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I -'1'}�It��:OPOLlt3� 5 -- fi!nio \"":�l g:J.h: �:é1 urnn !1l�T!l (lf� outra
: dj: l�(.a·d;ll· siu('eramente da urra- CO!!.�l. O problema n.tltai do Bra-

I f.inti,l.�d�'1 Õ�l opiniiio pública, do :5il. Sf� nada tr-ru Q_ ver com .IUU

r[llfi. quv- 1 .. ;,.11; �;:.il':li:)Z aO ·Ihlt":ur- rl.meas de rnlntst ros, i.arnpouco
=,a do fl1'inlf.:iro n'ifij::;l.:::tt-r.;,t'J. '-'111 ��!= l�'ga u (�l·�:l.t)ío de ln:i.i� dt"pa:r-
1';'1.'01': �',,' ü;;; um gr,v,·nm fj': eon tnrnentos :ii1mínbtr!1tiVfJil.

I
e,-,ntl':l,;:io !""jHlfJr"HI'.:I;;H ii!1

I
Nilo vejO [i1li' h'llh!l ;:Fl,!'lmcia

.'1�!�pH:1!::iú do.; qundr-os nill�:s.t ::'l:i- () pi-imr-íro !:nBr:i�tf'ndo dE! mudar
iti;1 Naú '(-i1I't:'::('P o RJ". ir--!Uhü o f(��elf�ntG l11inh":tíu'io. com Que

':""'-�""'''''''''''�-:-'''- �''''''''''''''� ''''''__''''''''':'":-_''''''''''''__''';'' '''''' ...__,.�....., .._ �_,_"",_, "",�",-"__,,, �,",-_'
......_,........ , ...__..... ......,_h_"...���.,----- � li·'.'t�í'na, f· ..-:!sti� h1.;:;r.anie� lIaverâ.

cem efeito, homens que possam,

prestar ao P.ra�il, no campo in
[r::rnucionait maiores s.:::!"vi{_$os nue

OE srs, Joiio Neves e FIo-raeio La

fer� São doi�- l'ninlsiros de pri
meu-a acua. São dois inctlvi:luos

d': excepctona; Cli;-,l,I.cidn'!;· que
t cal iznm a obra fi'jai� uC:. mais

íngent e e mais recunüv. ":11 ,{,ue

pcssarn pcllSfl.l· os bl'USj,,,;,,.)S C O

chr-í'e da N�o;'fitl. Com ereit!l. qual
fi eamlnho mais flsme � mala
rn'úii(�o .p:1.I"a 1 írnl" -O Bi'flSil de dert...

Ira do aiolfil'iJ em que elp. se 90-

(1,;1, do que idH1Hfical' os nOSSOB

ii'itf'ft';;�?R com G�� dos D3tados
I�ll:l!.f)�? O iUilividuo Q1H', neste

1 �;�'�t l:uhl:-1 l"(��ül,��(·t- a. bl;3ttia. crí
se de 'divIsas dé� CUl'Hõ ínrornaeíc

ral, sem [I C()I'j)Ül'uçáo ,.iiret'l,
Imediata. dos R,l:tdos Unidos

é um pf'ri': iio Imnccíl. 1fe1'e::9

se!' taxado de comunista. �ão se

liw deve nem Ui'!]l' o chnpeu, pe-
1" slnnl -Ie e�tupidl.ll:, que cí€rece

ao boicotar a eolaborftção nmerí

cana, no plano do dl'svn;'olvimen
t ,: nneíonnt.

:."\'[:.0 f:r:l de oub'n� ('.;d�lrlfl.H::: ea

pr'2 es tle f!l.?[;1.' pelo Bra5\l, nesta
momento mais que os atuar-i de

tentores das pastas da Fazenda e

do Exterior. Agen: epn tanto de

cumpr+cncln come de tato e de

segurança.
Para que mudá-loa? Para que

(Conclui na :!:t. pág. letra C), (�(m,.lui na 2.a pág. letra Al

----------�----------f

Scarborough, 11 (UP) los partidos políticos no 'l":ms

porte dos eleitores para as

secções eleitorais no dia das

eleições gerais,
O Congresso conservador,

que foi encerrado hoje de ma

nhã, depois de ter discutido

problemas domésticos, como

instrução pública, nada modí-

NO SEU mSCURSO wINSTONO SEU RISCURSO WINSTO QUE A INGLATERlU. NAO
CAIRA' NA ARMADILIlA RUSS A ---

o mat Grazziani
O fascismo

Abordando, no seu discurso

em Searborought, as questôes
politicas do exterior, o sr ,

Winston Churchill declarou,
particularmente:

(IA política exterior brttà
níca repousa em uma verda
deira camaradagem com os

Estados Unidos para defender
o mundo livre contra as agres-

I �U\ vi�gemJe re�fiuso�cbBgOU
I a'iGapltaIJ�sr.�,Nereu Ramos

I

IJ u II II
FPOLIS., lO (Ag, Nac.) -- eatarinense, S. Excía., que

Noticiam os jornais da Capí- viaja em carater oartícular,
tal, da República que viajará per-manecerá alguns dias en

não QUC1' par? Santa Catarina, no pró- f tre seus coc,staduanos, cujo
dizer que sempre estejamos ximo sábado, o' eminente sr, (:011t3to lhe e, corno todos sa

completamente de acôrdo com Nere� Ramos presidente. da bem, sen�pre grato, ,,?-pro;rei-
, 'ta s, excla. sua estadIa nesta

os nossos aliados norte-ameri- Cám�n� dos DeP:ltado:: e �d�l eapi1.al para l'epo.�lsar dos ár-
, ','

h ·t I COll1.1sSao EXêcuhva Cl') p;j]j . .canos, ou que eRI.emos em c!tws trabalhos na presldencla
defender nosso ponto de

ViS-I
da C:imm'a, que vem se reu-

ia em 'quest.ões a respeito das nindo iJltill1ament", em :mces-

quais nSío eEtivermos de 3{'ôr- . sivas SeSSll('S C'xü'ilordiaál'lus.
do.

I t'OIn I) fim da voüif;ão do 01'

cnmenw <Ül Repúhlica e as à
tÍvida<Ít:" politk:ás quP lhe to'_
mal'am os últimos dias de f\ln·

RIO, 11 (Merid.) - Com o denadora da exportação de Rio, 11
.

(Meridional) � O

objetivo de atender com mais I madeiras, afiin de otl".ir un:n. go\'ernad�r Juscelino K�bits
amplitude e rapidez os recln- exposição do Conselhelro co-I chek envIOU mensagem a As·

mos do povo, o presidente da imercial do Brasil e� Bu:ncs I
sembléia Mine!ra, acoll1�anha

Caixa Econômica. sr. Ariosto Aires, sr. Diniz JUnIor, SObl'C da' de um proJeto de 1m, para
Pinto;, encaminhou ao sr. Ge- o nov,o acôrdo comercial COJn I a emissão de do�s .bilhões de

túlio Vargas, por determina- a República Argentina. I cruzeiros em apolIces da di-

ção de S, E�cia., sugestões na- Emissão de apólices ! vida pública que rel1der..� ju-
quele sentido. pelo governo nlineiro ros <;le sete por cento ao ano,
Sobre o assunto' a reporta-

'I
e serão destiÍlados à execu-

gem ouviu, hoje, ti sr· Arios- ção das obras do Plano de E-

to Pinto que assim se munifes·,

I. S. E G U R O S I nergía e Transportes, c.J!oni':'
tou:

•

\ zação e Saneamento, bem co-

, B O A V I f TA.. mo para a recuperação do só.
c "Atendendo a determinação ,J

'--,;;o;.;;.,......;_...... ... '..;,....................�.......-'-;....,'""'"-..;....;'--........'--'-- '--......_'--......__-'-.....__-ldO sr. P_residente d,a Repúbli- .
lo.

_..

x x...;_:r-X��-x-:x-x-x--
J ca, no .ano pas�lldo, com rc-

- - -

Iferência âos pr,ojetos de lei

que transitam, pela Câmara,
'visando n modificação na es

trutura das' caixas econômi
cas, a admínistração da Caixa
'\êsta ,Capital submeteu um

projeto' ,à· �onsideraç'ão do
Chefe do Govêl'llo.
Nesse projeto se cogita da'

modificação de certas normas

da insiítuição, <ln ampliação
das operações da CaL-..:a Eeo

nô�nica, inclusive a de sua ca

pitalização; l",tras' hipotecá
rias e opf'rações, de seguro de

Í{>das as modalidades. l'eferen-

cunhadas de tal maneira' quc che

gam a iludir os incautos que.
rram a iludir os incautos
inadvertidamente
troco. Acredita-�e
ZOB cansados pela ,confusão entre
os come-rciantes daquela zona' so
bem '� cerc,. de 50 mil cruzeiros.

os verme-

.Iho-� m-O"e"d''aos e b"..� U 'pouco antes do encerramento.

nus de propa"anda Referia-se e�e discul's? a

,

'!:t la resoluçao que pedw a0
.

