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:011 DOS GRI'FlCOS ITOQUIO. 5 (UP) - Durante
toda laJ noite a' artilharia norte
americana e inglêsa -trôou bom

A iniciativ:a: de se. dedicar
bardeando as concentrações de

um dia do ano às diferentes
fOrças chínêsae em tôrno -de A-

nyang; Mas 13pe",ar dessa chuva classes que contribuem eorn
,

seu trabalho para o bem es
de ferro e fogo, uma companh'[a

. tal' e desenyOlvimento da hu-
de chínêses lançcu, hoje, 'o prt.,

, man'idade constitui um at.ome'ro contracataque, COnto s'em.-
pra ao' som de cornetas !l( apí., que, sem, dúvith alguma, de-

tos. Depols dê 45 minutos de .pôe da PlilneiI:a..!l1ais.f.ay'?ru;:,.

I
luta, 'o 'assalto fOi corrtjdo pelos vel possivel em favor dos ho.,

Conclue na 2,a.· pga, letra G) mens, mostrando que apesar
_______-'-

norte-americanos.
de ,tcdos os defeitos. que lhes

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

TOQUIO, 5 (UP) _ Os cOn- são inerontes, também sabem

M
· V· ..

d 'L d 1 t
' ser generosos e compr=ensi-

ais
�
uma VI' Q roU'oUa a pe os r:;:;�a��:!���I!:a���:'a�:·�O;��:0 vo� dia dedlcndo à ésta ou

. � marelos estariam tentando 'inl., aquela, clas�e, ensejando reu;

'",'"p'·ropr,·.l-eta·níos'.' das e s t r a;' l.3,.... �. s' �ia::�:\�=nS����:�����r�: :�:e:t�scod:fr::=�·:'�:i!�s�o:tI \:,A ... se anunciou, uqueles contra.a-, legr;a, serve também pla-ra a-
.

taquvs ao sul e sudoeste de -trair a atenção dos demais pa-

\VASHING'1'ON. lJ" (up)' Tr-a:nsfonna.dJas nossas vías redovíârias de comuníeacão em pistas de corrida � Um morto emitis três feridos, Seul, foram mais violentos. des- ra os homenageados, fazendo-

FCntes, oficiais' dizem que maiS sendo nm em estado grave - Providenda�( da Polícial

I
de que começou a atual ot'ensí., lhes meditar sôbre seu tra-

,. •.
.

v� allad h:clho e compreender a fun.,de 60 mtí l·ndo-ch'llêses transre., G d li- ' •

'1' L' S'l id
- . . = I a.

r iram-ise ultimamente do ,nort!"
rave esastre v�rlfJ.cºu- uns 11 qui ôme- propriedade do sr, eu 1 - Cl adão que viajava em ção que têm na engrenagem

para o sul do seu país, .afim de se ante-ontem, domingo, na Gaspar. Conduzido va; �m sentido contrário [cima do veículo, sr. Celso ___ __ __
da. socjedade humana, omde

fugir à o_Pl'.essão c.omu.�ista, ".� �à I estrada Blumenau-Itajaí, a- motorista Bertholdo I vinha a limousine' de praça I Alípio, ficou imprensado:" '11"'llImmlllflllllllnlml�1I1111 � cada individuo ou grupo, sem

.. _

. E FRAQUEZAS E11'f GEnAL:: exceção. não passa de sim-
ameaça ue uma, mvasao

cnwe-IProximadamJ ...rte � uma ho-' Prim, dirigia-se para Ita- 3-57-16, pertencente à Ro- entre uma' ·,�rand::· pedra = VINHO :::
ple s peÇa a se movimentar

ffi; ra da tarde, no lugar de- jai o· caminhão de placa dolfo Mette, desenvolvendo que conduzia e a cabine.
I § GREOSOTADO § I em estreita ligação cOm. as de

WASHINGTON, _ nominado Pôço Grande, 7-31-32 tRio do .. Sul) de alta velocidade, Na altura Não, resistindo aos feri- § (SILVEIRA) ª mais, na maior c1ependEnc'a

���������������������������,��_.���� dePôço Gr�, �Gas- ��os recebidos, pois t�I�IIIIII!!IIIIIIIIIII!I,llllllllliU!'!I!"�' uma da ou�a,
_��

-

dI"
.
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b ���aec����í, n�� e�!��:: :�;a�:�asve�� P:r��e::; Sov O gov rno pu era' salvar a'"Tuo.o a.rã,o, ·.,os....,'._. ',' ·!JS. anos uoiuos nara O servar:'a os veiculos choca'am-se ônrem, no Hospital, O 's-
'

,..- P liS violentamente, tendo apu-. tado dos demais feridos é

Ia'bo� ra'-a-o-· gl'eO> 110
i

e'::l�mg Il'd��� c'o '8 a "111" rado nDssa reportagem que o seguinte: ·Maria Gouvêia -

d I
a ::&1' oe·lra .... nacVi!lolalCO !L U

� J o'·' uO Uul Um O r s �:����v::�!\��rd�� �� :�táV:�u�:ta��sgr���:;:�: II US rta�carv· �
. . .

Afirma Rockfe.II,er.·. " 'que está ameaçada
.

a[,�sorle do. mundo limousine corno, tambem, gias provocadas por feri- Sii Catarina e RII Gil do Sul debatem",se em grave crIse flnancelrl= por ,estar trafegando em mentos no' pulmão" Doro-
Rio. 5 (Meridional) ._ O �l'. Nelson Rockefeller, embaix.a.dm:< ObE'ervDu o sr, Rockefeller fI

-

D RIO. li (Merid.) , __ O Plano cionai. figuram os seguintes: financeira, e que. pr'uvera da. fal-
agrante contra-mao. O téa Gouvêia, com profundo d ta, de pag3mEI-.tú d�.s divid,as.é'spl'cial às sOleni(tades, de posse· do 'president,e Getulio V�argas, ..

'de" Que é necessário trabrei:n to- ,

d h lt de CaI'vão a.presentado. há dias.. produção cara e inadequa '�;
_. .. das as nações de aumentar o seu nupeto O coque resu OU ferhnento na p.e1·na esquer- à abreeiação do presidente da transpcrte ca1'0 e ineficiente; cont,raíd;:l-S, pelas arlary_u,ias" .:.....

dfl.lQU à noS� reportagem que dentro de um mês. apresentará poderio militar. Neste .p'articu� -ficar a limousine complet-a- da, encontra-s�' fora de pe- República, procUl'a r":cionalizar be.neficiamenlo mal plan�jadoi fdsll. o relaturio. E prossegue:
(::ompleto relatório a·o presiçeme Truman dando conta d',:,s 1'ea.- 1':::1'. C01'110 n� que' s,e refere ao mentel danifiéada e grave- o mesrno acontecendo a industria, estabelecendo eo_ s'!stema. de. venda nem sempl'.� "Essas dívidas já Eohem a .,

�. -

d Pt' IV e
..

o t - 't' t·
'

'tif' um mOvimento anual de vendaslizaçoes a seu. cargo ,() .on. 0.. • programa, . COnOll'llCO, c n a_se mente fe-ridos não só o com. o sr. RDdolfo Metter, op.el'açao ln lma en 1'e a imcia_ legítimo e atr':l,s'Os InJUS ICl_l- .

Acrescentou. que: nesse 'relatóriQ, faz recomendações e. suges_ com o auxilio dos Estados .Uni- .

t tiva pl;ivada· e o Estado, COm veis. no pagamento dos forneCI- (Conclui na 2a. letra C)
dos, que éstão dispostos' a' man. motorlsta, sr. Me te" como, com ferimentos 'na cabeça. exceção de a"estrições inevi�a� mentos de carvão. �,-,-�-
ter a unidada americana. A as duas passageir.as, .sras, veis no que ccnce1'n'e a alguns O embaraço ao uso e, diss"_
união econômico-miiibar dos po� Maria Gouvêia e sua filhà A Delegacía de Polícia 'pormenores, Os econ'on1i-stas,

\
mina.ção do carvão nacional n�tO

vcs poderá evitar uma: terceira Dorotéa, ambas residentes Local, assim qUE' teve co- técnicos .e industriais. que exa�' provem de sua qualid,ade inre,
conflagraçãO, '

.

em Barra dõ' Luiz Alves, nhecimento do caso, enviou minaram o estudo do engenheL rior Embora com esta carac-
LIBERDADE E. PAZ 1'0 Mario da SlIva Pinto foram teri�tica..o carvão encontra "as

Em seguida, ao revelár que IDeal onde o carro as ;a'pa- hnediatamente ao, local o unanimes em afirffi'J.l' que uma to �amp'o de aplicação. O gnan_
um' dos não tomará parte. na.·conferen- nhara·para trazer à BIU.me- sr. Abílio de Oliveira, es- intervenção du Governo :_ no de lnc'()llveniente está no alto

da do" cbJanceleres' a realizar- nau. O motorista do cami- criv.ão, e Eneas Gonçalves, sentido já estabelecido pelo Pla- Pl·e'ÇO de sua caloria.
se ,em Washington . em março h- d f as m b d d� ta t noO _ é indi.spensavel para re-

t
.

