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S. P,..ULO, 24 - Volta à tona.

nos Estados Unídos, o problema
br!lsíleiro. da exportaç,,") nOS nplL

J sos dois mrneríos. de ierr"J e n1-?n ..
-

�
-

t d
•

,_;;.;.;;......_....;..;;;;•....;. ..;....;..-"";.;....;�.;... ...... .....__.;..._...... �. i ganês .. Nao__:'11 en em l)S amerrea-

I·
i nos, e não e-n'::"ndCl:1 corto. porqU('

356 .; no Brn.s:ll1 c;� c_·ianl. tanh'\c, ('bs'.Écu�

.....:. ..;.. ...;... ,;... f lo� �V:d�,-: :_c���nn�eir.) �e

(_J�...a5 matéc: . llr!Jnas. das auais
'_ ÍJ:ü!"�I...!:" .:!'.: '" 3S possuem .. -e trr-
!:!:._:i;, eadu ttJ:l. (_ _'''iJ"1r�. �! 'rt-"� em

;.,lf-pel".:.dE:!:;,; Of l'USS:jS 'lua.:.� eo

, •. ssaís entrt:� t'!l rie manganês á In..

3t.t'ltl,.la meté=!h�lg;ca amertcnna, ex
alusívamente por motivos de guer
-a, Não há nação de princlpi ...os e

.:e métodos mais jacobinos do que
, União Soviética. E't neste s,��u"

Slavo o orgt11'úc;ruo

re bugres, entretaato 1.111;;., ·L.rl[!r�;�

cio Kremlin não hesitam C,ú1 en-

·.;.=1 C da que carecia a ...ua grau
-------=-- ,; rola t, !urgia dos Gt'3. l"l �3 La;- ;:..

I RIO, 1 (Merid.) - O "Globo" informa que sur- ;:_)e resto, não é J que Í11';em

I d L j ti lo ent
'. .nbern os americanos? Onde cría-preen eu um encontro secreto mar, lUa e11 re O presi-I .':un eles restrícões i1 exp -rmcâo

i I ciente Getulio Varga� co.m os s;s. Danton Co�lho, Os- ;. do seu petro1ec) e do seu carvão?
! valdo Aranha e Benjamin Fará, quando deviam tra-' E ,,3 fOlüe3 d"'3c,� <10'5 <.'ll'l·:n1E!n
l tar de assuntos políticos em geral. Adianta que o as- tos, só teridern a bai':Hr' no quadro
I pecto principal do encontro foi o fato de serem vistos :::eofisico da RC�)Ú";"'D QU(;lll �('
.

lembrou até hoje, ali, tal qual a-I 10 presidente Getulio Vargas e sr. Danton Coelho, de- c �,;. de l'-;ritar que .} l'.::rr"leC) :_ ('I'

I j pois de ter este deixado a Pasta do Trabalho, numa n.c rícarro, e por ísso rliantz <lo es

! i verdadeira reconciliação. O encontro verificou-se na (Conclue na 2." pãgb,,�. letra A)

II casa do sr. Benjamin Fará, à rua Almirante Saldock - - - - - - - - -

I . Sá, às 13,00' horas. O presidente Getulio Vargas ehe-
i. .'

! I gou num carro particular e logo passou ê! conversar I

P E �
I

: com o sr. Osvaldo Aranha, Danton Coelho e Benja- l OSSUBOll riS! min Fará, com por-tas fechadas, tendo os investigado- I' l IIp. '. ,. :1;: res montado guarda junto ao portão principal.

ITRATADOS ASSUNTOS DE r des consequencias políticas.

Da Pu' re'jl9 Irnp9S!INTERESSE PU'BLICO 10 mais importante é oressur-T! b U· II U

apelam ��r��ág;,,;�';��ju qu, ';,o,:�: ��d°c!'ãrfo p3?t�:;;nn':;'��: i.. !

Iva1b",s
/�t��. Jsv�iâ�id1��: I' �::l��:�·debo:�����t1�ç��t01 ! �'em gdeClrgdgQ;•

-
0, sr. Os_valdo Ara!lha sõbre a I;" uU (J oUuoI sítuanão do- Brasíl na ONU e' ,

: o caso de sua indicação para
: chefe da representação brasí-

; Ieira. mas o maior tempo foi
: gasto na discussão tia atual
norítica dn naís e sõbre a po
sição do PTB em far.-e de 01).'·

tras correntes. A reunião du
ro.:, tres horas e 10 111inUtoS.
Depois da reunião, interpela- ,

Q() >.) sr. Osvaldo Aranha. este Idisse que nada de real im-
,

. portanf:ia . foi tra:tado, apem\<; .,'_um.· almQço,·€utre' amIgos, No I ..

entantQ '-l1ossa reportagem sa- II'be que' os assuntos tratados
é rio in�,""re8se público, ,-,os Iquais estão sendo debatidos 1
no momento .

. 'svalClo Aranha in- i
formou que nenhum convite

I'ao sr. Danton Coelho, paratando destinado ele a gran-
1111a terminou às 16 horas, es-

. (Conclui na 2a. pág. letra C) I -------'------

iHSCU'i'IDúS ASStJl'ri..'US DE lNTEa!!:SSE PU to.,
co - DANTON COELHO OCUPARA' A PRESIDEN
era no P'I'B, }'O.RTEI';IENTE PREST1Giü.U{)

....;...._--'-- PELO CA'fETE ---

_:�.: ... '1 l.l. ·_...:.li ':.c·adda pa t' .. i i )ra
,'do o que se lhe pede. r:e�,:(JIlhe
'in�. até pouco antes da Cor�ia)

JS americanos, problema 1e mtm ..

_-'lnês l'avam-lhe os l"USS >5 quase

GatUi:Jjr:;��n, (T�!lnes
see, 1 C;}JP'· _w�. D.. s :Eor
Ç�3 n{H.·i,ê,�t.n:;::l·;i_l::l!.l::S �3..
(,n!·.j.�l �he.iZ:!"Lj_�2 a l�IY1

'.' :-; {r�!êH��a sem

q_ne í!.§

Õ.th11�(.nl;;.!!�e a�ie8tr::.rlJ:3.