Eelo Horizonte, 11 (Meridional) r governo do> .sr. Winston Chur

- ,No inquérito realiz�do no Sul chill a abolição das restrições
de MinaE, o delegada José

Henri-I' jmpostas pelo governo traba- .

qlJC apurou que um vultuoso der- lhista. numa lei eleitoral. u.1rame de r;t0êd:�" e !Janus de propa- utilização de automóveis' pe- '

ganda fOl Ianc;ado. com os
.

.'

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

.aticias do País

Para atenderaos reclamos do povo seriam
reestruturadas as Caixas Economicas

O único discurso ,tempcs-,
{uoso em todo O' Congres.;;o
foi proferido boje de manhã,

,,:iio, com o discurso do mni
ncnte pl'esidenfe Getúlio Var

gas, convocando os partidos
união nacional.

lHas; ,éêl'l.a,r,-jPIJtf:, não calre·

mos na nl·i·i1�dilh.{ preparada
pelo govêrno soviético e lião

permitiremos que' clr.� abra
umá brecha no harmoniosJ e

eficaz sistema que úne o� pen
samentos e' ações do nosso go
verno e o govêrno dos Esta
dos Unidos".

DClmtatlo Nerêu R:ul1os-

SEOUL, 11 (UP) - Urge�
te) - Informa-se que nos

primeiros dias de outubro a

aviacão norte-americana dêS
truiú na Coréia quatorze ca

ças a jato "Míg-15", dos co

munistas chinêses. Outros
vinte 1I/fig-15' foram avaria
dos. Por outro lado, calcula
se que na batalha do Monte
Cavalo Branco, que dura há
cinco dial'. fOl'nlll extc-rf{l,ina
dos dez mil comunistas chinê
�es,

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

atividades da própria

Entre com o pé direito em

refrigeração tomprando um

Rua XV de Novembro, 54
,-_ I'

, "

BlUMENAU

Novos estudos sobre a

expnrt!l�ão da madeira
RIO. 11 (Merid:) � Esteve

Il'eunida
.sob a presidência do

sr. Pedro Sales dos Santos,
presidente do Instituto Nacio

nal do, Pinho, a comissão coor�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



O�GAO DOS "DIARIOS AS80Cf..iDOr
PRQPRIEDAJ)i! DA.

BLA ti: 1\ N A fJ .l 0:1

A
. ,#f;;;I.

NACAO
�

Redução. Aàjmfíltra�i6 e Oficina.! RIÍa 1111. 1"&..1•••
!lUI � FObe 1692 - Caixa Postal, 38. "

DIretor: 1\1 A TI R r C 1 O :x A V I X •
nF.DA�rOp.:: Raul de Oliveira Fagundes

ZXPEDl.E:N'l'X
Amdulttn:ru:

ANV-!\IJ • . . •••• � ••••
SEME8�'RAIJ ..•..••••••
N. AVU,LSU .•.••.•••••

Snc'lÍrsais! RIO; - Bua do Ouvidor n. 108 - FonH
= 4;VW:H e 13-7997. - SAO PAULO: - Bua.7 de
Ahril n, 2:�i) - 4.0 andar � Fones: 4-82'11 e 4-U1U
:S.Ei.O nOlUZOJ'l'I'E: - nua GOiás, 24. - PORTO A�
LEGRJ�: � RIf:l João 1\tontanrf, 15. CURITIBA: _
Rua Dr. :M:uri(�i, 708 � 2.0 andar � Sala 233.1011(
VU,E: � ltu:! S. ped:rõ, 92.

FARn.iACIA DE
PLANTA0

Encontra-se de plantão,
de :!9 a 5 de Outubro, a

"SUAFARlHA", à rua 15

de Novembro, nr. 748.

TELEFONES .MUITO
CIIAl'tIADOS:

PO,Llc�r.t\ .. ., .• 1016
BOMBEIROS " .• 1148

HOSPITAIS:
Santa Izabel .. ..' 1196
Santa (';:rtay-ü,1!>; ,. •• 1133
Mtí.Il.ICJ:i)iÜ ., •• •• 1208

A�sistencia. Publíea
A' disposição da popu

lação local, encontra-se no
Hospital Santo Antonio.
a ambulância de "Assis
tenda Publica", que a

tenderá, gratuitamente,
todos os casos urgentes
de enfermidade ou de
ferimentos graves, a

qualquer hora do dia ou
da noite.

PONTOS D.E
AUTOMOVEIS=

8.1. Rio Branco •.

' 1200
Praça Dr. Blunieua.u 1102

e 1178
Rua B. Retiro .•.•) ,_ 1111

-0%0-

Impostos a pa�3r
NA FAZENDA

1\'lUNICIPAL
Durante este mês está
sendo cobrado o imposto
sobre índustrías e nrorís
sões -·2.0 semestre.

, ,I
IRÃO UBÚO I

Advogado i�. II

desde o começo da conferência
pelos dirigentes (todos os mi

"""'i"JÍstros) do gabinete, cujos
trabalhos eonsístíram de: aceí

tacão, em conjunto, pelo ]?ar
tido Conservador, de u;m:à e

conomíàmíxta
.

em dois sÉito- .

res, um sociàIizado e êutro'
privado' renúneía à hiiéHitl- '

•
'

.
.

•

.

'
'_' '.' . Em maquinas e motores DIesel e gasolma. de tudos 6S

va privada, que sao hoj.a .COl- I tipos, má'itúinas rodl}viáriàs e Indnstrlaes, OFERECE seus
sas consumadas para: O' par- sel"Viços pa:rà trabalhar no, comércio ou Indústzla, podendo
tido "Tory". O disctlÍ'só' 'de apresentar as melhores: referências"
encerramento foi profet'ido
às 11 horas Dor sír David Max- '

well, Ministro do Intedcir e:
às 14 horas o prímeíré"mi-;
nístro Winston Churéhlll quê, '

de acordo com a {raé.1iç�o� 'não

participara dos trabalhos
.

do

! Congresso, pronuncíavà seu

� I importante discurso 'numa
• grande reunião pública.

g-X-X-X-X-X",' lt - t. - X -X-Z-S

SEGUROS
BOAVISTA

At�nde em 'luaisquer co
marcas dó Estad'()
- BLUl\1ENAU

----i' 11'
, H. E'. Jl
!I Reg, no Ministério da E,duca-.!I,
li ção e Saúde: ..::_ Português, ln- !J
ií g Iês, lUa temâtíca; Este'nografià, ii'
li Datilografia, COrt'espondencia ii I:i e Geografia. 'II
II Ites.: i!.lamédll.Jt,io _.Br:mco, u Ii i Bêeo dl�Jll}ís da. ·Rua. Maranhão, !l ','lj Casa, 8!)� . H <

j'- --- ---- ---!i"

H
evitar com meios a.rtificiais com

cuidados assíduos, de J.l,<rtllroar
I} menos possível aIS funções na

turais das plantas f): di'mmufr O�

efeitos contrazíoa ao seu bem es

taro Com esses preceito, muito
faceis de por em prâUca. -voce

terá o prazer' 4."e vet':su� pl·!l.ntll.s
com. vida e com. belez:1.

Viagens rápidas e seguras
só no

EXPRESSO ANDORINHA
BLUMENAU ', JOlNVILE

ficou a linha

Politeama O R I E N T (
(Teatro Melalicl) :ê

HOJE à, 20,3& HORAS - HOJE!

NUl'IIA GRANDE NorrADA DE RISO, SERA' APRESE;N'
'1'iiDA A HIIú\RIANTE COME'DI.<\' EM. 3 ATOS, CUIO
(tUl-PRO-QUO', E' Ul\'IA VERDADEffiA AVAI.ANCHE DE
G�ROALnADAS ;

-

NHô B A S T I .i o MULHER POR
(4 Tia de (arlitos)

Vz HORA
,-

�.

nra. .. RIR ... ATE' n-fAIS NÃO PODElt. CQ-JU O CO·
MICu N. 1 DO TEA'I'RO NACIONAL - N H ô B A T- -

'1' I ii O, O COl\nCO DE FINA VERVE E SEI\'I l'OltNO
HUAlc{A.

