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dio. acerca. dos meíos de econe- 1 l:\udu IU:ÜS ou menos assím;
rnlzar dolar.es para aplicar o má- Radio-ouvinte;; c ideVisionarios
xírn fi das nOSS�lS reservas, üecSS:l. .lê PiratitÚngn e do Br.asil. Calai
d ivlsa, na t1i;fi'sa Ilil ('af�zal lJl'!(,� 'vos qunndo ,'''sueh a 'Great Swell"

vem ,nqui vos dirigir a palavra. 'E.� ..

ta �allde física e lliOl'!Íl. que res
pil'a .o nosso amigo Joaquinl Bento
Alves' Lima té a "good form",',de
um Cal"llirleiro <le 'trezentos anos ,'

Ele é urna das melhores expressões
do triunfo da clvilizaç-ão, humana,
modelada a<tu.�; no Brasil �er1dio�
nal, pelo café. 02arrega o 'dil,lal!smo
c as quimeras dos primeiros povoá

t dores de l10snu terra, <:los inva.qor�s
disciplinados, orgulhosos do ' seu

bom senso. da sua ação prática. de
Indoles de presa e de conquista.
Peço-vos ,que 'tomeis o que voo,

1Hz .Toll,quim Bento corno t) conse-
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de poleml(!a. como o espíríto de di.
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, 'reção. E' na controversía e no de;'

LONDRES, 25 {UP) __ o
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vulto, ser suportadas indc-í r- Pireu, com importante carre- :bate público, onde se. respira a:
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-

-, 1'-'
. ,

t 1 "" . • - majestade dos povos Iívres, A ll�
mentanoo as nee .araçoes er- ioamcn ,f; pe a J?l'ftm;a SOSl- gamento de explosivos, saltou nha sagrada do cidadão é quando
tas ôntem na Assembléia Na" .nha". pelos áres na tarde de ôntom, ele guia. - guia pelo 'verbo, guia
cíonal Fràncêsa, pelo sr. R::- EXPLODIU NO FlTNDO DO a 40 métros de profundídade, pela niJ�o. ou guia pelo e�emplo:
nê PI "D '1 T-I - -- 1 .' As atiVidades livres e sadias de
• e even, O' ar !. egra ..

',lUAR O NAVIO BULGARO levantando imensa tromba de
uma comunidade se elaboram na

::>h" declara, hoje, ern edito- água, faí o que Informou a A.. praca públí,�a, 110� enmíctos, nos

rlal:
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genoía Atenas. li. explosão parlamentos, TIS,; assoctações de

- "A França, na Inc',)-éi!i- guciro búlgaro 'M. Lulza",
que abalou a eldade de Pireu classe, nos ondas do radío e IUlS

nà, não mantem somcni" tora que havia sido afundado ('m ' imagens da televisão" Vêde a elo-

'1 43 e que foi sentida em Atenas.' qucncía com que . vos vemos dirigir
de ação o Kremlin, num", re- I .9 , na entrada do porto de

- verificou-se quando os esca�; a palavra Joaquim Bento. �ossa
gíâo próxima, rica de produ- ,'presença, neste estudo de rádIO e

fandrtstas estavam ocupados ,de tetevtsüo, significa a obcessão
tos alimentares e 11:1 qual I'S-

Fraqueza EUl Geral em recuperar o navio- Houve; do ,estudioso dos assuntos et;onumi.
tão longe de faltar recursos VINHO CREOSOTADO um morto e três Ierfdos se�l.,: eos, decidido a' cooperar com a ín-
minerais: A França impedi! a . . .•

' i teligênela na defesa da obra ma-

conquista do suléste asiático
Silveira d� os, pr�JlllZOS matertats con- j' tepial <ln;; gi'I'açõe�, que fizeram'

1
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síderávels. (Conclui na 2,& pág. letra A)
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como o fez o governo frances. � ,
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do
RIO, .25 (Merid·) -- o de:..; federal, aç ser atingido pela

putado udenista Amazonas! compulsória, será aposentado
apres,entou o seguinte projéto

l'
com vencimentos inter- ':,j<;. cor

de, leí, mandando aposentar na respondentes a essa letra ou

suspirada letra "O" o servi- referencia, deSde que Iel1na

dor público que tenha exerci- ,pe16 mínimo vinte anos de se,'

do mandato de seriador ou de- vi,,� �"",. - -

'

putado:' Artigo Segundo - Esta leI
da

rídades nresentes ao ato.
Par" êxer::er a více-presl

dêucía do Tribunal, também
foi eleito por unanimidade o

ministro almirante de esqua
dra Otavio Medeiros, que
também foi mÍ-lito cumurimen
tado ' Dor seus Dares

-

e ami ..

gos· Ôs recém-elêitos, imedia-
as tamente toltlaram posse de

,seus novos cargos.

