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GENTE - A' meia-noite de ântelJl.
-vef!tic6U�SP. grâve conflit<i na cida
i'te de ClllÍltlh entre elementos do

F.T.R. '" do P.S.D., S:tl11ilo feridiur,
·ft tuas, trios pett<ol€tas,

'

PRTNO"
.

.

'

-.&..1
_

E AI
-ASSIS C,HA'J'EAllBRIANn

Durai) tlo' "Dol�anGfi" da Usina
C&tende tSObreVOíll1ào T3.val.'e!;; e

Princesaj, 27 - Aponto ao Toneit
ti> otavo Foutourn e ao mou velho
amigo 'Wilson Lustosa como mal;
€:t*!ldo a Escassez de C"h.uvas', são
verdes os nossos vales sertanejos,'
Dastou que fie abrissem. nos <:1e1'
l�!ldfÜrn!3 meses, as janelas estreí-

tas uas cataratas tio cêu, ):lm'� o

�E1� l'ev('rdeseer, mo�tranà" nos
seus vales

-

a v�rpura dos eanavínts,
com que se faz u rapadura -- o
aumento rico pOl" e::..:celenni::t, do
homem sertanejo do norte a ;;UI:
Há milita gente que tem verg'o-'

!lh:I de dizer CIU(� eO�1ta nu quar ·('0-

rner r!lpadul'3. �u jf. comí em cas ...

telas dê nobres Ü'41lCi'!lCS do norte
.là F'1'�'I1i'll, ums rapndura qUI: á
ouase igunl ois nossa. Eln. toe. deno ...

ruína "ea�sonllade�' e é. filo apute.,
cída quuntQ' ;!I (lo BraslI.
Quanta recordação não me per

mite ter (I es�et(tculo desta eída
de sertapcjn que descortinalnos en

tre os seus dois modestos aeucest
Sem Princesa. estou certo, não ha
ver-ín revol!o-lção em- 19.30. Ter-se-ia

pelo menos adíado a c"''1l1osão do

movimento, que a destorção do
voto popular- trouxe para: o nosso

país. Estou convicto, depois que
conheci Julio Prestes.' que' ele faria.
o voto secreto, como dari.1 anis
tia aos revoíueícnãrtos de 22. 24 e

2G, f.rll ,Julio Prestes um uomem
prorundamente ,modificado depois
que visitou os Estados Unidos e a

Europa, Não esperou nem chegar
ao Rio para mandril" pedir ao Si'.

Washington. Luis a anistia. Ainda
da Europa lhe manifestou () dese

jo de participar, antes de ser pre
sidente, do npazrguamento ela fa
mílta brasi].eil�a� E se não, cnezou
11 formulá-lo de 11Úblico. f: porque
o chefe do seu partido lhe pediu
que falasse' e agisse assim, jft em

termos de governo, de modo ii não

parecer que antes de empossar-se
entrara em dívergêncía com Ó com-

ignora_se ainda a ímportanria em panheíro de jornada,
dinheiro falsG t'511alliado pelOS qua- Até hoje não me pude, eapacl-

I
drillleiros. ;Conclue na: 2,� página, letra A)
--=- .---..�� 4� ..- .....-..--� ---_ .......

I "Gar�ntiaQde �az no �!i�n��
!a amizade SlnO-SOYletlca
I !\lOSCOU, 11 (UP) - o primei-', aniversário üa eapttnlaeão do Ja

Izo ministro Joseph Stalín assegn� }liio.

Irou aos eomuntstas chineses que (la A troca dê mensagens ontre os

il1rtc�trujtlvei amizade da Icussía dois chefes comunistas foi pubIi
c China 'serve e sempre si-rvírá cada no "Pr'avdá", 'único jornal de

fiara gara.ntir, a paz <10 Extl'er.\O 0- Moscou que circula na segunda'
r)ente contra quaisquer ug resso- feira, O ,'pravda'" dedlcn amplo
res e incit:J.dore-s' belicos". Stalin espace à situação do Japão. desde

enviou uma mensagem a Mao Tse o mtercambto de mensagens até ia

Tang, presidente do conseüio do informação sobre a declaração do

,,governa central poputar d� Pe- Partido Cornuntsta .Japonês atscen

'l<im, dirigindo-se a ele coma "ca- do o projeto do tratado de paz qu""

marada presidente", par mottvo do hoje será apresentado na C,)I't""

________ .
renda de São Francisco. <Em edito-
rial publícado na primeira pa"H.:i

. reitera que a União Soviétic:'l :'1,,

sempcnholl papel deef.'1Ív':' na. der
rota da agressão jáponesa e derrun

ci� as potencias ocidentais � .)�. sn:

suposta ressurreícão do ifrlpN'iaJi::',
1110 japonôs., Acrescenta que {Jjj .ll{'
''I'OS,<.la < Russ;lii, 'China e o'liÜ�'l-< pc+
ses paclfístas não permítírno Ó le,.
surgimento do militarismo ;av.�
nês. A's ','esperas da C0l1fcrenclil
de São Francisco, o "Pl'avdu" pu
blicou com destaque uma inf01'l11U

ção do jOl'nal comunista "'1'a }.;:ung
Pua". de' Changai. dizendo que o:>

____ ....--. calculos . norte-amei"ical1.\.1s fracas ...

E3ram no si'lltido de que a Russia
decidiu assistir à conferencia '�n,·

. , ,

.(;uanto a India e BírlnBnia neg!", .

..-.

.rarrl_�e a firl'nat· Q tratado de paz;
com (I Japiió. Diz a informa�ão que

os noTte-nmericanos pensal'�m que

jlGderiam donul1ar' ti confereocln (�

forçar facilmente seus sutelites a

ro em nosso Estado como no de
firmar (> tratado. mas ""oirerant

O terrivel incêndio que está asso� Santa CatarÍila, apesar das noti-
um e1'1'O da calculO, pois eln São

lando o n1.unicipío de Tôrres. neste cias alarnlantes dh'ulgadas a Êsí:.�
Francisco os delegados soviéticos

Estado e de Araranguá. em Santa r,,"peito, lutariío para desmascatar os planos
Catarina, continua polarizando as A pronta intervenção das autori-

dos impel'irolistas 'anglo.norte-ame�
atenções das autoridades e da 1'0- dades. entretnnto, enviando para, o I ric,mo� e. ofer.�cerão propostas ;;\1S�
puJaçiio riograndense, Além do nu- local elementos treinados do COlPO tag em relação ,,<'!TI milh,;es de 2-

"ílio oficial e da Legião Brasileira
'O' l�la!ües da paz de todo o mundo".

, de Assistência, dezenas de -pessoas (Cons:lIe na :�." página, letra I

-- ---- -�-- -_........_..

�:�����:s ::��. e�:i��:ge�:�:�e�l1: IN""a-o·
.

H'"'a" Excepça-ocontInuam a vIver em Morrmhos _

sob o abrigo dos guardas da B. Mi-

litar, �a� autoridades municipais e 'Fundaca-o da"dos medlcos do Departamento Es-

tadual de Saúde. '

EM MOSCOU'

EstrÇlngeiro
I Fabrica

. de nltas

I falsas 8m S� .Paulo

�
�'"

S. PAULO, 11 (i\1erid.) - UR-

I
GE�'l'E - A Policla deseouru em

: Rio Claro, g:rnnde fibrica d� notas
, rntsas de mil, quihentos e cem cru

I ze:rns. Foram pr êso s diversos mem-

I' hrus da qualh'ilha de falsárió}, sen

.ij da Üllrel'"ndldn, enorme quan.Jdade

� 1 de cédlll!!.s que estavam pruntus pa

ra ser postas em ctrcutução.

VAI A JOINVILE?
Viaie com Segurança

.

no'

I EXPRESSO ITAJARA

'�_�:2���.:::� ..6_�'�, �::,/4�5

Feril'l3.'':l, J1.;f ;1ínhai'l, Man·

r.:has, U11'ct'àH e Reumatis-

ELlxm DE NO(HJEIRA
Grahdê, 'Depurativo
do Sangue.

Da rua São Paulo, para a l'lta C:ilnboriú. esquina prolon
gamento da rua Victor Konder, localizada em seu EtUficio
Próprio a. EMPREZA KAR�IO LTDA. - Fone, 1435 - CaI
xa Postal. 40Z - End. Telegráfico: - K A R 1\1 0,

Para A
(asa Popular

o moderno'
trotamento

das funções
femintflt'ls

Prolongue
sua mocidade

com

OFORENO
(Oml-Rqulader Intagral)

1)0

F6'lIfllfQ do

Magalhães

Um produto do

LABORATÓRIO liCOR
IH:: CACAU XAVIER
1< S. A. -
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-=:
Iísmo - RESIDENCIA; �ua 1 de Setembro, 15

=:===:::: So C I' H ::$

M
E

::
TELEFONE, 1441 I r.. ar Os enrlque, ayr I

:: ()LINICA GERAL s
� DOENÇAS DO" C-ORAÇÃO i_-, ª DOENÇÁ.,� DE SENH,ORAS - PARTOS= RAIO X§
.- DR. CARVALHO :.:: ª = INDAlAJJ = ,ª
: :; unectr6Cal'�) , . � ümHmmmmUmmm,m!UllIIllllmmUUHUllmmllUlmmllllumim"i

. Tratamento de neuroses - (PsicoterapIa) =
------- � � ---- ��-� ---- ---- ---

Av. Rio Branco, 5 (,sobrado) ._c_: Ao lado do Cíne Buseh ;t

;,----�------=------------------�--------�----�--���§
� ----------------��,�--_..--._-�----����------�.5f

�:!:'!!
__

� DRs GERHARDT AROMADÀ i��=:�
Especialista em alta Cirurgia e doenças de Senhoras

�-Co'ilsfilfás no Hospital Santa' Catarin:t

!�==
Das 9 às 11 e das 151/2 às 17 11S. =

_

�
�. BI,UMEN.'\U'� nOSPITA'L SANTA CATARINA

--��------��;������-----------------------�.. -
:'. -

:::... ---:

� Dr� ARMIMIO TAVARES
I

;
� ESPECIALISTA EíV! OLHOS, OUVIDOS, GARGANTA �
� . - ª-- ilha 15 de NóveUíbro, 1135 - i. aíúlaf
�J=__=-__.-. �� ._ �

.