NA 2;1. !)AUTE: o BIG-SnoW C01\'1 TODO o ELENCO,
NAO FALTANDO O CANTOR "COLORED" GERALDO'
l·ASSOS.

Terrenos-'ó"PreSlaçõeSl :
os "-tAIS BEM LOCALIZADOS DA'CIDADE
�

,

JARDIM (ATARIN�NSE'
RUA AMAZONAS - PROXIMO Ao' 'HOSPITAL

-- STA. C •.\TARINA _,'_.. ,.

PLANTA SCHMIDT
RUA SClIMlDT - VILA NOVA

PODENDO SER OCUPADO IMEDlA!t'Al\IENTE

VENDAS SOB (ONTRAJO
.

CONDIÇõES AO ALCANc:F: DE.. TODOS
INFORMAÇõES COM TODEOCHINI

ESC. EDIl<'ICIO INCO - SALA. 3 - BLUMEN..:\.U

---,II!.i!i!I.1iII!I.1íII!IlIiI1'iIIii1iI-1IiiIiiiIII••_---__ ili.
�--_-...- - ----�

·�lnmUlmllín'1ffUmmnl.lnmnliljlmlllnll'nn1iUnUmll1l1nlHliunn ...�·
<, -,

•

-

• =

Matefni�a�e mzlmUl 19B1ler !
=

iPlUt'l'O}J - PARTO S,EM DOR - GRAVIDEZ:S :,
.
_ COl\-IPÚCAQóES- !;!

SERVIÇOS�E"NAT.AL Sr'
5 CONSULTAS l\Uí?!l.�9�,DtA!lUA� � 9 - 11110B.4.8 ªl
�unmummlUmunmuíu\immninlmmnlllUlullmIIPmmlHllllnlf'

JA:n.DIM BL'UMENAU

Qualidade

"" . e-"",'D��g�',
Br••molbr

.., ..�- ..�J .. ,.t�
........-<�?' �.�.

CONCESS/ON,Á.RIO ÁUTORIZADO,'

DJSTRIBUIDORES
PRD S ,D O [ I MOS' O ( ;1 E l} A D E� A N O H ,I M .A

OLARIAS
Oferecemos para, pront a! entrega um' conjunto de máquinas novas pa
ra ·a' fabrk�ção de, Tijo lo� e Iel.ha,s YI�b,���h �,a.nz" d,ê! �afa�ada f.a�

.

bIk� âlem.ã JlHaendlefi.' CapaCidade 3.000 U]o'lós 'ou 2.000' ielhas por
hors. Cartas ii, Pa- nambra S. A. .Caixa Postal5034 �. S, Paulo.

'('CHI'CD
38, - BUJl\1ENAU.

rcs?
11'aça. c sr. Getulio Vargas uai

cààjO-so pla.""no de batalha, -CO!"1

austeridade, muita austerídaúe,
e cíarlvídencíá muita clarívlden-
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',ib�. G�.'n"'�lyflit-;' 'I '�.JÍIII;rnlllm;mllllmniH"mmimnmllínfnnlllllf'llffillrlltt.rt.fnmllli
-

.

r. UG,j \111,;11 1;13
': a r ti (.) If B o r e a j I

'iIIN�" �=���n;ffiií! vA.iüzii:8 ii iJLC"�AP<!

� li =- uL,UmENAiJ = :' UA� P�RH&S; i'iii'..... �m @Ii�ia.�•••
,

aiiii ft,i'iIa-ijuit. tii � j'.,-.n�: un "'l'íl' r;rih: !'t§, i:"RiS}Ul iii': V��NfrJÍf(. {'OU;j;tt�,

I
=��,.,-����.�-,-'�,-,�-�--�,- '" � l.iSIAN."-. lVí15NI.lRAS. {;oei':lKA NO .iS�iSU$

jl;r�rl.'REGAJi\mnIATi\ fifi !'i,rtfI Aif'�i'i"
1 _

tlulí.'\�}MJ! i"flU'U)F.Sl IUNS, ftEXIOA: JilGilOO
Por AI Neto

. A ímportancía da irodo- rtdades interessadas 110 as- ,

I
VF;NDA D'EJ;i'I'i'; IHARíO �

-

AGES TA mA' �I S- P I. ., 1 Em 6Limr....:; c{}m;lições dê i'úebc'lonamento: � de

1
NA ENGRAxA.'l'ARIA

DR A R Y T Â 8 O R 1\' A'L.. '" S ; CAl h. - vila ao anlo-Currtiba 0 sunto tenham exato

conhe-I 13 _ 41 _ 43 -!i(} _ 66 _ IH'i _ �o � 165 _ 1�(t -__ I'()NTO éinc � ---= . fJ·__'_'_NA;:_ O· calcanhar de evidente. Tem ela não I cimento do abandono em 146 _ 1"18 _ 21(} e 3M Cav�dôS Efetivos, - VJmnEl\'I:·
.', � ,

.

.

Aquiles do Brasil é a difi- apenas o gr�nde valor eco-] que se acha esta rodovia. 1{ H R 'I' �V RI!, & C 1: A. L T D A.
--�._---.

�
_ HE'DWO ESPECIALISTA�

eíencía de transportes. nomico como é de-alta sig-',Po�t' 't I
Callta. p(fs.t:ll� '1-1a

.-. p.êrto A. legre· ...... n, Grm.idi' 0& Sul

r "'S E '6 U R o e � !_ CUntC!:li Geral de Banu�ns. Mulberes ti CfiJUlQall,
•. -' • •

1. si ivessem, es ou sc--
Telegramas "WEII.L'� � POR'I'O i\LEGRE.· .I -

I
Isto, não é; claro" esta, mfl��.çilO �stra'teglCa.. I guro. �e que t:)m;;n�i�m as t B O A V 1ST A ,f ; ITOUPAVA SECA:. U 11 e 1.5 .. �7 115. JSL.UMENAUnovidade alguma, Nào creiO que as autGr- pmvldencla,g lleCefL<l.anas. _m========

_ ,unUUtIlUmUUlUIltUUUlmllmUnUtUllUnUllllltQIIUUmnmUIIIUm.

IVlSS há. C:!2'rtos ;aspectas.
.

·""= =�""""�___'_�""""';""'__�"""'"'_""""__c� """' =�.=...,...,�_";,_�"",,,� � --,-____,�__�-:- -=

do nosso problélilft de defí
eíencía de ü'unsptirtes que
merecem ser localizadoS'
porque representam uma

agravação desnecessária e,

-até dolorosa do problema.
'Quero. ref€orir-:-me ao'

abandono de estradas' ou

trora 'boas, e qtle, agoI'a�
estão se

. tornando intran

sitáveis.

A oo;nstrucão �d{O\. estra
das nova� e -a melhoria de

. estradas já' éxiste-ntes' .não
podem ser realizadas sem'
verbas e recursos técnicos
adequadcs. Mas a, manu�

teneão das vias atuais em

boas condíções é um irnpe..
ratívo.:

.- c '.

O governo possue um

grande programa de ex

pansão dpj nosso sístema
de transportes. .

Este programa é até um

doS'. objetivos dos estudos e

acõos da . Comissão Mista
Brasil-Estados Unidos.
() reequipamento

nossas ferrovi:as, por exern
plo. começa a' processar-se
em forma animadora.
A padronízaçâo das bi.:.

i elas virá também benefi
elar grande,l'l1en t�
rede- de transpor�s.
Mas si, enquantl)

projetos novos 'entram em

execução pcrvum -lado, ,deí-.
xamos que \se deteribrem

projetos já ..realizados pOl:'
nutro lado. , • .0 resultado e' ,

facil deprever-
O . exemplo. específico de

um projeto, já, executado-e
que está entrando em de
terioração é a da .ostrada
de rodagem São Paulo-Cu-
ritiiba,

'

Esta rodóvia tem dois

traçados- Um passa. peia
cidade' de $(jr{x·ana'.: O ou-

iro por Piedáde.' .

.r

'I'o traçado .. :dê Soroeabal
está êrn b{J!iS e.::.'nrocões atb ..
a eid,é}-l;lê ·.ele.Capão

-

Bonito,
q1.ie' 'é nlài:tf"{Ju m�s·a·trt�·
tade diO percurso..