Sucursal de Sa.nta
SI T A

Catarina

A' RUA 15 DE NOVEMBRO - No. 981 EM BlUMENAU

Assembléia legislativa do Esfado

c/da /IB �' _, . C' III') QI

rave setuacao oe ' t�1 ,
,

,

Lutero SEOUL, 25 (UP) -- A infal1
taría coréana do sul frustou
um ataque de mil cülllunisjUl�

que tentavuu). recapturar o pi
cú dominante' da Sérra do Ati·
rador. Logo e.rn seguida, os

coréanos, por :ma véz, passa
ram ao utaque, para ,acabar
com as últimas posições iními
,gas naquela irnpol·taüü> eleva

ção da frente {'entraI.

! FPOLIS., 24 (A. Mercuriol - ve espancamento e que a policia O orador é por diversas vezes ",canle prova suas afirmações 'com
Na sessão de ontem. o deputado I agiu com absoJutu imparcialidade I contrariado em suas considera<;ões ; (, tc!egrama' da' Ás"oci",�ão Comer�,
.coelho Souzá. suh-lider da sit:lao;ão e superioridade, Para prova-lo 1e pejos deputados Estivalet Pirez e Te da!. pu"lkado do O Estado, e onde
j;H'stou prolongados eSClareClTnell-, um telegrama do PreieiÍo de Cri- norio Cavalcante. os quais salien- oe leyanta veemente protesto ,con
lOS sobre a grave sitna<:ão 'de Cri. ciuma, no qual louba a conduta do' tam que não estão 2.tacando :a po� tra n' ai.itudé' da ,Policia 'qua."ldo'
,;:-iuma. destacamento policial. menos o ato lida e nem defendendo os comu- espancou mineiros em greve e tam,
; Ántes de mais. historiou as ort. CeI. Trogilio Mello, logo de chega- nistas. Apenas estão protestando I bem o povo. I

;gens da greve: inieiada_ d�ntro dá da. quando tN·la havido a vinlen· contra espancamento de �:revistas

\.,
' O deputado Coelho �e son:za'

.ordem e da lE'l. A SegUlr mforffiou cia. famintos, E dej1iltado Timono CavaI cxgo1"JU a hora do Expediente. Cle
ia, intervençãú de elementos comu-

• _,
moc!') que o requerimento sóbre u,m

:�i���� ;�o;�'e�n:::!� ��t����e���� IN metados para _ aumentar .
t:,��g:�:�o.de protesto nã& pou,�

forme comunicação da Policia dO! OVOS ,

"izlnho Est::,do. Esses agitadores, a produça-o ,da carne nos EE.UU.?.'omeçaram a perturbar o amhicnte Está na orden� do dia. para re�'

motivo porque as nossas autorida- ccber emend1\s, a proposta orç:\�:
de, policiais tomllrnTn novas provi- 1VfELOLAND, California,

251
1'0 refrescante, tal qual os 110' meniario para ,1953,

,denéias. Em vistas de se agravar (UP) -- Banhos de chuveiro mel1S. A inovação foi recebi-
a tiituação, quando os insufladores e bebedouros de água fria pa- da com desconfiança pelos 3- REVO,LUÇ.1i.O DE 311

moscovitas começaram a fazer a- ra O gado servirão para au- nimais; nias depDis que desco- , ,o mesmo parlamentar requereu
meaçadas aos mi�eradores e' á pro- lnentar, a produção de carne i briram suas vantagens, estr.;s um voto de regosijo pela passagem
prietÍade. bl! mcomo as familias segundo os cientistas da Uni- passaraln a procurar o ChUVel' de mais um aniversario do termino
roi solicitado refol'ço policial;- c versidade da California Na Por sua vez, um grupc, de tou- d,� revolu�ão de 30, movimento

- .

