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S
EIT
de f vereiro (I ver a ores eleito

Bordo do .iCo!._�án':.)H. de O"lG..y(J f i.:( T!.�':ií:3 I�l�J lJ�d r r nt.re TíDS.

da Fontur., ISobl.·e I} Oyap-r:k'., PeO!{J II Unha a rorça de um

2 de dczernbro - HOje é ° aru , i imponderável que, num pais
versár-ío do ml.scirnento de Pe . imat.aro. como o Brasil, do 1881,
c11'O II. A data nutalícia do In'L� a 1889. significava. como quer

perador me teva a crmpurar o que fOsse o principio de uma

segredo do Inundo dos doís lIo- constante politica, Defe,ndia.o

mens que até aqui desf'ruta.ram contra 0:3 exc9,ssos das p(.{ixõf.w
exacerbadas do ccntínente, a

"Ea proprja majestade, seryiÜ:L
ror urna per-sonafidado . l_T1:1:J'
cor óa ti-alua por U!!1 jovem ti)
:-.:' u cquí lí tn-ío emocional repre ...

�j r:t3.\-41. urn centro de gravÍda'
tle, do qual (, longo v,riod:> er.i

ql1t' Elp d�1.�l:;l"ll os bl.Us:]2i.ros,
const.ituj o testemunho pcsttivo.
Na/.) drspusesee 'ped,·o II ti 'i;

quaüdades de mcruda, " narrno.,

rn.a e e discipi1na lJlJtel'ior ql\'"
(J imantavam. e a t�ua lnajcbk.. ",

de não se imporia" como ;l'é tru-

d pôs por mais de meio '., culo.

U te O "ODl�(:��li:it:l�,');::�eu��U:J' di:d:���::�
Ll. I:.-:t�) c : nh .ido o Er�:ls11 ou-

assistencia' para _._.d�l_esa mu::t._�aICO'nS�'llIOllD�erfJ��'-u-��"'" I'!> p' ratl�co�V'e� hi' �,::��)'�" ilr�l:�lA� ��r:n;;"�o������
_ _

.

_ _

<f ..::� ._,; 'lue tU'H dl::l.ntr. ,L, si.
ter;1 alcançado vrnl (;:_ urros de

..•...._,
.. ''' --:-7'._.'.;

_ .. --.m� _

-.��.'�,·>'::.:··:·:·:;�'p.·�.:,':.I..'.:.'.·.<.c'-:T0�;
ij

I'a fusa-o do PIO co O r�sr I
�:.:,�t·����;o��k[���';;:r:p��i���

_

, :
�.

,,�:'; :,:..13 d ispõn outrcssrm de UH!

,
:J�')::II). tJoD1cnf,e que o do rncnar ...

.. Ca ininh a tá l} j II /l/OS l'O III /lI/I (f, io rça..un itá ria' 1
ca do" direito divíno, conqulsta

.. 1 ctIU-110 os seus t�:_itepassadúz. O
� di: o sr. Dtuiton Coellio -

I
do ga.ucho da fronteira, ele o

CAMPO::; DO JORDAO. 21 __ Sa]zan ..J.
garihou com uma revotuçãc, e.

. �u(;\�ssh"P"amente, C0111 um'., clnj-
crvre::ld. J -- Ch eg cu à F_:�'-llda Pelo qu c pudnmvs 1JfljJ-'lvnr

'1
;;ãu indireta, um golpe de Ecita..,

Belfr-uta , c sr, Café Filho. a- 11á tWl' tle·cn'n'·.D !:r'll"l'']jozdd'l
- dq e ouí r'l eleif::.ã-o, e essa dirc

ccmpannado do g ovcrnador ('1"'1 no ,:::U(" �-.;!.) {.iE-s·'a crntn esa.
t P

t ;-I_� a qual SCl.'Ía u lH·JlllB·ira, a
o do maná [:1'. Munhoz da ".\I.1\·0;;,} 100 "''.i1' i'cn�o .o I-r-s l'

I
'lllf> se .<';llbnletl:!ríJ, c'lPÔS vinte e

üOC ra e Vlll'iOci deputado:'!. Jd�l" doi uníà.o r1:.1.c f'_'rr::l;, 1.)1-1. urn nnos de exnerlcncta com a
A' Imprensa declt.rou rJ vice- pulareIS -- dis"c_110,. 'J s r. ('"fé I 1'1

.

A
-

rna�, a m.::.>'].eJra. 1'n13 '10 I]r
prcsidcrrtc da r�l'puLl.cu q'!-I_' F'i lho. Ent:cLnnto L()l1..:id�r() -'

.. '0111
� i(1!1 ',I on"" !' jr.uból1co. desfl'llt;;i

SUa visilD ;"_1 prC-!::!idcnta. lJl�tq_ co pru"\;·av!.�! :t ÍU:::>?_fJ do;_-;: d;i.
J

"'lllr,'j "nto !) PT. Gelulio Vingaslio \'argas Pl'H. <lpf->llilS de (' n- (Conc1t;i :na :!.a p.8g'. IPit:1 ji'") iCOl1cJlI'_'J lia 2.a letra B)
tr:l.eto1 "lH( 'lllD ;pt).rque �l f]\lf'<-,-
tão f]n nlinl�'101'i() s'�l'á rCLohJ_ !� --- ----- -�_. --- --- -- -� .... �-=='" • ."....,�� -=-�� 11

I' ��;�s ��1t��e(1l�:m;':::S'rk q;�IlII:l���" V;,r
.

Dflrma O sr" Getulio Vargas
p;�;�o�:�lll�p�l���::� .J::��;l:�üU�;'!,:::;,� !IIHá uma (omissão oncarreQada deJUSt;, I'azao. pllH dailUI � ,.::t.)

- l", �

ye1U�Z:;:"I�:sdr�<�:;�\�S estudar a questão do novo partidoU
POPl.'LA F:E::5 DIZ o

I BLU�iENAU, (Sta, Ca1;rina.),.QUinta-li):!Íl"a, 25 de :{( )} J.a.neÍl'o de 1951 {(}} !
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31

de

te a atual Câmara Munici
pal, cujo mandato expira a

trinta e um do corrente, a

--------� qual :s€rá devidamente con-

vocada pelo seu Pré;sid€nte,
para este dia, às 8,30 ho-
1'9.8. Com relação à posse
dos vereador�s eleitos, a

nova Câmara
-

r:U'imir-se-á,
automàticamente, na pri
meira terça-feira de feve
reiro (que será dia 4) e

aí, sob a presid.encia do ve

reador mais idoso, que eSft

colherá dentre .os pr,\jen
tes um secretário, serão

empossados, um a um, OS

vereadores, após pl�'::;tarem
os respectivos compromis
sos. O Presidente dec1al'a

ada a Câ
l1Hlta, qUe �fá; em· se�
guida, a Mesa. Esta toma
rá posse jmediatamente �

�L seguir receberá.o com

promisso do v(freador mais

ciente - Ainda não Se idoso que presidiu a sessão
l'lfbJou nas' ultimas 24 até o momento da· posse da
ra�. �uaÚlue[' choque ter-

1
nova Mesa.

restre important"l entre as

forljas agressoras cOmuni�.
LONDRES. 2J (UP) - O

tas e ':::'S da;:; Nações UnL Ao que poud'.?· apurar Primeiro Ministro. sir Clement

das na Coréia. As opera-

l110ssa
reporta.gem, esta Attlee, decla'l"ou que a q.:rã Bre.

I çõcs e�'ão limitadas ape- rE.funião rea:izar-se-à no tanha apoia a condena<;.ã.o, pe-

nas Contu- , las Na;;ões Unidas. da interven

I
dia supra mencionado, as ção da China comanfs'ta na guer

______.;"'-�__�,.___"'___ 1.7 roras. ra da COréia. Cuntudo, o chefe

Recuaram
as forças

vermeJhas :\ fotografia ]j]o�tl'a a

Ilorte-tlm€-

El1I ret:ente relatorio do

Dep:ll·tamento de D!!fesa
]leIa

j�_ l'l'PI.H't':gern fEZ U1f'l.a -''1...111- 1
d:lgen1 .enu'e os elenl:':'l1l0� dt.'-lproa da tl1L.vall·_!!li .eáo f)ol�t!\-(,. C.:\:;:'IPC'.? ]J{) JC jiD�",{_), �'f

aqui em Campo" uo�J')J'dão. [la_. Cl>1",'id.) -- "N[;,

:_1 aqui1aÜH� a forc:; \.!a itlé�L

I
O �)"pD�'...t qUl O 111 l: gr)\��l n(} (F1_

do gO'i;e!�nado]' do� E�:ttluo \lc 1'8. .1 Sãl.i paulu" -_ clL.>' � (. ;-;�'.

. ]Jrl'B __ 1'::11'3 SU1'g-i1', l;fJ1 c')a- Getulio -Vargas, � l!J:lú DO :--1".

l:"lnthr ü� dois V�u:hdog � I-";::)P G�!cez

�equE-nc:t8. unI n-Yo pttr�ido .r\.firfl1o l� 3!nQ:_1, que

conlal1dado. lJcssiveln1cnte, pêlo...: U111 perfeito cn\_.:_').3urü"'_:<nr{J

<':1',"5. Dantun Coelho e E!lind.J guvúrnc.::, do t�s'ado c d::l L"'-niáv.
7:\OVO PAP.TIDC

"iões d[, eaçu "Esse . - diz
FRENTE DA
<DP)

ricallo,; "Mustullg F-51"

aI> :,erelll recentemente
elll};;}n'udos eIl] um ril\'io

(lHe os lé":ani at(· a Jtalia

('OIHO parle

dos Estados l-nidos, Sll- o é o uniro

agresstlu que
a democraôn

destrlllram

e substitui.

\

I
I

CaJlliUllo atra\'(;s do qual
poderemos ter eSpera]ll:a
de cOllsé'guir flllul'<Illlcnle

intervenç-
Entregue a Russia a proposta

I P. .. '"' l)o!1denlLCj :1.
r
s{)l)l'� j fOlrr �I:�I'-J
-;_'8:z·t.Cid. arluzj1l:

"E;::t�tnl0:3 t:-stud::1tJ.:l'J a o:!'ga

11.izat;&o de 11m n:JVO p�1'tld.(),

DI:: (;Uf.:f:l;A
";", II dlll!J]j·::r no;.J::"·ú !u:u'inIFJ

tll-] �: \J.P! r;· - - (11",'-'12 O �I'. (�ctll_.
1]0 1:arL..',:Js e nl.:rus(_�('lntnu: 'dr ,.1

(lc que no,; V"llr)',ull 1>'lla(o··.

I,Conclui na :].3 pág-. letra H)

1Leuloll�se que é llc\'el' dos

l-;;;Iaúos l'r�jdos "uux.iliar
os [1'<1('0;, e re:lllir os po-
vos IlHes )Iara del'e<;a

lllntU<l contra as forças de

:1 ",'Z

Yer�ais

e �egll]'::nça
selll tellllOS

UI]l_

de

blindada

II'a"a,' outra guel'J'<l

hal". __ o (Foto rsrs).
glo- -----------------

linda Ião se sabe. com quem ficará
a prefeitlra do Distrito F e d e ral SR. CLEMEXT ATTLEE

,·

...\.s...;.n1. ningueln pr-=c1sa_rá a.

derir. E' unl no\'o partido".

I
GO'IS. HOMEM

-

DE I

I
CAPACIDADE

Ll--'ll1br"amOs. ontenl q:JY o g�l.
l_;ói� Jt.lonteiro deixou u PSD e

i se h')VÜl pcs51bi1id3de de }l:'lti-

\
c I p:� r' (�) gOyE'rDo Ol! dO nO"'"rO

paI'ldO.

1"] �',_ é (;üm pj;,. E' um ho-

I n1ent de capac:idade para varias

i funções". !

!. '-I"I A2\fP!.U..R A MARINHA

,y,\;:::l-IINGTON, 2'� (UP'1
,-) p .. ,,�id('n e Tl'uman

i:fz que o::: JiL.H.lOres "s[lu
todo:, 1)::Lrec1dos" e que
"ll:"lf) hei nenhuma dif�ren

çét" entre Hltlr-r. I"fussolin1
e Stalin. F, :londo perant�
a ::'úcicdade d�b red[t.l�res
de revista con1ercjais� di;::

se. €nl d;lsCU!'SO jmIJl�üviiifL..

i_L.: qu� os ESt'ldos Unidos
ganharão a. luta nlundi:lj

contl'>Q 2 ditndura l'US,,:! e

cCrdtra o f'nlaterialisnlo".
Dl�,;e o preRid'2nte que a

JF'€':-ente In!.3 ê p�H te ria

1:11.3. secul;:l'i� entre <15 for·

�:.1::; nlOl'al.:-' e as nr:_terí��":i.
el1tre a escravidão e >i lL

do governo britânic:J di::;t::=c que a

Inglaterra não está preparada
par,'), considerur outras medidas.
Disse aillda que; espera que a

Ch'i.na vermelh:.I concorde cOm o

l'estab�lecirnento da paz na Co-

I�. acrescentou, com humor:

lRULtBN
DTICOU

ILINl
D13:S

WASHINGTON, 24

respf:ito·�.
Q.ua1 ,seria ,rI nQ\"U de;-':lgn.-1�:in '?
"_'--\_inc1a nã· d�(:�dirnos. Há

l1M-:;' COmi.5S2.0 enc�nTeb�da rI ..

I e;;tUct3r eSs€." assuntoU] 111as não
reyelou os n:n10':'s (lU€; :� integra�

réia.

Unidas qU(' ne;;ll?m à China <:0_

!,lll.ni-sta {) direito (j' r ['11'11'-'5€

lnenlbro daquela orgall!zação
mundial,

van}

Glll porta.,·ó" do D'-part.,meutü
de Estado declarou qU'3 a rCi;

WASHINGTON, 24 !DP) -I posta hojr; �ntr2gtl� à Hussia
O Senado..po!' ull'3.nimidactil, pc- pelas três potencias oe.denbüs,
diu que as Nações Unida�

de_}
parn .� realização <.1" ,;, nfe"en

clarem imediatam-:nte que a Cla dos Qua'ro Grande�, " ldel1-

China cOmunista é um paí& a- tica. ACl'esccntou q'.lB as notas

gress':r n� Coréia. A deésão anglo_franeo·amerlc:'<n'1 não fe·

foi aprovada depOIS qUe o sc.. charam a perta para. a po�slbil'.
nador Mac Celan declarou: dad� ue noy,� c:rnFrencia entre

"Não podemos encarar Q l'0vo os QuatrQ 'Gnmdes. Ma.� dito

norte.americallo sem sentirmOS pcrt8r\-ós:, não qu;z rf'\'ülal' o�

verg-cnha, ,a menos que peçamos tern10" da l'c';posta das três po

que aS Nações Unidas atuem 1'3.- tênci:a.s 'O,cidC'!Jtais.
pidamente" .

:etra I)

cont!'ibuição maxima que a Fran

ça pOde fazer para as fcrç'?s de

defesa do Pacto do Atlântico.
1\'['35 alegará que um paL'S que
deu um terço dos seus votos
30S comunista>' .::.� eleições do

após_guerra não pode fazer

maiol' preEsii? "obre sua econo

mia sem se arriscar a subleva

cóes t'oclais que podi!l'ha:1u arrai

�m' 05 alic'êrces das defesas do

Pacto do Atlântico, na El1ropa

Não facil ao overl1oGira'ln as discussões em; torno dos srs. Ediso1l Passos e.Toão C. Vital
- Reorgãnisação dos quadros do funcionalismo federal.

RIO, 24- (Merid.) - Infor- ,.\dhemal' de Barros continuam "lúcas ]'l'Ira dedical'-s? com

!11al� ôe Campos .?�}:rdãD qu� II ainda discuti:rl�. sôbre o .nOI.n� êxito, á indústria de co�s�r�
Ú SI· Getul10 "aI ",a., e o sI. �o futuro J?l ef_lto do DllStrlto 'ões moo lado mIl escntOl'lO

1 I' ederal aflrmanlo-se que fo- ç ,
.

�
- - Iram fr{rstradas as tentativas que se Impo:,: neOlta praça,

I dos elementos trabalhistas no RIO, 23 i\1erid. t -- Entre os

O sentido de obter, do presiden,t-e assunto>; que foram ahordados
ekito em 3 de outubrn, a p'er- (Conclue na 2.a pg. letra J)
lllill1.enc1a no cargo do g�e_ _ - - - - - - - - � - - - - - - -

--_._-

ra: Mendes de IV{orais. Afasta-
da a hipótes1e, 'as discussões
vêm recai.ndo em tôrno de dojs
nomes: 51'S. Edison Passos, e-

1::.ito dp>putado c�ll'iol'a pelo
PTB e João Carlos Vital, ex

Ministro do Trabalho e ex.

pres!del1te do In"tituto de
Resseguros.
iSabe_se que o nome do sr.

Edison' Passos .já tem seu 110-

me 110' Paláci6. de\'endo o sr.

Dal'ton C<Je!ho. ao ehegar 110-
je ao Rio de Jan�iro. fazer-lhe

mab i2.Ill'lI·, dia 19 ofióalll1(:l1te o coll'vite. A in_
dicação do nome do 5l'. João

�;criflca-st', poiS, um atrazo de
Carlos Vital dt'corre de um

CInco dias 11'!l entrega dos vo- p:ano goyernamental para o

1'1111€5 tlcspachatlos. justamente Distrito Federal, resultado de

!1l1111'l Oc3!5ião em que a C3Ca5- Ob"<el'vações colhidos em ClJi-
cago. ql.ando fês, hil tempos,

seS, de. papel niio permite seu
llma \"agem aos Estados t�nj-

"lrmalenameuto em qt1antÍf�ade dos. Do (Iue oh5el'vou, o sr.

6ufir:iente para que �e fique 1030 C81-"OS Yi.taI elaborou um

à saho de percalço, como olaoo a seI" pxeeutado no DIS-
tl'i lo Federal. aDi'angendo os

que agora sc: regj;;j_�l. fJ;'incipais problemas� tai6 ('0-

Ela con'equeneia discio e para mo os transporteS, ÚgUllS. ex-

!õv,br uma interrupç.ão maior goro�_ p.duca_ção, habitação po-

:ua. circulação deste jornal, uma pular êk.

�lês qUe li empresa de tran:éI'0l' l'lU2 "óph desse p:alllO ·teria
"ido eln-Í!\(fa aO sr. f.erll1io

-t<: em �,pl'êço ,uem S'.qUCi· pod'? '-m'gns antes rn�smo da,,> elei-
infOl'll,ai' o motive, do menCion:�- cr"ws. Dai "ir f) p.Dme do sr

.roão CMIos Yital a SCI' 'indj-

cado (>0)11 il1sislênci,l' pal'B. a

'1j'efeitI'1'a do DiSft'jto Ferlel'aL
tem, U'a c�llninhonete para .tr:'lus. O sr. Jo�o Cal"los Yital é. de

portar c papel .etn que fOI con- resio. '1'n not{;y€J eng-enhei
:f'?'�ciOl1ad.a. a. :res.en.te ediçã�. pa�, \)'0 p',frid? e :fs�e .1 (j11e:h do

ps! esse cedwo pelo "aslsoctado [,j'. Getul'o '\ ar:;,as em 29 de

:r!:1011e1•1 cj�l:l.de, '".TornaI de .Tom- outubro de 1,94;). permaneceu
�

lflél a .amizade do ex_ditado)',
�r,t ii i\" I .

.