___ Declara", deputado José M. Carvalho.
«IMEDIATA INTERVENÇÃO FEDERAL

OU' O BRASIL TODO lAMENTARA' OS
PROXIMOS ACONTECIMENrOS NO ESTADO»!

i·
I
f

i!E,GEITIDO
.

o VEIO.
,

I frt�l�'i: l GOVERNaMENTAL a
1J=:;;' 'f91, LEI DE a � M.E � TO
11' Noticias 'lH'ocedeutes de FlorIauopol!s dao ceuta

l.de que a. Assembléia Legislativa d�l' Estado regeitou,
por nulioria absoluta de votos, o veto governameu�al
à lei que coIicédia aumento de vencimellt?S ao flIDClO
naHsino é á magistratura de Santa Catarma. Baseado
aiIidu. Clll informacÕes da meSlua· o:rige.lu, dentro de
vinte e quatro hor�s '-será sancionada a lei que conce-

de beneficio.s, aOS servidores públicos ..
Não COlnpareceram à Câlllara, na sessão em que

foi votada a r�ferida lei, os representantes dos parti
dos que apoiam o governo Irineu Bornhausen.

IIL Peixoto prociira-uma fórmula para soluclõnai-. impasse
São LuiZ, i OVierid.) iecída a pal'aiização total de

I
tado; no sentido c;_'" nd.oção

Nas últimas horas da manhã todàs as atividades, princi- de uma fórmula qGe venha
�;:'!l.mente daquelas que até i solucionar o inlpasse. Essa
"'lll.ão vinham funcionando I formula sería mesmo a de in
ure,:àl"iameníe, tais como es- tervenção, soli.citada pelo go
colas, padarias, açougues e I vernador (intervenção 'iue
todos 05 lugares onde ainda durada de três a quatro 111';'
era possi.vel a compra de gê- ses) de vez que as outras duas
nel'Os. discutidas podem ser consi

deradas inviáveis. São elas:
renúncia do sr. Eugênio de
Barros ou nova licença do
governador. Esta última está
sendo dificultada Dela esco

lha do seu substitüto, uma

(Conclui na 2a. pá;__:;. letra E)

o deputado José Maria
Carvalho, membro das oposi
�ües coligadas; declarou ao

')l1viado eSDecial da Meridio
nal, que nestas vinte e qua
tro horas, se não fôr decreta
da, imediatamente, a inter
venção fedew, o Brasil intei
ro r,;e lamentara dos aconteci
mentos que terão lugar no

l\tlaranhão, tal é a gravidade
da -situação.
Ainda a propósito do caso

I
maranhense, diz o seguinte:
"Está em ponto morto o

caso ao lVlaranhão. O gover
nador Ernani do Amaral Pei-
xot0' preSidente do PSD, rea
liza demarches junto aos ele
mentos situacionistas do Es-

Vinte\[ mil faloilias
suiças para IBrasU

Ri�, 1 Cr.:LCr:..dlO)l"!,�.d,}- _ •.��_.. .. '

...m

concluidos os entendimeutos para.
a imigraçãQ de vinte roU fam,lias

suiças para. o BraSil. Aliás, já.
chegaram ao Bra.sil� e�t;abclccen

do-se na /.'egião de (7;ual'3.piva, Pa
raná, cerca de SOO familias suiças,
as quais se u.euicam ã. agricultura.

Passiiels deCpena de
�

-niôrle -os-civis
que �espalhafem� boatos a Ia r,mi�t as
Mistér-ic{ e confusão envolvem os "ultlmos
acontecimentos na J�epublica Argentina

Buenos Aires, 1 (UP) - tre os muitos comunistas

(Conclui Im 2a, página
UNO MACHADO - Agora compreendO Nero!... .

.

(Charge de CARLOS ESTEVÃO)
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'l.líJV.iDOS -NARIZ - E GARGA.:'a'lt -- no
DR. WILSON SANTIr.t.AGO

Assistente na Facn:"ade de MediCIna da UUlver�idade õo Ur::.sil

CÓNSULTAS: Horál'io: dàs 10 às 12 horas e dãs H
às 18 horas. - CONSULTORIO: Rua 15 de Novem..

bro, 7AZ (Ao Iado da Suafarma).

-- DR. A. ODEBRECHT --

Radioterapia - Raios-X - Fisioterapia - Metâbo
Iismo - RESIDENCIA.! Rua '1 de Setembro, 15

TELEFONE, 1441

DR. GERHARDT !iROMADA
Especialista em alta Cirurgia e doenças de Senhoras

Oonsultas no Hospital Santa Catarina

:;:. s -- 1':r'll OLHOS,
,'; I
,,'

�! Cv'.'!:::;�jLTORW: Rua 15 !1e NG�-embI'G, 1135

- I
-

I
.

!
MOLES'!!AS

DR. RENATO CAMt\RA
DOENÇAS INTERNAS

OPERAÇõES ONDAS CURTAS
,,'!'·'�ultório: '_fràve!\.i>ft ti de

--- CLINICA M�DICA ---
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5 i Dentista Prato Lic.
:: I

__
o COM 20 ANOS DE CItJNICA --

_=:=:::�-==-I'-----E-s-:p-e-c-i-a-l-is-t-a-e-m-D--e-n-t-a_d_U_I'_:\_s-'A_n_a_t_o_m_ic_a_s _

-- PONTES EM ACRILICO --
Rua São Paulo N. 29;38 -- ITOUPAVA SECA

DR.

Sob a direção de ex-técnico ,da.
nense, elo PH) de Janeiro, formado I.

Nacional de 11!r'�c1Ii2açã{t da Medícin».
Federal e ::�"!1��C!l 8;; r .cmb.

Diplomado pela Universidade do .R!o de Ja.neiro.

Clínica Geral -- Operações - Doenças das Crianças. Clínica

especializada de Senhoras e Partos.

