
qU'3.nttidade de bebidas, Elp:d'O,
segundo declarações de teste_

munhas, mal se aquentava em

pé, Mesmo assim, os seis. re.

tornaram ao "eículo, e, toman_

do a rua que conduz à Vil", No_

va para lá .se dirigiram a gran_
de velocidade, Brinca;am, efê�
tivamente com a morte. Da VJ_

10- Nova. passaràm '8.0 bairro da

Velha e de lá resolveram diri
gir_se à cidade. Nesta altura.

um dos passageiros, do nOme

Carlos An,érico, resolveu viaJ::r
no estribo direi1t.o do veículo. E

assim rumcu o caminhão pel:l
rua João' Pessoa, numa veloc'_

dane extraordin:ll'ia. Já quasi
no fim da mesma, DO,S proximi- I

!lades da tinturaria "RenoYado-!
ra." CQn1 os. sentidos obliterado.� 1

peI�. aIcoaI e devido, t'llmbem.!
a. �xcessiva, velocidade, não .�ti_1nou com uma curva alí exi.sten.

RIO, 2 (Merid.) - A trans- pacificação e tranquilidade do te, perdeu a direção, !'nil:r.ando I
cargo do Mil1is�ro "ais. O �r. Negl"�o de Lima, viOlentamente numa vala nUtl'_

reuniu' grande nú- respondendo, disse que a paz ginal d'a' estrada. Jndo chocar_se

210 barranco. Carlos Américo,
_" "'1'0 p'erSOl)"Jl'da(le� '11- l'ac',l'onla] rerl,lluenle é a suaJ·.t_ , ., < ", J •

que vinha ,no ellitrib� não tevil

clusive os 51'S. Horflcio Lafer, preocupação. DiSSe qu:, evo- tempo de Saltlll:', resultando fi

�João Ceoias, gat. Estikc

I
cou a atitude do presidente cal' impre·nsado éntre o veículJ 1

teu]" Hicardo Jaífet, Amaral (ietu:io Yal'g:ts, a SUa sereni- e o '1)'arranco, ;tendo_ morte ins-l
{::I i t NR""

'

1.'l .•
"5 d' s'

tantane·:!', Era prêe'sanlente 2� I

e XO o, r erett umos, "'OVH;:" I c�"e, esqneeeuuo - IS t 11-
hem,s e 45 minutos. Tania o I I

Filho, 1\1elo Viana, A tilio \)- to,�s e as duras ingratidões:'e mctorist.a como seus corppanh�L! .

vaeqna, Pinto- A:eixo e ou- I'eunindo 'no' seu goyerno,as ros 'evadiram_se, càm exceção de.!

h'os, O sr. Rias Fortes pro-] JIl,::tiS V (lj'il:lClas e expressivas I ur:'. a':1e ficou. no loea� .. Algun'\ \
mmcíou ligeit'as paM"ras, res- ('bl'l'�ntes dO Brilsil Em se·

mmutos depOIS. a n,oheIa che_

,
' .

gava à cidade, tendo comp:3I'í'_
!oaltllndo a llecessidade da I (Conclue a,n 2 . .a pga. letra B) cido imediatamente ao hlg:;r d':J

turas, -esquecendo_se, complet'2.
mente, da ãbsoluta incompatibi_

,rem, que' é o autorizado' intér- !idade do alcoCl COm o volan_

prete . da Constituição com I} sua te, peIas �9 horas, aproxima.
alta,' responsabilidade, dará a damente, andavam pelo bairro

111tima paJ'a:vra, e, entãO. venci_ da, Itoupava Sêca. onde, na es_

Çlcs, curvar_nos_emo.s

respeita_I
quina do bar ms.trela, .de:-am

,9amente. Até lá. continuaremos pas:oagem a M'luvm8. Telxell'a.

com a mesma fé do Moleiro de Na volta, pararam no bar pal_

Sans Suci"... ,I meiras, onde tQmaram grande

Iíiiii_-

ameriennn em faval' de saucõss
cónüa a, China comunista.

'

LONDRES 2 (DP) {J,11
,

portacvôs do Foreign 0f:"'-;:;e tk
c��rO" hoje que, não estavn, em

C:Cbd'çóes, de confirmar' l1.� rn ,

formações provenientes de VV?�
sh íngton, segundo as quais o

Ridway,�comandante do

ExérCito americano na

Coréia, tinha réc9bido ordem
de parar as forças das Nações
Unidas no P.ali-,lela 38. Infol''-'

mam _cs meios oficiais, que o

s
F-oreign Offj cé está, em contuc;

to constante com-,o Depat,tamen
to de Estado, sõbre os proble.
mas surg'id08 com ,os ac;:nteci.;
mento� na Coréia e que qU'll.

quer ordem llesse sentido teri.a

sido imed'atamenie coumnjeada

r�m en1PQssad�:s hoje, enl eerL�
mÔl1Íol de estilo o" 81"S, Paulo
Fontes na Pref�ituI'a MuniC'i�

pai; J'o&-o Bayer Filho, na se:
cretaj":,,, da Fh:Eenda; Telmo Ri_
beiro, na. secret'1lria de Justiça e

,João CO!Ín na. secretaria, de Via_

çã9 e Ohra,S Públicas e Agl'icul�
turno

O Si�. J'oão Ba.yel' Filho, respon Idfrá., por enquanto, pelo expe_ I
diente �a 8ec-"etarUt de Segu»

ano
A "Casa do Professor" virá

bfereeer aos educactores, 'no in-
As esc:;Jas "E' essa, nlais ou m€nos,

pelo Brasil todo, a situação
dos pr,ofessores e, em parti.
cular elo;; nrofe'�sores pri
mários. Na' fBb::e d,'oI; vida,
ninguem ccmpreende a fun_

ção nobre, santa. patriótica
e fundamentalmerlte útil,
que êles desempenham. SãO

êles os semeadores, os que

arroteam a te l'I'a
,
e ;� feeun�

dam, para a colheita futura,
Vendo a sf.>::U'·f!J n'nguen1 se

lembi'a d",quele que lançou l'

semente ao sólo virg'em,
tine, !l'mãos daqu2le acEnde.

Eles sãO, em suma, na des •

.

doI' de Iampeões que nos fa_

lava· ·Bilac, Q qual, ilumina_
dos todos os oombustores da.

cidade, que toda faiscava

gIol:josa e feliz, �ub;a a la_

deira escura de um mOrro. 2

ia dcrmir, humilde e obscu_

ro, na humildade de uma

pobre cabana sem luz, ..

Mov'�m_se pois, os pro_

fessores de 'todas as eatego�
rias e trabalhem pela cons_

trl1;ão d'? sua Casa. Apelem.
com êsse Objetivo, para te_

das as clo3sses socjais, por_

que ela", lhes devem êsse

auxílio. As' �ociedades que
se man'ifestarem ingratas

(Cernclue na 2,a letra Dl

vEl'no de. sua existenc'a o

CDntinho, soceg'2-do.
'

, A campimba iniciada em 1990
pelo pmfessol'ado de. Santa Ca_

tarina, em pról da constrúção
desse estabelecím�nto merecEu

o 'apóio unariime de todas as' au.

te I'idades eclesiástica,s, civis . B

militarB7" e de todae as cluyses
sociais.

.

seu

nes, no objstivo cristão que en_

cerra a Casa dos Prof2.ss0res.
Esse esforço conjug-ado de· to_

dos permitiu que a

de 1950 rendesse a

importa�cia, de Cr$
tendo -já sido rançada

Momentos
lt indis(ritivel�

'dQ posse do. sr.·
FALARAM os Slís. ,HERMELINDO LA RGURA. FRANCISCO GOl'TARDI

NOVO GOVERNADOR DO l\'IUNICIPIO - -ENTUSIASMO d:o POVO RIOSULENSEt

viveu Rio do
Wafdemar

Sul por
Bornhausená_

OCCfSiao

RIO DO SUL, 2 '(DoCorr�spondellte) - Dia 31

de Janeiro'pr6xhno passado, precisamente às 14,30 ho

ras, noss)ll cidade viveu momentos, de indiscritivêl ,entu

Riasmo, quando uma gigantesca cal'avana de veícú:'os, a
eompanhou até ao residencia do conhEcido clínico, Dr. Ar
wino vValte'r Gaertner, o préfEito WaldemarBornhausfl1,

A's 15 hOl'as" uma com;ssã.o de vereadoreS foi bus
ca-lo para as solenidades anunciadas, espoucando no:>

ares os rojões até a ocasião em qUf.' S, S. subiu as escadas

(la Prefeitura Municipal.
Na sala do Forum, o sr, ArtU,l' Muller; vice-pl'esi"i

dente no ex.ercieio da pr2'Sidencia da Càma,-'a Municipal,
em vista dia ausência do titular, sr. 'Raymundo Mayr So
,brinho, deu poss.e ao novo Prefeito,
Em nome dó Partido

SOCia!'l,rídO
Celoquente discurso, para lo.

Democrático tivemos a" palavra 'gO a seguir ouvirmos a, palavra
do' lider da bancada, do citado. ',$erena e: cheia de fé e esperan_

partido, ,Sr. Hermelino' Largura, ça do Prefeito "Valdenwr Bar.

t�ndó, o ladv-ogado FranciscO nhausen. .

(}{J!tnrdi, líder udenista" profe_
,
l.\lnmen'tos após, no gabin�te

da Prefeitura Municipal,. o sr.

.""Venceslau Borini transmitiu o

do aJS pres,�ntcs, uma farta ll"l€_

sa, de salgadi'l1hos e bebidas a

vc'nta.de d·_:;ndo o pO'lO expansão
ao seu' entu�illsmo corn vivas
a'o novo PrefeitQ,

E as,s'n"

compreensão
as cerimõnias que jamais serãa

esquecidas, pory_mmté, desde 1.C.
de Fevereiro' de 1951 pa",\sou o

municip'o de aio do Sul a ser

govetnado por um indu.strial
capaz de g;gantescas

NEGADO PEt.,o TSE PROVUlEN'_rO AO RECURSO INTERPOSTO, P]�LO SU,.

-...,.-..,'--'-- WANDER LEY JOR. '-,----'--

FLORIANOPOLIS, 2 (Do Cor.

J
do vice_presidente da RepÚblica,

respondente da Meridi'onal) - sr. Nerêu Ramos, para deputado

Interpelado o : deputado federal federal, 'assim se expressou:
W'anderley JuniQr, pela repor_

'

--:c-. "Tive conhec'mento, pelo

tagem elos "D:ários AssociadOS", rádio, da decisão que lhe negou

sôbre a decisão cÍo 'rribunal. E proviÍnení0, devendo confessar,
leitoral. que não fuil totalmente supreen_
terpodo sôbre dido. Sabia que os ll1inishos

_ . '. ,__ ,� _ que d.ccidil'am, em eonsuHa,
dúvida do Viee�Pre;;'dente, ,há,
vi8m de, pm' !'ocl'ência, votar

mantend,() o ecu ponto de vjst,�

manifestado na l'Vnslllta, m'as

'i:sper-avll que· 0'", nOvos mirlÍstros

decidissem por fôrma. diversa;
diante' do 'texto da lei, um!!. \'(12

que resposta ú consulta .1lão
. con.stitue caso julgado, como o

pl"flpl'ifr Tribunal Superior EleL

toral decfdiu no caso do regis_
Lo ela candidatura do ".r, Ad'.! ..
rnar de Barros".
E o deputado Wnndel'le:o,' Ju

niQr, concIu�;

partido
ruo, 2, (Merid.>; ,...;. ti li':;

Adhf'lIilW de Barros falan_

do à l'eportagem declarou:
"EstiVe cumprimentandõ

o sr. Getulio Vargas' ,e �.

sr SOUZf9.' l.óin1B, da Pas_

tn.< da Vial}ijo",
Sôbre Sq ,viaj:3ria

Europa, em m;;:sií 'J

verno, deel�rou:
'"DtO qun1cjuer fOI'ma, com

rúj��ão ou f..elH ú1Íssão VÜI�
," ,

"" 'r Cl . Quero descansar.

Rsleii ultimas mêses
xfirflh1_nli'}'@gotados",
Sohre a fusão J do

�flm o PSP disse:

"�iio se' t1'2.ta. propri"'*
incut·? de uma fusão, e s.im.

I
:;G, 'fl:mlação de ün1 ·novo

!'artido" racrescenta,n(liú
'·Isso. 'entretlanto, ai.nãa

e.sti apenas na idéia e e.,

,• pfJs:'ivel 'que somente ·da.

(JUí u a.le,.uns

t fCl'n1a't"

(Concue UH

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

�lAURICIO XAVIER

j I partiCipação estrangeira no aprovi fI'talneflto do petroleo brasUelr'o
A;--;SE C1;L\.Tj<�:UJl�JEL-\Nn '"

, RIO,.18. I ,'io)ti'·Í;is IW (':'.i"ri,;,';
os argumentos levantados con

I
2 _. 'lUe ·,l. l'"rU,-,'pa'jiio €:0'

tr-a, a �articj!l'a:çã-D estrangeira 11" tnlllg-c;ira p,!�l,-' afda!' a 5ubera;.
aproveitamento da petr-oluo 1,(':1_ lUfL naciunal ,

stlelro se resumem g�l·�l}1neni >., J Ess::..s, �lega�õe;= ;3e rle.stl··ujl·i'hm
nos dois seguintes: tle_s,lt logo. iJastnndo lt'mliral'

1 -' qUI) as Cnrrrparrhf a s "_':- que, se urna: el1lPl'\';:a .je,';:eo]jris.-.
portam os lucres para ;-leus �1

�

ge o desenvolves::Jp. 1J. prouuçãc
__ ��----_-_. _.'_. Interna elo petroleo, t'starh

presL::uHhJ 11111 cc ncurso Inestl.,
muvet ? ln'o:::pcdda,le da nação,'
el'l:"nLl" nova. run! c- de receita.
J)f.lJ-'_1 u pu is ,

A ma irn- parta.
deSsa l'iij_ueza ,> disb'i!Jnidfl' 110

público ,�oh a forma. ti", nbun;
dancia de produtos esseneía is
pc r menor custo e de sa!(l!'ios e

ordenados pagos J}" grande nu ....

mero de cidadãos, Que €l1con"'

trarian1. aplicação rermmer-attvs,
jJ'lJ',a O seu eSfon;o no novo em-

preendímento . Aqui, }lüdei'ia
se}' lembr-adu Q11P, nn �\..merlca

tIIíIIl do Sul, no» p'.ísn;c ,,,te a pS5.

crtÜ�[i, e 'Li, 1:IV1Tf . t; pFtroleo fi�
c::n'ali1 a (:�IJ"'"", t1€ companhias
pni4iculal"C -

'. ulllÚ .na V2n2zue�

lU, Co lr;: , .. (.I:'t e Perllj o preço da
f.'�a:ic,' _ .. l � tL1'rti::l h:1b:.o do qu�
,

� - t!l!!.lls4uEr· outros.
Outra. par-I e consldet-aveí da

nova riqueza, vai dtretumente
para OS cofres jJulJljt,os, peh, td�
butacão tI','ela p índil'eta [l.J&m
de evitarcse llrenilgem r]� cam

c'onarsta, Em declaração uí'i , h;(!, que é Ouro pnra <) extertor ,

daI, pois os vermelhos empre- Pura nâu ci t.a i- lJK,h, do q!l,� um

garn nada menos de setenta es., exemp!o : apenas em 191ft o 110

pedes de �stigc,S cruéis

=:
ver-no da V(-,l1e�uela. arrecadou

as pessoas suspeitas de 'stlvldu_ em "royaltes" e impostos da, in�
des anti_comunistas. dustria do petrolcn do país a

_
�'� i substa.ncbal ímpcrtuncín de �:!)!'i

',\ItIIIlIJlllIIllIIlIiíllllllllmlllllll'l milhões de dolares , O emprega.,

Ajudar a Campanha de § dor de cupitais, naturalmente,
Educação de Adultos é:: esperará um lucro razoável, o

cooperar J)ara o nro- ê que, porém, representa jJi'qllentl.