·

Q traça:
do ae Pieíade. está :tóro; ele
'do de Piedade' está todo ele

Os dois tracados se unem:
em Capão Bonito.· Dai até
Curitibll; a estrada acha-se
em péssimas condições de

conserva] âo.
.

Eu conheço esta

há muitos anos. Quando
foi terminada, marcou uma

época na construção de es:...

tradas em nosso pais. Isso

porqu€ representou'· a con-

cretização de um' projeto
audacioso, .. q'ue continha

Inovacôes até 'então: desce...

nheeid.as em. .matería . de
construção de estradas.
Houve tempos em que

viajar por'esta rodovia era!
um prazer. B�m conser,. J

vada, pen;nitia. â viagem. de
São Paulo: a Curitiba �

perto
.

de 500 quillOmetros
_ em umas' oito ou neve

horas. ..'
"

. I
Eu acabo de.' fazer o

percurso em 12.horas. E

tantos são os buracos, tal
é o mau estado do trecho
.entre Capão Bonito e Cu

ritiba,. que creió' ter feito

vantagem. em .

r,eali.zar ;;a;,
víagerrr �m 12 horas � nao

quebrar.e autpilIlovel.

e
Iiíiiiõii' .

A TODOS

e·a TODOS
que desejam possuir uma, bôa maquina de costura.

que gosfariam de ter a sua bicicleta,

o I e r ec e m o s estas

especiais v a n te g en s
............

-
-- - - _.

de 'ANIVERSARIO:

....... .'.
-

'. I
.. ��.

TODOS podem, e devem,
da grande venda do 20::

aproveitar estas sensacionais ofertas

aniversário das lojas
.�"

orgulho d a cidade I

,
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E todo o-meu Intento em vão consiste
em ser n'alma cousa original
seja grande, pequena, alegre ou triste.

�UimumiauUfllmmuurunuUiiEUiiUiílimnmnummiliifiilumnmª J lHIVERSA'RI8S:.
.

IPafca '8S' �OD"a's �e' c'asal," -. '�,�r�:�:\;���g���::; re�i-

= '
: "

' = dente nesta, cidade:
== . ',' :: . - a $!'U. RUda 'Fontes:
i .

. § esposa do sr.,r Fônt�s;
ª .

''l'radnclio de Yv(mi'i� M. ã ..:_ ti sra. 19ncz L31.1rén-'
=.('ilUmnmmmmu mmmuunmmmnnm:; tino, .esoosa do' sr, JcifÍo

'uCnnselllOS Prata·c/os» Lm.il·cnUtlO;. .
"

U'I Edith Chléatto:

«Leito, qUUOtB "contra reslri O»
sr. Gerha<ut

O remedío radical contra todos os resfriados. é o calor. O
êxito, do tratamento, entretanto, depende da forma e da quan
tidade em que proporcionamos ao organtsrno. resfriado, para Cesta,ajudá-lo à curar-se. Tem ímportãncía não desprezível deste
ponto de visto, as bebidas quentes- A que sobremaneira auxilia daiaI;
o organismo resfriado à restabelecer seu funeíonamento nor

mal é o leite bem quente. Toda dona de casa sabe, por exem
plo, que em casos de rouquidão, um copo de leite quente, é de
efeito seguro e rapido, alcançando este tratamento sempre ê
xito completo; qualquer orador tambem há de concordar com Soares,
esta ooínião. O efeito geral de conjunto, do leite quente sobre [aí, e
o organtsmo é de valor incalculável para iodos os enfermos - sr- Raul
dos nervos ou dós musculos, O calor introduzido no corpo por residente no bairro tes casamentos: ' ,

"

I'meio do lei�e quen.tI:;, t�ans�ite-se ao sangue. Toda. corre.nte' Iticúpava Norte.
'

.

_ do jovem Argentino I
'

'"
.

_

sanguínea clrculatóría e estímulada, tornando-se rnats rapída. .. , '_" .'
'

Assim mais sangue atinge 0. orgão doente; e c0!ll ele, mais su-
- t: data de hoíe assi- Sam,agmu, filh::! do. sr. Al- "E It lo se eJftue«'"à,"'"

bstancías terápeutícas. contidas no sangue. Leite quente con- nala ainda, o transcurso do ber-tino e sra. 'I'hereza Sa- ., !I • • ..

tribue de mapeira ext;a?rdina�ia, para provocar o suor
..
Este aniversário natalicío de magaía, com a srta. Irene PARA O CONCERTO DO SÊu RADIO SO' A Oli'IC.1NAI

por sua vez, e um remédio sem Igual, para impedtr o !csfru.'do, nosso presado colega Amé- Bicheis filha do( sr. Max.
bem como para acelerar a cura dum resfnado mais antIgo.. . • .,' ., .

Com o suor, são expulsas do organismo Inumeras materías to- rrco Xavier, que ha longos Bíchels, ja falecido, e da
xícas que devem a sua formação à influência das bactertas. O

I
arics vem emprestando, seu

I
sra. Margaretha Josepha

leite quente. estimula igualmente a atividade dos rins. Devendo eficiente concurso á secção BicheIs,.
e�tes fil�rarem t?do� os resíduos inuteis, produzfdos 11.0 orga- de linctipía deste jorgão. - do jovem Ireneu
msmo, sao os prrmerros a so�rerem no caso de qualquer doe�- Dotado de um carater bem Schneider, filho do sr. Ní-
ça, Portanto o Ielte quente, e um fator de grande Importancía 'f d de

,. i"d - I G ' S h ídpara o organismo! arma o, "uma lOVlU I a co as aspar c nei er,
, WOLFGANG GREISER (Hamburgo) Alemanha de sem par, desfruta o e de da. sra. Luiza Sehneí-

It;;;;;:,c:5:0==1==u'nÊa=::
ti

E:
:

'y'a;;n'g;S;;:e�=I::I:te;a'ai I ;�;���1::;e�f.É IEi:i�����
= alvo de innmeras manifes- - do sr- Sebastião Fran-

, � í ��������sa;��;s!:, qju�� �!SC�'e��de���ei:; m�!��:�
,e.: {'Ui ;'5=1=;::::::;: -=MI : ;:2 ;;:;;;2=,;;:::3. -: I tando a'o nosso forte abra- com a sra- Lecnída Pínhei-

.. O P e c a d o j co os votos de' porvi� bas- t'?, fi�ha �o sr. Rafaél Ma-
, tante longo e ponhlhado ria Pinheiro.

I
de felicidade,

De um mod� g'er�l, todas as pessoas reconhecem que exls- :[ASAMENTOS· �asciment()s
te o pecado; porem S:1-0' poucas as pessoas que conhecem a n<l-·

•

tureza do pecado. O pecado .é um problema universal; aflige
I No Cartório de Registro - Na Secção de Mater

a toda � ra9a humana; runguem consegue escapar ele suas gar- Civil desta cidade, reali- nid'ade do Hcspítal "Santa
ras traíçoeíras, i ,_ . Isabel", ocorreram os se-

O pecado é uma rebelião contra ° governo de Deus; é que- I'
zaram-se ontem, os segum- .

guintes nascimentos:brantar as leis espirituais; é substituir o direito que Deus tem �"----:E
-

Geral
-

,

Ide governar nossas vi.das, por sendas que nós me,smn {'scolhc- I T
rU{ju(,l.a 'i ,!n ':., �

- dia 4 - 10 um meni-
mos; é a desobedh:ncia, enfim. o IH,'C2do impliea PlIl llllla vw, "INHH CR.I�OSO I AnO no, filho do sr. Arold.:, e-

luntária e delibtdara eleição do lllul em Iugm" dI' uma j'ntrpga I Silvclra sra. E!:ica Buschinski;
. Icompleta à vontade de DeliS. I -�--�-----,��_.-�

_ dla 5 _ 10, um mem-
O pecado pode comparar-se a um criado traidor que se Irebela contI'" um amo henevolente: é a insurgenc[:J inútil ,te D�ores 11:'" filho d:7 sr. Luciano e

um mísero vu,;sal::> c011l1'a um govern2.dor poderoso. O pcc:lclo sra. lVlaria Zeliste' Pereira;
não consiste somente nos atos cometidos, pois também se tra- dia 6 10 uni meni-
ta dll uma ':lessoa contr;} quem se comei..: necado. Scndo Deus I nasl(ost'as ,I' no-.rilho.. d.;-sr. 'Li�dolfo e
um Ser infmitamente hom e infinito, o pee�do merece castigo- Ginfinito. Somente a amOI'Osa misericordia de Deus evita ql1e .

.