Atende chamados a qualquer hora
CONSULTO'RIO E RESIDENCIA: Rua 15 de Novembro, 1393,

---- 06 ._--

lentes melhores, arm ecões confortaveis
,

aparelhagem ronder !mr ajudar§o
ver melhot,

DR. TElMO DUARTE PEREIRA

ESPECIALISTA EM DOENCAS DE CIUANCAS
Consultório: Esq. das ruas Floriano Peixoto e Sete de
Setembro, Residencia: à rua São Paulo, 240 -1. ando

-- Atende chamados pelo Fone 1197 --

CffiURGIAO DENTISTA
AO LADO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS

A' ALAMEDA RIO BRANCO N, 8

Aqueles nacíonafístas extremados,
que assim agem, olvdarn um as

pecto transcedente do problema
das matenas prrmas, Isto é, qUE:
nenhum pOVO civilizado tem hoje
o direito de fecnar o acesso aos

seus depósitos de matertaís estra
tégicos aos outros povos, ínsptra.ío
em monvos inferiores de lndt'l�

e de, hermetismo Ideoló-

a Rússia, só existe um caminho

é armarem-se os gnvermos demo
crátícos O outro camínbo" S(!].· e

les continuarem se fu-mando O

terceiro caminho será o Ocíderite

�rmar-se ate os dentes. Ate por ..

que a paz sem guerra terá que
ser comprada, COIU 2. preparação
total para a guerra
Ora, a Imposfção prímo:.-(hal

DR. IVO MOSIMANN

que surge, diante desse pano ra

ma ao Brasil. corno membro ..-te

destaque do b'loco Atíanttco. ccn-

I
" CQNSIDER ..I\!'�DO que ...; reCH'G
rente. tendo perdido sua, "la"!l-ura

i hdade alemã, ao entrar CTn .. .t.,or

::
-

-

CIRURGIÃO DENTISTA

Raios-X
Especialidade em Radiografia dentária para

qualquer exame médico
Rua Brusque Telefone, 1203

t Ie tf-nlla dentro das suas fll)ntc.r,

'I
ras, para habilitar 05 ESÍ>l(lOo "C •

nídos, a Inglaterra C: a F I. )" C \ :J

se prepararem para d:?rro'tar{ no

I
campo pofitfco cu müítar . E,ta

(,Q perturbbadcr ir1 SO.3� .."1' ') C'�JS

.pOVOS :C" um caso

refI..:!x5.o dos nossos homens pt .. bh

coo ii atítudc Impertmente e uru-

Cirurgião-Dentista

Rua São Paulo N. 2930 - ITOUPAVA SECA
_-- BLUlVIENAU ---

AlOlS PRaSINGER contra um dê'! cr que é f'undamun
tal, que nos Incumbe, no pacto ue

nliattça para a preservacao da paz

mundiul, que ratlfiC3.i"iOS· ae assí

nar a Carta das :;.:.t:-C5C3 Unidas.
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autoridades SOViéticas. Fu'2. o �ttt')l"

o exame da luta p"lt:lca i.! d lp.lo
mátíca. a qual precedeu o desfcc;w

rnur ..dial, ,i."i�_
c ham-so os russos con1-U111:iL2.S' llC1C
de tal modo saturados do veneno

== ímperlaítsta que as vitúllà � rle 151'\..

.: s]loií. um general tzarísta c bur

::
1
guês, o porta-voz d# governo lUS

:: "O as denomina de bríthantes, i:s

� tf' episodio serve para alustrar o

quadro de conttnuídade Iustorica
_ entre os dOIS regimes, a monar

:: quía, e o suposto popular. Nã) e

= quando a Irumariidadc �.: V,,} � 11 ...

S teada pelos 5(;'U5 jnores tniJlll;'J,;:,.
--------------"-__;....;.-----.;;;".-'�--------�-------------, :: I pela praga dos mms abominavnís

::

I
filhos das duas raças, a branea c

= a amarela. que o Brasil ira fur
:: tar-so a sua contrtbuíção, ern ma-

5 terías-prtmas éstrataglcas, p�r:l

E sortir o arsenal das demacraclas

-

-

-

-

------�-----------------------�-------------------------- --
� -
- =

- Advoqe do s E
DR. ARTHUR' BAlSINI

• DR. JORGE JASPER fugiados

CmURGIAO-DENTISTA

Rua 15 de Novembro, 760 -_ BLUMENAU
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-

;:;
::;::.

Corretores

...

-
-

-

-

-

f:l
-

== J
C!1rEEclão verrnelha,

-,

§ I Se temos I�ros, e tS!.nos 111nn ..

:: t gané:;. é preciso" dar tanto quaritn
��------------------------------------;-------------, :: j po=slveI dessas re"ervas, contando

:: 1 que o arsenal indu"trIaI dos Esta

,S I dos, voluntarios da organização
E; ! ris. Naç6e"1 Unidas. se fortaleça
:: i ""c.da vez. maIS, em face da Russia
:: (,faIlr.iana e seus satehtes. Não

sabemos se a cartada, qlle o od

BLUMENAU 'J:;:'
dente livre Joga c"m a Russia ti- '

:;: ra.li�a. sc::-á decidida p�la espa-

i São os tota!itarios comunista:;, :'f!Ji!ii!!i.j!i!j�
�m:""�t=fi-u-f..,.(J...m...l-i-n-ll.;.n

...

l
...n�n�mo:::-:"n�n...ml==,l::n::':li:::n:::n::t:::n:::n:::�'::Ji�t;:::U:::u�!-U-n-Ii"'I-n-H-n"n"I"IJ"'n-n-I1"'n;' no campo POlitiCO, mats habe(s

ADVOGADO

Edifício "lVrUTUA", 1.0 andar - Salas 13-14
Fones: 1150 - 1375 - Caixa Postal, 506
--- BLtJl\"1ENAU - Sta. Catarina --

CORRi!!'!'OR. Tenha
Rua Maranhão N. 2
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onteviCléu
rc'.H: ile :CH"rL'.1r �:�!:.i�� af4l'h;::1!Jy�:1

r� !�.iU�ini2'nt' a CI).j "isitantes
ri para totrnar .. .1:10E filais e':' ..

nhceido o 1>2.1S1 j;i' �C�i!1�l�rl!j'��rit::
€U1 seus aspecto;;; t:'I-":!CO-';� rra

t3'_se, porem, de of�r�c;men:[i'�
ls;pon�ancüs, l)'�:is {I, orgauiza,

• I I" ';" f' I"cão na Assemb ela �'!�f..a �T.!t·elrH ;:'.'
i'ller:te livre {l qualquer ln n�"'1 ::.
enri'::" r..:o'\.�erna:nent�d ou

Gtl··I·�
���-�-� D ri. t�� R �:'

,1-::·SiJ.. , �.
A Com.ssã» Orcranlz;ldo)'8., .: J\H�tn�{:o '� �.

' Lo::' --.. -��

� ... � '"i'" ,0.,, � '�:'J.+ -�.""- rr; �:; '.'�;-""'�. -r;�._,.••••• � t,-,", �.'."'.'!""","�' .·:L,7:��\�.·r_�f;: e 'Drk�lHo!?J§
Ci;�,.üodeIlllprpn3�·�[�'�':;:Cl�:�iª . _'·'n·�:,--:·�� ..,·:.,r".'"