::
:::
E
E
5

I
ªª '--�--���--__.����------�--�------�----------,
;; DR. HERMANI SENRA OE OLIVEIRA
�
...
-

-

5
-
...

I��--------------------------------------�----------
�. DR. TElMO, DUARTE PEREIRA

....
�:::

_ _

--

..

-- CLlJ);):CA MEDICA ----

= ESPECIÀLIS'l'À El\:Í: DOENÇAS DE CRIANÇAS
::: Consultório: Esq.. das ruas Floriano Peixote e Sete de
:: Setembro. Residencia: à rua.São Paulo, 240 -1. ando
: -- Acte�de chamade1! pel� Fone :P97 -

�----------�-------------------�-------�--��---------�:
=_;;:-�

���--------------------------_..-------�--------------�.ª
_ H. P R 'O B 5 T ª 60 inteh'O, dentTl}: de uma reVQ-

- ê- CIRURGIÃQ P�NTISTA
. ,-

ª AO LADO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS ª
�

A' ALAMEDA RIO BRANCO N. 8 ..

I
: �----
: DR. IVO MOSIMANN ª B

�

Fazeln·no naturalmente ern dol1a-Cirurgiifo-Dentista i

��
R1.�a São p_al_ll_o_NB�����l�O_U_P_A_VÁ SECA:;IS_ =

dustdar;;; o produío já e5casseiu e.

€111 bl'eve, a. situnt;ão se tornará
'"

AIOIS PREfSINGER ª :����o�n�iSCO[!:����dO ����t�áàc!:�
_

l.
.

= de mil vistos por mes - media

:__
Dentista Prato Lic;

===_
realmente alta. Maior do que a 1'ea-

- COM 20 ANOS .DE .CLINICA --
_

U;'",da pelo Consc=lho de Imigraçao

Especialista em Dentaduras Anatomicas e. Colonização, em qualquer epoca
- __ PONTES EM.ACRILlCO -- :: ele sua historin, mesmo quando.pos-
- Rua São Paulo N. 2933 ---- ITOUPAVA SECA E suia trfs comissões selacionadorns

�
: �:=_

de rte�íocados ôe gllPl'I'U na EUI"opa.

:::
_.;._____________________ SEI.E(:iiO DE 1\VUGR.\N'fES

:: Aliás, li ainda no Rio que o pre-

5�_ Dfl•.JORG.E JArpEn :: ;;identc do ele esteve há dois me-

_
� j K ;: J ses na Grecin. com todos os �eus

ii: amdIiares. . selecionando 200 1mi-

-=_;====::::-==_="
'

:: grantes en1_um nlés. O nosso �{]n_C�RURGIÃO-DENTISTA :: 'mIado, aqui. faz essa seleção e1n

Rua 15 de No�embro; 760 __ BLUl\t1ENAU :: d�z di:Is apenDS ou mesmo numa

S senlann..· sem outro onus para o Te-

-

�--�----------------------�----------���-------'5
------�--���--�----�-------------------....--.-ª

=: .E. K A. R M A N N
ª CIRURGIÃO DENTISTA

�_-==:: 't�aios-X
_

Espccialidily.e �m Rh�iografia dentária para
q1.\alnuer exame médico ---

5_1 ��

=_I__-=�_._B�r�u�s-q�u�e��'��'�' T-e-l-e-fú-l�le_,__1_2_0�3
�

I'------D�:-.:-;-��·�-:-�-·�-�N-I-----'
5 A'DvOGADO=

=
� Edifícío "MUTÚA". 1.0 andãr - Salas 13-14
ª Fones: 1150 - 1375 - Caixa Postal, 506

� •
__-,-,-_-_-,.....-.,-B.....-'L_u_r_,l\tEL__N�r-'?-U_,:--__-S-'�a_._C-a-ta-r-i-n-n____,.._-_

E Corre fores
-

ª'
....

-
-

E

i:::_
...

- CORRETOR

__-=�Rua Maranhãó N. 2 BLUMENAU
� �

'umumUiliUtanmlmUüIUH;iitiiiiiiíiíi;;mmUHUU'UIIUIIIIIIUJln;: .

Procura-se um (1) com o..{:::al)ital de Cr$.
, 150:000,00,

para a ,fornrucão .de uma Sociedade. Mercantil 'com' {}
captf�i {le tt'$. 300.000,l}O.

-

Q ,riégoClo já está em franco desenvolvim.ento. Tl·:lt�.se
tia eempra da filial da ela. CHdH�Jalla de CO:tU�08'e Cal,'
'cndos (LOJA DE. CALCADOS "FAVORI.rrA'fij,·.l'tlit 15
de Nov. 1436 - Blumenau.

-

Gara�t�m-se pró-labore de Cr$., 4.(}OO,H(l fi
5.000,00 inensal para aníbõs os soclos. -

.

Maximo de socios dois (2), podendo. ser um dos soeios
CONIANDITARIO e o outro GERENTE ou ambos GE
Rl!:NTES. Combinar com o sócio Ili·�tell(lellte ANTO�
NIO MATTOS llO enderece acirua citado ou pelo fone
i-4-2-3.

.

que, tratando-se de nnrigos serví ...
CÜ)l'I.'S, admttldcs nu ,.ervigo pubü- Uma casa de: llegócios_ de se
co nlediame concurso e l,rovas de'

cos e molhados, 'sitá à rua AI
·11Ilbililaçiío. que já demonstraram injl'ant� rí'!i.nialídaré, s.n;
suas :tptidüis

.

no �erviço. niio:ele Prece de ocasião.
justifica tal exrgcncra.': Os interessáclos poderão

. I maís informes com o }Jl'Oprie-
Em i'dação aos �crvjdot'J$ esta- tido, si-. Pedro <lê OHveirá, no Iveis quer os amparados pelo artigu

I
mesmo toeãl.

W3 do texto perl'nanen-Le quer OS :.
.

que trata o artigo 23 do ,H:) .... ;..'- - - _ - ---. - - -

Djsposil:úes Constit\.1ctonui� ,r'l11<';;1-

I
..-.

tortas de 1946 c, ainda nos tP.T11l0S

eR1;-10 41

MOLESTtAS DE SENHO�ÃS
. DR. RENÂTO (AMARA

DOÉNÇAS1NTERNAS
OPERAÇõES' ONDÀ8 CURTAS

Consultório: Travessa 4 de'Fevereiro, 3
Fones: 1433 e 1226

Tenha

tal' de d.ila CÓiS��;' como é q�é:6 sr.

Washington Luis o qúaI nüo hos
tilizara o Rio Grande do Sul na

campanha pqlitic.,. eaíu cÍe cace

te tão feroz sobl'e a Paraibn. gue
el�a'TI ,Dr; .;p:).rªibanos liberais,. ao la
('O dos .gauchos, delirantes com a

c�ú,;� .do Sl'. Getulio Vargas? _ Não
tinha a Pal'aíba voto .decísivo na

contenda. F.oss� ela deixada à S01'-

mm-ena destr-uidoru das Ch:.til1n.t.,.
Usando tambcm da palavra o

paulista Coutinho Cavalcanti anun
ciou que GS seus colegas da. repre
sentaeüo de Santa Catarina e do
Rie -Grande 'poderiam contar com

o apoio integral de São Paulo para
qualquer proposição que .vise am.,

parar as v ítlrnas do !!,iganf.esco in-

especializada de Senhoras e pál'oos.
Atende chamados a qualquer hOTa

CQNSUI,To.'ni:o E RESIDElSCI.'\: Rua 15 de Novembro. 139:1.

Clíniea

Dentistas
"burguinho" paraibano, que está lá
em baixo deste avião, e logo mu

dou a r,ace das coisas.
P1'ince.q se pode gabal'\. de Já ba

v;::r prociuilidp. lTi�ti!âs coi-sa,s, In
dusive o have� p09tO' o Brasil to-

As chamas no momento
cn-eunscrtta aOS picos d,os morros, r

muítos
não ofr-recendo rniris perigo".

�-..�

NE;;R��;;NA I
- ----��.

Tt/B�RC't/L.Cf�
,{

FRI'IJ 't7EZ46ERlfL ce de LeOl1 IPI - S::mto Cr-isto em; ,

-

'

Corintians .. x Porto Santista o -IRenda Cr$, 270.039.00 - Goals:
.

I Carbcril 3 E Luizinho rCI. I FINS
!@Tj��f!!fl!i!mi'!�tmm Colocação: I1.0 � Corinttane, com o ponto rO:il ?!f6 _ Rua S Paulo.

perdido; 2.0 - Palmeiras. com 1; 1(1 • � •

3.0 - São Paulo. com 4: 4,0 -

IPortugueza de DespOrtos, com li; - _ --

3_0 - Santos. com 6; 1),0 - ponte
I Feridas Espinhas, Msn-

Preta. com 9; 7.0 - XV de ,Novem- J,
R t'

bro, com 11; 8.0 - Ipil.'anga .
.Tu- j chas, Ulreras e (lma�l,S-

vantus e Guarani" cPl(l J 2; 9_? -I fila.. .
' } '.',. ,

-

Radrum, com 13;· 10.0. ;- Comer- ELJ1..3R fiE -NOeUEffiA
cial, com 14; 11.0 - Por rugueza t , D

.

Santista, com 15; 12.0 - Nacional I urande epuratívo
[ e .rabaqunrn, com 13.