.

.'

t t
. n ao na a so reu, m u ca o, o <:JS camen o, os se!!undo as conclusões do re-"Não cabe no mCmen: o - f9.cen uOu - pensarmos em er- próximo disse o sr. Nel,son Roc- sclver a situação do carvão na_ _ .

.
'

.
, , quais ltomaram todas as latóric, a industria doO carvão

moS 'de do1113·rs, cruzeiros ·ou· outra. qualquer moeda. Dev.emos kefellf'r. -

.. " -

Joinvile'f ..
� cional,

t d
, _,

"l'f d' 'd
.

1 "Melher aportuni"�do nã·o po_
,,"ih a • providencias, conduzindo, os se encontra completJamen e e-

1. e o lC e tIl ua
UA � V·

• -

"'U'''�n'''' P,'oblemas b-aJ8fCO.Sl,..'Jgora pensar ,em .!nos, unr c .nom a, ml,l a.rmen,e. n_ I.V -

deria haver para: a , realização laje com �eh�- :!."" ferl'dos para o, HDsp'l'tal �·organizada. Pr�judica.-a de um

I
.

no Entr'e os motivos que preju_Ul,e'lltil nós, os n9lrte-iani.llrica:r:ios,. tem'Os sempre o� <llhos voltados dess'e' meeting, Os. problemas EXPRESSO IT.A..JAnA '. «Santa IzabeI». dicam a 'industria. do carvão na-
lado 'O sub_consumo e de outro

para o doll!a-r. Colétivamen;te, pore�;' .encaramos a situação' sob comuns. dos puvós '!amigo�' de_

I
a super-produção.

=:=:=!���;����U?���M---o--d--I--f�-I--c�-a-�d-�o-�s-�-�8--s�---I--r-a--t-a�-d--o��s�-��d-�e--:���E�...------
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�i��!��:�' �a r��������!ç�e:áp�:=

:�:.;;�::i�:::ta ;an- uxilio aIg lo -ame r te aJoos ��:�g�;;f::�o ,:::".:1";
�::�;p:2n�::tu����::S��t c��; Debates entre WinsfDn Churchill e Clement. Atllee I de�e11�;����dOnoO:��ã�;�I�:C��'u���
"nã'O t!lm cCnhecimentos nem é LOndres 5 (UP) _ O primeL de ccoperação -anglo_canado_a- países. para c.ertos ramos· da ral, apreS€nt!l. 1-ongos comenia_

- ....= d '1'" I a'
.

mi1it:;t:- par,'1 emitir um pronun- 1'0 minist:"� Attlee reveIou na meri�nn-o reall'zado durante a €oJlero-i� atômica, continúa". ri' o!", "elativos à sltuaçãu preeu-_ l\.IJi.l.l'Oil! 'Oi .lla;ra, a.iS '; ,I l'(H' oS O .v,.... "'�
-- •

ciamento seguro, é inteTessante
.
Câmara d,os Comuns que os a_ última guerra, 'ainda SUbsis�ia O leader da oposição" sr. \ rja da industria carbonifer;'(

Empossar-se-á hoje, con- i res presentes� Um para s�- aeo' nS�tgl'�ustl,ad-� ��1asen�:r�ad�ati:�� cordos de ccoperação no domi- em relação à peslIuisa atômIca Winston Churchill, interveIo a br'lsilelra, Alonga'se f'm consL I
••

d
'

t'
-

U
- "nio atôll�o, finn!.1-dos entre os e à utilização dessa nova ener' seguir, pal'a reclamar "a pub!i- de'rações de ordem. técnica"fül'luel temos notiCia 0, ::t cre anar a sessao, � por am�rican!:l para. em. ·cUE'O de n'eo; Estados Unidos .e a Grã Breta- gi,a,. caÇ}ão deste acordo a-tôrnicl:} -de,

, , _ ,

Câmara. Municipal de Blu-Ium, DS v€'l'eadores apresen- cessidade"is.to é. de.' decidirem nha, haviam sid,a modificados, O primeiro ministro precisou tempo de guerru', penso, acres_ sugere, variaS medidas pD.ra ':1
menau, em sessão que será tarão -ao Presidente seus as aÇões desta. parte do. conti-

e que. ,essa cOOperação continua_ que "ém conllequencia do €;nt€n- centou Churchill, que esse '3_ reerguImento da econOmIa �.

\l'['alizada às 17 horas, de I diplomas, prestarão: com- nente cferecer tro,pas a::' ONU.
va "em certo!J! l'lanlos da energia dimento ent�e es�es três gover· cord.o foi denunciado pelo pri-I carvão, O problema do_RIo

'ser ·.essa fOr�a posta à di!")i:.lsi- atômica", nos. a n'J.tur.eza· desses accrdo.s. meira ministro c 'o goverl_!0 bl'i_ Grande do Sul é essencialmente'
acôrdo com as ins!ruçôes ,promiss<: e serão. empossa- ção' 'da organização mundial. L'Ondres 15 (UP) _ HA coope- jamaIs foi reveiadá por motiv'O.; tânico"'- Attlee frisou então, que o de pGgamento pela Viaçã')
recébidas da Con1Íssao PEr- I.dos. Apos o PresIdente d ,_

"Nos Estados Unid-os .,...:. adu- ração ent�e a Grã Bretanha., de segurança, À atitude do go' ess,a publicação não 'Podia ser Ferr.ea. dó carvão forneÔdo. "

mal1{�nte da Assembléi.a Le- .clarar instalada a Câmara

I
ziu· _,... pr�cessá-s3' atualmente Estados Unidos e Canadá. con- veJ.'no das �Estados Unidos 50 feita, sem uni acordo prévio cOm industria de Santa Catarina" a�

<1'l.slatl·vn• do Estado . .A c.e- Municipal, pr.oceder-se-á .

a rã,pida mq-bilização dá .juventude tf,núa <!m cert{jS ramos d\àl .ener� bre- mui�is destas questõe�S' atô- os Estados Unidos. '�PretendC lem das; dívidas das art!.'l·!'qulap,
a

a
. t .

'a O tI" do mundo es gl'a ato"ml'c·a". declarcu na Câ- 'm'ic'os e' agora' r.ee-uIilda p21c ·tratar 'desse as-"unto declarou o se vê D- bra.ços com uma s�ri"
rl·n1·.o�nl'a obede·....€lra' ,a'S· 'S""" elel·na�o da'MeSa .

para os' v�s .o cpmo· s_ r -

-'

-

� � .,
,

d.� "-' "-. ,'" ',' ,
•

' ·ta ameaçado,,: e na-o' queremos m.ara dOs Comuns, o primeiro conjunto 'das lej.s, votadas a primejro' ministro. mas 'atual- de prcblemas. 'inclm:nve o e

O'"úintes noÍ':mas: Assumirá cargDs dr Pres�aE'nte; V;C�- sacrificar a libet:dade. para. oh- ministro britânico, sr. Clement respeito ao. assunto nos Estados inente não po'sso tornar público pondera"el super-produção,
� pl�esidência dós trabalhos. Presidente, 1,0 Se'cretano t�r '8 paz",

.

Tttle'e, respondendo à pergunta Unidos, desde o fim da. guerna,. esse acordo' sem um entendi- "A industria carvoeira de Snn'

'O ve-r'eador mais idoso" que e 2.0, 'Secretário. A. 'bfesa Mais tadíante. 'disse Reck!'feJ_ do deputado independente Black Os acOrdos: de tempo de guerra, Attlee. respondendo à pergunta t:J! CaJarin<l e Rio Grnnd", c]l
,

. ,

'burn, que indagava se o acorõ,o mas a cóõpera"ão entre os h'ês natários". Sul tielJ:d.e_s"- t;m grave "1",,,
escolherá entre os v€Teado· (Conclue an 2.a pga. letra B) (Conclui na 2a. :pag, :etrá A) "

Deeke, decretou ponto
facultativo rlns repa,t.-
çÕ'es puhlicas runnícipaí s,
1�0 se.gundo expedtente do
dia de hoje .� no primei
ro rlo (!-ia; de amanhã,
Estd medida do go,'a!'l"
nudor da Comunn foi', exe�
cutndn tendo. 'em vista

'{Ilh' ();"dht�'de Ito,jc--é d-erlj.·

na terceira

Tóes ao chefe da nação norte-américana:, 'no que, diz orespeHo à

apHcaçã.'O desse' progr�ma. mi América d�. Sul,. ressaÍtando ser

indispensável a, continuação da. política de auzilio às naÇões pouco

No conserto das atividAdes.
humanas todos aqueles/ que,
tr-ahalharn sã" colocados num

mesmo pé de 'igu·alda.de, As."