....

�
_. '''"'''i\i''''NAU :;

..:J .... �Q "
�
••

) ..... l' r tI �t·.· A 1� r..�: �!� :.Tt;!J _..L� ".ii �tt.;ll.;!.; {' :�r: !j ::;: '.' '.�� - 1 ��'::'.< .L���.1.i. jj.:.I
�

�

� ''':' .1""" I '�';"" •

'.'_ <" j �P'!Hí;I,:11mW, E�;:W:lI!;'C�I:;Hm;,;.�ênL!'E!"H';llhmi"mU!m!llm
Lt (.'el�!j da U�'\la S1L,)_':on1'_-"-,: ...v i

�- 1<

••• �,_ _ -'_.,'

nara at<nder em caratci' per. � ��--�-:--"'�--
�I:r.:lt·n·e a qua�q1lCr questão:" Clinico
ylUeul'�lla com li 1Jrcl�[ ma !':::1.'.

Dlno r �liJS !n'p.res' cs d:·s vis: ...

·

do ,�a���: .. . __,t�l"trS �5p'r:t��s� �

:

I
1 nhu. ?;':

�

DAS PF.;�;.��i\.;:;; curas sem operação
DISPE;PSL<\.S. n:nSAü DE VENTItE, COLI'l.'ES,
l.!.).I,'IEB. 'lN,:" �?::'.=;;-.'{]!�.A;;;. COCEHO\. 1\0 ANUS

CORA{_JAO. l"ULl\lül1:i3, R1NS, &EX,U),'L FIGADO

), 80RDA-

• i

ralsl
1

Médica Homeopatica i
\_.l'!...:i.. .-_.' 1

.. ',0.";<\ E;jlhora da Luz I
i
1
j
I

1
----- ilc'l "ürroidtl�l r:�L'. �---.-- .

�\;;·t�:�;�;�1._(): C�_)!l!5adt:ts C""'P -:1:�L_:1[n.:.t! nus rlias 26 a 30 de
.

..., �::.;{.i.a lltésr no Ii(rrB!,.( 11Uj ...E1'::; --�-�-

E
PARA O CONCERTO D0 SEU 1'C->, mo SO' A OFICIt-i:A

GEANDE SO:aTfl\iEl'iTO iLl:.l
NAS E EUROPE'AS.

PECAS E ,\.Ci<�SS{Hi.tüSt a"::'-í..iJ.íÜ"" NOVOS -

"._-" SERVIÇO TiAPIDO POR PREÇo..MO'DICO ,,_,.

'[tua "1 de Setembro, 4 4 9

Prejuizo� causados
,agricultor peJa

''::b '. ,,·!1tCS e as 3;;UfiS das, obstáculo que lhe reduza a .:octe_11. ter suas capacidades
I huvas transportam o solo f{- � ..�reiu�ifl�le. diminuídas e as estradas da

'Jrje(}l� desprotegido para IU-I� Senna maior � �tuftntid:.::de I
nifícadas ou mesmo obstrui

tgares onde, geralmente, ele de aaua q1_le escor-re pela. su- ! das,
.

se torna perdido. Esse <:arre-19fl'i'k.ie ele Que a ia!:ilh'::;da.; O solo transportado pela

I
gc1r.1entü periódico diminui

�;'I
a .:;le:)é: torna-se prol1f,;t;:r'cil'! .::·l�_:;rl'ada é roubado ao ter-

"cl'ti::.:dade do solo agrícola e te seca, Ü ;'<..110 é transporta- ! '-",.'(! que perde além de sua

I

I
constrtue ri erosão acelerada do para ríos, corregos, etc., I 'il',�d·,tJ\;i";acle, o próprio cor-

I
ou. e1'032.0 'provocada. IOb;;:;:;:u;nrln-lhe o leito e a foz

II
�"'0 .. ) l(1..õ.C constitue perda Ir-

P.r-e}uiz�s decorrentes o quo �_�'az como consequen- reparáveL As consequencias
• , .05 prejulzos ll'l'bcir;ais o-I da a necessidade de servicos intimamente ligadas, da ero-

t j _" r

I
,'â:;;�9'1::u1os pela erosão do! 9{; dragagens também os la-: ;:;50 do solo, são: transporte
sólo são as perdas d� agua e t go:?:. i�.I goas e os reservatórios � \j:_: camada, etc.

') -", +01.1--<:1 ....... '"" .....-.;.'l"'p.,� -'f�i uma I: _:-- .

.,_ ,. _ .:�,.
,.

f. �
11.1 ,'.:I_!�t.;J'

..

l_ ...... �s. ... J'.:: -... __.. .- .. ,- ''-'' -�" _. -.. -= � __o - -- -- ---.
�." � ""'=:0''' _,.. ""-.,,,,,,, __ ''''''''''

I ! f,:;J"i� de :_;-�+-C:-' nor�yo::;.. !'J�� t ___, ..�__ ._� __ �.,,__ .,_._� ......... �_� � __ ... _ .. __ . __ . _

i I ::�;'�;: ' ;, ��,,'�;.,,:, ::::�r�;
i : �mp. For�� � �U�,��.�ta,����arinaU.
! !

�,��-, ..• �� -_.--- ._';._�

fiO

OflClRA
rf;f:r�
I'

de 1

I'ttti

erosao

AVITA -

Oferece para

NIIU

CATHA-

- Matriz: ITAJAJt-
Fnn4ado em 23 d-6 Fevereiro de t93� Eraderecú 'I'efe!l!'T. ;INCO})

Capital Integralizado q.. ... '"

. Fundo de reserva legal e outras re servas ,,'; ..

Cr$
Cr$

22.500.000,00
27.500.000,00

Total do não exigível .•. ... .. Cr$ 50.000.000,00

AGENCIAS E ESCRITO'RiOS NA S PRINCfr..U8 PRAÇAS .DO ESTADO

DE SANTA CATARINA! NO RIO Dl':i ,J�-\.NEmO E CURITIBA

Taxas de U.. pósiros
Deoositos a 'Vista (sem limiie) 29'? DEPO'SITOS A PRAZO FIXO

- 'bÊpo'SITOS LIMITADOS Prazo mính:no de � mê'ses 5,1/2%
Limite de Cr$ 200.000,00 4,1/2% Prazo mínimo de 12 mêses 6%
imite .de Cr$ 500.000,00 4% DEPO'SITOS DE AVISO PRE'VIO
DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dias .4%
imite de Cr$ 100.000,00 5% Aviso de 90 dias 4, 112%

(Retiradas semanais Cr$ 2u.000,00) Aviso de 120 dias 5%
--- OAPITALIZAÇAG SEMESTRAL ---

ABRA UMA CONTA NO d� (JO» E PAGUE C.oM C.uEQlJE
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praça.
Faz unos 110.1' fi g'31antc me.

nina Hosernarje, filhinha do sr,
Herbert Mitt:1g.