•

afa,stando-se das funções pu-

Ao mesmo tempo, o Senado

apr.oyou, por unanimidade, mo

ção que rEcomenda às N::tções (-"r o
ii UON as

�!j

010
pastas da Justiça

en;stas
BlumenRU - Joinviil!l 1

Viagem! rápidas E l:i(lgUta.8 !lG f

CO :f'� f: t:Jt
� !H/ .. �

Oferecidas
U
e da Igrlcultura

RIO} :!1 t1Ier:d.} - (J Jurnall�t!. Cürlns de Lact.:"rcJa an1..H'L;la I .8regaç}3n do t��_lr{Üer n-l-çjoh21 l"-Ie

hoje em manchei" no seu Jorn21 "Tl',blll13. de ImpH!'118a". qUe êJ p8ss0a do Er. Milton Camp·.s,
_,

cuja integridade. ninguc111 ne":tL!
sr. Getulio Val'ga� o�cre(;e dUaS l),,�tati à UDN: a pu,,; a da Jus-

:país se atrevg a pôr dÚVIda. o

tÍ!-Il e a pa::'la da �gl'l'�1I1llll'a. E acrescenta no t�xto da notícia: {,orruptor contUli1G:?; procura. f('�
..o :;1' D'jnlOn Cü,>UlO ll'lJ'lx" dI' C:lJl1JjGS <lo JordãD a in_ rir ao prcprio brigRdC!iro Edu·

ardo (romes e a c'2ntcnas de mil
f'unlbes.1cia de olen cer a lír)l';, enl 1]'1r:H:' do 31'. (:i-tulio '-:!.rgas.E�(e .ilJ,rr.nJ,

foi o]Jrigado a

to,,,,.., el'l falt.a, nos dois.Últi
mos dw.s. A in'E'151.1l.arídade,
",esia feita, de,'e-se aO E::":Pres-

t:tQ

i EXPRE6S0 n'AJARA.
Rua 15 de Nov. 619 - Tel. ".4.;'5

VINTE D IV I SÕ E S FRANCESAS
PARA A DEFESA DA EUROPA duas pa.sthS no bCtl nlinl:stério:

Agric-u Itura.

lhal't:3 dç. c:fl�·'{(lãn�'3 qUE' ;:i�O ;:,

que cer'tanlente contilluL·q ão BC'll

do (::OntrárlJ:::l ao f]cslno' u.1ização

PARIS. 2� tUP} René China. 4) - Cinco anOs de gH�r
ra e de ocupação inimiga õCi

Xal'llm. a Franca scm l'e'ielTaS

trei,n3das n('ce�sarias para o le

vantamcn10 de um grande exér.

cito.

hoje, cnnl o presidente do T__,'I}J''>;- palQ lh� tlan::OllUr o

menta".

p_ Putita da JU�{.H;a ,5'-"rla ente ,?11f' ])210 sr (--;'t.tul;'O \-Qr� _._
'" d:l.S in3ti�uj�õe� l1�Jt�iorn.l:s ..

Na. eulorl:a, de 9..l1} Vd�Ol13 (I

{lO sr. ]fInton CanlpO.3-, :�tual goyt.'l·}I·l(�"l de l\:flna-, e: a P�!sta da
'::!' Ci-etulio "V�1!'b8:� Qlud" ':-1 Ull�

.t\.gdcu1tura" ao :sr. João Ch:opha;",. y'-'l1Cíí�O 110."" elclçõe<::; pal'':l ui Q_' �erno dr' p;.�euci;J eonC�l!trfl-

governo de I?'0rJ).::.nlbu('o e depi.d.allo llü·'!11:-<a. () pl'e:;'!rl(":llle dn· ·..:.<10 !�!f'lon�l !...:' lI�a l�'; l1nl� ]J:::-
� . ,_ q! 1

- cifk':lt:áo. :";ãú ].0111" h�p,�t:.:' gf)_
p'al'tido Trah'llhista Bt'éi,stleiro rncUl._'ltl·<'1- •...._e_8� Hb 1:,.,. I J,Ol as ne

verno Jnhn �pal·U�J8.rju !l!Jlt!., '0":

m1n!Sl1'{);_';:: l:;�f) f1�1t1i.·;;ivci J ',pJ

nluttln1' ü ::(Í: a \-nntqd'� d--} :)r e

diz

I
sio_tnle 1Jl�P"\"l]r!(_'{..'" I�rn ('1 ;P.� C')!!

tlicôe� a. f�11U,-('iio dr I1n. ;_n1

nÍf�tél'i{). tUlo <te C(lrlc"l1!' :tç:!_'.
f

. O q.L"n'('Í]I!f utn do f:l',

{;etU-1
partidAria, Sf'J'\i\

1
n�"'� prG.t!C2. tU)'.!

! Ik, \r'u'g:,s B UrrN 1.�iS3 111Uti11- D.1inh::térin de Sllp1"�F'f:ãü dtJG fJ�'-

, I;
.. ,.. �l {l!}ü;'ic;;l,;o :t() ;.)"U f,ov ";! no, t'dQ�� ./\ lJl.)N en"ou f;Ol'1 ::� H{_�_

Op ii J 9; f(i!fI I E' ". prImei:',) dos �":ll _tnl�ll�� Ijsã'�" lU' 'ó,"Y'Jl'CW (I. 1" '�3'!lé!it<;

�" Y li (;1 N

I
dr !,u',' <13 cllpl·Hu-'0ao. �nlltll'Za'l EurlcO Dll'l":;_

p�'h dP:-'l:..l(ll'aHz J(�;10 étS fi t'Ç�H5 O sr. G.fdulio -':.J:-:J1"g;"I') 11ãu P't'7�

I
L1"" "e oniFm a :';U�I obr:j de a_ I rcr'!·telne na :l/l lf�tt'l.t Dl
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. Camargo Rocha

A rglll/lelltos que Ple�lelL ajneselltará ao pre
sidente' dos Estados [�/lidos

.

Pleven, o primeiro mtnistro fron

cês, dirá·:;. Truman, quando os

dois se encontrarem. em Wa

�hington, 'a 29 do cOl-r€nte, que
um eKércÍ,to de 20 divisõés é a

o gov.t:rno fi·�tl("és dOn:l!.)r'� In-:_

(Conclui lW 2.a l'<Íg lelra K I

Comentando u gesto do presid'ê11tC. "leito da Reptlhlit,,1,
o s"guir o refer'do J"l'IMli::-t-J:

Mensa
ela C/';naao

em

Oc;dental,
Ei.s alguns t.1')s arguDTentos

'"

que Plev�n 3pl'esentará ': Tru_
Estudará a

do airazo, fOnl0S forçados a cn

"'j;,l' a' JOinvile, na noite de on-

LAKE SUCCESS, 2·1 - A co-

m'an: municação feita nO cOmeço da
1) - O exército francêl'l. no sessão r'?alizacta hoje na Comi" ..

fim da segunda gl';:Jnde gu�rraJ [ijo política, pêr sir Beneg,,]
erá qua�e ineKistenle. A Fran- Rau referente ao rextú da rE-
ca t'=m que recomeça!' p1"ôtí'c3.'- cent� mensa

...:em. do l\í:n';;tro
�lente do nada.' pata leyt.mte:r, do ExteriDr da Chin·l. �lOpu;"r,
UIllil m.odez'JHl força de e(jll1ba. dirigid'3 ao embd.'x.1d�1· d;l In_

te. 2) - A eco.llOlnia francesa e dia, em Peldn. pl'c:d!lZlll
muitas d,:" .sua�. grandes cidades v.erdadJ3iro gesto t8atrru uo

arruinada" pela ultim.\!> bate qúe deve!'la cOllsidere<.:· {)

"uel"l'a_ in -'--- Durante os cineo projéto núrte_amlZ:t'iean'-"

;lltimos anoos um e,.;:érc1to fran- lução tendent,� ':- ,'onstütar
-

de cerca de 150.000 homenS I f',a'gresSão" da. Chllla !,opular na
ces .' R d 1 ("o
pennaneceu imobilizado no com C�l'e:.a. ,e:o�' a's� _q'!� l. .-

b:ate. aos comunistas da Indo- nllssao PalltJea {L01drr L, lún�

r��éd.i{·(; OIWrwrhw -�--

Ii1:� A�S�l.:::tcnt:: ,_1:-_ '2.a C. C. H., E:ta. Casn. � Fl��HcJ1Ha r]{>: S pan1:t1Operacões Pa l'l ()S

,-,. --.-

Clíni(:a médica de �,dultos c el'im:Ga�l --_ �\iV:j€:sti;l�;1
,

de senhoras e nervosas - ViaS 1�),lllaJ'w.g I

R3iú�X (fluoi'ü§{'opia) � OmT.,.; ClH:t(l�> �- nia}VI�nHi01
Bisturi elétrico - l.J1.t:r-a V1oJd,l .._= lufra VeJ'U1!:'.UW!

.

• t

Allt;.'l f1"eiIUI�n!'ia -- 1
HOSPITAL DE MISERICORDIA - Ma�saranduba'l
-- 'VILA ITOUPAVA -- BLUlvlENAU --I

,
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bem crruo fiXãção de .sU;1 l'cmuneraçã,Q.
- Assuntos de, interesse facial.

Blulllienau, 16 de janeiro de 195L

CORTUME AFFONSO SANDERS

R. OSTE - Dir.-Gcl'ente
AVISO AOS ACIONISTAS

Acham_H' ü (\isj:{)sição dos senhores acioni"tas dc�h Soei c_

df_tde, no escritório da Ind. de C�rtonagem e Artefatcl� de Pa,pe!
"OSTE" S. A .. sito' á Alamech ICio Dt'a<llCO 8G5, 01> documentos a

que se refere o Artltgo 90. letl'[Is A, D e C, do Decreto_lei federal

c

2.a PAGINA

dt um prest'igío popular o de
classes medias, como ncnhum
outro homem público teve algo
de. parecido. nesta ter-a. Havia �el'l dú,:idu, na ÚDN,!Onde se cncontr, uma dns que deveria ter :::ido ,� gU."11'c!·l
fontes da magia da fOI'<;a qne fiel c Intranslgontc das -nsí L

acornpanhn o presidcnto eleito tuições restauradas, urna elite
do país? Por Que não tendo & de homens públicre de prtrnelra
majestade do .Pedro ,lI, ·::ufcra qualidade. O que aconteceu, po
flle-mu1s'popularjdaclc C9i11 ma'r r rêm, ,6 IlUÇ esses eram pl',)vill
ascendente sobre o povo que 1) ctunos. A. dos mais chucros, (�OS

velho lmp'!radol'? mais bisonhos ou dos mais alu-

Desconte_�e. a.ntus de tudo que cirrados- que ainda viu c' Brnuil,
,

Getulio Vargas é .um mnl;.bal':s, CGmQc os mjneíros, c o ,'>", pl'ac!o

.

ta 8! um matabari.stu. no qua- ,Kelly. .Outros, da chave do go
drc. psicológico de uma demo.. vernador da B::hia, éstav31n

cracía, com liberdade de' j- g'ar uesvairados pela idéia de sarem

que ela lhe ofereCe, para fazer 'o candidate" Não jogaraní' e por'
as cousas de enlouqu�cer, em isso se eximiram de antever.
q1i,,, elo é mestre,' todo o dia. ·Nuno:!: viu o er, Octcivlo Manga-
1.!as toda a inteJi.?:encj,�, de Iio., 'beira a SI' Getulio Vargas can

mem de arame, curda e de pra d 'dato mas, ele só,
.

e somente.
tos do er. Getulj:, Vargas, não E no dia cm que resolveu de,

dá para vencer sempre, quando soncar-naz-, já náufrago, soltou

da outro �::do o adversário não cutro clamor de náufrago, p.ira
Se descuida e fica, v'gitantc. Em ver se:o brigadeiro o salvava da

1945, perdeu a. partida - o que fúria dos vagalhões: "O pr·-oi.
o levou a. se mr.strar rnui to n:tais dente será EduardQ GQlllf,S ou

lúcido e cuidadoso em 1!l51. quem ele indicar" í Nâo pod-::'Ó�
Mas, desta vez, os � dvcrsárlos ser Octavio, o afilhado do (}J_

não EÓ 0>2 descuidaram sal' udenista?) ,

garam pessima;nente. Na manhã em que no Hotel

Central, .
c' :::lj. Ota.vio l1anga_

beira pediu a cnl;ldidaturu .l)'::r

tidária, nesse dia o sr, Getulio
Vargas devera ter r�spirado.
Pode,ria lanç'�'I" 'se sem nledo fI,
partida. Eu disse a Salgado Fi
lho que tra·n,"mitisse ao nosso

adver"ario Getulio Varga� 2S

alviçaras que lhe mandavtLmos:
e· governador da Bahj,-�: fiz�ra_o
c1'.ndidato e candid,tto irrepara_
vel. Agora, er" lançar se, iI. p=r
tida, com a Gsrteea da vitoria_
A democra.cia foi yoluntal'i .. -
mEnte dividíd!2 1:01' U!ll do:;
[!en� leuuers nuds h:Jhf'is- e tll�ti�.:.
autorizados, Não tinh3 c' g,li_
tario de Itú {r.lC negociar eOill

lnn:s ningUCU1. Sua chance lh'a
deI' o seu mais constant� c

fiel inimigo. A fina flOr de p"o
vincianos da UDN, impávida
jogaria a cartada do o;l1didato
partidario, que era o r.andídato
da perdição.
Se a candidatura do Briga

deic Eduardo Gomes foi lan

çada por provincianos, u cam_

panha udenista para levá_la às

url':!'S, qUf,m a mani,pula são OS

individuüS mais municipaliza,
dos do Brasil. Cap-acitar8m. ";J
os ehefcs e jornalistas ctn 1JDN
qU8. coordoundo um candid:. t�
,..iLI�cionista.. com o apoio (1:1

"',Q<illl,'llll1, Af
.

h IgO\'erno fedcral, o "11', Getulio" il. on:ill' o (' \'0;

V�rga3 desistiria de lutar, p!,-- í'l'zoura, Bo:oninj, e Pilolo; ,10-
ouraria retirar_se d.l areu", ai. Olúvio, lIélio, Petrusky 'C
J':<,�E;ando a sustcnbr o Briga_ fijuearo C O Palmeiras com
deiro, Nãn s� Rn])e quçm in,-

O�t'al', :\nton'lJho c De Lu::asv�nt ou a h11p.l'1: maR a verda_
de é que ela existiu c n"l;], cler:lU1 rOsní); :\lvarC.Ilf!<l, (De LIICW';)
cr; dito ,<uantos l'c.spnndíam pe_ ,'ja'�CJ·�1 C '\:�'JslinhlJ; l\hn�i-
10 triunfo da, fónnula ud' ni,._ uh(> L\ [\ ;wcr,o:;a) Lninho, Sa-
i" presichmcial. ,diulw, O'ui (_:'>Inrzinho) f� Pau-Rcvcl3..Tam-se conrlutorp'3 P IhOll1f'nS de imprens'l d:] UDN, i

! illho,

Dr " Telmo Duarte
HOrgão dOI!! DlÃrhJllI �ocla(lo;; ti

A ÇAOi
�

SIi\"A !N�Ç�9"
Reuaçllb. Adminiatraç&Q I!I

Oflci�
Rua São Paulo n.

Fone: 1092 ... Cx:. Posta.l, 38

Diretor_G��
MAumom�t.V�
llU'-P}ID�

B
'ne'ssa ccnjuntúra de uma medio"" .'II•••---------"-.,.�"\1IIII-.----�--..........---�.
m:idade. �lUngei1t(} ÇO�lO() l'aciocL11ruo ,POlitICO: -i.I. hOl'a Junto au er. f
Getulio V:J rgas Pl".V do BriG']. I
deiro. Valía;l pena, purban tc-,"
poupar o grande in migo. A de
mccracia é ele uma ppti<liiJ
atarmanto para o m�d:) dlant e
da opinião pública" Não há C'J

barde rnais ,::utentico, uma vrz
colocado em presencn de unta

maF,?a: Ile )lOVO, quanto �m Ie.,

g,timo democrata, E' de todos'
as exper icmcíns. Ele dará prov�;

,

ç[lbais de séu complexo de in., i .....------.........."""�...rioio--....-_-...-*_.....-I!1!S'--....__'!1!c"
fêl;iOridade como homem de 111-1ta, desde que se; encontr:e 1:1e-
fl'ontado pejo povo, a. quem te_l
me, sobretudo SEUS movimentos
de irritação,

Sup�res�imando até a popu.,
I: ridade do antigo ditador, que
é que Se viu durante sema nas

e semanas, entre Os parlamvn
tares c escribas udenistas? 'A
nr t ocupação aberta. � flnnca de

poupar o SI" G<;,tuUo Val.'ga,s; de
nada o Iegar co,gtt'a ele, .Assím,
de uma eajadada se ma tnvam
doís coelhos: evitava-se a rc_ Levada U uma espvcie de ]i-

ação queremista contra a UDJ;'l' quidaç�o, com '} aventura. qUe
c prepal'ava_s: o eaminho p2.ra era feIta fn: e�·nchav�,s com o

alcançar ,o apoio do chefe do I governo, nae. e p-sstvsl .que,
PTB à causa do' Brigadc�:�o. agora. neste pas�,:) novo e tleci

Peucas vezes tantos p}teta,s se sivo, ela traia a expect . .ttiva n'._

reuniram em m'JS�,S mais com- donal. A I"'sposta do 'r. Od,

pactas, :para pôr a perder um 10n Braga ao sr. Danton COe-

partido e um ct:llldidato, Ih", hoje, �Õ pode "'1': - Não"!

Aí e�tá umn das font"s mais Es'a not'� da "Trib_lna de Im-

ricas de votos, alcançados pelO pr,ensa'!' está ass'n�da pelo jor
c<"mdidato petebista, A sant"1 nalista Carla;:; Lacsrda e é OS.

ing�nuidade ch�gou a p"n�o de tampad"l u'';. primeira
um jorna1ista categorizado da com gw,nde dé!staquf.
UDN, CSCl'E>l'er que o inimigo
da denl()crHcia não se chanlaV"l
Getulio Vaq;a�, mas Christiauo

�a.dmdo. Com �klnta. ren:me'<t II naqueles csela1'ccimcnt:s,
" <c3p'lelriade mais prlm'::lrw de nL'!!cs';ãrin ,!ii,o lJ"rdor temp')

r�doc��lal' c�m.. d"'dOs 'os mais porque, 1""0 l'cdundari;], em l;e'
slmplc::> d,: �oeJr"r .n verdade, -

netido de <tgr:lssol'" _ d<'C!;:U'Oll
qu!: era. l�clto es,pc�ar, dentro I A maioria dOS deJ�gados p:t.
dos arralalS do UdCtllISmO?

rece atribuí ... basknte j'mpor_
Vem o sr, Getulio Vargas taneia ao d�cumenb d"! P<kin.

para '0 Catete pux.ando o seu
no sentido r�spectivo do estudo

trc.m de Cesar trIunfante }lor durante as 48 horas, peJo me
p31'elheiros brancos, brancos e

nos. O delegado egípcio, sr,
pulcros da santíss'm'::c UDN, Es_ Mahmul Fuwzie Bey, saiientou:
",es foram os mesmos que ISva- ":I:>ev'"mos resüitir a pres-ií_o
ram para ,o cemitério o carro

que :;)r;s :'mped3 c agir muito
fúnebre do paxtido, Bl'3alea de

apreSSadamente" enqu:mto a
Neve l1ão teria lrm5.os

nOssa atitud<! é de interesse da
mais nivoa:!, ONU e da paz".

