
I Casero.s e 24 de
) AS::>L'i CHATE.HIBRIANü

�'llí JjB.s�'aln(i�, fui com ��aiga.dQ
l-;"'ilho, rum» d-;BGt=- mesmo Chi
I .. , para. onde ;:;güfa, volt.amos.
NOSôlO nvtão

, fJOI'ém, corria fiHol
derrrais pura identiJic..<trmos· .e

tsatro da batalha, da. rnlrls estú
pida ca.rnif'íctna que ainda de

vastou a. América L'aHnl2,
Qu" fui a. sangreíra, 3. qual

i�u.stn,rht ao P.aragTtlJi a sua

ruma " ao Br;�sll ("i'TII rntl he!l"
mens ii" SUB. popuiaçâo, senão
obra da regueira de UlIlj3! fanãti.;
co, cQnvencido de que v Br):lsil
$é- armavu para destrlí iI' ;fL in...

dependênoía do pC:ITO llal'uguaio'{
Principia. o drama dess"," l),oV[)
com o hermetismo político, do
dltadca- FrancÍl:J:. Nada. de
mais funesto para ti. vida .de
uma nação, do que trancá-la 8(>

onnvívío dos, outros Estadog�
Educ.am-se rn!'lSS3H e f'Int'5' no

sentimento de um eX: :"'�':,ih nã�
cionali:imü, "qU:'l ,!Cuha por
envenená las d3' . ,xi na S perigo�
;::;,5 da. lHElpt " j:1p.cbir'9, Fu�-'
rou o dr.

'

.. "ncia, II comnnída
de. de '

_. terr.a, ao cf<utaciG 'd�
1 0Ó;'· .Js, outras I1jtÇÕ9;'; jjliT'e��
tJ meamo gnvernadas pOJo tira

"cs, da SUa f'seúla, dibtm-ja-i, no

auxilio planeta.
Bra;.:il, Argentina, I' Boíir"iil

'\VASHINGTO:r-;, 22 tt'P\ governo dos Estados Unidos
-I

uma série de consultas que du_ tívera!tl que {'·a'l'nr-se.a eOJ,t:lCC"
As forÇl:ls aéreas norte-amej-Ica- segundo informam fontes ofl- r-arão cerca de 15 dias. As divi- tos, de umn natureza 111iliiÍ 111ti
nas não podem, atualmente, dar ctais - está estuculndo presente das do governo de Chiang Ka i ma. com a ('ol'eüvid:H11'. qus o

um mínimo �e defesa aos, Eg- memte meios para evitar que o Shek são elev,3.dÍssimas (cerca dr, Fr-ancla conduzia, ('(Ihl 0&
tndcs Unidos. Isto porque os a� regime do marechal Qhiang-Kai de 70 milhões de dotares) ,

ten- níveis de um ahsntut.lsmn de gC
viões de caça encomendados pe- Shek, em Formosa, vá à bancar- do sido 'O presidente nacíonalís- verno, tão fêl':.z quanto o do
lo governo es,tão tardando muito rota, O Ministro' doS Estados ta obrigado a lançar miW,na

I seu segundo sucessor, Soiano
em sair dj:l.S fábricas. Não poso' Unidos naquela Capital chegou, maior parte de suas reservas Lopez. Nada subia (l povo' do
suimos Suficientes avíões para a esta semana, a WaShington pana em ouro que se elevam (,l; mais que se passava no exterír r. Era

defeSa aérea dos Esta.df's Unidós I
-

ou menos 100 milhões de dôla- a mesopotamia paragua!a !� pe�
nem bombardeiros de l�n?o. al- STALIN fOI' res , Nã:, há muito, todavia, já querrn, muda e a grande iludida
ca'nee Para p.tacar O tnimtgo, grande auxílio foi mandado "pa- das nOsS\1S fronleiras. 'I'udo i�'-
Essas declarações foram' for· I j;;.,i.�l., R E E L E I Tora

fortificar FOrmosa, contra nnrava, acerca do que GCOrrla
muladas pelo general Dennys I

_ pcssível invasão de Furte. dos e�tre argentínoe '" bra::;ileirc,J,
'\Vhittehead, chefe das defesas l e!:- �'"3'::, comunistas". Mas o mCntante quantc, mais ellil"," �·l1ropeu;>.
aérens dos Estados UnidC.s, an-l dess.e auxílio não foi revelado. (Conclui na za. lJag. .etra A l
te duas comissões do Senado.