J!resso do Brasí 1 :: � 1
AmmmllmllmmnmUmllmm�--: ((':ondl!i na 2!1. P!lg. :etn -

_ __
.--_..a----_--_.......--"

���=:õIIIo

[Na 187

NOVA IORQUE, 2 <DP) '-.

O "New Yok Times". em editó.,

ríat, di:;:; que o discurso do gaí.
Eisenhower constitue uma ud;
vertencía "não tanto ao comu,
nísmo que nos ameaça como às

'nações livres do mund.o", A_

crescenta o jornal que Eisenho_
wer <tornou_·se o símbolo da re:
sistencía, e mais que isso, 'o
homem de quem as Nações r.r,
vres esperam muita coisa,

WASHINGTON, 2 (UP) - O

Presidente 'I'ruman ped.u que o

Congt'esso aumente os ímpcstos
em mais 10 milhões de dotares.

Acrescentou que o Congresso
deve .estar preparado para a r-es.,

ponsatrilidada de medidas para a

defesa nacional dos Estados

Unídc s , Disse que mais tarde
SOlicitará novos impostos à, fim
de gUe seu gover"no possa en_

frentar a. situação de emergên_
cia mundial. Trumlln declarou:

- "O poVoa norte_americano

c'ompreende que. O pt'eço da. li

berdade é 'elevado, principalmCn
te' agóra que .a. agressão comn�

nista foi desencaeada":

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

Pagaramcommulta I

ical
.
..

o imposto sit:
----------------

S, PAULO. 2 O\1erid,}
- A Policia pauiisttma. n

du inter-:)1'. do ESt::Hlo con_

tinuava llOje empeí'lh:Hb em

feel!Ul' toda,; as C:.lFlas de

j( gos proibidos. l'r.:st�" C8�
p;tul fOJ',aJ1J fBeh'illl:.ls ffiaisl
rle HIll ca}J:]s de júgo;;� in""
l'oIT":1ndo_s,, '1"';

.

nQ inte_
l'"uI< do EBtaJo r')l'a-lll fe::

Atendendo ,ao apê�o rec::'bido, deixámos consigna
das nestas linhas, as reclamações que recebemos, país a

imprensa surgiu para lutar semprE', com todas a,; aU(ilfls,

I ao seu alc:ance, .em pról do povo, que confia. plenamellt.e\
nas criticas construtivas e honestas.

,

.

IMORREU ESMAGADO ENTRE
OCAMINHI\O EO BARRANCO
NOVO E I..AI\ffiNTAVEL DESASTRE DE VI�ICLLOS EIU BLUMI�NAIT ;___ ::\IAIR

UMA VITIMA ROUBADA PELO ALC OOL - BRINCANDO COM, A MORTE

�ão fÔ,ra a irrespo�sabi�idade de co'dos motoriS-\ acc:.te�menloJ ? �I:..DeJega�o
ta.s a falta de senso de mUlta gente que toma do volante Re�lon<,l de IOHCl", e_l'1_'. <,omp,-,_

,
. , " _

. . nh1a de elementn�, da '_,-orça, Po=,
de um carro para Chrlgl-lo, mUltas desgrp_ças S:l'lam eVI- licial.

tadas. O que acon'teceu na noite do dia 1.0 é típico, de- Assinala.se, ainua " peguint .. :;
monstrando as fUlle�tas consequências da embriag'uês; quando � ca�ninhão trafegava

das famos�s «farras» que tE'm por comêço o bar e por' pels, Itoupava, por pouco não

término as gradEs Ida prIsão ou o cemitério, pen'a é que atrcpelou, nas proxinüdade;s {l;'!;
entrada. da Vila Nova" um gru.

àpesar da fôrça da lei., da mau,eira dramática em que Sem- po de .operárias de uma d.as fá�

p·re tE'rminam, Íi':l.is fatos cêdo ficam esquecidos. Os a- bricas locais. o que resultou ern

contecimentos fatídicos da noite de 1.0 ocorreram da se- uros; delas tomar no.ta do nume_

ro da chapa do caminhão para
dar parte à polícia, o que l'ctlL
me:nte fei feito poucos minutos
alntes do desas.tre na VelhH. A

pOlícill está no enealeo do mo.

torista Elpidio Camil�, qUe de.

verá l'esponder peran1e à .TustL

ça pelas abusos cometidos, A

vítima, um meço de ap"nHs 17

anos, tmbalhava aiua!mB_l1te i,Ol

Blumenau com a Firm;l Cezádo

Pereira, de Itaj,']Í, com JlavinlPn�
f,ação e ealçamenl (l.

guinte maneira:
Elpídio Camilo, dirigindo c

caminhão chapa; 5_82_22, de Ita_

jaí, em companhia de mais Qua.
tro companheiros andava evi

dentemente ,em b�sca de aven_

IUO :' 1J\1erilU ()

HCL rl eio cL...L Nl"/jtf�·j, nrgun
t.::,lúlit:o, I:Ontiull:llHlll na flllll.

longa �r-!rh: de ,l'eporta=
g�l1.si afirln�l qu� (�xjstêlH
r;alJln:lrLrio::; russOs na� nos _

su.s eosks. O fato foi CIJ�

lllunieado ,:lO n08:::0 governo
Co às autoridades llorte.a ..

mctic:ma". De :;ici'lr\lo corn

o cOmunicado, " Russi3.

mantem hu. já longos anos,
f'ubmarinos de longo curso

eom capacidade 11flra de,..

nloral"�se Tné�es: ern r.xpedj:;:)
ções no a lém mil r,

na presidencia e

Rosar como vice
ASSUMIU A PAST"DA JUSTIÇA O
SR. FRANCISCONEGRÃO DE LIMA
Empossado tambenll1.sr. Ricardo lafferlADMINISTRA\.lÁO·ACIl\'lA ({{'oST'.tiRTIDOS POLI'l'ICOS

RIO DO SUL, 2

CorretlpondenteJ - A
Câmara lví:unicip-al etijos
trabalhos terão'· iuício. na

próxima semana, conform-:"

conseguimos apurar em irrestrita
fonte merecedora . de- tódo df'seja administrar acima

o crédito, terá a presidiola.; dos 'parti.dos políticos.
o esforçado verZ'ador Artur' I Com uma' escolha tão fe�
Siewerdt (UDN) recaindo a liz· nos,'sentimos perfeita
escolha da vice�:presidenúia mente i vontade para con

no vereador Raulino João gra.'tuiar-nos com. o povó
Rosal' (PSD)'. Desta fÓl'ma (Conclui na 2a, letra C) I

_ "Tod'2l.via. costuraa:tl'lÚll lu�

!tal' até O fim, e, assim, írem�s
. ba.tel, às podas do Supremo Tri�

'biIn'll1. E' o ca.so. da decisão
_- �ontrári-a a dispositivo c.onstLtu_

. (:10,n3.1. O Tribunal Ele'tor,al•.. ha.

quem dig-:l', é tribunal pOlítieo,
pelo aue-, às vezes, pode decidir

p'oliticamente, O Supremo, po�

HONDAM. �\8 COB'L-\::::

BRASILElItAS

-----------�--==�-----
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lHO, 2 (.'IfCl'itl.) Ajnda

J:ão são conhecidos os nomes

dos llOVOS diretores (;0 Bsnco

(Ia Brasil, com exceção do

Um ótimo, salão, de j.:esidenle, sr , Ricardo Jaf'Iet,

p('rmanlente e único corn jú nomeado, e o sr . Loureiro

manicure. l\lotiv{), ,de �.i1\'H, que : rú ocupar a dire

mudança, ótima fregue- çi:ío roa Carteira do Credito Izia, Pn�ç;), 10,OOG,OH - -\l'l'icola Industrta l . A direto-

Sito em Rio do Sul. V:r ;'j.! do Banco é composta (le

e tratar com a Pl."Op:te- um president« e seis direlo�
târia, sra. l\larcolill� I lOS, d03 quats três são titula-

Basilio, no en ":'ere:ço aer- ; es das Carteiras fie Cambio,
ma. Redesconto, Exportação e 1m-

.

-'------------
)

- _.

-

Ill'úrtaçao, e que suo rle hvre
.... -x-x-x--.r _

"x- - X - .....

""",. ..--. ',omEaçan do presLfknte da

Ht.].úbUcu, enquanto outros
: erão eleitos pela Assembléia

• "parcela da Incomensuraveí rt;

Orgão dOIl DIãrWIiI :A1!1l0cladOIll I queza nova por éle crlada. Tanr

A NACA I ��: e�ãOar:: :��e t����e�:r ri�� II cc s da pesquisa. e se fracaesar,
não espera S?l' r-eernbotsado pe'

.. � los .sC'.1S preju izos , E' aperras

S A"A N N" � quando rcalrneillc· cOlls�gue cria:-I . al'ao I dite.to a pai-ttclpa r dG fruto d�

.

�
� ri'luez,a ncvi qU:; �e Julga com

n,t!üu.çãu, Admrnístracãe e! SU�. Cl':DI�ão. Na parte [,dental
Oficinas .� ue- Equ,,,lo!', diversas eO)l1pa!1hi��

Rua São Paulo n. 2i39 � já inverteram muís de 25 m:�
]l' • 109" C� pO:iltnl :IS

IlhúE;:
ele do:"_,·es. na pro cu ra «o

(..)n�. � """ f_· ,

p.st rúleo, E::rn suces.so atl� o rJr� ...

Dltetur_G,,�l-0�
sente.

MAUltIUlQ ,c...v.�ti: S"l"a também pueril ale;<..':I1'
E:xPfJDIl.lli.'r..:.ii! que a parttciuução estrrmgeir:.:

� numa
í

ndust r-iu nacional pudEsSe
Am81aa.tnrd� � algum di,� F....nstituir U1l1a !J.:n-=a-Anual·••.••••••• c-s 100,00 ti ca para a scberanta do p31S. O

Bêmestre ••••
r•••• Cr$ 60,00 � Brasil é uma potenc;!l. cuja. "0-

.. :Io.VUbJ() ..... 0.0 Cr$ e.su � beran;a �sb:í. fora de qn:ique!'
B'iICt!l'!lsif! ii discussão. Na<_;ão adulta, tem

ruo suficiente con(,anG3. em �i .. c
meios p�l'à impor sua jur13111_
cão � supcrvigilancia e'(.hr'? qual
• e

edes envolvu
quer índustra que S �.. ' •

dentro de suas frunteiras" a (1,11:.)
f:cn.rá. sOi) o exclusivo ln1.perIO

Rua do Ouvidor n. 100 -

Ii'unes 43.7H34 e 43-8997

B. PAm....o

Rua 7 de :Abril n. 230 -

4.0 andar - Fones

4-82771e 4-4181.
Belo Horizonte; R: Golf,J!, �4

Pmto Alegre:, Rua ':od

Montaun. 15 .,

CUrltlba: R. Dr Mu:ri�, '11)8 �
i

2. andar - Sala 253 ! IJo!nvUe: Rua S. Pedro, S2 o
.

�I------

i

-- _ .. -,

--.;....------__.-

DR. J%.JlRES GONÇALVES
AdvGgado

�lden.c1& e Esertt6riQJi
� .B[.>rJlYm,if�íU��-·=
;RUI! Brusque , tl5 , Fone 141'2

:!l'F _

�..- }! .,_"" � ,.-- ;� - X

Ven -se

PROCURA-SE
mecílni.c:o

- Cl � 1 to. �P 1�,JüV :300 ..232 i
Trutar na Casa Ruyal ,::l. A. -- Rlla _ .. ) ( I !

('

ER .FU
�" t, rPrJl di, ri-.

'Consertos C:ill l'átlio,j de <Iuutquer marca. ",.on a;;.
.

.

'os li ira rátllo
(li.oll de qU!l.lquel' tipo. Veuda ele p'�r;"fl e Uó,eSSurl .' .

d '1 1 s f'h"llips BlJ!lan-Venda de vállrulai1! Amel'ÍetillU" e e va vu 'fi 1

dezal!.

Eiidlos: dlv!ll'sfJt.) lJJodelol!l fl marl!l<i!l,

............. 10

usadu» ffótilaa ocasião" ..

f!.u!;, 7 de Setemhro, 4 4 11 (1:·H

BLUMENJ\..U

11:�••• J 1

Dla 8,2 1851 -- cs can:t.1id:lt�)s civis G prúças.

Dia 10.:!,195J _. os ,,]naCs do Colegk MiH'ar;

Di,l 1l.2.1!l51 O;; alunos da E�coh: Pre]laratória
Paulo (E.P,S.P\;

Dia. 1:1.2,íU51 __ o O�. nlul1('s ela Esccla P;,c;pno.'61'!a
to Alegre (E.F.P,lU;

_ Diu 111.:1,,)%( - Os alunos da ESi':13 PJ'ep3l':üól':a
T<',,!'r�l:za (E,F.F.l;

------.,.,....-...... --

-------
---

das l::is brasileiras.
A expe!'iência de outra.s ín;

dustrras desenvoly!das CC m 'U

colaborcçâo do capital estranget;

tr.aa as

B
:;ilid;:z' rderÍli-�'e c1 sitll!l;:ão
mundial, onde 1'0,'01111 �l'i:-se,

:nc;uslve, :.1$ IH'UrJf�iilS l'ivíli'lH

� ões, que são perecívets (' que

necessita tIa paz nucicna..