Na COmissão Política o dHle-

- Clínica Médica -
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS

Quauto il mariuha
informou:
Vamos amIli:.'l' ::: Lloyd 1';1'[\":.

l?iro: provendo no1;53. m·.rinha
mercante de na viqs e frigor f i

para o lJo.'ratea.rllpn1o LIa
CON3UI/J'O'TIro: ESq. DAS RUAS 1I'LOrUJ-iNO PEiXOTO,
.u; sl�Tl!.: DE SETEMBRO. DA J'Rl'JVmENCIA

I ;As!l�atm:u:
.Anual , •.• "" •• J Cr, 100.00

Se;lJlestre •••• r.... Cr$ 60,00
... �vuhIo •••••• Cr$ 0,00

i!bicnrfjalm�
:RIO

Rua do Ouvidor n, 100 -

Fones 43_7634 e 43-1l9U7
B. PAULO

Rua '[ de :Abril :no 2;:10 �

4.0 andar - lt'ones 4�8Z77
e. 4-4181.
Belo Horlzonte� R: Gi>lãs, 14
Forta :AIj;grfi� Rlli\ llad

Montallr1. 15
CUritiba: R. :Dr Murici, 'l08

2. andar - Sala 233

JolnVUe: Rua S. Pedro, 92

r�, 1" .

cs dois pa rt.írlos HEtudaremos UU1' amplo
oumínharão j .mtos, como um", jus um' nto dos quadres",
,força unío ria", 'PLANEJAMENTO'
Outros procer'es de destaque, ECONO:MICO

os. ü: termedi{lI'ios, O
cOnlO o ceI. Alencast.ro Guinlu T I;_ < .' •

- -

d
. ,- e

.f cre·centou a onda que O Uo ""l"'raS declarou catcf,fon.
raes s� a mesma oplmao, c _1'- Cons€lho de Economia sel'á.o

.. '" . �

tos estao ele. ,!:ue :p�quenos pro_! "orgão de planejament:J da.

uro-1
t"J1nl�IÜ(':

blen13s surg.rao, dIf ,cultando a dUcão"
.•

"r) '. llFo ell' ,11i na remos OS-
'd d 1 I 1

' .. OiS e .1
UIll a � de COmanao (OS CalS LIGAÇÃO MI"'AS-S. PAULO � '. ' "

.

Pgrtidc,s, .

.'
'.

llltEnned ar'IOs ,

A respeIto do encontro aos I . ,,'O pronrio ffovelnador Ac1hc,'
o d d

- A enLrev1st:t Jlros,�-egUlu com
.1 b

• g ,verna c !"es e Sao Paulo c , . � .

m:r de Barros, J:::go. upa;,; o seu Mir,cs, para o estudo da ligação Gulro.s �'!'sUl ,tos .13 veiculados,
al:ncço com o pre�ldente Getu- r�doviaria entre os dois Esta_ exelusi\"e o IlO"O lema sôb�.
lIo Vargas, nas disse "erla o do d' .�. s V ' . t" ,,,'

ideal c d'esunurccimento dos riO!" ,;' ls,:e O ,r. UJ'gas:, '11' IndústrJa cnncmu ogra .. IC�
't·

• ,'. Darei todo o meu apOlO U . I' I ., (oetuliopar Idos, para ,�urg:r um tCrcei-
s!] illiÓ:Jtiva.", naclO11a·, :] (,ua 1) SI. ,

1'0, com c,amando ullieo", "ADHE:M:AR\ E' MUITO BOllI'; Yarga�; lllostl'ou-se d�"pm;to a.
"Elll ca�o eoutpario - adlllL \.-- ",.

t' '1 " h'
-

�', .fulgüem 'l!"mbr,élU, e-ntãü, o 11::1· dar todo o seu apulo;
.lU ... e

--- C;;Un.Lfl aremo,"" Jlol?" m(� dI) Er. Adhelnar de Ban-'os.
tns, cc.nfOl"111P o acordo por nos I 1"" .....

11 'l'w.:Írlpn .i::! 1� (>nm·l;.r:�
f'" PT'R""O

� a I - -- . � __ c._, (.� - 1'0 .. 0
lrlTI:.3:1.!O cnn! >[J -

-�,
110 p. �

e!"Y'!31T€Cd.d3:. dp e'hHTr-lI' � 'ct·,.....��
1.0'-'010 íá famo",o de 13 dc l!!·J.r_ .... �

=

I
-- ,.

;:,
- �b- I• UI-r.ar;=20 f {1 1120\""'0 pJ,I"d{tO. 1

t II? IHUÍto hOll1. V-.ocr {"'-r-']:

Ilheu 11::111". d!SEC clt,; UQ j.Jrna_""
li,s'a,

A

Cl.'H� 20 aldeias ficaram

gravemente, danificadas e

foram intsirament" a l:;an�

donadas, Fomm iroec1iata·
mente' enviado,,, pêra a "2 •

gião �'ni�trada, onde ehe_

gar�m às p::,,'imeirns horaS

� hOj', twmw �: _:,,,. _I

dua" veZ2S por ano.

Cons'deramos m':Ois perfeita a

esteriliz3ção realizada ao f:;rno,
em boa temp21'atura,' e mesmo

preferível an sol tlireto,

COBT�ME jFFON�O �!NnER �. J,
AS;iI�MBLEa,,,,. GERAL ORlJINA'HIA

CONVOCAÇÃO
I'elo prescnL', (Icam convJcados os senhores aeit nhta,;, pa

....
-

�a; comparecerem à as�embléia geral ord'nária iI realizar'se no

dia 3 de março p. futuro, às 15 horas, na séd� social da Ind. de

Carton;agem e Artefatcs d� Papel "OSTE" S. A" sita a

Alamed::'1Rio Bran):!o, 865, nesta cidade de Blumenau, a fim de deliberarem

.sobre :J! se'guinte
----

ORDEM DO DIA

- Apresentação, discussão e :apl'ovação do rel'ltório, bala,n_

ço geral, conta de "Lucros e Perdas" e parecer de' con

se1ho fisc!aí,- re1ativo ao exercíc:o de. 1950.

2:0). - Eleição do conselho fisCll, membras efe�jvOs e suplentes,

1.0).

3,0)

eg-ipcio o dr BenCgal
B'3l!, Jlccli:'am ,por uma cspe,l'é',
Os E,::'n.do.s Unido�, pela voz de

sr. V'va.t"ren

..

S. A,

bom OI \.Fncdo, rara cosi

11l1a1' (' �el'viços leve'. Pro

nl", 2,627, d', 26 de sd"mbro <'c 1940.

Blumennu, Jfl de jr.nciro <13 1951.

CORTUi';lE AFFONSO SANDERS S. A.

qUe ::1 comu-

11'(' ,:ão dn P"ldn repr" sentav:!.
urn "tr:1J1"]':lre' te esf:Jrç" para
di"jd'l' o mundo Iivl'C e r�tnr_
d� I' (} cXl')''-'Í('i<J cln" folnçõc'i pa
dfi(':ls (1:1 ONU". Ma,s (} sr,

An:;!.i1J nrlO "" j11·onUll,oic.lll 'llW 11-1lo a cS:i':n"j., (ln l'rol>l"'m't, ou

[,(_i'n, no !'cnlido d' C,\(�I'lJ:ec,:r !e

(. C;;Pll g iv�rno 1.cnc·OlvlVB c�tll ...
d:'"lr os ",;sclnr('c'ln1entrJS') do

da China PO,plllal" q\l�, I --.-----.------ --

\OVashing-'e,n, constitui'
�.. s proposta� de cessar

- - 1

qucna família fstrnngeirl1

,�, ;_;l:HOEMEH

Ru�], Lomfim, 3!:i� _ RIO,

In�ústfia de Artefatos �e Barro III
, ASSEMBLE'IA GERAL onDINARIA

ORDEM DO DIA

CISAS Decreto lei

PN� pres2nte Eji'al de (:Jnvocação. "ão convidadcs 0.;::;

Senhores Aciouist:_E a reunirem-se em AScsembléia Geral Ordiná

ria que será realizada em nossa séde social às 16 (dezesseIs) ho_

1':0:3 <10· dia 21 (vinte, e um \ de feV3l'ciro próximo, para delibera-

teu se: a ter de� ãivif'iJes eom· fpletamente equipad!lS em fins,
deste ano, 15, em fin"� de 1952 c

20 "m fil{i> dc:, 1953. COllsE'guiLl
forçar a passagem do orçamen
to de guerra sem precedentes de
740 biliões de francos ",., .. "

(2.114,000.000 dolares) para
1951, contra uma tormellt,osa

(posição parlamen"Gr que r'p',,
t·dam!"nte ameaçq;:I' donuba� o

I
governo,
l\:las Pleven c seus auxiliares

8q;ument31u que eSSe é o c;;;tor-
1.(1\ - Aprov::Jqãn do Balanço c Contas d7 Exol'eir!;o de 1050, ço mHximo que ::J Fr,nça parle

Parecer do Consclho Fiscal e Relatól':o da Direlori[l. ; dar. sem desequiPhrar sel'i-a·

2. o) _ Eleição do Conselho Fiscal para a Exercício de 1951. I mente o ,orçamento,. dan:l0 inL

3,0) - AssuI1ltos de int9resse d;a: Sociedade, I, c'o a nova inflaçã, de prO,por'
.. çõ�" calamitcsas e senl correr o

Acham-�e à. di:oposição dos- -Senhores Acionistas
..
no escl'lto'-

! rsco de greves de inspiração
ljip da SJciedade, (S documentos de. que trata O art, 90 do De-j comnniak e de um desa�socego
ereto-Lei, nr, 2,627 U8 26 de Setembro de 1940.

�ocial que a brnnrialll inutiJ, na
:Rio d,o Testo, 17 de Ja,neiro de 1951. condição de a principal base

CURT l;VEEGE - Dir. Gerente cOnlincl).taI para a clefei'a d,'!;

EUi'�pa Ocid�ntal.

R, OSTE - Dir,-Gerente

meD.2.v. Inform3çõ"s

Yenflem-se duas, emai

I
em Itnupa\'a Korle e a

outra, na Praça Yi lar
'-onde r , TratHr COIll Maria

, !
I
fh,:uke, 110 ArmaZ(lll

I (]tger.
i
--�---------------

2)

Discussão e aprovação do Balanç.u Gel::tl e

ção da Conta Lucro,s e Perdas.

El�ição do Conselho Deliberativo c Diretcria
Elei<.;ão do Conse!ho Fi"cal para o ano soda} de
Outros assuntos de, intcr<'Sl"3 <,J(!Ínl,

1V, A. NERLICH - Secretát·Íl'.

ALUG ..\ SE uma ótima S'l_

la no 1. [lndar do ed'licia

do Banco "INCO" em Blu_

na

1 Caldeira vapôr para fa_
zer 23 mil quiles de ólco
sassafráB mensal. TU'1-)
eUl e,stado .de novo, po
dendo 8el.' e!\iaminado

>3m',pleno f!lneionamento Clll

Rio do Sul. , Ilnfoi'mações: Erw',n Pnch_

Ino\::._ RI�ro;�u��JZe�:ral lVIOTOCICLET,,:

Duerk�pp

Gerência do "INCO", 3)

rep...1 �ôbro a :3�gnint(} _.-

VE:\DG-SE UMA

moço
para serviços -de esáitórÍo, de pr.efBrência. com Ul''Í

tica, devendo apresentar boas referêl1e�Jt'"
Interessados qUl'irmn dirigir=se por carta. àjI

próprio punho, à Exportadora de Madeiras �, 1.�.
-- Cflixa Postal, ::1-12·- BLU1\i:lliNAU -_.. _,

Melhores informações:
Tran�pOl'todonJ Amaral,
Ruél. 1:, de Novembro,

\" ('llde->;e l!lll bem lIlon·

tado bazar ]la Bua Li de
;\,'0\ ellt!il"O, com bôa fre
guczôa, ii v'sla Oll ::111 'pa
gamentos j)urceIudos, Os

motor completamente illtel'(;ssa,dos deverão di-
formado. Tratar €m ln rigir.;;e à l, B: - Caixa
da")l, e' 111 o Snr,

\Valde'I' l'osta', 1(j{j, nesta c'dade.
IID" """"eh..

.
_ j ;mU"iiiiiiiIlRl.'W®",iiiiDiP=

Camln�j!J" I 'g Doenças do II
H���:�.� ecoração'- :'�I

n1)" CARVALHO S
(Eh:;ctrocrdiografia) " S
'fralalllento tle neW_'oserS - 'S'

- (PSicoterapia) = �

ª Av, Hio Braneo, -t, (sobrado) E I!:.:: I,A:J hd(' dD Cine Busc1.t) 'S
-

-
-

-

:lllaIUlllllimmIIlIU.UnmnmUhS,�����--:"-";'-'--:-__';-""-T--"-":"":';":"":';-;_:-'--:'__--_ _':"";]:P

EDI'l'AL

A Dil'etoria do S'ndicato dos 'Trabalhadores

,.�

FAr:_:Ai\1 SP.FS ANUNCIaS
-

NESTE DIARIO

- VOCÊ tem uma respon,

�abmdade social. .Tá (' "operoll
na iiquidação do analfabetis_
�o no Brasil? Ajude a abrir
um curso de educação de a.

dultos.

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

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

I
----- ---- ----

------=-1PrOCUrQ�Se

mecaoico
1)

ROCURA-SE

- Blumenau,

ES9.Ll1e. dlscu:::;ão €' aprovação -da.::: ....,nllt�� rlo- F!"_"prf\'lcio�
wciiJ-l encsrrado em ;)1 de D!"z�mb;;--d�' 1;50,�'��-

-

Parecer do Conselho Fiscal � da
r'a paJ'a 1íi51.

2) Alteraçã.o pareifll np rcgul;:men!o da As.sFtência.
B1um€lnau, 15 de Janf:i.ro de J'!5L

Fabrica de Gazes MediCinais
S.A.

{J,El�.{\.L

Edital de Convocação

HARRT JENSEN - Diretor-Gerl!nt9

AVISO
\ch lill- e à {li, ;csiçãn dos senhores UClOnÍ::;la desta SOCJ<J

artigc

PRECISA-SE deI

padeiro que saiba tm
balhar tambem de con�

feiteiro.
Tratar -em Rio do
to, com o snr,

Ca pi tal (' Reservas elh. 1949

I(e;:i ta de Prêmios (:;àl 19'}9 l\Tais de Cr$ 1 OD < OOb. 000 00
L',ln arrecadação de j'réliúos e resultado iwf.lf"t}"z·ril o 'lP

J

B'
.

,

" -

-;' ,} - t�y Cl a, 11 o
I aSlly o seg�;r�da, .7J·I:fJl_tr., ,denlOllstrwt�u ,assi'Jl um CO!lst.�.lltef IOg'l'f?.5S0 e segura l1d111'lnlSitra.cáo __

AFFONSO PENN:A .TUNIO:R,· _ "1.?'i!e5iüente,r:OSE' III, DE OLIVEIRA CA'S'l'RO-�
ROEE

- 'Vlce-Pl'e':"hlen'e• ' RTO 'l'E:IXEIRA BOAVISTA. - Dil'et,or-,CH_:ARLES BARRENl'JE -- Dirct('r,TOAO PR,OENÇA - ,Dlr�t(h'
.

GABRIEL RENE -CASSI
.

,
' 1 NELLr _. Gerente (;N'ajCARLOS BANDEIRA DE MELLO � Se�retárl0

HEITOR BELTRÃo '\\
�UILHERME GUINLl!;
CESAR RABELLO

AVI.'30

pelo pre�c!lte ficam convidados us scnhol'eu ad(lnjut'l5
tu f.iocicdade a �c reunirem' em aasemblúi:.lf gCral" ,o�d;,nária ;t

,
.

rcalizar 5e no dia 2'1 de: l\ferço próximo viml' UD, às 10 horas,
na Béde da, sociedade em ItoupaV<J, afim do dulil"�r;u'cm 1J'!Jrf
a seguinte ORDEM DO DIA:
1) Aprovação do ha.lanço de 1950 .

2) Eleição do COn�lho; l?ll$qal para () ano de 1115J.
3) OUtrcs n,,�s de interesEe social.

Itoup�va, 15 de janeiro de 1951.

FREDERICO JENSEN - DiretOl'_

_}\cll�u;l"l-W!· b.. disposição dos st-nhol'(�s'oc:onistGs désta.

.;:-"'{; ,jd,:Jc, 1.:1 sêd-e :;::ocjtll, 0::5 document-s a qun- �c. refere o

art. 99, do dccréto·lei nr, 2,627, de 26 d� "'c1pmbrn d" 1910.

Blnmeni.\u, 16 de Janeiro de 1951.

'"'- , GUSTAVO STAMr.-I - Diretor Gerente

Sãc convidadO�::: os ::-n:·s. aciOni:3tas pllta ·1 :1.�setnbléia geral

ordinária. qn-= d"vErá l,·ea}iZl':.;I'-Se,. às :!l:t'C! h-::l�� do dia 1�

março (;0 corrente ano. na ,-éd? .5m�iaL á rua Hermann Hcring

n, 1070, nésta cidade. e 'Obedecerá .a segUinte ordem:

1) ,A.pI es=n.taç;....:'lo. dlseus�ão €:I lEl,-prov3.ção do balaJl{FI. 9

con,tas 'relativa� u'(} anQ sodal rle· 1950, e ,parecer do con

sclho fiscal_

�, Elrição do conselhol fiscal para O" :ano soci'al de 1[151,

;,)) Outros assuntos (ltt intere.ssEiI s<Jcial.

Blumenau, 22 dEI janeiro 'de 1951,

5 OS'�VALDO' OTTE -- Dit'etor"PI',�Sident=

Itouj}'lva, 15 de janeiro de' 1951.,

FREDERICO JENSEN - Diretor.Presidente \'
HARRY JEr-\SEN - D!reto.'-Gel,ente ?Ft.

SUCURSA:.L
nE BLUl\'lE.NAU HELLli1UTH LAUTERJlJNU Gerente

Sf�DE� .RIO DE JANEIRO, AVENID",� 13 DE rdAIO.
-_ 23 - K" ANDAR - C, P., 1779_

'

SUCURSAIS li} AGÊNCIAS E,r.! TODOS OS ESTADOS DO BRASIL

?,PfiRA },;c:S RAJJOS - Dh."'t. I �. j/l.:'e�Edia' '�T';·a;l'sp;j'·te.s Clll(7eral- .L.�lCldeJltes do Tra.8allzo - Acideizfes Pessoais _'_ A,'_

I t i l'
"

.. �"'1 (.1
(eH C'S (e raJls�to _,

- Casco.'J' � R,espó}tsabt'U dãde:C;�,'l' .

S' U CU· R S· II ,1 "', 'o"�
,

,�vl.,

l'tr�":np"Nc.rYT>[r."'/n\- ·.-�,'1�,-. -P.� 8 .l U M EN" U:-.' b._ 1-,,1\,I!' n.r Mu;::; N'! 'll) -�, 1" :lNlJá,F" ('.lLV/l �'-í:'<n-
'

YI'Pi F.J'ONI7' 1\.1" -1 Da
'

v-- "- _. _. ,. l :--- ��"- ''3-·h l'U.�Ll\ L Ng 253
, 'Ai, '. J!; 1'" .�l\;,i �-: l..:Nf)l�RJ:o���O 'l'1,;LRGR.AF.fCO; E T l\t A�ub-Agenclas nas prInCIpais praças de Santa Catarina

'
..