I
- - - - - - - ......... - - - - -

- � - �

WASHINGTON, 22 (UP) -

r t � G I r f!V
·

r::i;g:��kª?ªi I re en e e n IO:� ar�as criar n

1 �������::So�f:����:i:� II' �arviÇtl1'�frReclama�ões rúnlicas
rem rupidamenêe os naeíonaãís- -

Crl-ll·ea a'
.

"Inalel·at-Iva em 8::1feAço
"

-'
tas em jF'ormosa estes perderiam II
a, capacidade para enfrentar i
possíveis l3.taques dcs comunis- I

. tas chinêses.·- .

I-,:_...,.�� ,,-"_WASHINGTON, 22 (uP) - O

RIO, 22 (Merid.) O co-

mentarista do ".TornaI do B!'a

sil" examinando, a inforll1flção
de 'que 00 presidente Getuli,o Var

gas ter�a. cria,do o ServiçO de Re

claml3.çÕes públicas, diz que' o
mesmo . acarretaria a organiza
ção duma -e�uipe ce fune�onária
para auscultZ'r :>3 rec1e.mos d"

povo, um'! .....ez '1',8 D 51' ífch.J:O
Va.l'gas não poderia fazé-l:, í1ldl-

j\�vÍ{iil'iltl'nenl e _;J� _ild_Çl � falta rl_:e
tempu,

AC)'es(,f'n1a qUe II p!iltol.'ia d,,�

queixas trarh sél?ÍlJ;; emburaçc,s
à iarefa de- l'eeufle!'açio nado·
nal e milhões ti" noras de IN.'
balho seriam per:licla�.
"NiW temos dúvida ao afirmar

que os reclflmos r;-irariam em

torno dos prOblemas da habita

ção, alim�ntação, ensino e, tn�

fim, o precário· poder ,aquisitivo
das lnassas, em face do {·ncu

rCc:mento d:! todas as utilid!11"
de';" frisa o' c.omerüarista
que finaliza: - "Est�s úo ru,j'
mente os. pronlemas !'jü-ól exigelJ1
imediata considenç:i.o do atilal

1

gove.rno; que, (!O�l d€terrnin'j�.;ã'-) 1 _--';'_---�

•

BORDO DE UM "BANDEf
RANTE" DA PANAIR (En!í'('
Mar Chiquita � a. IJ1'é-eOl'dil1wi-�
'ra dos Andes), 26 de janeil'" -

SObrevoamos, pela primeira V":,(.

com visibilidade a olho nu, o

qufldrilátel'o da guer-ra de Lo

pez . Na primeil."a vez, que por

Ameacaelo ele ir a bancarrota o
,

nacionalista chinêsgoverno
Prelendem os Eslados Unidos intensificar seu

C\1rri':!nhados a ele, li solução dgs· prPblemas que mais Interessam li

regiãO':.'
Ainda'

os trabalnos o ·s):'.. João
náudt de Oliveira que eXl1ôs, os

objetivos da. reunião. O Sl�. Gi
leno ne Ca.rU, representa;nte do
comérciol na COmissã:o COnSulti
va·· de Inlercamb'o' Comercial
fez uma exposição

-

sobre a ,a'do�
ção. e, dos resultados 40 siste.l
ma, de c'ompensáção'. nOI pais, e

numerando os produtos brasilei
ros que enfrentava,m uma séri�
de dificulda.des, quasi ·todes de

impossíved ou dificiQ colocação
no mei'clldo internacio:ri.iÜ; COmO
o cacau, sál, madeiras, frutas,
coure s, fumo.s, tecidos, -'Càstanha
do Pará, milho, açucar, .arroz,
mamôna, bllbçú e tucúm.
Os. prêços brusíleiros fugiam