)' �.'�� sangu�
, ..
'_

'

_"', _.,- .......... ----...;:...--� _.-���

,

:Or. Aires'Gançalv,és I
! - ADVOGADO - t
I Residene:ip, ,"e_.escrit�rio:
-, � BLUM),;N'AU -" ,ó

I Rmt'llrusque-, iii) - ,.Fone: 1472
•• • i_.- "-

, •• _

� • -

__

IIADI
GR�DE·SORTIMENTO EM VALVULAS AMERICA:'
NAS·E EUROPE'A$.

_

.;_ PEÇAS .E ACESSORWS, i��DíOS NQ�OS
"""":_" SERV1CO RAPInO POR PREÇO MO'DICO

'Rua 7 üe Sétembl'O, '1 '* 1)

t"S f.: a produção, paga adiantada

mente, será obsorvida pelos amel'Í
canos &té 1953, IVIais uma razão ob
via p�ra que o Brasil aproveite a

oportunidade e absorva eSSáS in-

UlMÉR lAFFRONT

modificada. Todos sabemos que e

Xistem varias departamento llO

Brasil, se destruindó ao invés d�
se completarem. Segundo soube,
y�rgas mudou os rumos. entregan
do a<;> Itamal'áli o direito de fazel'
a �l11igraçiÍ.o, através dos seus; .re:'
presentarites normais. Isto dá me

lhores resultadQs, é nlaís barato.· e
';i'� �m ,ré�il1lÍ:>.,nto. _rll;;tra.s�dÍl\<'\r'';é>,

I·,,�íE:;,m\.LúíAÚE 11�iiGlt.\:roitt.'\_;,
" Para, a

.

Alemanha, Italia.

HOlan-lda e Portugal sÓ deveriam, sempre.
sa.ir vice .. consules com "melltali

d<,;de imigratorja", com estudos ou

pratica de imigraçâo� _;;-\. nova ge- i

MATRIZ: - BLUIVfENATJ. - (EdifíciO Próprio) , Rua Cam-
,J ,',j

bQriú - esquino. Travessa da Rua Paraíba' s/no -- FO-
: .:NE, i 43 5 - Caixa Postal, 402 - EmL 'Í'c)g. XARMO

'fRANSPOU'l'ES AnUEM CAl.\flNIlO

"

.'
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úrgã"ÂlJ�N'DA·'tA�õe�ad{;·"ll LONDRl!:S, 10 (DP)

.. lf .' I Gl"5 Brdanha revelou ter 'de serem realizadas provas

SI ,\PrõX'�edNdl d�,�A O" I tensificado o programa de recentemente
.. ç senvolvimento de armas EsSa noticia se-

Redação, Adnlinistração, eretas, com a, finalidade güiu-se ao comunicado de
-- e Oficinas ___.;.. produzir armas de guerra ião Washington de que serão rea-

F
Uua São Paulo n. 269 letais que "até para eneomen- Jizada"s, em breve nóvas ex-
one: 1092 ex. J>ostal 38 .

dá-las precisa-se ser um Iou- i'periênCias atômicas em

Vegas, e Nevada, funcionarias
brrtãnícos disseram que a.

companhia de aviação Víc
kers Armstrong enviará

ca.

vCl'tiglnmJa, deixa
r-am para trás o marco do ruí
lhão de homens e continuam
a crescer 30 ritmo de eêrca de

7.0QO .homens por mês, segun
'do revelaram funcionários da
defesa. Assim, cerca de 2 por
cento da população da Ingla
terra se encontra sob armas

-� aproximadamente a mesma

�I
percentagem que os Estados
Unidos, onde 3.311 homens e

mulheres se encontram enga-

I
jados nas forças armadas, de

.

�!IDa população de 150 mi
. .Ihões..

co" ..Funcionários do govêrno

I
disseram que o campo de ex

períêncías de' Woomera,
.

.na

Austrália, �oi aberto para as

Diretor:
MAURicIO XAVIER
Redator-Secretário; '.

I ORLANDO SILVElRA
EXPEDIENTE

i Assinaturas:
Anual ..•. Cr$ lUDJOI
Semestral c-s 60,00
N. Avulso Cr$, t),5fi

Mobilização 'vertiginosa
LONDRES, 10 (UP) -- As

forças armadas britânicas, em

UOlII'Gscentes �artidas o governo trabalhista

e
S. PAULO

Rua 7 de Abril n. 230
ti,o andar - Fones:
4-8277 e 4-4181
BELO HORIZONTE

Rua Goiás; 24.
Porto Alegre: Rua Joio
Montauri, 15.

.

'.

Curitiba: Bc. Dr. Murici.
708 - '2.(\ andar � Sala 233

JOINVILÉ
Rua S. Ped"o, .92

'

ser

==r=.»:

10 a 16 .

,SETENt:3RO
. f'AR1.\'IA€IA
SUAFÀRIVIA

Rua

PONTOS DE,
AUTOMOVEIS: .

.

Al. Rio Branco .. 1200
Praça Dr. Blumenau 1102

e 1178
Rua B. Retiro �. ,. 1111

FORCA IN
�

seu caso

Cf sua

Para' funcionar com diesel cu gasoliiio; de
pequeno, media ou grande capacidcide,' ti
INTERNATIONAL HARVESTER constrol unidades dê
força que tornarão' mais fQcH o seu pro�1êma
de aumentar a prodtll;ãor sem ·aumenfar .Ôí\
gqstos!"

,

,-

Qual destes
* Fól:llico de c:alç.ados? *

de .me sses Illimenticias?
'de mov.eis ou se;renifHiI?
'dtr tücido!?

'
.

* Oficinal me<:qnh:;ol; '1
'* HatiJ�lI nUJ:'lfhrda& OÜ no·
IfüaÍ"ior'?

. ,

, '* ,C"f:éi, hüri'f �u'
th:li1·

,�.,. INTERNATIONAL
,HARVESTER
'. 'Ort;a ludllstl'Êat lnfe.rnatiantll

.. caminhõ�s Internafion�1 '

.. TnrtoreS til M6qu;n'os 'Agrícola$ .

Mccom,'fck Inf.rnatian�1

São PavIo: Rua Orientltt 57

I I u
na luslr li

di-

36 libras, está calculado para
elevar-se a 54, em EI5 J. Nâo
oostarne os esforços da <.il:l
esquerdísta do Parttdo Traba

lhista, s({b a direção ·de -vneu
rtn Bevan, para obter a redu-.

·ção do programa de defesa, o

grande debate dos proximos
meses girará em torno de co

mo financiá-lo. O esforço de
defesa da Inglaterra, este ano,
absorverá cerca de 12 por
cento da renda nacional. Os

padrões de vida. britânicos já
se Estão ressentindo e se res
sentirão mais ainda. Uma cr i

se firranceira está fermentan
do, em torno do problema de

sério deficit' de dolares. Os

em Santos, 'sendo então rlesem
bar{,M�, 255, pacotes que cantí
nh: m casimirus, .nparelhos,
rO"pao, f inas, '''hj·.ky e artigos
de n�·bn. SeglJlldO a Est\mai.iY1.
feita pelos gllllrdl's_mOrls de
Santos e Río, '() contrcbando (

de mais de 1 milhão e 5DO mil

:1 fim de Iimítarem-". c rdenarn que se dê prefer';n·
"e

.

ÜS jnVéI'SÔ",S. A Inglaterr-a I ci:i ús obras esscncínis à de
".;;1 restringi li o nível planeja- f[·.q�l, á suspensão, desde abr-íl
.do das Inversões de capitais. pr-óximo, dos pagamentos mí
As instruções baixadas para ( dais á empresas, por conta de
Comité de Emissões de Capttal gastos de capital.

Vultoso contrabando
apreendido em Santos

(De um observadur SO(;Í;,ll)

U1N�� .IN��'STRlt"� �IMBJH�m DE SiNTI �jnHINl S.I.
- Matriz:· ITAJAJ' --.

.

Endereço Tde{{r. dNCO»

c-s 22.500,000,00
c-s 27.500.000,00

Frnidada em 2& .� Fevereiro de 1935

Capital Integralizado . .. ... ..• .. < •

Fundo de reserva legal e outras reservas

Total' dú não exigível... .., ..... , Cr$ 50.000.000,00

AGENCIA.S E ESCR,ITO'RIOS NA S PRINWAIS PRAÇAS DO ES'rADO
DE SANTA CATARINA. NO RIO DE JAl'i"'EIRO E CURITIBA

Taxas de 1){1 põsiros
Depositos a vista (sem limite) 2% DEPO'SITOS A ·PRAZO FIXO
DEPO'SITOS LI1ITTADOS Prazo mínimo de 6 mêses 5,lí2%
imite de ces 200.000,'00 4,112% Prazo mínimo de 12 mêses 6%

Limite de c-s 500.000,00 4%
>

DEPOfSITOS DE AVISO PRE'VIO
DEPOtSITOS POPULARES Aviso de 60 dias
Limite de Cr$ 100.000,00 5% Aviso de 90 dias
(Retiradas semanais Cr$ 20.000,00) Aviso de 120 dias

_-_ CAPITALIZAÇÃO SmmSTRAL--
ABR4 UMA CONTA NO «IM CO» E PAGUE COM CHEQUE

4%
4, 1/2%

5��)
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Quaría Página
e------_

,,_,

QualllhHa de céu voando
'1'u chegas-te para mim!
E eu, pensei estar sonhando
Por ver-te; tão linda assim!

Estavas rnesmo atraente
Na penumbra elo luar.

Tua boca ineandeeente
Me impelia a te beijar!

Resistir? Meu Deus; não posso .. ,

Eu sou fraco Íutal{or.
Estreitei-a em meus braços
E a lJeijei com amor!

Ela sorriu para mim
Naquele céu esrrêlado!
E sorrindo disse assim:
"E' doce o heijo roubado" .. ,

nômeno.
ESTRAN"HO!, "

"F''>:-; ':' enterdo do SI".