.........� -"'-""�""-'-- _ .....__..---

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



BLU.MENAU, 25�1-1951

Negociações a has� de um acôrdo sobre a

tirada, da.s forços estrangeiras da Coréia
.. epublica. apular Chiuêsa na. u ... Conlr -pr pI tas

PARIS, 24 <UP) --:- Urgente \,010 de �O,g� na Coréia �ão foi ,-':"--:-�-, ,

" _' llremo,Oriente, comprcend:u-,lerellda se realize na oríncípaísr 1,- Porque a Co-
� A resposta do governo de i uma' reierçao pura e SImples, I, LAKE SUOESS, 24 (CP), � no a Chtna, a URSS, a In,g.a- ---- 'missão estípu.�t que, as nego-

\ I
,Pekim à proposta .sobra cessa- ,'mas contem coniTà�'Í)ropostás., A.nun,ci\a' o �ecretariad(} da O, LErra, França, Estados .Unidos LAKE !SUCESS, 24 (tJP) dações devem começar após a H

'

.... .,. III
,

N.D. que as contra-propostas e India, sob a condição de que Segundo se pode interpretar cessação do fogo; 2) ____. 1'01.'_ ome..nagem amem�orlado 'governo ','de Pekin, para a o estatuto legal da R-epúbli:ca das CÓnlnl-prOpostas chinesas, que a Comíssão não precisa
-e- d f _; Icessação do" fogo na Coréia e ?opular Chinesa naONU (ou � oferta de negociações da flue Forrnosj, pertence à Chi. d t a oabertura de negociacões, tal seja sua admissão) seia defi._ Comissão 'Polítiea, li China r�a, conforme os acordos in- \ as VI 1m s asclsmo

f.om'o, ,l�e foi, ,prop�sto pel,a 111it''Y,UlIw,nte e:>tabe!edda' a Popular lião
-

pode aceitar as

I
tcrnacicnais fínnad-os pclo�,

\ C' 'C '\"1 ' D
'

r_ _

_

C'
' �<b. ,o', A (P_',J') ,---

e,e-ICOlll
q!IC oram assassinadasEomtssão Politica, sao em nu- partir- da convocaçao dessa ;o,ndi-ções que lhe fO, ram €I,lCa- três grandes no .airo e em

-
' , '

d f
'

_

incro de -í, a saber: 1) Que as eonfer-êncía ; ,O (loc' essa con., miuhadas rioi- dOIS motivos Potsdam. ga��oe� de :!2 paises, flue toma- l1HUS e, milhões de homens,
rum parte 110 ]] Congresso mulheres v- crtançns, Profunda-,',-egociaçues sejam orientada;, I "

'

"

" Mundial dos ]Jul'l;dúrios {la

I !l!e!�te abalauos pela YÍs1ta ao

,,�:;�� �I b;:�i'��,ann�:c���;s�;: Maiores inversões ele capitais (la ��:a el�OJ�;::�:t�\:� it:�:���:,�� :::���'il{):U:Jc:������e e�::;:ÇOrças €S�l'ange,!;ras da Coréía '

das -vítímas do fascismo, ex- hruntavej em redobrar c', seus

�o�e�,::: :t�::;:�:Ç'��;:i:'::� indústria cIe petro/ceo nos EE•UU. �:;::��::',;::::,,:�:�'�: ,�,�
I
;:::::;E:mp�;:'� �:Ei.;

51!!11II 'ma"'lor, a procura do prod'uto em 1951,
Os '\ is(jtall�es, foram recebi- jll1laiS pe<;p '�Dre a humanírta,

"OS em _)SWlec1:U pelo presi-.; ce,
(Boletim Amer ícano) este mês - uma. decisão da Pe- A Pet.ro lcum . Arimjn'[st rat.ím de'l'Tê: do Conselho Municpa! I l

'

,1 dos delegados, Padrs dr,
A indústria americana de pe- troleum Administp�:t.i.clll for f"JI' Defun!'e já solicítou às com- í!o 1'0\'0, Depois de colocarem I mi5.�, partidário da paz inglês,

troleo desperíderá mais $ .. ",. Defense, esclarecendo quais de- jJc.nh'lIE- d2' p"Lroieo qUe :mo: em coroas de flore" jnuto ao mo- hr sse ;

2,'100,POO,OOO, em 1951 ,par�3.' QU' verão ser as necessidades :mc' 11 SUH, corrida, l'U1l10 de um.i iuunento em honra ao Exerci- j "Ouvi falar muito sôbr-, D

mental' a sua capacidade produ- díatas da indústria, e qual a po., produçã- maio;' de gr;3a!ílla pa- t.o Vernie.ho, os delegados Yi-jl'alllPO de extermínio de Os
tiva,- como detesa centra. "11C_ lítica a longo alcence qu':l de ra ut.qízação civil. Não obstan- :;itarum o antigo campo de wiccim, mas somente aqui, 110

cessídades de emergêncta. Nos verá. ser adotada pelá governa, te esse fato, não hã indício aI, concentraçâo. Tremenda foi a' nrópr-io lugar do cr-rne ví que
últímcs cinco anos,' ;!r..v2rterém, para flue a proüução americana i gum que justifique a, teoria de impressão que lhes causou ii -;esi.ino prepara. às nações .i�
FC, cproximudamcnte, """", pOSSa sempre i:ldequadam�lnte que o governo tenciOne racio., coleção de documentos e foto- \TeS o fascismo e o ímpor-ialis.,
$ 12,000,000,000 para os mcs, fazer frente. <lo qualquer emer_1 na� a gusolín-, ,-- pelo mencs, \grafia�, cOl�lprobaHvas dos .�:ri- ruo",
mos fins, gência.:, 'f',�!l11 p-ttl o momento', 'Imes Illtlenstas e da pernd1a
De acôrdo com declai:açôes de ----•.--------------.---------

porta-vozes indus"riais dos Es

de Fábrica ·de Gazes Medicinais . remer S.A.grlJ.'ndes, reservas de oleo cru é

ab�o_lutamente c,ssencial il dêf'�Reghnal
ah�da 'não haja designado da- Lira, porem, só haverá altera

lares n'o Estado, o ,rep,orter -ou- ta' para a realização das eleí- ções de em'ater pessoal, quer
"in a palavra rio desembar.ga-,r,ues suplementares em 1l,{l;;SO, ô.Ízer, den�ro ,das proprias le-

d' D t f dispos'cão da tndústr,!:.. os A exemplo dos anos anteriores e em obediência a disposiçõ'sUOI' Laurindo Minhoto, 'Estado,' Entretanto, a atItude gentias par1i aJ',as, es 'a 01'- -

. '

,

e materiais necessários ã' legais e estatutárias, �emos a p2tisfação de apres2nüe', emboraAtitude legal e lo'gica, do TRI-: é, perfeitam(!úte legal I�:a, Q numero de eleItos >êm
"

'1"7 f d 1 d
- ,1 ' 'e jetada expansão, sucintament-e, o relatório das nossas atividadc,s administl'aev!,:'"

- AlpJl!'s jornu,Ís de São e IO�"ríca. 0, art. t,'" -paragra O'leu
a egen a nao ue"el'a S r

O"
,

t no decurso do exeol"cício findo em 31 de dczembrJ ...de 1950,Paulo ti"l1l ',�stranhado que único, letra "A", da Lei EleL �\lterado". uu'os proJe os
,

f' d e�- o COID,u de costume e atende'ndo às exi6rrênc"l.'ls legais", fazemO'itoral é de- 'uma c.:areza merÍ- Não votarão os que, ao que ,se a Irma, ev.a

I
'

'

'.... . 8"1' class ficadlis na liste" l·A de lo ,aCúmpanhar do balanço geral, mcerrado em 31 de dezembro da.-

A DE ,'F,'E S ·:,A diana, ao disciplinai," o aSSI11'" n2,,,!'elllanos

d 'f' I tI' l' , pr:oridades' são os que têm a 1ue1e ano, da respecti'v'.a!� ile IUCl'OS e perdas, do pm'cce!'lo, Não -permite a f.xação es- ermu:l'l.{ a a nossa en ev s�
,

_ .,

t;Q data, enquanto pendent,?s Ir,- com o de,.'Ombar'gadOI' Lau-, v,er
com a c,cnstruçaio de r'=�'l1a_ con!"tllho Íisc,al e. do �nve'ntáriQ de todas as eX'lstências e d�mais

DO OCII'\ENTE' ,

Ih
.'

13 esp� lalS para " manuf' tu- documentos, que permitem o ccnhecimento exato da situe.ção ecO'-
ti de ,iulgame1::to no Superior! rindo MI1111oto, co emQs, ]un-, r s • -c

,.' '=e'"
'

'Tríbunai Eleitoral os recursos

liC
a a�tos funcionados do T. J ra de combu�tIvels para, aVIo., nômico_financeil'a da SOcied.ade.,

interpostos contra. a expedição H, E.. informações a 'respeito! e de alguns üp�s de eqU1pamen- ;f'>. demonstração de lucrOS 'to :perda.tl Abrange0, iOa forme. h3r-

,

d' 1 . dos r,ecnl'SOS em ar�damel1t<) 'i'
to de transp'Jrte,

,
bitua!, ia! nOSsa proposta para a distribuição do luéro partilháv�l,de 1p ornas.

I
�'�

A

1 t prevendo um dividendo á razã-o de 7%, além do rCfôrço, de lIodos
,

uaquela corte� TI'cs novos re- G:lcu ao se qU? a procma o'

"Ora - concluiu o desem-
cursos lÍeaham:"de ser in�:rpos- f tal de petroleo" em 1951, venha 'OS fundos socllais,

P A S S I V O
h:lrgador Lam';údo Minhoto tos -pelo PSB," PR 'e' p:-,[), os I a "er 5,5% major do que em ESSe resultado" embóra não atinja 3!!1 cifres do exerClClO an.-

NJ.O EXIGIVEh
recursos foram

à,ois primeirQs visando ,iniye�
I,

prevê_se que a indúst,t':a terior, pç� ser ,consid,;r,ado satisfatório, dadas as circunstancias
Capital

na, ,oPortunidade (.iiI' a l'€aliza�:ãb" úe suplemE!ll- �eja perfeitaments' capaz de for. sob quais se dese'n�'olveu () e..xercício em relato, e' cujos ac'onteci-
FU,�ldG de Rc,serva Legaltodos foram .iul- tares ,de seeçóes oHde não 11011- necar o nOvo "nd:ee de produção mentos, por certo, não escapa,ram ,

ao 'conhecimento dos senhores

II Fumb de Res�rva Espec1(':il
,

'

t d lh f ilit a acionistas', dentre os fatores que tiveram jnfluênc�: dec'-!l.va nO\'e, votação e, <) ultllllO' pre ':.\11>, ,- des e que se - e ac ,e '

Funde de D�pl'ccia.ções
['elido l'nclllir Ilta'IO,I' nurlle' 1'.0 construça-':, de ill5tabçôes adi_ re'sultado ObtidO, qu�remos fazer ressaltar apfnas aquele qlIe, ",_,

d, , Fundo para devedcre� duvi 0005
cionais, prende, à p3r>a-lização, da nOssa fábrica por um penod.o- de, aproxt-

,
-

Fundo de Assistência aos Operários
Enquanto isso. a, l'ndústria,' 'a" 1 madamente um mês, e,m virtude da greve dos cperirias" irronlPÍ

Fundo para Donativos
guarda --:, provavelmEnte alnda da a J

17 de fevereiro e que cessou no dia 12 do mês subsequente:,
t Sob, o titulo "Ações de Comp2nl:r'as", consigna o baI21l1�,� 2

1 'n;0s,§a única; participação de Cr$ 20,000,00 rep�s':mtada por açõe"

I preferencilüs, ao porlador, de emissão da Empl-eza Força e Luz;

Santa CaÍ-V.rina SoA"� e cuja situ,3Ção é. d" todos conhecida, ii
1 BânCDS Cl'�dures

H,ouve, no exet'cício em reMtto, su<:essivas aJt€�'açõ('s n0 cor'!
, Cc>mÍssões a, Vencer

jl�1 l�dministraUvo da sociedade;, ass' ID é q,ue, a 4 de abrn. ",:" I'<I. t Div'dendos a Pagar1950, r�nunci,cu ,aO cargo de, Diretor PreSidente, .o sr, "Il on'o I
Maria Cardozo da Veiga, cuja v.aga não fôra pre�nchida, pD:cltO I'que se encon'tr,J.va em elahoração uma modificaçã� dos estatutos

sociais abrangendo alteração na parte. adminiEtr'ativa e, 'cujas no_I
vos estatutos fOranl 13,provado,s pela, ass�mbléia geral c�_traorcli!:�-l
ria de 21 de junho' daquele ano; naquela mesma OelaS'aD proc-,�- I

SOllrS9 a eleilÇão ,dos membro� do CÜ(!lselho dil'etor, nOvo orgão i
administrativo crÍl:!do, em substituição à funçã.o' de d'rZ�tor-,pre.si- I

,
'

H' 'I C
I

defi'lte tend,o sido eleitos os srs, Hemz Schrader, _eJnric 1 ,on_ I

rad e: Felix Rer!;ng Posteriormente, em data de 31 de agosto, 1"2_ II Despezas a Pagar

nunciou ao cargo deo diretül�gere11ite, p fI', \Vat:,er Strauch,' dab, Salários ,::' Pagar

em que o sr, �ein_z Schrader, pr�s�dente, d.� conselho dirEtor, 2S- 11' sumiu, por ind1caçao daq:l"'le orgao em CO!l1Jlmto "om ::! conselho

f fiscal, aquelas funções. o qtf)], finalmente. ,passou,as ;w sinaJário

Ide'ste rElatório, em v:fr'tude da re$olução tornada. peles 'Ol'gàOs com-

I _pete�te1:!" achna cilados, em sua reun'ã.o crmjunt,a do f) '1e novem .. l
oro de 1950, -,

i
CUn1pl'e. pOis, . .à :. .sEembléia apreciar d.evÍ_damênte a. g-.��.t.il..Q �

,I de' cada, um daqueles administradoren, selJar'-',d�nl�nte. cOloca.Il�O'I'Ile, a atual diretcrb à. (UspoSição dos senhores ac.on·,,,ta3 j)<1!'a pr";;,

tar-lhes os esclarecimentos que lhe forem soJ.icitados e <J,pr�sentar I
,a documentação respectiva, ", i

Finalmente, ocorre_nos lambl'ar qUe, além da eleição (!ous mem- i
bros do conselho fiScal para o eOl:reni" pX8reício, cumpre ii. él,�_ ! Demollstraç.âo da, Cont'a "LUCROS E PERD,AS"

sembléia procedel- à e1eiçàa para pt·e.en"h:1nwl1to, em Cll,l'ater de·,
I C R tt D I T O

rin�tivo, da vagO' de díret.or gerente, cuja funçã<> ",,,lá sendo

cxer,\
MeroJ-doria;:;

l'-cida,
interinamente, p!?lo sinatário Rendas Divl?l'sas

São estas as informaçõc5 q�e Julgamos r porluno 'L1'3zr\1· ao

l'
conhecimento dos ",e'nhores aeion;,sms, p"rmanecen.io, todavia, ;::0

D E BIT O

int&l'rOl dispôr para prestar quaisquer outros esclarecÍlnentos qU"1 D'De'speza:,; lversas

,nos forem solicitados"

I Despezas Extraordinária,.;;

1,
'

Depreciações

"

Blumenau, 13 de j'mei.ro de 1{)51 r
I Fund'! de R�serva Legal

" (ass,) GUSTAVO STAMM -- DjretQl·,G�rent"

'I' Fund"o de Reserva Espe'cial
/. O Conselho Diretor:

Fundo jJlaTl.t DOnativos(u�s,) Rein{" Schl'ade,l', Heinrich Conrado D''-'lix Bering

IBALANÇO €;ncerrado em 31 de àezernbrv de 1950
ATIVO I

IMOBILIZADO I�14,931,40
1.818,632,-10 I

81.170,60

I161. 461,80
3,819,092,30

l'181�387,50
4-,335.00 !
2,271,10 ,

100,00
1

95,647,80 6,379,Ú29,9i1!
,

I de

! <) balanço, demonstração de ,lucros e perdas, relatório da direfo:'

I ria e demais dccumentoi" refer'entes '<'I,\,) e'xercício de 1950,. depoIS

274,073,21) I de constatarem ,a' mais perfeita ordem e exatidão, ,são de TJ8r,,_

ceI' que os referidos docume'n.t�s devem ser apl'ovados peja as'

II. sembléi'a geral ord'inária, a SEa' l(J,portunamente realiZ:J'!'l:)�,

,

Blumenau, 16 'de janeirm do!' 1951.

'(,asi'l.� El'ich Steinpa.ch, Augusto Reichow, '"Valter Blohm

sa militar" de,ste país: razão

pela qual se acredita, que (} go'

verno não he,sitará ,em pôr fi

Devedores enl C/ COl'l'enL

Titulas a R€c?ber

Relatório da Diretoria referente' o exercício de 1950
S€lllhOl'S'S, Acionista,,", 1,076,858,íJO

3'l.3.490.3fJ

1.826.151,90

16 ,755 , 505,01)

Tít:.Ilcs em Oobra�l<;a
Titule s em caução
Peças e' Acessório,';

!}13�On
13. 3�lfJl�O

PAR'l'!CIPAÇúES

.Aqôes dõ, Companíüas
CONTAS DE COMPEN.3AÇÃ(.l

1. :;88. 393,5f}

GU,LlOO.OO 1.338.893.511

700,000,00
1,257,000,00

2 , 539 ,541,80

396,6-10,0(1
26,693,00

·l'L414,BO lO,:!fJ3,289,10

tares'� .

,Al�erações
'

de 'ordem'

,. �-;Ol.pead:- a ,questão ,de 1I1a

rell'a a nao de,,�ar dUYldas na

c-p1u1ao publica, {IUÜ;€IllOS ain

da conhee�r o 'p,ensamento do

aeseIhbargador 'Laurindo Mi-

tl<e eleitores que ainda deverão
\'otar. Quer o PSD ínf::uir eo

os hansenianos,
" vem a proposito um, teleg1'a
ma recebido pelo TFÍJ.: do 'fri
.hunal SiUpe�ior Eleitoral, nos

,seguintes termos!

DEbentures em Circulação
Títulos a Pag'a'r

500,000,00
827,41)8,10

1.397.397,30
253,804,20

420 , 000,00'

n,680,00
18,720,00

EXIGIVEL

"Comunico a Y. ex("a, que, o

('SEI 1:0:1 sessão de 5 de dezem-

Credorr,s em C/Corrente

Debêntures Sortea.das

passado, conhe-

5,a pga,) D:videndé's lJãO reclarnndos
Juros de' D�bênturcs a pagar

l!l.X.PRlilSSU I 'E A ;J �\ R A I

l
'

A g ê Ii C I a: j
t Rua 16 de �0'11_ 366 - Tel. 1455!
ii vIaje com aegurança de

,

Blumen ...u a JQlnvil. , I
��'---..-.-'------'-------_.........----.,,-.,;.. ......_,-.""---

P[,�cent'::gem da Diretoria, COllseUIÚS

Diretor e FÍl:,caj lO'! ,030,2'1

112,200,00
39.063,60
417,910,80

29,000,00
55,296,70

"" ..,.ÇAM SEUS ANUNCIO�
NESTE DIARIO

Pr.rcer.ta,gem d,.:l Pessoal

Arrecadaçâ:o pie" de Terceiros

2-13,721.5') 1: • ·!'J.3 .322.4D

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
1,288,893,50

50,DOO,OO
EndcSsos para Descontos

Caução da Diretoria 1. 33iL 8SB,50

BlumEnau, 31 de dezembrO de 1950

(ass,) GUS1'AVO STAMj'yI "_ Direi':Jl'-G,nente

ARTUR FOUQUET, CDn'ador, {CaTt. N, 0475)

O Oonoolh'o Diretor:

(a".5,) ReiJliil< Schrader, HeÍIlt'Írb CClnrad, Fe!ig Hering

;;,351,455.40

223,815,110 1) ,575 ,271,00

200.2{)0,OO
212..185,90

56.662,20
341.103,30
20,827,10

4RoTAÇÕES DA POLIA: Indica o

ponto exato de colocação do ace!eI'�'
dOI: para acionar implementas e maqUI
nas beneficiadoras, serras, moendas" etc; Percentagem da, Diretoda, 'do CO'l11"

selho Diretor e C�nselho

Fiscal 107,030,20
l'ROTA,ÇÔES DO MOraR: Facilita

" 'manter ÇI número ideal d?, rotações plL
ra melhor tração com maior economia"
em cadá tipo de trabalho,

HORAS OE TRABALHO: Assinala a

hora exata de lubrificaçiio, de t,roca de

,óleo' do motor e transmissão; possibi.
lita o contrôle de gaslQs., Agora você

poderá" controlar que o trator Ford

trabalha �ais _ rende. mais.