DIa, 4 (Merid.) Corríór-

me estava unuriclndo, tornnu
í G.ise à.i 1(1. horas o novo mi

i.istro da Justiça. sr . Fi-an-

Negrão de Lima. Ao

dia, por sua vev, o sr .

H ,'3rdo .Iaffet, assumiu apre

do Bancõ do Brasil .

�---�-- ....- ...

c
ríosulense que votou com

íntetigeneía nas eleições de-
3 de Outubro de 1950.

o

al'Íonietas, em que
o Tesolll'o S::!cional sempl"!

{'Ol:lJiaret'e com mais de :)0 por
(''-''lt;) <Ia yota·::ão, Tudo jfl(li
":1 que alem do pl'esidellte HI
Hcmeat1o, o dr. Getufo Val'

dt'slgnan.ll'á três outros

110\ o� tl�r�iol'es: Os srs, .Iol"

r.;e Dods,,,-orth, \�1;ter :\Iol'ejru
"

e o general Anlpio. Go-
t �Il.j

com seus benfeitores, com

os artíf:ces iniciais da sua

prospartdad., e d,) SUa cultu;

ra� são indignas de sobreví.,

ver.
E c me.str-e ,

o prcressor
primário. & um benfe' tOi".

A Beneficiência dos Professo_

res de Santa C8tarina cúuta,
nesta data, c<jm 6.084

dos.
A,; eomemol'm;Ões do

FJrof€ssor. no l!fiO letivo
1951 demonstrúrão o esfOl'ç,o
nos30E educandários na expl'es�
siva Campanh.� p.:1rl� li cOnstru_

«ão da Casa do� Plofesgores de

Santa Catarina.

V!agenl! rápldR!i
AI)

, ...

reei sa
DOIS VIAJAN'l'ES para aumentar 110S�O qu,}dro�

Bel' motoristas, prestar carta di! fiança e apres.mtal'
eias".

Infcrmaçõcs cCm LABORATORIO ODI:-;r [;!A.

RUa 15 d�, Novembl':;. 718 -·NESTA

O

Jieia, de�ta cid,,!.!", com jurisdi<;fto no muni<.:ip·ü de

U�(; ue �:.las atrilJuiçõf�.s, etc ..•

Em y::õt;3; d: s fEstejOs carnayalescos a 1'(,aliz:1rem_se ,nüs

"

4. e 5 d", fevereiro pró.dnlO, !J:l'Xa as s=guin:tes5 instruções:'�,

I - Nen.hum baile público pê derá realizar Se s"m prf"ia li- I
cença desta Delegacia, I

II -- Não é p�rmitido o uso· de fantasjas ;ltentatórias à mO' !
ruI, nas v'las públicas, nos bailes, ncs ccrsos, etc." I !1il>
III _.- Nã'J é p2rmit:c'o o trânsito pelas ru(.!s de grupos Cal'"

navalsscos de qUe façam pade indivíduos maltrapilhos, empu

nl!«'l.ndo ],utas, fragmentos de madeira e outros objétos.
IV - Não é p3rmitido o u�o de f,�,ntasias Cc nstando de uni

formes, distintivos, emblema, bonés, f.las. gólas, botões Cu ou·

tras qualquEr insign'as adotadas pelas classes armal1}s, como

tambem c' uso de un;forme� p8rtencentes a qualquer c�:!;;s:, para
não estabelecer cemfusão c{:m a�llela.s qUe tenham de andar uni

fcrmi�ntlas no exercício da l'�speTUva funGã.o púb]jca ou particular I
V - Durante os dias de c:únaval f:ca ]lroibido a venda da

Ibeb:d;l: AGUARDEN'rE, em bê!res, café;;, frote's, l'e.st.aurnntes e

bClequins.

!VI - Sérá aprPsentado U. Delêgac;a, todo -aquele qué ['ze1' uso

de J3nGa p",r[ull1e corno entoI'p'lcente, aspirando·Q ou ingerindO o, \
VII --- E' expref,sam�nte proibido O USQ de armas �os locais r I'c;ur.:ava!e"cos, ainda mesmo aos possuidores ela re.sp"ct.V:l i'cen_

ça. fornEcida p210 Serviço d� Armas. ! I

,]UMPRA_SE' E PUBLIQUE SE

Blumenau, 29,de janeiro de 1951.

ARLINDO CCmOY - Delegado Regional de Policia Diretores
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da.

p3l"?cel' elo

de 195f},

�Âju'stador'ês e dé lo'to'rla;
para afiei·na de.ãutomó
veis, apresentar ..se

I�NAVITA eFrl Itajoí, á rUÇl?,'
O'B1umenau ..no;-.17 que

serã'o ben, , pago

HE1TOR EELTMO
GUlLHERME GUINLE
CESAR 'RABELLO

na

TNSTALAÇôES DE LUZ E FonçA NAS CASAS RESf
SID.Ii:NCIAIS,

- JOÃO LAUTENSCHLAGER -

� Informações: Confintu.,l'}a
.

Toenje:l - �one 1 2 G O.
§

;�llinmllmlll!II!lIiIIIUlJmmlllmUmlllmmmmnmmnlilmml"un::
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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efenderá
hanceleres

�

II ,

prexrma
, .

exercito
na�ão

..

organlza�ao

Conferência dos
latin,,-ame:ic -,

o

pina' sôbre ii. reunião ele Washington o ,tninistro elas Relações Exteriores elo pais anelino

Tecelagem Kuehnrich S/A.
L i de ra n ça dos Estados'

I

:::d:::TORIO DA DIRETORIA
�,

Un 18dos no muudo 113vr'e pre�:r:v:;m�:im:;�:osao:st:�:�:it�:r::a�:�a�tm:sate:::�::"�1��:��1�:::
a seguir, o balanço, demonstraçãO da. conta dP ,lucros e pel'das
e parecer do conselho fisc']I. re1ativ:f; ao ex:rcício d� 1950,

O balanço, bem como a. <lemonstraç5.o da conta de lucros (J,

penlas I'�pl'esentam claramEntt' a �jtuaçilO de!'ta �ocicdade, nf)

en!o:''11tc, para, quaisquer esclarecimentos qu� ,os senhores ;lCio_

RiO, � OIerid.) - Em en; realizar-sé em Washington em

I c;ões Unidas
tnõVista exclusiva 80S' "D'iarioS m9rçá próximo, II nação 811- Todavia, alUi]:} foí deter-
A "soeiados",.o sr . Horacio dína'. se baterá, em caso de nrinada a forma

\VL�i�(�r. ministro das Relp!- necessídadé, pe:a formação de buiQão, o que o

f;i'íES ExJeriores do Chile, um exercito Iatínocamerlcano Washington. No terreno, eco-
�hefe 'da de'egação especia1 pilTa combater na Coréia, romíco, já

.

delíberlfl:lllos
!lp'se p::;ís à passe do sr , 'Ce..: - O Chile está disposto n !ribuÍ1'. com produtos
t u Iio Y;'l'gas; reveou que na

I contrihuir
fila medídn. 'de Suas 'c.iais para as forças

(:onfel"enria dos Chanceléfes: a possibilidades à ação das Na- ,tícas, t;ais ' como

- -' -

e o h r e ,{'te.,' i�to

l1ãOICil
e de (·OOPél·:"t';i{ü miiílul".

--j'i'r;t1ieas,
'i

í

.m Ile quens mes,

qUE!' dizer, entretanto, quê não ;;;a UNe o Chi'€, te\'e 1H1Ul pu- "mas �" comprometessem fi

estejamos dispostos a ir' ül)1.is ;jç[,o muito definida, orientada cumpr-i- as resnluções BrecO'

longe, Creio que serh�::.t�te-I no "entid� do fOl'u'lJecimento meudH:i5es da ONU. J\fi�mou
!'eSS!lut.e que Ias naÇôes:�lfltIno-' .da orgenizacáo mundial. A- que nessa ocasião () ambiente

amei-ícanns oferecessem:' ,'ttma .�r'l·ditamos p31'a que essa ür- r ão €1'[1 [:I'opif'io p:lra a irne

('ontl'iIJlli�'fso conjunta;. c6iri'ple- gar.i�w,-'iio funeíone . devida- rjint:l HfJl'ovaçiio de idéia. tão

.1:uído <JS esforços indidduaIs, mente, é indíspensuvel sejam uvnncnrlu tendo, entretnnto,

I;\ cresr-entou o estadista �íllh'- -atendidas as uecessidudes dos I sítio a)Jr�\'ad'ls varias proposí
n,.) que considera de' vital illl- !nises POllCO desenvol\,i'(los e- efies do Chi:e sbre a necessi-

" ,I �# I l'tlJortnllein a imediatj:t coorrle- conormcmnenre alem da Prena uule (e ser eIlC:'lI:l( a a s: na-

na�'ão (los esrorços do :COJ1U- garantia dos direitos humanos. ção, econorníca dos países pou

neI11(' amerícano numa unida- Explicou o sr, HOI'3.cio Wal- co desenvolvidos e de serem
, .Ó: "-

de perfeita� para que
coustr-uida � def'esa d," civ.i':i
zação ocidental, ora ame;'lfa�

da- Sel'Ú preciso, tnmbeur, -

ó(TeS('entctl . a celehraçãó",�'e
:wonlos economic03. -- COI�s'i-
0.e.ro que os proh' eHW;; sim

plesmente conlinentais" '��ão

neste momento. subalterríos,
ante a si!uaçfto Iimnrli::<": i?fl
sorte dp toda :t lnlléi�'('a d.�.

;Jende a sorte (la humani(làde. '

P0r essa razão,lnão cabe l�'gora'
'

'lllla politicil de grupos de És

tados, mas uma unidad'e é,on
tinenla: fh' auxilio ao resto·do
11!LlIlt10. lnlel'pelado a resiJ.i'ito,
disse o �T, \Va1kel' qlJe;: na
Coderellcil<J, dos Chan{'e�el'eS,
;l delegação do Chi'e tl'!jtará,

principalmente (1(' unidade po_

litica e coordalwr;ão éC01Ui-

ob fogo verbal e,
ilitaranovaONU

ker que POI' essa razão o s'eu

I ",;is )}I'OJJos mi ().uinta Assem

hléia da ONF- a assinntnru de

resguardados os direitos ho-
múnos , ESSa a 'orientação que

pela nossa dele

Conferencia de
;,l'rÚ seguida

demo- lia

,}[.ra fi Coréia. e'abOl'adas pe!a
t :Olllissiio Po]ítíq� da Assem
!;It>ia Geral, há',.muítós que a

(usam a 02\Tl�,dé "abjeta cU-.
i·itlll'lÇiio" ante a{j,gl"es�10 dos
,'oll1unistas ('hi'ilêses.

.>\ão queremos
.

entrar
;';Illago da questão
1 i (. (�l1est('ies de

�110S diz(:r que, até fi invasão
J
(:e jallj�is yiu: l) que pode a

(h Coréi'a, só Parte da l11flQUi-! l:<lrecer 1:01110 um ]Jequeno r�-

1::' estava funcionando e 0'1 (;\10 ante um J:o\'o agressor

resto não some)1te se mante- pode muito ]JPlll ,ceI" uma tá

ve parado n1'lis �imj)illho, não

havendo a mínima arranhadu-

acôrdo com aR

i.ica inteligente pal"a não se

lleixar se.r derrotada ]101' UIll

..a l1a, SU3 pintura. l�greSS01" muito 'mais feroz. no

De junho para CÚ, pOl'em, a (lja de amanhã.

máquina rofiti ('Ollleçou Ú f\1l1- 'J'o ONL'
. '. �. reemos nl11'a que;l j,

C'OIW.r ,(i JlOJe esta totl-a

CO-j
-"aia' llin(ia deste teste conl

lwrta de: óleo, poei'!"a, lama, hOllra. Se venceI: esta etapa
galhos 'de arvores e' de _outros ,"; te' fl'r" I "n,

' • ,".... ra se nlu( o 111a·s aI -

destroços que uma. Illúquina 1 'I 'i'{a ('omo a f.(l"anf e orÇa mo-

que availlça apanLtl' quanrlo , 1 -l ;r,

'.era( Ol'il !lO IllUlluO.
bufa para a frente, num

Ír!.l- das arrpasJ se necessádo
I

�nl

demais :1" r;ôes'
,VaRhington, <USIS) -- A

prens'� americana recehfll cal'_

rosament� O discUl'SO do P!'2si- ].\'1'25.

d3nte T!'uman sóhl'e o E��:.c!!(10

da. Un'ão. nO q,-131 TrUj11dl1 u_ 50S1 acharaUl ('. �')rPsidentE: per-

firma a determin'l.çã,o dcs E!'

tados Unidos em defender ti. ]i- perigo comunl e inL":t:.� ;�:.? 1)\"ó

prio, que unplTl '<lS n
....:!.�Se, li·

vres. 'Vário,:; j()l'})�li.C;, ,.:ont.udo,
berdade e a. justiça

d3S que-:tõe:::

)"J.

J"odfmos, POTem, 'sem medo
de ',JT�,i.. fazer alguns
E,entárlOS Soure o qúe se

Leduc, surgiram as de 'Wo:od_,
bel1d, ReQwater e Golden .. Spike; 'CÍes Interiol'c,,'. Existem, oú1.ro",_

i�inl 33 refiJlat-ia,s no C-.:.nutlii, rJ�i

ttuceutes rr J7 c'-mp:1j1hj,g� {]jf('_

rentES. ES5.9. conc{)r·r-el1c�a, pE-r-

----�--�---'--_ ... _--------- acl1.@r3nl o d'SC1l:";;O .lt": !d�q'..l�-1dO

ou simpleFmente uma rêitBi'Bq'iü
de uma poJ:tica com a, q.jal l}ão

concordam, ou sOhre .a qual têm

sérins dúvidns.

O Washington Post citou; -

"T1'llm',n ufkmOll e tornou ela

'dO como é o II osso,

,
O "que faz ('0111 que muita

gente, )'iense: que a ONU per_
deu o seu' brilho é.' que, tanto
a sua.1 luta Lle Co�éia contra

Os' inva�ores norte-corei]'nos e

os chinêses� assim como a sua

:uta politica de.ntro dos seus

i1l'Ó�rios, bastidores, 'em Plus

bing l\íeadoi\Ys e Lake Succes:

sãp lntas no próprio seio d:...
.

t
'

I
,,.,u', H. H, Hewetó'on dil'etor

vida PQlíticfi e ]fi enlllc10na ."
- "

d
' ' . '1' .da. stund,,,r Ol} Compan�; (J'\o-

do 1l1un o e que e llnpossl'V€
va .Terse:yJ e até há pouco jJre.

