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f S. PAULO, 2{ - Volta i.. t(}� ! geiro de duas marer+as pr-ímas, rl,\,c
}I�. n(,s 'Estados Untdos, o proble- i quais QS paiscs as {{\h� as PfJS!:;U�;ll�

1
Li.a IYrr'!�ilp.iro da exportação dos- 1 se tornam, cnda di.ll, expúrtrú"l_cre:;
nossos dois n'linerios, de ferl�o e ern larga �sca!El. >

._.....__......... .... � .... � ..........__......�............------.....----.....--,,-=....------"""'-.........-�
manganês Não entendem os ame- Suspenderam, '()� 1'Us�OS suas ,i:ô-
rícancs, c não entendem. certo, ioss;:us elltl'"egas de ;l1a.t\ganf.S ri í.ti-

338 porque, 110 Brasil. se cr-iam tantos dÚSU'Ül meralúrgtca amertcana. e:;.:·
� obst áeutos fi venda par-a i) estr'an- ctusívameure por mot ívos de fIue}.'_.

1_ -.-.. _......... -- .........- _...._ ......._ ra. Núo há nacão de pr!!1.C!pi02 �

!
de mérodo mn!-, J:1COIJllll;S do qUl'

S'f''RA B'jt\'fJ1DA D"A 23A'1' tst» C:'AD"}\ P-ONTl-E-' LIG�ANDO- 'l::�·:���:���';!��:t��v;:��:::��:�����, a .:: . rl-...ibet =:e acha tao ll"\;:lcesslvC'! t"�u

�; "i .

rrv s: -'. �
, .,' ,�< ._,

.

'

__', • ." • ._ .��::,:.;��:�e:o<�:,Iil��sl�:rE�;��:.;��,

IRROS DE 1710UP:AV:A SfCJ'\' f IvOUP�V� NOR*(J
I to eonvtvío dos Estados dernocrât-
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I �i(:(," por
.

uma lde?logia SêlVaf!.l.'-:t-

2 um me linclr'e nacional de bugi."'f.l-s�
, :

'

,
.'

-nt.retun lo os tár tnros do K'�t:lnHn
,

,.

,aO hesitam em entregar ao" mer-

':'Idos de fora todas aquelas mnté
rias primas. que aqui são a base de

Inspiração dos "slogans" - "0 pe ...

rroleo é nosso", .�() ferro tarnbem.t
� :10ESO"' t? �'i) manganês é a�l�dn
"llO!:lSO··. Não )lnvendo rixa polinea
I à vist� e mais ou menos aguda.

I som ° pais ímportador, O governo
:)olche\"ísta não teúl mãos a medir.

I
�anda para fora tudo fi que Se lhe

pede, De�conhec1Um até pouco an

tes da Coréia, OS .amet'i.canos, j)t.�:
blema ele manganes. Davam-Ine 1)"

I
russos quase tudo o de que care

cia a sua grande metalurea dos

Grandes Lagos,
De resto, não é o que fazem

tambem os americanos? Onde crín

ram ,des restríçõe� à cxportacâo do

iAU petroleo c do seu carvão? lô}.

JS fontes desses dois supr-imentos
só tendem a baixar no quadro geo

físico da Republica, Quem se Ieru
brou até hoje, ali, tal qual aqui, de

zrítsr Que o petroJeo é amertcano,

� POI' isto, diante do eSgotHlncnto
i dos . poças, seu consumo precisa

I restringir-se às necessidades in

ternas? Quem pede que o governo
tome 'conta dos poços pe trol íf'eros?

En1retan10. em Mato Gro��(J se I n:t. ..

€-nde- levar o poder púbtico ú n-ais

rrnda de tod:.1� as poHti('n'�J c flue

iechan1cntú ao uso Interna

�ionnl das mrnas de UrUC1.Ull. Aque

les nacionalistas extremados, que

agerl1, olvidanl llnl aspecto truns

�endEnte cio problema das matCJ:ias,

primas. hto é, que nenhum povo

civ1lizndo tclll hoje o direito de le_

oh.lr o a.cesso dos seu, depósitos de

naterl:'l.!S estratégi��os aos outros 1'0-

�'OR, in�pirados cnl l11.otivos infe ...

,lOres de: índole jacobina e de her

Inet:srno ideológico.
:'\.s dcnl0CraC\ilS lut:ul1 neste mo ...

n�llto, contra a Russia.' Talo j:itÜ-

i
.TIlgo od!oso dn civilizaçdo, da cul

tura C dn hlU11:l11idade, As e1nprê
::;as d!1 gUCt 1'[1 súo todas sustenta ..

J Ó;lh peJo::: \.h!rl�:1l·C5 [Ia V011,:1. e di)
_� """' ....;_.... "'""'''_�-_='_ '__==.C.. �---�-_._�

t Dtll('O(·t�. St.: �\ lp do g�nEl'ü h\.una ...

AO" I, no !l'UI"" <:1'''' �'" �"l". d" ,p�Of'r(,3:O
I ! " de COUl)f:l'UC:tG lnt(l.l... n�\i·t('Hlal. - ": ....

""

� I Je'!.·�-tH)l�')np. eê.ict� r:Uu_, P n in;,p.tr.ia"
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Ilrofe,
Ll, faz pouco ten,po. na ,,;u-

__--' '--_____ I'opa, o lh'ro de F :Motovlc. pu-
, Dlicado pela Academia de Ciencia�

beneficio da Causa pública. para a "Caravana ll'lneu Bornhau- .. b' 1"1 go
A' d d' t lé de sen", composta de atunos da Aca- de Mo�('ou. E uma o ra oe o c

.'• In a no expe leU e, a /ll
detl1ia de Comércio de Santa Cata. editada sob o COlltl'olp das autorl-

numerosos olicias e pareceres, foi rina, que ,'isitarã Blurnenau. bre- dndcs sov:éticas. Faz o nu1ol" o e�'"lida uma indicação do vereador
I
vemente.

me da luta polltica e dJnlomâtlca,
Fúlvio Emmendoeríer, solicitando, - Favorável sôbre o projeto de

,

lei, tanlbem d.o Poder Executivo, 3 qua1 prcc{-:deu o d-esfecho do prL"do sr, PJ'efeito �/runicipal maiOr! reajustando os vencimentos dos

I (CflilC:Ur. Ita �.' llágina, ll'tra }�r
rigor no cumprimento das deter- : antigos fiscais de água, _ _