(ass.)' Gúsuavo StamlU, Diretor'Gerenl,:\

ARTUR FOUQUET, G:m,tadol', (Cart. N. 0475)

112,200,OQ
420.000,00

Percentagem du Pessoal

Dividendo ia. Pagar 1.470,509,00 I'i ,5'15 ,271,00

Dependências
Blum€'nau, 31 de dezembro de 1950

utensiÚos:2 VeLOCII1ADE DO TRATOR: Asse-,
,

!';u'rn- li manutenção da ,,'e.lm:idade ade

'quada para' 'céifar; pla�[ú, etc,
Acessórios

O Conselho Diretor:

(ass,) Reinz Schrader, Heinrich 'Conrad, Fe-Jix HCl'illg
:3 R01AÇÕES DA TOMADA De

fÔRÇA: Controla a� l'�)taç�es neccs-
,

�,árias para o mdbol' f:lUC10namenro

das ceifadeiras; 'colbcdouras de milho',

perfuradofc� de bu.niéos� eéc,

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinadOS, membros do crnseIho fiscal da Fá1:>ric�

Gazes MedichK!eS CremeI" S.A" tendo examinado detidamente

, 230,806,50

,13,266,70

2,462,364.60

1,930.429,10

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



não aprec 1.1 cois-as qu e

mundo PQSSil. ter, Você

,O Clube. Náutico América, como vem f,2zendo tod�s os anos, urna peça, urrt movci.. um&i
promove.'·á nc s próximos dias carnavalasr-ns, doí s grc.ndiosos b,li

les o. uma matinêe dançante juv�'nn acs seus '�s.scciadoB.
"

Terão ínicio ..... -, dancas no clube amcr.cano. 110 dia. ,3

vere'irOJ ou. S::j2_. �áb.::do_, cem um magnif ico baHe i�t. fantaeia, e

lr;1� domsngo, à �ard=, nav-ra Ul1Ul' anímarta dança, para' os fiH"'IiH5'
dos' aSsoe1rldc,�, que se protorignr-á: até às 19 hc ras ..

No me-smo dorn-ngo, cem início ü.� :31 h;.)IcL5: por iníciatlva

Palmeras EspGr�e; Clube, Campeão do Ct:n�cnã:ri;:;; de nlll�!lellaU'

s0rá' levado 'a e�fe{t:::' um outro �r;:?:ndio'.::; efaj}e- carnavalr'��co, i;':- rà
ti 4.:::aL sstâo, cowddlldos! OS illól!OçiO dos cio !8.1vi�verde :0(.'.l.1

Clube Náutica' América.

SeguQilarfeir'iJ, hnverá uma tnterrupçàc sendo que na terça ..

.
:OU. seja, no .último dia do; cannaval, novamente a ma s tradieio;;:·l.

8oci�dac{e blumcnuucnse promoverá aos seus d is.t in. (." sócios. ,:,:':.
uma ncita:d<i de .carnavaâ, que se prOlonh}::-á até ;'j mcin no·t" d:,

mesmo di·a, quando entâo tErmin':!l'ão ern todo o nosso país os fe,a·

:tejos ao: Rei Momo.
.iorn '!;,50? Dei.ce úe J »do as ta.,

Todos 'Os ba"les a serem efetuados pelo Clube Na.ut icn Arrié ri mentações e dê asas á sua Im a.,

ea, assim como o do Palmelras, serão ·::brilhan;tad'·.s pelo malhor glnaçâr., deixe que ela voe pela
,a$1' dá cidade, (\S.illO seja o "Jazz Cop: cabana", do 23. R. L, o C«58. .Perrse no que po ãcrâ f'a;

qual vem-merecenae aplausr s de todos nós. p ala, mr-ne íra com que Z��, r;ia'�a que o Irall fique rrl'ai:õ;
·terll "a-gr-adfl'do nGJ úrtímos ba iles e <:oin\'1 dn nctrrtes, I ea lízudos

I claro, veja o que tem CC) que- PO-
cn'l' ridssa:; cidade c cm munícíptos vizinhos.

.

I
dEria ser tre.nsformado numa I

Aasírn, prrmet.-m rCvestir_.oê· (l�, completo crito "_'5 homenagen» elegante mesinha para café, e c,

� sszem prestadas pero clube americano ao Rei Momo. "Uma ínf.nidade de teorias
.

AI\'IYERSARJOS I
- A sra. Otil' a l\Illrel:,�espô- dirá você Está errada Não 30

A menina Manr inn GI'\I- I "a do sr, Durval Muller, Y€- I trata de te�ri<:,s, n:as_, �,e
l:';er, filha do sr. Arno (.;nIT1('1'; lreí3dor pé'lo PTB. (,'i,l�dc E corno vr ce suuc t. "nO-

pessuí: o que lhE faltá?

pequeno crmplemento ? Seu

queno complemento? Seu

& verificar "com

Olhe o que tem.

falta de espaço

um trave<;sE';iro
C'o n vem fazer a limpeza tl ·esierili��ção
das plumas pelo Inenos dua's' '·8Z_S r

I
altO

C·'eneia. c· rnplicada ma", no
I
de fazer com e!a� :;·'u LralJCl!h:J i 1io:aria [nut.iliza da, s;

�sãria a toda bua dOn;1, de: C'l- I de.?j�inntlo n (':_!lJ_'_U d(,� (l'ian�3.� I 'pa�a::lV' as plunras em

sa, é a eh raber conr"ccLIi1-r 011 à 3.1" j1l"ióprh, e·, urnu V['7.! c' puma c!� s.rhâ.o, deverá c ".>cá

um trave<'::;.�ir,c}. O" d,� pIUH1,\" I'Ca!izn'j'L '(,c'la operncão d�':c_, J?,; antét' riurn S'1C:J d(\ t ee do

são Os melhores, pr l' S\l8.. ma , t r-I c: locá la s numa bolsa de j 11';' nspurcntc e a opel'::tçflo (11\_ _
o

cíez, e ;porq:J(! 'P.'lD ll':cc;:,�j:l::Jttl '1' rJl':' (' rlciJd, ):'_s ;1') sol fOI' e, P'l-, rruá mC;.a .hm-.. ·;
, . ,....__Jloti-cias de Ho!ly\vocui '_��.-....�_

ser renovadas ('PlD ;Jnnla. [ti'- L d"'!";rl1[ct;i_.la�; Depois ('oIIlC')- I' t]�:;�e Ü �D('I) ;�o :lr jl\'re �l!� �
_

quencia. Em C-C:Q d� d<"l:i�ii";'�! ni él. b�)l-;, no chão, sob'f" 'UI" fJ'l'" e,sn I'l.��rnas �irl11e:!I._hEDI. ::"1/ A G r
. """dpor �st'a.3,. tenln. mtHl:O clud;ldo p:lno llmpéJ, e l:.aterá muito, d[> !J_"'� D�po ": enta.o, selar) r,o,.o:, , va a �

ao adquirir 1(l mat.cnal. prOClI-l'lm l�dJ e eb OlÜ"o, eom uma ca(L.3 ao sul. FlU1.ln:_en,t",:! ,; ,',( 'f
'., I',) ,. _.' -

rando que as plun1a�1 scj�nl ,'Sãs I varo. f1C:.:.;,.-el,,; A.s pl11nHJS �l03� p1umas pa�sarão p-a'<�.). �SJ C8pa�

e não tenham mistUl"3, d� €le-' l!:lS srl'ã:J ""p2radas imed,,_ta_ definitivas, que deverão sei' fei

mOntas estranhos. lnent� da., outras, e ,,;e d�sejal' ks COnl tecido Especial .. que Se

Qua,ndo a. dona ele casa va1 aj)l'nvE:,tá-Ias deverá tirat'-Ih�s o encontr'u, no comercio PfLm, p�}.

reunindo ::JS {!'Ie provêm das canudo, tI". balho ele pacier..cia, se fim. Con-vem �azel' lt lirnpe
aves do s'CU fluin.tnl: devcrá I n:ps !jU� p2rmitirá utilizar ma· !l1\ e e;!!teriHzaçãü. das plumas

limpá.las f'Utn p':,:cienc',o antes I ten,l p'r!ma que de oU·ln modo I (Conchli na 2a. pago :etra A)

Fa

ner!J a

N

:�; cabelo::;

mll-1
P> ; '1Il:: j'J'l"nr 'lU;' ", t",va. ,'oln

Idou nGv�rn�nt(�.. Ai5rl, !f+Ulh;:\��1 ;_,PU::i (_:nhnJw� ja Cl'r�:::jejri :3, rcsol-

mais elegantes d� n"\llll�l;) Já v':'n c!:rlLi iCJs.

:rião deixam raspar :;1.!US lHH'W,' f
J;, I" .' ...,r.m é ll'''·' ,1:15 bcld:'i_

- •

t dt'., dr.- 11':..1::.,:'\,voorl, �'�v:t nat"dnfrY'�

1estã:o 'deixando qUe S�U� r;;ü)(:- .l.. '" h:tvi', deI',' :10 8°U5 cabelo"
los cresçam em., onda.� suave.;" t ,"!'I;:-;c,)rChl por CiUlS:t dfJ Seu iii
}i1;'1l';; há uma e�éi'çã'l '[t' r2<;"!'a. J t,lH'O [;fi!". mJs J(l,=,� t'J"TIl n:ldQ

, ,..,.�-.....___. seu trab�IJh', mandou cortá_los,
:I ":'--'l .. � J

_

'-

-'
�. ,'"_ a.�:�cndo:

_ "

I "C',b�iCJ� curtos .fic1.m mroJhOr

f _)a:' r�dnl. (-luts cOI'tá-�a;;. dei ...
-''.JúLio a lJOnta da orelha de fó_
ra pore. l- p'Jl' Uln es ilo qa8 \"i

I
Inh1ha 1 evb,_ta". , �

-

lIsto
não é uma novidade >Clll

Ava Ca:'jner, pois, em m�lt ria

de rncc!:t ela sen1pre tem
tr�) diGõe...:

.

VejamO� alguns

VeC'l d,. 12 - Festa da!; l'.lnternas�n:�; Japã-o. 12 L)
114 - C:Jl"ca. 16 - Pref xO, J7 - Prefixo 1út'ino.

I
'"

h. n�J!;8'-G�NÇaiV;;tg !
Advu'tado

�tdljncl.a {5' i!l!!crttt'\�
BI·�"'lAU

RUa Brusquc I 9'5. '9"one 1412

SOLUÇA0 N, lfl2'

HOnrZONTAIS: Cain - apta -- 'cn'ás -_

L léu - '.lllia --� ama _

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

OPDEM: DO Iil.A
BalanCf1 (."" f_::_"'11�2{,s ih:

a.:.r tê'r'nm" férteis do NORTE DO PAl'tANA. tudo
cresce' e progride. Em tôrno da florescentê

cid�dé de MAÍUNGA, onclulàm caÍes-ais vergados ao

pe'SO"�"dõ.';l"frt.ttõs;- vicejam campos de arroz, livres
Je f�bres; hortas riquisSimas, livres de saúvas� .....

� t

. produzem todos . os�. legúmes; e, nos pomares
nascentes, laranjas, pêssegos, bananas, uvas e

morangos· se mu1tipl1camí ··doces e saborosos.
'"

VENDAS A PRESTAÇOES EM PEOI;ENQS

"J� I)il'''ctl..1"i.a. (" t'omlJ!l':?l�[tç�[J: da !l'!:?�m'�'
do G(Jn��f:lho I·-1·sca1 na'''l n -'"'"PC- '" �

---

.

<, >� releIO
_l\S:--U1Jt..:.If' de lnter�s""e da Snci ....dau""3.

;;���--�!"'�.��� ;r; ff:Q'
.

.

.

A':h",m ,iC il rlispasição' dos Senb' r�;; A{'ioni�h ..

crllórlQ rJ,fl, tiociedadé', os documento:., (lc fl"e

0 -.'

.::,') D�cr"lo-lei n. 2627 de 26 dc Si�cmbro ri
'�. e
.<>l0 'do 'resto, em 16 de Ja[n'ro do 1951

1

.

. ARNO WEEGE .- DiJ;E!tor�Gerente

I�_tf.;';;::'::� "��_ FIEDLEE
Você

cnNS,EL!li/.
.\ s eSjJinl1;;s

';'�nir desde

I'r',;dOll<lllrlU.:';c :1 fede

1/l.iNAS ClWnc.4.S ilRASILEm:.S SA
J 1\ 8 o r i c P."fi A L· � i.!ta.:io!XiiO Paúlo

flJ."'.nd=m..o.l f'...etc�
.

':.R,,�m.kt!t.t ]>�
{

"

CIII. DE TERRJ!S NORTE 'DO 'p
A MAIOR EMPRÊSA COLONIZADORA DA AM�R/CA DO SUL

S'de I SÔO Paulo, Ilua- 5';0 Bento, 329 - 8.0 andar
Centro de. Administração a Agência' Principal.

...qUG, por sua situaçõo gao.'
gráfica, o NORTE '0 .PARA�I"
é a última zono do Brasil r9-
cophecidomenta própria Pdr�'" J

o cultivo do café?
9. T�.-

•.•qU8', em sua mai ..r porte, o zo
na é de excelente Terra roxo f

•••que. ainda quando varia dQ
tipo, a tarra é seml:'lf'$':da.'$:>f"f ',,"; �
traordinória fertifidod,.7

, ...•.

Alfaiate Ladislau .ag.:ra <'m suas novaS e modernas instaI'!.

ções está oferecendo POI' preços de inauguração um vJ.sto

tl'OpicaW, IWciona1s e estrángeiros. Visi-Informações com os escritórios de São Paulo, Lon
drina, .Arapongas e Maringá, onde 'está centralizada a

Secção de Vendas de Terras da Companhia.

Vi tonbm:er MaringL,
.", mande bi!st:ar 11 l.1ImUil.

!riMo. reglstra4o! soh n,- 11 H &.;t.rdo CO"" " tl�('�et, :.07Q de l� d� Set"m1:lro .n IIU

.6I1e...., .-;49f;i.1l4
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alh:aram ataque e defeao alvi-ve
I Ccnt IlUa u Palmeiras a per- Hel�o a�ii'-iDalftu<, t4�'.ft.Sa']Cl }lar;:) () Carlos Renaux. l'�o I! � � � ...a&",

Multa gente'S'S5'jstiu o prélio
R.enda lu·is Outras notas

des
!LJdtd'O Ii,l::"; �L' achuu. FulefJ._"Jl

"

fu! _'1.1\,1. o lJl'llle'tpd! e uà o

1(" ?;,'" 'é,r, pois nern ludo .,!s_

l,j p(·relIdo, E' necessúr io que
», l"em('ntos nüo se deixem a-

I;cler (Cl:t éS>_' jnsHcê�SO, pojl�
f;.ir�lt.; j(l'n2d:l' virfio. tbLttl'

e IJ("l' ':' c' j,,,\ do quatr o \0-

'v" jo) r. ",r.,' 01,1 C"ill'jJe Ve
.. .n iiuou. d:j,o: '. ,!ei:,éll -lo pJS
,i ir !iU:J!'\ hoas fiH'l':S. Agost:_

lllO-I'HeI'
gesto (,8 def .'su, 1"0: Hill'! I

He.. lL chu fria s:.,)JI·c, ,todo o qU'i
S211 jogo. p:h- dro do {'EdHl;t,'\O do ('-�, ;'�11;1-1

'ou a (';;1,1.;11' o 1ll,ü;i111C da 1'0- río. I-OlH'O depois "":0 o te"_ !

��f\lIanh pahneu-ense, {)Lúdo �'dl O geaI ê lil;!'S, � quarto. 0<' I
'irruavu iodo") os ntuqucs, en- .:lcL... de �. ��oria de .·}iéiiil):� \ 'os

lU<lrjO H(· '0 euip reuavn O ..;, ar L (.Tc'eira tento Anto n inho foí

fl'eql:;'nl';" l) guanlii\o "lne:',ado par'! fera do (':lIl1jl('.
'", 1".

:last:mte� .'oí1lllfllli.·;;J. '

Süo
t!c.ulin;ldüs O�'1 iih i., \ erdcs por
('111 ('.\:1':'1:\0 l·o:I'l:'e:\.\." .ru.uulo
I :: C·.:l1U elll gl uvqu«. {'vali'a o i

L'l'!os He! uux. E' um lato il!-It ercssant e. ,\ la)(F. de .lona,

fo! �cJllida e �'S r-onstant ..

Ilcd�i1':il'l-,r, l'c t�l'" no coujur ,

o eleita e�-

_\.l·hcvuss q'le o",ni de-

a: e ,thrilo

(',(.; u.i ,_2 ar '�'L :dUO POr"

que nu LS!'(ie de ante

<lpreeJu\ cl

\ isivei ccn,

unia

l!..]'udal1do em cheio, 0, out.rcs

lIHI nlC'\�!lI() nhel. ha:'lt,-'r1te lu,

.. lizex,
alv: _ver{ie nesse in�\..:.r: .n, fazia

verdadeiros mil a gves. defen-,
rlcndo asscml-rosumentc. En,

,In,-'�l ....CH(,O �'Jl1l: prcoeupa·.:Úo,
cve um !r,IL:::,iho dos 11l'S!S a-

se Os ata .."3ntes

lem nox prun -,i_

I c" �1:} 111i::C'l�O'''1 com a .I� htl'l-

1;1- do l'olore�� P!�l:. cr e IHa;s l!

vclocírl zric de Sàdiuh:i. )'01;:
,':m ;€1' "OllSCgllido al: o no

],O:'ícdo final. As d:esh ".r_!,["

-ouduz iurlo
FOI muito Íe-.�111 ....:. {O(,lll t n da.

n ensaiar

pill'fC"i d� n1:a
fi ;gramas,
apesar do

lutaram até

--_ --- -- -----

. mnmmmmmmmmmmumv rz.

laHront in :"i:!lJi:�nt��. !"L'IUcl1a lHH'a G

r .in: C ! 'úlil '. O Presel'j e à 1'.1-

(J O l!HU1:: '.r O �
BIi� MaTrulhll.�. lL f

HClJ1UX com

lriC(llUfC5

tarde das !TI::!'s

bem verdade

rue os componentes da :lcfel1-

.i vu encoutr.u-am ]Jcla Irení e Iuma of'ensivj, rouco efetiva,
em dÍ'c1 pouco l'avo]':l\e', o

L

s/a
c.