NASCII;1ENTO
_

Com o nascimento, de seu pi-
Jh'nh:· Dsc':;J" ocorrido a 27 de
set�lnbr() p, p., está em Iestas
O lar do s? Pu!'; a e de sua es,

ci- ;,012a Da. Cecilia.,

Desde Q. dh SÓ de set�rnleo
P.IP. acha-se enriquecido O lar

_..... �_dc do sr. werncr Ewalé .e de sua
I esposa Da. Beate, cOm o 'adven_
to de sua filhinha Dagma Vér
nica ..

o CREME NIVEA
.alimenta a -eutís

A epiderme - de extrema
sensibilidade aos raios do
sol, Para \ protegê-la nas
praias, nada Mal;s lnd!cado
que o CREME NIVEA. E'
um crema para o dia e

para a noite, ínsuperavet
para a limpeza da pele e

';Qmo base para o pó «e
ár!OZ ou rouge. CREMF;
NlVEA é o único creme do
mundo que contêm Euc(l
rite, substâneja de grande
afinidade, com as celulas
cutâneas, agindo como um
tôníco ,re.novador dos teci
dos da epiderme, CREZ,IE
NIVEA, penetra profunda
ment€ na cutís, tornando a

_ bela, macia e .elástica, eví
tand,o o ressec.a.lUento e ru- seU organiSn1/). e Iiu

fl1�trrs ou d-]'la��:�;',

u
.

Hoje, às 20 horas:
. ,

'La �-'raviQtQI
(Morrer de Amor)·

A imortal ópera de Verdi, magístralménte i:i"!t2rpL�2�2!:�a
por Gino Mattera, 'I'ito Gobi Onel ia F'ineschí e :7rallces
co Albanese. Um verdadeiro triunfo cinematográfico. A
romantica obra de Alexandre D1.u:..12.s - hll. Dame das
Camélias' -- uníria ::. música imortal de G�os(::;r:� Verdi.
"La 'I'raviara, r1"··�,/:! .' "1..:(. na -;-�t1H�l. ("0:11 a coopcracào do

Panizza.

Acomp, diversos complementos e o empolgante
Preços de costume.

"

,.

no NO.RTE DO PARANA_ ••

Il
graço's às boas estro·das!

Vá conbecar Maringã.;;
••• e mande buscar a família

,�
..

�
,

. ���
.�••" '", " '" "�$:,,���' . """'....,"�\�,.C:':':'� ���"'., "'"

c- �,,���'�������� "'rr..,���,�
.. ��- .''''�'''' \<f�t��� Data de pouco' tempo a 'colo-..-....,.. _

I'��'. � 'V
... "'''''" nização das férteis terras do
Norte do Paraná. E no entanto, já" é uma

zonas mais adiantadas do país. Mais de 3.00'0 quilô�
metros de excelentes estradas de rodagem de

nossa construção - eis uma das razões da prosperidade
dessa região privilegiada pela Natureza. São estradas

.

construídas para permitir o rápido escoamento da '"

enorme produção dos eafezâis,
-

hortas, pomares e criações das
milhares de propriedades agrícolas situadas em

tôrno das florescentes cidades de Londrina e Maringá.
Transporte fácil para

-

o fruto· de seu trabalho -
Uma garantia para a tranquilidade do lavrador ·norte.paranaense.

l',aguaii
- lVIata cercada
gua;

6 - A'I(e de rapina;
9 - Peixe da' família,

. dos paróides;
10 '-- Tumor; - duas ve-

,AO:/9' ica ú. l>ubli<:iúarJ�

... que o. terras do Norta do Pa,

ronà sõo as 6lttmo. reconhecido.

mente própria. para o cultivo do

café?

... que no Norte da Poronó mil

pés de café chegam Q produzlrJ
numa sofra, mal. da 100 3Q�a. d.

çofá em cõco?

Você Sabia ... ?

f
rlo r::-:?10

-CII. MEL
ANTERIORMENTE� -elA. DE TERRAS NORTE DO P-ARA�Â

A MAIOR EMPRÊSA 'COLONIZADORA DA AMÉRICA DO SUL

S�d�� 'Sttí) Poulo: Rua São Sento, 329 � 8.f) and."�
Centro de Administraçâo (,) AgênCia Principal: Londrina R. V. P_ s. t. Parano

InÍormacões com 05 escritórios de São Paulo, Londrina e

Maringá. onde está centralizada a Seção de Vendas de Terras da CompaJrhiaTitulo:;: reglstI'ado5 sob n," 12 ele acõrdo com o decreto 3<6'0'9 de 1;; (I.:> Setembro de 19Z8

...

.�,
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ufa: o �entré
,,,,

altivo OlímRico

OLIMPICO:
Mm-garÚia, Pera e

dracs; Krepsky (Picolé),
'Heirle, e: Qeneroso; Koenig
(Wemuth e -mais tarde Ar
naldo); Chico dos' Anjos,
Pl11:_'lJciswslr;y, X,app e AIJ.to�

Flores; nfo (Fischer e Cordeiro).

Zengel;
I Antes do encontro o Gre

ao s,eu aritagQ-
, , uma rica corbeíl-

Schuermann jle de flores naturais,
,

um

i gesto que causou, a melhor
impressão possiveI a todos
;Y'{ue1es que se' achavam na
praça de esportes do' cam
peão do centenário. Uma
prova de que entre estes
dois tradicionais rivais, do
.nosso esporte irnp�ra ,absô
lutá cordialidade.. Para
bens. 'portanto,',�i( (fúa�
'queridas agremiações.

cloS.1

NU:N'CIEM
NESTE DlttRIO

pela ,tó
Sem goals. partidas • Faliam arrematadoresà vangúdfda esmeraldiod
Estn jogando bonito o PaL equ'pes tia' Paulic'eia. De clusão ás rodes, Sem goals nã:'

I siõ<'s, tentos certoS. Lacava a-I úrea 'e Sadiuha, i:Jnt'Ccipa,ndD-�e
meírns, mas nã? diz aquilo- que pG'is c.um p3ríll�''j, á.:rea, em; leigo sabe (5S0. Faltn ne' al,a_ In-lu <! ('unt'ge'11, cobrando um [,,: goleir')' C(.,OCOti ,c'e. CaDe�'a
mais se i'{)rna- necessárío para que tud,) deu C'�rtfJ' pura G" i que pariqui! D um IlJo:n arre., penalty que niío' <,xislira, A pc. l'�',,; r-edes.