_ _

minações que baixara com relação' - �',\\'orá\'el sóbre o projéto de I

,lei n. 56, do Poder Executivo, a-' S E 1\1 A N A I) A P A T R. 1 ,\

:� b�;:;::;��nr:. �� �J�'::SSib���:� �:f��� d� e����}�?o/��t���;�s,dd�
I

� e s s a- o � '1' Ia C ade de tomar medidas nesse senti- Cr$ �OO 000 00 para atender desp;:'-
do, de se dirig.ir à COlllissão Esta- sa�c�Rig�if�����r�aç;�dfdeO e��;d::�

. dual de Preços ,solicitando pode· tudantcs de engenharia do Para-

Ires para agir contra os altista,;. ná de ajuda de custa para pode· A C[\missão encane;;ada Ila3
ren1 excursionar a Blulncnau. comemorações da Semana d.a ,Findo o expediente, passou-se fi
_ Favoravel sóbre os balance_ l'átria, tem a ltonFa. �e conv!-Ordeln do Dia, con""! a aprovacão tes da receita e despêsa da Pl�efei- dar as a.ulor::.dades CIVIS e m.í!l-

t da indicação do sr. Fulvio EnlITlen- t.ura. referentes aos mêses de ju- tares... ('arp[lS dl1ct"'l!tes e (b:"'i;r.
doerfer, por unanimidade e mais nho e julho. c.,nte dos estabeleclDlenl.Js fie

- FavoYOh'el sóbre o projeto do ensiuo da cidade, sociedade {.
dos seguintes pareceres da Comis- Poder Executi\·o, rea,iusmndo os !l0VO de �lvm."l!an, para a�sls_
são de Finanças: ! vencimentos do diretor do Servi- tir a Sessa(} Cn'lca (lue E.era le-

_ Favoravel sôbre o projéto de 'Iço Agro-Pecuário do Município. , ,·a.da a efeito amanhã, no '.t:f?--
lei n. 60. do 'Poder E>éecutivo, pe-

- Favorável sôbre a localização tro Carlos Gomes, e,am llllCli)

di d 'd d C Si ') -0000 (C
.,

') ,. I < Gl 'IS 211 110 horas, e cUJo pro!:"ta-
.: .:. �n:..3!!; a e r,' �''', onC!ill mI _,a p,,�rtna ed'a ina, e'stá a cargo do Prolescor

........ - - - - - .-. -- - - - - ------ Orla.ndo Ferreira. de l\ielo.

Um milhão e trezentosmil cruzeiros já!
atingiu. a venda de apólices municr
pais entre os interessados na óbra !'r�:r:?,:,:"/N" .....

'tM"'m""w''':': ti:'i,:;.'j':,Çii'ci.
1\IÁRCADA PARA AS 16 nORAS o ATO DE LANCAMENTO
- DA PEDRA FUNDAJUENTAL DA GRANDIOSÃ OBRA -
A ponte sôbre o rio Itajaí-Açú, ligando os importantes bair

ros de Itoupava Sêca e Itoupava Norte, é uma velha aspíra-'
ção dos moradores daqueles populosos bairros. Seus habitan
tes, há mais de vinte anos vinham alimentando a esperança de
ue os governantes ccmpreendessem a necessidade de ligar

estas duas glebas industriais por uma via de comunicação mo

derna, substltuindo a antiquada balsa. que hoje já não mais
dá vasão ao intenso tráfego de veículos e pedestres e que dia ,
a dia aumenta com o desenvolvimento industrial e consequen-/te acréscin:i6 da p9pulaçáo nos dois bairros,

Conforme noticiámos em edições anteriores, ° vereador
Gerhard C, F. Neufert. há mêses atraz; apresentou à Câmara
Municfpal uma indicação. solicitando ao Prefeito, sr. Hercí
lio Deeke, a confecção de um projeto e orçamento de uma

ponte ligando Itoupava Sêca e Itoupava Norte. Desde Iógo a

indicacão teve boa acolhida da parte dos membros do Legisla
tivo, passando a mesma à Comíssão de ,Finanças e Obras Púbh
cas, para 'que Iôsse dado parecer: Nesta ocasião surgiu o pri
meiro impasse, pois a referida Comissão achou que as despesas
com a confecção do, projeto e orçamento seriam muito eleva
das. 1\1as, apesar disso, sugeriu que a indicação fôsse enviada
à Comissão de Finanças para opinar,

o sr, Federico Carlos Allende,
que preside a. Comissão de Finan'-

I M·IL'UO- 'ES' AS' I;fl", 'de início conseguiu que II

20 ' .U firma "CumpEdo & Santiago" se

I
PREtUIIOS flf

iÍlleressasse pela assunto, prontifi-
clindo-se a fúrnecer um projeto e

orçamento scm quaisquer 'Ol\US e

CaUSADOS PELO compromissos para a Prefeitura,

N 18
As,;im. com parecer favorável da

I N C E D I Comig,ão de Finanças, foi a pl'OpO-
______ �ição aprovada, passando às m:los

do sr, r-ferdlio Deeke,
o valioso empreendimento con_

tou des(!e lógo com o apoio dos
industriais de ltoupava Seca

{'alll]1(} lla a-"sitt"ncia financeira lada com ha�e na média da pl'O

:10 Pl'queno produtor rural, Foi, duçuo regiona!; c) dispensu fi.,!

.:sta 1I1l1a deliberart.',::, 'Iomad 1
i
organização da ficha de cnrlas·

pela diretOria daquele Banco, wo exigida pelas normas gCral:>
elll recente reunião.presidida pc de serviço, com a elaboração
.n Sr. Ricardo ,jopet, aPl'OY<1i:1' de ficha. especial. �imples c rc'

.
do ,,8 su".;cs:ües fOI'll1uladaS neS'1 sumida; d) disPensa de g:lran.�
5a oportunidat!t' pc]:;. dire(o�' tia subsidi{lI'ia; e) inclusão, Ui)

da l'efel'id:1 Carteira, SI'. J. Orçfllllento, )'e verbas para' ma'

Lourei::ü da Si.lvu. .. \ nuleDç:ão do creditario c da SLUl
ImCdlfl'tamen.(' fora;l1 tra:]s família, assim. como das d�spe_

mitid<ts aos gerentes das agen· sas contratuais, caso o' fman'
ciàs do Banco dn Brasil em 'o' t cindo não disponha de reCUrE\ 's

do ,"' st'g'uinles instru· suficientes para pagá-l!:s;�, f)
forncecimen[.;::, da jJr'imeira paI·