I
ç'ois PInce 11101'tO snhi"lment,.

, em seu je,rdLI� (m 'I'roves.
, fi'ho do d?funro 111':)1'UI'O\l

I Comemor-ou ontem seu ant- te";::']1l0nto,
versado nn:a1il'ho'. o sr, José Pel'Cehell_"(' c:ntiíQ que .:Transcórre hoje a el'pm':'l'ide

1_\L�l"Cell'no
CoelhO. Pince ílka entcnado com

natalícia dr! cxma sra. Da, 'Is,:;l_
l'f!r!cil'a, <ncerraudo todos

rle Silba, Jigna e';posa do sr. li • t'
Lê:!s Sirva. Industrtal residen.! §1aSClmenaOS

� sel1!, docl"mrnto-; e suas últimns
vontados , ..

te em Lontras. Cem n nascimento de seu fi-

lhinho Ad€mar, ocorrido a {j
A data de ontem !'ssina!ou· do fluente. está de Pnrnhens o

lar do sr. G:rm:1.no G, Martins

Aniversariantes

J'()SO ,prefeito
Ttmbó.

Quando seu filho -estiver trrt.,

tado, chorão, "Imposslvet" ('.0-

mo as mães COS�U'l1lam rllzer,
dedique-lhe uma pequena aten_
ção, pl'epal'ando "esPecialmen
te", par:,. ele "uma coisa gosto_
sa", Ponha-r, perto de você. na
COzinha, e ele esquecerá de

chorar e de fazer artes ...

.
Nl�;na pitn,�la' :pbn,hf' V'ra r-o

z:nI13t, 1 i/2 xieara' c�e 'm9lado
gr::sso com 3/1 de 'xióra de

açucar e 1. 'colher d�.s: ele sópn:,
de manteiga, até q�e fique eni
pónlo beni fOl'Ú', ,'-oe;' poêlerú
saber até quando de\'el'á dei
xar a mistura no fogo, jogn:ndo
um pauC';), dentro de ums, xjca
ra com agua; se formnr uma

hola solída está na- hora de 1'(;-

�til�a: fi panei�j. d.o .f0'7°·· ii ,IAlnd.a quon.te místúro com ·f '

,

I" I
cepos (e ])lPÇ1cas. hem hranca� I
e abertas. rnte ��'" mãos cem l

manteiga e 'r'�ça eoni a mi�tura i
neouenas bolas, Será um né de i
.mo'eqú; diie;l'ente. é delicioso i
Se quizer j:mal'dar al�uns pn- j
l'a os dias seguintes, ·arl'nme·o� :

,

!
numa l·'."a hem fechada para I'que nãO' melem,

rass'al-{em do anrversúrto nata

Jicio do SI'. Walter Miller. oP' e de sua esposa Da, }faria,
demunicipal Achacse eng'!Janad-::1 o lar do

I
Sr. Armindo Cardoso e de Sua

sra esposa Da, Erice, cem o adven

rIO II to de sua filhinha Neli Raquel,
ocorrldo no dia 7 do andan

!
Fez ano:'l ontE,1l o [oven A n Ile.

ionio Chedid. mIJo do sr. Anto ,

J CASA:\fENTOS

PllO' Chcdid Seuior rl'sidente em
I Heali ZOU_se >!âbad;:;; ultimo

Hio doSul.' I nesta cidade, o enlace mal rrrno-
, I niai do sr. Walter Ko!tmann

Comemorou ontem lllrr1S um

j
com r. p;entil sr',,), Ed,] IIahll.

fUO' de existcnciu, o joven AI· filha do sr. José Hahn.
<IíllO Dehatín. residente na "i-

(zjnha cidudc de Brusqu i, YL\..T:\.\'TES

Festejou' ontem mais urua Estcve domingo ultimo nes·
.

I' t
. lnr ta eidad?, O :;'. Dr, Ar-noprimavera [e exis ('nCl' 1, o ln e-

l'eSSflnte mcninc I'mo. filho do Hoeschl, in:egl'o juiz de díl'eit-:l
Sr. Erwino E\';;aItL da La var-a. da r-omnrca 'de F'o;

_ . _ _ _ _ _ __ Il'ianóPolis.
PALAVBAS

e

,.

Est€\'e "n:c.ontelll :i:ntl'e. �ós,
. FI ten,1�)_ l'€,ol'nado a Itajui, o

CRUZADAS ,<:1'. ?'furij'J Hamos.

AníversárJou-so ';:'ntem (l

na, Ros?, F(Sehel', esposa
� r. Ewnluo Fisch�r,

PROBLK\L\ I\,o :�Oíi

Pelos Clube!

o CI'€me. aue Dl'otc ic
a CL:tis. ,ftument.amlow
UlC a resisf<':l1cia
nahl1'al

-_.�
') b 7 :\ S, H . E, lrirnng[l le,'a1'ú a

efeito no :próximo sáh3do cm

sua séde soeia!, 113 TtOUpH\�l
Sêc:!'. o grandioso "Baile Espo!"
tistas". Pr:1'a 'esse "1'e\'€i1l0n",

_ qu(> ter:'! a abrilhanta_lo o [l fi.

I nldo "C-::njllnto de Ritmo de

Nandinho", a('ham·sl" Cnny:r!a'
dos os senhorC's a<'sociaclos e

{f Preceito do Dia

o Creme Níveo. distingue
se de outros Cl'Emes de be
leza por ser tambem 11111
creme d" saúde da pele, Bs
S::1 distjfH-'ão pr'O'lAM (lO f�ltC'
�� ser: Ni\'ca f�hrier.tdo cOm
r.lI(�et':t,., f'u!J"ül.nci:.t :le lia
�'e �i�l1Ut �,,� I cIp: �on1pt)si�qo
eelllJa" i clfmliea. a d'j (.t:>id,'I'
nlp

,.

hUII1:!,_na. A �'ua' (·I}li.'-i
fJl'''CI''� l!e NlífEA, O Cre
me NIVBA e .... ita ore' '8-
C"?mênl0 da pele. o apul''!
cImento de asperezas. In 1 n.
ch3R e rl1gns l1rf�lnai:lH'[l�.
NIVEA fi 11m ótimo Cl'ell1f'
para. () dia e para a. n")l�e e
P!'PRf a·:;n mnravllllUs 'lllei1W
�Olno b!j �e parn, o nó d.; :.! t�

:oz e 'la l'oug-e, E' tamh',m
Ideal P[I,;'� n. limpe?,a d 1_ l.e-

1
Je, CI'CI11<1 NIVEA con1pm
todo�, '()s elemento� nnlriti
v�� n(·cDs;:::á.rin::.; h f'On,:-:Pl"'/a

S:'
J
(';)'1 de umn cuUs bfl� f! ,,,,_

ilin.,
'.L ". �

IIDTllZO:\T:\IS:
1 �� tll�!'('l·idcz. 2 -- Cnr en

tre {} v�'I'(lt' .! () �d' r:t.1Í'ldo. :�

- DII'.1s \ t:Z0';; I'onna <í!'l',ti'.:a

do artigo "dt". 1 .\n� i.�a no: ,I

musical; SillllJOlo (:0 hei'; lia, ;,

- :\f(·dirl:l, itincr;il'c a chinesa;
Lingua la'ada n,-, sul dr, Lo (�.

fi �- TelT:l arada, 7 .�- fns;!,.u.
menta pal'f: ra!:Jr-

ruo ser l'esel'vad:1s. com o z ='a_

(101' ('" ('Iube,

"( rI iPõld �s e rcsfriado","
(Js inrlh'jc:lu(Js "taC'aeWs de

ticu]armen:.; perigosos. polctCll1'
d('ix;ll' O lf:ito cO:l1Parec.!ll �;()

traIr: ,Ilw i: pnSS;l!ll :1 ·!"'cw·u a �

'!1l"S:-.:H:; {,C:1l1 aS' qtf1iS
l'll1 (.Imt-]to.

cn' r:tm

"EHTICAlS:

t - ü'ap:w2m' as au111·<;.
"Tenha \'Olll p�',;.r,:'3 resl'ria

das as 111'ecaurõl's que deve lo.
Pref(·l'il'Ú. 3 - Deus egípcio;
outra l'I'isa mais. ,1 - Brisa;
Partida. ;; - Trecho entre Gaias
e l\Iamnhiio: \Togal e consoan.

te. fi -- Genel'o de I'anllncU1as
cem;. '7 -� niVel'1íI'-�e <,omo mo

leque.
SUU:ÇAO N·o 3H:J

I1orizonlaís -� coa. ·>.::ara, clll·

cuiti',':I, os, Hmupa. (,:1l'e, r�o,
(Ir, ni, sarg('[::, rouhos, ado.

Vel'[ieais Curo>', :,:uspir:;\'
ceI, ao,' I'IW, lJontO, tlgllclél, :\l'i
�ri, uh. ebo, ól\'nl'ento, :1I11e-

lia, :,' rf

mal' com Os gl'Ípailo3",
NES.

Pará as festas . infantis
cenIO o,; 1I12nln':s n:io ��1heni quais as crianças se 6í\'(�:':;1'.:i()

bl'jnc::l' cooller'lti\'amenle, m�s !iYI'I';nente Ih!ran [e J!If!J,1 !.(fl'é!
gostam de usar indh·id.l'llnwn� !'omo minimo de F':r:�t'\'is:1o
�.c '..:, lIl?SmOS brinquedos, ,i" rcssive1,
l)U!lS exigen(·i:l� neS")

<.ão mui to reduzidas. A_pl'eStnte alguns jog-os sü-
ciais sÍnlples. Forneça. por e

xellJ';;'o, "itosos chapéu,; ['.' :'a
n�;

pel e {:llnbores� e deixe 3._.j t"'-ri�

co],:'car no sn1ão llluit:h I rin.

