rrespot}uentes. ,no Pai:;, .
'

. "':",' .. ,
�

uma explicação cabível e que.o po- Corre);poI)aeütes no Exterior . .- .

,"o russó àceite'; por adapt:ição len- Outros Cré(\ltos , . . ..

I ta. � derrota do planó 'para 'a'Asia. '.' ,,: ..

1
Dai, a longa viagem de 'Volta. Ela

f custará mnito pal'a Moscou. Ela �1l?Ó\,ej.S:. f �:.,
.,

:, .•••.•
, •..••.•••.•••.•••.•

'

.• '

•

t custará muito para'· todos" os
'1.

'llie T�t�r�os, e_ va!o,res 'mobili;í.rios:
..

:1 aplaudiram a nova táticO: do' Comin- Apohces e obrigições federais. sendo
Cr$ 9,lSO,lOa,Ol) (valor llominaiJ em

I
form. d!='gós�to ,nO,'�;\Il'i!> 9,Q. Bra�il S.A. á ,

, '., .," " , ' " , ! • fr eF!Sd� �ou,,P,;(\da Moeda e do- Crédi-

I.' Fe,ri.das, Es'nínhas, """'ân- 'F, �,� ,'o . ,,:,,>;,.o,�O {�,31or fiQIl1Jn1l11 .

1:: J,'J. depos�taaas ll'?t:. forç,a ga Decl;:e�o-leiI ehas', _ Ukera!i-' e _ Remat-is- nr..• 9.602; e :enL_cartelrll .', •• , •. 0"';

1 Apóhces Estaduais .

'.'?,' ••••• : • .- � • • • 191 921 80
mo. .

. Ap§lice's' Muri!cfp<aik
, ..

, . .. ...... :., 1: .(;':;: g64;5V

I EJ",IXffi DE NOGUEmA AÇ�C:S e,',Del?oentnre-'t�,,: •. ,., .. ,;.... 3{.a!l7 ..617.�fJ

, d D ti I Outros Va�or,es,
'. '

, liran e epura vo
. . ,., , .. '. , . , .. : '_'

<do San!!Ue. . ' , ,
'

--

,

.. , ", ..

I:> <c - I M o E I

H..O S P I 'I' A I S:
Santa Izabel ,. .. 1196
Santa Catarina ,. 1133
MuniCipal .. '. ] 208 da e do- despudo r comunlsta.

de
.PON'fOS DE
AlJ'I'OMOVEJS:

AJ. Rio Branco ..

Praça Dr. Blurnennu ] 102
Rua B. Rdiro .... 1111

}Jcht ro rca , {�[Jlno fJS llcixes pela lHJ

eu", rtísse, ele Ull1R feita, o "Velho

NiH!. lê é o que assistimos, rlesde

IMPOSTOS A Pl\GAI�:
. mi ,\(iOS']'()

fon;a acaba rum d estrutudo seus urí-

-6 I @ n.a I
'DADE

FUNDADO EM 1&95

Séd�! P O R 'l' O A L E G R E
eis 50.000.000,00
c-s 24.000,000,00
CrS 25.000.000.00

. BALANÇO GEltAL EM 30 DE ,JUNHO DE 19:Ú
. (Compreendendo Matriz, Filiais e Agências)

--���--�--���--�--�--������----��----- -�----��--------------��--------�--�������:

"I: não se esqueça"!! !

50,000 OOO,liO

D I ii P O

" 2� :1l1I0 ooo.oo

'"'JOtNVtLE
IMPORTAÇAo E COMtRCIO

CURITIBA

S/APROSDÓCIMO

G�NDE SORTThIENTO EM VALVULAS AMERICA-
NAS E EUROPE'AS.

'

� PEÇAS E ACESSORIôS, RAmos NOVOS
"�,, SERVIÇO ItAPIDO POR PRECO l\-IO'DICO H_"

Rua "I de Setembro, 4 ii "9

i5f. 62�, 316;60
1.813.379,90

"l11.1163,Ol:7 ,!lo
,4:U.3Q2 •.541,�O
67, :;52. 991.9õ

'';:2,592,00
3.109 :4,23,00 1.335.333.312,7U

PARA O CONCERTO DO SEU RADIO SO' A OFICINA; ;t. 246. 3ao,95 20.462.054,30 _

7 .118.395.60
116.254,431.70
15:1 , 689 , 812,2a
27 ,42a ,519,6Q
25.158.0!'14,20
109.807. S16.4ú
6,712, 6�-l.\'iÓ

IND�'nRll ,E!!�:I!�Ar _�INTj ttT1HIN1· ti�
Ftmdadn em .23 da Févereiro de 1935 Endereço Tele�� «INOO»

.