, ,

I
sra" Fehscltz ames;

toda a raça humana lOira o castigo do pecado, porque Deus N
..

mo�
- dia 6 _, 10 u'a mem-

perdoa a tOQ:s aquf'les que aceitarem..J0$U:C: CriBl0 DOI' seu ervosl's -,' na. f;lh� d" sr.' Adolfo e

Salvadoi'.
•

R
iIJ' ",�' Sl'1l..- Paula·Herat, e

Há fatos para os quais não se encontra !:xplicfI<;Jo. ape,,�r eumallsmo j _ ma ti _ lO. um meni-
dos intensos estudos e dos nrofundos conhc-cinwntns da ciencia '

- ;, III
no, filh., do sr. José Ro�

Ide nossos dias. I

O h:Jmem é fe>nolne-no dilidl de entelldU' c' mHis difit'il i c.!m�-::��='°e'::· driguss Salvador e sra,
ainda de explicar; todo.> os esforcos SP t':'lTI feito por,1 rdwJ:.j, ! obrigam. �nte os rins li lVfaria Hodrii�ucs SalvadcT.
ljt�r? ho:nem, elevando-o ao posto d�,s<:'l' m�is inteligente)la ; =���oa�
cl'laçao. :r::ntretanto. a conduta e �" atnudes üo homvll1 :' JnSpl- I .. cawa (Ia�o do Acldo.�
ram contrR pssa f'lassifk:l,;,ão e ãesmentcrn, pdu 11'1('110,; l HI p�lr- [ frequentes levaD�1:urDU. dote, a pretensão de supc>rioridade do hOll1C'm, , :;:a�e�adoll teu:::::

Se alguém duvida d,:, que díZ(,!l'O';, ,m:clil::3 (j segllinte O! olhos empapuçad030 é. em �eraJ. ..
c()l'deiro na:; vai 'Itr{'z d') lobo' 'I galintn não' ")""'1'['" '1 j"!}(l- I' w!pressão ele velhlee�Ajudcl• •

_

' '
"

' '" ,�_. u - v lIeUS 11M a putificar seu san�,pgr
sa, (.l coelho foge dos caes, a pt'ntlZ (',;,'onde,s2 rio c::.çador, � melo de ·Cyat.... A primeh'a dose c0-

mas o homem. que devia mostrar-se mais sagaz, em vcz de pu- I meça a trabalhm:,ajUdaxldoSeus.l:1Iw
,,' , ..

,I . . '> , '.
,.. 51 ellm1nar O excesso ele áetdos, :ta

L U' aos lnmugcs, ( c mesmo e quem PI ocura �) !)('caao e lI1:,lste I ltendo "gs!m com Que se sinta como
{'m scguHo, Np5se caso ó daro, os animais ;,.:ã;� ,n1<li.:' intdl,,;en- 1 n,?vQ. �b nossa gârantla C""lfdeva
tpc "lle o hCJlnenl Por q'J" 'I('ontn'", " "(' 1'1'Hlltc'" I "�{' t('''O- ,

II_r 1nte!rame;nte satisfatório. Peça-� ..,
"

, - ,. -'-'" � • -",' ." . I, I Cvmlf em q1ialquer· :farmácia bojenwno? Expht!Ull1 se pUc!('J'(,m, t mesmo. Nossa garantia oi a _
_,___ __ __ 1 maior proteção.

�

RADIO-FU E
GRANDE SORTIMENTO EM V.ALVULAS AMERICA
NAS E EUROP)';'AS.
- PEÇAS E ACESSORIOS, !RADIOS NOVOS -

"_fi SE&VIÇO RAPIDO POR lPREÇO MO'DICO "_n

&ua 't de Setembro. " .f. t

Viajantes:

Eis ·�o - presente :para'� sua-"família'..�-�lJnralviàgeIff!aIf�{Utuguay f

Urug'ua\y�-.. "

um mundo de:atfatôll&1

• ,I

_;1,.A:- 'J.$.

Belo� dínS.�'ico,-progr�iSta,�com 1>um�',
organização turística primorosa e clima 1

ameno, o Unlguay. é uma terra ideal
para férias com a família. principalmente
no verão, quando a Capital, os balneáriós

'

e o interior regurgitam, em festas, para
_ alegria de seus milhares de rnns-::..as!

- Estiveram hospedados
na cidade:

HOTEL REX: 81"8,

I Claudio Weber Figueredc"
'Coronel Ganço, Orlando:
Todeschíni, Anjust Pear
san e sra" Acacio :Santana,
Jayme Green e Silva, Jo
sé Nernhart! Filho, João,
Orlando Del Segue, Julit,
Gussa, Miguel Lopes, Wal
demar Kelle,' Rubens li' .

Sampaio, dr Hérbert Pohl
e sra., Henrique H· Fis
cher e sra·, Cadas Alber
to W. AUE·rbach e sra. Carl
Weigelt e sra., Rudolf 05-
cair Dietzold e sra., Leon
Boucher, OUavio Nioostro,
Afonso R�ma1ho Cardost1,
LacrceI Penteado, Ar\rnan
do de Carvalho, Ary Sil.-

C INE Busca veira de Souza e sra.) dr.
Nilc, Pintv Guimarães
Cahete, Tadeu Daníelo
wics Junior, Aurio'José da

Costa e sra., Ja:r:Oimir V.
N:wak e sra. Ivo Reis �lon
tenegro, Herbert Knest�el,
prof. Altino Portugal Sóa

rcs, Júão Berto e familia,
dr. Clovis de Araujo, Fre
derico Schmidt e sra., Clo
vis Salatino, Paul '(I Lopes
Correa, WeTIler Ka�z e Er
nesto RodoIpho H:JlÍfmann,

- HOTEL HOLETZ: S1'S,

Bertolino Alttoff
Geraldo Schoene,
Leonzi, E· TrupeI,
MajrtitlB e sra.,

FigueiredO! e sra·,

miro Lolrenzi, Francisco
Estrela, Sibreano Dacami

no, Jaime Martins, Paulo
Kaude e Juares Aguiar.

Turismo _no,Uruguay!. .. alegria e en

cantamento que se prolongarão por
muitos �nos) através das recordações
de ' um, país; belo, _

culto e acolhedor!,

,:.-
.

.' _E ._-- -,

lfiforma�ht tÔÕ,. vil:Jgt!n., 40 UfUIUUY� nlJlll.

ag'nci��. turismoou "!Js .K�riàs da R.....
.resentG!õo Tur;sfiCCf"Urllgvaia p\ira_.o Brasil:

Oúçam todas as quartas feh:'!' (las 22 :I,> 22,:{I) horas atra.
vés da }'RB-2 de Curitiba, em ('nda de 1 HO kilodelo3 li 1"'1'0-
g-r:ml<l }i;v;ln�êHco.

t..

C)'ste:x Dt. tri'tDuk .:

..._---""---------

! EXPRESSO
.

I
"S A O J O R G En

,,'I S�"O' f� � r.i· Te" n h a Fe' I, Vjage�iaj�l�:t:l�!iió�ày{:enau,
j v

r' EM BLUMENAU - Hotel Holetz

I I-Rua
15 de Nov .• 313 - F. 1065

EM ITAJAl', _ Mario Machado

I
Escreva detalhadamente Ilara a Caixa. Postal 7 9 1 2

- Rua Hercilio Lu'2:, 36 - F. 3â3
- São Paulo - Junt.e envelope selado com endereço. 1 EM FLORIANO'POLTS _; Cad-

Não utilise registro nara evitar demora na retirada, em qne Hotel - Rita F. Sclmlidt, :33
J.' _ Fonoe 1449.

horario imprOpl·io. _

--------�----.. ----'---�--------,----

HOJE - A'S '! HORAS: -

{Jm programa es!,eebI p:n"
"todas :IS crianr.as de 5 3: 60

:JeItos: - I. l:Sl'nft'l'I': N,\

'I'M.A; 2 CARTEIRO N.\

NEVE - tl�s�ub.o colorido

de Walt"r 1lÍ';lle�'; 3. Ttl'l'

MO \'AQUEUtO - Far

"'est (lU Miniatura; 4. Ini

cio d:J. sensac;nual Série:

I:LASH GOfmO� NO I'CA

NETA i\LUlTE, o �eri:ldo

que mostra "s reali:zaçõ .. "

de amanhá. Aveuturas ele

tri-zantes!!�. Lt'x Barki'r
- '\iirglrua. UlIswn e Chita

em: 'fAltZAN NA TERlU,

SELVAGEM. - Todo o ('s

lllendor da.s sehra.s africa

nas servindo de ambiente

para as mais espemeulares
aventuras de 't'AltZAN. -

Pre..:os de costume.