Petróleo . no Canadá

Ex·islem no

com, anhias de,,'pefroleo'
Inlormações prestadas pelO 'sr_ H. H. Hewetson

procuram pet:'óleu n': s Plan i .

Canl'dá 110
americ"ua

grande conflito cOm o� agI'CSSO.

re-s UO I(r2nllin. 'reve c ('ul'Uier

de· uma. nOva. declm'ação, o que

era. neeessál'io. não só J)i'J.3; lle

cecsidade de cúntinua.c;â J da, 11-

Rio, - Esteve nesta capital o

c·!!ll1pOS. eom� :aquele, sittÍ,1l.do"
de lfdmontonl'

'pradaria, canadense..
:B;Ul- -;:,sgui da_;

I:�fi 8tB�ldaJ'd c):il -Cürnpan:y· tI-�i)'

"'fi. Jereey;: ,u6rei.o qli�' os hf'=
llefícios <l?cC,rrGntes das· ·li:: VBB
df'��cOhe;t:as, petrolífer,,!'] das' Plb�
r.,:r·ies 1111"]':ores :oe e;;:pandir:nó,
pór tOllü o Canadá muito maís
rili!Jid-amente do q;lC se ·julga."'-

Sll neste momento e o derança americana, moas

muitos ainda .não perceberam
.�,-

�E imap)narmos. que o �dstemt]

'l:! Q"Ü.' é climo uma gi'anctp

siderit� 'do Conselh:>' dE> Direto
��go do

,,:rêS da Imperirtl 011 Limited, a.

'brHho. Es�f's meios· são
f"lha�LL. dêf'S{l _ (_n1.1!r�::;5. � liO ('.ana.,·

I üdf'.'i ':' eOI1l(J papel fixa. Ar-'
,

, d�. O 81'. Hewe\.>,üIl manteve d,,-
llinham. é snjam.

be-nl en]. vi rtud,=,-

_l"ürirú., ri, pr:iJílução de abund8.11... �urg�da;:: �m tnrno deSSa Hd2-

te i?uergia :P.8113.' nOvas. necEs"]i- � l':t.nçJ, lla J.'\.i�iJérjc3.,! A :'Tafti\tss;;
dade:1 rio C3nadó\' ('OTt1:J �('oTJte""
ér; n03 Estsf1o;::. lJni-dos.· Cnnl fi1

CXjJal1S3:-:" rlu-:'I� in':vHi"lvelrnf=u1e,
Be dá a, par' �d.: t,"is d'2Scobo'la:ô,

nOvas >t::,pürtunldat]es
pel:ráleo cnnlJ-

que dGizarhun nossos aliados a;""l

abm'fjrno. furam combatidas pe_

Jo lH�p;.;íflFi1tB Tr�_lnl:.;rnt dizendo

"le qlí[' ">t, lH'llB: que aponta pR-'

rTi f' CE 11:1 f!,'{:' 1. � t:: ;l_':'�\' alli"H: I p��

,1uenflS E gijandes e ser ela um

• complicado. pode-
]\Ias ,r.eja como

sa errr.�oca.j OCB!"ião' elD que f2Z

de"lul'açõe;= eúl1ceri1l'lltes Ô,

jdih:-ít'Í{] peh:.. }íf;:::l',!"i,
�'" desCreVel"1do, "['Iff l\(íhas�- g:eT·àl.�;
"'l.!; ::1tivid,-,dcs- alí milntidas p�r
110 compti.nhi'ds de petJ'Ü13o,

nOSSos f:lHadüs1

liVnb01Y,l" .

"P' ntn, p::n'a

rea:izando en-

e 1.13 Ílliej"tlva ]ia!''! l-I desenvolvei' integralmente

I
lõeS b�l1efíci()s. Ele desfrutaI! to-

dos os beriéficios da' mecaniza- Em \"i�i:l desta �itU:IÇão, fi

Informou o Sl·. Hewttsol1 - ção, exceto o' mais im.portant?: de hOlll':'I" CBS est:': t..lItr ndo :l Segnillte
'a, cuja emprêsa 8e deve o des_1 fOntes nacionais de combuEti- do rildio llorte-aml'rit'f1,110 e;. f(,rll1ul:l: apresent:n" um {'on

cobrimento de um dos maiores veis derivados do petróleo,., 4.- t,io com€\:an;!o a eSt'iWe,IJ', e a " ',:dado cit· honra pOI' lem\10-
,campos peholíferDs da América gora que possui essa fonte" ,,�u Coltnnb'r, Bl'ondcüstinf System j :dh, e 1":10 paI' I :>CHlição. As

,do, Norte, o de Lec1uc, na provil1_ progresso SPl'á Hinda mais ace_ crê que encontrou a fOl'JlluJa !-.il1l o mesmo' grande nome

cia de Alberta" no Canadá' - lerado", para resolver o j11'ohlemG. �:er'a aproveitado em muitos

que" a 'Impe,rial g":stou cerca de POr outro lado, o sr, Hewet- A pl'iucipal razão ]l:!r3 a H'Ograllla�� <la meSIl1::l série. ou

25 milhõ-es de dólares, perfU-! Se 11. chamou a .atençã-o para o ntwll escacês de notabilidarll's <te séries di f.,:,rentes.
133 poços secos, nas pla_' fato de ser uma indústria pe_ aproPriadas para a tp\'(' re- A prilll,eil'a tentati\'a foi

nicies' intericres, até que, Em j,trolifera baseada nos princlpios 1',Hlita
do fato de que os ])1'0- f(·''ta com a atri'l .Tln'nis CaI'ter,

1947, o In-:Perial Ledud n_ 1 �o-: I da. J',:vre, concorrência., que tornOu grapH'(> com col1\'idados de que foi l'olltratada Para apu-
meçou a ]rrrar

" / '

1 _·t'
.

I I I 1-. ,

, 1I'0s.sivel a produção do petrõlen. .1Onra sao mUI 'o popu.aJ'es. I ('ce!' COlllO COIll'1( f!( n (e 1011l'a

P-ouco' !1Bpois da d�scoberta' de"-' 11.0 Cana,dá, da mesm.a; forma qUe -PDrisso, esses programils \'(>;]l Cm yado;: shows da CDS .
.Ta-

desenvolvimentO �)1)l"esel1b1ndo personal'dafL's nis começou 'Ij:r::reccndo no

industrial nos Estados Unjdcs. difel�entes continuamente. j)i'ogI'3ma, "Teatro das �Es-

Mais de 40 companhias -, disse

1
Com 'isso, começou ii diminuir treJ3s", no dia H do 'passado

de todos os tamanhos, al'2m o numero de g-nllld'es nomes lllts d� dezembro. ,;\ �,egllil',
centenas de particulares, rJi.�poniYe's. I ccz um papel, COIllO t"onvida-

'I" dCrJUt:H�JS, func'ül1arios l.líWl COm :1 ma}or!,ção

(.lIbiico'3, Políticos, lOl'nali-st-as 1G%: em todos

e hOlJlem do povo, uma '''en� exceto 'o de importação" ,

que1e" ;Ina!isfllldo li, r;tll'flçtlO f'erguiÜad<J <,omo 'encarava o'

do :-(o\'<'I'no 'W�'llter Jobim e :futlll'O go\'erno do Sr, Dor

,:izendo o que esperam (h Mi- , !l:el�es, r�S�OI1<i?U: ':COl�l :e5-
,i11nisfr.:rão <lo. s:' Ernesto

t s�ml:;l�o" �ao flJ. pela pes:lllla
nOITc'lIe;;. A malOrl:1 el1a}te- �,tuaçao fInanceIra do Esta

,,' " l'ondu1a ]lolítica do ',"'. do, como' pelas perspectivas
.!il!.im. o deputado '11 cqnstituiçiio do' seu

,onde estão prepon-
-�-----'----

rh ':e bonl'a, no progrr:ma de

i\101·toll Downey "A Estl'elnd;l
I'nmj.]ia". I;osteriorlll('nte apa
rel'eu no show de Ken l\Turray
e, dentro em br{'ve, rleverú
>ceI' apresentada 110 progrann

dE' j;'nlllk Sinatra,
Onlro grande 11 o me

!'ontratpdo pela CBS pOl' lel11-

J..orada "Douglas Fairhanks

,1 r. Ele de\'er:j ap<ll'eec>r lJre-

�OI!Z,1

r.:·spol:der <ru,�'

1'"ra 8d:!];nistrlltivamente hom,

(I de i ,;;1 ado l-Ieilrlql.le Fonse

,'<1 de ·\r;llI.io, do P. L" dis';

'c: -,\ di\,idn de 'um lli�iã'o de

"l'lIzei 1'00 t'OI'resl'lont1é'ntes à

de "deficit;;,. acmnu'lR-

dados
preocllP9:�'ão 'do aprové'tamen- Ajude a edificar l1ma s,)cie_
t 'de \':1'lores" ,í

dade moralizada c enriquecida
.

\- ,t ' 1 �m seus v-alores de culturã:
.

ao deputado c DI )' \,.ooper3re na Campanna de E- '

(;raeff, depois de elogiar o' d,lcaç1io rle AdultÇls. .TI -,-- .--,._ ..:.__.- -- -_- li
!_(o'i'ern(r, ,Jobim, assim SE' e:- j co�����;�l indiferente

I g r a d e c I-lO e n t fi o�o galjwess(,u,
• sobre ° se, Dorne.-

;� ;;�it�:tu;::'oD�::,�::;:�!I� Dulra ao 'sr.�Dias Fortes
de costura �/ Wo, 2 (Mel'id.) - o presí- tida·,cOlll galhardia, 'colocan-

.=-�---��......-:-:,-:--�-""""--""""�-:-��';_''''''''��'''''''_���

»
nOva e d d

dente Dutra, em carta ao mi- (jO-�e o g-oyel'!1O Iluma Jlosiçãos usa as, as mc-
, Ihores ,marcas, de pé,

nistro Rias Forles, cllcareceu defíníd�), neima do facciosismo,
de mão, e elétriac8 j>ronunciamen_

ConsegtlilHo-lo

Jack

1\.e11

Ed

VEmente no show

Benny, cl'epois no

(le

d'e
�Iur!"ay e a seguir no de
Snl:i\'�:'n ,

Üs contratos niio SiiD com

direito de eXllélnsividade mas a

CBS esr;el'ú que os cOllvi,dndos
de lIOlll"a em questão estej::lm
i :,,) n("ul:Hdü� con1 os; pí�ogra
iII::!;; em que devém pilrtícipal'
lU Cf;S fjlW não terão -tempo
::1" aceitai' ;;-[,re.sentaç5e5 pelas •

fe'izmente e a hiStoria 'l'egis
trarú- que as nossas institui
'çiies demccrati,Cls foram Illan

t!da�, def:;ndid:ls e ("ollsolitla-

Distribuidores . dos .insuperaveis
produtos:'

BATERTAS "CIO o o Y E I 19"
"STOp'9

.cipios, com a ;;11" expedmeD·
tad&' v:Dcar;'Ho de h01112nl lJíJ
Llíco,

redes rivais.

pOi' e;;'_e motivo, o'�
agraderimf.ntü;; que 'a.qui re

eonfessanclo.me, "eu

admirador" ,

EXPRlilSSu 1 T A .J .\ J:t. 8-

� A g l! li. G 1 8: I
� Rua 15 de L'iG'l1_ �6a - Telo Hã:! !
e viaje Mm segurança de

Blu1ne:tli'.u a J'11riv:llo

CLASSE DE 1932
PARTIDA DESTAS

ALEMÃS "NSU"

_«Toi:'cs cS {',ünscritos já. inspecionados 0.;;>, saúde
'julgados a,lltoo dFvem oom1pare,cer cmn a, l\'lAXIJUA
URGENCIA ao,Quafi1el �do: 23. Regiím�jllto d('; Infanfiairia
II" -'-- A'ht€ci,pando agrad"cimentos êste Comando

apresenta protestos de estima e consid8lração: _

lllANOEL l\IENDES PEREIRA

do 23," R. I.

PRECISA-SE de. um d� 14 �nús, que tenlu}' bôa caligra_
..

fi,a e ,saiha faz,;!" cálculos,

.Principiante para escritório

Seja inteligente C'.ompr� a. melhor bicicleta Da.

COMERCIAL VIEffiA BRUNS �S'�= � R� 15

Novembro, 923 - ao lado da 19:reJaMatrIz.

Washington, Mais' adiante, dis- 'I"
- Esbs as duas principais

ze o JIl;ni ...tro :walkel' não a- materías primas com que o

'Terlik,l' na próximidade da Chile pode coorerar com fl·S

ter-ceira guerra' mundial. E Nações. Unidas, Fmaltzou o

i;'�o porque., acentuou, nenuu- sr, Hcnscio ,VVall,e]' dizendo
ma dAS duas partes em que de sua sat'sfação por haver
«( ,t:í drvidldo tP mundo ).�sl� t'etOT'narlo·:.!{J DJo'ilsil, .>r.istú
pJ'euar!',da fl�J;;l enfrentá-Ia como aqui ,iá esteve (luas ve

j11ledia��llnente, No que diz zes, urna em companht a do

respeíto ao seu país, revelou seu Vti, d; Joaquim Walker

que está sendo desenvolvida :\qul'tinf'z, ex-ministro do Chi-
30 máximo a produção de le em !laSSO país, e outra IJ01'

sul:tl'e;'esl'tmcto em projeto o ü('as:iio <la 1 Il Co:' �'::>",,:� _'i;t,
aumento da produção de cobre, Intcr-Ames-icana .