, ,:
venrer Em futebol: goals, Em trie:,lores, lutam eles ag�ra i matador, Exisjern nfõL, clemcn; lota foi enviaé\, à 1;::;) d, IH _

_

Funcíoucu ln ,a,rbitr�geJ.l:,tr'es p'lrfda's' b "h'lll:Pc:,ã::l' do com vários pra!y mus e F'1' tos impetuoscs, mas que não t�1 alvi.verre. ,\.!tino c::ntl'ull'- dcs�e matcli o' sr. Hrh'mlfilo. Sec,'ntei;t.irio ,;i.�sinalou ap{'11u� n�a:s �llP =.�e!1le :rL�I?,r 1:' a atiram' C:;m ': lW"'je:�'iiG

l:eC�3"1
a :lO 'Peit�, nres rr: á�·:):trG lnH-1 !� �adol' do. Du�u� de ca,xUlSum tent;j, Ass:�n lião é Vossl. sltuaç-po, 11[,('(1. de prat'{·, 5:,1'- sárla. ccu l)CnaLdade maxnna. JU;:3 uL'd trabalró fOI regular ,�pe.

vel, ge. Prvllando sáhs.Io com D Celll p::;(lErin ter uef3ndidv a Pita i .J:',', Teve "árias falhas, 131gu:-
Não é preciso adianttl,r. qt::. , córdía, em Rio d':' Sul, os 1)&1-1 �assarall1-,;e mais J;<.;u�s minu- ! '112.,; das' quais muito' gr:3)'es.

OS esmératd'ncs estãh I.', :'Sf,un.. i D(" dc,l1;r;g,) a, (�:::m:il1g() 'J meirrnsee tiveram que se con_ lOS. e Orlando '3um:nu,t!� 1:;-:n'.:I _U. Palm"lr_as atu�u cem J�lC�,de por Uma faee bus'?,':l' e u-' :-:uj)el' .carnpeão eo lr-iona ,1;':1'- 'fc'l'l11:�r cem ,,",ais um reyé� d':'lS, atIrando sobre .\lt:n(l. t.l O�m e AUl']; Altlno, _
(Gépi)

marga, fas: por que ra,�anl rotl�s IPll)i'('s<ion�, Iavoravel , E:urpr'eelldentl'. Nesta '.lportu- balão foi desviuJ:_;', enga,nau,,\ I \�'�(_r,!!'es e ._\.gOS:ll1�lO'; .lona?,todos Os conjuntos d� futeLól, me;l�� r,'�: {!��\z' respc to <�J nida(J�, contudo, sofreram o ccmpletamente Juca. Logo a (_�('pl (RO.ZZ.llll) S'3;dlDlla Ra,zzlsejam' 'eles grandes cu, peque .. , }ugc' ('o.l,j!ln�I, mas <let:·.:!JJ-- rig1:::r-i1e 1,1111 jogo h':U'3C:;" por S?,guÍLdescont0_;r O' Palmeiras. 111" .C�Orllll) (Ivo) - e Abreu,
nos. QIfem não ccnliecé '0 São CiGll', nos tíros fil1a;!;, na r-on parte doS' n1vi_c3Iestes. Abreu susl?end,�u ,na pequ.e_nu (Bcrjni).
Paulo, uma, tias mais tradício- E:e ganhem p(;lejas. QualQder O segundO trmno a lu!" rp-

sumiu-se num aatent�co ataql'c
(";;.ntrg, de.f�s:l, . colocan�,c_!'e o k���:"f,HJalXii�ClIIJo':I quadro Vl';lLn'f' na' m,"') cam_

SI }:;VA'LDO CIL�TEAUBRIAND _. "'

I po ad\�e�.sário: J á neste il�st�n- '- ,

; C('. pnt.,..-Ictnnt,o, cOnl fi" \an-a... T'('
....

RR·A ARRA'S'AD'A!
g Bl dr- !:: ;� 1�- r�u:::rnnl O� con- ! �I r",:!'(H':;,l:lS, .r.rnstr::m"'o�;:e qna;;C I � .

.

l ;';dns r.'i {:rci'_ j1:>,:1 l','iLr n

� l.lbeloI ���ii�, �Wn;n���,:��tic������l��;! �lI contra um govêrno I
lillinÜ'�SIlrhtnndo 'O [!nta ..gI:]n1��- .

ta :de trnmar açí:el' m-js pDsi!i� Nmi Uesa.ssombradal1' páginas de TERRA ARRASADA,
vas,,,,Córnerfi e m'lis ('(>ruer,;; fo- 1)"'.2 o jo'rnalista Osvaldo Chateaubriand uma análiSe minuciosa
rBl11 "i:oncedjdos 'em d'('3eSpel'O 0 crua dos atos delituosos praticadQ" pelos homens do ,último;ele cam,l' pc1çs lueais.

governo de São Paulo.

E' um depoimento corajoso e sincero, cont1'& 09 pOlítlcos
que tentara.m transformar Iliquêle Estado e o Brasil numa
terra de ningu.-m, ou, como diz veeme:Q.,�!l�ente o autor _

numa, t� arrasada" �'],
E' UlJljSJ acusação formulap.a através dà voz da mais can..

um

.' ;
.. "�-"',;

.r.:... õNI<..,..,.. om:._'4...l.: \Is._� ��....... ..._.
\

__ ............:

Jan::;iro, onde
nt"Gssegr:.irian� os jogo.s,
{'nvú';:i -d.e!eg·a�ão fi{vl'\lerde.
Noi:::.io;,.l...se, entio, {"iae fi

jov��ín a:�qilel111}
__ e�i�earij,

cont�..�t tJ ,,..2SCÜ' .. r:� f;�t2, rrJ€'s

P'�2. c�ffil�Bll. {} eyf)l1isÉvo> {-;�)nl

!i�te:t a ii!éia d!� e5cç_.lal'"

Um nenalty legitimo ná':' foi
v,!',sinvTano no segundo tempO,
quando Sadinha. recebendo dê

