
III garganta da Galumullweath
a as peritas do Brasil,

::.- At>SI..s CHATEAumlIAND

Londre», outubro -- Encun_ observa 6n1 Nova lVlque f qu�
trc. entre os ingleses uma ,c'ortinu ! encontrei em �imerick, na. !t.

escura de inquietação �c7rQ�' dO Ilanda, o�_de estíve 18 horas, tan
destino do Oriente' Próxtmo, e, do ccasiao de 1Lntreter-me, com

portanto da Európa. na b ipóte- algumas peSSO!�S de senso c:

se da guer-ra centra os russos mum - fenômeno singular W1
vir a rebentar iamanhâ . E o Ilha Verde, Os irlandeses !ião.
mesmo véu de apreensão que se pOl' via de regra, cr:ratul'as di!

oabeça quente, O rugar mais a

üequadc para o VBSÚV10, na Eu
ropa, seria na Irlanda do Súl,
Só a ímegtrração e o coração tI=>
irlandeses dariam fogo central
suficiente para transrormá.Ja
por seis anos, na lavu' do vuleâ".
Que é o qUe empresta impor

tancía ao Oriente, Médio na

sorte da Eluropa, hoje, no casO
de uma guerm'. com ia Rússia?
O petróleo, o- .petrolCo, o patro
leo. Está claro que estl'at2gi-·
camente ele tem, 'outra, qu«] se
ja a do pap€l de chavr ':ü.S C!)�

munícaçõss por lar e
-,

__ .r da Eu-

Noticiário Internacional__ ro()pa, da Asía e <1" Afi·Íca. Ma,s
esse papel não ',,"5iste, na íncí,

P ..

ONU f
dência de '-'-; terceiro conflito"

OSSUl Q' ore Q",..,>;l mundíal. '�m O' que têm os po-

',' ,,'

'
'

-"1<::

-

,j � çcs r �'dinarias da Persia, da
,

....., TU! [uia, do Iraque, d:3l Síria. do
.

deros ".., Líbano da Palestina. da Tl'ans-

p-.a. er.,OSQS na \a. "'ore- ia jordanía, do Egito. da Arabi.'l,
,

• ' �. -iioo Saudita, do Yemen, Museat.
!;tuatar, Kuwart, Bahren e O ..

,...------- mun , E,sse. o m-apa físico do pe ...

Re''''plr'ca da RUS'Sle:l a" e notas rl'rance'"�.a � lngle'"sa tr-cleo. e seus derivados, seju, ga-
_ Vj ') _ t; s('}iua, sejam o diesel oil e o

f'uel o-H. Uma gtlt!l'nt não se faz

:: WashiJlglon, 2� (UP). -- "As 11iiiiO Soviética, recebeu hoje. à

I
Francfol�t, 20 CUP) - Vill�O lJ.Oj,� .sel� csses, t�êS ,.,!)�Odutoz�,t!'o�';ls das Naçoes Um,das na tarde, o encarregado dos nc- de Luxemburgo,

. chegol�, as, d�I!:ado"" ��o �lqUl�� :_e",r�, .;.Corela "apresentam ainda u, "DCIOS estraneeíro: tIa Inala- 10,aO horas de hoje, ti g�l1el'al l1_1als !aJgun" explosivos que ,,-

'f d
>:"J o'� b

O d t
" íram do oleo bruto da b c- ·I'l'��"ílla orça po erosa e, se o ini._ terra sr . John Ninhol;s , Mais' Eisenhower ccman .a n e OlU_ ,<

• " ;
- e .

:--.-,.. t '
' 'TO •

' cha sintétlca Igualmente. hrarn..nugo éI; acar, ser-a severamen- tarde o sr , \ l!htnsky recebeu premo das íorpas atlantrcas
1 I b t' Q

-.
" ;ln. punido" d I h

.

baí d I'
.. - (O o €0 ru o. .nraso uni mr,,

'". �
- ec arou oje o (I em aixa or' da 'rança. sr-, conrinuará suas conversacoes

11- d t '1 d:"' d b .. "na, ,general Lawton Collins, che- Chataígneau, O SI'. Víschlnskv sobre a. defesa da Eur� pu 0-
ra.o e one a ..s o Ort1L__

� d E t d 1\1'·
. diárias fabr·i'Caram. em 1\.1<15 •• c o s 'II o 'IH01> do exerci- entregou aos dois embaixada- cídentnl.

I t·
-

os americanos, quanlo, 'com 'a
,

O nor e-americano O gene- res a renlica russa às notas in.1
guerra de infiltl'aç9.'J no jung]e,I'al precis,'ou que o inimigo, na !Xlr-Sll e frane{'sa sôbre as "vio" Ba,neocJt, 20 (UP) - O rimn- do

.

t t"'" G!:� japoneses m]nD.ranl as_par'e oClden a1 do front, du- luções dos Iratados com a Hus- eeler Bancha. comunicou filie o plantações malai:3.s c holande;;63,rmte ,1 ultima quinzena, nio sia". d{'lngadcJ
.

s{ames em Lake� � d�, hev!?a .•:: .'fez nenhuma tentativa para
Suecess, receb"u ínstru<:1Í9' p'" A força é!b próximo Ori�'nte,

. " .

.ü::westir para o �U! do rio Hau Londres.:;o (CP) O :'I!i.
ra, apoiar n. 'l'eti(:iio nt:J1'[e a_ em matéria. de pe1,roleo. ueeo!'RECOMPENSA - O sr, Anbous 'W'ard (à esguerd�,t)".; ... e_ que, 'Por. 'Ou 1'0_ lad,o',11l1ll3 lIi'stro da Gn1-1ketanlw, sr.· t I I r'" !'" da rel',·tl'",o" dehilid3"e em qUê-"1 . -

_. _

�

d" Inel']C(I.na, no. r;,C!n 1( o (n, .......nlua _ - uo. ".;.1 - u

'antiO'o Consul dos Estados Unídos en;Ji JlA:udkml na· Chi�::', ,,�'':I,�gcm e .P1speçao l.1 �n;lhe Erucst Bevin, recebeu às 11 comunistn. 5')!' d13c1ar;vlr! C11J_ "': Cncont,'am os ll:s:tado3 Uui'b .

.. � "D·',I.,'
"

'. :;', OrIental. feita, num heJlCoptero hora,s e 30 1111'O'ltOS Uf' Ilql·(�. - ro" (C l' " d 'cft' <\',na, ao receber das maos. d.o sr., ean.;·,' Achf,:l:j,on. Secreta,"" .�'''lo "'>n'el'''l \·".nd�n])er!.!, na-o
- • - - - - pada de agrc<'sao 1'" �Ol'< Jit.

, .one Ul na ..êI. pa",..• a I
. p� "'- ", ., <. �

� na sua residencia prívad11,
-

orio de Estado norte�americano, a Cita,ção de' Serviço St.l.� '. re,'elou llcnhum movimento de SI', Tl'ygvie�Li", serrel;ir·o ge-pedol' durantE! uma rec;ente. cerimdnia realizada émc "tropas i!1imiga·s .. cessa região. mI da ONU.
, WaShington, D.C., capital dos Estados Unídos. •..• ü gener!ll COriU3 !e:r. e�sas.

, ..", d
'

f ; d 't"ü' EII" C . "'. ,uedamçues na seSSlIo de:;;.tma,O .sr. Allg�S vv ar que. ;?ra ': 1;
•
o P '10.13. 'O$ums#: 'd� pi pt'esú:u' informaçõús a

tas Chrtleses, fIcando na prIsao val1,Ol1 mezes, -recebeu a..;, 'lU1prcn.sa. sessão a que assistiu
..queht citação IJelo «seu �uperior sC�'v�ço, cl,lragem, :q_?i- ·I.,hn�rcvist�me,nt� .em co;,np�.librio e firme manutencao das maIS elevadas tradlçoes .nhl<1 do Secletano de D�fes,(,
do Serviço Dip�omatico�>." t ' ',�-=neral Marshall.

O; sr. Ward a�aba de ser nom�ap.o para o posto do 1 Moscou, 20 WP) --- ()
COl1sut dos Estados Unidos em Na'irobi, Keny:a, Foto Andrci \'it:hinsky, Ministro
U S IS

.. ).
' . , .