HOJE A'S 4,31) e S Horas:

DAVID O. SELNICK, apre
senta a super m:ixima pro

duçio de AI.FREn IUTCIi

COCK:
"AGONIA DF. A1\IOR

com Gll.EGORY PECK - A

I,ID.\. VALLI - ANN TODO

._ CHAnuts L_4tJGBTON •

CHARLES COnURN - 1':

'{'BEl. BARR'i'1'.íORE • LO

UIS JORD.\N - Esta ab

sorvente lilst<,r!::t, de amor

tira. de c:t,ü", 11m de seus: aS4

trQ;; Ulll n6VO plnaC\llo l'm

:l�te emocional. Suas inter

pl'et!tçõe' combinadas. iI

braç:uil ti maIs intenso dr'l

ma já .'ontido cln um \1nle,)

rllm,'! ".'\.GONtA DE A

í'\IOlt" a sensaciollal ltistó

ria. dO proc"sso mais falado

em. �odo o mundo: o jnlga

menw de mauwle pa.radl

ne !lcusa.da. do à:ísas�lni{J
de' seu. marido <'f·go! Um

filme flue nCOIll"ud:lmd�
MS n..'Ua.n�;; ue lItim:og tU�

IDI1S! �- "AGONi.'lo. DE A-

1\10R" tem :lo g:'r:1.1ltia dos �.........""__-"",,._�OiI!Wl!II\"""-�--
, �_. "'''0 de as t[oS' de séU.

seu," llrodutores e 3, xv.e�a _

•

dJ:�' de costllme � •.;.' Nllnlte - NUlh'H';l ii

"to"'

ZJIIIIJ)llllllllllllIllnIllUIlIIUJIII'I.lnUflIIIIUlfUUIIIJJIJUIIIIUHIIIIIIIIIIII!2 ,
� DOEN(AS NERVOSAS E MENTAIS ª
=

Dr. Arnaldo· Gilberti
:: DIRETOR CLINICO DA CASA DE SAU'DE DE N. S.
:: -- DA GLORIA --
:: CONSULTAS: de 2 às <1 horas na Casa de Saúde
ª de 4 àS 6 Rua Candido de Leão 39
= Fones 4212 e 3055
§ -- CURITIBA -- E
�llIlnUmllntlllmUllmmlmUlllllfmHlltllllJllInIlUIIIIIHllmIHIfII!II�

luto Viação"Ia"sse

Qu:eiram en...iar.me, GR.4.l'I8, ai> mderêfO
ubaixo, folhetos ..m córes, relativos t'

. "1'uri4f110 no Urugllay".

------�-----------------=--�.=.,,���"��.=---------�--------------���,
VENDA DESTE DIARIO
NA ENGRAXATARIA

l"ONTO CIHe

á sédn (� unl belo, dhL cilegou unI

illspf'tor. As infol'mações (!ram';>
sal 'IS: (>'.� quatt'O �stavam pacl1'í
eanl('r�e jog:tndo uma p�ll'ti:hl..
PunHfAlldo espantá-lo!". o inspetor
tO<'Oll 3, (,ampa.ll1ha de. alacmll
colocada na entrada.: Os joga'�.?
l'es continu:u-am, jmperttll'oavéís,

t d' d' r ' "ma� um g3rçi'i.o do" bar defronb�A en en O a� necessidade!! e eonveniencJa das 13:rl!. pass�gelros, ao ha;r!,�o !l.iravf!S-..qou a. rua :-a:pi-a Auto Vlaçao Hasse. acaba de e�tabetecer novo horarlos dos 'dament,;, lf>VlUul0 "n1l,Ç mãos
sens transpor!es coletivos, 01'1 fluais ;ii entr:narll em -vIgor e I':l.nde.l·" {'ti '1' u." ., '

que obedecerao ao gegnUité: .

".. '"
,

. J. IJ li rt> <.np '.o

PARTIDAS DE B}.;tTJ:t'lENAU: (dlál'lllmente): 1) boraa -
õp.ibus; 9 horas - -ol1ibus; 1:!,30 - Qnibus; 14,30 onibus
(via Ibi.l'alna); .

PAR'l'IDAS DE RIO DO SUL: (rliií.l'inmlmte) 7> 30
horas - onibus (via'Ibirama); 9 ho�as - onibus;'12 t)'l-
ras � onibus; 15 horas - onibus.·
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falhas, que são
1. Descobrem-se as

CIntes que se

corrigidas em te�pO,
cigraVem

.

.

. é menor, POf-
'"'t. O custo dos servl<,o_s ....

J;. (I pequenos
que os consertos SCl

P
.

em se ocidentes, porque re-

3. revm =:

"Inovem-se aS CClusas

4. Mantém-!,0 o carro rodando

't 'cão de peças •

5 Evita�!le o substl UI. .

•
. de' gronde custo

(enluntes

CONtO FONTE SEGURA

DE ENERGIA, USE

Bateria

D

�'I i IIIIII! Ii li I! IIII! 11111111111111111111n lI! IIIII IHnuunnUI 111m 11111111num IJ!:
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MODERNO
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.

c TI R I T I B A --
""..1,.7P, 'Johnscber I Rua 15 de Nov. 582

'"";.,, �r:mco, 354 i Telef. 1431
,.";. I

-, I
.

':'�,,,i, 80:. quartos.. todos
. �

SIM
:f AO QUENTE 'A TO
"

....
, '. 'DA' HURA

>-

OF .mE!CÍ'LLHE fL
I;"ANIFICADORA

. .

T'· () É' N J E S'
Rua" 15 de Novembro
éom.Pletá :vari:el1adê' de' pâe!
';m'ni<ins �" �5peci:Us, ranrtca-"

dos por I'rocessos modernos

EXPEltIMENTE UMA

VEZ ··.E ,C,OJ\'IP�ARA'
SEMPRE

'. .Ó»

Hoje em dia, fi cada minuto qlle

passa. 1u(�O se valoriza mm rnpidf'7. ...
lrim,ipalmenlp os imóveis.
1 terreno no. JARDIl\t SANTA B_:\nnAI1!\,
.emplo, ho.k \�afe }11Uit(;1 m�li.� dr} <:il}<t.J,�I.leln !

E jú nn;imhã' lerei m.���i·. Y�lor �ii1da.
'

m, pojs, os tC}TCn,os ,40 JAnD 11\1 S,� �TA
';\R\ [lume�li:l.rú de q.llo'l' de n:li,nn,lo a minuto.

. )\;50 perca mais tempo.'
Procure imcdiaznmente os escritorios da SA TC

e reserve o seu lote no mais novo balem de

.
Curit.iha _- JARDI\I SANTA BAIIBARA".
onde seu dinheiro sr: mult.iplica enquanto

o tempo j)::tssa!
E lembre-se ;«, que a SAfe lhe oferece,

quatro modalidades "de págamim,lQ !

•Insericãn fi.fi 63. d�' 19-:i-li):;2 no flfgistro Imohiliar:íü ..

::'i

-'.'.r,- "

Informações, vendo» e ,re.s!!rvC1s ?6 condução lorr;bém no Agencia 'da Jf!i"}l:
Rua .15 de Novemb�o, 585 - Te.Jefónes � 2211, 2212 e 2213

" i

ZOCIEDADE ANON:IMA IMOBllIARIA, E· C:PJ�E.R.'CIA,Ii;;,;�,::·:.

,

,éAPfTAL: l:;R$' 14;oOO.OOO,OQ .

"

,- _o"�

Rua Dr. Muridf 739 .s» a�d�r � ·T�,ef��e:. 3��3' � Ênd. rei:: llSAICOMIl - CUi'itibà" � ptmmú
UOfê.4.'dO CCiitl�O DAS 8 As lJI HOItA,Ç

depende do sistema elétrico
do seu carro r

Sua vida - e a dos outros - pode ficar em
'

perigo. Ou, de repente, seu carro pode estacar,
O passeio ou a viageni fi'tão prejudicados.>
Tudo porque há falhas 110 sistema - elétrir.:o. "

Acautele-se antes que isso aconteça. Uma

negligência 110de custar- c::no. E de vital imo

portância que a bateria, 03 faróis, o distrihui-.
dor, o dínamo, as velas e os demais' elernen
tos do sistema elétrico estejam. em perfeitas
condições de funcionamento .