__...ç�"M SEUS ANUNÇJ_O�
NESTE DIARIO

e corélgem pod"rá perfdtamcll'
te resolve_'!Cs '�e 1.1'l�eit';), satis"
fator'i� para o povo",

Detidos dois
emDrega�os

de La Prensa
}� LfRy..rCj[: _ ..':'\.IF:,ES, z�� fiJ

P.) - A püiíckt infOrma

t,'l' pri?�D 11'oj-:> dois empre·'·
g'3,dos de "·'La. p.rens3;7;,·
q u'!l.ndo distdlJUjam b;:i<õ'
tins contendú a di.'CÍara;:::iO
dos empré'lT,f(loB naquEle:
júrnal, d" sOlidal'iednd" à

Empl·(\s:J.. Outros. dois em'"·

pregados hp:viam sido pr€�
sos di!a."! atraz, também.'
j10l' dislribuirem folhe.to:'}
com a petição ,lO's fllncÍ'O
nát'ios de "La PreliSa" ,ao

presidente Pcl'Úl1, afim de
.

que 111€11 fOssem pHmitiJ;:,
voltO!' ao trilh-nUlfJ.

Nova e poelerosa ofensiva elas
forcas da O..N. U. na Coréia

,

Recuam os comunistas em tida a frente de batalha

Pre,c9uçôes ;em: fac� d� um ataque 1'1ISSfI

Consolidacão da"

dojcontinente americano
Objetivos da delegação mexicana iii

l\lEXICO, 22 (UP) - A con-I nião consultiva dos ministros

so:lidação da defesa do conti- aos exteriores das naçôl?s a�

TOQUIO, 22 (UP) - Tropas .

t 11e11-e ameri<'allo frente a uma luericanas. a relllllr-se l'm
de seis ,nações es ã.o participan- Ido da :ofensiv,à na CÍltéia C;m- possível :;·gressao, será um dos 'Nashin�i:on, a 23 de junho .:_

traI: iDorte�ericana.s, cana- l,rincipais ohjetjvos da dele- !>egundo deelarações l'eit:ls ün
denses, inglêsas, australíant1s, tplU a' imprensa pelo ]\Jinis
néozeIandes.9.S e coreanas de' ::;aç:iío mexic.ana ,a' guarta reu

tro das Relações Exteriores,
sr. Manllél TeIlo. A l1unciado

qtj.e chefiada, a repl'ésentar,ão
n{E'xicnna ,g esta cOllférencia, o
sr. Tello expôs brevemente

(IS pl'in\dpios gerais de que o

\Ií'xico St'� farú eampei.(o em

'V_,'l�hillgtOIl :
"Esfm'çar-!I<Js-emoç, l,ar,l eOll

s(:guir COll1 que tI>: formuias
de coope]'ação, que f;eráó ado
I adns, célnl!'ihuam para consO

lidm' a defesa da -\mérica".

sul. Além disso, ambulancias a:

companham o lótvanço das for

ças, elevando para sete AS' na!'

ções unidas representadas mt 0-

peraçã'O,
TOQUIO, 22 «UP) - MelhO'

rOu (, tempo na· frente cor€I�!Uu,
e as forças aéreas puderam fi-

Quàrtel General do Oitavo E

xército,: .22 (UP) - O coman
dante cdo Oitávo Exército, gene
ral Ridgway,' declar:.u aos cor

respond'�ntes que a' nOva ofen::,io·
va 1�IÍ1ada. niW visa ganhOS de

terreno espetaculares, para con'

seguir manchetes nOs jornais. O

qUe. se pretende, é antes des·

trui.l.' forças inimigas. Espera-se
que. os soldad:'s' das Nações U

,

nidlJ.s ent.rem a qualquer mo

mento em choque com quatro
corpos de exércit() chinêses, a

valiados em sessenta. m'ii a 'oi�
tenta mil hCim.ens'l além !te mais
doi's ou três corpos coreancs dO'

norte, com quinze m�l a vinte
mil hOmens. Essas sao as fOr

ças que deverá::, ser Ilniquiladas.

mirante norte-anreri'cano para
o comando fIas Forças. Navais
(io Pacto do A tIân ticó ..