:I'1'(cgoci,os Eslra1lseiros da

EN u

Luxel1lburgo, ��{l (TjP) - O
general Eisenhower fomou '.Ill1
2vião em Luxemburgo, às 8,30'!

com de8t]no Ú A lerilanha, Oll
de se eDlcolltr.ará com o a:to
.comissúrio norte-americano,

Criacâo elo
da De>efesa. :acional
Vargas cOGlfirma as noticias ti respeito

il\istério

Rio do Sul 20 (Do Corretipon- Des.ta fórma,' devido' aS pre'
dente) - Te�do, em vista que, OS car<!3'S condições de saúde de

telegramas e corresp-�ndenciG.s uma eSposa dum carroceiro qui
;registradas remetidas ao Dele- tes cam 0' TAPETC, que se viu

gadOJ do LA.P.E.T.C., em Flo_ forçada a ser inte.sna<ÍjEt no h08-

rianopolis, não me'recem ai míni- pital de Blumenau, achamos
ma consider.ação por, .parte da.. ffiJis p,rovavel, encaminhar tod\!

--

.' . documentação necessal'la por
quele ?:!lto funcwnano, ,cnegamo.s \ intermédio ,do Agen'te neSSa d
ao ponto de 'r�meter .- re�uerl" da:de.
men�s de ?-u.xihO aos as��clados, Somos de olliniã:o que o Dele
:por mtermedlo da afíencla do

gado' dG. Instituto de, aposentamesmo Instituto ,em Blunumau. dotila e ,PeM(ies dos Emprega_
dos' em 'transportes e' Cargas em

Santa Catári'lla, já devia há

muito tempo procurar minorar
os sofriment.os de asSociados a

fastad'Os do trabalho por motivo
de doença.,
Entretanto, .para bem da ver

d8.de, SÓmOs forçados i� reconhe
cer que <até mesmo a correspon
denci.a. enviada' com av��o' de

recepçã.o, não recebe a devida
resposta do mencioriádo Institu
tOl;" -"'; .if"�� i�:

Atrai� pelas modoenrias instalações O� empregaliores em stn maio_
cUÍ/:mdo 'em algumas s.alas 'térreaS do "Edifício Sander", prOcura- ria estão quites cCm oIAPETC

moS ôntem o Sr"' Feordinando D�pheide, Gerente, {ia Agência 10'- e à fiscalização ultimamente
,

'ITem sendo devéras rigorOsa em
cal desta conhecida companhia: de aerollavega.ção comercial. Re-'

noSso munlclp'o, razão porque
eebid<ls com a máxi!lll!:" cordialidade, tivemos 'Oportunidade de atendemcs, aos anseios dos n�

tOÍnar conhecimento de im,pol�'tante-s planos, que muito em breve cessitados,' publiClando s�us JUS'
" tO!! a:pel�s por inteermédio de

ceI'a-'o palp5.veis re,alidad-es, Inicialnie,nte• relatou-noS algo sobre ,

Q

"A Naçã'O" �
o I!l'ovimento atual, frisando gu·e, no mês. p:::vssadD, o' volume de Um chefe de família é afasta-

carga, e ,encomenda. aléf1nçou quinze toneladas. Partem àviõe� do do serviço, há alguns, meses.
. ,

d P '0 impossibilitado de trabalhar c
diários pa"a! São Pa.ulo e Rio ,de Janeiro, sen o qU€ _para or� J

.,

sem receber o �3.uxIJio do, Insti"
A:legr�' há aviões três vezes por semana. Um

tuM, :fica ein, situação 'lTcrdadci-
própri';, conduz os' p:a,ssageíros. até o aercporto, em, I\,ajaí; ramente calamitosa.
'nlnva. Agêmcia, cujas ins�laçõe.s são dignas de, uma tfrand� me_ E os casos que reclamamos,
l"

e baseados' em dados que temOS
tr.ópole, será. inaugm;ada' denho de Utll mês. 3Ilroximadam nt�. em mãos' 'sã.o em número :a,

ASSunto de capital importâ.ncia pana' o comél'c:'(l e indústria l(ca�s não dei�r ã' menol' dúvida

_�==�....;.__.,_:.-:--...."............,...... I é a no� organizucção da Varig, denomin�da "DeparÍ!amento de quanto a{t desl�ixo do LA.P.E.

já estãol. d:evida- 1: � X _ X_ �_ '1 - ;I: - �. - x - x - x -. Jl - S

fl1r-J:M Krr-(-OI1�!
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Vi8G!S E lDHEMn ESTIDIBIIM I rlSSlBlUDIDE
DE�\ T81NSFOBM18 O PlD E O r�p N�M �O' rl8flD�
Caberão a São'� Panlo as : pastas da Viação e d8 fazen!la

I/V '. II
, .orl9

para o progresso
Cio Vale, ,do Itcjoi

T.C. para com seus assOciados
üe Rio do Sul.

QUE E' QUE HA COM O

NOSSO TELEGRAFO?
O Correspondente da "A Na_

ção", em Río do Sul, c�mCçll a

ser pro(.:urado com insístenci!a
por pessoas que r3clamam a

falta do carteiro no Te�égrafO
local,- po:'5 alem de S telegramas
ultb:nnmente sofrerem um atra

zo nunca visto, ainda. temos ,o

caso de muitos colocados nas

respectivas caixas do cOrl'·�ic.
Si 10 assinante não procura dià_
riamente slll8J correspondência São P.aulo. 20 (Meridicnall - Apuramos que os con5t[jnt'-"�' O projéto que foi reche'adü
no correiO, está sujeito a rece- encontros entre os 51'S. Getúlj-o Vargas e Adhemar de Barros, fOI Pelos meios agrkolas.
bel' um telegrama ;retido alguns ("evido() a proposta da extinsã:o· do Pl:rl:,do Tra-balhista Brasi!eit·o Campos uo .Jordão, 2U (]I,'k
dias na agencia 10ca1, 'Por falta

e Partid')< SOcial Progr=ssis.ta. que se irrin.sformariam num só "id.} _::_ São esperados algunsd0, competente Uestafeúa:", Em
representantes do PSD qusR d S 1 d t ca' par·tl'do pal'a abt''e"hr' todos os populistas.do o u e empOs para '

,
v -

\iriam eonferenciar com 'o dr.
tem ,a:conteciido cada uma qu,: SÃO PAULO. 20 (MERIDIONAL) - Informam de Campos Getulio Vargas, tenào cm "i&_
ás v�zes custamos a acre'ditar. _.

l,n a ('.o',aboraca-o d'" -"ita.do IJar-do J'orMo qUe a São PauLo caberao, no 'Pl'OXlmO' governo, as ..
•

v <. .

PESSIMO O SERVIÇO DA
tido ao n{)vo governo. Adian-BALSA PARA C• NO • pllstas da Vi1a:ção e da Fazenda. alenl. da presidencia d-o Banca

• .tU�.....

'ta-se .que o dr. Getulio VargasOs moradores do Bairro.' PI'O- do Br3iSil, desconhecendo-se. a'mda. os nCln"S dos provav�is tí_
entre<'uria .aos pessedi.stas O

letário E'ão', possuid:ores de uma
tulares. A PaSta da Fazenda, cOnforme ,::tE' preferencias do sr. 1\Iinistél'io da Fazenda, sendoenorme

- paciência., e, si conti, -

- .

nos três seguint;-;" nOmes: Ri- e�('.olhido O sr. Horádo lA\fer
nuamOS sofrendo sempre que Getulio Vargas, deverao recmr v

af t 'II. h- 'B t HO""Cl'O Lafer' 11:11'" dirigi-lO,nos vimos forçados a atraves"lar cardo J e, Á,Ian aes a:ne o ou .,.....
__:-_ �

a. det;t�tavel bb:lSb� dre'uncl0ano.:� Campos do Jordão 211 (Me· I Companhia de ExPansão A- RIO, 20 l.:Merid.} ---- 'São co-
<;:lmpa lC'O su ur 10 T

U-_. ' ,-.
J N' 1 I t· .1 a

. • i.-
" t 1 P f it no rid.) --- O SUIJlcnte de deputn- I �!rlco n aCIOna .. {es rnau� , nhecidas [IS rn1ssõ€>s esper1a3eporque o a ua 1'e e o

.. '