sim, pois, ju,,-tifiea�se que
não fi(!ass� €sqlledtla a elas
se que de maneiru mais ü!ré
La tem. eontrtbuldn para o i\�

ievH'do índice de lii'ogl:es;;o iJ

cultura atingido pelo nomem :

a -dcs gráficos. Seu trabalha

aparece em todas :JS paJ,teg;
(Conclui lia 2.'1 página. letra 'E)

--------------------�-----

V 111MB DE '

SE'RIO DESaSTRE
Campos,

FOi vitima de seria d�,

sastre o senador Pluuri
nense Sá Tinocu. tlue via- .:

java ·de antnmovel para

Itaperuna, quando
h::Ii'I:oado !lor uma

foi. a- •
cftrnt.,! •

nhonete. U ;oeUilUul' e e:na:
(Collclui nu :l,a. pág. lêtl'a F)
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°Arglo, doN8DAi4rtVÇIl:_�.Aaoeomo� I',' glears',Clue
os !dOS Unidos ob.,

�
::ervariio a mesma pol it ica. face

I ao governo ,
d:J presidente Var-

�IA"A N ,.,.,,' I, "O mvu 1>':>1<1 tudo fará p:ira

..J ai"ao rr CbS2rv�r a, cOla?ora53.0 �té h�j:
!se: I msnttda cem G Bra':!r1- Ainda ha

R&u.açãu, AdraiUl,oslül.!?..1 !li
�

,P' uco foi ascinado um acordo

OtH:inà!J dt: cGcp�ra�ão 8cOnórí.dCa que

Ru.a. São Paulo n, �611 muita im1J(htànchi teá na viua

Jj'one; 101)2 ft �. Postal, as
d.", dois POYOs",

Rua Brúsquf. ; 95, 1)'one 14'12'
1[- �-�,� - "IC � ); - � - X-y-X-"-X-"I(
--------------�--------�--------�--------�-��-�- �

Diretor.;Ge�:l
MAUR.:WmJ J( ,;V1ES

li11\.pI-m1l!l:..'4'l'.!f

:!Jjfiü.WitBi'M I

'_., •••• »_ Cr' 1üO,OU
'j5ilnieiõti'8 .,., "'", Cr� 60,00

• ift: ��liià •••••• Ct� u,ml
�sllYi!l
mo,

Rua do Ouvidor n. 100 -

E'unes 43.'{ti24 e 4:!,s!1ti1

8. '2AUi.AJ
Rua 7 de :Abril n. 230 -

4;.0, andar - Fone::! 4-8271 .

e 4,-4181.
:Belo Rol'Ízontla; R-: fluiU, �i

Pll'ttu ';Alegre.: �lm 51il11

l:.{out.allrl, 16

Curitiba: R. Dr MudC!. '1'08
, :l.' IUldar - Sala :tl)li '

J'ülliVila: Rua a, l�edro. 9�

DR. ãYRESOONÇALVES
.

AdvQgs.UÓ
��ilC1a e EOOrlt6m

m,�ME..�AU

- - ,,-- - -- .......,_ --� - .>.- -- -- _.

100 rúi1hGes de cruzeiros, pa-ra.

ola u-dem dtO 370 miihô".'3, Já e.,

terniz;:da, "que]a quantia, ui,
rrapasea de ruu ito a capacid"ad;;
de resíst�n(('a ri,nanceira das

ernpl'€,õaS, As que '::pressntam,
lucro tl'adilZem somente um

J'es�ltado ccntabil, dificil d= se

l'2arZar em moe:dH CGri'ent�".

Um õtimo salão,
permanente c ÚIÚC'D COln

'manicure. Motivo de

mudança, ótima. fregue
zia. Preço, 10.000,00 -
Sito ém Rio do Sul. Ver
e tratar eom �t propríe
tárla, S1"a. l\-:Iarcolüna

Basilio, no en:'cr� ací-
J'ma.

PROCURA-SE
mecanico

Tratar na Casa líoyal s. A. � Rua 15 de Nov, 300-332

x-x-:x--x-x-x-"- -,: -- x -- x - x-S'...-X

I R .fU KE
Consertos em rádios de qualquer marca, Montagem de rá

dios de qualquer tip'o. Venda de peças e acessórios para rádio,

Vénd.a de válvulas Americanas e de vâjvute.s Phillips H.oIlan'

dezas. • ..

Rádios: diversos modelos e marcas,

Rádios: usados "ótima o('.asião".

Rua 7 de Setemuro, 4 4 9 (13)

13 1;. U·M m NAU

-- ---- ----,--
---� ---.�...

Churrascaria

RIM ILE RE
Comunicá a distinta freguesia. que tem tele

fone manual. T(�mlo 1;0<::08 os di.as das 11,30 ás 14.

bo�a.q. e {Im; 17 hUl"<lS em diant,e frangos, marrecr..s c

clmrl"l1scos <1 espe{;o. TOfÍIJS os sába,dos SaI'áll dan

sante (lrtf<> 21 hOl'as em diante" com ótimos discos.

��unnlllillllllillmlll;lIlmJlIIUlII"!=llmlillmílilhlllll!lUm!ldllltliiU ...
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-

-
-

i Ea KIRMaNN �
-

-

:: CIRURGIÃO �ENTI8T.A ::-
-

-

ª ai05 X ª
-

-

�Especialidade em Radiografia dentária para qualquer �
= exame médico

� Rua. Brustjue -- - Telefone, 12ÓS ;
""'üimmiímlllliU1I1IiWlillllllilllJlllllllIlllllllllllllllll\llIllIIIlUIlIlII11UIJ

'

n09 imprfssos que f,'lcilit:am LI

tI"!.!balho JlCS �sct Hi,[ :Of�, Dor.]

j'�J1'nals que divulL�ánl os UGÚn

-tecimenlos palp:tant�s (h dia,

110S livros que instrUEól)1 e de

leitam, São eles que tOrn'-'m

posSlivel a div1l1gaçii.o tios mais

belos: pen�um"ntos hum[tnJ,�,

quez' juntand� mrl'a iJ uma_
nos cotnjJo,n2uOt'es as letras

qU8. fOl'IllUm as
. paJavras im_

!Jr€'sS'a,s, que" b:üendo em ve

lozes linot'pes ou m,3v'm�n-'
-tando prelOS O r�cultadJ do
seu esforço' 'acompanha os

demais a part:r do ban('Q das

,
escolas 'e se prolonga p<,la vL
da ,afóra até o fim da jOrna_
da,

Mel'êCem, pois. a,s gráficos,
cujo dia amanhã se comemo

ra, as mais fr,ancas homenu_

gens, as, quals "inceramente
nos a�sociamos, antecipando--
lhes efusivas cc:ngratulações·

lIDU-"R1!:I:I�(J I T A J A .R A ,

• 'li g � n ti 2 8.:

'Rua '5 de 1'1<><>'_ S,';6 _ T"l, 1!55 I

• V1a1e eDro segurança de

l11uTael1t',u a J'<)lnv1Je

F
esposa fm'{lm internado.;

lIa Benefídenc:a Por.

tuguesa de O�.mpos seudn
que o sr, Sá Tinoco levou

dezessete 11{}1It05 num

fe.r1mento· qUe recebeu

no COlIlO, Jlc,is ficou bas·

t!�llr � f':er;fio� inclusive

no rosto, cnQll",,,10 SWi.

CGl!cr�a fl,;tturC!l unIa !leI'·

n�"

-----�--�,�-

- -- - -- -- ':-.- - - --

I BLHJII1ENAU - JOINVILE I
I Vi!igens rápidas e seguras f.6 ,
I no

I EXPRESSO ITAJARA

"

Nevralgia?
Reumatismo?

Aplique

SANDDOR
Medicação
sedaliva de

efeito

imediato

, - -,

,----------

Empresa IB�ustrial Rareia li'�.
AVISO

Elncc nt.rarn ,�'e à dilJposição dOS ste, acionistas deste

::iCciedade, aia, sédB sC?c:aI, aí.ta à rua Amazonas n. 49(6)

os documentos �xigjdos pelo ar ligo 99, letras al, i». é 'c), da

Idecretq-1Ei TI. 2,627, d't) 26 de. setembro de 1940, l'"ferente"

ao Balança O"ral encerrado em :W eh> dezembro de 1950.

Blurnerrau, 1. d� ff've,'ejr�' de 1951.

EDvVIN r., Ilí,Üf�Ft. -- Diretor-Presidente

�gT

t Agradecimento
_. _4..n:(vers'J.ria_ss hOJe ,o sr �

João Orlando Heiders ,

- V;;' passar- hoje mais,
ano de sua feliz tx'stência O sr.
Emtlio Navarro Lins, residente
nEista 'cidade,

EBPC ';0 e filhos da sra.