R[O, 4 (\[el'id._ - ° presi' ]Jl'm como o pl'ear'o d�s !ilSlru.
,,'ruo ca!arinell�e. aproveitanno-<;" dente Ym'gas baixou, Ont(,111, I çÕes 'que nesse p:1nicuJ,lr <OX€'1
para isso uma das visUas do decreto criando a Comitlsã'C' , cutal'ão os :VIinisterio;; : pós a
lrineu Bornhausen à BluTI'l€nau: Consultiva do Trigo cujas alri' ne(�essaria a,pl'O"ação Q:' l',::C�
por ocasião das festas da Páscoa. hui\.'õcs são da maior a:nplitu_ CU11'-0,
. Este afiançou a possibilidade da de. O novo orgão tem cara ter Consta da exposição de moti

execuçã� da ponte.por conta �o consultiY-o, comO i!ldic� seu YOS do Ham'lJ'it i W':<.' i nSjJJ!';)u
Estado. teu,do e�, :'lSta o oferecl- proprio nOl1H', mas é de aUdien'lmento dos mdus,rlalS " as exeelen- .

b' t '( d � :1
(Conclue na 2,a pga., letra f)

t<'5 pl'CpOsías' da firma "Cum]::Vcto

1
ela � l'lg; ';;q:ra d'm tO os. 0_ ,s_

I - - - - - - - - - - -

& Santiago", Compreendeu, assim, sun _os �e :lCI�n<t_OS com a ;:ro·

I
•

c.e imediato, o governador de 8an- d:tçao,. 1111110" 3';'UO, trru:sporte Parada do di'"RIO, 4 (Meridional) - O 1\1:1ni5-
ta Catarl'na a importància que es- B�nlazenagem e. comerCIO do tlI

tro da Agricultura recebeu um Te-
t

.

d SIatóno' dos técnicos mandados ii to constru�ão teria para Blumenan 1 flgo � SeUS d('�n'� os· emp.re i 1 de Setembrozo,na dos .graneles i,;,céndios lJ� fron- considerando os amrros visados a- que for convemen,e, a COInlS-1
telE'" gaue�o-�aUlrm,ense. Afamam

_ 'd' • _-� d t. I I <:';0 poderá convocar por inter J •

estes tllle- e lmp05S1vel apagar o I ropr13 os para expall:-;'(I ... S e U
í
-(;;,

;- �

, t -_---
fógo; só chn\'as 1,esadas pOderiam II

u[tulez"

!
medlo de seu preSIdente, (IUaL, ,I RIO" 3 (Merid.)· _ O

fazer esse milagre, Os .p:rejni,:os _já. Hoje, já podemos noticiar que o quer fUllcÍ'.::>nario público e::n 1 :1 Mini"'tro "'a Marl'nha de-são caltulados em ",nte lllJlhol:s "
. - .

d 'f"
- ,J! ., "

de cruzeiros, ., ... , ,., ." ""
\Conchn na 211 pago lelra E) COll..üçoes de ar In o.malfoes 1 II terminou ao Chefe da Ar-

- _. -
-

- .- ._ - - - - - - - - uteis, -ou poderá solicitar a p:rc· I ii mada que um clestaca-
. 1

<I

sehça d.e paruéu ares pura· I li mento de forças navais,
prestar esclarctinl{:�l";)':l, ESS:1 f I: constituído de um regi
ComIssão, que se comporá de I I� mellto de fuzileiros e de
cbele do Departamento 'h.::':;-I li um :regimentG de m:lri
nomico e CO'lsu'ar do La,n',; a li nheiros, se apreste para
ti, d.::, chefe da Divisão é. :01:0' ; I, tomar parte na parada de

mica dO mC;'l1lfl DeparV\lJe·J.'tl'; I; Sete de Setembro.
uo�(Uretor da ('arteira ,I>: EX-II � Foi designado para CO�

p(lrla�ão do Banro do BrasiI� do I !' mandá-lo, o contl'a-almi
üirebr da Cartrira lÍe Camhie ." rante Nelson de Noronha

do' mesmo banco, do \", c_pt�' Carvalho.
{) (lestaca;menío de ma-

sidenw da CO.llissão Central de l'inheiros estará sob o co-
Preços, elo chefe rio Seniço de

mando do comandante de
Expansão r]-J, Trigo Mínisterio Mal' e Guerra, IIeitor Ba-
da A"rÍC'u1tura e de um repre- tísta. Coelho, e o de fuzi-
senla�tc do Sinrlk:uo d:.l Indu'-' leiros navais será coman-
tria do Trigo, teÍn aind" :t seu dada. pelo capitão de Mar
cargo o exame e it a,tr'lli�ll!;ã') e Guerra José Benicio AI-
das diretrizes gerais da ves .

politica em relação U'�I

ôm:em da CámaTa
l\Iunieip.a..l, ao contrário da anterior!
caracterizou-se p:or \1111 trabaUlO in
tenso de aprovação de llrojetos e

parecereS sem debates apaixona
(los. A rotina tIos trabalhos foi

quebrada apenas quando o verea

dor -F. C, Allen(le pediu a pala,'ra
para. ralar sóbre a estréia do :oieu

companlleiro de b:mc:!da, sr, Ary
'l'aborda ,na r"ul1ião anterior e do

se, inicialmente, que "queria se pe
nitenciar de não ter saudado 11a-

-discurso que o mesmo prolluncilJl{
na ocasião. O sr, F, C, Allende dis-

qll�la. ocasião o referido vereador,
;ao (jual .; ligado par antigos laços
de amizade", Dado entretaltto, SeU

Jn.;res'so na Cámara 'se verificar

Aioda. militar e econômica En:'L�7.!���;r"��;",.
d O àd t "I I'

III

I
AGENCL"- BLUMh:NAU

o OI en e a ugo s a v I a R«� 15 a6F���,n��2 N,u !1l

Harriman conferenciará cam o malw Tlla I RUil l:�:;t�é�%���! fi!.
BLED, 4 (UPl - o ma- modo, caráter ofidaI, pre-I-

- - - -

rechal 'rito ofereceu em sua vê-se que terão, corno re- 'l'Rl\.NSFERlDAS AS SESSõ�S
cidade de Bled um almoco sultado, ativar as negocia- 1em honra de Averel, 81. rri- cões atualmente em curso,

I
Çl�K,íATOGI1AFICAS

mann, que chegára, per v;a em Wáshington, Londres e AS sessões cinematográficas
a'

,

li· h I B 1 d
'

d que devt:'"riam ser realizadas

ii
'

erea as u rmas oras aa e gra o, Vlsan o um

a-I hoje as 15,110 e l',II{I horas, 110

II b 1-
�.. manhã, vindo de Belgrado. cardo final sôbre o auxilio "Cin� Busch" e às 17,00 horas

2
' -

OS I
no "Cíne IUumenau", como llar-

D lU aS a O ·1 C a5 P_!osseguem as conversa- econõn;ico e mili�ar do Oci-

\' te do programa comemorativo
. "1 Coes entre o chefe do go- dente a Iugos]avla, Por OU- dr. Semana ,la Pátria, em virtu-

-

I de elo racionamento da "nel'gl'"
,

.