Gépi" :jnv�d'u }l ár€,a e reeebeu'
fauJ. O jlliz _deixOll qu� �a.i1C€

preçO: Cr$ 25,00
Em tô�aa as lIvra1lta8 ou peJo 1"6 mbôl.oo p:zy.nG},
Rua dO' Livramento,' 203' - RIO DE JANEIRO

A dôr logo passa

quando se passa

'l.l:!.l "i.:.I _pi:Oci;:,cgi.UHlcllW, p�'r parte dOS rÍ1ellantes.
domi.'1.go à ü{rde, o campeo I Va�eu, entretanto, pelo en

nato da Liga Joinvilel1se I tusiasmo empregado pe
de Desportos, preliando I los vinte e dois jogadores,
clássico sensaciçmal, no que deram o máximo em

gramado do primeiro. Um busca da vitória,
multidão incalculável, que Os americanos mostta
fez passar "pelas bilheterias ram-se

-

superiores , ;w pe-'
do estádio alvi-negro im-I riodo inicial. C!,:m.trolaram
portancia superior a 20 mil

.

melhor as ações, mas nun:
cruzeiros, sentiu fortes e- ca de z'10do arrazador. FOl

moções durante todo o de- uma superioridade não
senrolar do embate, que es- muito flagrante, vamos di
teve repleto de lances em-l zer assim. Na fase final os

polgant�s, ape�ar d�, �ão I caxienses. �'evidaram à al

'Ler haVIdo nunta tecnlca . -;'ura, eqmhbrando a cote-

,t!'

BÁLSAMO ANAl,:GESICO
EfEITO IMÊDIATO!

�

Tire a dôr com a•
. ,II!':'

.

MÃOS passando GeleI. Contusões,

luxações, entors!?s, (mau gei1.c i,
dores reUI?áticas, nevrálgicas e

musculares' sUo ràpidamcntc aUviadus
�. .

�o� aplicaçoes délGeloL �.Ic:]ol

desinHama, descongestiona e csÜmula

sensação de bem

; ';'
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os tumores

petroleo

Isse urar
lêse

com
• •

Iraniano
ontem à

1
do pê:.sOa1 em Abadàn. Ess€ l7.adOr Ma�ritius. Este cruzador

noite p,ór :vi:;' aérea, tendo< in-, p=ssoal abrange. 313 hOmens '17 .:"s4\ pre.S'entemente 'em águas
terrompidó. BUas Íer'as, E veiu: mullierts. entre aS' qtl!tis cinco jraquealll'l's e p"net'rurá no p'Jr.
desd" logo >('l:·,,,lllrand!.J' que é ca..' enpermerras -e serão evaeuaoss to d-c Abadan, Acrescentou o

paz de apostar. como os I'USSGJ;. paI' aviões da linha ing1êS)3:. diretol' geral Angl'Ü-Iranian,
vet!3rão o projéto britanic'J', a, MiJ.'I, n, J{"neth e Hess, di'l':+'(I_ .que essa decisão viérl trazer
fim de'auxillar o Irã.' resca refinaria, serão QS últi. lhe grande alivio, bem como ao

mos a 'J� r�il' 1'ara Bashorurah, seu P'êssoal, pO'l'qU'l Os técnica:)
provavelmente quinta-feira. britanicos viviam numa utmos.
Ainda não foram estab' ledrbs fera de tensão ha ";'{:;rjos mê '.
permenqres quanto !'S h''::1'élS da ses, deS::!e que não havia esp"
cvaclÍaçãO,. o que cons>-itu'rá ranças alguma dum ! .côrdo".
obieto de acõrdo COm as fl.u1oI'Í- Concluiu Q sr, l\1,!:;on alJ�ntllall
dadez irani"nas. Sa'.i('ntnu' 1\13- I do:GO.!). que fi à�cisiio fÔI"& t.o'nada., "B' melhor Olle nar"'mUS.

. ôntem. Jle'0' Cons-Iho dos l\'U- í Não h<i ontl'11 alt-e"'nati-va'·.

n�stros, em Londres. M�3' acre-, I DES�E�TlnO DE HOS-
dlj)J'_se que a ('YUCUaçuo doS I SEIN FA:TEMI
britànicos seja f?ita pelo cru- I (Conclui na 2a. Pág. letra li)

iniciadas conversações
venda do

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

I fscolherá O POVO da I
I Capital seu Prefeito I
Divulgou "O Gaspar", em

sua edíçáo de 30 de setembro
passado, a nota que segue:

com a possível apresentação
do seu nome pura candidato
a prefeito de Florianopolis".

"Atualmente, o Prefeito da

IX I} ....

�;����i�fpi�s�aed�. �;��1���� , tInoSlfBOsao nomeados pelo governa- 'I P'
f,�rq�� ::st;sd�iJ:��so s�� c'2�� �e ca-os de raçasideradas, por lei, de vital '

;�p::����!�. �:O�dt:dc:,e�:�� j Trall�CreVel:1.c,s a seguir o ofi-
lue a_gunlaS ci a es ass�m. .

. r • •

".1 r,l
r.

".,.., l�
., - CiO recebldo pelo ple<elto Heref

.�a�:;:�I!_",'" oS._ por mjunçoes lio Deeke, do presldente do Ken
']011,l>::<:S, estão recebendo au-

d It' G d d S 1;,")�101nia ntena dentre as cuais uel Clube o 10 ran e ou:

bniormê projeto apresenta- "Porto Alegre, 10 de Setembro

do pelo Deputado Paulo Lau- de 19;:;1. Si'. Prefeito: O Kennel

ro, se acha incluída Eloria- Clube do Rio Grande do Sul to

nopolis. ma a liberdade de vir à presença

de V. S. para ccmunic;;rr-lhe que

.__.�_____ Em face disso, G,; políticos em 11 de Novembro a IX Exposir;ão
! o C

•

f·"
I

---

estão se movimentando, pre- Iara realizar nos próximos dias 10J,! f ara."DERr, O· ono raos suou mullo �:r;t��� "lJ;"�a�1;r'l1;�� I ���:�;:.. d��::!:�a�i:��:�:���:� r
sa de F'lor.ianopo l is comenta cio espirita de c'Joperação de V.S.