Transportes iéreos�atari
Igora sob a orientação

da Cruzeiro do $ul
ESCALA�l :

A'S 8i�nIJNnJ\St Q1JARTAS l<.:: fn�XTA8-��EIRA8:
lHo - Santos _' pamnaguá - Curitiba -

,jp.jjlVHe - ltajaí - I_,a,jes e' Porto Ah:gre.
A'S 'I'ERÇAS. QUINTA.� Fi SA'BAI,)08:

�(�rto A1�gl'� � Lajes .-: Flo-nanópon5
� lt�·

Ja! -� Jomvlle - CUl'ltiba PaJ'anllgua

Mod;;;ÔS&i� possartes aVloes Grêmio Esportivo Olímpico
lDougl as',

'

,

I c o N V I 1 E
T "f li � Jl

'

i o Grenüo Esportivo Olimpico tem o prazer de
ar.·as nedllllbaS, l' �ollviú.ar os seus associados e da S. D. M. "Carlo'�

,

T. TR ,/O.�Gn "ru'.nuO nIJ'!',:r" GMEDICO ESPEC.L.I.�LISTA --,- 11..1.'= V!f LV '--', m

I -omes» lJard asS,SLlrenl ao já tradicional BAILE

II
CRUZEIRO DO SU.L - RIO

I DE CAPN-A-\lAL, na ,":e'ullda-I� 'l'ra, dJ'a :; de fevel·Pl'- '" - . 4. ,. , 11 "•• � �
H "

�
u _ _ �,t·.]a lnli0.1gelue cmnprt' a, llleHlOr BH!"C.{'�!'õ !�a

'I
SAVAG - I�ORTO AI�EGI�E ro, nos amplos sa'ões da S. D, M. «Carlos Gomes,·, COl\H�RCEAL VIEIRA BRlJ'1'JiS S·A . ..".- !!U3. 13 tk

I1 l"J_;UMA - ,l\-1'ÜNT'KVIDE'O

I
OES: A venda das mêsas terá início no dia 29 do.::! Novembro, 923 - ao lado da igreja l\1ab':z.

--.,_"""'-""""-��' 1,\ P A S S A G E N S E C A I� G A :
" Janeir.o com o zel::tdor do Teatro.

:"'i!lm!mIIlUtlmmmlllnmlllmnmllllmm!:llnHmmml!lII!!ilm!H'�
I

I }';j'l RI< ::'l'-'!'1!"�T � '.1.· o!. O'êLW�'l Cl'uzt>iro 'lo Sul I - Só terão ingresso os socios quit \; até D"-l � �

=�J,," s 'K-.-,,;_;? 1- '1Ji ",,-;; 1,1
. ....,�..õi,"".._,�\"'!l..IC.I�:.! .. �tj._I.,..c.:4� ,,:-4 � \. l

,1, x x x x x x � � x-x-x-x

i_t.,m�cCl'
�@ço�<:Cl

h{Hr.0cpt;n:GªIt;�����2b��'i_'_ :�_����_d,e.�95�---�._.- ---- - -- - Financista -�m visita a Blumenau
'i :.!j2,1Ido de �àG Paul:J� ({n leil'tJ.!:: du Pai::;. tstã lig, do a

-

-
-

IP, JiO, !j1:'1 .e do me!o do (",,;1-

j:;c. Cm ian e illllH·.'V:, to, (ia-

1 'Iucie', (�ae �Ú mesmo o f�ltc

',ól pode ,Ijll'l'sênl ::1'. JlOll'l:C

{'llll 1irn lt,:r::n de -P'iGln sr;hrp

l} nl�(�!) (·r,llh·{.·ir n. _\Jt:ol!!!lho 'a

:01"L�H� ./i," J·:d"';f·:t:a. 11)(1') ,1;IO'JI1't"'

us com seu

nfaquc, trile nrou parfidrJ rio

1!t'::;Cflntnj!e causado DelI] :;e·

;llFldo tento 11" l;Jl'dt" AfUfJi:t�

'IIin, lvn, Bnlol}l1!, Ol;i\ilc� lIo::

,I'�"l [ l'ên·Il·��;Y ponlÍíjl"iI'�'nl
"llt,·C os \'en.�edo['cs, jogando
D" delllals C0111 1l111il() c',fo'r-

técnica
deixou

(j',!':!r, 'Ilie, dc<," Distribuidores dos
produtos:

. .

losuperdVeiS
110 ('ll�G e elltra�sc ';n e entllsia�nj().

:::

o O D Y E II R"
USTOp1'

--�,-----_..:......._----,.",.,_-

BATERLAS

OLEO PARA FRIGlO HIDI-:'AULICO

sBICICLETAS

COMUNICA QUE ACABA DE I�ECEDEJ� UMj\
PARTIDA DESTAS AF'AMAD.L\ij r:..iCICLl'�TAS

ALEMÃS "IISU"

f!.1·Lln(�' d 0Ill!)1(! <-�!:. uj l.!_ 5�a{.;.u

de São P • .\Ulü� ê. nã.J ap ....
-

llti" de 11�llul'e4":(J aunl1nlstLl.·
thTa. {.' lllO prtnc J...._:rncnL:
pa!'a aPendC!' a st.u� t)�['gos
plrtno:-,=, de t01l1:'-1}' cnnhec.

lHPn�o p,..!�;:;1I:l1 () progrr::;.:::u
de ncs:--a cidalie b�nl conl ...1

d'l<' ._,U�!:--; c� �"'�':5· dJ trabalhO

e da pl'oduçã., que coa-'.

lrôem a I'iqu�z,,- de todo <)

Valê dfl Ita]ai.

tel I i�'n·:,}.. ::nnunh��:. na piSl��
d:: �\.;!'O Cluhe lOcaL cheg'} �

rã a. Blul!l�naU, o Ü", Theo-
de 1'0 QtL1I'tlm Ba7j)os·l. O
111s�n' vi..::;"' nte. qu.: t: Di-
1 et0J' G"', !Dte l!O Bane,) do
C:om:·rc!(J C lndu",tr;a dt'
S.10 riH�ll). cOrn l�' ': aI ia""'t<-.

J.c:à·l nC:sta cld�·d�. ,·("'nl. [I

con1Jl� nhac1:; <10 ln\,;;petoI Cc-

!�'al d qUe1e E-taIJ:::l'=-c1Ll'::i.1-

to, sr. Thonlc3.Z Gregc1 i.

IO motIvo e\3. grata visi'a •

de conhecido b::mqueüCl, ln·
dustrial, fazend�:ro e II i)

mem de negócios, cujo no::,"

de prestif,'i.o alem c!as [,'()n'

-
-

DinQ.mo levou o órgão esportivo
Q expulsão dos seus dirigentes1.'"J IYEtlR,4STEIVIJI

Tt/8ERCt/L(JSE
'(/EZIfGERAI.

"eH:llll,ro _ ... A j jníeio !-'arPI'e�l1dente:

a Es:[ca- i (iras menos l'otados,
de

FELIZ lM, REUNIDOS PARANÁ L('lJ!".
Ca'�o Do.!al 78) - Curíllbt:1;>

l�'""[''''el't3.dD 1'�"lfJ {,fnnpC'jllalo
([lI11jJo:rtl!!llen1o ti o S

HHI( jJO-

:fJ:-iedades

� [la rC'f'PiP'lil1

refúrç�Hl')5

aprcSe1l1nl'.'llH hem pl'epa-

"dil' :UllOYt;.,y" (.

tletpm, na l'HSS, o silllhoJo do

fa,otLall SO\ 1l,tic-o e Ul1l� jPl-

1.;-e\'Ísta rl'fsgringol<1c1a comO

[:"Ia, tlcpois dd fúl).;itla telllpo
rada de 1 � l!), prodUZIU no :'l ni_

!lU) do� espOJ·tistas tllIl ('Om

pr€en�iYe� ]"e.s&cnt!nlenlo.
O cJl'f!;io ofil' ai soviético, u

;'Sodets!dj SJ>01'1", teve pala
'I,ura os player:-.
fc�selll o,; di)'i.

I��RO DO l PUO ilM O E Rda o�us
Distribuidor d'�

SlljJel'OU a t'l'i

vil'atln, ue;)oj,
f'eu onze eOIl-

11t1l<J, s-érie d€

pel:dendo

Cath.)s � Renaux S.A.
End, Te!egr,� d{ANDER;.

CaLxa Pos�.'1. 1·1FL<l:ÇÃU t':. TFJCELAGI'_;}\l

I
Brusque B�ut-nenau

SANTA CATARINAs.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Trouxe resultados grandiosósparao Estado de Sergipe .• a Campanha de Ed. deAdultos I

.

'
. -

Couto se nuuiijestarani sobre o III ouiiuento de recuperoçiio uarios 3elí?!c/�Hhl�' I.N Couje rencia.N.aciona! de Educaçtio
RJ,O - Heaüzararn-se,

"

num I ]!];! reunião, abordamos

aque-I (,l.a G,?lllO resultado da i�üensi- l,ml:,s. :\Iuito tem g:anho,

sergLI
duJtos ('ol:,.;isle em 'Promover I l1l�:lte lIl�nifestada apenas

.. ro�Samblen to de uebates Prollquos, les dois educadores. que nos llcaÇao dos cursos da Campa- f 1.e e seu povo com a CampR- a educw;;';o do adulto por amor I elites, PC!S, seg'.l.ndo a OplfilUO
HS Ú,[t;;!la� r�Ul!iôes da :t0.a ! di��e�'a,lll, a propósito daquele I

nha, Os pai�. ,adtllt�s" que ,vão I }·hu de :Edll�'aç;ào de Adultos, ú l'l'iHn<:',�, Fa,o votos j)��o d� professor Lour-enço Fil�<:;Con_fel'cnc'H Nacionu] de Edu- patI'lotleo movimento uacio- {'stu�lar a 1'<;)-te, n�!}llenC}alll 1 !.UperlUtenduia em boa hOl':a 1:,!'05segullll·:::nto dessa patl'lO- 111�lretor do, Dep:;:rtamento Na:caçao, cOIl�'o�atla p�la As�o- , nal:, J'
I (JS Í!1�lOS" que estudam _pela 11)€-10 professor Lourenço Fl- liea ('nlllP�Il,ha para que, em_ croua] �ie h.du.�a9llo a ,sua efet!

ciaçao Br-asi lei rn de Edueuçao.: --- A Campanha ue

hdueu-I manha, i-, ternos anroveilado .ho.

I
faturo prOXl!110, possamos ter vação e o .rnurce IHalS seguroAli e�tiv-Cl'alll rep,resentadas 1 cão de Adu�tos em S:f�ip�, -- até a prúpria verba da Campa- (), professor Cajueiros Ca�. no espirito da massa a deseja, I ria elevação do nível educa-

quase t(�das as ,ullldades da I ralou o pr;Olessor ACI'lSIO Cl'�z, nha para, �,maUlli�ençao, ce valcantl declarou.nos: .' •
da asp;'raçiio cultural, atual- cional de um povo,

_Federação, au_'uves de suas fl-I- tem sido mesn�o de ,U.llU I
CUI'SOS prrmarios niurnos, co- ,-.- Os resultados da CaIlJJ)a-,

_

'

_ _ __

guras expreSSIvas do setor e- significação gramhosa. Nosso -

I,ha Nacíonal de Educacão de 1
ducacional. I pequenu Estado j,á matriculou

..
4" Adultos, em Alagoas, de modo

I

Yárlos dos delegados esta- I nos seus cursos ue enSlnO

SU-I
4!11 I geral r-ecomendam a expel'it.n-

d,tais abordaram entre francos i plet.ivo nada menos de 20, Oüy «t ria educacional do ti.pc snp'é-cncórnlos, assuntos r'elattvos : alunos. Os acordos entre a l,-! li\'o ['01110 o melhor' me'o de
l�OS serviços. l,)restados I,lela: ú!iio, ac!'a\'és do. :\Fnistérío . d� 'I'

'\'.
r-embater Cf analtabetismo. A

Campanha Nacional de' Edu- ; I, ducaçâo, e o Estado de Ser- inscrição eleitoral, r-eve lunrlo
ração de Adultos e Adolescen- i I-iipe, têm sido de um valor ! em número crescente novos
Ies, entre os quuis os pro íes- I extraordínario 'para a educa- I LHIl'l (,QDf,�'-
sóres Acrisio Cruz, de Sergi- 'ç;1c púhlica naquela U1:;dnde

Ipe, e c",iueiros Cavalcanti, de .

da Federação. Basta d'zer" que
Alagoas. : a írequência ii '7scola prnna-
Por isso, ao fim de mais u- ria C01llUJIl tem SIdo aumenta- !
----- --�- ---- -----

-- I

I Colisão de veícui��---l�T"'��k�tí;l::���'"d"�"�;�tr-c:d - idarnente às 16 horas, nas ime.- O carro de passageiro sr f reu

diações à:l "Cia, Karsten", em o omassamento completo dJO

Testo CCntral, regi5t�ou-se uma pal'alama día.n'' eira, enqu..ntn
colisão de veículos entre o ca- que no camirihâo os estragos
minhão GMC do Expres!"o Rio f,oram insigilliflicantes, ,

Grande-São Paulo S,A.. placa Felizmente não hou'-e vítimas

13-45-73, dSrigido pelo motO- i a bmentar:
,

riEta Luiz Lun�1li. ro,ssuidor da I Solicitado Q comparec�mento
licença nl', 132,598, fornecida

i
de elementos da DelegaCIa Re-

pel:::: pOlicia paulista, viajando, gional de policia Ioc,aI1 e�ta to_

com de·stino a, São Paulo e 3; mf'.1 a� devidas prOVIdenCIaS,
limousine "SilveI' Streal", cha-; Digno de menção foi o movi

pa 59�48, dirigida pelo seu pro- l menta que' se formOu n�que!e
prie'tário sr, Osvaldo Luiz Fie' i pon'to em virtude da paralI�açao
dler, p2ssuidar da caderneta nr

i
total do trânsito,. Ené fID,e era a

15-256-57, que vi:=.java em campa fila de carros ah estaclOnados.
nhia de sua esposa e filha, com ugu:2rdando a chegada .!·as aut,o'

destino a esta cidade·, ridades pOliciais para desimp:-
O caminhão que subia. um dir o tráJego, rPsulta10 e,.,se de

morro a1í existente, tranSpal'tan- idéia do elev1ldo número de

do IJ.Ig'.Ins mil qu'ilos de carga .. l'alização, Poude,s� ter un"

e nestas condições avançava mais ou menos uma h'::ra de pa

c�m uma velocidade' nlínin1.ã,- ao . carros, principalmente cami

fazer uma curva naquele Incr, i
nhões de carga, que cortam

1',0 foi surpn,t-'ndido pelo auto-[ nosSa", estradas em "todas a,s di-

m�vel que chocou-s? CO'>ltra o reçõ"s,
"

Formação de novas turm':lS para a conclusão do Ginã�io

em um ano, Conheça 'a: eficiência de no:'fSOS métodos, pedi:1-
do, quanto antes e sem compromisso.s informações à s2cç-ão
de correspondência,

Rua Paula Gomes - 648
CURITIBA - PARANA'

Reumatismo?

Nevralgia? _

Aplique

SANADOR
Medicação
sedativo de

efeito

imediato

VENDE_SE EM· QUILO

NESTA REDAÇÃO

Os testes rodoviários realizados pelo reXACO, em
1949, em Cor!isle e Son Antonio, demonstrorom
que, à altas temperaturas, o oxiqênio do ar reaqe
com o óleo, minero; o.dinário for;'ando depósitos d8
materiais insolúveis no motor do automóvel.

HAVOUNiE Ca,ySTOM-MADE - o "motor oil"
usado nas experiências, resistiu a essa reação por conter
oditivos especialmente preparados que diminuiram a

percentagem de oxidação do óleo, reduzindol desse
modo, a formação de borra e carvão e mantendo o

seu poder lubrificante sob as mais severas condições
de serviço.

PRODUTOS DE

PARA ;\UTOr�\ÓVEIS
lHE TEXAS COMPANY (South

A SERViÇO

America) LTD"

DO BRASi ..

diversos modelol5 � marcas.

usados "ótima ocasiã'O".

Rua. 7 de Setembro, 4: 4: 9 :<13):
BIiUMENAUANOS

lIIGIAI"'p......,,. .....

J
/

PETRÓLEO
E CAa\INHÕES

.graves f2rimento?" sendo ncccs
sár ío lrrter-narnen'to elas mesmus
em casa s hospitalares. De dois
dcs citadas acidentes, os' de me

nores grav.dades,

ria se desenroaado
maneira: ."

.

Kurt Hardt dirigia 'um carro

carregado de madeira, viajando
no mesmo veículO, como' l=j::ssa-

.-----------------�----�----�--------------��--����----------�----�--------

Favorável ao Carlos enaux I
Panorama do· Campeonato I--------.----------

o
lr;.iFR]1�SSIONOU BEM O QUAr,RO TRICOLOR, "El.lI VISlVEL CONTRASTE

COJH o PALM.EIRAS

._1\
O desfecho da ultima ou percam em ltajaí, domin f ga �squerda, como mar- procurando ao mesmo

rodada do turno dest� tOl'- go próximo, o onze de Ré-

f cador ,
do winger dÍi.'ei'to, fàzer a ligação das luzes

mes'mo" Tudo leva a crêr, e.ntr!'-. neio dos campeõeE: foI fa- lio ;�€l'á qEase G_'"u.e ass::O'bu- Para r�'bater uma bola ti.-
tI -

- tanto, que .05 J:;3.Í'oís não e,s a-
vonivel ao Carl,Lls R 'naux. raclc [) titulo d' campeã,') : ilha que puxá-la para o pé varo funci<cnando satisfa'tõria.-
Com um 1101'0 e espetacular da LBD, Se vier o match; dir,2ito para depois chutar. mente, �bsorvendo por compl�to
Eucesso sobre o PalmEiras, final, ainda com dois pon-l Caril Alvarenga como mé- 'a atençao do chof€<r, ,que, m-

- ,
"

.

. ,conscientemente movlmenta oOS cl'ieolOl"eS passaram pa- tos de dlfe�'ença, mesmo dlO apolador mUlto maIS

I carro sem contudo fazer-lhe: 'a
ra a ponta da tabela, fi- p?rdendo, o Carlos RenallX i produz a vanguarda, que necessária mancbra, Assim 'é

I
cando tem situação maglli- tem direito a outra pugna'l nos proximos compromis�

I
que o canünhão colocado, eI?

fica, senão v' jamos , Com Aí, sEtnhores, uma sintes-e sos, pelo que soubemos, marcha, Cs?n: o :odado t�mlanartel�d
'

t d' 1 ., - , . ,
'

" 1'0 em po Iça0 ...ar:�' re 'J
OlS pon OS per l( os, o su- da sltuaçao atual. ,contara com �,presel:lça d�

I
me'ic da estrada, continuou ná

per�?amepão Ílão pode mai::;
Técni,camente não foi I Bitinho, E' nécess�rl.o que mesma direção, acaban�o por

vaCIlar E para que v,ença d' lh ,,,,'" to' d'" I não " haja desanunosi a de.spenc-a!'_se de uma altum' a-
.

'

,1. . �t-
-

,-
os mc_ OI �" O co �JO _'

, d proximadamente de 6 metros,2.lIlUa, ° campeuni;L�O, nau

11' ]!I:+' 1 exemplo do que suc.e eu no
't"ddeve 11 1m em')ataI' a mc- �,ommgo, r tll�aS DO as es-; ',., 1 1 . d fies 0., carro q�e cam em sen 1 o

!' touro,da:-), com poucos mo- 'I
c· k tame oca, quan o, verllcal, ,ocaSIOnou () desms�

.

de
.
nos que, OS· brusquenses '';0-1 .'t l' d' . mo com dois pontos de des- toda a madeil'!:r exietente sobre

,
'. mB,l CS C e Jogo coor ena-

I ' ' -

dIram qua.,quer tropeço an-
,t, ",,',

.

vantao'em, ainda ,fIcaram sua carroc�rl<l" naDo dan o opor-
',- ".- .. 'l' D; C' .. i do, monle.l,OS E .... tes pro-. "'_ tunidade a que S'O!us QcupantesLC' O LVj,alCllO �as" ,a,-o J • 1 1

- 'ca-mpeoes '
.