Qua"I'. ,\ noitinha. sirva O j,:n_

tal'; embOra pareÇa inC'ri\'21 as

crianças gostarão rle C'Jmet' no

j�rdinl ou na copa� onde pOde

riio :Jgir lÍ\TPrnel1te sem tem;')r
de qUl'bl'nr coisas ·�u :lJ:lnoJhllr
o tapete_ l' 11l eardapio simp'les,
de lIo'jnhos de carne, dc ba:uti.
ilhas CO!'[H}õlS e frUtas é o ma;8
conveniente. s('guÍdQ do h;:;]o

de anjversal'Ío que deve ser :1-

C'oJll.\'anha{:(I de um copo de lei.
te, bebida muito saudavel e qU\)
as Cl;íanças rtl'ej)(>!1) C(Hr� nr,,·
zero

ese durante ';;, jantar pra! 05
e copos de 'Fapelão e sirva o Ibolo com toda a solénidade, t

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

unç'us hrincar de soJdaÜ'�s. E'

preciso, no enLanlO, quP eles
núo exagel'em, Para (IUe não fi- I
quem ml1ito cxcitados ú tl�a

bem <) brinquedo ('om brigas •

O jogo seguinte de ,-e �,O'

tranquilo. Pode ser de aç1.i\'illlw_

ç'ão, ,j:,íll'll dizer a ('01' Ou :1 fnr·

ma de um hrinquedo esc'.:.mIi 0

Ou então jJl'Oéure illdl1zUo,; -::l
[azer ti.«lrraS ('om Jupis de ('<1-

res.

...__ ---______:_�-_?�

-ascalho
RO�IANCE

iHER8f,ftTO SALES
I (J mundo misterioso e bárbaro dos garimpos de
diamantes nas páginas de um livro profundamente
realista � humano. Milhares de vidas dependendo de
um milllIto de sorte. Um romance violento, cheio de

drama e ação, retratando as lutas, os ódios e as am

bições dos homens.
. IGORI EM 23" EDIÇnO

Inteiramente reescrito e em fórma definitiva.

Em tôdas :iS livrarias ou pelo r.eembôlso pOcStal.
P.r{'�o: Cr$ 4.0,00

EDiÇÕES
O CRUZEIRO

'""

A ímpressão digital não é no

vidade 'para Os chineses; Ha
mais de dois mil aon:os·'que_el'es
usam as impressões digita.is.
como meio -

para identificação
.'>ohre selos e. firmas.

lorante mineral da mesma tona-

lidade do marmoré, '" � plique
a massa semiflui'da sobre 00 es

tragos, alisando depoi'; 8. super
flcie' da cera. igmiJàd:l>c'1.do'a; do

V "'S bo 2''oce' a Ia ....

... qu" 05 terra. do . Norte do Pa

raná séo o. Olt!mos reconhecida.

m�nte próprias poro o <:u!tivo do

cofá?

,,, qu" no Norte do Paraná mil

põ� de caFé chegam a produzJrJ
numa snFra, mnl. d .. 10'0 5(1(10& ó.:
café em clko?

tempo a colo

nização das férteis terras do

Norte do Paraná. E no entanto, já ê uma das
zonas mais adiantadas do,pais. Mais de 3.00'0 quilqp.,

metros ;de excelentes estradas de rodagem de
nossa construção - eis uma das razões da iprosperidade .

dessa região privilegiada pela Natureza. S�o estradàs
consfruidas para permitir o rápido escoamento da.

enorme produção dos. cafezáis. hortas, pomares. e -cciaçõe! das
milhareS de propriedades agrlcolas situadas' em.:

.

_
t6rno das florescentel',i cidades de Londrina ê :Mtttn:;gá.

Transporte fácil para o fruto de seu trabalho -

Uma garantia para a tranquilidade do lavrador notte-para;laense.

Vá �tilrecer Marillga. ..
Oi; e mande buscaI' ii

-

fllmília

Vias de comunica.ção: ESTRADAS DE RODAGEM - FERROVIÀ!UA DA

R. V. P. S. C. e UNHAS At;,REAS DA AtROVIAS, REAVE VASP.

EM PEQUENÓS - E - GRANO.ES· LOTES

'CID.
ANTERIORMENlEi:�éIÀ."DE'TERRAS'NORTE DO PARANÁ

A MA,/OR EMPREsÂ,,-COLQNIZADQRA DA AMÉRICA DO SUL
- . Sédé:- -Sõo- Poóló; Ruo· Sl:io Bénto{ 329 • 8.° ando

Centro ,de AdríÚnisffoç50 �-,Agã'néfa" Principal: t'õndrina R. V. P. S. C. Paraná

Informações com 08 escritórios de São 'Paulo, tondriua e

Muringá, onde está celltralizada a Seção de. 'Vemlas de Terras da Companhia
'Titulas registrados sob n.· 12 de acórdQ com o decreto 3.079 de 15 de Setembro de 19::3

'.

,.
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Snr, Diretor: "', '

A própósíto do artigo publicado l)e�$e diário, em data de domÚlg0 Tomamos a libérqad,é de adian-

último, intitulado "Sete de Setembro em Blumennu", }W qual o

artiCUlis-1
inl' ainda, que' não i'of tom facili

ta diz est�anhar o fato dos 1l0!'SOs principiüs eJubcs r�cais não terem to- dade que conseguimos a colabora
Ir.ado parte na parada do dia 7 de Seten1bro, cunlpl�e-me na qualidade çflo dos jogadores para a referida

ele Diretor do Departamiónto Atlétié'ó dó J)almeiras, Espo;tc Clube, levaI'

I
parada., porquanto" todos sabel,n" que

ao conhecinlel'lto de V. S. o seguinte: - ll-i.10 é COJU pouco esforço que se

CO�)O nos anqs anterior 23 sempré 'temos participado do referido de�- ::!o�segue reurur as' o a:tlê��s. rüio sÓ
:file. tal:nbém eSte fino. l}rú�.Aâenciaino�� cédo a preparação dos nossos (1- homens como Tboças; pe:tteneéntes
11êtas 1l1UitO .eulbol'a não tive�scmos reoclJjdo qUtllouer convite l1C�';5e �el1- ao voleiból íelYlínino-, e ·f.oi ainda.

T.ido, �l'a qúe p,u!iessemos tom?r"l;art� na tradido�a.1 parada do dia sete, com di{�r.:Uld�cíés_·que'.·áP;-oi:,tãmó�
_ Esp'eravamos. ��nÍo é lÓgico, até t\ véspera- do dia feriado. re.cebEtf _CDJll�'anieeédênc�a-os càr.iâ.ze�;,_ pro

�}gtÍmà éó;';;dni�áçãó oficial das, àutoridades encarregadas da elaboração, vicíenéiamos .. ,a' litnpeza, :das ,taças
do progrãma. marcando o hOl'ári"o 'benl como o local para a c:olocacão dos

I
·�om as quais os jogadores desfUa

\ �tl�tns. E!,-�etanto) c.ou:? ?ad.:1 recel?es�.en10s �1esse 1?artiCU�lar. e tendo-li- riR"�. beln aSs�m c�:n0 O:� atúomó:r�o.nas colunas desse dmno, ctue .o de�ile ser!n reahzado as 9 horas. nos I \'el� para a ('ondu�ao dos nos�O�
. <li"'igi�os com �s ",-,05;;OS nUétas para' {, local de praxe, ou seja, próximo atlétas para o lúcàl',de' p:ll'tida. e

::"0 C. - E� Luiz Delphino, chegandO �ib local exatanlent€: às S.·H; hOI'as�
-

,
I tudD isso ClHitou ao cluhe alguns

Lá. reCE"�benl0s i'ústruçõ-ês do Tte Paiva, par"a rorrJ1ur- logo após ()� 1 cruzeh�Gs, para depois, _C'0l11 tunn

êespoI'tistas que jú estavam agrupados na frente do 230, R. L e imedi:l_ ürdem do Capitilo, vermJS água-a
tamente colocamo's em forma os nÜétns, de acordo com a úl'i'et�tac:ão do I b:1ixo todas as' nossa� p'retent:'ões,
referido oficiaL Bem, aV, aí, tudo· ..be�. e l1,-,c1a havia acontecido,

m.VJ\1EN/Hl, 11-9-l9:Hl

DOS seus associadoa: a.'o públi(�o l)lu-

! rnennuense,
belU como

-

a V� ,S .• e se

o fazemos, é para nos exin'ul'mos

i la culpa. qu? nos ioi :;trHywda. por
nfi.o terlTICS 1onulCl'O pa.rte no gl'�n
di080 desfile do rifa fet"Íadà de "l

Facilitaram al�uns �13yers �o Bom Retiro fi esrna�a�or
lrioolo 3IcaD�a�fr�elo. Floresta· �e mo �o Testo
Ipenas o arqueiro e o centro..médio alvi·negro fizeram
força '�IO Anormalidades no vestiarias dos vencidos

Agora que;; certame da sp· Jlidamente 'J.tirand-:;,se sobre a o Flc!l'esta cotejou desfalcado
sr, gunda divisüo apI'oxima_se do mesma com as mãos, O pcnatl y de dojs litn1:l]'ê;; Fc" C" Fie-
d[l ' '

seu término. vai aumenlando foi cobrudo por- Eugênio, com õhe!"
';\iio es:e\'� corno I]a:;

sua significnçüo, O cotejo cn- "ucesso, ema atitude estranha 'iVil.·..:n da Sih'a loi. o r.pHa-
vezes, em que impl'es- tr-e Iln.n nr:!irn x Florc.st:l ('on· do hack IOeal. As pegadas c.n, dúl", não havendo destaque em

,:,' onou sobre-nranejt-a. '1'>,'(' al-
seguill d:spC-J':'r lll"enluad.l in., pelg::nie 1 tifo \,innt.ti de nldn seu trabalho. Fez yisln groR:·.gl1l1!i p�cados JÚOdnis, dcix:ll1-
teresse ('n[I'(' o; Ians rI:l sPglln'