P i
�

•

__ o ,.

que o cel. Lopes Vieira, que afirn de <jue seja dado conheci-
vez, em

I' ortuguesa Santísta. A 14.a : se desligara tias fileiras do ment.o a seus fllunlcipes dedicados
todo O certame o. Corin etapa do campeonato pra-I' PSD, viajou com destino a ú cinofí lía e a0S apreciadores de

tians foi seriamente anlea- oorcionou estes detalhes: São Paulo, afim de confe- cães -de puro sangue, de que dita

çado. Enfrentando o Ipi-
.

São Paulo 2 x P t I
rendar com o sr. Ademar de 2xposiç:;o. será realizada na Ci�a-

r h ' d f P tos 'b' d ond e Barros, para reestruturar o de ele Perto Alegre e que maso.,

ranga com as onrasc e a- - re a, . a a o. Ren a, PSP em Santa Catartna, e, re� esclarectmentos poderão ser
.

vorito abso!uto, viuwse. em Cr$ 171.13�,00. GoaIs: -I ao mesmo tempo, prepará-In prestados pela occretaría do Ken-

11laUS lençoís para tríun- Lauro e 'I'eixeirinha, para as proximas eleições, "e; ciuu do R. G. do Sul, à rua

faro Desta vez foi apagada 'düs l�"àrada" n. 940, P. Alegre,

...
-

d teiro "] -Iuvéntus.vl X Radium, �. ;,
----- - -,---�

IR.
G. Sul, BrasiL Move-nos o de-

a u"uaçao o pon, eIrO ID- ,� sejo de estimular a criação nacío-
víeto. Sábado. Renda: CrS i ! )1;11 c'c dil''; dz raça. aprimor:mdo
Nos demais encontros 14.580,00. Goals: EdéIcio, I EXPRESSO I' rua, qualidades especialmente as

não houve surprezas, sendo Pascoal (Pe11alti,), Luiz e ,BLr;JI,II�NAu;:-cvRr�IBA ,,,
utiii'ilrias, dif�ndindo cdrc o

d· b"
- OsvaIdinho (J') e James, i Il:;nd rel'�g.. LIMObSINES, ll:lhlh.D üJIl mOlOr COnhe,31l1Cnto

e ree;ll'>tra,r a Tea lütaçao I AGENCIA BLUMENAU i ';f. :1\)1' J"Cllmn,nt" rbs qu'lli(bdf'�
do PaL>iieil.:as, que goleou a Baía e Beijinho (R). : RlLa -15 de- Nuvembr N.fJ 313

I
dêsse inestimavel servidor do

__o -_ ._ _._ Corintians, 3 X Ipiranga, FONE, 1U02 II I'':ri''"lr. <;t,," é o C,,". Ctrtos do

lI!lI mp��!!"!ii't? �1)Irnn...__II'l'.t!� 2. R�nda: 250.305,00. Goals PREÇO: Cr$. 15j,(lO inteT.'sse que Y. S. tomará. subs-

de Claudio, Giancoli (con- AGENCIA CURITIBA . creWJUo·n05 ;,lCllcio3am·'11c. CAs.1
tt:U<J 1;; <lJé N'!J'vetl,t'l'o N.o 6fll! Dr. Ruy Vieira da R'Jcha. Prc�i-

tr") e Lu;":inh0 (C) e Tico deOlte do K. C. R. G. s....

e Bueno m .

Reynolds News".
Be,van disse" qu'e, está satis

feito com a realização de llO'V'aS
,eleições agora, I>-DiJ'que o m's]
do últinl<,) ,Parlamen.to - que
"há n:e'le. e;ons'ervad{}res de�
lllai.�". 'E acrescentou: "A ..

gora. que -estamos em cilllfl.· das
el"ic�?s gerais não pode caber
dúvi1a a respei'b:), do, d�' de

todO'- 'Os n�("01bro'l' do m{}vÍmen:'
to traballl'sta tr'?balharam p'e�
la tli�Irota' dos eonSl-rva(lflores

.;._-'-�--------- --_ ...

Para m:.:UlV!ENAU, indu
sive bairros da Velha, !tOll
pava e Ponta Aguda

Data
e

Horário

Dia 30 - Domingo'
Das O às fi horas
Das 6 às 12 horas
Das 12 às 18,30 horas
Das 18,30 às 24 horas
Dia 1". - 2a. :feira:
Das O às 6 horas
Das 6 às 12 horas
Das 12 àS>' 18,30 horas
Das 18,30 às 23 horas
Das 23 às 24 horas
Dia 2 - 3a. feira:

,
Das O i;;s 12 horas
Das 12 itS 18 horas
Das 18 E.S 18,30 horas
Das 18,30 às 23 horas
Das 23 t.s 24 horas
D:a 3 - 4a. feira
Das O às 12 horas
Das 12 às 18 horas
Das 18 às 18,30 horas
.Das 18,30 às 23 horas
Das 23 às 24 horas
Dia 4 - 5a. feira
Das O às 6 horas
Das 6 às 12 horas
Das 12 às 18,30 horas
Das 13,30 às 23 horas
Das 23 às 24 horas
Dia 5 - 6a. feira
Des O às 6 horas
Das {) às 12 horas
Das 12 às 18,30 horas

. Das 18,30 às 23 horas
Das 23 às 24 horas

P�ua todo
o hairl:o
da Gi',.,RClA

Haverá só luz
Haverá LUz e Força
Desligado
Haverá só luz

Haverá só luz
Desligado
Desligado
Haverá só luz

Eaverá só luz
�"! Fverá V..1Z e Força

Haverá í-<6 luz
D::.:sliga_do
Desligario
Hvyerá só luz
Deslig;ld.o

11l'sliga:1o
,.,..- I'" r

�_� 'v�era so

D2s1ig.::do

D�"31igado
EU\'::rá Ll!Z e 1"o1'e:..
Desl;Bado
Havcril só luz
De;:;;igad')

Desligado
Desligado
D:�slígado
Haverá "SÓ luz
Desligado

Desligado
Desligado
Desligado
Haverá só Lu!:

Desligado

Desligado
IIa,'erá Luz e Força
I)esligac .�)

Ha,rerá só Luz
Desligado

DesUgado
Desligado
Desligado
liaverú só Luz
Desligado

D<:!Sligado
Han;:rá Luz e Força
Dc:sJ:'gado
Eil'lerá só LEZ
D;;;sligado

Desligado
Haverá Luz e Força
Desligado
Haverá só Luz
Desligado

Desligado
Desligado
Desligado
Haverá só Luz
Desligado

BIu menau, 27 de Setembro de 1951

ElVIPREZA FO RCA E LUZ SANTA CAT MARINA S. À .
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