(.-- X-:"1i:- I:-I-S.- X - X - X -x�x-:&

nistas jLllgnrem necessárias, e"tamc,s ii inteira. d:isposi.:iio
pl'esjá_Jos prazeírosam€nte,

Blumenall, 15 de .Janeiro d� 1951

F. KUEHNRICH -- Diretor-Gerente
HERMANN JOHN .- Gerente

BALANço GERAL, ENCERRADO EM :11 D!-1.:

DEZEMBRO DE 1950

A T I V O

Jl\IOBILIZADO

na

Imóveis

ESTAVEL

Máquinas & UL(:nsilios
Móveis & Utensi'lios

5.654.367,00

121.343,20

132.843,30 g e2,604,10

:2. 2:��1 Ü50,ôtJ
fi

lê SemoventE,,,

DISPONIVEL
C!Úxa e BancOs 84,108,90

RElALIZAVEL A CURTO E A LONGO PRAZO

Titulas a Receber 1.736.070,80
C/C - Diverso,", DevedOres .,137.114,80
D6jJósitC:S Ccmpül�ór.ios. 25,562,50

1.898.748,10
2.954.3Z4,40 4.853.082 fiO

,

PARTICIPAÇÕES
A'lões e Quotas 50.400,00

RESULTADOS "PENDENTES
Seguros a Vencer e Silld,os Imp:stos e Taxas 58.5fi7,00

CONTAS DE COMPENSA.ÇAO

r; .046 ,142,40

Endo�sos para De:ocom,o

A<;:õEs Caucionad:.s
844.427,20

10.lJOO,OO 854.427,20

14,033.179,.0

BALANÇO GERAL, I'nCell·:J.:,-, 'lll ;:1 ,1" ôE:z--mbro de 1950

PA S S J V (J

INEXIGIVEL

03.piwl
Fundo de Reserva Legal

lõ, 000. OiJO,ll(J
475,123,90

Fundo d� Re,serV'J' Espcciaí 1.050.716,80
,

Fundo p/ Deved. Duvi do" s 271. 761,30
Fundo de Depreciações 2.068.220.10 3.855,825,10 9.855.82510

,

EXIGIVEL A CURTO E A LONGO PRAZO

Banco do Brasil (c/caução) 1.245.064,60
Banco Inca 175,00 1.U5.239,GO

'.
,

.

C/C Diverso;; Credores

Emprédimo Indu�tl'ial B:ll1CU 'do Br,:l�i1

C:llliss,ões a V€ncer

D:vjdendos a Pag.ar
Dividendos nã,{) Reclamados ,

1.222.115.'l0

248.636,80
111.81530

,

480,000,00

15,120,00 3,322.927,40

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

TítuJo� Descontadas

O,:mção da Diretoria.
844.427,20
10.000.00

14 .033,179.70

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE UJCRO & PERDAS

? DÉBl'fO CREDITO

Mel'cadorias (corrta fahricaçã.o)
Receitas Diversas

Despesas Divelsas

Fundo para Devedcres Duvidosos

Fundo {\t' Rescl'vt.:t Legal 124.750,50

6.032.336,40
78.307,'ro

:3 ,üJ5, 635,] O
45.919,60

Fl1ndo ,1;0, Reserva Espaiiul 'H9,!l3g,40
f.l)4.13970

,

4BO.OOO,OO
452 200,OíJ
133,000,00 l .065 . !:!OQ (tD

,

Fundo de D!'preciaç1io 1.478.723,60
DividendOS a': Pagar
C/Correntes

C/C Cl:ilspeciai)

6.159.562.70 (1.159.563,70

li'. KUEHNRICH Dil'etm_Gei'<,nte

HERMÀNN .JOHN - G2rente
ROLF' GUTZ - Contad,:r, CartEira. nu CReSC n, 120

PARECER DO' CONSELHO FI�AI�

O conselho ris-cnl da Tt'cClagem I�ehi1l"jeh, S. A., eilpecial-
mente reunido ,para. <!Xl'imill;9.r o relatório rln diretoria, ba181lQQ

e d�n1vn,,:tr'3.ção da conta, <le lu<�r: ';; e perdas refel'9nte_� .:::0 exer

cício encerrado em 30 � dezembro, d'! 1950 e emitir o competen.

te parecer, depois de constatar em tudo a mais perfeita ordem

e exatidã.�. é de P'!l'recel' qUe os refe.ridos documEntos dey']m ser

aprovados pela próxima ass.embléia geral ordinária.

Blumenau, 15 de janeiro de 1951.

OTTO ERNESTO .JENSEN FREDERICO MISSNER

FREDERICO HENSCli"'1{E

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



que
'.

D" 'Im!1 l'Qi�ll \'0':€ deve es- I ()lIE�, âo de sande, ,1 � rnaquílla-
Contr'a'rfio nupciss na data

tur CúB vencit1:,: SE' qlI�r, ele i l"e111, rua l.',lllhelll de "otlta_
de hoje, na cid,ode de Pr'c;úden'

1 fato. p:llu'er IJeln 1".1.:1 lloite, de.te Getulio, c sr. Gi'·vt, filho l o
.� _

sr. Rieal'do Stein e li srta. IIil. I o �tll rosto, nuu JIlUS! rafa () l:.l1l:.tU·

degard. filha do sr. Hr:.nz Mül_ i llJiniu:o t!i �'O do ;,eu ,n;:sa(�(), ,;_. \ ,J' c' :111,,(;":1
ler. Aos jovens nubentes "A (t.LI [1I!l :ndi�l,(Js','nl), do sect I :1l1�'Il.;l\, (41!'=', aliú5, !fi:U �.,_'n·c'
NACÃO" apresenta votos de pe_ J '., '1 I' ,'"

. • Ill:'ll J.I!iIJGl". ]IO!;; a IJel€zn e para ll�!<h) e üe 1l€['VO"ISI\lQ,renes fe!lcltla.,cs. I,,

I
ronlJa etn cu,ern os SpilS lH.!l>

�rO S S � ;�:Heí!ij��,:� �'e�,!:�ili(;�·.'{�;;::�IJ�;�:
II

Isto Bao e1!lojJ)'€gal'a IH:l s lio

"Porque a �ele se torna
,Mesmo que você ache que uao precisa de cuidados
'especlais, lembre-se de que ela precisa ser prO,legido
POr q,le uma p�le fina como mesmo_ que v�cê ach'" q�e sna I �.p� cal' no�� nJaq,ui].l���m seUl ti

1 t· [IJeJe ntlo prec'.sa. de CUidados I
HI1 a anhg:l, preJudl<.:amsec a. se orna asper;:;. em um <�

peuco de temp:? "F.alta de CUI_ lósp3clai3, 12mbre_�e de que

elU!
a pele.

dado", dizem todas &S autorida- prcci<,:J. S�l' pr.:·tcglda. 3> Tl'atam�nto v úlenlo, com

des no assunto, III' st,'.a.ndo quo: u 1) Não se exp n]1a ús te�l-
adrtringêntE,s lar t=s, 'lscOvas dê� I (!ue'es (IUe llQne ;[álllellte VO,'C

pele protegida pela ,rmlpa c{Jn_ peratur.as extremas, ao sol ded
mashelo duras, alI mesmo faltu ]'e('o;1l1�(,:: inlltEÍs. Ponha dI.:

musiado quente c]'.1 pl'aia, de cdidado na e,p_r u ve"Ugio do fJal'tel:Hll);elll aquele:; lJde po-
ftio, e aas ventos s' ces que sabã", podeul fazel' com que

vantam mu·to pó. uma pele f na e macia Se tOl'ne

se,'va SCmp1'e 'fi. mesma delicade_

za, enquanto a pele de, rOE,to,

que não recehe cu'dados, se

torna iLspeI'u e fe'u. 2) Falta d'ê limpeza ou Jim- numa pel'e gl'Cssa. e ásp�I',a.
Aqui estão .alguns cOnselhos: • peza sem cuidado ,aSsim como) 4) Di�tas desconholauas, l'EW

___________________ t conlO u uso FX(·p_.s:;,ivo de do""s

CrUZadaS':el�,l'dU!""S fazeri.1 mu',to mal

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
,1'auletLe! Não, não pensem.em

��'�.�P-�RO
.......

6�R�·-�Es-s.":.o�7�'I.
n'ta Hayworth, Helll em Y-

� ..

.

,,<oooe ]) eC,do, nem em Lin·

I \

EnVcaOrre!!ranQl_tsehdeo.&
'

Stueber

I
�f:;:':'�l�;;;�i�;::p�;��:

5 - orlll, o /i,car:de, emhOI';1 nãO :1-

I;;S(JRITAS AVIfU;to\S (mesmo atrazadllS) polim.o astro.'
$ AItERTURAS E l�NCKRRAMENTOS DE ESCRlp

"Ct'rb __ confess:l modt'sta-: 'J'AR �

I
RF_:(HS1'ROS DE FlRl,\l(AS

I
l1H'llle Hohil:SOIl - - os f<las �e

CONTRATOS, AL'l'l�nAçÕES DE CONTRATOS I'e,'ol'dam melhor dos banhos 'As danças sel'iio ul.Jl'ilhanl�'lda.�
e UlS'tRATOS DE SOCIEDADES COMERCIAIS de rau'ette, P'!'oqlle si,Q J):I- na", ,do 2CJ, R. T.,

DFlCLARAçõES DE RENDA
$ �hos le espllm�I,.. e las fOI'-

LEGALIZAÇÃO DEl�IVR0.s COt\'IERCIAIR. FIS· ; 1Tl3S dl'licios::ts, Mt:s
,$ CAIS E DE Ellr.PRF-,(�A..D0� - # t!lIl1'OIl na bflf'he'ra'.,o Cunhe tempo e dln.h�ll·o c:.o,,:fl�do (IS seus

ii serviços por nosso mtermedlCt 5e:s l'eleS, em tola a sua cal'-

� Rua 15 de Novembro, 642 - 1.0 Andar - Sala n.o 5 reira dnemelografira (el1ten. 1ll0S.

f����; clâm bem que falo de banhoS BlumBna.u, 25.1.51

QUARTA Ph!GINA

an t Q_Ç ao
MARIO LINARIO LEAL

g- EGiiJi�nl::t......

-------l;;-';[:lndO a cor flzul do teu Olhar

Eu sinto ouvir a fella da razão :
.,'

- "Foge! PLt' Deus, não fiques 1:1 núr.ar;
"Que (",e ",1hal' te n,'_ta o (�oI'i..

ã

o ,

--"'
"Sentirás na. beleza da pupita
"E; no azul profundo dê sse othnr

"Ondas prof'undus dd agua que I uUla

'''f',ntando o cc-ra çâo paru matal''',

Mas eu, juiz, escuto o coração
Prtl ser iml1�l'cial no jltlg!lm, nto;

tremendo, falll devugar;

"Não ouças fi. voz tol.t, dn razâo ,

"Eh sei qU3 é bom morrer nesse tormento,
"Sentllldo uma!', sorrcr, Viver, sonhar!"

Curít iba., 30.1.1951:
•

--?:-----�
--------�-------------

ANIVERSARIOS -- Ccmemor-a hoje. mais um

a no t.\l:; sua .existcnc:a o sr, Eu ...

v,ddo Briich Ke'ner.F.z�r ..HJ\ anos ontern :

- O sr Walter Passld, reaí

.:lente em' Itoupavíl Sêca;
- A si-a. Elza, esposa do sr,

Gustavo Krueck :

__ O SI', H"lmuth Hacldo311der,
flincicnóiio doe CO!'reics e ireLc�

grafOS;

\

Reallzamcse hoje, no edificio
do Forum local, 0.9 s:>guintes
casumentc s ;

Do sr. Helmutll Línk, rcsidn.,
te em Ltoupava Central' com a

srtn , Hildegard Henlcel, rêsid'l1_
1,' em Encano Baixo.

CASAMENTOS

o su: F'rarrcjsco HCJ'ing,
pl'oj1d;>t:nio eh ('asa d::;:; Tin-

tas.

CASAMENTO EM PHElJlDEN

TE GETULIO

SJ', Do SI' H�l1", Walt-::lO \V·_lters e

sra , lvl�r:a GEj'uldO, ambos i p�

sldentes nesta. c·ll:1de.

An ·'V13j';-.']1 Í.J._ �.te

El1clide� de C,,-sho,
- Vê- pas"al' hoj.o 1l1S'9, um

ano clt: f.U'!.1 feliz ex.strncla o mo,

Emilio Jrrl{ob�"
- 'I'r a nscorre hoje o aulver.,

sárjo natalício du dr. Antoníc
HafnEl', llIpdico do Hospital
Sant.'I. C.1 ta!' '·ml. Por tão gl'ata
efeméóde o distinto facult"t vo

deverá l',�l'ebEl' inumfras felici

ir1ÇÕCE: de seun aUl!gos e 'frdnl.l"",
radCrfS.

Aniverl'"Ja r ja�s::-

1.'1Etx Ch5.S€il.
hoje o sr.

Palavras
PROBLEMA N. 19'1

, -,
·a lV ii \/1 Vll vlfJ

1

5

i
I

'I" 1- ;(�
P .�__�������'�-+--���\�_.--\. '. �'I .: \\ \\ 0.

�'ó lf�L' 0'� �

I )-J
HOIUZON'rAIS: 1 - Senhor; imensidão. 2 - Bondoso; curso

de 'l,ul� ::> _:_ B!ltroquÍo; tém asas, t�m. 4 - S'mples; letra grega.

5 - Plltria, d" Abraão. caminhar. 6 - Sabota; �utra coisa.. 7

Compl illlento; v· z do gato. 8 - OportLlI1idade; auxilio, f:.g.
VERTICAIS: I - Azaf:;lma. II _- Criada; IntCl'j"ição. III

Pedr,'l. d," moinho; l'eduzidos .a. zero" IV - Brisa. V - O mais

'hnstrllmento agríCOla. VI - Cantiga. VII - Comichão; tumor.'

VIII -- Achava gru<}:!:; camareiro .• - IX - Beijo.,
SOLUÇA0 N. 196

HOF�IZONTAIS: ]\,f'as _ Lcmll - Caderno - Ufanar - El.

Minto _ Ama _. Ilha - Ruir -- Sã.; - Jataí - Mó - MuJO

Sena - - Só - 'fr'ato -- POr -- lave -_ lV[Ü1111 -- ela -- Mitre -

.ii_o -- Puca - Sumo - Ara.

VERTICAIS: Numismaticns - Filão - Raie u - Aa;l.llho
S'ara -- Santa - Meta - Pó - Dão - Juno - Má. - Ler

Rula - Mica -- ar - Onto - Pitar -- Anemia - Soar - ML�

JarifO,'més.

/

Os t"ddos estampados.
jam sedas, ;üs ou algodões a-

I'
presentam este ,ano gl'lpllie,;
novidades. Os meti \'OS listados
estão mesmos cm voga. Os ge

l
'

r.ercx escoc-eses, em ,:ompen-

saçâo, xe mantem sempr« em

lugar de p)'efel'euei,l, exibindo
suas vivas cores n03 \'ESt' do,
ele toda hora, inclusive os de

sorree. Ademais, r ão são Sl'l

Ias itOllU! !da,t2� ltl�ad:ie�(.mais
dos grupos escoceses us que
tem o P' Illeíl'o lugar, pois os o
Iubrtcautes xe inspiram lios

qliHdl'ku1:lt]Js i!.I'ar.des para

1"111 ('\iede se �;cnta à. me,

sa de um I cstaurante de luxo,
famoso pe'a Sua Ir-equenc a e

("egun Ik,,,inH1, e 1'111111) � 'O�l 'o
í .