,

verno iu,goslavo e o enviado tro lado, a.creditanl os I,nes- I elétrica, conforme tabl'la da

U d
d d T l�llll}rêsa Força e Luz Santa Ca-

EE U gU a r a lU � por a 'oO t�rd;,e8�ae��Eser:�:aZ'l ��l\L� ��'�1i�:ã�ss��S er���;:::�� I ;�:��!���t�:�!�:f,�:�����:;!�;
•• ' uistro iugoslavo dl.� As::,un- (C011�:ue na �." p{;,;.:ina, letra Dl hOrário,

Armas'ossombr-osas" na enerQia nuclear i�:rd!ljtra�gJ�roes�b:���� SXugXereX-Mxaxc-A:s.-rthXu-r Xa-(:lria;io:t.d�Washington, 4 (UP)"":"" O tômiéa tornando-a uma ar� '�envolvimento da bomba de dos Estados Unidos, sr. 't
senador democrata J03eph O'

,
ma "n�uito mais mortífera d� hidrogenio, embora destacado� George Allen, ;üé!U d'.: v.á-

forças d e segurança no J a p a- oM i d 1 Es
1
que idêntica bomba atômical dentistas estudiosos da

ener'l
rios conselheircs polI',I '.)� e

Lo .- Os emPréstimos até ii lOne)' cc arou que os - ,

I

'l't d
-

h ' 1"inscrição do 1,;enhOl', 9. qual de- I em qualquer outro país", I gia atõmica tenham dito que mI I ares o m�trec ar .ito
vinte mil cruzeiros, p'eireados

\'e s[-r ]woyjdenciada pc'as pró' tados Unidos atingiram, um: ô'Mahone' ue é o resi-l não acreditavam que se pu· Os meios diplo1U!:,: icuS Carta enviada a Yoshi3la O
J)clos i�'Cqu('nos pr,ldutOl'eS ru-

. ' . >'rande progresso na bomba a- I :'>' ,q PI' •
' d -� 1 1 ''1 ' lO

I di'. d �-o eX'lnlinado' {Concha na ') a pagma letra III 5
. <:lente da comlssão de orça-]

desse constrUlr uma bomba de 1 esta calJlta re.aClOn ..1 e:s- 'desenvolva,mento ftlillCIOna sa OrmS, \'�: ti. •

Sel'

i d" d �s eon� I
__ ____:-- - - -- --�- - II mento militar do Senado sa.' :lidrogel1io Uésse planeta, sas entrevü:;tas com as con- III

eon:- pre ernjClâ II � �n _1 s-' ror l]
i'P.OBLEMA DO DIA

! lientou que os Estados und Acrescentou o redator: - versacões que o chefe do Nova Iorque, 4 (DP) -I quer ataque do Exterior, e-
a: d1s'p('TIsa (e o r�lgaçO� e -

':i".,., �'l "Não é nada demais supor- ffoverilC íuO'oslavo e seus Em carta datada de 20 do I para garantir ,a segura�çamalidud{'s (1\'(' nllO selam fun' ,I {' I'
I dos desenharam armD.S a".\ .,

d
' b.,. 61 b d t'

A

d d" 'd
.

terna do p'"S O antl':ro
t' ;_

'

: f i.;l , ';ombrosas" es ecialrnente n(. ,e_ que nos pro�lmos OIS Ol: pTlnClpa1� co a ora Oj:es 1- ·tnes passa o, mgl a ao In
;

...... , b
dumen .l.", r

y .

d
' P,

t" I Ll'e& anos as atuais 250 bom- veram, ha apenas 4B hO/tis primeiro ministro do Japão, comandante das forças das
.

2.0 _- Para ft j II1/ campo a energm a Ofr.lCa,

'I Das a7tômi�as .que es�ão sendo �om o SeCÍ'.etário �e Esta- sr. Shigeru Yoshida, o ge· Nações Unidas predisse, em
� 256 BOMBAS POlt ANO :J.r�n�_enaru:s "e duplIquem Ol.

I
ao do Fore:gn Offlce, sr, neral Douglas Maç Arthur sua carta, que, em virtude

�. ! trIplIquem' , Ernest Davles. sugere que "forças de segu- das cláusulas d? Tratad� de

Nova Iorque, 4 (UP) _ un:1 Gordon Dean :('ría declara· A ques!ão de Trieste rança suficientes" sejam Paz que .d�vera sAer asSI?:--I
d t d

.

t calculo) do que os Estados Unidos es- Embora esses contactos criadas para proteger o ter- do no proxlmo mes em Sao
Ire a 01" e reVlS a

�l - -, F' J.
.

I ..,ue' os Estados Unidos está, t�va,m pro"duz.indo bo1mbas a· nao tenha_m,_._ de _nenhum_.ritorio japones contra qual- 'ranClSCO, o apao se um�
'"

� - - - - - rá às nações livres na luta
I �rmazenando cerca de 25f "_OffilCas "mUlto me_horadas

__-"----�------_----...-----.,...----'"
.

t 'd 1 contra o comunismo, A mis-bombas atômicas por ano, .?m pro,Je o e conSl erave·

M U DOU" .,�SEI 'mente maI's pode'os� do "'t'e siva do e-eneral Mac ArthurNuma entrevista. exclusiva .. ,,5 ..... I �

\ Stephen White, redator dá' re as us�d,!: na segunda guerra constitui uma resposta ii

,iista "Look" disse, que Gor mundlal . _,.. comunicação do prímeiro
,

J
A"''''esce t b b """m'istro nipônico, na qual

\
dor� ?'ean', presiden.te da C,Ó ,_, 11 ou que as om as

Caulbofl'l'l, 1
lU

.i

_
'. Da rult São Paulo. pua li rua esquina }lrO ou- t x

' ,

a gratidão nomissao de En�rgm AtôffilC estão ser.do produzidás. em es- I gronento da rua Victor Konder, locillizada etn seu Edifício es e e prunla
i dos Estados Unidos" lhe d( cala industrial e não' em esca- I Próprio a EMPREZA KAR1\'IO LTDA. _ Fone, 1't25 _ Cai- governo japonês e do Jap50

,

. . "d
O senhor lJode me, infortnar se essa chuva é do JaIlot �larou que os Estados Unidf la industrial e não em escala II xa 1;'ost:d, 402 - End. 'l'elcgl'áfico: - K A R lvI O. peloS esforços desenvolvi-

te::; iacllld3.dcs; u) (hspensa c Pacheco ou d� Servico de Meteul'ologia.?
" •

t b"Ih d' d de lab"'rat";l'l'O, I, 1'...... "".cerrid(íes nega{,ivas de impOti' ..