ELGA SC:iGENAU

falecida dia 30

mai-üm c o �:l1h;:iitui cem

t"gUl1 em jnil}fL'l'O� i: IlS,

.� - <!fIe, nos. tl?I11POS de He

fedo! OJ cinco �{�í'u' (.:� l' l� tes de

Cl'i:��oJ- j�. t1':-10t1UJH\'�liH no I�-

Principiante para
e Inmllíur c i-eeehln as iguarias

P! erer1 das rla sua terra .natal,
:1"; quais eÍ':lln trázid';]s na 110-

PRECISA-SE de um de 14 t nos
I

f'ía, e saiba fazer cálculos,

Dirigir_se ii SODEMA ,� Rua São Paulo n , ;9::H',

; - - -�
-- �- --_ .. ..__ - -- - -- �- �'''' - -- _. -
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U. jg�Dcia Marilima e �Gltlrclalll
HS II M ! R C'O" I,:

l:
ASSElI-iBLF;IA GERAL OH,DINARIA :;;:

l-

I::::Sã,Q convidados os snrs, acionistas para se reunirem em

As'emllléia. Genll Ordinária, de acórdo cum nossos estu tutos

sociais, às 17 heras de dia. 13 úe Abri l de 1951, em nossa St.

lle social, ii rua. CeI. Eugenio Muell�r, 53, It!aj'ai.
ORDEM DO DIA

1) Apresentação, discussão e aprovação do relatório da

Diretoria, hala.nço geral, c:Onta, d� -Lucros e, Perdas e

ParEcer do Conselho Fisc::I, doeumentacão 'e"ta refe

rente ao exercido de, 1950;
2) Eleiçã,o do COns.elho F'[sca l lJara o ano de 1951; I!
3) Assuntos de intel'cs.se da sociedade,

ltajai, 1'1 ctT, .J'aneiro de Hifi1.

ABDON D. SCHJVIl'I'T SADY 1'.1AGALHÃES

Dil'B,'m'f:S

I'inC3.I:regam-se _de: .'" "'

F;S(;UliTAS j-lVUI...SAS (mesmo attazadas)
Am'�Jt'�I'!JI�AS E ENCERRA1\fENTOS DE ESORIQ
TAS

.

I'!.I!:OiRTRQS DF} FIRMAS
CONTI�KrOS, ALTERA(lõÉS DE CONTRATOS
� nKSTltA'â'08 Im SOCHillAD1�s C01\-IEIWIAIS

1
I

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

Procura-se
Imp{)�UI�1Jli f�l'ma cômel'úiai, tlesta })O,(;:;), (,'�'�?I'ecB cu! J
lúc..'tºl1o limediata !t um rapa:z IJal'a a:pH'UW:t\ em es- I

er.i.iól'ÍO, De,'!" i1eJi.' h{;�], '15'l'.oi'l1;sa.t''',1'' ;:;;crpVI�l' ao má-I
qlll..,naL !1f�j1;as 1)Oj' '€'3C1'ito ,c, d: 1}�Óln'io punho, à Rw I
l:.àl:lt,{) d:é:oite, Jonif!1,',s{l,b 11�:feI'l'!m1:ft: «J\PR,ENDIZ). I

I

Precisa..se a, jJ, e

mecânico: pal'a oficina de
automovEis,
1 eletricista
1 ajudante para vulcaniza
ção,
MAX PREISIG , LTD1L
Travessa Porto Alegre, sln
--------_.

.......r-- r_... __ ..� .. � --u
"

- ,
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=(1-" L,..d ' d'" �J • -

� Inu:a li"'§{:
-

iCa ��OmeOPQtU':a5 A lPPlfOEUME' I'" !\
I

:: un. MECE�31,AO SZl\NIAWSKI ê DI\:él'.:SA
J

no ()o!�r{)._
Rua José Bonifá.cio, !l� _ CURITIBA § CREThÜ;i NiVEA J';' A

ESPECIALUM..DEC: nOl<;NçAS Nll�RVOSAS E ê ' �:m.FESA nA

;;: ,

' MEN'i't\!S . § I I:;PIDERlIiIE
- DOENÇAS DA PEtE: Eczemas, FnrlJ.Dl�nlo§e, co�� CRElIiE NIVEA é o íuüc:)

ceiras, lUallclta:" ESllinbas, etc. ª! creme no mundo fabri"a.lo
.

L -I com Ji:ucerite. subr:tânda
:: GANDULAS. li'aita de regras, Excesso, li'joresS <la mais intima af;ÜH!:.ide
-

l;rallt�as; l<'rim�a S�:X"HU, Impohmda. }I;stcrmiI�u]e, De-ê
_

senvolvimeuto físico e mental, etc. "?'., I, •.@j ....� ª
DOEN()AS CRONICAS ÉM OERAIJ: Reumatismos,S
Asma, �lalária crônica, etc�

:::

::: A ']' EN ç .Ã O: Consultas em Blumenau nem diasª
_

-- 26 a 30 de cada mez, no Hotel Hoietz -- ª
;;'ajllmlm�llllll!ill!liilllllllllllill!l.IullmllU!IIIIUIII�UIIlillllllll.!nmu,;::
\ -- x -:'Ç - ii -:r: - iL - :x - :t - x - x - j[-:lI

ALWIN RAUH JUNIOR ...:.. Dil'etor-Gerehte

OSLY'M D? SOUZA COSTA � Djretor_Sub�a'ereJ:it��
ASSE;MBL�IA. Ç:ERAL ORDINARIA

. -

<;;,� ,;.i

La Oonvc'cação

Formação de novas turm'as para a conclusão cio Ginúsio
em mn a.no. Conheça. Ia: efieiênda de nOSSOH lüétodos, lledin
do, quanto antes e seUl con:)pro!nis�os 11:1fot'lna(�ÕB!';' tl. r;��(!r=fio
de cOl'res:pondéneia.

Rua Paula Gomes -- 6,18

CURITIBA -_. PAHANA'

:x: - li:

Precisam-se de .;. .,...",__:
�-:---

Doencas do'
, )

..(oracão ...
•

n!�. CA..�Vi:f,LHO

•

mecanlcos
I

!
-I
f

I veis, apresentar"se
\ NAVITA e'm Itajoí, Ó ruo
Bfumenau nor. 170 que
serão bem' pago

Ajustadores e, de lataria,
para oficina de àutomó�

na

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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mlthares de milhas, fl'equentemente às auas própr-ias custa",
.jrara proporcionar distraçã:o às tropas cansadas pela guerra,
Sua contribuição ã ação daS! Naçõe,s Uni dás roi' fena à custa de

ena próprja "ida. Nas duas 'guen'as mundiais ena atual con.,

,fIit;;, ccrear;o, ele ccntributu imensuravelmenta para o êxito de

nossos esforços por meio de sua capacidade de elevar

da tropa",
A fotogra Eia most.na 10 gEneral Marshall quando entregava

a medutsa uo filho de AI Jol.sol). (Fno UBIS)

-iliiin'ilII'il,iIÍ,iJi,iiilllllmlmlmIlUlmiiilllJ,mlmumimummi.lUi''''

Mil " R O • S T�
.

/ .. =

Cirurgiio Dentista 1'--
i

J

J__" .co LADO DO CORREIO E 'l'ELEGRAFO-
A' ALAMEDA RIO BRANCO N. 8

iJ inencia Maritima e· �omerGial
'''S I M II R C 0"

Levumcs ao conhecimento dos sennores : acionistas quB
se acham " sua dtspc slqào, nu sêda social desta sociedade,
em Itajaí, ii rua. CeI. Eugenio Mueller, 53, os documentos de

que trãt", o artjgo n , 99 do decreto.Jeí n , 2e27. de 2'" de se.,

tembl'o de 194ü, a saber;

1,) Relatório da diretoria. ,referente ao Exercício ,finda em,

31 de dezembro de 1950,·

:u Cópia do balanço e cópia d,a, conta, "Lucros e Perdas" e

Parecer do Conselho Fiscal"
f Itajai, 17 de ,Taneiro de 1951

ABDON D. SCHMITT - SADY MAGALHáES

3. )

',r Diretores

- rz-

Dr. R ,Camargo Rochaj··
- , Médieó Opero.odot " ,ElI�-Assid"11te (ln 2,a C. (� H., Sta, Casa e PClicJina. de S,

paUlO/Operaçoes - Partos
Clínira médica de adultos e criancus - Moléstias'

de senhol'us e nervosas - viis urinárias

Raiú�X (fluol'oscopia) - Ondas Curtas - í)ia.�i1rmia
Bisturi elétrico - m,tr.a Violeta - Infra VeJ'IDelUo!

--- A'�ta. fl>/equência
'

!