'

'('l'yil"'lTl, no ' ento inicial, pois houve
dona. pc's (I tU"lllD de P.io <lu () ,�egllí!clo 1c':11j)- !':'i !:!!·)i I li;'! : :�,' olamoroso. '\'))('11'15 r",

TeHt[: k;l'ia que pa,s:lr por s/'- mo ]li:!',', Os \'iE"i;'ln�L'S que- 11", ,:"1!:;:' seu tl('s{';I�p('nh::, As c'

t'bs perigos'lJo' (':lllll'o da gi- nhumn djf!culdade ('ní·:..Il�""I':t!1I ii qU;lc': Flcvc ':1: C:ll'l"", 0"1-
Eru outr-os lanc!'s "no',,!!

nústic" 1117snl() s hendo SI' tk pela fl':ntr, 1-:SU\'lT:l111 a Y",l_' ,';ljll I' l-Iel1l"Íque; PlIsso'd, \'al'
ante luilo que 0':1 () f;tyéll'i!n da t'l,le, flpl'o\"ei' 'ndo a "rel,'-" 1

i I', l' :\crllcl 'fi; Conch, Otlj,
tarde C"VGl'tjY!1, que III.:" deralll lItUitO" )1!;'>'(':''; í .I'·,l'gc, ElI�J,njo e lIeJ'bcl<o,

do Brll!l HI'Lij"CI, .\!ai,; lri'" [.;<t:l':'-; ]\,':11 Hetil'o: \'inoLU, \ran,:et
lnfelizmen:c lllb conlil'llJ:1- :toram m�l'cados, p�J' .rO!·,�e "o,, e .111:10 de J)t'll,q; Adem:::,l', l\fn,

rnm (JS lJon!'reUran03 ;: t:10 ('�_ .j_ Her!J[rlo !'.QS fi e J"rg' :ttl :!l' (';]['0 e ;'\('1.',)]1; Krierk, c\iJ'efl,
!JPrac':l rCSi,·.t?nd'\ lÍt'ixando'se minuto t De\,c,,'e acenhl"r tjll" EI'j('(), Joüo e .TOSt·,
I

L

I t' l' 'I' 1
I

a IU,Cr com l't':l lY:l a�', ld:H l'.! -:-
. :\l,!.!;1) Ee pfl<SOIl !Jus ycstuÚri'l" ��J.:Y�:r.;;��
do ' rlnhe alYi-)1I'('to '''11:8-" do §

.. '\'.\ LP" I:HATE,\UBIlIAND
" .�-

j I\:::���t�icl�:��l� 2;1l���lt::i�r,:�r�;:� � Ta.:RRA A'RRASADA�'m]l,,:ico rlubc, elilnún::;nr!:: f)', � L
I
f:)'o t ;'''In 'I d(�si,.tt'n<:'a dt, do,": � L"b I I

I �'ll::�:-,C::jl�(� :�:1;::;�;�(':��d;:e[L:� c:;,J S ,I e o contra um govêrno.
I po-; S l'eSpi'i,lÍ\'1! I (a'�I:S�S,

I" t, Nfl� d:'5�L.SSombrad's páginas d� TERRA ARHASADA,

, . 8 faz o jornalIsta Osvaldo Chateaul,riand uma análiSe minuciosa
:\JII1Utos dCpOll, ]JouJe-s" §

. " . '

.", ..... ',., " I "crua aos atos del11uosOS pr!ltlCado� pelos homens do ultrmo
ClJSd \ "" eln c.\1111! " que su- O go e d S- pa lo

I a
v ruo e ao u,

Illente :\l',::�c'= e \,iHo'ri rlcs,'o- -, .

,

§ E;' um depOlmei1to COra]050 e sIncero contra os polltlcos

/1Jl'ay,t1n,s,
no "ntido ('e inc(

11_;
-I ,.-b;�c, "1

.,

'O 'I'que tentaram transfOrm3r '''(!IH! e <....stal U e o nraSI num!!
'ÍV'lj' seus co-mlwuheil'c", Es:e' d' 'IZ' autor .�terra de ningu-m, ou, como veem"n1 emente o �

CCntllU'), não �c e!llp::nhu!'UJl1 a
numa terl"'l!. arrasada.

fllndo, ma 1 me'lll I :l .s'm (} ar' R E' um,3. 8cusação formulada atrllvé! da voz da rn31s

can�1�(ll.('J' I \'lsii111'e snfl.'[l1 .dl,l:lS (.l�,'

IN
_

dente verdnde.
• Ln-,) :l!H(,:l��' ': lJa 1_Bn (1. .sp!"jaB. �tJ

.

! "OS :!7 ,l�illnl::; (J p!ac:I]'(l f,,; •

:. Preço: cq; 25,00
1 l!l:!Llgura/lo J,'Jo pÀ�reln:\ c.ür·_

�, lC,n tt.dJj,� ",� lIvl'ario13 oU pt<lo 7'1'. 1ltbt,l,,(} l'"et.ll,
l!:'ia (' qU:lll<!I, f,'lU�':1 \lll llli,

,

t f
-

Rl1'i dO Livramento, 203 - rUi) IJfi: .JA...'N"BIHtl U
nUlo jJill" o eUeen',11IlCn iJ (:1 ii'

I:ta�:' ink.'al, n�llll'l hol:l que j'.Ji S 'Edipôes O CRUZEIRO �"'ú úl'ea dó B'lm Hcl il'o, íltn <1e H "

·'"lls z!l;':lléiros' cl'ft'nde'l'[[ cf;ÜL ii" ��........��-e:c��
\ :::-IlHm II III,';'III! ::11 I i: I! li! IImm iJ II � lU !lllll fl li I" ! !lHI !l1fl1! IH II! IIII! 11m II i I 11!l!!l1!! l1II!.!lI ll! I !li IIllI!!!!! ii! 1111111 '.::

f! s·
..

ecanico Te azi !... �
'II §Não comprt> lonas par:1 frei os, de C[uaHdade inferior, ou de procedência duvidosa,§_.:::

, l�XIJAM i\.S LEGITIMAS; ªlª G ·R E 'Y- R O C K :"-
.�---';"'-,----__';'_"""""-------'- r� FABRICADAS NOS ESTADOS UNIDO� :: '

'ExeDlplo fornecido por lajes t.EQMES. Mncc'7D�1�D;,J1S;,�r��;f:s'l;l;,;�2����t��'��; C
� � 1§

o m'::' t\'{) Por AI �e:to ,I De- qU:i1quer fornw, os lw' =.11 li, H.I:. iii N. mpor açao e OIDerel ··S
I1Ie-ns da Ass[!ch;'ijo Rural �le:: 'PiI, ' ::
Lages vão lntando Íncansa\'cl- :,:CU!UTIBll - PONTA GROSS.'l - LONDRINA - MAR1.:.,�A' §
mente p:.;ra prl.lü'!4'l' o Ir::L I �
ProtegCr o hoi ql!U' dizer ê CU1UTIBli: UE::' B:wão clt. Rio Br�n("ü, esq, Jnst' Loi.l !'t·iro.

jJl'oteger o Erasil. ' ::::Ullm;mm!illilim!!ml!1!IBBIlIlli:mmíHlHw"-'

Mais -�iLts;to
cm ,':l,

l'llP
!cnt,'r tnlZcr' n:é c:, qual, ':i\Ul'udll, '('nn"ado dê lanta de

um A renda do p�'l'110 mais uma q�2r O\II!"', eqllipe, :lér'l qw"

l'
EOl',";:l!1.!Z3\,'i[o nos ,�etorc' dax

que ;]i.(J'e;;l' lllilior ,1- ·:vez,· foi. deceocíonante: Crx nrcar com p:ejuizIl I el<.'\·lc!;"" i,nt:(ndcs t' d:Js pr()pri�s asso-

tcni;&o PO!' p')!'!e do, téclliCI) :-1,/:,-0,00, I'orio e qU<l1qUl!' ('Iuu" dI' vez que nos':' pÚblic.-, C';" ('l:l';ÕCS.
_

PC'l'!\, poi I a ser-e �'e um pl<lyel'
,num,: jo:'nÍltla qualquer; não

d('\'e servil' ele base. pal'�l, que

': teime em tnclut-In num pos
:r, ([Ue ex:g? int,,}igeneia e rnc-

vüntl1:nr';tC {�n'i1nt2"
Teve ,!-CI'C,,'Il1Cll'O

iIo;� \'i!--'it(l�" 0.S, 110' �, .s:; nÜIl J J"

rum t{.c njl'r;:�. lnhl"am ('0111 mui.
"t l'iJ,r,', \Clt;lll,JO ',"S ,;CU'. I'"

gOf-: {'O!iI graJ1(lc tiHti!=·f'l�:�O.
E'L\'e hastnne infeliz.'1

Lem os na dÍl'('!:;i�

ao Ccr-Intians o

ctt/e e.:;pi?r:JV3.ln ::;ed·S lJ:ef_;:�cnuidorcs� !ou seja. um tropece contra tt Púr- :

tuguesa S&lltistn, O clubé rlo par-Ique Sâo Jorge triunfou' -fr/Igada;'
mente, o moemo uconteecndc com

o Palmeiras cm Campinas. Nos 'd'e
ln[\!:; prétlos nada hnuve de sensa-

ciO,I:").aI•. sendo est.Es oS

principa.jf; da f:tap:l:
"

d-t-t:nlhes

Jairo:
ccnneréi::íl 2 x HadÍtllfl i -" Ren(fa!
CrS, 12,23G,00 - Goal" de Pautísta

e Vacaro (C) e Sturaro (�acll.
Ipíranga J x Juventus O - RemIa:

I: Cr$, 8.649,;)0 - Goas de Tico;

I
Palmeiras 5 x GU;'iranÍ 1 - Ren

da CrS, 117,0'10,00 - GoaIs: Ho

i tirigUtS 2, Jmr, C�i\\hotinho {' P'lll-

1'::�CliIi ::_"": "� P::i: �'� �' =' �"e:ll� :: � I:I�'_ ni�,�':
I
!
I
I

I
I

do que j'" ';('Ill 1I1'lI't':!cl:s do;;

tentos e.n t'l)ndiçõ;;�s il'reguhr
!IS dOis últlmos da l'ontén-

,lllUI, (j:;i 1('1' ",ln lIlUi'O ('1'!\.\I';I'

d , p�t' tnelo;; �':Lrllele" (III! ('sU,

Jnbaqu",'" 2 x Pünte PL'eta 2. (scx_
1:"';<:11'111 - Renda: _CrS, 49.1110,00
- GOal;;: Búdc
Moacir e L'<lIdo iP.P,I,

Procure .Inda hofé � aliente d.