'1 ' J le 11' , ,']"co t' E 1 Ref' d d t não pro

I
tiO SI' LUlZ :\1'105 S11ve'r:1. � I'CSO \'('1' ClS IHa 1 ! clS ,I",' -

qüP II Al'gen 11'.:1, "3pnnü'l, --Inal e ,seUtmad� a aOs "C'CI'am�= ellt're�ol'l ao s;, (jetul1o Yar-Ila., do país :\ Companhia de ')ública DOln1lllcanll. Tehet:os.cura maIS a en r �. � '"
'

.. -

\
., N'. 1 1 -

,
• . -

•

(CclDclue na 2 a letra D) gas um projeto que (TIa a Ex!�an�ao : grlca.� _- âjc1ofl::l lnvaquia. e l h!llll enYI>tll';!CG! ItJ:1-fi
.•

- -.--- -- '1' dec].Icar-se-a l! pl'O(luçao {e til
1'" ·.sc1shr li lJOsse do ar. e !.l-

[_.._--".------ I .' ��.'_V'

tlilidantes. Illate_rwl e eqtll'pa- lia Yanps <l 31 <lo eonen e

I mcntos me('un'zados ugrwo-

IA
A.roentinoa enviará UJ1lR

\0 d
.

t
·

t
- "I las. í \ S II cilpital dever:, ser Hlissfto

'"

chefiad:, ne1n liL Ui
arca os 't'ln a. mi fOl-mad., pela l_'nião dos 1"0\'e1'- '!1oÚ"to.T. Paz, l\Hn1stlo das Fe.

. nos eslé1(!t1als. yr�feltl1l'a e
:ações Exteriores. A Chin" �I:",

t ean O S C'lopcl'ati\'a" agncOla". o dr.,
-

Cn0 r e""c o r
'

G�t;'1-jo Y31'gH� estil estudando fCOlldui lU! 2a. letra .1
,

__ -= .,..,.,c - - - - - - - - - -- _-- _o, -- - __ ...-.,__--- _-

,---- .:_-=-----__:_.'-:�
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8, A. AGENCIA M1!;\_RITl�A E',PO�IER()IAI...
AGE]\TT}l::;S DA: BrodiIi' Úil,� :_;_, N�i·tbll Line �

Johnson Line - Rdtt€irdam South
Americà Line - Companhia Na

�ional de Na:v.E'rgação Costeira
Lóide Aéreo Nacional.

,navios esperados em ltajàí:
•Nia'cio,ua_ Data da

!idade chegada
, Suéca '16:1.951 - para. os EE,

"Suéca. - fins. de janeiro de 1951.]Jlam o'

portos ,do Mediterraneo, até o

Oriente PróximO, -,

Brasileira - meadOS 'de. jan€iro 1951 par.a
os . portos de Rio Grande

Pelotas e Porto, :Alegre.

\_."n
I

\
I

batalha em IArno de Wonltí
TOQUIO, 21} (DP) - o exér

dto norte-americano lançou a

jnfaúta:ria, tanquDs e aviôes à

1uta, em torr.o de Yongjoll, on

de .se acredita estarem ceI'{'a

dos t)"Ínta mi: coreanOs do
liórte que. consegniram jnf�l
trar-se atrílvés dai; linhas alia
das. A 'batalha de aniquilação
.dessa forç,a 'está sendo tmvadn
com intensidade.
TOQUIO, 2U (Merid,)

Segundo despachos da frente
cenlral, está trll.vada intensa
lula em torf'''Ü de :Wonju, que
ha;via sido reocupada pdas a

�iados, Concen trações inimi ..
gas acham-se não só nos IÍlui
t:es leste e oe$te da cidade,
'eomo tambem no ,páHo ferro
\'iáI'io situado uns' arrabaldes
a JJ.o!',oeste de Wonju. 'Forças
inimigas estão caminhando [\

l:iertamente no alto de uma {.'o-

1iua. Quanto ao desemvolvi-
mento da: luta propriamente
dita, nada se sabe.

,TOQUIO, 2(} (UP) -: .Che.

gOll aO aéropodo ele HH!l'.:!d;'l
� ge�era: l\fue Artlmr, d� ,01,
ta ,d:.\, sua visila à frenle co

l'('anH.

Frente, rio OitanJ Ex(-,.ciio;
'20 {l:P) - O general },iur' .\1'<

Umr ;ldm-se mais uma vez :lil

Coréi'H. Falando ,lOS cor!'e��

pondentes, o comandante l?lll

chefe aliado disse tratar-5.8
apenas de umu visita fIe 1'01.1-
na. Acrrscenlou que an:dnvall1
in.Jando muitas tolices sobre ;1

possibilidade ua,. fOI'ça's n1"111[1-

das sel'em :aúçadas ao mal' 'Pe-,

'os COlllLUlÍstas; disse qUe nin

guém !�on6cguiria isso.
HONG KONG,:2.0 (i-P),

Notidas de Cantão dizem 'f1'11:
(,s ralllllnistas chineses estilo

prendendo muitos chinês':s
que tem parentes n�s E�t:�dos
lTnidos. 0,,1 que Sel'\'Iram Jun
to às forças armadas 110rte-a

n1e1'icanaS, sob a acusação .,de
serem "instrumentos dQ 1111-

perialismo ámerical1lo",

1..

�I

i

i
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BT '-'TC'I ETA c:. c L-r; C" ;. c:,
_. t ..... l _/ J
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"CENTRUNIY'
PRECOS 1\tl0DICOS

s. WIPPEL':>& ClA. LIDA., Rlumenan I
«-» Rua '.15 de Novembro 1.4. 3 4. ({-), \
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! 'dot,
em ,face das suas reservas'

,c\lnhcc',das. Os p:çQs ameríca
I nos se esgotam rapidamente.
'Tão rapidamente qU3 <:I€s f'a
I
zern uma política de economia
d::,; jazIdas ínternas, para im

portar de 30 a 50 por cento do

que carecem de outras prece;
dências. Só na. Arabía Sau�:lita
os uruerícanos chttvenam, a par'
tfr do término da Pr.rneira
Guerra Mundial. 70 por cen'v

"dàs concesSijes. 'Utn algal'ismo
c UUl apenas é capuz d0 tradu'

,

:<:'1' o que significa o OriGnte
Médio como pOl,encial IHittol1're-
1'0. AO' passo que o rendimento
médio de' Ué poço amer-Icano e

de 11 tambores diários, na Vl!-

)
nesuela de 220, no Próximo 0-
rtente esse algJ.risIllO ati(lge a

,1.400 .

Em Qualif, na Arabía Saudita,
€:dEte Um poço dando, 10 :hiiJ
barris diari.aménte, 1l::.swmta o

aíto l'end',ine'nta dos'r,oçó's d'O 0-
riente Méd'lo. A Anglo Ira.nian

II' O OÚ Co. tem um poço que: em

14 anos, produziu 7 milhões de

ÇõeS do pc v�. .

tCillelada.s de petroleo . Esse po

I I
O �r. BOrmI assumlu o com" co nã6 fôra, ate €ste ano, 'b:'m

l fll'Onll�SO da iluminação .púbnca bndo. ESSa gordura do,';; 1enço,'s

I para Canôas, até o mês de, da, petrolifero�'- do Oriente -PrÓximo

Vendem-se (bus. l-ma zembro prôxímo :pótSsado, e, no se traduz num fato que nem

em Itoupava Norte c a entanto, contsnuamos numa éS-- todos conhecem. Centra o cus'

curidão tremenda nestas noites to da extração de um tambor

de trovoadas frequentes. Ainda de oteo, de 30"cents, ali, no TJ

restam alguns dias de govsnno "as e na California a desp"s':t
€' sempre confiámos no prefei- para colher- a mesma quant.ída
to que mais trabntnou na ad," de de petroÍeo custa quase 2

ministração municipal, motivo dcllm:s. Por aí se explica a b

porque esperámos Suas provi- nacídade 'com que íngteses e a,

dencias para um melhor servi- mericanos defendem as suas ja-
ço de balsa com" tarnbern zidas na paninsuja arábica, na

pt omettda Itumínacão Persia e nl1' Turquia,
pa.ra Canôas ,

Venezllel,� ainda é uma reser

ESPERAMOS QUE O NOVO va de ímportãnc:a no

GOVERNO AUXILIE OS CO petrolifero untveraal . MaE'1
LONOS PARA TERMINAR quando se comparam o Texas,,_a
O EXODO EM MASSA C:í.l:lfol'nia, o NJ'1r dos caraíbas,

RUMO AO NORTE DO com a Arábia Saudita, se tem,
PARANA' desde lego. a impressão do que

I
Desde alguns anos que o in- vale o Próximo Ortenta coma

tcrtor- de nO,8"O vasto municjpío ealcanbar de Aquiles do conftí- amertcanoe.