. " ... (;r$ 15.000'.000,00
Cr$ 29.417. ,252,10

29. f174.1128,96
:5, 9J 1.431,10
1 , Hl!> .452,1 o

i

Capital Integralizado .. I •.•••• <' ••• • ••

Fundo de reserva legal e outras re servo
� '.'

Total du não exigível Cr$ 44.417,252,10
AGENCIAS Ii� li,;SORITO'RIOS NAS PRINClPAlSP,RAÇJl.,S �O ESTADO
DE SANTA CA1.'ARINA, NO RIO DE JAl.'lEffiO .E CURITmA

Taxas de UIl pósiros "

Depósitos a vista (sem limite) 2% DEPO'SITOS A PRAZO FIXO
DEPO'SI'I.'OS LIMITADOS'

-

Prazo mínimo de 12 mêses 6%
Limit_e de Cl'$"50.000,OO 4:,1/2% DEPO'SITOS DE AVISO PRE'VIO

Lilnite de Cr$ 100.000,00 4% Avisa de 30 dias 4%
DEPO'SITOS POPULARES Avü;o de 60 dias 4,1/2%
Limite de Cr$,,10.000,OO 5% AviSU de 90 di.as 5%

Aviso de 120 dias 5,l/2%
--- CAPITALIZAÇ.\O S�mS�AL .

'

AH!!.{\_P�A�Ç9N,!,� NO «lli! C{hE PAGUE {)Ol'rt CHEQUE " i' . .;,;:. r. -_ c.;'
".

NOTA: l"ii.bUcl\uío ,novamenté por ter Ilaído com incOí;reçõell.
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ZA ROZNY

. �

eito
..

or-aruI

Assim, vu ltrisos rlonaí l vos cm ::
"speeie e em dinheiro j,í 101';;:'1 ::

\=
?ntre�UI'S, destal'an(',-:�_se o da:'! I ::'ndu�il'ias :\Iatar,azzo, que en'l::tregou ,1.0. gOverno mercadorta- lê
no .Yfl.�r�· dl'. i.iH mil. rrnzeiros .e I �m31S 2.,1) nul CrUZ('ll'OS em "lJ_ =

uheíro. :\g'21'a, o professor ª
Francisco Sa'les Vjcente de .\_1 §zevedo, prestdente elo Centro ::
das industrjas e :\Ial'Íano Fer.) � .

vaz, J1l'csipnLe rI:l Ferlei-nçân das I ::
ll!dllslri;ls Reglliri'ío p;wa 11 Ric I §
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Publicou :1 ímprenso, últi.m,a_ CtJtóli�a, mas simplesménte Z(OITl'llte anoj A�resce que mente; lima pequena noticia, crrstão evangelico, e é, adepto
ses gnstos t(�de:l1 a aumentai', que ficou ceotarnente tlesper- do evangelJ10, na forma evolui-
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seguranç.a puh'Jcu do pais, tra 'c· ateísmo bolcheyista. ora abolidas pelo P�,r'a;uen-

forme registramos nos orgaos ano e 1 superar 00 anos anteriores.
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a d.o ano Llnt�no�. quando se : ne. �o valor verifica-se o 'COI1- alcançava 140.450 mil cruzei- lei que o sr. Getulio Yargas i:!n mil :lpen:-.s, entre Ul1S se�e mi- m�resa orça.e UZ BD a" a arlna •
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lOl a seguInte: I
em 1939 era de 110.440 mil t cruzeiros. IliyO autorizado .1S.000, com a chCHada (los re-

Anos i'luilos· ,
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NERGIA ELE'TRICA pa1'3 o período de 27 a 30 de
"(. ('ugiadcs de !,iU€ITa dos palse;;
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1940 4.660
I