Para sua, tranquilidade c �(':!uranr:a, con
sulte hoje mesmo o

"

,

,.-

SERVIÇO PREVENTIVO
f]UC descobre e corrige as falhas, antes flue,
::'é manifestem, Vale ti penal

Revende,dores nesta cidade:

Casa do' Americano S. A.

lUoie O campeonato de IUro· ao� praIas
I 'l'eJ'C'mes �t,� Ü floras de h�-' bairro ele Bom Retiro, o (.';,n::· ��ri�'�-- e j)oderosas' equipes.
jf', no stnriâ cto Clube BlLiri,C- peonato Estadual de Tiro ue!;- ,Nos!>os atiradores, que, [arriais

Càca: e Tiro, )10 r:'ratos. :18 qual concorrerão. perderam o título de CiEU

�#Z'''''*J;.:'''I
[peões catarincnses, desde:' a

. _;.. '-'-'-'-� � instituiç-ão dr·st.es, c.értaÍnes.
I procurarão n'1;-'-10. estando

:\. �.l, para isso hastan1.� creileric-i:l.�-�������--������'�����0
• eles,

Logo mais. é do se espetar,
um grande público irá a Bom
Retiro, curioso por assistir a

prova de tird'aos

- l\'J9ti+,� I T ;1, J AI' ,�-
,

Fundado em 23 de Feverelr-; de 1935' Endereço Teleg "INCO";
Capital integralizado Cr$ 22.:'00.000,00
Aumento de Capital 27.500.000,00

Total do� depósitos em 30.6.523 Cr$ 630.000.000,00
AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PR1NCIPAIS l'RAÇ \S DO ES
TADO DE SANTA CATARINA, 'NO' RIO DE JANEIRO E CURITIBA

Taxas de Depé-âtos
Depósitos a vista. (sem Iímíte) 2%. DEPO'SITOS A PRAZO FIXO
DEPO'stTOs LrMITÃDÚS Prazo mínimo de 6 mêses 5,112%
Liriliie de .._Cr$ 2'M>.úM,QO 4,1/2% Praaomínímo de'12 mêses. '. '��
,Limite de ;Cr$ MO.OOO,qQ

,

4% . DEPO'�lTO$ DEA��RE'Vl:O
: ))EP.O'SITqs POPtJLAJitES

';
, Aviso de 60 dias' -

"

.. :, 4.%Limite de 'Cr$ 100.00'0,00
-

5% Aviso de g-O dias 'l" 1/2%(P,eti,radas semanais Cr$ 20.000,00) AVISO de 120 dias '5%
.

,cAP ITÀLIZAÇAO SEMESTRAL
ABRA UMA CON'l' A NO "n� C O" E PAG UE COM CHEQUE

I
I

Total do não exigível

Fundo de reserva ..

EXPRESSO
"S A O J O R G E"

Viagens diárias entre Blumenau,
ItaJai e Florianópoll$
- AG�NCIAS - '

'.,

CATARINA S. t.

c-s 50.000.006,00
30.000.000,00

c-s 80_000.000,00

'�..ymlmlml'II"lfIlllmIllIEU!nllllnllllnmllmllllllllllllnmfll"'lfmml(l!ÚmmmmmIIlIllJfU"JmmUIIJlII'...�'
.
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-bOI�Ç&S �ERVOSllS E

Casa de 'Saúde Nossa Senhora da Gloria
-
-

-
-

-

AS8I�Tf.:NCIA MF.'DIC A PERl\IANENT!<� A CAIWO DF. ESPEeIAI,ISi'AS
An.I�RTA AOS ME'nICOS J<:X'rlmNOS

-

-

-
-

ELF.TRICIDADE ME'DI_CA - n.m,>mJSO DESINTOXI('ACôES � AI.COO- =
1,ISMO = 'I'RA'rAMEN'I'OS �SPECIALIZADOS. _ -

=
N -AVE IDA MITNHOZ DA :ROCHA N. 1247 � T,'n'ní1� :�m;:i _

:: ENDEREÇO TELEflRA'FICO: PSIQUIATRA _

::: c TI R I ']' J B A '.' fi A ni\ N_.N, . ::
E =
� =
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__ HOei�al vil" .a. mím

nuas, {i\l� (lelas í� n

as crtanct

remo il.1S
mo, ;( S:lntis�inl.a. 'ltrlJldade.l tont!!.

IJO,,,e dela, escotneuuo-a 1l1Ua sé

de ,le sua. I>re5�n!la. real e suntt

fieadnra, COD!I} se fosse o próprio
céu de sua. eterna. .lte-ma.vcnturan-

Cíudad Trujiiio, 11 (UP) -
O genel"al Hermrda , Chefe da

Serviç'{li Secreto do Exército,
céus""._

E�t,as palavras hrotaram 1105 l;i-'
bioli sacrossantos de Jesus, como

em saudade de pureza. e candura,
no meio de tanta sordidez e símu

hÇil.o que vía nos, cora!:óes dos a

d�lt.()S I

que o rodeavaD1: rartseus,
escribas e, até J' discípulos � ..

Semana da Criança ...
E' a. criança um pedaço ,10 paraí

SO, que nos sonreu. Fellcldatle <lo

lar e esperança da I'átrta.
Um e5foft;ô stngurar pela con

quista. da criança e da .111\'<,.nl11<\<·
acentua-se em llOSSOS dias. .J�, )ú

muito, o Govêrno decretou l\ ceie

l<mção da. Semana. Nacional !Ia

Criança. l'a.ra êstes dias de outu-

ça., .

haver descoberto,

1949, enquanto, Se' Jte:dizava. Ii.a.via. sido, enviada. propagan
ali a nona. conferênch inter-] da. comunista,Mn.signada. a. co

americana- O Chef,e rln Servi- mercíantes � di}Dúiúcanos, esta

ça Secreto Militar, citou de:iJ belecidos nésêa, cidade. Foi

homens, entre'os'qq;aiS' drios! decretado 1)' embargo contr�"
russos e tchecoslovàc()s" cerno I to�Os os em,bárques' l}roce';
dirig-entes tia. '�oilSpiraçiio� f:ri. dentes de países à.trllz da cor-

zando que da Tchwóslóvaquia. tina de ferro�. : '

uma ccnsptração comunista.

que deveria estourar ôntem
por' ocasião da. ínauguracâo,
nesta. Capital, do Congresso
Internacional de Cartografia.
O sr. Hermida. < acrescentou
que, como elementos que a-

poiavam 3. eonsjrlraeão, fie;u-'
ravam o ex-presidente d,.. Gua

temala, sr, Jacob Arbellz, sr,

Juan José Arcvalo e um ou

tro ex-presidente guatemaítt
co e' o expresídente de Cuba,

J. c, BlNDER, O.F.M,

,� ..
MOTORES DIESEL
GRUPOS ElElRICOS

P f ( A S
,

MECANICA ALfA'

Folga de ,dais dias para D:�:
comércio.'

c

carl6ca
'

"Isa'�fali]
projêta: til vereadar f.tIrlta:

l'orélIL não é só flue a crir.l1c'1

gundo informa hoje o

tino "A Noite", apresentará I .

no próximo mês um projeto I pttal
de lei que será uma .verdà
deíra pomba, pois envolve o

comércio de modo geral e

mesmo a vida na' Capital da

República. Pretende, a propu
sícão do vereador' carioca dar
dois dias de folga' aos ,comer-

b ro, e solicita, sempre par", tanto' S. Paula - Rio - Londrina sr. Prio Socarras. Segundo o

a colaboração de tôdas as enrrda- Filial: Curitiba, n, C. de Cur-

I
general, O eomplot chamar-se-

des constttuídas, espeeíalmerue as valho, 126.

comumdades religiosas. Repr. BLUiHENAU, Amo á "Segunda Bogotá", por ana-

Congratulamo-nos com os õrgãos LOlIX, Rua XV Nov. n. 1306 Iogía com os acontecímentos
do Govêrno pelo ínterêsse que es-

I [sangreutos verificados na Ca-
tá tomando, em hora oportuna,

PC-I .. vital colombiana, em llbril de
la satvação da crtançn, objeto do,

II � � __ � ...... � = � � = = � .. ao _ u. aa u. IIespeciais carinhos da 11-:reja, des-
de os seus p rtmórdtos .. desde O�;

U' O �S S
I!'ll D'i a COncessa- ded1:'5, mesmo. de Nosso Senhor.. ' � f! ti !i '

j' OUm dos mais poderosos motivos � � 'U �li '