\

gu]: rdanapo no pe!;cOço.

gercute chamou o gUI'ÇOll e

Ao tecido

mo e' te, l" 1l':('C!,Oúrio
prudente no que Sp refere

adornos , COrll::! este
de té('Í(�o iú j :'111 vurtos tons,

" melhor é repeti I' UHI dees.
mas nuncu H(Tl·�)\.·(:Htar·

;10\'0. () ll1ai� pratico e

S:lto é I'CC,JtTl'[' :lo

('i] ia rl'�',('()!' 1'f1 J�':l o

Um rCl ente
ccu que. CIIl

1 'ores, 'c ('ont,lil
o

õ'sse:
_- Procure fazer aquele se

nhor- ('ClllpreCI:d'21' SEm, qu� se

sinta orentli,t), que não se

Inz uma coisa destas.
Ú gm'çon se nPJ'oximDu do

Faça um

aqueles

(::� l""Ú' verrue.hn.

I ("'I' rnit; i'!. tI,- 6,1'

:Hi d:,' COI' verde, 1'2
,,-

-.

coisa mortal seria o :profuno. E urna beta

Poter procurou
c.len te e murmurou:

- Barhn 011 cabelo'! I :Jlegt'c
do tec'l;o sem �oI11·ec�:.I'- i-;l} que diz re t,pil"

:�Egar o modeln . 1 e rr rnuo .t.;o:nc·ntp :1

----.---�-------__. ----� ---------.--------"-

Bom .humor e a

HCiumeI

.se (_tod�
:, IlO!;lll.', ,clãs

"

I'asto com
,

'

p�ra o
�gua
banbo

aI' picante,
!J;:nho de. ';01 é ótima pa�a

ql..U-· ;{ ('al}(!�j'�:( UH:'; ;'0 c:PI:-

tfbS Fee1.(� Os ulL.IJ". �

r1(ln ....ltu:'1 ...... _ J .if\'L'

'deI ú e!il:lir"r' �lImll�hã, ta 'vez
ecm lima ,ó j 'I lw;1':t (�2 t!es,:ul-

ii lllllutos --- Poni;,1
faêEs ccmlJl'e!,,,Il,, ql!E'l: {('o"

lllHa I.<..�,ll:inll[l felpllda, Illolb:J-
pa, 011 COIl1 1I111a repr'o,·açãü.
Nc ('[1:,0 que y6,'6- deva tO!i1:I,'
tlntu det"isiio, detirl:.J-se nestes
minutos de recol!!il.1ento,

,j� torturar_se toda

de Uln cre. estl\,el' quente,
num

Para combatê_tas é mutl:n tom

um p�,uco de :;;umo de liln:'ãO p

oleo de oliva em partes iguais
(az2ite de Ollve1ra). Esta mistu-

I!a illcertez'l, Se 'us5} Faça dilll'Íamnte uma boa.

limp:za da p:>Je,
creme suave; e não p�nse
t.mpo que vai gastar nesse tra

balho. po;s s'!rá em ])enef'cio
do SeU embelez'Jmento.

hOJ't'ec'rnentos dizem reslld10
Co ;;e" tl'<ilw'ho, não :t!Jol'l'eça

1'U não th'à as sardas d,,,, noite

Ipara ú dia, mas cúns�rva_as B,..
..

pagadas e evibrá q>.le 'aumentem Id" número,

os outros \'Oltl ii hi3tOl'la tias
('oisas erradas <JlI(:' lhe fize-

I ar!Íliue �ól1lente
n�m: anJ<inhã ESC'al"CCer[J rI su:!

[J �içGo, se você estú t'otll a6> Os métodos suaves de Jim -

._

d- 1 I 11�;'ZiiO, e Por esta 1l01te, el�taopCza ,tO meh�re.s resultados til
.'

'

, .

t Il(llH' tl':I1HItlll:l,que cs metados v)oien(os: es es

I
' .

.

ti! :-íe, HO ('()IÜI'ar n, se tl':,t'llI'l'-' "m. aqu€ es aca munI.
,

7) T' h � n de tll;! u.'sgosto de orr]em sen-. n a ,empre um cl'::m� ,

protetor para conservar sua ]lC-" _

II' n1:'le;a. •

I Não há demo<'!'<lcÍa Cnl1l,

� ignorancia, A ('artilho. é a
8> E cOlno medida pr ncipal, I cAAve <10 conhecimento.

adote uma dieta sa!,lia, inc1uin- I Matriculemo:! os lln'lifabf>_
I tos num cUrso de educ:t(;ão
I de aàultos.

a CÚllljJre,5sa
quente, e Ilj':;!:l de a!�U:i fria).

:2. mi;:lltos -- l'ollJla >ol,rc OS

olho:, cOíllpí'CSS::lS de gaze UlO

!htH!'[ ('11, ('11:'1 (1 l'01l1' rinlia ele IL!Ié pal':L llG de litt'o de agua 1
fcrve:üt , , I2 ;u'I1UlOS' - P:ts�e �(J);J'e

01r csto O PC,C!}(:O UI.1 pedaçe
com- eml)):egOu um

el� prefere a

mai" reS!6tent2 e

dades 'custicas.J do uma b_ a quantidade de fru_

tas, vegetais, e leite. _ _:_----_:_- -----_---

Nolicias de
Holly;w\ood

\'o.'es lcl·'�ll. com l'Cl"tezn, a

Ih1ti(';a de que P<llllctte (;0<1-
(lani lelll o "1'Ct'01'11" dos ba
IlO!tS C'I:CIlW toglla ficos. Isso,
Tlor'2!ll, .i�! não P lima \'cl·dlHle.

Puuktie teve, até hú }low'(J
tempo, a !Jl'imilzia ne!iS::r cois,1
de banhos em films. :\Ius o

"reccl'(]" f.oi hatido 1)01' uma

cull J "e"treJa" e \'o(:�s não po
delll inwgit:ar qt1ém seja ... a

beleza atomica que superou
me p�lrecem :.liimais. '. fa \'ora-

llO, n"(Íu UOI:jtO, e por'q:)�
semprp tOl'a II mim exibll'_llle
na tela CI11 ('nndiçlies que não

Clube- Naufico
A Dil'ctori,.1. do Clube

rcm e,llla de (�çUCal, pois o al
,'(�(jl etilil'o jJl'ovenieJ1te do u- ª= 1Inlnll'lmlrrUmlmnrmlnUlnii!�mmllllllnnflmllmlmmín

I�ten,ãó
de

,11e um temiyel criminoso.
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ln.u�rENAU,

torcida carnaval
-�-----------

, ..

------..--�

Provável a visita do
à (a pi t'a I

Flamengo
Santa Catarinade

cc,m,idel'úvel
Fades estavam
da Leopoldna,

l' 1 '<',
uunuou Cl:1 :;l�r!!1Ck�s j.rutestos
e b!!lllHo com prir.eipios de

desorrlc III, mas foi l-rcnt a li

;ntel'vcnçtip li). Polícia, O (1'

],2lO1', !T. Souza Agutar, disse

que fa:t:! carros para (JS COIll

pO"*:ijcs, que estão correndo
])0 '11€: lho número

rcrn.uls, daí I:; faHa de' passa
gr: 11'; que vêm !;( ndo
l'IU vár.os ((as;,

Resta ao rlube, de It:Ji!:í O daspoi-tíxt« Edgar Morl- , J'Ol')l1(J, fo\ treinar para Se

Iutar e bastante, es é que não tz, de Fl_orianópo�!s, foi à mant.er- fisicamente prepara-

descji;' ser goleado. Lutando C3Jlital Federal, u.Iím de eu- do,
cerno o fez contra o campeão, 'tl':u' em negccinções COm o Antcninho, O"nÍ e Agostt
do centenário, nu terra de Flam�llgo, para que,' o ruhro- nho I'eforç:,riío o quadro do

Lauro Mí.Ier- poríera, de cer:a rlegl'O atue contra o Flguei- Gw::" ní, 110 pl'l'l!o de hoje à

fornta, equilibrar as açã,,,:;. A rense, r-or ocasião da in:llIgU-ll'arde, tendo, para isso, sido

io'gie?J, no entanto, illland\J rução dos refletores que se- lícenciarlox Mais mna stracão

que se aror.te o Cal':o'$ Re- r iio instalado- no estúdio da para o ínteres'l:mte amistoso,

!JaUX corno franco fuvorf to ,

Sel'i:l de desesperar para os

'ir:colol'es n l)('r(��l de ,: do's Geraldo. GOrtesii�
Conclusão fla�'� extu p3igin-a

Gera Ido Cortes aceitou o con
v:te do geuerul Ciro Rezende,
novo Chefe' de Polícia, paru
(,('uI·m· a direção do Serviço
d[, 'I'rânsito, depois de afir

mar, em carta, que de.e reti
o-se profundamente magua

half, de�ejanrlo manter-se em r.o ,

cor junto, o conhe::irlo ecnte!'_CH de
uen tro

l�rn:1

_iO_:;Ü(};)l'ê3 e fans que se írrna

ll:UI1 sob a bandeira com as

vermelha, azul e hrnn
"'h'i-yerdes não ensaí srrm em

F. C.U . .: A volta l:O conheci

tio (;ésI'orfsta d.u-se-ú hoje,
xenrlo Fo�;si\'el que r-onsiga
., .gumas novidades a respeito.

jontos neste ponto do c..rn-
, T'rcinou quinta_feira 110 O·

pecnuto , Aliás, den·ota é coí- •

5a que nâo se pensa entre Iimpíco, o centro-médio elo

Agost 11110, devidn-
mente licenciado pelo SUl clu

be. Como r resentemente ({',

- --- ---- �- �--- .....-�---

1,�C L i r!c,'it;ido, Em '!'lnellse de De fportos que e

(.1';:(), TilLatão e Cres- xstem várias trregulartdades
" utr:".ls se.is c-;m�>eú2s, .r a L!g} Cacadorense , Como

I!�O jOg::r!':nl. L:'t no ae.:ile eU" !.�� "t·, não é (�! S mais perfei
;" r. neuer- IUr!;-( r.cou rcsovi- .tas a crganizução do campeo

do, isto j.l;njll(; o _'\.vIllOl·(� ('3_ nato, qu� ueve rú sol'r'21' vúrías

tt Fc'del'�u:ão Cata· inteHlljiçÕe3,:::e as coisa,; con
rínuarem neste pé.

DAS Pl!lRN ""'� ..." ....... -"" op.:r- raç!.i:l
PlBI"EPSIAS, PRISÃO DE VEN'1'RÍ!l, COLI'l'lllS, :&.:iilil

EIANA, FISSURAl:". COCE:IRAS NO A-NUS.

OORA.9A.O. l"ULMGES, lU NS, BEXIGAI rlGAfiO

Dr. Ae Taborda IM1l:DICO ESPECIALISTA --_

CUillea 6-erAi de RflIDl'JIlII, Mulheres e 0't1.D1lU I
._��������_,��:_:'__�.��� lI) as rr h.o - �LUm:NAtll

tt � &t��_�'�$�-�'=���'���,�.�-�mç�,����
-------------_---------

! Comentários e Sugestões
(Por PROCOPIO FILHO) dação da referida "mater", que

Contradizendo ao qU3 falamos há dias a.traz, voltum s nova_I tanta utilidade trará par.; Blu',

mente lao assunto da, fund, ,ção da" Liga At let.ica do Vale do It.ajaí , menau e LUll'OS 'muníe p:,:;s, e

,que, ci_lnforme .havjamos. escr Ito Em c .mentúrlo neste diário, e>J_ de que a LAVr não fiqli',
tnva para S2r f'undadn d- ntro d,:, mês de jannro LU pr:ncipios' apena:; mli3 us"" da, fanksi:J, e

d" rEver'eiro lJl'ó::imo. ("Oln.D unl sonho sDnlen.te d IJ

Cumpl'a '[i�� ..:�ra que !.(ãformelnos ::O.} nGs:::os leiün-cs, que na cron:! :as QU2 tiveranl a lntpn_
verdade fo!'aro f�iülS vát'ias rGuniões dns cronistas ratlicadu3 ç:�tl) (] � fllUdá_l:.i aigunl d �i.

l.ssla <:idade, par:! qUe ,se Lscclhess::; uma c(Jlllis1'ão. L;'Je ida e:,,' Cvll,;:der'lndo ql1l� o presid'n-
bOl"'!' CE estutu:(j: da nOva n1(idadc. Na verdade, eSS3 é'.lm;ssã te escolhid'J viv� l:Ghl'cr:arreg"d['
foi e1-. ita pelos p!'esentes i:s l'euniõe.s, tendo sido escolhido p'�l'a 'de ene:ll'gúS; p is r,]';m de t,,1' a

l):es:dir a comÍ!ls5.o, ::t pC!."üu d,.' eE.forçaUo desportista e parti' Rádio C!ub� loc�II rIDs S'lLS ('u·�

cular umiga, 1vfan:Jel P=r:,··I-.J. Jmqicr, o qiWI, juntam2nte com os dados. pertence a"nda co qU:ldlD
denu,:,s m'mbros da. comissão, pront:ficou_se a P", vidcnc;ar a v;n_ de Ul'bitros da LBD e tamb�m

da de estatufas d2 outras t nt:dades, afim' de que �e pud:sse 01'- dirige s;Üisf· tõriament:J ,uma
ganizar o{)s da LAVI. das mais tradici' nais sociedades

Há alg'-lI1s meses atraz, nos infOrmou 3inda, o r�ferido prê_ jccaü" cem,] s:ja o Club3 Náu

sid=nte, que o' pedido já havia, .s:do feito a divEI'B':s liga;-" ma" lic" Amél'i�a, natur:!lm'2nte ,que
qu:, no entretanto, nenhuma. delas rEspo,ndêra o� atendê r" â Eoli- o citudo der;pcrlist3 nií.o poderá

c;tação, isgo "t� o Pl':G,�nte momento, [-orquant: cxi��e a' h:pólese flar todo '1 ilss'stência 'aO CaSCl

a"nda LI,; Ch2.);nr alguml" cOu;-a Ú rer,peito fi qualquer m'Óll"nto. LIa. f'.mdação, bem como tratar

Accntec:); :°11 m, que há

bas_1 rr_p�'e�enta�1 a

_

L:ga Blume_ o assunto CClf1 ul'genr,:a qU9 fi

tante necessIdade, qUe a LAVI petlçoes, JU na mu ,to qu'! não mesUla: requer.

v"nha a ser fundada Eem mais rnss�m p r uma qu-:dl'a, e nem Ass'm, talllb�m ser'.'. jnter",,_

demora, e quanto a is!'o já t-_ luesmo .sabem o que é U!ll1i. bota sante se c mesmo des;gn",.o,s2 a

dos de basquete, '" Gutros aficionados ao e�porte, e

-diretores de várias. cluhe" c,ansi
em

Ora, o. r:pr-s�ntac;ão d:) no>,_ pess�aS. que t',mh'm prCcuraln
�,J Estado não ;:er á fcrmada., trabalh3l' em prol do Gllet"�mo,

OUVll.,oQ8,.
i'iAEGAl'tN:A

DÓ

AS!'lirstenlt; dA Faculdade de

Medicina da
.
Unf.vcrl!ldtlde

-- do BraIJU

CONSULTAS:

Horário: dá'; 10 ás 13 hOl'as

e d:ís 14 ás IS h(n'a o;.:
�

Co.:::sultór\J: Rua 1S de No_

di)

,3, ln&�.;in�la f�:·nquEza o E1TJ;-.? �f'_

'/'0 '[.�!i ',tILl: tiue Se cornete n'J qu"'_
ter

,,' �,1Í'ÔT a wm gl1l'lJO (( Cl�:rll_
T...... ('�ncZusi'l'e a .t'ng1ln) .,0 gJ�fl_

110, di: 1n'inmlllte c"·m (.,:,.d1tsão, ou

I sa·c1·iJ'\:'('�'{) alJ.�oll��,t dai CUli1l.fn
! l:nGln.<,'.v 'língua) i:"(juala maio_

\1';, � teC';{ o;,nn!:nt� �nfer;o'(", OU

. dCBt1a m+.�� r�a 6� Clezes técHtC.1.' f!;

\
até 'inic,!cctluT7nente ;)1,f]Jeriül' tI-::.