'

Disse falências e perdas

Olul'chill que esse comando sáfras. deses"ímulos e

. males. Declarou que houv3 maiS
deveria correspondér a' lngla� prcv�iios dQ. que prejuízOS nas

{el'ra por Stl�t vasta <'xperien- cémpens:!çõcs. O prOfeRi'Ol" Neh

cia. E.m vista disso, o ])rl'l'nié� mias Gue!lros, considerou ile.gt'll
I . ", a suspens&o do .sistema de, 1m

Attlee teye que adiar sua de-
portações vinculadas, apesar

1
dsâo de aceitar um almirante

I
de aSsinado o aviso PIO;?' presi

l�Ol·te-americano para aquele. dente do Ba,nc,:> d,: Bra-II.

jlosto e discutir" no�aÚlente..o sr. Aug.usto F:��deri"co

I
7 ••

.'

J Schmidt comunICOU que CDl'V�l"
("um os Estados 1rn1a05 aqt!e a

• 'de t� ;f- "''ln-
. _

.""

sar,a conl--0 pres.:l n '" _"_V .L-'

questao. co do Eraf'n a 'respeIto· da SllS'

_ .______ pensã,Q d.es�as ktlport:'lç/JEs, tc�-
TOQUIO,22 (lTPl do o 51'. 'Ricar�() J���et :13:r.1--

feslado I) 5�'!.1 propo,do' d- de-
c�s aliadas bater a questão CDUl () cCméreio

O sr. J.oã'O Daudt Oliveir,'!, (.;or

roboróu 13.S infórma,ções do ora-

- -- - - ..- - - - � - - -- - -

Sr�
Finan,ciamentos aos pecparistâs e rizicultores

,

RIO, 22' (Meridional) O presidente Getulio
-

RIO, 22 (Meridional) - ° sr. Benjamin CabeIlo,
Varp'as determinou ia adoção de novas medidas para ba- vice-presidente da CQP, durante a reunião de hoje com

rate�r o custo d-e vida, inclusive a venda diréta do arroz os rep)'esen'tantes varejistas e atacadistas de gêneros, a
aos consumidores. L.c::to será kvado a cabo mediante fi� diantou estar estudando o prêço do feijão pára uma bai�

nanci.a.mento peJo Banco do Brasil aos pl�odutores de a1'- xa na sua tabé1:a, atnal. Seus assistentes técnicos, nes

f.OZ do sul do país. se sentido, estão promovendo o levantamento dos dados

RIO 22 (Mend,) - O 'presidente qê1tlllio Vargas 'atua� da situação do mercado. Interrogado sôbre a remo··

determtillou' o financiamento aos pecuari�t�s p_elo Banco delação a'bla!. "do plenário da CCP, que, como se sabe, é

do BrasiL Em faCfr- dessa iniciativa do gõ:verrio e dê a� constituído de representantes de váriosministérios e au

côrdo 'com o r,elatório do sr. Valenti;n Bouças, os pecua- tarquíasC econômiêàs, disse o sr. Benjamin Cabello que o

ristas comprol11eteràm�.se a 'entregar cÍlJme verde ao CDl1" assut1t:o est'á afeto aoMinistro do Estado e aos 'Pr.esiden
sumo público d€sde que s.eja providenciado o afastamen- tes das autatquias, porquanto as respectiva� representa�
to dos intermediários,

.

ao prêllo nunca inferior a seis e ções constituem cargos (!,e confiança imediata rlafjuelas
superior a dez cFilzeiros, carne de primeira, autoridades.