�
,

(Charge de AUGUSTO RODRIGUES) estavam ra a an o no, v v ._·,.(COllclull 11:1 :� .. pigíft!l, ."'� "-',

chava j)ossuido pur tê-lo como com

panheiro nal[ueJa casa, conhecendo
o critério altamente democrático

,num momento de intensa agitação,

I Cf éd ii O mais fáe ii ao
!
pe que n o produtor rural
.avas"medidas tomadaspelo 8. dIBrasil
RIO, ·1 C\lt't id.) - A Cartei!',' tos, Ol)US sôbJ'e bens imo\'eis a·

de Crédito Agric:;la e Indlls- �'ões civis e erjnünais; h) di))

trilll dn Banco do Brasil \'ai iH' pensn de previa cs:imatjva da

rensific:Jr as suas a�iyidarles )1') C'c·lheita a (rU3,l pode ser c_aleu.

não J)Qllde, como, era seu desejo,
'externar o rcgosijo de que Si: :t-

I

11

li
I! que imprime às SlI:J.S ações e seu

[1

leSPírito
inteIramente dedicado às

11 lcotsas úteis. Nos at;itados debates

:1' tJue se travaram então não éra
: I poss!l.'e! travar {} fuzil nem silen-

1i ciar .�s metralhadoras dos que se

11 debatiam em t�rno do IH'oj. de sllb-

1: l:sídiOS. Não poude, assim, saudar {}

(1 :JlO,O COlega, como era seu desejo,

1� �1). flue_ fazia agora, com a maior sa

I, .,tl�façao,
U O sr. Ary Taborda, bastante co-

li
11 {movido pelas considerações de seu

colega, agru.deceu-o .em feliz im_

proviso, em que reafirmou seu pl'O�
pósito de dar {} melhor rle si em

ceI:; do erédi;o uinda untes

I ''?Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VENDE-SE

VENDF�"SE, rnts. OH em lutes de
]5x�W mts., situadó na rua Almh-aute 'f'amundaré,
em frellfi' l'1I1 j:lrdiHehn"Vit·enit·.

lnTormut:iit's .eern Ki\NITz. na Casn Moélhmum.

Uma CASA nova, distante - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

800 metros da rua 15, com
varanda, 2 salas, � dormi
tórios, bnnheiro, eosluha,
,disl}ellSa� lavandaria e, um � _ _ o "�. • �

I
quarto p:Wl empregada, por PRECISAMOS de Ires ou quatro tammhoes para

(UE LUMENAU c-s 195.000,011. Informa- •

tes d ." & "d II
· T

• " .

,. " ç��,�lest::_,r�::ão._ _ !nanspO!le� e gasolina com l�mque,
.

e alai
Roj'!';'!, às 20 horas Quatro Ür�lldes 'astros, num 1 V E li D E.:s E- ��a!a J�myde ..�I�menau e.outras locahdade$ do

�ral1de Iilrne.. Que a todos agradara: '

I·' t d .J f 'e'
·

"di Por preço de ocasião, _um ��t� O ae Jia. :�taima� serviço garan�1 Q para
I

��:n�����tl!�6Df::,:t modelo doirámu. "fShidi..se o'a pÓlsi6Uidade: de,"finãn
_oTJ'_u�al' no Post.o Royal à ciêJr OS Ianques. ''__ Ira lar com " Boninsennl, '&-
rua la de Novembro, 300 I '_'

o

,

' ,_,'
" .,' � ,

__=-_::_��Uo,-,:�, I$C�I��i L!d�'f �r�ç� ��frasi� (orr�a, 419'-=
( A S A I CU�ltlBA :_:. fone 441 �

"
- , "

1---- ----..----� ��-==as

Desejo alugar uma no centro

E I, p.", ��l'l�7t������e�, mínimo,.i�·�:l Ven'de-secontr.ito ser: Iovrndo ru Capi+al mi I do pr-édio dos, Corr-eios e Ie�"gl'a- j IníollU:lçoes lia!':' ( :'H�,I jE�t:J"o entre o ouve",)" bar,.ha- ! 1'J� local, opc_dmdo a nmn,eacao de Posta! 2!H1.. _..

"

�

. � �.- I U01a COTt11SSaO para €stuuar o ns..
... I

verde e a t'trma "cumplid? cz. �,m� sunto.
o,

-- --,-12 caminhões marca INTERNATIONAL-K-7 em per-
tí ago", e a monumentat obra terá t � sobre o pedido do Gov�rn� C}0 {

"

'
__ ".

os seauíntes dados técnicos: iso : Estado, !,l��ando a contnbUlC",o

I
eito estado de eonservaçuo, completamente eqrupa-

Muníeípío rnarrutencão

C I
i
I . .J .-

"
(OS, pOI preço n e ocasrao,

EMP�EZA KARl\10 LTDA. - Fone 1435 �

� '"' I
Caixa Postal, 402 - BLUMENAU.

cahzação 10i úxada mn pouco aC1-
,_ Favorável sôbre o projéto 11 I ;,Y<>�, s:_ ..,. _ .,.