I
vem se re�sentindo da falta 'd.os to que ve�.

, Assim, a apertu[fl'a do front de
colonos_ que prccuram vender

I
Se o� rus�os, uesf.ech3rem R' guerra. no Mediteí�râ:neo, no M"r

___� _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

lnd,'l8 as suas p::opriCdades para m[1,nhã. um 'gOlpe contra li Eura� Vermelho e no Gi\1lfo Pérsicr,

...1ImmmmmlllmllmiUlHmlílmmmlimimUmmmJlIllmliml1�lm
han:Jferir se com t�dos o:; seü$ 'sia:, e O" ocidentais ficarem im_ terá como ConseqlM,ênch im3c!U1.-

... l)crtenceS p31'a (l N01·tn do P-'I :r 1 - d
'

'd' I b
' r1

ª �,- . -.
-

:-
c pell( o> � revI a- o clm li om- ta a (·on(,p.ntl""d,ção 'fl,os liuprimen-

:::
-H liina. U!tlma!l1�mte Vlfi�OS _ob� ba a,tômÍlca (até porque, nesb

- -

,.!\ _

- -

.... rf K fi R M li N N ._ ôcrvando um aumcnt.� mcrlvel irtfantada russa (i,

I
,\

i 1;,.. H . ii '? torna-se indi:::pcnsãvC! que d "entido< invencivol
_.-

� .

. �I--.-�--
-

CIRUõOGlf:aO DEN IS ''I
- G' d . d S t '

'
-

•

_',
• .

- I Nao ha deillOCt\,!aCla com

� ',J.h JLa. t T T1.1Io novo overua Ol e an a Ca, na EurOpa) 50 restara aos ln-
I . '

'

A '1;1\" tilh
.

_ t- ,-, ,0 h .

' " I 19noranC1a. �r a e a

;;!!!= �.1��
-- Il�a v -n a a cOOpel ar com � glese� e amuricanos uma alter- I chave do conhecupento.

= w.l.UioÓY ?C5S0 homem d� campo,

��n1Inâ.tiva
no Próximo Oriente. Su- I lVIatriculemO,5 'osjanalfabe-

_
ao-lhe as garantias necilssarlaE[ rá abandoná-lo, faze�do antes 1 tos num CUrso de \leQucação

êEspecialidade em Radiografia dentária para c, q'lU ele tanto merece, O mo: ·nexoráveis. a política de terra I de adultos_ � .

'd'
tJvo destas "mudanças" rumq arrazada. em todos os camno2

-
�----

� E exame me lCO P
..••

•

ao a1'3.na. ja c conhecido pOi: petrclíferos até hoj aH por

ª Rua Brnsque _ _ Telefone, 1203 ::: todos, sendo que as faciIidad':� eles periur:aldos. A: il'efinarhls

��mmnmmlllllmlllUmmmmmHllllmllllli!mmmm!lmmmmmll� an�n:iad�s pelo g,overno do Es� do golfo pérsicc; COmo as de
- -- - - __ -_ - -- -

__ . - - 'l� lrmao, tem influenciad� Abguaig, Quatar, Abadan (e�s1J
mUito n.o seio de nossos a maior elo mundo (13 400 mil
colOnos. Enquanto ist.O) aconte..: tambores de rCfiIwd�" diáriO""

Fa"brl'Cà dp. Gaze\:' Med,·cl"n..:4!s
(�l' podemos prever ma'o.r CJ�re'ij logo, dua�, vezes e, llleb nlaior

_ V y i
Lia llCS gên .'05 d� primeira, n�� quc a dc Baton e Rottg�, da Stan

ll(rem',erH S A ��,�"i!da�:�:a'af�:!� a

•.�allflta ltll:a aspt"OOl)'(i durd), tdo vale dei Tigre e !l'J
� .. - __ ... O::! ". <;,.. _ TI �

_ _'_ Euphra es, as de Haifa, Sidnn,

'I!l •
-"and,o cOmpletcmCnte o !uterioI.' T,ripolõ e Port Said terao qu"

_4. V I S O
de nosso n1unicipio. outr-óra co� !ier destruídas, sem llsrd(-;' (la

Ach�ft_I-"� u'
,�_ 1,-j'1hE"j""d'-'

como vel'd:ldelro cel�l!'o tempo. A pOI_ítica ".- faz;;r. !�O
� �V dii�p.osi/��ü) �dD5 S6!1.l!orss ar:.:onistas ds;;ta.. "'8_ c. � r-,d-'- :::...v Ç" oreSa � Próxllno Orient�, é a !UeShl.a q:1e

cieQ\lde� na. séde social, CG doclll._'1enfos a que se r-efef'B II 31c _.--

tigO,99, do decr�to�l"i n. 2..627, <l2 26 de s-�tsnlbr0 �l: lf!�O.--' II �_,�ml.llmli!�;II!!!I,?iii!'lIllilliimíiiíillllllllflmHmll!ami,!�!�illlii,i'líi,�Blumenan, 1(; de jvm:iro de 1:;;;j, I ,,� :::::

GUSTAVO ;:;TA!:IiM - Dil'etoI"Gerente I' � �
I
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Redação, Aclnún:istraç.!l.o &

IOficinas
, Rua. São Paulo n. 269

Foni'!: 1092 _ ex. PosU!.l, 38 �

I
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!
i

Piretor_G��
MAURrom Jt_-\VIE'_

EJ<,PEDIEh�

Aa!JiSatni'.ae :
Anual ••••••••••

' Cr$ 100.00
Bemeatre •••• '..... Cr$ 1)0,00
.. �vullW •••••• Cr$ O,r.U

SIllCU:N!!Wtl
rue

Rua do ouvidor n. 100

Fones 43.7634 e 43-s997

S. PAUUl

)11 Rua '[ de :Abril n, 230 -

4.0 andar - Fones 4-8277

e 4-4181.
Belo Horizonte; R! Go14ll.

841Forto :Alegra: Jtrur. :0l1li

:M:ontauri, 15
CUritiba: R. Dl' :Murici. 708

I2. andar - Sala. 238

J'olnVUe: Rua S. Pedro, Ir.

GERMANO BEDUSCHI - pl'Csid<;nte,

Pelo presente edital, o palmeirrls l<:sporte Clllb�, devida,

ment-e repres-niado p'-j:) .seu .Pr-eeid ente, senhor Germano Be_

RAE�� a cornpar Lcer Ó cede dest.e Clube, ::H�a à rua Nereu Ra-

ausentou ...se dE�',ia cidade. nâo ma.i.s comp':I'2Cend,o a_C:3 ensaios

Slrn, de cumpr-ir- CO!!! o contrato qUE' fit"nl0U CDUl o Fc.hnc'iras

Esport? C'lub' e c:cvitl::lInente rcgistrmb na l!'.C.D ..

Avisamos ao ,referido a.tléta profissionnl, que acna.se att·

senl e sem �L devid\,· licença e s em dar qualquer satistaçâo a,a,

nosso Clube, que a nossa eédc >acha-se, abertu todos, 'O" d"as

'úteis dás 14 ás 17 hnrns ,

Blurnenau, 2 de janeiro de 1951.

pelo PALMEIRAS ESPORTE CLUBE

CISftS�
outra, na Praça Vi Io r

Tratar com Mar iaZonder.

rhou[;e. 110 Armazém Bue-

diger , v
'

F'orruaçào de novas turmas para a conctusão do Ginásio

em um ano. Conheça I'" eficiência de nossos métodos. pcdtn
do} quanto antes e sem comp t-ornisaos i!::1formações à secção
de correspondêncía,

Rua Paula Gomes - 618

CURITIBA - PAR.ANA'

mec:aoico
u A-SE

:::

Tratar na Casa Royal S. A. - Rua 15 de Nov, 300-332

manterá NOVO

O SEU CIIMINHão fORO

Cam..i!!hâo Fnrd �uoer-t".otls

uuíc!o da sirie F.G. Capaci.
dade 5.100 quilos. Motor
V·S. 100 HP, .:1 velocidades.
Eixo ttazelrQ de dupla ve

locidade.