,j/J!iyJ·({.;!t S alI de f.lhOs de imi_

y,anles"_ .

lugar

onze de nOss:, cidade, ass:m cGmo em certar.,1ente pOr elemEnt02, só da afim de qUe essas Jles.soas, qus
quasi todo o Val�, no I�2jaÍ, es- G_'pital ,GU com alguns de Join- talvez d:'JlOlJ!ulln rle mais tem

tá cm suma decai1e!lcia.

1 vile,
mas também de B!um2nau, p2 para tal fim, pos;;am c-Om

Tambern o certam('� b;':'-'��loi- : U ll1�l�Or, d." Elementos vin�u_ \ m')is m:gência, torn:J.1' o sonho

ro d� baSQuete, que I'.:J c-.1_nte lados a entidade local. Asslm em rCahh,de. Asoim' podemOS
�

,

ano tErá por I calo IlOS"O EE.tru' sendo, tGrna_se ma's do que ló citar alguns desportistas � me8_

um con,junto Lannonioso, pos
,

fOI'�'a de von

da, requer uma prática. ma:s

:constante d'ssa mo::al;da{]e de

haja vis�o qU3- '': maio

atlétas que anualmente

g:co q'.le esses elementos' PI eci_
�,.lm de h'cinos, e muitos en_

saios até. para que pcssal!l v,cl.

tal' ii. su.'!' antiga forma,

Assim, pensando em te das es-

53S cousas" e procula)'ldo sem.

mOo atlét,'ls (,:;mo Nadinho que,

já ofEreceu a sua ,col!lboraçã.",
Lazinho, João Vieira, J. Gon

çlllves, Arno L"ppel e muitos e

muitos outros" qu"! kmbém po_

deriam lutar' por essa b:: a eau�
pa. que tq_nlos })r;nefíciog trnr!l

" todos nós,

Pnssalnos, pois, fl p3Iâvrl-;. ao

2)

CONVITE
? Gremio Esportivo Olímpico tem o prazer de

30nvldar os seus associados e da S. D. M. «Carlos
Gomes» para assistirem. ao já tradicional BAILE
DE CARNAVAL, na segunda-fiira,.' dia 5 de feverei·
ro, ncs amplos sa�ões da S. D. M. «Carlos Gomes,).
OBS: A venda das mêsas terá início no dia 29 de

Janeiro com o zelador do Teatro.
- Só terão ingresso os socios quit'.'s até De
zembro de 1950.

ABDON D.

r
I
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omseas DOS
/ '

0-
fJanilesta-se a respeito o

"

H�L c lI�l iZ:_d-j,; de c3pital e�-

lr:II:",' 1'0 pai';! alender :IOS re-

SPU tradiciollal

d:J Bure:1l1 de Contl'ole de

Preco. dos Estados Unidos.

dados os seus proh'emus de

l,,'o<]U(:;Ío e;ls l'el,�ções de

1'1'("(")<; enlro " Ill:ll�'l'ja !'I,i1l13
• (,S l'!,w,ttl os llH\!lufa111r:telos,

J.."i\� VIEGAS, Nevada, 2 (UP) - Houve' hoje de ..........

manhã nova explosão atômica 'nos campos de prova de noxo l\.ON(;,
Las Vegas. �oticias de Formosa dizem) ma sôbro

LA8 VEGAS, Nfvac1a, 2 tUP) Pela quarta CflIP o PI'jmeiro eorpo de exer- lhas
,
Diz

VtZ em uma semana.Toi realizada esta manha no campo cito comunista chinês foi eH' ça'i Ilr.g Nações
(1-' experiêneías atêmíeas a cento e sessenta quilôrne tros viado da província de Sín- tam com mais

desta cdade, maís um test atômico promovído pela Cu- kíang, 11:l1':t Li Mandehúr-la.
missão Nacional de EnErgIa Atômica, A explosão de ho- Em seguida .essas tropas 1'0- -----

je foi a mais violenta, sacudindo esta cidade, como si a munistus c:hin[>:·:as irão jJUl'R a TOQUIO, 2 (03)
mrsma fosse assolada. PQI' um terremoto, Houve alguns I'n'nte de hat,alha coreana, 3- msríó "hlaekhout" de lie!11I'UJ1- .

danos, 03 habitantes das ''cidades vizinhas dos Estados' d� fim-de cobr-ir os enormes {'Ia�
I ça, encohre o a\'al��'o das pon-

• H�)N(; KONG, :! n,TPt" ,_

Utá, Arizona e Catifornia, viram o resplendor que se er- ros r as forças verrn 'lhas, 1 tRS doe bnt:a do oitavo

exer_ll',OlIClllS
ue fonte nactoa ••11I;;

guia para os céus. - -�-- cito na direção de S�uJ, Sabe- ta llizem que o terceiro exi!l'·

NOVA IORQUE, Z (DP) - A Comissão de Ener- TOQUfO, 2 (l'P J - Urgen- S'e, flol'�'rn, que as �orças atia- eit� c,OI�lUnist.n chinês começou

gía Atômica informa que"ínvestiga as notícias de: que ne- te - O radio rle Pequim ad- d"s estào !l menos uc H kmts: IConCJlll

v,e tremendamente radio-ativa caiu em Roehester,

Esta-I'
mite que os' exercítos das do l'io H�l1, cu]a curva con-

._.;...----.;.....;-�-........�"'

do de Nova .Ior�ue, A notícia �s�,e,guna que' essa nevt;_ c�- Na(:ões Unidas :stão em pIe
mecou a eaI!' ah desde 'lue se lnV']araln os testes atonn- na eontra-ofensn'a na Coréia, ".íl, E {'onlinuam
ces ern Las Vegas,

'

Contudo, 'Ü radio C0111l.mista pfll'a o nort.e

" {1'Pi ,11, Ú �I', 7Iltlkl' 1(1';';,,: -- "'101'1-

do v i v i<lo nu HC:F,il dlll':IllIP.
Li�.ltr..ll· l·\�1Ll a H�H::-lO hra;)ilei
"í 110 'rl",eUyol,·'mento lIe no

\ _ � íl;tlli;;írb" '" nos progra

c·IlGpel�:lI.�:ln t�::nlca
1. f 1 n'-j f' {1�1 pri\'Ú fICt�, l_�._.l�ll1ü'-:, 'IUe 1 t· LCHt i.l IH'O",
!�Ii!lh)-. .II' <C, (jp[u'Jo Vnr: J'nido...; r- fJ dUl,�ÚO� 111f-lHH'!H" as l"ondi<;6F'l
r�'.l ,

.\!Ill, I' l�ltOH de V ,I":";:S c: :tdil:in.i�ll- !l:�IO do rll'_'St- rk.. :--;�Htd':thilid:ldec :. s:lnii:.arins

<I(j t;1 "',ii "til 11111!!, enl.l'(,\,i",la !lét!te \':!l'gas e o e'jJil'ílo de (P
" levantar 03 nives de yi.

• ;ue- !ln, foi ai'l'ésenlada pUI' ,!l!liz;'de do pOvo brusíleiro _ {1:1", :\Iillel' lambem assrgu-

(",('I';C(J,
,
l,ara com os Estados Unidos". � rou que O BI'U5l! e antros pai-

Enl ("',lll}nl:lno a um.r e!l- i -:'I[a's udírmte rlisxe : "O go- �,:E'S pr-orlutores de eafl' serão

: rcv f:.lu 1 ui:' e-! <1;, por '\'�II'g,IS' verr o do� Estados ['nidos ebj:_-lo de atenção pOJ' pnrt.e
!lOlH"O d{·p(;'" de sua eleiç;:lo7
li:j qlr�! 1 (J pt' -suleute f"eiLo
li!) i;t':I�.. ll dizia qHe "�u gü
\ ",'f., ",11<;, d.'dll'atlu ii denro ,

�T:n ,'I lJ11 {Ih:! ,tlltkZ ,tle ('OHI US

1 �,! du" I ii �IIU�.

cQlwede especi'Il impo rtnm-í»t

I;;) manuteucão 11'.: bases H

l!l istosa" e fruuf'erus em .suas

.. lIligll. (J 1.11' ,si!. Antevemos

l.ll' pC'j'jeJllu de ('olabol',!<;iíO
qile ir:!l':' benef','ju3 u alllbos

(.',1, Ilaíse ... �j. :;eu'" pO"GS

,_ �
'- '_ -,-----,-.----- ,_-__ . .��_c.....__.,

de intensa bal'l'agel11
lh:iria t' aviação,

m

flmelrO
iJ'

dI lIa o n e
._.�__� f�an:os i{oalder � _

t fia0 r.l -, t"�ngano, unl prote;::.to e:'be,-ç'�i aÍgülna
série de r":l)ol1.ngen8) UlU.lll iúe eHl �j�;:--,�u�es do;, Rc:�al'Y f

111:ssãü a llel�jdo do pr:sidell�

M:i�:, ,I 'Dlai:; flag�>fli1te e insbl11 '1 ho::>ti1idad? Ú t:U�_
Clube,': llllqUI'I";; cldmles,

I te fiefll'lü \'arg3".
1 ...,

". "_

] _L·f.!nftHTlle·�-Jn('colu a,ref,olll= ------- --- ..q,- -"-11--. f-t-'I:j';j �,'!'!lt,! H!Ul üeüJT-,U por Ceâ!1]}Ji) I as eOInernOl'açôes <;'-h) du:; wH,,: ('bml"lntwlI'O;; de

1
"Ilze, 1

role Hill
II
;'s ("lO

�(�l>ti;!;:!:��!':j;�f�;:��,,:li::�:S(.:��II:il���S:;;�'r��li�;;t::'5 (:�) �i;�,�:�: I �:t�:ll�J;J'�1�;V:::11:12 �:;:�'l l:;:;;,::�:i� I de��:\��t:l�::I'I��;e;'g:!� (J�e(�J�'�;:: tlmeaçadas as at,"'Y'-dad'es�'c-rllladoras comi' i C' 1 l I e-I, llo t';'_!�,u vprt� nte rtào

er3!
"

._

-

.

'J:U' o:·; "ílllf'�:, (;0l1S13,v:nn f e ( IWS pa!' ,es, Unla. lít=l'd.l'ia "ubível urna ve� lJue' "e trata. hOJe todas as délegaçoes esta-
(> ;J ��:{ ',2.unda, musical. .!

'

I f' I' 'I' - J 11' t'
.. ' V:l dt' UlllLt Nlu:;n ju�1í""in13. um_ 1 ua s (O aJ' l,iO [';1 Yl lI;; a

!i'ui Ol"adür oficial o rbpHtado federaI. Dr. Max Ta- Jl'.I'llda, pe!n" leis do país, I Bt' .si"eil'o, Df"POís, sa,u Jlíll'�
•

I b
" �

d\'<1I':n d'Amal'aJ, que diseol'l'_U com. l)l'i'hantismo sôbre �S"i, ql\", fi r:-ei.''ÍfIO /:�ilitll,i' n,I��(1 ,;lmo�:al' ('OIU o SI', Adh.emâl'·� posslve �iX� 'no praça a c�rne:'L íigll,a iIllortal d�' Johunn \Volf8.'ülJ2' Geethe, fI 2'enial dutl altl[l ur.. Inqu,'lllo ,i le_,_,
I. B'" c }, '" ,\ \,.� o U U ti li U II

� � � peito e talvE;;; l1ão seja. dcsaI't'a-1
f (C, "li (J " 10]<: .1 alue,

nell�:ndül', inCOHljJará vel poeta e dramatUl'I.ro, C1'Ía.d()�l' (lo ('I f I e �l' S t
'"

,"'b
-

- "zoado _Stlr"jt· que '1:; ultimas, d�� 1e, l' <' o g�\' l'no campa e-

uspensa a por arla que I eroo o o "o d t
..