_ "" _'" _" _ '"
_ ..,

ma (to Joc.d onde hnjc naveg..1 a rcdáção u:; �
t

A li>- ,..ao. JC;. A - X -- X - !l - S

AI en ç ã

com Lloyd Nolan, .Joan Bennett, George Raft e Walter

Pidgeon. Joan Bennett imita barana e tem balaugandans
em "Amada por três" .. , George Rãft tem gosto, ., Ele se

perde na paixão por Joan Bennett e quando a vê vesti
da de baiana, " Completam o programa: jornais nacional
e americano, etc, Preços de costume,

joga com a Russia tirânica ser::t de

eidida peh espada, São os tntalL

eornurustas.. n . campo po

mais hábeis que os toralí

nazístas. Pretendendo

CELSO BRANCO
t.; : 'DESP1fcn:ANTE ADUANEIRO .'
SíiO FRANCISCO;DO SUL - Santa Catarhra

C:ti..'{3. !-onal 35 =- End. Tel. "B R A N ç O" - Telefone, 1113

ORDEM DO DIA
1 j - Conhecer da desístêricía dos srs, liquidantes, eleí
.

tos em ASSembléia Geral Extraordinári;! de ... ,.

J : -12-5U. das atrlhuições que lhes foram confcri-,nas;
,

2) - Eleição de novos liquidantes. I
Outrossim', comunica aos senhores assócíados que a rófe

rda Assernbléía Geral 1!:xtraordinária funcionará e deliberará
.

vJ.lidanlt'nte com qualquer número de associados.
.

nmRTORIA DE ECONOMIA E ASSISTENCIA AO CO-.

t
ePERNl'IVISlI.IO, ' e mFIQi'janópoHs, aos 3,-de -setembro de

i'5L
' " o

JAIlVrE ARRUDA RAMOS - Diretor
.

,
I

1!II!111tl!IJlllilll!lliIlHIIIIUlllllIl!lmmIIIIHlliIlUII!II!liIIlUIlliIJl!llnH�'

�D C I H
:

'

M
=

PROCURA-SE chefe mecaruco, perfeito conhe-
� r ar os enr.que ayr

-

cedor de máquinas. bem COlHO fcrramenteiros, para

�. o II,.
..

. . :: trabalharem em Importante indústria na cidade de

$.' CLINICA GERAL :: São Paulo.
- - ORDENADO BASE: CrS 4,000,00
5 DOENÇAS DE SENlIORAS - PARTOS- RAlO X§; Propostas com referências à' Caixa Postal, 78 - Te-
:: - lNDAIAL - :1 Iefone 1476 - BLUl\'IEN.I\.U.

I �mlImH'llmlllllmIIIItHi'IIU!!lfiimIlU�IIIu.1Jmnmi!lmlllml1mllll:f j -----------
'�-x -" -x- !:-� .... � -:- Jt -- X "7" g-�-Jt.

Clinico Médica Homeopaticof
I j' E' -

'

" li II 'ii I -- DR. MECESLAU SZANIAWSK"l�

,;�.!p �_�� se esqueça ! E ! ,Médico do Hospita! Nossa S�nho;ra da ,1;..u]: ,

I I Consultório; Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 - F'ONE 2665

I ,PARA,O CONCERTO'nO'SEU RADIO SO' A OFICINA: i 'I
Residência; H. BAR.�O DO RIO BRANCO N. 529

f
. C U R I T 1 B A - PARANft'

'

II RADIO FUII_E JI Especialidade: nOENçASN;ERVOSASEMENTAIS
'"

{
, Doenças da peJe: Eczemas, Furunculose, Coceiras, Manchas (t• 0""" o' 'ó , __

� - I E.spin11::iS, etc, - G1àndulaso Falta de regras, Excesso, F,lo-
res Bnlncns, Frieza sexual, Impotência, Bsterilidàde; De':'

GRANDE SORTIMENTO EIVr VALVULAS AMERIC.�_� I! s�nvolvimenio físico e incntal, etc. _ Doenr;as Cl'ônicas

I
NAS � E'U�OP.E:.�. I i em geral: Reumatismos, Varizes, Asma, Malária crõnÍc:l

I Hemorroidas, etc, .

[I li'
ATENÇAO: Consultas em mumella�L nos dias 26 a 30 l1e

- cada mês, no H01?EL !!OLETZ -

.��--�==��������--==�====��==���j .-.------�----�--�=-------�����----�=---_.

I
i
I
I
I

I 1 mestre de Marcenaria - :1 Marcínerros c 2
i Estofadores. Lugar de futuro, g;tranihlo. com casa

I própria perto da Eáhrica. Paga-se ótimos salários,
i inclusive repouso semanal. "

I! 'I'ratar dià.l'iamcu!c fitio. c'i\. EXPOSIÇ2iO", ele

t IRMAOS Smmm"T & eis, VfD}\. - R.IO DO SUl.! I!
c aos domingos, na l'csidmida do Sr. :Felbr Siehel't.

��efe MecânicQ e Ferramenfeiros I

!

I
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ao ministro da nda

docunren'u r�li
borado. pel::,s p:.lrtidan,cs
"Hle>�a rc(!onqa" l'en1had:: 'cm

Julho último nesta c:'pi!al e dn

qual partj(')ar�l::rl delegad':';; de

tO�í!S as Associações Comere1_;Í[,
do- país, C:ll11põc-se o documen

lo de varlos cnolíulos, CJue tra_

t�l1n da cnnvenisncin de se ln

zer uma ref-:::rma geral dá

!!:is1ação do imposto sobre

renda; da'.instipa lrihu[aria; dnl<

'lções nnmin�th'as e das ac;üe�
ao portador, dos diddendos eíll

:li:nh�i'!',�i e � distl'i���iÇ:�,/,(I<:f' no,
\�as aç"ões aos ncionis. us ; t' tln

JUlali?-açiio d:..>s hen.. dl' [I:i'«;,
Na parh:,,�ntitulad,l "Con-rlu

sõc-,", diz' o memoria I:
- "Deslarte SI"".llli,1'

Fazenô.a ii Federcção das As

Iuxn 1Il1ica'Je,qr; 1;:-'1'3

:" di�:I'illuiçiin de açües n[1,..a�

'oJ eO�",� de ei1pitnJ, ('onsc;J 't='�_

'�i'mellte ii tncorperae.ío (Ie 1'€-
I

�el'V[IS jú trilmt�s, à 'C'�ntll de I
t�apital, fic:'n!lo o 'l.11pO'.') �I

ele .T ...nciro. tendo cm

fi a_gT�y[tçiio dn ílllpos[::, ,ll' �t
rend'J �:,]l"é' as :IÇÕS ílO J; 1'1:1 fi
dOI', (Ira ,1'1 elabrac:iin no <:on_ li

:! l�
I

,atrai'r . O

mundo arabe,
EM JOG9 A I

- N,o 5 li 1-

- N;o 5 S 8-
TELEFONES MUITO

CHAMADOS:
POLIC.IA .-. .. ., .1016
BOMBEIROS

"