I' d V· 1'0, instalado num dos currais. que teria vindo para moralizar a

e:;taçao agnco a 0, ale .Imp�- ras Hereford vão ao receber vida politica do pais,na1, pertencente a UmverSl-
água, refrigerada, a 18 graus,

dade, a temperatura sobe a nos bebedonros. Engordaram,
enta e nove graus; e os'mais de 50% que os animais

cientistas acharam que talvez cuja água continuava aqueci
o gado apreciásse um chuve - I da pelo sól.

--�----------�------------

ORÇAMENTO FAltA 1953

(Metid,) - Procu· causa popular continua· Claro bom da coísa C por isso de

l'€'po)'tagem, afim � está que isso Hão (j' uma luta \ emas ir ao finL Cor!'lo �pl:e
as- 'spntante do pOVO do 1)!sh'llo

poderemos I!'edO'aI. tClidü lngül' de 1'e8-

ponsabiHdudc, porém não n'Íc

cansarei de contimwr a lubl'.
E' preciso que t0dos se con

vençam de que a íuta núo es

tá enCex:radil pelo simples ia

to,de ter sido aprovada a cl:�
morosa proposiçãú na Câm.

'Ca dos Vereadores, contra a

Gondenação do povo sobera-

sam trans�ornos em .

Cuba
10. que, 2.ntes de emb!l.rc!1.r. 1."2cebcn

A. d" t Jl.nI f'
Santa Clara, Cuba,

_ 25., ordens expressas de agir com. sere-
- sorte o proJe o ,�l P) _ Durou quarentá e Oito' Ilidude e prudencia. afim de não,

definida nesse salutar ,movl-
-

horas a chuva torrencial que 'o cometer 'injustiç,ls, Tudo. porem,

ll1ento da União de todas ,a', desabou, ,sem interrupção, so- i diz Q orador, esf;wa 'PTeparado para

t dias de' sociedade bre toda a provincia de Las 1 prct'Ípitar os acontecimento3, pO'S,
corren es sa 'Rios -transbordaram, 'já rio caíninllo, o caminhão que

tramíportava os policiais. foi apedre
jado. Ao ,chegar na ,cidade eh: Cri- .

ciUfila. en'controu grande ag�omera
ç:llo de operarios na P�'aça Publica.
os quais terinm impedido o carro

de a;"'ança�, À: rc.sistencia foi dü;
;;ida por conhecidos agitadores co

mut-listas, Como o comandaut,; mau"
dasse preóder um deles, o mesmo

reagiu desferindo um soco -"0 sol
dado. e dali 1\ revide do m"smo

Parece (lue o elogio feito pelo o

rador ao presidente Getulio Vargas
como defensor da. "Democracia"
,uio foi muito bem reéebido.

Entre com o pé direito' em

re�rigeração comprando um
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economia mutua. Ressaltou :.

necessidade de} seu país es

treitar ainda mais as "rela
ções culturais e comerciais
com o Brasil, como meio prá
tico de estabelecer um I:egime
de equllihrio financeiro e e

conômíee, em que ambos os
paí�{:s poderão beneficiar-se

f'com a tróca de produtos os'·

senclaís à sua vida comum.
, Frisou o orador que.vapesar
da 'séde 'do Consulado-Alemão
ficar -em Porto Alegre.vSanta
Catarina não poderia ficar
isolada das cogitações e negó
cios 'pertinentes �IS· suas ativi
dades,' de lnterc'Sse nacional,
yJofs, suas vistas 'tambem ,es
tavam voltadas para esta ter
ra, onde esteve radicado du
rante vinte anos quando da
sua atividade consular em

Florianópolis.
Enaltecendo a obra progres

sísta do povo' blurnenauense, o

o011snl Pamperr.ien- teve pala
vras de admiração e entusias
mo' pelo seu' trabalho profícua
e empreendedor. Em seu no

me' e no de sua esposa, agra
deceu . as ,honrosas' homena
gens' prestadas pela ASSOeia7
ção Comereial e Industriak de
Blumenau; cujas ultimas;'pa
Iavras foram abafadas por en
tusiástica ovacão:
'. O consul Pamperrren per-:
maneéerá aínda hoje nésta et
dade- 'devendo assistir 'a b.
1-::xposição . Canina no Kennel
Clube de Blumenau.: a' realí
sar-se hoje no Clube de Caça
f! Tií'o·· Amanhã aquele diplo-'
mata prosseguirú viagem pa
rs: Joinville.