HOSPITAL DE MISERICORDIA - Massaranduba
,-_ VILA ITOUPAVA BLUMENAU .-

cias,z'. �
.. I

'

_
"1\;:.1.' ,�Jii:'I'II;

1n[, !'mãçuCg cam LABORATORIO ODIN S/A,

RUa 15 de Novembr,o, 748 -NESTA

"'''':&'fi;'� " ��.�

Dr. Telmo Duarte "Pereira
- Clínica: Médiéal -

ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
CONSULTO'R10: ESQ. DAS RUAS FLORIANO PEIXOTO,
E SETE DE SETEMBRO, "'I

RESIDENCIA: A' RUA SÃO PAULO, 240 - 1,0 andar,

Atende ch�mad015 pelo FOIl. 1197

PASSAGENS E CARGA
EM BLUMENAU: Agência Cruzeiro do Sul
Rua 15 de Novembro, 1326 - Telef. 18
---

-------,----�---

- T

(Conc1l1�ão da ':Sexta

cÓll�hsão' da l.a pagiJid' '.," ;��tinir'á pcli/uc S nür,:,;o,; a�i_
dos povos livres do continente, gos e aliados, Mas tarnbern nao

Achavacse a agressão à vista. será. o momento de dar a nossa,

Como rechaçã.-�a, a América sem cama a entr'�guIllOs, com o.s pre
uma "ontade solidária, d .. �hiãO ços tetri de W:':5 ii ,�!;, pHIL do

das sutis fo,rçl1.S. CC ntra' o adv'Or.
.sárlo cotnum?

"
Em WashIngton, no próximo

mês de março, teremos mais
uma r.euiliãd convocada. p"lo
pres'dente Truman. Qtie sé, pré
tende discutir désfa 'vez 'nessa gotadas ,

conferencia? CCngregar o ne;
� - - -- - - - - - - - - - - - - -

misfério contra a agressão que
de novo p,ttl'te de uma potencia
totalitária, SomEnte 'QUe agora,
o rotalitar'smo não é mais c

branco do eixo Roma Berl lrn
Toquio, mas', do mundo v<:rme-

lho, ccnstituido pela Russla e

seus satélites. A agenda fixg; IOE

pontos essenciais. Pretendem os

EstadOS 'Unidos a solidariedade
política e militar dás Repúblicas
do hérnisfer:o, para a défMa dO
mundo livre contra ,'I. E'xpanSãú
armada do gnverno soviéticu; a

soltdavíedade p'lI'?" o rc rtajecl
mente da paz lnte:-na drs ns ,

ções, -Io �()nt;nente e, W'r fim. a

co,Qper'1,:ão l.conôn1ica ll� (':nf"Jr

gencia.. ,t;j'e,nhmn d03 jtJ!t!1� :"eri_
dos daixa, do 'er '.ml'! imjr" r-tân
cia tnlnscendental. Vai se di�_
cutrr em Washington um leque
de a�'s.lntos: G,� prohlernas e'e

natureza p-ol',tica, 1;1ilita.r, f;Dciaj
'e pnsit lva, ou 8'!ja, ccon6micll.
E' uma tarefa para li qual se

reclama mais o '.!;:pír!to de

identidade, de TUmôg e de unida
de de propósitos que :1"111 preva
lecido nas outra.s (,on"crenc'2,S

, �i.1: dessa' natureza, anteríonnente
convocadas. ]1' .prccíso que '8.

'unidade crntinental SO"OI'aviva,
comO' ,tem sObrev:vido, às d:lras

experiências às quaj,s tem Ela

sido Submetida.
Desta vez, o pr.ocesso de soo

lidarieda.tlb e de cooperação dr:

hSl:nis.fél"o, se encontra e0mo

quer Que seja entorpecidn peja
unilateralidade da pOlitica mar'

shalliana de ap,olo à Eurc pa c

aos povos do Oriente; EsquecEU
O irmão mais velho do'> anOE

de· 1945 a 51, qúe'los irmãrs mais
nOV-05 do cÜ'ntin�nt'e lutavam

com as mesmas dificuldades em

que se debatiam as naçõ�s �o
velho mundo. Pelejaram todós,
estes últimos se-is anes, com di

I fículdad�s de índole eronômic.a.

j
qne pusêram alguns até às' Jl-Or�
tas da inipo,ssjbilidflde no pa_·

,

gamento dOs S,eus saques comra
,

'bancos norte american'C),"',

- - -=-'�_c-=---:-�=--=--=-'=-=-=-=-=-=--------- 'j Na' base das d�cisões p'=líÚca.s
":""-

-, -------:- se acham as sOluções econômi_

: '. �-f�'" , �� caso Sem $ vei: a América �a_

P
II "

"', I tina �e,sfrutando de. uma il'elallva
'_ ' "

.' .; estab!11dade, quanto ,ao,s preçoS

r e ( I S a m O 5 : dos õeus produtos e. das suaS

,

; mat-ri,as primDs vendidos aos
,

,

'i Estados Unidc s, será impossive1
DOIS VIAJANTES p.ara aumentar noss'o qUJ.dro.

'

assentar um plano ol'gânico, um
.ser motol'ist-as, pI'estar carta de fianç:i e apreSEntar referên_ plano saesfatório de cooperação

continental.
Nós' 'Outros,' p�r €xemplo, res'

piramos para ',o exterior, em

I função
de café, Não haw!r''B. de

ser cOm cs preços, de. 1947 e de

I 49, que .Q Brasil lograria ass':,'
I til' ao Seu' gn"nde aliado, com' a

1i·;iillIliIIílI-..--IiIIIiII-.....---I"OI!Il ........ ........_..__.' .. efiéiencla e .a produtividade de

que eles precisam, Não há en_

tre os brasiIe'ros bem esllJr f'cci,al
e .econômico, e tampouco paz

política. e :ambie·nte de solidarie.
dade com os Estadas Unidos,
gem tratamento equitativo dis

pensado ao seu produto_chave,
Não se está pretendendo discu
·tir em Washington com Os me
todos prihlári()!l e com a técni
ca elementar de' um toma lá dá

cá. Mas quando vemOs subindo

de preço na União, tedos os ar_

tigos básicos, inquieta�nos admi.
til' a hipótese de ver amanhã o

café ,trat::J.do -de um módo que
não ,esteja, á altura do regime
que os nosses a1iados do norte

TranspOMes iérons�atariOBn8eSU,1 :::Og;;!t��:f�;,j:?";:_
IIgora sob a orientação Clube Nautico ,Âmerica!'

da Cruzeiro do $ul
E S C A. T.AS:

A'S SEGUNDAS, QUAnTAS E SEXTA8-FEffiAS:
RiO' - Santos - Pamnaguã - Cu.ritiba �

J{\invile
.

- Itajaí - Lajes e PO'rto Alegre.
A'S TERÇAS. QUlNl'AS F� SA'BAD08.:

PortO' Alegre - Lajes - FIO'rianópolis - Ita-
jaí - Joinvile - Cmitiba Paranagná
Santos e !tio·

Modernos e possantes aviões,:�
Douglas
Tarifas Reduzidas

TRAFEGO ltWTUO COM:
CRUZEIRO DO SUL - RIO
SAVAG - PORTO ALEGRE
PLUl\'IA - MONTEVIDE'O

Cm que nada �e pode razer, com

os escassos m"ios disp'Üniveis,
no sentiüo de umr, recuperação
d031 nossc s enfeza's, e das !,erras

'das nessas f"lZendas. já meio es-

Hoje( ás 2lJ,30 hOl'<1S

or-íéntul da Alemanha,
'inOU que elas Toram de\,id�i5
á froliH ca .

de conquistar em

[.'reendlda POI' Hitler, as ded,

sões aI iudas.

Flor-Ianópólis," 5 ID.1

Correspondente dru '(},!.)
- O Pl'efEI to FOI1ÍEs bui- '

xou uma }J01·taria pr'ono-'
gando a cohrançà do im;

posto [;,� índustria e Pro-
1i;;�líes rehd '1':1 'á li.::ent'as
e ta'ias, sem multa, ::-.té
15 do corrente.

FIGdUI;t',j)ólis, ;:}

Correspondente daAllan "Rocky" L::::n" - Eddy Waller - Roy Baroroff e Jean

Encontr-a-se "qui o

Plltado federal

"Del d S n

,
elega. O . agaz

Empolgante e al'l'�Latadór fílm� de aventurns, com

BATERIAS fiG O O D Y E II R"
lif.STOP'1J

um

P""ços de costuuie .

"cherif" do ,Gutru, mundo! Aicnlp CompL e li conttnuncão C:a

mov-mentadtss'mu �frie; "SE1V'�:g=m do pa'z rVí.ac·;:wilhGso",

ibÇAI\l SEUS ANUNC1fO�

INEST,'E DIARIO

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

�

IN S T III U i O
'

DE

�RJlDIUM
lir. A. Odebrecht

Radioterapia -. Ratós X

Fisioterapia - ME!tabolismo
Rua 7 de SeI embro 15

FONE 14,41

Dean, em

Dr.