': .. 1148

vios e aviões poderão dar mui
tas voltas em torno do globo
sem se reabastecer de combus

LÍvel, foguetes cruzarão o es

paço ,para a).uta ou outros.pla
netas, grandes mdustrias se

rão ffi{)vídas
.

a baixo custo,
corp ,pequenas quantiqades de
�orribusiivel e haverá grand€:
'progresso 110- coml?ate às doen

çás e 'à fome, Estes são alguns
dos desenvolvimentos em:
perspectiva na� atuais,' 'pes,
quisas americanas no campo
'da energia atâinica. EmbOTa

PONTOS DE
AUTOM'OVEIS:

A1. Rio ,.Branco " 1200

Praça Dr, Blunietlau 1102
e 1178

Rua B. Retiro .. ",
1111

IMPOSTOS A PAGAR:
EM AGOSTO

Xa Prefeitura

pal -

9��j_r_o_.�__..;..., _

Disf'ribuidôres dos ln�uper6vei$ prodl!!QI,

'.',GOO'DYEARIIBaterias -

: Óleo parei, f'raio hidráulico JlSTOp"
,

, '11 'II

� Bicicletas ,N 5 U .

ComunIca que acaba de rece

ber' útil'a pórtfda' aas afamad_�$
bidcleta$ alemãs IINSULJ.' -;,

SEJA INlEI.IGENTE! Compre. a melhor bicicleta nu

COMERCIAL 'VIEIRI BRU,HS S. I.
.

' í _Ir �-.;,. _.. :. '. -. '"

15 de Novemb�or 923 (ao lado da Igreja MÇttriz)
. Blumeo'ou

.... ,

. ',�
'

.

.

- �" l' ,. CrS 50,000,000,00
Total do nao e;:ngnl'o '" .. : •.....

,.. . ..

,. _,

;'AGENCIAS'E ESCRITO'RIOS NAS P�INCIPAl�PRAÇAS DO ESTADO

DE SANTA CATARINA;NO 'RIO: D1D;JANEfRO .E,CURI'I'lBA

-Taxa� {le U� pósitos .'
.

,

-

,., • "h"" 'O'SITOS 'A PRAZO FiXO
, "pósitos a vista (sem limite), 2%. oU,CJP

_ ••
- , ' � , .. r.; 1/2 ':

DEPO'SITOS LIY1l"rADOS" .- Ptâzo IDl?1;n10 ,de 6 m<::s�es .o, '�oI.
<) 000 41/2 c Prat'& munmo de 12 meses 7°

Li.mue de Cr� �OO,OO , "n
T."tEPO'�]lT'ü,SDE AVISOPRE'VIO.

LImite delCr$ 500.000,00 4�,'· .D
o

- .�
, 4'r

DEPO'SITOS POPULARES, Av�sp de..,�Q. cJ�as 4 1-/2ci
,

� 1'00000 ao·
.- n' AVISO de 9.00 dms ,,,O

LimIte de Cr!$ :,'
;) ;0

o

d 120 dias 5 �:)
(Retit'adas semanaIS' , ,Cr$ 20,000,00) AVISO e

,

CAPITALIzAçÃO SEMESTRAlI�_......

UMA C0!iTA. �O «lN CO» E PA';U:t; '2_0r:�9.Ufs

i

I

AD

�es!<1es P'Il'Ú. 'as quais enC�\;'J�ce"
�o� á sua preciosa atençii;'
certo.') de QUe os JUStOS reela
mcs das classe., pr::,dutllras en

contrarüo eco no esc1nreddo

:0 soln-e .: renda, )10S mol.k-s o:!.

cima mencicnnilos".

:\c(}llll�anh:I":'Jll (, sr, Carl",
Brumlâo de ()lhe;ra :10 gabil1l"
te co ministro da Fazenda \; •

Ma.rtírio
.��·pirito de v. cxc�a. po��,ilJi;i- rios diretor!.'s do) .\sS(Jc.i(l;·Üd {
lando, deSHlI'[lo, :'0 Cungress�, I C'çl11er"ial e II sr, Otn l;;l, <''''''j 'De Ulll obSL'n':1tlol' soeial�
;"\aclcnal li limitação elo impus' sultor- jurídico: '

._----�_- ----_------ I .\ delll,,']'aL�il inLle:?Js:'ío que

I \':';in p!'eSi�jlld\l tlpacifieação da

I Corei». nau C'�ns;ltul surpresa
I l_;�l'il as partt-s imen'ssad:'so R,
I \:lmbem não l'ol1',ii:ui surpresa,

I
P.,ra o mundo , uma vez que,
h.

< :!i'-',}JÜl:'1 (.'....or·('al1:� �·xlste uma

CU::l lll[('I),'a), que e a de con

; .sL�L·:r �l Hu�sitt, j.rn- essa luta
I !:..0r!...··c;lt�-: .' ,1ebPi·.::�)osit[!da. n

I' il1lCifd liq:_�l,!:i��Ü{1 dLt �Hl!ori(hulü
(1;;,; :\::ll:Õl''' l 'nielas �

1 l:!�-; t:�.nl')'J seria U111Ll inter
, 1'�1!Jr:;j'l l1l';:-:',' �,;:1i10 e o (IUe r..

[' Ilnxsia PJ.'eei"a, ;) qualqller pre·
• �.-� lO t!":l:iJ,eJ�l"t�· a nJ�i!OI' couíu

I ':djl l)'J','"i'id, IlU j)!;:lllO interna-
n:ltoiOn::l.

l t,J ,'c .uun iv.n.i ,,:, !,od,e "Ü�lse
...!,tlE' �; !,_ i.l111._: (·d!�.l) u llmcnlnn
lc"e' ,,;) � uma (' L:;1 miser.ín ,los
T'U\'l--.3. P-l" i:-. ...n. quj� e\=- arruj
na r .iinc I mn is a velha Europa

11;}1l ccns�'�ul11, yult0t.i
\sia,

su

PRONTA ENTREGA

Grup�s·

SEDI
e

Motore� Indústriais
HP até, 408 "P

NAVITA- f .-'- i-1:__2,indo �t Europ«. aruplían

I ,:',
,

"

n:'.;t, de �l(",['n[en<ljll1en,to
I c' " 111]"_'1'J,I, c�, Tl.! o comurns

l <'l \,_ C
.