II Fraqueza em geral' i

III VINHO CREOSO'l'ÁfHl !,III SILVEIRA ,

continuar as negociações, e o

sr;,Mossadegh, que sempre ter
pf.deõ,u.. tôdq,S as tentativas de
aeôrdo, porque o seu poder
mesmo deriva' do histerismo
de que a nação se acha possuí
d-a; aCl.'!'l:Ya de'eliminar' o último
mefo de. contacto díreto entre

---""""-ll [[1-----__
�t!IIlIM8teroiia�êIlIllElzIIIIIII"'�K'B8hlirllll·1

.JARDIM BLU1\!ENAU
-

- PARTOS - PARTO SEM DOR - GRAVIDEZ E
-

-- COMPLICAÇÕES.--
SERVIÇOS PRE'-NATAL

ª CONSULTAS ME'DICAS nfA'RtAS - 9 _: 11 HORAS

�"mmlmllllllnnrnlnmlnIIUlill�lmliinlnitlllUiIIJilliti.tl;li':"'lliJI'l�

J
I
- OPORTUNIDAOfS

,
"

PRECISA .. SE 1 SEMPRE
I,

AUJOMOVEIS USADOSde um TORNEIRO,
Dois mecânicos competentes.
Casa Royal S. A, - Rua 15 de
Novembroi 300.

rottna,

MercNles Benz - 1939 - Cr$
41J.G(JO,oo; Austin A-40 - 1949
CrS 52.1100,00; Renault - 1948
CrS 22.000.110; MerClll'l' - 1940
CrS .611.IlOIl,OIJ; Ford l',J) RI> -::-. },93,

São Paulo este bloco onipotente de : bater esta noite: a

- Crjl 35.1100,00;; Lincoln :_ 194Ó -l·iq1;jcza•.(Im"" -ele ho�", -:e.,..
_ CrS 55,000,00; Adler _ 1936 _

Constitui um prazer ouvir um

Cr'5 27.000,00; Camionete Ford F-!
"Jolly good fe11ow", que nos co

_ 1950 _ Cr$ 55.000,00,
move pela rigidez da sua têmpera
incanãavel de batalhador. A estru

� "Cu! �A - ,Fone 1:�24 - BLUME- turn econômica do interior paulista
. t , na XV de Novembro� 983 está seriamente abalada Nosso ca- serena enel'gi�E<_'AS E AC'ESSO'RIOS ElH GERAL. I fé escasseia nas prateleiras e nos mandar.

crmazens daqueles que aqui se sor

tiam. Ao passo qlle nossa produção
cae, a de competidores que nada

significavam, faz vinte e cinco anos,

hoje se eleva, apresentando-se co

mo inquetadora concorrente. A

credita-se que o sólo paulista es
tá cansado. Que seu húmus, o hu-
mus das florestas derrubadas, se

cou como elemento de trabalho do

A

UU TERRENO' com 2.ãOO

quadrados. Situado na Ponta Agu
ela. Informações na BRAZ HOTEl ..

Aufomovel
modelo

nTriumph"
1950

TAMBORES VASIOS

íHIl11Cm baridetrante. -O oura verde

Acha-se de lJla:ntão.
20 a 26 do corrente, a.

FARMACIA ELUNGER.
à rua, 15 de Nov., nr, 58&'

em perfeItd' "�staao equiP:1I10 'com

radio onda curta. e longa, um só
dóno..VENDE-SE, motiva receber
carro grande. Tratar: Rua M!ua
nhão, 365 - BLUMENAU.

�-------------

Vendem-se. Trutar nesta re

rhH:flr).

!MAQUINAS e MOTORESI
I LEGITIMAS ALEMliS !