É fádi .-oeé t�onser"af " 'i€U Cat!1inhãn Ford como=;;;,;;;...;�;..;;.;;.

por muitos atlos. A1:ostl!me·c,e "" trazÊ-lo periodicamente
ao Servi!';:> Eo!:!:!, pari! um exame c0mpleto- do moto!", dos

f!eios� d:!5 múl�", �e t6d.u; ::rs. p'1t'te5 ,.�it�.Ü5� :E também para
uma Iubrificaç,E1 gs!'2.1. '5e fÔf p!...:'ci;;Q 2Igum con�ê!t!J {Pj

substituição �-e peça�, leruDre,;3e dIstO:

Nós podem05 gw.mtir um sen';ço mais P1UUi O SUl CIMliHio fD�D
rápido e perfeito. Porque nós conhecemos

.QsprodutosIordmelhor do que ninguém. E, SER' ,çn RU;naturalmente, usamos Peças Ford LegÍcimas. U

Rg;v&ndedõrss ifu�sta cidade:

Casa do Americano.Sê'A�

aulo

,"cnrle-se mil bem mou

tado bazar na Bua 15 de
NOvembrQ, cüm lJôa fre,�

guezia, à v
-

5ta ou '(.'111 va
g:JlI1cnto.s parcelados. -Os
hJtere!is�Hlos cle\'e6io Ui
l'igir-seià 1. H. -- Caíxa
t'o:.,la·. l(iO. lIestto e\[ad'e.

ótimo §lJ.,lao, de
e nntoo CO!!!

, 1l1ílDÍGU!"9. ,�otivo !le
llludslli,if1, �tlma, fr-BgUe-
zh. Prer;.n, lG.{}OO,OO �

Sito 'em Rio do Sul. V51'

e trata.r �om ,a proprie
tária., sra. Marcoliala IBasilio, no cni:'ereço aci-

IIma.

I--:_------�-

:; .salas propr!as
pàra cscr1:tório ou oeme_

lruante_ Tem telefone, cn.jxo.
11m:tul, ocnsiiio. CC lI,,,, . nu_

tomovel. A!umed(l, Ullqlle
de Caxia.s, 90 (Rohkohl).,

Manoel Soares,
Gaspar:

'

,Rodolfo .Hocklan-:
,

-,� -

:;

'bem,

man;'fest}1ntcs
em ordem. Por

Di!'�ittJ d:J.
"A COlVIPANHEIRA DE TARZAN"

Junt8mente o esp�tacular final do

vaGo, u fihu6 querido da

de Blume�au, Estado de Sa�ta Catarina,

c,-'. le', etc� ..
!jl..:"� saber .. 'a ;L:)dúS! quantos o pr::s6nte E1tal

Cornpl.. ltTacionalJ € short:;. ,Preços d3 C'OS u�e.

Hoje, ás 16,30 é 20 nOl"O.S

.A super máxima ;produqá.o da Metro,
�l,,;nco

na. forma

d€le noticia tiV€TEnn que a 1 ..
� S::s3ã'O ordinári ac'1')l Juri t1e�

ta CO!!1arca se r-e;alizará ás 11 horas do d-;3_, lD de Feverejro

cúnl

dr_r {-'Jrrí,!1te anO. Mudo sido sort�la.dos para a mesnlB sess.§.o

!ÜS seguintes juradbs: Mauric:lo Xl:.Y:e;� RodOlfo RobET'LO
vVeickert} Olyp..!pio Garozzi, Man(,!?] Per€�ra Jun2or� Dr. Edie

Grct:isembacher,. Heillz Tal1m!ann, Jçmeson Rodrigues, Dr_

Nilton Borg"s dos RE-is, Renê HumlJer�o Garcia, CElJar ]yEU'

ler, Artur Ramos, Benjamim M'2rgar"da Jor., Fábio Mágna"

ni, Carlos Riula, A],oisio Michelz, :Pedra' Cascais, Nilton Kuc

ker, Martin Volles, Luiz Pedro Martins. Souto, Federico Car_

los Allende e Alntónio Coelho.

Notifica, PO!S, a tO,dos ,cs jurados sorteados, ,,,cima mFn_

ciol1.ados, para comparecerem á sala destinada às reuniõeS

ão 3ur1 desta C�ir��rca, no edifício do Fôro, desta cidade,
nO. dia e hara dusignados e nos mais di2,s seguintes, c.nq'.lan
tel dura, a Eessão, sob pena de mUhta se int'mados não com

parecerem. E '�fJ.ra que chegue ao conhecirn",nto de tOdo""

mandou. expedir o prusunte edital qUe será afixaeb no lug2.r
doo costume, publicado na fórml1 da lei. Dado e pas3ado nes

Ítili cidade de Blumunau, aos dezenc:ve dias do mês de JaneirO

'do ano de mil nóvecentos e cincoe,uta. - EU, (ass.) Luiz

:::Cnramm, EScrivão ,do JUri, () ezcr!lvi. (ass); Oscar Leitão
JuÍz de Direito. Ceritific'o que afixei no lugar do costume �
edital acima, do quel dou fé. Blumenau, 19 de Janeiro �e
::wo de mil novecento� e' cincoento. e um. O Escrivao: Luiz
Schramll1.

sób!"!; a seguinte
ORDEM DO 'DIA

1.0) - AprOvação do Balanço e Contas - do

1950, Parecer do Conselho Fi.scal e

retoria.

2.0) - ELeição doo C1mselho Fisul1

1951.
i

3.0) - Assuntos de, intereEse da SCciedadu.
Acham-se à dispoSição dos >eenhore.s ACionistas,:'!lo eÚ)l�i�

tér:'O da SOciedacle, 'os dOcumentos de que trata. C1 art. OI) tio
De-Cl'elcl,Lei n;o 2.1327 de 26 de' Setembro 'd€ 1940,

1

RIO DO TESTO, 17,de Janeiro de 1951

ElFFHNIO �'NIIH U,
ASSEMBLEIA GERAL,ORDINARIA

Convocação
P�lo 1l1'e::;ente, ficam convOClrtdDs (iS se:nhores àciunist.a',

para comparecerem à I'!ssemblé�- bera.! C'l'dinária, à núlizar
tiO no dla 3 ds lnal'ço p. futuro, às 15 h'Yras, na liéde social

,da: Im!. de Cartonagem e Artefatos de. papel "Ór,tUH S.A.,
sita ã Alameda Rio Branco. 865. ,ne:::ba cidade

afim de Ieliberarem !Sobre a. segu':tr1t8
ORDEM DQ DIA 1, -

Fred�ripo Iensen
Comércio e Ind.úst--

.A.SSE��LEIA GERAL ORDINARIA
�-;

Edital de Conv,oeaçã.o
Pelo presen,'e ficam convidcdos 0,8 s!,nhores aeiom

des)� 50cie�'EuJe a 3� reun:J.·�� etn tUi.5_e:mhléta! geral_-or:
-,-,

a re:'liZal'nCiC no dh 24 dD ::!I{'Iarço próximo' vindour';
!loras, na "'.éde da. 60dedJde cnl Itoupava,

sobre 13: :;eguints ORDEM DO DIA:

1) Aprovaçad de balanço de 1950.
� , EIeiç1ü�, (lQ CQ1l!S&lh(:l Fiscal para

1) Apl'eSên(�1'gã.O. tlilJcussão e ap.rov�çãG do relatóriO, ba

la.nqo ,geral, conta. de "Lucros ,e, Perdas" e pai'ceir c'Ío
Conselho. ,Fiseal" rela.tivo no exercício de 1950.

2) Eleição' dQ conSelho :fiscal, membros efetivos

tes, bum como fh:açoo de SUa rumunel1açãO;
3)

I

- Assuntos. de interesSe social.

Blumenau, em 16 'de janeico de 1951.