'-,JiJi,l,j. ;l�� l:'ISPS t.l:tS X�i·

I,:<'n:-s l',1idas, .\\in;.:intl0 a Asia,
I '

im,uI'lUlli:,; n�I,('l.lj;l� e tll'sl'nli

I' ,1l�'1,',:_O:; ,��:;a'i;� _ ,d('SIl1,Oy,ll�Zand(l
_ .L,l"_" ll,l, ::':l.!� (I I l .1JlÍa."t.

I Pa"" l',\cnl!;lr sell primeiro
pi;,1110, o Cdll1Íntel'l1 proclamou

I
,l nel'l' ... �jd ,r.í..' tI;'! pciitic'( l'1)JlCl.

liarl�l�j�t Hd�1 ll!i'p f_�:: :endid-n. :.0

l!1eEIllO il'lll1/(1 (1"':('- ll"si\;rt�lYa

i ' ,

I '

11 l�lnel.: Ié} fi .entE na J. }';1J1("1 e n�!

_ n:liia� f� ex-ncl!l'b:Zf>:l1) n�lcjona'

j1íSta,' E chegou ;l:,'SllD:l ali,
- - -- -- -- -.�

"

-

\
l1lent,IlO :1 gl1elTU c1\'ij na (ire'

ativa·· a· espionagem i :;j;:i��;,��P;,:::i;,;;;:i:;, �:�:,
PARA TREINAIH>t�;':Tü

I
];l°'"!f'n"', ,,,rnlOll, ,L' e!' lpendl?U
'i"-: t'{\;11.!n.1�, '; ') (',,,l1l'SE'S. e (.!(lw

Afirma-se que os l'ecru- r' ,. C o

I

tClS se1'20 enviados pa!Oa c : .10, \��\';,l"':L,:i"c:"�;:':r:(�' :.'::,r�::J
União Soviética onde Ac:�,

I
sul.

v,'� ", ,

,

"f 1
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depois de duas semanas de
denominado:;: atos de pl'O�
paganda, \' O número dos tais recru

tas'não é conhecido por en- I
qU,anto, se b�m que ,se, a- Ifirme que foram, eleitós 28:

No grupo escolhido, figu:, �
ram alem disso, dois ale-:
mães ocidenlais e norte-a-;
:neriemos, delegados da 1n- ;
glaterra, França e Italia,

FRAQUEZA EM GERAL
VINHO CREOSOT.WO

(SILVEIRA)
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que se opoem a agressao
VERll,\.S APltOY,\Il,\S NA (,O�1. �aST,\ no SENADO

-

Empreza Karmoltda
convocado a opinar a essas autarquias de .crédito po

to, já enviou o seu parecer pular, por isso que esse novo

que não é contrário aos fins diploma dará força legislativa
da proposição.

'

'�i ortentacão já muitos anos to-

A opinião das eaíxas .nada c constantemente reco- I
econômicas rncnduda pelo nosso-Conselho '

, .Sobre o assunto, jrrucuru- :>uperior para que as vinte

mos ouvir o sr, Edmundo Caixas sediadas nos Estados
Miranda .Jordão, antigo presi� empreguem a maior parte das

'dente e diretor do Conselho 'quantias angariadas pelas suas

Superior, que nos 'declarou: 'agencias do interior dos 'res"
- Quanto às Caixas Eco-: pectivos Estados, por meio dos
- Quanto às Caixas Econô- depósrtos do povo dos'Muni-'mícas Federais, posso

1n:[or.,
cipios, onde têm a sua séde em

mar que, no meu entendimen- funcionamento para beneficio
to, esse projeto, se fOl' conver- do propr ío povo desses 'mes

tido em lei, não prejudicará (conclue na 2,a pg. letra :1)'

MATRIZ: - BLUMENAL. � (EdifíciO Próprio)

EmprêzaForcae LuzlantB �atariuaj�.[ .. 'Blumeü30
PLANO DE RACIONAMENTO CORRE'rIVO DE
ENERGIA ELE'TRICA para o pe�'iod,) de .. 1 a n de

SETEMBRO DE 1951!
'Para BLUMENAU, inclusive Bairros da VELHA.

ITOUPAVA e PONTA AGUDA-
HAVERA' LUZ RESIDENCIAL:

Dia 5 - 4.a feira : Das O às 6 horas
Dia e 5.a feira Das O às 6 horas
Dia 7 6.a feira Das O ás 6 horas
Dia 8 Sábado Das O às 12 horas

Dia 9 Domingo Das O às 24 horas

'ÍlAVERA' FoIiçA PARA INDUSTRIAf;:
Dia. 6 - i'>.a feira : Das 12 às 18 horas
Dia :3 - Sábado : Das 6 às 12 horas
�- Para o BAIRRO DA GARCIA --

HAVERl\' LUZ RESIDENCL4.L:
Dia 5 4,a ieir'h Das O às 6 horas

.•• , Dia. 6 5.a feira Das. O ' às 6. horas
Dia 7 6.a feira Das O às 6 horas
Dia 8 Sábado Das O às fi horas
Dia 9 � Domingo Das O às 24 horas
,HAVERA' FORCA PARA INDUSTRIAS;
Dia 5 4,<1 feíra- Das O 'às 6 horas
Dia 6 5. a feira : Das 22 às 24 horas
Dia 7 6.a feira : Das O às 6 horas
Dia 8 Sábado : Das 22 às 24 horas

Blumenau, 31 de agosto de 195i.

boríú - esquina Travessa da Rua Paraíba s/n, - FO

NE, ] 43 5 - Caixa Postal, 402 - End, 'relg. KARlVfO

- Agencia em Curitiba: Rua 'I'Ibagy, 1 7 9 - FOI1l},
,41 J 9.

I

e das 18 às 24 horas
e das 18 às 24 horas

e das 12 às 24 horas
e das 18 às'24 horas

- _ ..... --- -'--,

NEW YORK

,Passageiros e cargas para

e Portos do Mar das
,

e das 13 às
e das 12 às
e das 18 às
e das 18 as

24 horas
24 horas
24 horas
24 horas

BUNA-TEX, tinta esmalte ,á base de borracha, a pro
va de gazolína, aleool, qllerozene, -óleos mineraes - c

soluções de ácidos e sódas.
Usada como substituto do azul-ejo em: Cosinhas,

banheiros, Instalações sanitárias, etc.
-

Aprovada pela Saúde ,Pública do Estado.
ESTOQUE PARA PRONTA ENTREGA: (7 lindas
côres. - .Pedídos e informações com o agente:
ADEl\'IAR NEVES BLEYER -.Rua 15 de Nov. 1043

1. andar - Fone 1<176 - -NESTA.
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