'. Fau,"'Í_.", H(.JtIV2 em s: guida l'ecitativo3 d,� pnesias de ['lal\c(�oes d" Gen=ral '1'l'ISla- 1'('l'a ao "(,al'{\.'n Party" ofc- C merel O figO
c_; ",dfré' 1:1]1 !l(J1'l uguês e alemã!), A pE.s�lIa en::arl'egada ��c A;cncUl', A!:a:'i��, tt'l�dll�am I re(,illo ]:0 P'11údo Gl1anahar'l S, oPA�'LO, 2 (l\Ierid,) --lll'('�G abaixo cio cnsto d� pro- 1IACEIO' :! ([\ferid,) - A
de ,OdU:b' (rn alemão, j'oi, si 9St(J1l bEYIl illfGrn1.:l,do, unla ��'('�l���l' n:v,�,������:ti:ZÇ��, f' jn� I pe,lo prefeito \fendes de �\[o_ A agltaçao do ('aso da carne: dura0 - na hasa de seIS, se- Comiss:'j(J de abaslet'imellto
dawa ([t' CIH'ii ibn, (luaIlc!u da. eürt1êGOU a falar, {ui in-

I
li 1 t"" I't _ gmnde sociologo Gilcj,rto F'lei- 1':11,', !te o no 1('larlO f fI 1ll1Ill'enS3,; te 0[[ mesmo oito cruzeÍl'Qs U r(�'af\'ell suspendei' 1l0\'ilmen-

Í(·n",]lf'lJi.l:1 l':'r'l.l::::c,'tntents por dois jovens e ian1c(.'osos re, autoridade no a�suntu, refc_ . -- ---, (st'l Pl'eo{'upan:l� s ::riat:1E'llte ; <IU�lo, pois est:'l firmado no

I'
i" Li I!Ortada ,que Ii!;et'o,ll (;

Il:1Ci"!j;!li"la:-', pt_,'t nC,!llle8 au batalhão fsd"!'ulde Bllune- l'iu:,;�, na p!'t'fiicio da SUa eou_ RIO,:! (Merill,) � O verea· os meios r,eclIarlos do Estado, aconlo ('om a A]'gent�nll, V3- ,'('mEI'L'IO tia lal'l!tlt" de tl'lgo,
l't'iL1. !,�!!.:;s núu ��L!i:"él'al1l que a i'ccitado.l'a 'conünuasse a fel'cnc n.: "O 1!L'itnllo que a 11<]1'-' • •

, •
, tU(/1f,ê,� ('1;01/" n nacionalizac,ão 1(:01' lIdenlst,;l, �I', Pfles Lente, (�e São- Paulo. Jnformações, I'a '1 importação desse IJI'Or!u, SomeEte metade. dos lotes l'C-

,

ralei.,' l' até exi.ál'am a sua redrada do ualeo, Achava-se "

f"
'

!
'

d " eompulsória, EI2 condenou CO!)] I
li lJ'lllOU cru,' :l pre[e1ll.lra es- de que ,a t'al'ne ser!,) ,.yendida 10, o pr�ç,o de _Cfuatro cl'llzei-, ('�bítos j1o-tIeJ'Ú ser enlr:!gue!)!':"sente à. s"sst(o solene 1..'ltllbcm o Comandante do 32,0 ([ondlli

\
1It! ;).9. paginll) tú acéfala, ullla vez que o llre- na CapItal da RE:'Pub,lca, paI' 1'0;'; o �ULO, esta'O �ro.yocan�o I d,rctaml'n,te a�c _('ons:,m:t10�',e, C, qll� nilo 82 solid:JYizotl com os dois ofic:ais 'e �1ssjm ----.- -- llOS meIOs llgados a })l'o(tllGao ('<Ihe'nelo a eomniSao t1!stI'l!nllf

cvitou a tcnninuc:[lo brusca e intemp€stiya da" cedmô-

Geraldo Cortes acel-tou o conv"l"'te para
de hO\'inos, uma reação, [l jLlI- [[ outra metade,

nias p'roj�b,das, gar_,.!-. pelo momento atual,
__--''--� ��_��

que fJo<!erú ser de luta enca)'-
_E' o (,:l�":J dL :2 p�rg-untdr ::"'1 ilha. eJ'cllu'I'.:t::l J'('SPofu,:!1J.lidrlchL

,; crime ,le !esa_pátl' a rec'tal O" meu!" ('ompanh-,'tOs enl.,'''_

ocupal-" � dalreç,fllWao do Servlllço de TraDsl-to
ldq,ada �'ontra a �itU:lção, pl'e-

t]'f lin;run de Goethe as produ_ canto, nâo quiz:ru.m atender o ,enfio-se do tYzclínio comple-
';ô:s d' um c�p;i'it0. fjllC nac me 1 p"c1idO, �jb a :lieg-ação de 10 e C'onsequentenient:, do a-
f',i simpje�npnte alemão, m iS que (,ram ccntl'iirios ao espiI<to

_. C.·lIIlo Rezende !lá pala regulame"tação do .·ogo _
!JundOHO tias nf:i'vichdes cria-

�'-; 1,t et11do nni\-el'sal. do Rot3ry &5 polêmicas pela li " .'5 .,
Lng-o que souhe na EUl'opa, imprEn!'a, Ora, quando se dé,

('l1th1 ine achavH. des:e lamen_ ranJ duran/�? a ultinla guer\'a l'S

i :ívpl "triste incidente dirigi di�lul'b'os e '.ssaltos populares
lJlllO eal'ta_prote�to aos' me;ls ao:; �"tabeleciment)s cOmerci;jls
"titi,!:,"" do R,Jtal'y Club de B;u� e industriais em CurÍl!ba e Pôt'�
TI1Pq_;U, ufinl de s�r publicada to Alep;re. pCrtancentefi a firmas

mas de crige-nl r:lerni:í, houve� si

!lar'l O Brasil um'l das IH li,: SALY,\DOR, 2 D(ericl,)

I
di!' Pires: Prefeito",.sr. Osvíll

i";r!eros:ls nar.·,ies do lllundo 1:0 ! :'1 foi E'll\pO"sa'tlo o Sel'l'et:l' do GOl'dilho; secl'etário do

te, rena da economia", A se· I ,','do do llQ\'O gO"ernador qll(' goyernador, SI', Pai\'a ,Lima,
�,ll r, }!iller :JJ'írI1l011 que "os E"tú as,'jm constitllir!n:
E :ados l'ni!lo:, t{'1Il auxiliado Do lnterio;' e- JU',tiC'1 S]' HH":!' C\fel'id:l

! o Ht'asi I de lW!W·il':l COllcret:l jJori\,:l1 I'as�os; �'i;:';:,:�: �r:
I

� dhell!:w de !l'fl'I'as eneontn)'

,[ti';! \';'S de Ill(,eliclas de ('ooPe- Ellil:lj:if\ l'{' lic''I'; dn Fa7.elld�, :.12 :.e(jul e foi pl'OClll'lHIO !lOje
I :,(;,io eCOllllllli('a e t.t"(,I1Íl'a, �[' . .la"lIe tl:llcei!'o; Sa(lIle, tle�o,; sr", Seg'Jrlas Viana e

LIIII'or,: 'lIjeito� às lim'La:;iíes iI', AI:tún'u Sitlliíeo;; 'l'oli:'i:1 j \iczar[ 1.1Igo, que lhe· pe(�iram

"Ilpcslns pe::ls ellll'rgcll('i'!s, 't', L tIl'l!:do Hcgis; AgrÍ<:ul- 'lU", :"'Slllll";se H jlt'('feitUI'[l do

, 'h 1\';la<1os 1'lIido<, t'spemlll ItI"a" r, EXfll'l�:lo <:1'11:1.; se-

1"(,]101 \I,H' ,'iluJ"Í"Salll('II«' ii ..o. ,'I', {:iJ'io tlu CO\�='l'n(l, SI', Yat' \dlwJlJ;il' elE' Bm'ro,� f[L1e são PonTO ALEGRE,:! (Med,
.. I S:o' ',S I:olkia,'l rit, qll" glJ'll'_, dicnal) --- o sr. Er'nes[o Dor-

\ "a reS:',CIi( irne1l109 l'Olüra o I II' h's. n:1 o(',I�iào da posse do

I :'I'erid{�Jl!p (;pluliCJ, llizen�l� e;" 'I':. (;ptuli<) \'nJ'g:'s, �lee!:il'o�í;
:11'. ..."llSI(·IIO ,'OHIO IH IlIstl=- ()ll:Jnclo :h'eltel:1 lfHl!:::nçao

, 'lo filie fiL-li tr��5 hlg,rees l)a- (�I) 1}1e.U nt1nj{� 1:0 eleiltJradu

Quartel Genlc,ral do Oit',Vl)

� \1"1') -- Tropas
tlll'eaS Ol:upanlln ullIa {'olina,

ti noroeste de Su-

HIQ,

for-

won. OUtl'fLS' forças tI:lS Na.
i.raJ!gcil'as fIlie

partÍ('ipf!l- d:Js so'eni1a
clE" I:e pOS�,2 do SI', Ue.

llllio Yuvgas, ([cchl!'ou:

"Este t' um momento
dl:'io de ameaças, moti-

() �l'
,

0-' r�:\ f'i\ j f� f;i
. L�iW�M�m�

fO�CBDI
I· loriallàlloli::;, 2 (Do

(I!)'l'(',p(llldente da Me

l': 1innal) - Em e'l.yião
,ro aéw duT,e de Flu
I '"a;[,!J<}IL.;. tripulado pe
IH piiGt{) O:"waldo Lc,ite

'�ües Trnidas avanc;nl'alll a 1'01'

deste de JlactumnnghlH� e aO

norte de Icholl, S�111 t'lIe()n�

!IHIHfUad�1. �l;:i(}r·� no lUU

id(_"�lJ�lJ tI!.- T.ijlH·,as ()

.I;l�lt di", {':tI'()í(lt! ao dcs-

J�un."'illt- li:'} ��.:t rJg:l. Lc;!t [':1 H

IfomellS,
fJPS('S em atg'uns selores, Nll� I
11,'1 fb� haL'llh:b lJ':ty::tlb", j:t r

I),! lucalicladc de_

CetuJio Ym'gas

nãOj
governo, pe'os

Cllyiou mensagem ao Congl-e,,- configuram entre nós, huma-
,'0, solicitando a apl'0�3ção Illze-se, fazeedo também ,com, TO<)CIO, 3 (PP) -- l'rgen-

(lo prefeito de seu que seJa cada \'ez menor a
' te -- Os tanks e ;I infantaria

t ' 1 t' " . , das,' Nações {'nidas Che,!f:ll'!lllla, como ('e el'llllna maquLl1a }�[lmlI1lstrativa, Ullla
..

;: COllstitllÍt:;iío, Não existe no expre"s:10 oneros] !lo orça-
manhã a apenas ]:l kmls,

lJ10IIJelltO pl'efeilo no Distrito n,ento, vara sen'ir aos labo- lrelllclHla
!'edel'ai. l,ois o ,;1': Mendes de j'alól'ios e técni<'os, adíanta- ;lOS C'Olllllllistas .-I1i-

'fora's roi IlOllte:lf!n para (lU- dos 110 seryiço f({ui!at.ivo

trnl' o inimigo.

, r,

hanspo-rtan
pa!'sageiro ()

MOI'cira fês

�lii.: L.újp. e��tari1

\/ ::ír:,�J.>.�
:ft·s Ú1Eses TI\t

1'0111 G ',r. f-,:ê

e que pas-=Jurá
Europ:>, sendo

8sfadu:tl, rlís
as renllilcias.

Pre aram
para o
�ITJJ'I'A fH<:N'I'E

l;i'll'ito Federal.

lvxAl1,Cü8 h,üNDER

Lmlo, l'ingiündense, l'Ollln câm1iduo
l;, do PTn ãO mais alio posto
adrü'ni.'ltrativo
1,Hz-me 3 todas

mo, 2 {l\íel'id,)

Uue o gOverno e o povq eu- tGs uos r;i'inci:pã;;- ponto,
iend:tm-se e rf'speitem-s'i! au-, cidade P,Wf: [j

ie a magnitude da 1JaJ'efa co� I Xil1l(J-",', l\�1 \\ ...mid,l
111Ul11, E' impre�wi;:divel que ü i,HT;lll.':-1 .., nH 1''':<':,

os

(:orles, (lue fôra' aJ':lstndo, I p!eta regnJamenta'çiio, Pes:
dj'!lJt� fie' sé]':a critit-a pela sonlmente, san TJe!a regula
imprensa, deda,roll: T'l€ntaçiio, Quanto ao mel':-
Foi o meu anti o aluno n:l tl'Ít'Ío disse que há (�lIas 50-

E�'colu Militar e é uma rI:l;; J1.1�·iics: Coneentração ou li
mai� YiVllS intelig�ncias que berdade indiscrimim:lda, Quan
('oli'heC!o l' que sabcl'ú desem- io '10 comunis.mo, continuará Rural Brasi1eÍJ'a, já estão mo,

jl,enh9.j' (,�1lI_ pl'oy€'i�o público a rom!w,tê-'o sem treguas, yimentando os e:em�ntos in-
aque'a llllssao esplnhos'�, A (untando com a illdísj)�nsável teressaclos ]Jara uma rl'llllião,

!I!l'CPoSito fIo atestado de �:o aboraciio dos Ol'gãos pro- qual sel'á deb:�tído
irleologh qne vem sendo exi, )I1'ios dá Políc!a, Disse sei'

, ,�irlo pat':1 o funcionalismo TlÚ- neC'essário o ]'eapal'clhamen
I l)I�('o c os candidatos sindi- to da l'\-1dío Patrulha e (\;1

I {'alS, tledarou (J1le l'stu<lm'ú Folícia Especial, Dal'ú uu-

I-VOCÊ fem uma f'espon,
, u, HS"UlltO, Quanto ao jogo, diêu('ias públicas {iiúl'íalll?nle, sabilidnde sodal. .lá {'],f}peroú

I
disse (lhe o meS'l1O vem sendo ('0:11 excepção dos "ahados,

na liquidação do an:.lfalH"tis
J,l'oibicio e que ('oncinU'l!'ú na '-;---

,,'o no Brasil? Ajude a ahr:r
i,tla rePre"são, S::'I'Ú UlIla re- lUa, 2 (Merid,) -- o m;Ij,'! de educação de a.

I' J: I'ess,io I'igorO�a ali um:] COlll- (Conclui na Quinta Página) No MuI': Ih., {'l"br<

Os s';híes ila S, n, lU, "C6í"'

!�:::l:�:S:�:�I::1teli!a l:::,::n��:: r MOORE McCOMÃRCKI Á['REENDIDOS 08 O&'>7I'OS AVAI.IADOS ."'1 l\iAIS lJ;!ASS�GEIROS É CARGAS11)1": gO lUfl� CRUZEIROH � TRES OS Ill'lI�J�ICADOS

Baltimore -- New York

j utiva·s das classes_ agro-1Je
cllúrÍas elo Est.ado, Tanto a

mO,2 (Merid,) ,-. o Chefe

de Pclk'll, general Ciro ne

:.ende, c(úlredei.l uma entre

y1sta t'oleth'a lIo.i:', Sôl)l'e �

llolllca<;iio do !llajOJ' :\Ielll'ZeS
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