"'i COR'.l"tlME AJ!"'FONSO SANDER �S. A.
R. OSTE - D'treter_Gerente

AY1S0 AOS ACIONISTAS

Acha.n!-se- à dit1po.slç.ã.o dos õe·nhores acl'O!lIsL'éli3

clerlade. nO' €.scrltór�Q da -lná. de dE!!rto!l.ê!gem e

'tOs�te,t' S.A., Gito ã _i!.lan,!eda RIO Branco 86fi, 0'3 document'Os

a. qus se. refere o Artigo 99, lstm.s' A, D ,e C, do D;;cre.10_lei

fediS'rill n., 2.621. í.'!.Ei 26 ii€! f;€tembro dI;> 1�140.

Blumenau, em 1S de j,r!1eiro de 1951.

.CO'RTUl4:E AFFONSO SANDER S. A.

;;;)
c .a.h_n de

OUt.!'DS tas5untos de l:!lf,c::''re-::s� �!)r.l�l

ltou.pav-a, 15 de J?�ir�4e
-

�1;�1"'�'--' ,

E'REDERICO 'JENsmr'T - Diret:)J'-Pl"�"irl" i-
r'

- - .....- ........n...-e
.HA�RY JI\lNSEN, - DirEitDr�Ge['en�",_

AVISO

-----

ALUGAM-SE-

-

<ª
Eõ Vário?' Hpartáil1erltofl 110 cehtl'o da cidade.

ª .informaçó:1g à Administradora Pr.ecliai ComEfi'cial�
5 Ltda. - Rua 15 de Nove.mbro, 7141, Fone 1323 a}y ,'UUIIIllJllllllnJUlfnn"lllluntjltIJJllllnlIIJIUJU1IUnt1lllllllflllliliUlh:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Vasto Verde F. C.. an

dou, passando -maus boca
dos com o "Caçula" e upús
gastilr o ultimo cartucho,
eOl1>'eguiu' derrota-lo 'pelo
apertado escor-e de :2x'1,
numa partida ol:d-e a dona
sorte foi madrasta para
{)s ranazes a :vi-an'is.

'

,

Âgora, embora 'o Cam
peonato da II D'vísão ain
da esi:eja longa, vem' os
dirigerites do quadro 11e
Itoupav» Sêca cuidando

�-:-X-X-X-x"":"'X--g

Regre!>sando duma farra. "

Certa n0ite. Zé 13arbad'o
'

Apanhou t�nto da'sográ,'
Que ficou todo amassado. "

AO 'C·OM E

com carinho da orgami-'
zação .le seu onze. Para
isso, estão engajando UG

vos elementos em suas fi
Jeíras,

,

procurando -

sanar

falhas. etntr'ando, 'ass'm, '1:iQ

próxímo cpmpeona10 com

uma equipe hem ajustada.
Ain(lg· em' dezenibro ultí
mo, exibindo-se 'nu' locali
dade de Trmbó, frente ao

.poderoso' esquadrão 'do U,

n:úo 1'. C., cor.seguíu um

honroso empate de 4 teIl\..

tos. sendo que. ná ocasião
incluiu ern sua eq\Jipe' al
guns novos

- e:emcr:J;os, Os

quais COl"l'cspongcl'all1 p1e
naníeIité. E' de se 'notar.

que ultimameúte, todbs os

quadros de nossa divisão
de amadores que tem se

ex'bido im 'l'imhó, íren-
.

te 20 Uníãc, tE'll1'sido ina

relan:lmenle batidos. in

rlusive o propr-io Yasto
Verde ate a] eamncão de
110,:s,:1

'

Se"ulIdol1tl .

Para a partida de ho

je, elllboj"1 o Im prcnsn
:Id· :I jJresenle data não

lenha conseguido ..nua \'i
tória súlJre o Vera Cruz,
esperu:u os alvi-ailis der
l:otUI' os veraeruzeuses (>JlI

SEUS propl'jo� tlollliniüs.
Pr-oeza das mais 'Ji Iicels ,

não rest.i dúvida, jJois é o

Vern Cruz UJJ1 dos melho-
res ccnjun tos de nossa

Se!!Untl,l D'visão, c, em

set� campo, rlirícihm:llte

------- ..._--�-----

Ilto
üm(':usüo da quarla pagiÍla

Comuniéo aos senho!'es (.0 merciantes que fui nomeado dis tribuidor excltdvo aos afam3.

dos FQGOS ADRIANINO, para as seguintes praÇas, deste ESÜJJdo: São Francisco do Sul,

Guará-lI-lirirn, Jaraguá dO Sul, Rio do Testo, Itoupava Ccn traI, Massarandu�Ja, Timbõ,

I,ndo.ial, Benedito Novo, Roa ciO, Azcul'l'fL, Apiúna, Ibíraml, Presidente Getúlio, 'r�ió, Salto

Grande, TrOmbudo Central, Serra Alta, Bom Retiro, São Jo aquim, Nova Trento, Tijuc'O.s

I
Porto Bt>lo e Gaspar.. Preços especiais por atlcado.

NECESSITO AGEl',TES NAS REFERIDAS PRAGA S --

_Jaime L�Ui
dc·NovemlJro, 8íO - BLUM�NAU -"CXa. POstal, 29!}

·S

f RO'fA�º�5 pO, . _

Facilita

!!!2.ute!" o n!ÍPlÉ!'D id(::;!] de !ot::!ções �a

.r-a melhor tração cofn ·ni�HDr
-

ecoí1(l1nia,

€!!1 cad" tipD de trilb:dho,

HORAS D� 1!Ü�B.lU.HO; A,.ina.!a :1

hora exata de lubrificação, de troca. de

óleó do' m�rrn1: -e transmis3ao; pos:;ibi
lita o <.:o1'1trble de' gastos. Agor� você

poderá' controlar que, o trator Ford
lraballla ',mais - rende ma;s.

2 vnOClDADE DO TRATOR: Ar.se

gura a mátiútençào 4a";vc'loddade adIO'

quada para c{·ifar: plantar.. etc.

as SEguintes inovações i '

"oS � e mais

NO"! o D!::hH::tddcr e N OVO Ca�bl.T:-ád�r �

NOV'O, Ge,,,,d,,, � l-l.OVQ5 P<l,,,,,l.�;',,,. ,-NOVO \

RC2e!:::!d'"r-' ÁI..!!Q\'!'!tHco de \fe!�c!�_':1d"", � l4!)VA
-

Bm:h� d::t V&I�l!l!1 de E�e�ps d!f ���.�tt H!:I-au·

'h;:! G NOVA' Motn do G!:Hf!' -d� M�dal1;!'!f' do,

(.;.",1>;" • NOVA Embr�<!gem - NOVO SiJ�H'
cio. o • NOVA Alavanca de C6mbio.

;,

.fORO MOTOR COMPANY'

deixa-se abater.: Vamos a

guardar, 'Por�)lnto, o .de
senro.m- do prélío, afim
de que, possamos .fnter
uma anúlise dos dois 'con
juntos sôbre suas rea's
Possibilidades 'p'aril o pro
ximo Campeonato. Nós,
aquí do nosso cantinho,
riio arriscamos ulli'palpite
sôbro (pai será o vence

dor do match . No entan
to, somos [orçados a reco
nhecer nn Vera Cruz o fa
vorito, uma vez que. joga
rá em seus dom:njós, con
tando com os falares cam

po e torcida.
A presença do ponteiro

d!reito Lucro na equipe
a lvi-anj l, até o momento, é
duvílosa

. Casa o mesmo

nâo possa atuar, será subs
tituído pelo suplente 1\[3.U
r+no ,

A llireçiío ll·;_:niea do

huprensn convoca .por rps
sn intêl'illed':o os 1?1eJíwll-
tos :11m -:..:0 I'c:adollllilOs,
para estarem hoje às
duas hOI"IS ua t.n-rlc; Í!1l�

prelel·;Y:.dIll(·,.,Le, deirol te
ao Hotel Wllel'ge�, afim
de IOJIW1'el,1 ti condução

Era juntio•••�
f

Conclusão da -1. a pagina
-

"Cidade de :5ao Paulo", Só
depo's, portanto, é aue lere
mos o' torneio inicio da tetl!Po�
rada de 51 e início do respec
ih'o certame, na fJJ'imeira di
\ ísão de' profissionais.
Portanêo, junho, será o mês

�1Ue rnaccar� o inicio da

tem_I"norada of'ic'ul do nosso foot-
U:! II l·clliuncradº.