'" ' • '� Yl' .c", I pOrClOnao.üs pe O eamp'2ao' 1, tentassem qualquer me,lO d'lI o� eS1>le1 alchno", eIhp<ll ul j'bEl' d �"'lvaça-'orusquense, ; m C la _ os -,- ..
-

I mais f e � i z e s presenteou o sr. Kurt

seus -aficionados com um ............,.."..............,."_.-�___,��_"!J!'lI.......,,._.._oe_�O!!II!'!::a!�!!lII!:!_�,

! tri�illO' dEi grande valor,
, sobre' um conjunto de gran
de fama. Sua defesa este
ve soberba e o ataque. com
a saída dE' Ju�inho- e 'a in
clusão de Petrusky, ga
nhou em posithr:idade, mar
cando 9 goals em dois jo
gos, O meia canhoto e .o

zagueü;o Ivo são «pratas
I da casa», verdadeiras rev�l..

lações, Garotos vindos dos

quadros juvEnís, uma pro
va de que em Brusque há
renova ção de valor::\S e não

engajamento de velhos,
Já o Palmeiras esteve

em mau dia, irr,o'conhecível
mesmo, Houve defeitos na

retaguarda e na linha ata�
cant.'9, Temos· a criticar
uma coisa:, a constante

mudança de O

Vem S2 preparando com

muito cuidado o PalmEiras,
com vistas ao seu próximo
compromisso, c o n t r a o

Marcilio Dias,
.

em Itaja5.
Para os esmeraldinos o

prélio de domingo tem

MUITAS mulheres se prj� 110 01eo de
vmn de banhos de sol, tão he
Iteficos à saude e iI he:eza,
pol'(111e têm sardas, Entretan
to, as muis Iíndas artist.as de
eiD,ema têm "jt"

. porque pos
suem s8rdfl�! \'oei- poderá sur_

pl·eellde;'-�.e COlll esta Batida;
mas pode ('reI' que e;tamo,-;
d'Z�Il(iO a Tlllra verdatie, En
tre ez,;tas artistas estão l\IyI'llU
Lov.•Joan

'

'Crawfol'fl, .Jane!
G::tir.Ol· e tantas outras que da
riam Ullla lista intenninavel.
Assim, em'a i(;,'tol'a, se voee

I

I
/

R DIO-FUR
Consertos em rádios de' qualquer marca. Montagem de rã.

.

dioa de qualquer tipo. Venda de peças e acessórios para rádio.
:Venda de váIvulnl5 Americanas e de válvulas Phillips Ronan�

dezas.
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'2:'á RECHÃO DE ARMAS E "nro"NlçõES
Pelo prénente .edital, convido a todos os Brs,

portadores de 'Portes de Armas de Caça ou Des
porto, à comparecerem nesta 2_a Região de Armas
,e Munições, durante o corrente mês de janeiro, pa
ra r:��'aEdação dos seus respectivos portes.

Findo o prazo acima citado, serão as

acrescidas 'de 30' r, de acôrdo com ° Regulamento
aprovado pelo Decreto nr, 1, de 13 de jan:�ro de
1939.,

2,a Região de Armas e Munições, em BIu
nPhan, 3 de janeiro de lf)51.

AMARO DA SILVA PACh"ECO
Fis'Cal Regíonal

ersonalid3de, o nome, "11' Cap!l
idade "

e os direitos dp família
o determi.rladas pela- lei d�
ais em que fôr DOMICILIADA

retomava
O carvo paI:-;
'pelo ônibus,

poís o ceutl'o da carraccrüi des
t� pC;;::11o.ia em ch"io, (Fsv:ou

tnlla. 'a C:'l'wn!;, cl1oc'Jndo_se
CODl lHU pltstc (1(: HunJ_jn:ar..;áo
pÚhlk:t, O iml':lcto d u'so no

p:traeh' que cSyl1cnlo, IjUl' fic.-m

('o11lplC{a/)J�llte U'llliiicul\!>, O

ca��o ro', !"V;l(\O , o couh' CilllCll

proplie1.ár'o

A NAÇÃO
� ------____.-�---,--�- BLT..JIVIENAU, 25-1-1951

---�-�---��-- ........ ---�-�-
lI-!iiÍs l:ilgumas :o:uge:-tõcs para,

o seu "LlreaJáast", m'nha nmiga,
TORRADAS

Rf,�·taNA MORAES
N

1 .

'h" -icionisfo-chefe da Cio,

prat:
í undo (l11, lig"la, .íunte 113 de

xícaru.vde lcil'? r,l''rgulhe fat1�ls

do:! pão - - brallco uu illtf'gl'al �

dentro dessa mist nru !' fl'Íl'J (Ill

gOrdUl'!l bom quente. ai,; lt'_'1I1

"_oEtac::! � SirY:l COJU nçu('!UJ. ca

nela. mel cu géle'a, Se prefcT,l'que contém: SEi que o uso de
carnvs e fru tus na prtmetra rc- salgedn em vez de doce, p-nha
feição nãr- é muito d;) acordo lima p:t"da d, fUI corn o I ii"
om os nossos hábitOii> alimenta. e os ovos.
res . 1\1:]S, pOI q'-'''' nao adqu '1,11'_/mos um bom h âbi to que só b\:-

QUEIJO DERP.ETIDO corll

��fí�l��:eç��S t��a�;?t:nt!: c���:��� I TOMATE

1110;] Iog>, e }.Iarü i�..;o vão algu-
mas sugestões a serem apz ovei- :2 coJll"'l'e� de' sopa de rarmn,»

liitlas para o seu dEsjejt:m. de tr'Igo, 2 clhere s de sopa de

�q':-"RÕ6R�fSs-Õi
�Yollrath' 0& Stueber

'.' Encarregam-se de :',
fESCI�rrAS AVULSAS (mesmo atrazadas)
!LTl..nI?W���,ll�L1s...E I�NCmm:AlUEN'l'OS -HE ESCl!l-
, AS "

t I�EfaS'fROS DE FffiMAS
,

'CONTUA1'OS; AV.rERACõl-::S DI: CON"TRA'l'OS
e DJSTI�ATOS lnJ SOCl.EDAD1<:S COMEIWIAlS

DEOLAllA-Çõ:;r:S Dl� RI'�NDA

marrteíga.; 1 OYO, 1 xícara dr'

"U0:> de L mat.e, 1 x=car-a de
I queijo ralado (' 1 xíCaJ\: de leitn

Desrna.nche fi farinha na man

teiga até dourar, Desp�je o 51).

co de torno te, mexendo co rrsfrsn ,

len"lcnte até f:Jrnlt'll' urnu, pasta..
bem macm . Junte o qu·;jo ,e

cozínn- em ha n ho mal" a at�

I
err eter , 1f.esmanche o ovo no

leite e aCl'e:.-cente ii rrustu r-a,

mexendo a t
é

engro ....sar, Despt

je em torrudas aman te íg'adas e

strva quente,

AjustacJ'ore,s-, c;ie lataria,
parc;( ç,ticifl,o' q'�-'but9mq�
veis 'apresentar"se na

NAVITA .

é'm" I�ajaí, Ó r�d
E3lumenàu' -nor. 170 q�.� I
ser:õo ,b�rn pagos -�l

Unl bom arroz

fatias d� toucinho de

presunto Oll prcsuriln ,

em cubas pcqucrr s ..
lJE C.t-'U{N13. Ij'IC A��Of

I GALINE..A.. EDP":; PHESl.N'rO

I
� Pódcm ser utitizadas rvc

-

qucntemcnro na prtmeiru rCIe'..

<;50, enriquccc ndo e varlnndo o

s-u (l'dúp'o, P:l��e em pão
preto cu em botachtnnas salga
d i nh a s .

a

cas:os
�:�. w��:\b_

jogo q�
1I.,ló Juiz de 'Direito da

• _J _
-

-

.,� w _ "'-_':' < .;:i.).:-

na Ní'::nny Põthig, fazendo seu será O ato, se

testamento, com infraçãc: da3 o instrumento, nulo zamhem

prescrições exp:-,essas de> nosso não se puder prover O mesmo;
Côd;g.o Civil, e fez d3 modo nú, e as disposições de última v' n

io, 'não ,podendo ser cumpr.das tade sômente serão cumpridas
as dtsposíções de última vont.a- s,; o ato for feito "de cOnf,ol'ni'·
de nele co: ntí das, núlo dade com a le,", As nulid:ldcs

t}Gs ato.s jurídicos podem
alegados pelo },'[ínistério Públi
co, quando lhe couber intervir
e devem se1" prOnunci'Jd",S: pela'
Juiz," quando conhecer - do' ato
ou' seus 8fei�os, e as en�ontl;ar
provadas _ Prcvada, - como Se a-

-- Far�;] us P' nquccas com .1'C

c'i'a de fua prcrerôncla, E'i·

molho, dUnll!!e lima hora, c.n
agua tEJlIperad::l,
Cozinhar e tirar rIo fO�1I o

arroz bem no ponto é urna Iw
bilidade, l\I�'s s'_'''' ele pussnu UlIl

PA�'lQUECA::; COM SALSIC:HAS

DJ,� tllTINUTU
TIIDCHEL\VO

X�l';,_}":!:'; de f:iJ'Joh'l cJl� fJ l[.U,
..!

culh(.'r/�·::; d(� !: !.J1' dr. ln['lutl�i8�L
1 xícara dI' I,'lt". ,I "Jlhl'!'{,s rI<:

,-há ,k ferUl"lIt", :;'11 '-1 ,'cml :ul\-,
['cnr:irp 1(ld()�; 1)', jner

....

tlír·Htc�

.':..Cl'(l:. ,Jlln1_r. fi lll·tn{('·t;:l o tlr"

pr-h..:; u lcj{p .. ;lln:'I<:.:�allfl'J O DI"ti,

lígt:.jI,1l1ClllC po :�i'T]. l)el f' LI:';

('ol11el',,-<1'I" cm t.:lI, I,·:, 'J ulllé't' J
e ] ve ao forn() l'F'gul�lr. L(lDu
que r�(jrul' d:J furllo abra ['"

1,j!, o " intlod'.lza prctiuutJ pl_
c"uo (U pedaços de s Fichas ti

po Oxfol'd ou paase pasta. de

pre,'unto, ao; f,g:1tb ou de g_alL
Hha, Fica d�lic1C�ü_

E a�.sin).� 111inha ill11ig;1.� t::'rnli-

ATHACOLT-::lE COM A
MUJ.,HJ';f�

Alfr�do ,COrri'é', "n' 19u
beiro", c"tabclccido n- Sa110 do

Ncrte, impQ;:fõibilitado de
balh�: r, por paralis'"" tem como

uuxiI:ar em sua barbeélria o

jOvem Àlcido Schneider. de 17

anos, que' a,prend -u a profü;são
cCu" ele,

'Alciilo,- (n1 virtude da do,m�a
do patrão, está ",azinho no es:'q
b"lecimento, Ante on cm, o �r.

Alfredo p:diu 80 lajPZ, como

de CC stume, que' lhe fizesse a

barba_ Este negou-se, o que
provocou uma queixa do .

,En!',
Alfredo á sua mulher, D'rigin'

_ �_ ........... 'peça� pa. i.1 p·':li3,. O l·H-:r:l�: 1'0
que .tl ft"1l12a tiO haplo- f !n'l::�nta llJ11 {·��{jtico 1.._,·ll:l_Ul"1

('llj'(�!lIis lllu:til-o]U!', l!lll I �rcto e hranco cnln:lll adü
pelx1nho Clfl' ,',Il:O de es·

-

C i:lllLS il'i"allas, ehoC'tl
seus O\'Os na !Joca. a qual ramos de ,'o,etu fOl't'lIl�nte

também .,cn'c {lc 1Jerco
aos filhotes até que is
tes sejaJll c:apazes ue na·

dar indepenuenlc:l1cnte.
que a Ol'Íg'-'lll (h! palavra
llllh-er�'il Bolsa d .. ta de,
1:i31 e dcrh'a tio pome

rI,-' Fa:l]iLl y['l1(lcT'�Bor
:;r�ll, 'lh� tinha Clll Dru
�C�� }JC.i< J '.lil praça pú
hJk[l. Ullla cnsa na qual
se renniam rli:lriamen;te
os ('f)lnerc:ialltc:> )lVra dis
culir s�n.s negócios,
que os olhos dus abutres
Ú0.<,;'UE'lll lima 'estrutura
(o) qlH' nodem, f,er cont;Í-_
rlerados

-

como "cl'd<ldei.
1'u:, !e�e�cópiQs, pois aque
l:\s ;1,"'1"5 de raPina tem a

cap;leid,lde d(' ver os me-
1l0rL's llhjHos a uma di:;:
:�lll['ia H:,rdadciramenle
jgnrrcri iaveI.
{jIH) () t,desCf')pio, no de- �

('OlTl'l' dr· dois anos e in
d2jl['Tldf.'1lI.l·mcnte, foi il1-
'cnl;aln jr('s vêzes, pri_
IH01J"J, cm lUOS, por lIam,>
Ljppr;l'�hc:;" <.lO qual Za
(:.1]":;\:-; '/:m�elJ contestou a

,'ril' rit]::"c,
!-:'1illic pf)j'
Jl;in tinha C'ol'heeilllf'1110
'[e seus unis

XAROPE

St?'ANTONI0
� -

'< �-
,

�ão agravou_se,
e r iúv('l1l AIClcto

nlutu�ln�.cte. resultando ter es

,e FrÍd,�, lia t�"ta, çom O cabo

de 11111 pmeé! de barha, a pa
tl'Õa. Esta vI)l"e�(:ntoLl qu-ixa ü

pol:cin
•

que. t01,1:::11 pl'ov:dênci:5,
IJl,lPRENSADA A LB10U
SINE PELO ONIBUS

1 .. ,

ho-

1"" .

!',e�,

q11c ;I BihJia rlp maiores
Ir IIICllsr'e,� existente
1l1l1lltlO ellcon tl'a_s(_' !'a
Bihliotenl Heal ue ESlo
('Oh110;' qlle a {'upa de ta'
obra. de madeira tem ,1
jioiegadl".> de espessUl'U;
que Sllas Púginas l11ulem
i) palmos de comprimen
to; e q!le, finalmente,
CllllJl'rgal'am-se as pel"s
{le 200 burros para a eon

fC{'dí0 rio pCI'gHmlnho das
:W9' púginus de que se

('ompõe êss� fenomenal

DFICUU:

4.

05 sapa 'JS d� I BLUlHENAU - JOIN\'ILE i
couro d� bezen-o prl to, com ti- I \'lágeIl� rápj{,bs e segur-as f.v

,

I no

r':ki eruzadas: são um�',d:s cria-
I EXrTIESSO ITAJARA

çoe!". de Dej,.sc, e '::;crvu'uo para �
, __

�
__ � __----�-----

oeal!iiões m�is cerimon-osa" uu-,

In-)nt� a viflg�m (08 dois n!Jdelos

de sap1tos são fahricados por

PADAS foram escolh-das pal'�

uma viagem aérea a Ch 'pre, 4')'

mântíca ilha. ,da Med'Frr:1nco

Ori!olltal, De confecçãJ in:;le:óa,

d,\)s um

formam um guarda roupa bas-"

cC' :f:pra qualquer parte, do glo-
bo, São elegantes, Fves, d:ficil·

,mente emugáveis e d, fad! a-

c' -

loridús. Pesf: 575 gru_m.�· s .e

'ccmpanhado ror sapatos bran

cos de entrad3. 1'3.33, de�:nhadJs

por P�r cr Dc!'.se. Nova I rque,

e hoje fabricados na Grã. Breta-I
oha dtmtro do ;;"ncro "utilida-

t,�" (1),�E"jm 120 gr,), Um 1111

lo e'-tampado d'J folhas e bo!nG

decvra o c njunto trés-pcças,

,ue pes:' 700 gr, c estará ele_

gante tanto na praia cOmo .na
�

ód-ade, (Os dois mod"!0s

de Horroeks',s). O codum'! til:

banho (Slix) é ds cetim de l!Y'

lon verde i.u;:n·-e;..;curo, }JeEa apCI

,ns 85 gr., seca ràpid:a1l1en't é- e.

fiei peqttellÍno l1l!MHlo fora do

Fónnu/<I (ii'
Prof. Fernondo Mogulhãss

corpo. A' direi L�, Vl'lU09 o CDIl'

j�mto rll! vi3gcm, (j,\l(� c:;t.iJr{·

jgualmente adequado rUI'a (l(" -

i;jões mal� ccnmoni' sas c ele·

Gab'll'dinc prcl& ({l pl'O-

o cr-eme ou\' m'otc ie
a mItis. »oll111cntamlo
lhe> a rc§isfeneia
natv_ral

(_) Crenle Nivea disflngue
�se de outros cr�mel, de be ..

leza por Fer tambmu um

creme de saúde da pele. gs
sa distinção provem do f'lto

de ser Nívea fabricado (om

Eucerite, substância de ta,
se cientifica. de composição
celular idênticà a da e!}id�r
me humana, A sua cutis

pí'ecis-a de :r-UVflA. O Cr�
me NIVEA eVIta o l'eSse
c�imento da peje, o apare
cÍmento de asperezaS, m�ll

chas e 1'UgaS prematura"
NIVEA é um ótimo creme

para. <> dia e para a nOl"�,,C
presta·se maraviihosJ.mente
como bastl p'l.ra o nó d� 2.1'-

1'02 e ao r>ouge, E' talubêm
ideal pa..a a limpeza. (h, pc,-,
le, Creme 'NIVEA contém
todos> 'OR elementos nutriti
vos necessários à conl:'.fll'ya
cão de uma cuUs bsla e l'a.

dia, ' .",:,.>!j

1950 pum

brD�ileira,
q íllvlaçãn
o ;;1', Rubem

o f{UP '-e de'\." ""111'1'''1' JlC2J'a

Em"'.l'l J951,_ d-pcnde <I';) �'UI)l� que l:J

s� ex- I ]JlI_,U:lO
nossas I rcn]jz;açocs eco-

nômicas, do gnhl 'com qlHo! o t'

gravamento do conflito entre (

mundo oc'dental "! a RÚ;f,s-a In_

fluÍl'á sobl'� o rl'cCblmcnto do

diretor da VARIG, a:;;"irn

p'ess�u:
,,"No ano- que 011J. finda, u. a·

viação cOmerciai braSileira 2_

pt'ofundou SUa ul.11;dade- pübli.
cu, servido de' modo tecnicamen- �1ateriul Heronáutico, do aUtn�l'-

te aperfeiçoado um c-ntingcnte io do nÚmCl\). de aeroportos e

mn.ioj- de pOPulação, ao mel'm,)! melhoramento dos. exh;'cntes,
passo que" VOl�ando suas visla�' etc,. çont:::a,emos, entretani ).
para Q Intel'JOr, em, lugar oe com um -at 'ado p;)(lel'OSQ: um

insistir numa competiçã�, exces_ presidente de mentalidade avia-
siva na costa, ampli�u� su' ,·,,;011. tÓl'Ía das nnis deSenVOlvidas, o

tribuição pal'a o deEenvolv:m"n_ qual manife,stcu repetidamenLa,
to' do paie, hOS Í>ltim.os tempos, o - desejo de

Em resumo: 1950 foi UIU anü' ::jUdfU' as empl'é;i.'is a vencel'cm

bom, de l't',<:ultildos que fi�am!.()� ohsiáculos que lhes
-

d'fic'll
incorporados" no 'nosso nah-imo! tum O C:'lh1Í,nho I; [\ beneficial'

,

I ,

j'1io �HlI'Ol1:í.\ltj<lO e honl's"l' G ,HHb "" no,,"'" e:'11l'uhlra O1Cr'nvl;,

es.pírito' com', que:- nossa-avhtção f ri,1 C01H "m"lifl.çô(',q ccnSÜ'lltiva�

�PO('a
tI"aVíllJl ('oml} meio
PUg:H1WUtO l.�ubo!> de f"H'-
1'0 de peso eOl1;venciona1.,

..... - .....-�

��tr�]'.; �-;::.��<!!�r��'"?:';->k����,f·��lo"f':'·��'�fl<i.�';tI;7·À�\1���!��+.;fp�� �

;

�" 11 DELEGACIA R,EGIONAI: DE -POI,WIÂ��eo�
MUNICA AOS INTERESSADOS QUE A COl\-U�
SÃO I'�X:t�lUINADO:Rr\. PARA CANDIDATOS A lUD
TORISTAS, ESTAR1\.' NESTA CTDAllE NO DJà
VLNTE �1'l qUATRO DO CORRENTE,

�lliiill_[;lImlmliilllliilllllliilJII,mllliií!II!lliillJl�IJrullilllmU!!!lmUII'
;; ALUGAMeSE
: \rát·io�) apartanleJlto�; uo eCl1tro -da cid�(h_-� l'epan:l
� iufol'lllflçõ,ig à Administradora Predial C:omE1!�ial
'§ Ltd'-!.' - Rua 15 -de Nov€mbro, 714 " FOHe 1323
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Vargasofereceu
trocadoe pô

Crê o sr. Odilon Braga que seu partido não mOdificará o
---_......_.........,.--------''---,-----------------------------.-.