PCl}as e Acessórios para Caminhões e Automóveis

Distribui dores dos insuperdveis
produtos:

OLEO PARA FREIO rllDRAULICO

"II S U."BICICLETAS m

COMUNICA QUE ACABA DE RECEBER UMA
PARTIDA DESTAS AFAMADAS BICICI4ETAS

11:, N.C":'U"ALEMÃS �

- l't'ia.triz: ITAJAI'';__
Ftmdadu em 23 de: Feve,reiro de 1935 'Endereço TE�Pg1'. dNCO»

Capital Integralizado , .. , .;. ". '9,. ". Cr$ 15.000,000,00
Fundo d j reserva lega: e outras re servo ... ... .. Cr$ 2fL"417. ,252,10

Total do não exigível .,. ... .., ... '" ,.. ... Cr$ 44.41.7,252,10
AGENCIAS E }�SCRITO'RIOS NA S PRINClPAIS Il>RAÇi\S DO ES'rAOO

.

DE SANTA/CATARINA, NO RIO UE JANEmO E CllRl'I'IEA
. '

.

.

'I'axa.,.<;· dí� De IJósitos'"
Depósitos a vista (ser� limite) 2% DEPO'SITOS A PRAZO FíXO

DEPO'SITOS LlMITADOS Prazo mínimo'de 12 mêses WC;}

LImite dt.l Cr$ 50, 000,00 4,1/2r;�) DEPO'SITOS DE AVISO PRE'VrO
Limite- de Cr$ 100,000,00 '1�'{!, Aviso de 30 dias

DEPO'SI'l'OS POPULARES Aviso de 60 dias

Limite de Cl'$ 10.000,00 5�,b Aviso de 90 dias
Avisô d� 120 dias

, '

____ CAPITALIZAÇÃO S!{;l\'IESTRAL ...._..�-

ABRA UMA CON1'A NO «ll�CO)} l� PAGUE COM CHEqUE

Seja inteligente cmuprc a meUlOl' lJÍe;.clr!�t na
COl\'lJiJRClAL VnmtA BltUN!� S·li. - RUa 15

Novembro, fJ23 - ao lado da igreja Matriz.

�
�NTI�

JA Dirc�oria do Clube Náutíco América, tem .a máximo pra-

zer de cOnvidar os seus dis.tintos associados e exma.s. familkls,
para os GRANDIOSOS BAILES CARNAVALESCOS, que fará

--.-- --_.._---------------

reali:!mr nos. práximOs d�a.s 3, 4 e 6 de. fevereiro, em SUa. Iléde

social, ''f é1'" •

As dançns serão abrHhantl3das pelo já famoso "Jazz copacaba-

na". ,do 23•. R. 1..

.NOTA: Não serão, distribuidO� conviteS, sOl'vjndo de in�

gresso, o talão do mês de, janeiro. Péde-se outrossim MS associa,-

dos, ,não se fazerem acompanhar de, pessOjas extranhas ii. se cie_

dade, UffiIa· vez que, a Diretoria não permitirá a entrada dos mes'

mOs. '/I ,,' f",
"

__ !l.:_menau, 25.1.51 _ _ _ _ _ _ _ � �R-=:T�:n� 1�nnmnil�lIIlmlmnnmUlllllm� 1 'I.

êUlmer laffront.'1
-
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�

� (JOJUUIl�OIlll
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.. Oficina.Mecânica� - , ,;
> ,

DE CONSERTOS DE BlmCLETAS, MOTOCICLETAS e AUTOMOVEIS -

RETIFICAÇÃO DE CILINDROS - CA RREGAMENTOS DE BATERIAS

VULCANIZAÇÃO DE CAMARAS DE AR, - SOLD4 OXIGENIO

I
r
!SO'U'Za. Cruz,;

- I
I

PREÇOS M O D I C O S!

.E..._

E..�ec'Í1tado pelo Ex-Chefe da oficill,',l. de automóv8Ís da Companlilit
do Rio de Janeiro

MAX EWALD· KROPP
RUA SilO PAULO'NR. 2424 - BLuMENAU·

lPErto d?- Moagem d e ,Café Blumenau)
ITOUPAVA SECA

.

Vende-se
,- .....

Por preço --de OC'as'aO, fuma casa de material com
diversas dependencias em

Badenfu,rt, Vêr e tr,a;tat' (
com PaulO Luiz Schram &]n

11Salto \veissbach. "t

,-----�l

�liDica de 1JIbus
ouvmos� NABm li

GARGAN1'!&
DO 'í>i'

DR. �ON 8ANTmfiGO
ABl!1lltente da :FacuIàalle de

:Kedlclna da· Unlveraida.tlt
-- do BráIJU ..:......
CONSULTAS:
Horário; dás' 10 ás 12 )lOl'ilS I
e dús 14 ás 18 horaS. 1Co.1:lsultóóo: 'Rua 15 de 1'<'0_

�

vemhro, 742 <Ao lado dil •

Suafarma) .' I '.. !

U!;(J do BlOtúmco

FllntoUl'::l Vovô prOVÜL'

\. expc�'iencia. qual deve ser o ,túnica
-

�
:.t
� São os resultados obtidos por tres
1�

para Seus filhos n::1 idade escolar

"S.m. r;:lir.do hoje, patO Uu

i õu' er:mlnhas energias, tomo
Q BIOiONICO FONTOURA
_ o fan-ico das geraç6ell"

...

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



iga Blur:nenaueI1se
r-Los Renaux

esportos
seu novo

#IIIIrI

cam.peao
Jony e Tijucano consignaram. os' ténto-s do vencedor

Delirau a torc<ida t__icolor
Juiz, ri!nda e outras n o tas

Rio, fi (Meridional) _ O sena. fia re;>jdência, do er , Epillae'o
dor :Ferreira de Souza, leader pessoa, O 'pl'esiuente ,eJ€ito dls

�:l, UDN no Senado, confirmou se ao senador udanfsta que n

à r-epor-tugem ter recebido, pOr ecmvídarn 'para saber Qua:l I!l po.,

Intermédio do sr, Epitacío pes_ sição parlamentar da UDN, fa

soa Cavalcanti, um convite do zembro. sentir que o governo pre"

sr , GetuHo Vargas para uma cisarilaJ de medidas de lei!> para

COnVer.931 sobre a posição do seu fi boa marcha da administração
partído, no Parlamento, €m fa. Indagava,. Jassim, qual ao ati

não ce das medidas que o governo tude dos parlament.ares briga-
veio a solicitar. dE!irh:ta.s, Não a ;atit.ude pOiíti�
O encontro realizou-se ontem ca já conhecida.

TI �=� ........��� �� =_ �� li FrjzOn 'O sr. - Get�íio v.a:rga-s

�eraJí' O allo"a W-al�emar T �e �� -uza i�:a,: ���i:i:��:��:�ia � paz

I O ::Bnad:r Ferreira 'de Sal1za.

Iii ., satisfazendo aos, desejes do no;

homeD��egdo �elos LJlumenaUDUS-os' J ;��ri:��������::i���,he�:�U u uU IJ b me nana qualquer ap,:,", poli-
tícc . Não negaria as Ieís e me,

l\ied:a.lhas. 'e taças �ã.G entregnes ao vlee-eampeão ãi(jas. necessárias à gdministm-
brasileiro 'na. prova de fo.oOO mereos çãO, .

- "Nófl da IJDN - fjiSf:?-:nGSl
o' sr, Fen'eira de Souza - en

terrdemoa que admlnlstraoão é

uma coisa e politica, é outra".

E, prosseguind.o: � Se 13J lei
nesta é jus-t.a,· nãó temos porQllB ne

gá_la. \l Estudaremos oS! casos

com o mesmO espirita públic'O
c<Gm que' vimos flUlendo até ago_
ra".
Finalizando o.sr, Ferreira

de Souza negou' tiv4'f'sem aool'"

dado assuntos políticos. afir

mando' 'que for.am estudado"" e=

pe'na'i os prOcel'ROS da l'1àbor9�
ção p'J.l'lamentar,

-----�

Nãolnegará a UDN:apôio às
. leis e medidas:� neresserlas

I. à administração· do B r a s i í
treino 05

Pa Imeiras Confirmaram-se 0,<;

proguós-11Dr
e fIGS 13 minut QS, Hélio

tieos em torno da parttda ef�- empatou pana, depois Jonv
tnada em Brusqua.. Dsndo marear vun.lugPlll para, os

mas uma prova dê sua hoa

I
sous . Antes que. terminasse o

forma atual, O Oar�os Henaux 1',0< 1:émpo 'I'íjucann marcou o

goleou novamente o Marcrlío tercelro tento, encerrando-se

Días, d,e�ttl vez por 5x1, {e,,;e lia-U.time com (J escúre

Ü mIClO. da, pugna assustou" de 3x1.