'_ ,-
para conter o ínntvíduo dentro III)S

:,1lI!!: ::Vi�:�i:S r:::::: an:o;:::� J (f,O iS !lmpr
... · e's t I-mo :"1 :l fi B r!l ( I-Itz: i: :��o e::.�!veh:m:�,� II L � f! �J , i U t

Washington, 11 tUPl _ O
Banco de Exportação anuncia
que sua junta de diretores

I autorizou a concessão de dois

empréstimos ao Brasil, num
total suueríor a 19 milhões
de dólares. o crédito princi
pal ele 13 milhões de dólares.

ciários. Ter-íamos sernana
cinco dias, não abrindo O

mércio nem sábado, nem
mingo. O assunto já foi deba
tido entre o autor do projeto.
um representante do Smdíca
to dos Logtstas e .o presidente
do Sindicato dos Empregados
no Comércio. Este último: a-

,
,

,

Não' use '. qualquer' rolamento.u '151 -"Bola ao campo
- meninos, -;- Dedicado
Concórdia.
"16) - C�bo dé guerra - mení

nos - Dedicado à A. D. Duque de

.su, Deus mesmo entra em a�ãu)

eria..ndo, cada vez, 1':le mesmo, urna

..tinla, imortal, que torna jJosse dn

Rua
. '"

,"fi'
'

,,'
- . � .
.. _--'--_-_----- -�.,

�,

é destinado ao Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Eco
nômico; enquanto o outro de
um milhão e oitocentos e ses

senta mil dólares será conce
dído � CJE1-)all hía Mctalúruica
Bal'bará. O <:irédito <la Ban- poiou totahnel)te c' prQjeto de
co de Desenvolvimento eco-

nômico ,serVIra para a COIl1- lei enquant.o o' representalite
"êiW;Il�II�lIi'iimjlliiiiiiiilliifiiíílll'iliiiiiiliiiiliilljiii"1lI11111f! pt'a de lrtaquinus e instrumen- d'}s Logistas o combateu. mos-
� (l U B E i1 Ar U T I (O A M E' R- I (A g.tos. u.grícolns nos EE.UU., ma- trando o prejuizo que sofrerft
,�.

n = : terlalS para venda aos lavra-'
O' comércio e mesmo a virla

:_=,:,:"._"_:
:: ldores brasileiros. Os crédi-

_

("lIíldarlo em 12 de Outulíl'O de lH20 :::ítos serão amortizados em da cidade se tal 'proposição for

P R O G R A M A =j'CitlCO
anos aproxirnadaniente, aprovada. Entret:a:ntó, f) v�rea-

:: pagando a entidad€ brasilei- dor pretende apresentá-la e

_ 'nas I{r:mdês fesbs cornemlll'ativas do ::: ra juros de quatro por cento não desistiu d.a,idéiá',de levar
:: ,ao ano. com a divida garanti-' I

_ 3;�.o A N I V E fi S A R I O
ª_ [da pelo gc"emo brasileiro. o assunto: ao plenário afim de

f

iHoje _ Domingo .. HOje�tT' ti L,e,. dt"IC�Üi:O;
não afez

até;-
� DL' ,,-�, • "uma a��\�:�a�,:/���;,,�.O�;\R.�ç���11 faria ·Iraoues o80e telOS ao. pais
�

... . \�����;;�!�:��,�����E!�lia rolnrma' 'dO Banc'o dU' ,,8f9QI11.ª CONCuHSOS DE BOLÁO 1-': 'fll.tO Ao ALVO '

:. {j U U , Q6
!!:_;_

DIVERSÕES A GRANEL =!CINEMA - �OpA DA FORTI{NA_ --- PESCAllfA -ê! São Paulo. 11 (Meridiona) ma do Banco do BrasiL
:: RIFA!j .. - AMIGO D•• ONÇA. = ,_ Foram ouvidos, vários no- Sr. Armando Alcantara, ex.

= ás 9 hor�1.S - Início da REGATA DA SAUDADE, guarni- ª! mes de d:!staque nos meios presidente do Banco do Esta
_

çoes de veteranos, relembrando o passado. = I econômicos e bancárkl.$ da, do de São Paulo e '"anticto ,di
= as 14r"'1hora� --; Início da �EGAT� Al\IIST08 ..� _- 6 páreos ªiCapital paulista sobre a re- retor da Carteira de Hedes-
- c O N C_ O R R E N T E �J_: __ _ _ 5tcênte decisão do sr. Jaffet, contos do Banco do Brasil,ª ( N AME'RICA - S R E IPIRANGA =�sllbm:.'tcndo ao presidente Ce- declarou: _

�

=_==_.
· · · ·

:: I tulio Vargas O< plano de relor-! "Realmente torna .. se neccs-
OS RIVAIS DO ESPORTE NAUTICO BLUMENAUENSEE 'sário c urgente es.sa reforma.
NUMA HEl'ilONSTRAÇAO DE PUJANÇA, VIGOR 1-; ES- = II As atribuições do banco, tem

_
TILO. _ ás 20 ll'llras _ Co�ti.m.Hlção das danças no salão § r E G U R O S I aumentado e a consequente-

d? Clube, uma estr�ndosa SOlree para entrega dos Tro-::. .) • responsabilidade. O Banco

:: feus aos venCl'ctores da Regata e encerramento dos festejas 5j' B O A V 1ST A,' Ido Btradsil édh:Jje,du.mt orgão fOi'TlllfhUIIHI;ItHaIHIUIUJlIUIUIIUUIHIHHIIIIUIIIUUfIlIUIUlllltlUIIUIIIIIII JI men a. or �

é cr� 1 o eln tO( o
o terntorlO naclonal através
de mais de trezentas' agências.
Portanto a notícia é auspicio
sa· O sr. Silvério, diretor do
Banco Industrial Brasileiro
assim manifest:m-se: _

I "A � ova organização que
Jafrt pretçnde imprimir no

Banco do Britsi! trará grandes
benefícios à Nação". O sr.

Roxo, presidente do Banco
Nacional Imobiliário ,teve
palavras de louvor em face
da iniciativa do sr. Jaffet, '()
mesmo fazendo' o sr. João Pa
checo Fernandes, presidente
do Banco do' Estado de São
Paulo e vários outros ban-

corpo no p r lrne
í

ro instante dr sua

vida.

t entra urn.:L ahaa imortal S!út!("t d1 ..

ri"larn�nte das. Ul:t(JS ele lhH!'l. '(1'-

QUALQUER que aeja amar
ca OU: a tipo de seu carro.

l: quase certo que saiu da linha
de fi!0ntsli:C't!l equipadQ com

'rolamentos de rolos cônicos
Timken. Isto porque os eoge
'nheifos da indústria !lutamo'

'

I:rllística'eão uninimC3'em''con
eord"'�' ,que 's6 os rolamentos
Tiinken ss�eguram máZim�
eficiência, li!:iural1!;!l � dura
bilidáde.

Por esta razão, se pred�
:mb5tituir ,ro1amento!!' em

,
seu

carro ou caminhão, exija amar
e. Timken. Estará asseguran
,lo novamente a eficietlcia. eco·

'

Ilomia e durabilidade do equi
pamento oriiÍD:d, porque Tim
Ittn é a marca do equipamento
-igh:ial de seu carro.

CervejattiaCalarinense $.71.

loinvifle

, queiros.
I

�___

"
"VELUDO" 'ENTRARA'

NO ESPO'LIO DE
(HICO ALVES

a cerveja preferida peloscatarinenses
Malte, Lu�ulo � Fermento �eleeiDna�os

NU NC r:I EXISTIU IGUl=Il

o. l:irejelo·já agora conh()
<:ido' como Projeto Waldemar
BornhaU:�en, velu ao ('néon
tro das aspir.ações duma, po
pulação ordeira :e pacata.

'

O' !3tfirro
,.

Proletilrio está
em festas!'

'

Diversas sp,nhorns, esposas
de operáriOS, 'choravam
alegria! ,

'

"

'

I.I!;' Que o, ,per.igo das cn"hen-
tes jamais,' : prejudicará o

trans.porte, de 'nossos filhos cm'
idade escolar.', '

JlIo'ltament.t?no din que mar-, I
cou o inicia da Semana da,
Criança, d, 'Legislativo rlosu
Iense deu' a úlai.or 'dememstra
ção de "sadío patrotisrno.
b Prefeito Waldemar Bor

nhausei.l falando com a repor
tagem de: "A' Nação" pediu
fôssemos o ',intérpretes das suas

congratulaçõeS a todos os mo
radores de Canõas. pela assi
natura do hnporlante contra
to.
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