���'��_ .. �-��

, MáqJlin:ts de costura de todol1·()J I It, iii _.i n T O'I típos e para todos as nns, Tru- I \l lU 1.."1. K já não dá mais no planalto, COlHO

I ea, vende, COMpra e eonserta. I produzia em outros tempos. Atín-

I Máquinas elétrlcan "Zul'lIi:lúf'I'''. I Pi'('(',SIJ 1I11l1!:Jf 11m <Iuarlô �(>lteit·o, gnnos o apogeu, eareelro. Agora, o

I Não compre sua. maqutna, an- I zona (·(·rdrh) com uU ;0,('111 <-:tfé- tI!i. f que nos res�a e descer do cume,

I tes de fazer umn vtstta f. I.OJIl I t Il1!LI>!Ü. ltHli<-!ll';"'S }lara ;t e"ix:. ao qual subímos. outrora, perisan-

I de MAX: ltONftADT, rua Ir. tle I I p,,,!,.! 21;7 _ NF:S'rA,
do que era eterna a Iuz daqur-la

, alvorada verde.

l c�llvempb:�'l ��: �M nF'��...�,,!��5, l( --:-R
: -:
li' S E Quem foi que disse que solo não

I J<a, OS_. IN,' � ..Lulf..·.,,"U,
. P E ( .1

(' A- ..

___________ .___
J se recupera, que terra não ema-

grece ou engorda, à vontade do
dono? Onde é que está o compos

to, feito de materias orgânicas dos
nbS50S rebanhos; onde se acham os

maravilhosos hiperfosfatas do Nor
te da Africa, mercê dos quais tira
mos em nossa fazenda uma fibra

algodoeira, a qual conquista um

ágio de 8% no mercado, pela sua

qualidade e pela sua extensão?
Abençoados os povos .que têm

semeadores e guias -como Joaquim
Bento Alves Lima. Ele planta, co

Ihe.e conduz.. Se o chãn está po
bre. há COrÍ10 recuperá-lo. há que
lhe dar de comer. há como preser
vá-lo da erosão e da esterrlídade .

O fazendeiro do Taquaral aqui
veio para vos ensinar, com a sua

personalídade original e propr!a,
com a sua disciplina mental, como
se poupam dólares a fim de Ian
'cá-las na grande fogueira da de
fesa do café. Ele irá vos dizer como,

DI: um auxtüar de escrltorío.
Os interessados queiram apresen

tar-se na rua Itajai - l.tl20.
DESNECESSARIO APRESENTAR
SI, SI>; NAO POSSlJIR PRATIC."-.

ta
SEGUROS!
BOAVISTA!

Assistencia Publica
A' diSPQsição éla popu

lação local, encontra-se no
Hospital Santo Antonib,
a ambulância de "Assis
tencia Publica", que a
tenderá,' gratuitam.entt>.
todos os casos urgentes
de enfermidade ou de
ferimentos .graves, a
qualquer, hora do dia ou
da noite. '

MERCUItY 46, completamente, re
formado e a qualquer prova. Pre-

4;0 tle censíão, - Informações nes-

Móveis de 'luarto jiara casal, COIU

plétamente novos. l'reçõ 'ile
síão. - Tratar nesta redação.

TlP. O' G R A F O
I'REC,ISA-SE de 11m tipügrafo. A
'pres(;'Íttar-se mi Einpfi'zi 'Gr:1.tka
C:ztarlnense S. A., ou Jlor carta,
f'alxa Postal, 2·t - Blumen:m.

radecimento
. .� r

A Família enhitad:t. QTi'O PUFF,
pelo falecimento de sua idolatrada

ALZIRA

mui sensibilisa,da.
e benquista tilha,

"
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Quaisq�er que sejam as suas pos

s�bilÚlades econô�icás V.· pode se '

t�rn�r "l;oje mesmo 'proprietario de
um ou mais lotes do JARDIM SANTA

nARBARA. o novo bairro de Cneítíba;

Venha escolher o seu terreno e vela
quál �esses planos lhe é mais con

veniente. Note os desconto� apre.cÚl:'
veis dos planos C e D.

No .J.J_RDTM SANTÁ }]ÁRBARA
VOêl! encontrarâ lotes de varias ta

manhos e de dinersos preços; mas

'vamos tomar, para exemplo, um lote

padn70 que já está ratendo 90 mil

cruzeiros!