R. todos os íans do campeão, O perinde final foí aquilo
pois ernm passados qtba.tl'O mi. que todos esp,erav,am, ou seja,
untos e Schlmdt, ponta-co- os comandados de Afons, nho
nhoto dos ítalaíenses, abria a Inteiramente as

açfies e por intermédio de He

lio cÓnsegi� ram mais dois ten-

l(l�: A l'o�'cida do� ,',íl.ll,eões I j�!('ano, envíamos 'sineeras fe

[if;}lron mais 1]111:, vez e come- . hcitações, peja grande proeza,
maTOU com gran.de entusiasmo A renda do eneontro fOI. de
o be�o feito dos seus players, Cr$ 3.060,00 e o sr, Nelson

que ag01..l teem 'apenas 11111 Varagío apitou bem.

cOíJlPl'oml SilO, contr-a o pal-

nieíras, domingo próximo,
FOi o ;W:ll'ciJio DI as lima

{!J'esa &:'.5 mais fiÍ.eE-is, nada

apresentando que U l'reden

císsse perante a cr+ttca
,

Ti

....eram os hrusquenses, mais

uma vez, um conjunto homo

gêneo, com um trio final em

�{r�nd€, forma: uma linha in-
1 êl'ií1€[f �h ia onde seus cornpo
t'BTIlê5 se compreendem ás mil

maravilhas e um ataque onde

Hélio, outra ver, pontificou.
com a ccnquista de trt::; tsn-

serão retníc'a-

,das so'men te na pro'xima
sexta-feira, dia, 17 de andante,
pois algumas de SlWS ntlétas

nas

eTII descanso, e a diretoria en

carregar-se-s de comunicá-las
d<?sta folha e

Ajude a edificar lima socie
dade moralizada e enríquecída
em seus valores de .Qi,l,]tura
COllfJerare na Campanha de E
ducação de Adultos.
Homem ind<iferente

constro'í,

Hzmente, e'y;tá ae,abando com .o

tantas vezes de

monstrado pelo. público espor-
t; vo Joaa!. NOl>sos

Pelo <Jli'e conseguimos apu-

\
lo de "více-campeào hrasilel-

Franf"Jl�1('nle, _

a continuar i Uni v:rdadeiro "caça-ntque! s", nuinho na extr-ema dlrelta , o 1'31'_ no uecorrer. desta :'lemana, r o", n� IJl'OVa de 1 1), (JfJ() me-
neste ntmo nao· saÍlemos a' qne nao deu o resultado espe-. ;'Ol' ASE NADA" fez um hom s<>rao prestadas mereCIdas lIa.

t f • I' ' .

1 60') (l{) I 't I - VOCÊ tem um," res,pon. mens,gens do Atléta Wal�le- il'os.
que fJOIlJ o ch�f{3rá nosso 'ULe- J'�{( O, �.. renda de Cr� , '., r,1 11)('11'0 empo, sen, o pOllCO "

I ,< b·l·d .le
•

1 J' 'n O' o m::[' Til< ago de S'ollza, IllaÍ<! u\s homenagens que
hoJ, O ProfisSionalismo, infe.- :-!proxÍmarlament,:;" atesta com �'el'vjdo no segue( 0< ,ma sa- sa 1 1 au ,"oeli!., a e , ...pvl' li '-

-,

'I -

d If b· "on' ec'J "I
'

Clnh " �eman'.t serâo prestadas :10

eloquencia o desinteresse dos I

I
'

lU!. JlqUH açao (} ana a ehs.. ( ,1 I o por )alX'- �J o , que

f]'
. t" laÜna pOlleo atraeute pam o mo no Brasil? Ajude a abdr no ultimo campeona.to brasi- "baixinho" pnl'tem sem rluvl'da,

ilrJ,<; ,oca,IS. A parte ecmcu
'

't t

1
ttoe todos os blumenalN?nses,

tambem fraqu,ssima, salvando-
nSS1S en e que se JOCOIl1OV,�n um curso de educação de a� leiro de atletismo consegulIJ

d,a Alameda hlO dultos. �evantar fie forma hastante que reconhecem :\Valmar nlll

se algumas" trámas bem 11rdi-
I legitimo representante rle Blu-

I 1 l' I
-�---_.�. brilhante. (} hom·oso t' tu-

(aS pe os rapazes a VH'U )ros, menau e de 'San1a C'·lI.:aril1a, e
o Guar3.n'i, nem' é bom fn,!,a)'.

I I d
...

.

I I I d
por maiores que se.pill1 PI>

:::01:::rl:a:�1lldeO '�I:�:�:i::Y��;" n erpe a o IOIUS amen e, p o r _

oas f�:::�soSp�!:��:��o�>ói��I)�::;m��
glórias e conquistas que o

se hem que dcpcfs do placanl

vez e p o representante d'
.

.� B O��::ll c�:�t:::�I:�n�(} ����(,:�l��S��;� . 11, '. �:;;:_;L.... _

II

tentos.

tarde na baixada

JlrOllH'sS3, no Tupi
mas d�\" Para f!'ente naela mais

fpz, (jx2 foi a {'onlagem final,
num 111'ltch em ({ue ,il ]Ioyidu

de foi a presenÇa de P,ache-

Confonn(' conseguimos
SABADO OCORREU O FATO, PROVOCADO POR jJm'Hl' não só o Olimpic-o h0

ALVI.RUBROS ,- "
,

I mellageará
seu -valioso atlétll.

J f' J' t t t') })
.

I'"
],lllS tamhem ii U'ga BJumenlu·

li, e I7.lllelll t' nos elllpos que I para se.u erm no. eve-se mesmo �IUXJ ,lllJ' do sr Ar-
,�

.

certo':' ma{ orais dos

I
zer que o campeão estadual l:,altio -S1 �Ya t-iuha sido es�o]hi- enserldeCDeStPo�t�s ed

,ll BCQInlls-,
.

, . são o .en <'nano e ume-
clubes não sab,'1l1 ,s,',e .YE,ne,ia, flor 3,x(} qtlal1�lo o jpn- cio. pejos propnos clubes. O

nau, sendo, qu� inumeras me-
nos instantes ddl- to 101 conSIgnado.

I
rCrirEI'/entante da LBD fez-nos

I dalhas e taças Jhe serão en-
ceds pOl' que pHssam suas e- q outro enten,den' dI.: cl'iti- \'é'r S('l[ desCollltentamento, aliós tregues em' re{'oíllpensa, ao
(juip('s, I :!l}!], Otl outrll decisão c:'.r o funciollJ{ll'io da enWrla(]e I ("OIl1 toda ri razão .. Se em sim-

(hzenrlo que UI11 dos bandeil'i· pIes ::m}stosos aeontecem taiS'
�eu belo feito na CapitJl da

Republica. Inhas em ação estava alcooliza- coisas, 0': que' não está para.. Não sabemos, porém, se a
do e que não podia desemPe- vir em conleÍl,das; de grande _. ,

phat· m'1I tJ'aba,�ho à COJ1Jtento. J'espons;ab11idade? Fedel·açao A tlei( ca rle Santa II I�__"""__,"",,, ....__

'

..

'

__........
C[1tarina, J"eseryou n Waldemar

Dois comunistas preso�I��t:��f:f,�:q:��;i,:f�
na capital do Estado I ��!r;:=I�:Ç,:�::;�::��}:

Já foram soltos mediante habeas-corpus rlzado representante do utle-

FIodano'polis, [> (Do (:0)'- .Tan·eiro e em São Paulo, bem lismo barriga-verde.
figllra� do gremio da Alameda < Assinl c"s ,'an'os agll�>·OJ" respondente da Mel'id,) .- () L'01l10 bolet/ nl> com fotografia ", pr,

'

1. '. <1,-

e' b t do a Rio Bl'anco, voltaram suas 1 j' d b'ln""'ete paraV 10 a sU er, que o s os qu � t:"omissario, da PolI cíll, Al'is- de Luiz Carlos Prestes, con-
Lar o t la o ,�� •

tro jogadcr,es envolvidos no in- vistas 'para (} representanle da (lepol'" '-nFlo coment'al'lTIO" o
tide!; Cai'los de SOUZll, lJrel1· clamaVa ° IJOVO a lut.ar ]Jela'

.> e , . _

, "

cidente, estão acus.ados como a� L' Dl d D
agreisores, Para Tijolo e os

,ga D.umenfiuense c espor .deu dUl'allte os festejos em frente' i;Íemocratica de liher- í:.ssunto, pub'licando, caso nos

ios, que Já estava cumprindo

�.
seh passiveI 'na integra, as

edCiMsablaChn�:,irlE'nll1:,asG'oMdOafrr�oe'doV. iaoITs':J:_ sUa 1111'S�iio. T;'�a e'�e O' SI', .
{l-.