-----------------
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XAROPE

St?ANTQlilÓ

TOSSE
BRONQUITE

ROUQUIDÃO

-Não 1ui nloti\-o pal'll' de!;anhuar L ...

('uIUb:lta as dolol'os!tl-\; (:árfes lJsan

(lI) () Creme l,enlal I\ol,l'nos todos
os rUas!... ]\.o�>·nns destrui as

h;H·tet·hls U;Ú� prOt{u:t.clU os ;_ici.dos
hu("uls ean��tIJHI'CS da� (iüJorosa�
(ál·it'�. E Ktil\"HOs t·nlhelt�za. us

dpnles. ;\ pu·f·tir- de .boje, use

hOLYNOS ,;!urlamelll,,!

KOlY��OS CotnhqfQ (15 c:-arl§1

Agrada mais

Rende mais

K-426-P

l�llnO'nw e usada!!, da� me� 3,1I1Ores marcas. de pé. \�
de mão. e elétriacs

-

I
, _ H. 730 -----

� _BLUMENAU-
��J"..r�""� .

01;J'VIDOf!i. N1!BIB lIiI

aAltG�a.
DO

Im. w.n:soJ.l'f SAN'I.'Rifo_OO
A8!'l!í'ltente (Ia, F'SCI;llrIa!le d�

MGilldn!!. d& U!!l"9'e!'!\'ld�il!'l
dn Bral!tll "'_

CONSULTAS:

Horário-: dá., 10 ás 12 h0135

e dás H áS'lS horaS.
I

COTIflultór:(): Rna 1ft di'! No_ f

"':fibrO, 742' (1\,0' ,!sdo. d3 I'SullÍal'ma).: \1 .' 'ffi i"
!

, especíalhvç tac'
que os levar-á li, ,Testo C;ClI
trai, local onde se realí
zal'ú a partida:
Bastos, Gerardt, Gual,

berto. João Lopes, Pedri
nho, Hugo, Schoenau, Baa
no, I....uclo, l�'ap!o:;, .!<l.lne! i
co, Ovlúndo, C1!'i:o, Mau,
rmo. Nelson I, Nc.son !1.
'I'ribest., Joaquim, 'I'Ico e

�odós os eleméutos ilJV�
grar.!tes da c'quijJe de as

pü'antcs, bem corno os que
desejar-em acompanhar a

cmba,ixada

;'Ca�� São JO$ê S;A. 'f
COmercial e Industrial

EM LIQUIDAÇÃO
E;dital de Convoc:ação

Pelo presente ficam convidados 0;5 portadores ti" açõ":'
d'sb Socrcdadn para comparecerem à Assembléia G�ral a

r':lliz�l'_se no dia 10 de f'cvcreuo vindouro, ás catorze horas,
no c,-" ltório d,o., I'quidJntc5, afim de delilJcrarem :sObre. a

SCg-lüntC ORDEM DO DIA:
1) A111'ovação da pre,stação (!� contas e encerramento da

I:Iquidação.

j
Rodeio, 13 ele jallC ''l'O de 191:11.

Os Liquidantes:1 "
'

LEOPOLDO GIRARDI

I
� JiLJ ����:OO T�::��r.

$C',-
---�--

Ê a

"Sim, c::r.dc hoja, poro resJou�
tór minhas energlos. tomo

" BIOTONICO FONTOURA
_ O fanico dns geroçõesl)#

Il !li ais
fnhunur'olloJl

.. l:ilrrl, há llOVOS remédios que operam
maravilhas na cura da pneumonia -

SI'! o Iratarnsnto fôr feito' em tempo!
Não descuide de resfriados. dores no

peito. febre. tosse, Chame seu médico
sem demora. Obedeça suas ínstrucões.

BICICLETAS

insupereveis
IDistribuidores dos

produtos:
BATERIAS fIG Ó O O Y E II Rt'

USiOP"OLEO PARA FREIO HIDRAULlCO

COMUNICA QUE ACABA DE RECEBER UHA
PARTIDA DESTAS AFAMADAS BICICLETAS

"ISU"ALEMÃS

Seja infle'ligente compre a melhor bicicleta rut

COIUEIWIAL VIEIRA. BRUNS S·A. - RUa 15 ue
Novembro, 923 - ao lado da igrejaMatriz.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



1

li
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de julho·o eonatCJ,

de O a3 car. rAIi

ii
II b quet II Florianóp lis

r I em _.�

Seriam divididos os concorrentes em q uatro séries � Joinvile e Florianópolis O� locais indicàdos ... Na os

RIO, 19, ;Merid,) - A
Federação Catarmense de
Hasketbalt já está cuidau
{lo do proxíme Campeo
tla'o Brasilejêo, marcado

vara ju:lho pl"oximo, Su

g(:r-1u aquela entidade as

(Iat: J: de 20 a ao -de ju lho

pUJ'U a disPuta do certa

me, No seu comunicado ii

Confederação Uras'ilcirz.1 de
Basketball. a mentor» suo

a discipllna e o cavalheirts- lista informa também Pre-

mo, - Hill jogo exeruplar . Se tende" dividir os concor-

hem que de grande unportuu- rentes em quatro senes,
(ia para os dois contendores, das quais duas jegarialm EM SANTA CATARINA

a contenda deve ser úr-dna. em Joinvi-le e as duas �'es- RIO, 19 (Merid,) - FL

IIUIS lealmellt(: disputada, E� tantes, em F.lol'ianopoEs, COu decidido que o cam-,

tapa Ile vulto, cstn de hoje ú cnde sei-iam realizadas ,lieOl1;\to braslleíro de bas;

lanll', EO estádio do Car.os também as fin;:ôs, ketbaü, seja realizado nas

Henaux, para onde deverà di- INFORMAIÇ'õES AOS 1
cidades catartnenses de

rig ir-se l!1)!<I assistenc!a

pou-t
PAl{TICIPANTES .loinvile e Ftortamonotís,

cas vezes vista num campo de ..As demais en!idaides fi· 1 de 20 a 30 de julho, p ru-

futebol de Brusque ,

Iiadas que participurãu do ximo ,

------�-------------------------------------------

início do
p ulist..

Em junho o

campeonato
Será. disputâ,do

almeiras e
num encontro

rios e au
e OiU Dtes

Confiam osbrusquenses navitoria
Tel';ln os espor-tistu-, do pon tos de vantagem Ai está

Vule I:' l ra iai na tr: .!e Je J uma parada que não pode ser

hoje. ;1 n.' ;01' 8.L";\CÜO Il'te- lJl>rdí!la, assim acreditam to-

bo listica d�sle torneio rute dos os Ians do {:arlos Henuux.

ealll'peúes. quando Palmeh-as e .\ .ém th;so indo, os l·a,Pa'l..'s

CurIcs Iíeu aux. eHI mars uma tr icolcres sempve jO;';HIll bem

jornada mcmoruvel, tru vatâo cOlllra c;; esruerafdiuos locais e

Ulll<J. lula infernal pela Ihleran- j�'1 0ntJ'<H1I em campo com um

ça da tabe:u , 'I'ricolores e al- certo complexo de supcrlori

Ti-verdes, [lar tradtçâo. entu- rlade ,

siusmarn 'as assístencías que

tcem tido a \"entnra de vê-los
a tuar .