"AU
Pagamento em 5 anos'
20% ,de. entrada " ,' .•• ;

......... Cr$ 18.000,00
40% em 6Q p!,estQ�ões
ménsajs de Cr$ 600,00
.........Cr$ ·36.000,00

'AO!l/o em 5 prestações
anuais de Cr$ 7.200,00
. ..... , Cr$ 36.000,00

Pagamento em 5 anos

Comdescontu de 2#5%
20% de entrada Cr$•••
18.000,00, com desconto'
'" .••••• Cr$ lS�7!!O,OO
80% em 60 prestações
mensaiJ de (r$1.200,OO
..... ,. Cr$ 72.000.00 e

xistente na entidade que está

encarregada de orientar da me

.

�'
Telelone agora mesmo para 3423 li! reserve_, sem nenhum '- - - .:.... - - - � -:-

'- -
-,

- - - -

compromisso de compra IUBares na eondueão "'ratuita eue
. I Devolva-'!os este ClJpon p'ora receber sem I

, .... • ;::;
,

"J 1 compromisso um folheto ·rlvs.frado ecntan- 1
, lhe oferecemos para uma visita ao JARDIM SANTA BARBARA. '. do maiore_s ;nEormgçôes so�re (I JARDIM !
'.

,.,. Inscrição n,· 63 d. 1915/1952 ito Regisfio /mobilier;" SANTA BARBARA" >,.'
..'

c', '. I
Inlorma�õesl vendas til ,.e$til"v�5 de' 4:ondUfão tambem na Agencia da

'!
Nome ....••........•...•.••.•..........• , I

R60f - Rua 15 de Novetn&ro_, 585 ,. Telefones: 2211, 22J2 6' 2213
I

Endereço .••. , , '" . '.

I' •
�;i- • -

'I.. �� ANA.
e ii P"ü�a 0%0"0, 451- Telefone: 2669 • _ - - - __ - - -- _

SOCIEDaDE INONIMa IMOBILlaRla E COMERCIAL
CAPITAL: CR$ 14.000.000,00<

Rua Dr. Murici, 739 - 2.° andar - Tef:' 3423 - �Énd: telegr<ffrio-: "sAICOMo - Curitiba _:Paran6
'HORA/UO coR/UOO DAS 8. ÀS la HORAS

Conforme fôra prévíamente
marcado, reuniu-se extracrdí-

do feito 'uso da palavra o pre
sidente reeleito sr. Leonardo

permãnecer 'Os mesmos, com a

troc� sórnente dos seus respec
tiVOs' c presidentes.

" E assim é que depois de um

piciuú' renhido e bastante in-

Ausente nosso

N

reunião; sendo que despontava
como o de maior importancia,
a eleição da nova diretoria,
que deverá atuar no bíenio de

53154•.
E fO,i sob grande expectati

va e entusiasmo que o sr. Leo

nardo Pamplona anunciou, u-
I

final, qúe ía ser. procedida a

eleíeão dos novos diretores
com- ex�e'ção dos membros do
Conselho Deliberativo e do

Conselho Fiscal, que deveriam Várias pelejas estão marca- de Brusque, recomeçará o J Em Salto 1'-lurte :(erir-."'e�á
das para hoje à tarde, nas di- [certame oficial da Liga BIu- Imais uma batalha pelo Tor
versas cidades do Estado, qua-

'

da Segunda
se todas elas em disputa de
certames oficiais, cujos resul
tados não podem ser alvo de
palpites, dada' à igualdade de
forças que deverá caracterizá-

lIas.
São estes os principais eu.

centros.
C. RENAUX x OLIMPICO
�

Depois ,de. tanta espera por
pa1'1e, dos torcedores locais e

nta

os para
(at

s

...

Total do não exigível ..

Total dos depósitos em 30'.6.523 Cr$ 680';00'0.0'00,0'0'
AGENCIAS E ESCRlTORIOS NAS PRINCIPAIS, PRAÇ \S DO ES.

TADO DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEIRO 'E CURITIBA
Ta:xlas de Dep6..-ltos··

Depósitos a vista. r(sem limite). 2% DEPO'SlTOS A ,PRAZO FIXO
DEPO'SlTOS LIMITADOS PraZo mínimo � 6 mêses 5,I12% .