homenagem ao atu!l� goverr,la- tação nác�onal, "Em parleI'
pala"l·a� que sera-o profe";'(l.,��, -� L,

'rlO1' de Santa Cat3nna, os lU-, desses dOIS ,elementos fo, , '" ' ." ,.

mar' e, Laerte, es,tã.o acusados dival Rosa doS! Sanltos. Primei- 'dl yiduos .Toé] Martins e Auré- ra.m arruda encontradas !is- em agradecimento _3 Wa](I.".

por agressão. De maneira, que I
�

mar, .peJo que conquistou pU'
110 'julg':!mlllnto de sexta'feira. ramente um de:les queixou-se ':lio Alves, quando faziLlll d"is-

\
tas COln: nomEs de comunistas

I l'U Blumenau ê Santa Catad-
proxima, 11'0 T ,.LD., aque'les que o ted:o de Saglli kw, a ',ll'ibuicito de exemplares do I I !ltere$Sar:los no recebimento
quatro plaiers estarão am€aça- �ido assinalado após' o térri'li- : j(ll'E�d. eOlTIUIl,(sta,"\TOl Operá. i des;',as pUblica'çôes" entre os na,

dcs de forte punj,�ã.o em

canse-,
. , .

�

------�

, "

, no da fase lll1ela] �Jando na ria". Estes Jormils que foram qml1s a('ham-se dOiS professo-
quencla. da maneIra como fOI'jlm

• ',. Venda avulsa na
acuSados, �,

verdade faltavam 3 mmutos
_ .

fditados tambem 110 Rio de ]'as e Um médico .

"Engraxataria Miro"

"baixinho" 'do O:l111P1<'O
Y {' pm"a Blumenau.

sw(. entre dois jogadores, ])1'0_

yoca, muitas \'ezes, a explosão
de certD!-; (jirige'ntes. Isto ll

l:onteeeu na l1!tima jJllrtid!<'1:
(lo ee,'tiune peh zona ']ocal.
Certos Pl'ôf'cres do Olímpico

Primei ro
decreto ·de
Bornhausen·

I
I

Floriallópólis" 5 (Do

Cor,'espondente da (iiI..)
Em seu lwimeirü decréto
o governado]' Il'ineu Bor.
nhausen, prorrogou atê·
vinte e oito do corrente,
o prazo para o paga,
mento, sem multa" <b
I mposi'o sobre bebirtll'i,
tabacos :' def·jvados, re

la1.i\'o ao primeiro sem',;·

tre do corrente ano.

qwa!nto .as falblS oometiUas por
tedos os jogadores envolvidos na

quele incide11te no Mal"';c,:mã..
Osmar; qUB fez um f,oul e Ic go
ao seguir pisou a cabeça de ne_

jair, pOderia Slel' considerado co
mo j'ogo violento ou tentativa
de i3gressã,o, Assim t'ambem
,Laerte, ccru,o tentativa de a

gressão, e'l1quanto que EIí e Go
dofredo, entrariam cama agres
.:ores, era o que sé presumia e

que oo:nfundia tudo sobre. li. po.
.

dçã:J dos phiers explll�'os de
campo. Não houve ainda um

esclarecimento 'Sobre como se

relatará -os fatos, enquanto que
nlOssa reportagem procurcu des_
cObrit' 'lU! acuflta·çõe-s.
Mas ontem

I
noi'sfl. reportagem

Florianópólis, fi (Do

Correspondent.e da: C\Í.)
O governador de

Santa Catllrina, &1'. Ir'�
neu Bornhausen, compa'
receu a todos os bailes

realizados ",m sua horor

nágem por vários clubes
'desta Capital, EstriHo e

Morros, sendo esse. um

gesto democrático aplal1-

((nncl]ui na 5.a Pagiü,a).

-- --�.=,�---

Florial1o'poJ;s, ;} (Do
respondente da (Merid.)
Como espel'ava-se, tão logo
tornou-se cünhet'Ída a prisão
dos eomunistus AlIréH o Alves

e .Toe'l Martins, ehegava da

Del'egaóa Regional de PalieI a,
mri oficio do jl� z .TosP Patro·
cinío GllUOtti, pedi ndo infor

ma;ções em virtude du' impe-

Cor·

Que r em os comunistas a
unificação da Alemanha
MODIFICAR A LEI DE PRornç•.íiO PAZ E-DISCUTIR, OS EFETIVOS DA

DA POLICIA DO POVO
.

gação encarr'egada de prepa- nha; 3) discutir os efetivos e ('111 segu!(!3 suas t['oPas; í) en

rar, em ·Berlim, ti llnifi('ação armamento da pol{ei:t par;) lOurai' 11ledidas para rlesenvoI-

ração; fi) suhm eter propostas
COHeret:1S sobre ns medidas a

,'('rem tomarlas pnra levar as

poten('ia�. oellpantes a aSSil1at',
j ão rapidamen te qnanlto possi
vPJ, O trataclo de paz e r'etirar

tração de um Habeas
Os cOlllunr stas fOI·r1m

Corpus
liberta- .

Ber'lim..1 (UP) - A Cama

I
gurc a libertlad'e e prolc"ão

J'a do Povo ria Aleman.ha Or:- aos direitos do homem, hem

",ntal pediu unk'lnimirlade ao como a manutenção da pflZ;
parlamento federal de Bonn,..�) modificar a leI de prot('�ií.o
lJHra constituir, em comum, e rIa pai, n fim de estende!' ,0

€m hase p'3ritarf'a, Ullla de!e- novO texto a toda a

dos 'e i'ntimídados a {'omPal"e

'cerem hoje na Delegacia de

Ordem Polili'ca e Social.

Próximos navios esperados em

Na-ciona,.,])ata, da
lidade. chegada,

Uajaí: .

"Í)f,stino

S. A. AGENCIA MARITIMA Ei.CO}OO"lCIAI...
AGENTES DA: B1'odin Line -::- Norton Line � .TohnsonLi-

'-;.rI
. ne - Rotterdam South America Line

COmpanhia Naci,ollal de f'lavegação, estei-'
roa - LOide, Aéreo Nacional.

duzir os efetivos da

(:a A I(,JIlllnlha Oriental

Flori-ano'pol s, ;) (Do

respondente da (l\{erid,)
HUrJiJ,ho a vigi1al1cin fios gUllr·

das, fugi 1'am da rleleg-acia de

Policia os individuos ·Walíle·

1,1::11' SflJ1fol'd e Or-lalldo {:Ja-

li' nrlo Anrlrafie, autores de IConclui na quinta pagina

M/S "PIRKALAND"

mesmo da tfiue�ll cação
ruis, em ,'irtude dos ]lrinci
pr os a serem determinados cm

(:omum; 4) prOUUIlÓ31".se
;ll'e esse sentido com os

sentanites da RePublica

hase

Suéca �,fins. de janeiro de 1951 ll'ara os

portos d,o :M:e�literr3neo até: (J

Oriente .PrÓximo,

Brasileira - meados de Janeiro 1951 para
os portos' de Rio Grandf.

PelQt'8.s e Porto ·Alegre.

Berlim fi (CP) - A moção

I
,apl'o\'ada: 11ela CamUl'u do 1'0-

\'0, cOll\'fdando .

o )1:JrJaml'nto
(:g Bonn a desf'gnar represê!n

tantes para. discutir a unif;ca.-

toda a Alemanha. inclusive.·a \er o comercio interno alemâo

Polida do Po"o. Se .for ne,ee,>- e garantir o ]ine neesso rias
IllPrcadol'ills alemãs

cados 1I11l11llid s; g)
quaisquer outl'as
"que possam sel'vir

lYlIção (Ia

p:H:ifica e (lemot'ra{J cu ,

M/S "ITApUCA"

da A lemanÍ1a,

A revi.

I
MOORE McCOMARCK

lonia. ,ps(ahelecendo a 'linha Da1\.SSAGEIROS E CARGAS '. �Al�.�!:l:

��:�:�:�::�:'��i:;:e;,::"���::';1 Baltimore - New York - Philadelphia
�elho do governo d:l Alemanha

I . . PORTOS DO MAR DAS CARAIBaS �1CJieJ�'!.:d, sr. ()tio (il"olff\\'oh1.
t ..

_,.._, . - _.' -. • �
nerll;ll, ;) ({' [1) - .1ustifican- IMaracaibo -- Guanla --- Puerlo la Cruz

d,ü �s ,IWI�d:�S_ :�e, ten�iorios �- Cumana _...- Porlamar ......... CarupanoJl en,alS SOlfl1,a'i Ile1.l Alema-
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