Continúa Invicto

Espetacular façanha do Duque
de Caxias frente ao

-

Figueirense
1-1011r050 empate colhido pelo onze riosulense - 2x2 on marcador t_.

. _'\�ós estar perdendo reagiu valentemente o
..

Duque"
Rio, tOo Corr-esponrlen ter

I
uos vls itnntes que encontrar-am I dir-eitu, melhorou lie tuaneira

_ ... Precedido de enorme rurtaz. ;1 derez�' rubro-celeste: IlUlJIa lsensi"el, Desta .feitu "o feitiço

cheg.ou snbur!o á tarde em nos-
I
tarde j!J1'-'ec'ayel. ..1 mur-racâo !yirou contra o feiticeiro" e

S1 <'I(!ade, a l'epre�l'nt'lÇCtO elo I.'pt') :1,l:t deu resultado e o ar- I �i uão fêt��".' anulado o tento

Fisrucirvnse [: (' fi 1
.

r'
1 - ,

'"' ,,� ..... a m (e co- queuo �!{'O fez jus <l Y;agelll de Zi: Antunes estáriamos '('0_

lher um faci.tmo triunfo con- :1\1e I ealtzou de avião chegam memorando a maior

trn a "barbada", conforme fr i- do POUl'OS minutos afltes do ,lU Iuteho l riosulense.

sule.nJ;c,

Palmeira� I

Aliança::; I

scnüdo de obter :\

cOlabora-I'
'" ,H' moíneuto

ção. do lurtido
.

do hrirradeiro
. " e G, •.

.

.

J ,
. o

. nenhum convite parà me (\.

Eduardo 'Gomes é10 futuro go- 't' D t C
. .' I Vl� aI' com O sr. au on ' oc-

vemo da República, Adianta. 11' ·c � d
"

o re10.. or..u 0, caso se c uc •

tíze ° 'encontro, ouvirei o 'Pre-

l.OU UIIl cronista blumenauanse.
Entretantn. em futebol o que

resolve silo os �)() minutos dis

putados dentr-o do gramado, e,

mesmo com o placard adverso

de 2' ter: tos a D, senrlo o seguu
do gol consiguado de uma pe
nalidade muito rigorosa, mur.,

cuda pelo conhecido úrbiko
.Yrtur Pau.o Lauge,
O s�tlnndo tento dos floria

uopolitanns ao em vez de es

morecer a fibra dos .ocais, deu
lhes 110\'<\S forças pura a reaçâo

que foi algo jle extruordlnárro

Eustalin II,' Ióra da úl'ea, apó�
soríos ",laqlles. cousigna 1111111

belo petardo o lo, tento I'Ío_

í�]cor:.tro, O Duque aninhou
em campo a segu'ritc equipe:
.- Líco, Konder e Geisler. A

belardo. Jorge e Ledra: Erui'lio

Chico, Z(' Antunes, Eustalío

e Borinl. A defezn agiu de

mnr.eti-a estupefaciente e o a

taque na etapa derradeira com

Chiquinho na ponta, Emilio na

llleia I!squenla e Eustalio na

I

iAbatido o

lpelo IIB�la

dizem que em H'o do

se pratica futebol, hein ?

respcsta acaba xíe \Selr 'dada

pelos ouze rapazes do Duque
qUe defenderam de maneira

nbracadahrante o prestigio do

pebnl desta zona. Parabens.
VISITA O JAPÃO - .Ioc DiMagio,

ter field" do quadro "New York Yarikeas", filiado à Liga Ame.
r-ican'a de Basebalj, uma das duas prineip"is ligas de, "baseba] l"
dos E':stados UnIdoS, esteve )'ecent"mentç nas áreas' de 'I'oquío e

YokOhama, n,? Japão e n'2 Carála visitando 0[; mcmtiros feddoB

E' enfermos das fcrças armadas da." Nações Unidas,

Durante sua. permanência em' Toquio, Dil\lIagio exibiu-se 'pe'
rante 50.000 "fans" japoneses de, "basebal1" no .8stadio de Ko.

rakuen, NoS mtervatos entre suas visitas a hospttats, O Cspol'tista
norte_americano treínou tarnbem jogadores jnponese,s de, "l'Jasebal".

A fotogl1.�fia mostra Jae Di'Magio agradecendo os aplausos
que recebeu de uma enorme multidão qua,ndo entrava no Estadia

Kcrakuen, (Fob USIS).

trthuição a sua colaboração,

('crrada

Convem

lllInuto.s

Feli'cilulllOS "encidos e \'ell

('('dol'es pela mane'Íra cOrI'eta
com que se portaram dentro e

fora da caucha,

,

Campos do Jordão, 24' (Me-.
ridiona]) - Falando aos jor

Vargas
confirmou a missão do sr, Dan

ton Coelho junto a DDN, no

sentido de obter a colabora

�;ão I�O partido bri:gadeiristà ao

futuro goverr:o _ Adianta-se, a

propósito, que uma pasta se-

1'<'1 oferecida a UDN em retri

buição a :�ua colaboração.

I duqulstas, e oxalá consigarn l'e-

ll;�tir a fa�al�l;a domi:lgo ]1ró
XlH10 na CaPItal do Estado.

a

Rio do Sul. (Do CO!TeSpOll- \
lhor er.tendímento em :mas !in

dellte) - Yia.iando em condu- nhas l'onquistando ]w!'a Rio dI)

A asshlelleia delira t'om o
çüo esPecial reeebe.lllos na tar_ Sul um triunfo nitido, eXl>r�s

hrilhante feito lIe s�us pre(li- de de s{;llado ultimo li visita da sh'o e justíssimo

letos e Borini 10(,:0 a �egllir luzi,(ia emb<li' ada do ·Palmei- Foi a .melhor _reentre" pos

fulmina a cidadela de Doly, ras, d�' Blu1llenau, que yeiu daI' slvel dos rapazes do Be:n A-

110 tento que �{'ria o do em-
cOlllbute ao Be:a Aliança numu Iliança 'ql!e demonstraram suas

]la!e. A assistencia delira de p:,leja de yoleí. I condições fisÍl'as e té.cnicas su

t'nttlsÍ:lIslilO e lll'lÍs alguns mi- A turma "cá de ca"a" na I pel'ÍQI'es aos valentes antH30-

nutos l](. franco dOlllínio lias l'in:.Iliss:'ma demonstrou • me-
I
uisbls.

,_
V O L f I B õ --l-��_- :...;.,.....;._ ___;,. __;"

Vencido
Caça e

-. Fallou ·treino

o Palmeiras
Tiro' de Río do

alvi ..verderdes locais-

pelo
Sul

'rio�ulenses o juiz dú por- el\-
-n"J- ril�

a lllemora"el hatalha.
Vi

!1Il.l. a f!!n\ e.

l'e"ealtal' '111e os 4- . laJe com ;::5egu.ran� I
�,> "I Ext'RESSO ITAJAnA '

itllkiais 1)�r!ent'erall1 I '
- - - -- ------

aos

'ame, Paraguaio abriu o ::'scúre

:10 primeiro temPo e ZeZlI1ho

jJlI�el:an:. ,conter a l' .'açàv, doo, Rio do Sul e da L'.ga Riosulen_

adVelS3.110S que' Lncenbvados se de D=sportos, Consignam s

pe-la enorme as,;istencia, � jo- aqui os agradecimentos dos a

galldo cCm sangue 'e fibr.o, fi-. tletas palmeiren��s nela ateu

zeI'a�n v� �ue também em RiO . ção e c.ordialidad� de 'ctue foram

do Sul �e JOga bem Q vOleibó1. alvos.
A equipe' esmeraldina, cUJ: �

eJementos achavanl-!�e disp2nsa'
dos dos ensaios já há. basbnt'

tem'po, esbva sem conjunto aL
;:';-Uill, nlctivo pOrque não S2 p-

char;'m em R;::> do Sul, " como

nós ;oabemos, vaL� mai.s {) cçn_

junto (ia qu� o valor individual
de cada jogador.

O primeiro "s'2t" fni venCIdo V('ll�eram poiS, o'" l'ap"zê�
peJo Palmeira�. p�lo e�CO!'e "per· que defendem as .cCl'es do Caca

'adíssimo d� 15x13; ,'3 seg-undo e Tiro, " souberam merecer -a
v.enceram os r:_pa<.":s d" Caça e vitória, 'Porquanto empregaram'
T.,l'o pelo ü'rnbem apertado "'- se à luta com tedas .�'S ,S'..Ias fo!'_
corl'� de 15:,13, e na neg'I''', le- çJS, dispostos 5a vender eal'o

�rados ,pela fOI'r;a de vontade e I uma derrota, e não rec�p!!:'ona
JIlcenhvados p�la assi�tenci ':, l'am a ,enOrme assistencia que
levaram lJ. melhor os rlO"ulCn, S� dirigiu ao 1'c.:1 da partida
ses �=la c�ntageru de 15x5,. porquanto venceram uma equiv�
AssIm. ,('vlUO vemG�, bl'llha' ha,stante categorizada, c,amo se

ral? os' 1'10,sulens�� na noite de ja a do Palmeiras E, C. embo-

:;a�a�o, le'\'ando de venci(!G a 1.:, desfalcada de algun� dos seus

equipe do Palmql'Ds desta cL elemlmtos,
dade, mU!,to embora apre;;enta,;- PaI-abens, pois, aos riosulen_
1!em um padrão de. jogo relati_ ses c faremos votos que conti.
vam?nte inf.erior aOs n'�ssos nuem a brilhar porquanto cada
npazes, qu.e, s<!m c,:mjunto al, ""tória contribu'irá para.Q en_

gum-t.)lQI' falt<l de- h:einos, não grandecimento do espol·te em

'��"��\�
----....._� ........... f('__ ___..�:__

A propósito 'do qu" Yinhé'mo�
noticiandO, rcaliz<:lu-s':! sáb�cto
roa cidade de Rio do Sul n f'n

�ontl'o vOle',balístico p',�b�c';'
equipe ITlaSculina do Pahnciricl S
E. C, e do Caça e' Tiro daque-
la cid:de. .

Campeonato Carioca

Agora é a Vasco da Gama
qJue��:lide_'1tI o certame
Outra vez suplantado o América -Decisão no proximo domingo
[) cel'!;,l1le guana'barino viu

passar, na tarde de dOll1il1t�o,
!;l1a pellultillla rodada. Pa,\sou
o Vasco .par:1 a lirlel'an��a, <I]1e
�al' de mio ter tomado parte
UI} qualquer .in�o, em vista de

nO"a dE:l'l'ota cio ..\mérÍl'a. d·.'s

!u yez contra o Botafo!!o, que
i f:l\'ol'eceu gr(llldemelül' O� Yas

('ainos, Para estes bastal'ú

UIll empate, (Iomill�o }ll'úximo,
Pura lJlI'; conqll' st:lIl o L'i-calll

Feollalo. O:s rubros, (/ue :e\',l

nnn gr,I.ndl' nlntagem, ueham

;oe em situar;�jo l1.3S· mar;; difi

i eis, illtel'e5�;aIHlo-lhes ilpenas
a vitória,

�\ roda(la {eYl� ('Ql\let:o ,,{Iha

.10, quando o BllHgÚ. depois de

l)s{ar perdenuo por :! x 1,' no
111'imeiro tempo, a'vanta;ian-se
Ilo segundo por 4 x :i. Os ru_

br'o-Ilegros cai;'am muito no

',eguurlo "balf-til1le", dai. o

I riunfo ball<;uensp. l\Inr'caralll

CO"n.l UnI:.1 ' a�sist.!ncjfl bastan·
t� con.sidel'áve.!, pi.5é1ranl Cnl

ça�)}l��: <''f-' d1-\r,s (,equipes, :Ji'"iifl
<illnh, das: Palmeiras: Vel'g:lio.
Canguçú, \-VJ�rge<;, J\:Iaul'C, T_II!7.
� Juca; Caçrl. e Til':) -- Cllrt,

RUdi, 'Carlito, Egon, Ivo e Tú_
lio iMonena),

.

iQuatro mil
indigenas
morreram

"111 :!. e Es(]uel'llinha 'Para o BolarOHo: O�valdo, Bas:;o ','

III ii i s querido, ;\lh','I'[o d� Santos; Hubinho, Avila e ,lu

(;;ulla :\Ialcher foi UIlI bom .iu"'!., renal: Pal'atju;lÍ.o, Genil1ho, pi_
'.eI1110 ;1 renda de Cr.::; ,.'"" ,i lo, :'\ecll' e Zezil1ho,

D!).[)lIU,OIJ. Y�!lI'endo :1 jJl'eli- América: Osni, Osmal' I'

llinar, o onze hangueuiSC sa- .]ueI. Hubens, Osva:dillho e

gl'OU-Se campeão de slla catego-' �;amba: Natalie,o, Carlinlto;;,
I ia, tn:"� pontos ii I'rente do Dimas, RanulJ'o e JOl'ginho_
\"as('o, Quadros: Cltima rodada do l".'l'tallle:

Ban�ú: Luiz, Hafané:i e Su- Bangú x Flumin'::llse (sábado)

Ia. (_;ualter, :\lirim e Pin�ue!a; \'asco x :\mériea (domingo).
Menezes, Ziz:'nho, joel. :\loal'Ír

i.' Djalm.n

LONDRES, 24 CME·rid,)
Segundo ionformações

chegadas a esta Capital
4,000 indígenas morreram

ou ficaram fe!'idOs p.m con

sequr·ncia da: erupçã-o du
vulcão Lamington, em No

va Guiné, . sitU'�.do a 160

quilõm'ôtro.s do porta IIe

1vlore�by. Trinta e trcs
brancos, na. maior parte·
austl'al;<anos, ·cS'ão d�sapa
recidos. As autoridades de

taIiÜIEm, no�so

. o outro' candidato surgido-e

éIU{', conforme
.

[1.'ÚUIlOS ante

rio,rlll(![:,!:e, desconh�cía;mos

quando dÚllIOS 'p'ub:iéidade à'

nata de doming.o transacto,

Trata-se elo mhjol' Newton

Baneto, outro abnegado e in

can.savel lut.ador pelo progres

so· do esporte não só 1e Blu

meuau como' de todo o.Yale do

rtnj.ai .. E' 'o major .

Newton

Barreto \.1111. eleme.nto que con

centra todas as ::spiruções da-

qne-�s que 'Pugnam pelo el?-

Pesadas as
baixas dos
comunistas

SAIGON, 24 I VP) --, o
general Dell-:!trl! de Tassig
nu dsclal'ou numa entre
vista a imprensa, realiz�l_
da h.'Gje, que "durante a.

ultima batalha os viet_
minh deixaram no. terrena
1. 600 mortos cau.�� dos pe
las tl'rpas fl'ancêsas, S ,_
gundo informações de pri
sioneiros viet-mlnh e pl'Í_
sione-iros francêses evadi,
dos, 'J. cifra é incrh'el,
mas é provavel que a naU.

da de 6,000 mortos seja
dada ainda hoje ao conhe
eimento púhlic". isSo s:m

contar os fer:dos".

NoVo� Guiné comunicaram

(Conclue na 2a. leta G)

F1aIlIengo: Cláudio, Osvaldo

e .fllH�IWI: .\ristólJUlo, Dé([ui
.1hil e Bigode: Bigu;'l, Harry, I
;)lIl'\'al, (;ringo ' Esql1erclin1Ja.

VIA-GEMS
COM

"DOUGLAS

.
REClEB.El\IOS:

BICICLETAS ALENIÁS
"ELITE�DIPLO lVIAT"
';Í\'l E 1ST E R"

, BICICLETAS S'UECAS
"CENTRUIVI"

-. PREÇOS l\fODICOS _'.
S. WIPPEL & elA. LTDA., Bl1UIl.euau
(,..:.._» Rua 15 de Noye.m,bro 143-4 ,{-}}

Sol'l'ell mais Ullla clerl'ota

�gora o ex.lider, :\!arcou

� x 1 o Botafogo, que déspe
fu-se vitoriosamente do eeJ'-

lUlllentou 110 segulllÍo, de.�coli

:anl]o i\atalino ainda nesta fa-

.Toei 2, Zizinho e l'ingueh panl 1"'" Fonllll a!'l'el'adados (:1','::".

01; mulatinhos rosados r DlIl'-12!W.:�H(j,I)(). Quadros:

Jf.-X-x-:$:-x.-x- X -:x - X -x- .l-X

l-rrS -l-M A-R (On-I
I
I
I

! S. A. AG.ENCL� lUARITIlUA E! COMERCIAI",

j AGENTES DA:

i

I

I
I
I

!
I

Brodin Lil1e - Norton Linc - .;rohnson l.i·I'110 - Rotterdam South America Line -

Companhia Nuci.onal de Navegação- estei.)
.�

PrÚ�1l10S U::i��L�:::e::::::O:::Jaí: ,I\ N.a.cÍon-a-, Data da. I

lidad1c� chegada Dcstino

M/S "PIRKALAND" Suécn - fim, de janeiro de 19(51 r:'31'a osl
!,ortos Ó-O M:editerraneo até 0JOriente Próximo, .

Brmóil'?Írn - meadO:; de Janeiro 195.1 parai
05 portos de Rio Gl'ande

. !

Confetti

I
-f�-'-,-".-.

�--�!

Para Brincar o
IOFE�!��!!al! I
I

�Iascal'aS I

La nternas, etc, I
PELOS MELHORES PRE·. {c;OS DA PRAÇA.
G n A F I C A ,i3 S,A, .1'"

,
Pelotas e Porto .\legre, d

, .__ . �
"

___� _'__e_N_T_o_v_embro�
533

,[-

-�-::._:- -=-
di(D4sMPU = _*,_9L _

Serpentinas

TERCAS Ql.JINTA:S Fi SABADOS:
--------

Itaja.í - Joll1Vile - Sãó Paulo _. n.in !

Itajaí - Florianópolis - Lages --P , AV;)gl'c:
.

. I
QUA..UTAS, SE.�TAS E DOMINGOS:

ltajai -- Joinvile - Paranasuá -- [iãu

M/S "I'['APUCA"

AVIÕES PARA 21 PASSAGEIROS

�PITlaLIII
li�lll[all
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