Pelejando como donos da

casa, o:, l'O1l1panhei 1'0s de li e-

110, tncenttvudos pela sua nu

tue rosa legião de adeptos, VlIO

entrur "pra "'Ibeça", c'omo se

diz 1:H �!,iria, E' a maior OPOI'

Luuidmle que se depara o l'<llll

peão blu,queu"e, de yez qlle

UlllU yrtória SUa lhe co:ocará
CHI J)Q�i�iiÍ) tias llHtis prt'vlle
g;ndas, pois, passando depois
,�clo ,\I<ll'l'il' o Dias, teni que
,:ir a tê Blumenau com dois

() l'llIlJpeiio do centenúr!o.
da mesma forma, não quer

se rleixm' abater, uma vez que
" crusiáo f..' de' ouro para a

,'nrqui,;ta dt' ruais um t itu!o,
dentre os muitos que.iú \)OS

_,ue _ '-<'ia com t'onfi-HIl�:a ]Jara

BI'lIsque, mas não certos da

dtÚI'ia; dispostos a quebrm'
aque:a falta de sorte que os

!',ers€guc quando lel'lll pela
treIne ,'S "rll!lisas tl'jl'olo['�s

l>l'llsquenses,
Em yistll disso, é de se es-

perar um malch- ou4e imPere

:FUND1"\DA Ell'l 1937

Capital (:' I{eser\"as em 1949 - -Mais de Cr$ 50.000·000,00
Receita de Pl'êmi{)s el1l 1949 -_ l\Iais de Cr$ 10Cl.OOO.OOO,OO
E I/l arrccadaçâu de prélllios e resultado indu-\' Iria.1 oeu/1a, 110

Brasl:!. u segundo lugar_, demonstrando aS,lilíl UIJI cOllstante

Progresso e segura cldlllill'istraçãu ---

AFFONSO PENNA JUNIOR -- Presidente
JOSE' lVL. DE OLIVEIRA CASTRO - Yice.Pre�idente

:ROBERTO TEL'{EIRA BOAVISTA -. Diret,nr

CHARLES BARRENNE -- Dil'ctcr

,fOAO PROENÇA - Direto;'

GABRIEL REi'\É CASSINELLI - Gerente Geral

CARLOS BANDEIRA DE MELLO - Secretário GeralGERI'lNCIA GERAL

CONSEl..UO FISCAL
HEITOR BELTRÃO
GUILHERME GUINLE

CESAR RABELLO

SUCUUSAL
DE BLUl\fENAU HEL�lYruTH LAUTERJUKü - GCl''i!lltll

SÉDE: RIO DE JANEIRO, AVENIDA 13 DE l\IAIO,
,)..-, n" \ -,

"D \R
�

P 1--(�-- .:..,) - O. :,-1\ �-\_ \.. - C. ., _

I/'}--

SIJCURSAIS E AGÊNCIAS EM TODOS OS :t,:;STADOS DO IUtASlL

OPÉRÁ�l AOS R�·iJfOS Db1; - ln::endio - '\Trausportes nn

Gerál -_ Acidentes do Trabalho - Acidejltes Pes,l'Otús - Aci-

dentes l.le T'ransilo CaseO'.'.' - Respoilsabili dade, Ci'l"il

SUCURSIlLDE BLUMENIU
RUA DR. NEREU RAMOS, N9 49 - 1� ANDAR - CAIXA POSTAL NQ 253

TELEFONE N9 1167 - ENDEREÇO TELEGRAFICO :. E T ti A

Sub-,,\gências na::, principais praças ele Santa Catarina

LU i<

NUNCR EXISTiU IGUr::lt
!.-..;... �_ __............ ...........

o;::z:a:t Edt iõ Da JIIG

.

PARA FERIDASI
"

E C Z E,M, A S f

INFLAMAÇOES,
CO.C,EIRI�SI
F R I t I �R A S I

ES P I "I HA S, ETC.

Cam I1COt!at'j), Brasileiro de

Baslcethal l serãe infor

madass tão logo esteta a

pl'ov,aâa pela diretoria a

época em que se darú o

,Campeonato, para que

p cssam t;;'íubém elaborar
os seus calendários - Con

Iurme estão 'Iemhradus os

nO�-'S{)3 Ieitores, var'us ve

zes a Federação Paulista
e a Federação Mineh-a

consultaram a CBD a esse

respeito,

..

por qUlnze clubes

N:

ss

--.----"-------�
- �.-. - -

'1I,
VIA ENS

COM

DOUGLAS

;;- • -. 'l,..__ •

, I

I
;
!

- t

AVIõES PA.RA 21 PASSAGEIROS

I'r I N J� R. A R 10

QlJAR'_rAS, SEXTAS E DOMINHül);

ltajaÍ - JüÍnvile - Fal'ann�;u[L - Sáo

Paulo iBaldea(jão) Rio

DOI\UNGOS:

Itajaí - LU.g0s - Joal�abcl, - Erechjm

, continuação .às segundas a p, Alegr,e
.PtIol'titla {�{) ônibus 0(1,,'1 VARIG ás 111 )ln;;. da Ag,enda

d�� Blumemw a Itajai'

J

j
I
,

�

F'lLIAL, BLU:N!ENAU

_. 4W3StI� i$E! &$.

Eleger· o sr, Beniamim Margarida é traçar
novos rumos para os nossos· esportes
c om a palavra as agremiações filiadas a- l. B. 'O,.

çuiuos vetornar _
ao posto

maxinio a
- ftguru do _' sv.:

Benjamim Margarida. -Coru' ,

"Nlargarida" na ,presiden�

da, para os clubes será'�
BUlI' de "rosas",

-

FOi com grande satlsta-"

çl!i.o que lemos numa das

pági�as do conceituado
Esporte-Jorne í, um cornen

tário, tio nosso co lega
Mano" Jango, em seu já
famoso "Espiando li Maré".

Em boa hora o aludido
cronísta lançou o nome

do sr, Berujalllln Margari
da, para presidente da Lí

ga Isluruenauense de Des

portos, em vista das elei

ções do dia 30, quando en

tão será escolhido aquele
que didgirá os destinos

da conhecida entidade,
Falar 'n:a LBD é falar

e:n Be\:�mnim :.\Iargarida,
e�tc batalhador incansável

das {;f)us:as C�pOi·tiYas lo�

('ais, Quem pode apontaI'
quaJquer fato que desabone

esta brilhante figura LIa

nosso espode'? ,Cr,emos que

nil"ignem, Desinteressada

mente, o sr. BeJljamÍIn
i\[argarida deu o máxhno
de seus e.5forços no senti-

110 le elevar bem -:Ol:to o

nome de tOda Blumenau

e�porli\'a, orientalldo co·

mo só ete o sabe fazer,

seus companiheiros de lra�
halho e transforman>C!o a

LBD nUIll exempJo de or_

ganização, disciplina e im
p3l'óalldade, Est.eve de

Fois, afastado 1)0\- algum
tempo, lUas llWlca deixou

de se ,preocupar cOTll o�

destinos ih1quela que um"·
tos sacrifícios exigiu d,�

sUa ]wrte e C'Olll a orielt

tação que_ à ela v:nha sen

do dada paI' e:emenlos

destituidos de bonestida

de, COlHO agora aconteceu

com
-

o sr, Fra-[',/;:isco Lux,

Ai e�tú senhQre�_ o que é

o sr.
-

nÇllh�11lim :\Iargari.
!ln, Foi ele quem IT'OU o

call1p_CCn(lto da SE'3unda
Di\-isüo, illel'ecendo, por.
t'ln! c, os yotos � conside

ração de todos os que dis_

]mtalli peja segundol.'a,

Os flli'ados ao D'. A, e clu

bes -profissicnais darão um

passo certo se. apoiarem o

sr. Benjamim I\1argar:du.
A postos, pois, agremia
ções filiadas à LBD. Fa-

�amiDbo abertu para a soluÇãO.
�a crise no CODlrésso N ae ioDa I
IprovadlB um proiéto de' resolução:
rUO, 19 (Meríü.) -

€staYLI j)r�visto, em

quenda dos entend.imentos in

terpartidários para solução
do "ilúpasse" surgido entre o

SCllado e a Camara, com a CO�l

"ocação extraordinária do COll

gresso, registrou-�e o primd-
1'0 recuo dos deputados res

ponsáveis peJa crise" Assim
é que, subscri-tG pelos s1's. Soa,-
1'es Filho, Artur Be)'llardes e

Acurcio TOI'l",eS, foi submetido

a votos e a:PTovado no p:enário
de'. Camara, �em qualquer oh

�ervação em contrário, ° se

guinte pl'ojéto de resolução:

-. Perdeu.se· Para Brinc�r Di
Carnaval I·.Uma pasta, no traje

to elltr':' Rio do Testo

a.té a Companhía Kaes

tnci', contendo roupa<;
e diversos documentos

pertencentE� ao via-

jante de «A Nacão"'_
Quem encontral� é ob
séquio telefonar 'para
1092, que s'rá bem

gratificado.

OFERECEMOS:

Confetti

Serpentinaa
Máscaras

na.

{Js players él1vLverdes se·

guirijm ontem à tarde em ca·

minllonete especial 'do Ex-
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