nalmente sait' 'para tlur arIOi{)·
Integral ii nOVa ofensh1l' nliadu'.
Aviões de caça e de bombardeiu

participam dessa 'Operação di'

fuüigamento das linhas e' da. 1'1)

tagu)�rda. inimigas.
TOQUIO, 22 (UP) - Urgente

(CCi!1Cllle na 2,1l letra D)

defêsa

WASHlNGl'OX, �:! IUlP)
Não seria I1CSSi\'él defender

todo, o territúrio do :\l�;í)ka' e
as Ilhlls Alentas, no caso· de

uma guerra com a -Rm;sia·. Esc

�,a afil'lllativa foi feil a hoj� pe
ia Comité de Pri:'pâí'll,ç'ãó do
Sell:\do. Djs,�e enh'ct:mto a

(!lif.le Comité qne a:, for;::as
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DE'lS DE 'FEVEREIRO DE 1951 '

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA ,CATARINA, na

uso de suas àtr-íbuíções e tendo tm vistaa necessidade dE; conhe'
cec a síttsacão e localização de tectos os sErv:dCrz:; do Estado.

DETERMINA que as Secretari'as da, Es�ado llrov:,uenciem no

sentido de que lhes :sejam rcmectcos, pelas reparttçõcs subot-dl

nadas às mesmas, 'os seguintes dadcs:
1,9 - Relação nominal de todos os funcionários, extranumerá

l'ics, coritIl:tados, me.n�;'ali",tas, diill",s:as, tarefe'rcs, ete., Indícan
do por quantas folhas G a que t'tula parcvbem remuneração pe-
1081 serviços prestados. •

2." - Local onde estão. ]otad,:Js lu trabalham atualmente,
3 .• - Como se processa o rJ. .gamento d03 venelmentc-, dés

:se pessoaL
'Palácio' do Governo, em Ji'IOrianopolis, 16 de" fevereiro de

1951. _- PUBLIQUE-SE E C {TMPRA--SE .

--- _'-- --- -�------- --.-----

Com�an�ia Mercanlü Viclor Probsl:
,

ASSEMBLEIA :GER4L ORDINARIA

Pelo pr;",sente sã'J' cenvidad.os ,os srs.' 'aciO'nj:;:tas àeEta soeis
'd'Ude, a Se reunirem em :lssemblé;'a' ge'raI 'ordinária, na séde soo

cial. à rtli3.! 15 doe Novembro, n. 579, nesta cidade, no dia 29 de _

2.a PAGINA

N I'W"

'a�ao ',:
Reô;;t.\iâo. Ad:minlatração

Oficina:.$
.

nua. São Paulo n, 269

Fone: 1092 .. CJt. Postal, 3B

Dlretur,
MAlJRlOlC 'J: /1VDm

:m}r.PBnlEl.�T�
.

;&lI8L1!wr.tIfi'N�
Anual·•••

'

•••• ..: Cr$ 100.00
lSemestre' •••• ,..... Cr$ 60,00
.. ;j.vulsa Cri O,ro

S&em'8aIJIJ
nlO

Rua do Ouvidor n, '100·
lT·on.es 43� '7634 'e 43-ll99'1

a. PAt1'!.o
;RUa 'l da :Abl'il n. 23,0 -

4.0
' andar - FOnes 4=&211

e 4-4181, '

•

Bsló HQrtzonte� R: GoiAa. M
.. �. ,

Forto ;Alegre: :Rua lJOIKI

Montaurl, lfJ

Cttrltlba: R. Dr Mudei; 'lOS

2. andar - Salá :ii33
Jo!.nvUa: Rua S. Pedro, 92

Rcubaram-lhe os ditadores ,a

imprenm, livre e as duas trlbu
nas independentes, a parlamen
tar e a pppular, bem como 'a da

cátedre.. Assim foi que, ao de
clarar o marechnl LCp::'z guerra vllização e da

sucesívarnente a três povos d>

continente, encontraria, no' seio
àe urna sociedade, embebida, na

muis eSpess_!, ignoranc·tl �1cerCa
das' con�i&;pes e dc-s antcced,'n
tes do conflito', o qual vinha de