, '5):;=:=�-;� �,,,I,,

C·
I J)JI>J�

O. I �-�

'lul elétrica
iJ'lficom lampeão!

... �
.

, - ,-- -..._ - .�" - ..

A 'luz firme 'de uma Iâm�lI.lla nas cl-

dadés. 00 luz turva de um lampell.o
nlls"'iugarejos mais remotos, (; "Dl:hhl
dI! 8.,P�ÚIJO" é sempre benvlndo, l!el'D�

,
,

Qual, porém, não foi a nossa SUl'- I rigissemos ao Capitão comandante'
prêsu, quando o Tte, Paiva nos i11- elo gr.upo, e dêle recebessémos a àe

for'mou que havia. recebido' ordens vi,ili; autorizal;'ão, a qual seria cta

sUJ;leriores, para não déi.xar tomar da imediatamente ao Tte, Pai"",
llarte no desfile OS t!tlétas do P<lI- encarregado da organiza<;>ão e· a

meiras, bem como os 'do G, -E, 0- pronto dos atlétas, Com cspanto,
linlpico. por não terenl co_rnpareci- porém. reCebeli10S a seguinie rcs

do ao loca! lnarcado -nó" lÍorariq pcstn do citado capitão. cujo TlO1n�
ce;to, Naüll'alm€nte, isso bastante. não conseguimos nos lemb}'ur no

Era êste, o esclarecimenl..? que

cumpria <lO Palm<:iras E, C, dnr

tmé�u com (IS nossos prablellli. ti
.

, ,"'"

t-OllsalfFOU-fle, assim•• "nollllo jornAl".

de mim, já disse

Agradecendo

I publ.icaçao da presente,

I'
atenciOSamente,

ALDO B. DE MACEDO

: Dep. Atlé1.;co 010 Paln(ci,.a�� E.C: '

I

�ulli CXC1ilp:n de C:(;il10 se "{'!'ol·
\"em ':.' prc!J1elllas uu,na ".'oei" I;dade, democr<ic::,
Se h� \'('!' ,.; ll1:1js llUlilCl'[I rIe:

.

-

-

�ATARINENSELtua.
1

Regeneradora
C

.� �
ongeneresitE Seus

-------,----

vcrdaddira . eW110mÍ:t est:i
.

. ,

em escolher o caminhão' :lde-
a n:�iizar, ,Seja qual for a" sua

C:lrga, eXlSte sempre um' Joternational 'com a ca-

"pacidade exata par:!. f2ze,r O trabalho m�-
ximo

.

r,endimento.

Rua 'Getulio Vargos
'End. Telegráfico: «IIRESOLfSn

s/n. ex. Postal/'!460
J; "'_ ��c, ....�-

'BfUMINftU
-- 'Telefone, 1228

STB. CATARINA
f(::

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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nídos, provocandc< iacClld:fJS c ex- se�unda guerra mundial, deve Ser
plosões em cstabetechne-ntos indns- determinado imediatamente. Quart
'tr-iafs. do esses d2sastres sejam de crif.{ern
Hoover pt!-diu "1 e.")apf'!=tc:J.·j õac E!draordinul'ia OU lnexplictlveis� e

nutt..)ridncl�s in\llt;cl?�!� d� to.to 0, atentem a qualquer fa�e do pro�rR
pais para cornba tor a afile��;a ver- ma de defesa. deve-se estabelece!"
melha. O cll<.""fe d.; fi'-.:n. CHi rnon - trnedfntnrnente contacto direto com
sagorn especta! a vudus "1:- autor-i- ! O FUI".
dcdes enc.tlrre;_{ada�� de vetor para Hoover faz notar que o FBI con-
que se re:3peite ti. lei, faz notar sidera que a proteção contra a sa- ra. em questão. serão perseguidos. detarnberu qtre não se deve ale!�tar ·1111 botagem é uma de suas :funções Roover disse finalmente que a acor.to com 2; lei Taft-H..'l.rUeY quealarme e rp.. ie é preciso deslne:-dir mais importantes. Acrescenta: ,�O coordeuacão dos esforços provou, i pre-P ...e o empravo .de íorça,:·intimi

sabotador- que atenta contra o es- lii5�ori("��n.lente, que é o nosso meto
i
dt\çã') e· vitjle�é;à P3�2. ín�:tenc_iarforço defensivo do país. procura. mais errcteute de combater os eJe- nOS operartos fi greves IlegaIs e a

rnenros crtmrncsós e subversívos. i ções de protestos em .massa; �e-

I
Reul Jara=JI O dinlu�itO ermi ..

NOVAKOi���';;��C��l'���i - O ! ���d:roov��r�:!O:':!!�lo�::d: ��:;�
O qual O velh'-D'bo esperava I'

q�;\� :::�d�:t���:���:�":.::Cí::�� I �:a:��o:in��!��o�S �e::;;:l!��mars uma vez a leI Taft-Hartley, I Interrogados, d.z o jornal. ·'tem co-

b f· d sua v�da
.

em uma campanha em todo o país

I·
operado com entus!astÍ!.o. com riC egar ao Im a • contra os comunistas e símpattzan- gover-no para procurar d;lr·ás. suas'tcs que são susps.itos de corurota- organizações um ·trabalho 'que eles

S. PA1JLO, (Meridional) - José José Pattlino Pidelis chorava. rem treze grandes síridtcatos opera- •
sozinhos não podem :rea,lizar'.'.

r-aptdarr.erite os rnmores.

11"("-;;: 'iDios E EXI'LOS<iE>]

Paulino Fidelis. com 83 anos, viu

vo, runcronarto aposentado da Pre
feitura Municipal. atquebrado pelo
peso dos anos, é� der-ramando lngri
mas pelas faces. entrou na sala do
delegado Pedro de Rezende, de
pernoite, no Depar-tamento de Ill
'i.'esti�açi)(�s. a rrUt:J11 �OliCi tnu pro
vídenclas contra o ci-íme de roubo
de que fGi vítíma, pouco :lntca das
22 horas.

LHVAlt,\M 8U.\ ECONOlHIA
N ..PT:"!lldo a �'iU Li·' r:·· .(-�"1

autorid::.dc-, o Iwto�ctlnrj{) dlsse que
resido !lUIH quartinho. em predio
(.h� b:lbit,u:.l0 ('oiet1vu, na rt;tl Ca
llOte V:lle,lte. 14·1, elll Pinheiros.
Apó:; o jHntar, s[liu a dar tUlia vol
ta peT'1 chl�de p ..1:1":1 dbb'air o (>ç'pi· ..
ri ln. CEt"l'�t fias :!2 liunvi. aO voltar
iH} qU:U'lO, rle.j)Lirull C01H a }Jorta al' ...

I"·�HH).a�l:! l' iJ ·-t-':l inferiul' C·lYl de ..

�ol"d�rt1. 'rudo ft)J':l th_"' seUB lugare;.:,
H.lIu}.ias !1iil'�d',s pejo a�soalho. ga
vet33 l',-"vo[vid�� e objetos �sp:tlha ..

dús POi'. lüUOS (J:;; lado�.
O !lutar õü ("l'tnl(.� -- ao que se

ln·(·::�-ulne (."on"lcr_'edc-r d!15 nl�neira�
fh:·. "'-l:lh() prelo qth·-: durante rnui-
1ns anGf; trabalhou na Javoul'a e

lliL ab(;�!'tura dI? ruas da eapital le
vou \Hn COfTE 011c1e PaulitllJ g;lUr
flava oUo lnil e!'1l2c:lros. ·úrn:'l CU_

derneta da Caixa Eeonontiea Fede
TR!, com deposito de 7 mil cruzei
!'os, documentos .de identidade e

('utros objetos.

Pôz termo à
exisleDcia

It-GS tc-rUlfl a t;x.S,1.cn(� a. m.!"'"�r!n
(lo ':;"lento veneno, S;i\}M!O últ.imo,

, 'l "!o eHtus1aS1110 do mundo sudal
btumanauense, indo indicáudo flue
""'- brTho (:ns anos anteriores será
�Hl,e'ra_df}, ,eis que a Comissão l�n

(':t.)·r�da.{_la dos Feste,io's,' à testa daZIiliIiliIi:lllIllllilIil·IIml�lí!Irlll·-·iII-?IIl__.iíi!lllll·iii••7�aii.J!.�iiiI�liillllliiirlll:�·i:i·iiii.ti.!til.Mii:JljI;M��j;·;l�t*!:.n.diiiiMi.,i'i-i··i.�_�;i'!Wi;;;·�':fut;';IiI;;tfto�·"_ii,.iiii"I,iiii.ii••�·l I i, tlal' S� ('''''011 tra . o dinall1; co sr,
:

. \ flt�nio n�:nert, 113. semanas ....em

frahaUià!}do com' afinco, ft-fint-tle',
{{!Ir ':to "flaile da Pr:m,,'1ver:ci um

todos os nossos re

cursos nacionais, o- significad? d�
inceudíos e explosões, taís corno a

quelas Que, acompanharam o au

mento da produção industrial na

t.,.; ... __ ,,__,,,a, J..,J- .... 1.'i.-.�:-:, corno CUIU,OU a IIreportagem, eram I::Qm esses 15
l11il cruzeíros que esperava chagar I
até o fim da sua lexiste"!lcia.