Limite de Cr$ ·2�a.OÓ()J)O 4,112% Prazo rufuimo tle,12 mÉlSéS' .

'6%;
Limite de Cr� 50]0'.00'0,00 4% DEPO'SITOSDEAVISOPRE'Vío
DEPO'SITOS POPUL.A.RES Aviso de 60 dias' 4%
Limite de Cr$ 100.0'0'0',00 5% Aviso de 90 dias 4. 112%
(J.l;etiradas semanais Cr$ 20'.0'0'0',00') Aviso de 120' doo : 5%

CAP ITALIZACAO SEMESTRAL ----

ABRA UMA CONTA' NO ú'IN CO!J E PAG lJE COM
i. ii

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Noticias da Capital

Pleilea O pOVO de Itaiopolis 3

criação· da Comarca do unicipio
FPOLIS., 24 '(A. MercurioJ 1 sempenho de seu programa de t�;;d;-;i-�;;;i:ili��--;�r�

-- Vieram ti Florianopolis, os; asslstencia social. I trada pela imprensa paulista.
srs. Alexandre Worrel, prefeí- A essa reunião estarão pre- I Assim, o jornál U HA TRl.:
to de Itaíopol.is. Paulo \Viclens sentes todos os sacios c ulnda BUNA", de Santos, acentua
ki, presidente da Camtlra 1\[[u- numerosos amigos. o seguinte:
nícipal Aloys Tyska, vereador Pelo -entustasmo reinando. "Prpstigi:mdú os trabalhos
Augusto Wendt, industrIal, e promete Sé!' das mais vatrosas da Cornisâo de Plalll'jament.J
Julio Freníng, também verea-I' aeotrtbuíção das Garotas, no Municipal, da qual, é prcsíden
dor, os quais aqui se encon- plano de realização do C.E,- te o vereador 05111[11' Cunha,
tram com o fim. de

=.
de FlorianoDolis, comparece-

a criação da Comarca daque- Desejamos-lhe (i melhor e o ram á sessão 03 congressistas
Ie prospero munielplo. mais animador exito em toda!'; do Legislativo Es1adual, de
Os distintos palricipio:" .a- as suas Inlcíatívas. Santa Catarina, entre os quais

eonípanhados do deputado ECO DO CONGRESSO se encontra corno convida 10

Protogenes Vieira,' presidente DOS l\'lUNICLPI03 especial do governo de Silo
da Assembléia, eléíto pelo e-

ISAS
R NCA5 e de
C ESartlgos

tlníssiDloS
da

Confecção uDISTINCTII"
- , .. sAltJliskilwidas pela,

!I'C .1
Camisas" Cuecas ..

G�pas .. Ternos ... Blusões, t�ICID"

mílío G Irartll crescentes pros
perídades na gigantesca eam-:

panha que vem efetuando pa
ra aumentar ainda mais a ven

da do Moinho Nordeste,
CARI,OS ALBERTO

RiO DO �UL, 24 (Corresp.)
- - O Iur do sr. Lindelf,::; Sch
.upp, Diretor Presidente da
poderosa Madeiras Lindolfo
SiA. acha-se em festas com a

chegada do interessante Car
los Alberto.

O nosso distinto, amigo e
sua exma- esnosa da. Veneran
ria. estão' radíantes com Car
los Alberto que veíu ao mun
do dia 23 de outul:;ro", trazen
do imensa alegrià aos seus
bondosos paes,

EXPRESSO
"8 .ii O J O R G E"

Yiagen� díár-ías entre Blumeriau,
Jtajaí e FlorlanQpolis
- AG:tNCIAS -

E'H BLUMENAu - Hotel Holr;t'l.
- Rua 15 de I-;ov .. ::13 - F . .1065
e;"ã ITA.JAr - Mario Machade
-- 'Rua HerciHo Luz, 36 - F. 3Sa
!?'''i FLOR!ANO'POLJS - caci
que Hotel - Rua F. Schmidt, 53
-, Fon<! HA9.

F E R I DA S,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÓES,
C O C E I R A SI
F R I E I R A S.

ETC.
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