" e!ltalar, uma alarmante cai)'", de
l·esf.:::nanc",..!. pa.ra OE seus. desa
t íncs e para, I: sua alucinada di
reção da política de guerra. O
revto foi o que se sabe: o ",nF·'
quílamento per maís de meie
sé�ulo de uma (ls" n"ções mais
vaIOl'OEj:S, mas rica; de f.orça E não fIe envergcnhem os al�

eSP''l'itual das repúblicas amer! da

canas . S.,rià a a rdua cumpanha
um ntroz martirto para todas,
incluSiVe para a maior de todas,
que era então c, Brasil. Tentou
se passar :::os olhos da humani
dade civiliza,tll.'. o ma's liberal,
o mais benigno e c mais culto Bdos soberanos, c' ITIO urna testa
coroada, irubuido do, propósito I 1 t í'avorí tosnef::ndo de deEtrui<;1i.o pol;tlc'3 ug'll'e3 rea men e ..

de um v';zinl:n, e o Brasil corno para os encontros notívagos
uma tena' de escrnvocratas. ,suspeitos, COlHO, por exem

pretendendo .reduztr- c' Pal'agaai ulo, a rua Alwin Shrader (fi
à me.sma cond'ção s-ocial dos rre- nal ) e Pa ndí

á

Calógeras (rua
grcs, qUe para a, nossa patr-ía (la ;\latisa), prIncípahnente no
traz'tl o tráfico africano. Quis .. .

fi f'.rtuno. que P?dro II ,gCbre- final, onde - existe um beco r-o

vivesse à t,�rn_��nação. da.

camp�-I':H10
ela 'filbriea (, adjacências .

nhu d.'!. TI,1JlIce Altança, p.ala, _--_-__----,---,-�
que o conttnento e o mundo pu- C

'

rlcs��m contemplar ,']J nobreaa
cem que ele o povo' do Brasil 'J embaixada eaterinense . Até
tr�taram, c, vencido, após a der-

IlIl' enfim. Entre nós existem
rota de Lopez, !LO campo de ba-

.

talha, a supez'sticiosa cónsiuE'r.'lc v erdadeiros ;v.o:es, os quais,
'çti'ó', dispe.nsada ii Independencía -om boas oportunídad es, terão
do paraguai. Esse, só '!h'ia:3 suas posiçoes garantidas, A
conhecer o que era a llbel'dilde, lém rlessa medida, a entidade
depc'" que ° resgatamr.s, pelas
armas, da tirania de' ditadores sediada. 'em Florianópolis in-

'qÍ.t� lhe enxovalhavam os ntvels i\ JU o SI', José Ribeiro, o

n:fÍS comuns de vida civilizada: Bagé, pai'a treinar,

11111111' ['az em Sel�ar!ltlG�lmmmillmlllmlll!IIlI!III. .:.
:: tados F ntdos . •

1)

2)

3)

Acham-se 3. disposiçãO' dos se'nhores 8c!onistas, no escl'itó-
_ UUl funcioná]:'lo dest·;,:

Jt'ÍtJ da sociedade, os documentos de que trata o artigo !J9, do ell'-
I :':', r ru::>I,_ proCUra ,uma c-u;a

cretÜ'-lei,n. 2.627. de 2(; de'�ct'-'mb�o de 1.940. ,:;,familíar que, queira dar
A DIRETORIA '= hCêil,çJagem, inclu';ivc re-

I HlIIlIHllmllllllll'_:.1
-,

:�m.ílmUl!llmlml!lllílmmm;;I!-;nl!�llIlmlllllmlllll;'nurlfil'Wé! ª Venu�e-se�

=I�·� Dr a Gebhardt Hremada � I � Uma ca�a no bairro d'l

ª(Das Faculdades de. Viena, Austria e Rio de Janeiro) 21 � V"Jha cCrn 5 1/2 niOt'gOl';
-CID>UR "'IA OPERA -. -

O DO BA
- t - de- terr.::!��. r)t'(�ÇD de or!U-

ê .LI. G, ÇA CIO, 'ES'l'PMAGO,:: I:: <.ião TI'D Q r com o pro-SVIAS BILIARES, UTERO, etc, - Neurocirurgia, ª � �;d,iál'iO:' F�'. wa!tp!' l{1I0<

ê - Moléstias de ser:ihoras' alta Cirurgia -- :::::: eh. na Alfaiataria, i,nfX,
:: .