.

o del�f�adn Pedro de ne:"�nde.
eondctdo pela sorte do velhinho.
tomou (�iVer5as prO'lridendas. iiiclu-

Isíve comunicando o f::!to ao diretor
da C. E. F. Os trabalhos potícíaís IprOsse�"llir50 pela Delegacia de·
Roubos.

.

Colocação

duzidos a um mínímo se os run-
étrmár-ios locais formarem uma so.,

cledade extra-oficial com o FBI n

íhU de erigir uma muralha proteto-
dernls.
O jornal

,

Sueli Guerreiro, a candlda- .

ta até agora mais votada
no concurso para escolha·
da nova "Rainha da SDM I"Carlos Gomes", .

'

.
.

AV IS O
A S. D, IV1. "Carlos Gomes" avisa á seus.distlntes

associados que as mesas para o BAILE DA PRIlVrA�
VE�A. a realizar-se 110 dia 22 do cóJ!'l'ente, estarão
avemiu a partir do dia 15, às 8 horas, com o zeIádor .

do 'rl.'átro,
.,

A CO:\HSSAO.I
I..., ..

·Nilo hií rl�m."'1 iH la ('llrI'

:gnorancia.· A (','ll'filha I? II
cl'llI.ve do conllfl'll'lló!nt.. _

M,jll·ícult·m.ii'l Q:; alllllfab"'.
tos num CtlrSO de' eduoução
'de !tC]ultot<

.

ZADROZNY.& SUTTER LTPA�

Data

ESPECIALIZADOS EM·· MOrAS SUEDEH
. .,.'

MOTORES· E' GRUPOS DIESEL
MOTORES "A GAZOllNA

'FERRAMÉNTAS,
. RETENJORES

ROLAMENTOS
,PEÇAS'

M
(.)
L
1\
S

I'
.

jJ
E
N

ti
!.

Rua 15 de Novembro,
Ponta Aguda
Caixa D'Agua
Rua São Paulo e

transversais
Itoupava Sêca e

Itoupava Norte
Rua 7 de Setembro entre
Ru[\ Brusque e Rua Dr.

I Amadeu da Luz
I

I
I :!:1avcráJ Haverá

SÓ Luz
Luz e Fôrça

Desligado
Desligado
Haverá só Luz
Desligado

Desligado
Haverá só

Desligado
Luz

RUA XV DE' NOVEMBRO, 1393 : CX. POSTAL, 212
Endereço: Teleg.: "'MQLDIX" - BLUMENAU ·';�ASillNGTON, 8 <DP) :_ O

a.e.senvolvimcnto das cqnver
sações sobre o pelroleo n':, Irã,
,parri o secj'-lar:n de Eotad')
! Dean Acllcson. _ absolulnmente

'. "desrnimackq'a. Foi o que afjr_

mou em ·sua .entl'evista ilUbi·

Rerrlndo-�e ao fe,tivaJ da k
ve.ntude em Berlim, ':' .se�r<:ta
('io. de Estt,do j\cl:esoil ;·a· 'er-_
I' u qU" essa p(l.'·�da :lrg-lliza
da -p-flos c()muri;st�s propi,)l
donou aos jovens. dos pais<,s d,.

C:�·rtina dI.'!. Fer'ro, "respir.�·r <

ar Jivre" ·do setol' ocidental d<=:

B�rliI�I,' pois desafiando as me

didas co€rdti\'l!S . da porda
vel'awh?, centenas de milhare.c:

PARA FERIDAS�
E C Z E' MAS I;!.l)l·oxjnl�daIllêll�e á:-õ 11,00 hora1;, a

si!nhora Rosa K"pfel espos.a do sr. I N F L·AM A ç O E 5,eG rIna,no I{ol.fel, r�s:dent<! à rua

Sáo Pa\lIo, 25�1. O tr"sloucado gesto C 0- C· E I R A Sda íniellz mulher" teria s ido'· .. I. "l;,VASHINGTON, 8 (UP)provo.'ado par d:ficuldades finan-
f R I· E I· R-A 5, Nú' ·sua. .fntrevj<.I'il, c'1ncE'clida àceir"s. A Delegacia ltegional de

.

, . •

Policia tomou conhecimelIto do fa- 'I E 5 P I N H A 5 E TC imi'}.rensa, O se('ret�,rio de Es-

�O."\'lbl��� 0. competente inquérito, NU N C R EXl STJ U 'G UR l .. I '. i t;;'lo. Ache�nn fe�.::nl gmn(l"

fmpreza forçãeLuzSantaCatarinaS.A.-Blumenatl i g�:t�Jfr�':���:3.i����
! atitude adotada pOr ambos

I d�senroHu". d� C{)!lferencia
Kaesong.--------�--�------------------------�--��--���-------

PLANO DE RACIONAMENTO CORRETIVO DE ENERGIA ELETRICA
10 A 15 DE SETEMBRO DE 1951

.
.

PARA O PERIODO DE

e

Horário

Rua Itajaí
Rua Alwin Schrader
Rua Mato Grosso
Bêco Araranguá
Alam. Duque de Caxias
Alam. Rio Branco e

Transversais, Rua 7 de
Set. entre a resido Muller:
Heríng à rua Brusque,
Bairros Bom Retiro, Velha
e Vila Nova

Celso Léon Salles
.

Engenheiro Residente..

menos

Te.celagem
Uniiio

I Haverá. só LuZi
! Desligado
; Haverá Luz e Fôrca

I _Desligado

\
lIav�rá só Luz

.

DeslIgado

I
I Desligado .

l Haverá só Luz

·1 Desligado
i D(;sJ igndo .

: Desligado.
: Haverá Luz e Fôrça

·1: Haverá só Luz
Desligado .

I
,

I Haverá Luz e Fôrça
Desligado
Deslig-ado
Desligado
Haverá só Luz
Desligado·

• )
-

WAS�INGTON, 8 (UP1,

i Mostrando-se 'desanimr,ib c�:n
as. conversações sobre a nac10

na'.iz�.iÇãü do .p·trok:' do 11'à, ricauo, ('!;;Invidou
o :�r. De:Jl1 Achesou. falandO an� Gasperi, primeir(�:
jornàlistas, ::aiícntOll ;p::e .� r· ltllliá, a dsitar
Ayerell Harl':man, en\'hlo cs- Washington.
pe,ejal do préident: Trumat. _- -._--�---

fllrin, não ryhslante, tO{los· os
c BLUlVIENAU - JOINVIJ-JE

esfcl-ços pOEshcis pnra cn\'tur Vial!eT"� rápidas e se,gtn'as
I

2a BolsaUl1l. rompimento du; negocill- [ EXPRESSO ITAJARA I" •

i

._ - - _...;:; - ,- - - - -, -

ela
GdI'e�a -- -- ... -"':'__ ---:' -

DIA 10 - 2,a f�ira:
Das O as 6 horas
Das 6 às 10 horas
Da:; 10 às 14 horas
Das 14 às Hl horas
Das lU as 23 horas
Das 23 às 24 horas

-- :La feira:
O as 1 B hOl'aS

18 às 23 horas
23 às 24 horas

DIA 11
Das
Das
Das

D1A 12 - '1.a feira:
Das O às 10 horas
Das 10 as 14 horas
Das 14 as 18 'horas
Das 18 às 23 horas
Das 23 às 24 horas

DIA 13 - 5.11 feira:
Das Ü às 6 horas
Das () às 18 horas
Das 18 às 23 horas
Das 23 à:; 2·'" floras

DIA 14 - G.a feira:
Das O às 6 horas
Das 6 às Ia horas
Das 10 às 14 horas
Das 14 às 18 horas
Das 1 U às 23 horas
Das 23 as 2ri: horas

DIA 15 - Sábado:
.

Das O üs 18 horas
Das 18 às 24 horas

�� -----,-, .�
Blumenau 6 de Setemb to de 1951\,

Desligado
Haverá Luz lo! I<'ôrça
Desligado
Haverá só Luz
Desligado

Desligado
Desligado
Haverá· só Luz
Desligado

Desligado
Desligado
Desligado
Haverá Luz e Fôrca
Haverá só Luz

'

Desligado

Desligado
Haverá só Luz

as·

Desligado
Haverá só Luz'
Desligado'

l!a!lheiros. instalacões sanitárias. etc.
Aprovada pel� Saúde Pública do Estado.

, ESTOQUE PARA PRONTA ENTR.EGA: (7
côl·es. - Pedidos e informacões com o agente:
j\VEMAR NEVES BLEYER� - Rua· 15 de No,'.

1. andar - Fone 1476 - --NESTA.
.

Desligado
Desligado·
:lJesligado ..
Haverá só Luz
Haverá: Luz e Fôrça

c,

S�·A.MOORE
.

(NAVEGAÇÃO)
Pf.mageiro5 .

Ct' t:orgO$ para
Haverá Luz e Fôrça
Desligado
Haverá só Luz
Desligado

Desligado
Desligado
Haverá SÓ Luz
Desligado BALTiMORE NEW YORK PHllADElPHIA

e Portos do Mar das Caraíbas.
Desligado
Desligado
D�slígado
Desligado _

Haverá só Luz
Déslig�dO" . i

Desligado
Haverá Luz e Fôrca
Desligado

. -

DesligadO"
Haverá só Luz
Desligado

GUANTA PUERTO L.A CRUZ CUMANA
MARACAIBO - PORlAMAR • CARUPANO.

R.eserva. de praça, passagens e 'demai� informações com os agentesJ
elA. COM!RCIO E INDÚSTRIA MALBURG

ITAJAfDE:sligàdo
Haverá só Luz

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