-- AGOSTO de 1951 --

1941 4.582
bálticos.·

Para BLUMENAU, inclusive Bairros da VELHA,
1942 4.836! f-::i o último paiS d!l

1943 4.987' MOORE McCORM'ACK (NAVEGAÇÃO) Eu�'opa'�" aderir nfícLalmente a
ITOUPAVA e PONTA AGUDA

HI44 5.715 Reforma de Lutero.
lIAVERA' LUZ RESIDENCIAL �

1945 5.073 Día 27 - 2. a Feira: - Das O às 12 horas
1946 4.370 " P�nstlgeiroll ê carga5 para Quer' isto dizer que o protes- .

Dia 28 _ 3. a Feira: _ Das O às 6 horas
1947 4.216

,
tanUsmo deve SelO peneIrado' D F

1948 4.051 BALTIMORE NEW' YORK PHI'ADElPHIA .naquele país, lentamente, sem
ia.29 - 4.a eira: - Das O às 6 horas

1949 3 .. 707 b Dia 30 - 5. a feira: - Das O às 6 hor-as
i950 4. 081 sf.�

muito rumor revoluci';;nilrio, HAVERA' FORCA PARA INDUSTRIAS:
.;i:Íii e Portal do Mar das Caraibass êom. feições, menos de inova_ 2

�

Dia 7 - 2. a Feira: - Das 6 às 12 hOi'as

�. GUANTA PUERTO LA CRU'7 _ CUMA'NA'
ção violenta· que de evo'hlçãl) ,Dia 29 - 4.a F'eü'a: - Das 12 às 'Is huras

,i! &. ürgâniC3l e p.acifica, conside-- PARA O BAIRRO DA GARCIA
I MARACAIBO PORlAMAR

"

•. CARUPANO rando_s'e a Igreja. Luterana C::- HAVERA' LUZ RESIDENCIAL
mo que herdeira oficial e cc'n_ Díà 27 - 2, a Feira: - Das O às 6 horas
tinuação legitima da a.nlerio� Dia 28 - 3. a Feira: - Das • às 12 horas
moda'idade cotólica. Conservou Dia 29 - 4. a F'eira: - Das O às 6 horas
por isto :meSln'J', muito fl'l:i

.
·Dia 30 _ 5:a Feira: - Das O às 6 horas

antigas fOrmas hierárquicas e HAVERA' FORCA PARA INDUSTRIAS
litúrgica;; do' Catolicismo. O Dia 28 - 3, a feira: - Das 6 às 12 horas
proteS{ante �lUeco não se con_ Dia 30 - 5. a Feira: - Das 12 às 18 horas
sidera "separado'" do: Igreja
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BLUMENAU, 2<1 de Agosto de 1951.
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-:- Agencia em Curitiba: Rua T'ibagy,
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"OS

- AO PROGRESSO" -

Como se vê, a produção
,brasiléira de ouro. vem aeu- i
,sando uma evolução estranha. í
De 1940 a 1944 rio período Iagudo da situação internacio
nal. tal produção vem apre· I,.sentando sensivel e constante

-'TIUlTlcnto. No periodo de após
,guerra, observou-se um declí·
nio pronunciado e da mesma
forma persistente, descendo
em 1049 para o nível mais
baixo registrado nos úI1.imos
dois decenios. No que concer-

fh;�6í'Va de praça, passagens

Tefegramqs. IIMooremaci<t.f JTAJAl

e das 18
e das 18
e das .18
e das

às 24 horas
às 24 horas
às 24 horas'
às 24 horaselA. COMÉRCIO

e demais informações com os Cigentilil
- ...

E INDUSTRIA MALIURG 12

"REC�BfU NOVÁ �ARTIDAQÃS1EGITIMÃfM]?QUINAS DfC?STURAI��� UNO NEU, D'E FABRICAÇÃO ALEMÃ EM KAR5,R,·:.';,:
A CASA· BE�,�A - sempre na vanguarda - comunica que inICIOU fambem a venda dessas afamadas máql1;n�$:
ã longo pralO� sem en frada, como sucede. com os demais artigos de seu variado estoque.
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A "CASA BERTA" - CAIXA POSTAL, 2 99- RUA 15 DE NOVEMBRO, 8 7 O
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