.

=, :: Ru -, S�io P�lulo" ou
...

n�� <�a· :;:

ª ConslIltas no Uospital � das 9 às 1] e {jas 15 às 17 ils. § i g: sa �om�l'cial do o:r, Sclll;amm ;;
s-- Blumenau: - Hospital SANTA CATARINA __ � � na Velha. ::
"JUlrtllJlnIlUIIIIIIUlIIUllliIIIIfUlllfllIUlllíIlIIlHlUIIIIIHI!lmnmnlllln. -

':;ln!IIIIIIIIIIUlllallmljUlI!!II't!!!II�'

Capital e Reservas etTl ,1949 - NIaÍs de Cr$' SO,OOO,ooo,od
Receita de Prêmios e111 1949 '- lV1ais de Cr$ 10tJ. 000.000,00
Em arrecadaçao de prêlJ1ios e resultado úldus trial ocupa) no
Brasil} () segundo lugar) demonstrando assim 'UJJl cdJ/stante

Progresso e segura ad1n'Ínistração -
AFFONSO PENNA 'JUNIOR - President-e
.10SE' M.. DE OLIVEIRA CASTRO -- VicC-Pr<;Eidf'n+e'

D�ETORIA ROBERTO TEIXEIRA BOÁVlISTA --- Diretor
CHARLES BARRENNE � Diretcr
JOÃO PROENÇA - Dir�tor \

•
GABRIEL RENJ!: CASSINELr.I :i- 'Gerente 'ÇleralCARLOS BANDEII� DE :MELLO - SeerHário Oer..l

HEITOR BELTRÃO c � " ti
GUILHERME GUIl\TLE
CESAR RABELLO

-

I

SUCURSAL
DE ULmJENAlJ

S�DE�' RIO DE JANEIRO, AVENIDA 13 DE }\1AIO,
--'-"-- 23 - 8." ANDAR - C, P., 1779 _'-

""

&UCURSAIS. E AGF.NCLI\.S ElVI TODOS. OS ESTADOS DO BRASa

OPÉRA iVOS RA.L110S DI'!.l; -ln::endio'- ITra�zspdrtes en'L

Geral - Acidentes do Trabalho - Acidentes Pessoa'is - Aci
dentes ae Transito - Casco'S - Respollsabili dadeí Cit/il
S'U C U R S Bt O,E B LU"M. '[,1 A'U
RUA ·DR. NEREU RAMOS, NO) 49 -' 19 ANDAR -- C�:D{APOSTAL No> 253

TELEFONE N9 1167 :__ ENDEREÇO TELEGRAFICO : � T 1\'1 A

Sub-Agências nas pi-il�ç.ipais praças de Santa CafarÍna

HELLMUTH LAUTERJUNG Gerente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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in.dústrial
"

.�países de#�identico
. �3

'.

.'
*

apre'sentar! ofucrlrnente
.

s,' sempre ú' inieiati\'il priv1l. giosa democraeia está a, pos-

Ll.Dadens('s. Mais do que celei- ,."ta!', em futuro proxlmo, um'

I o. o Canadá é, hoje, arsenal. dos nrelhores mer-cados de fi1-

:\a írnínencla de novas pertur- guns de nossos produtos, es

bncões, li pequena mas .presti- pceialmente ,{"aU'. Inumeres

::;oY(,I'na�nental slmpatícn qun- artigos são .fornecidos de Iii

<
-'---------------------------------------'-

para O' Brasil. Há, Portnnto,

.gaSi quinhentas _IDII tonelada. a j;'IS:> de intercnmiú l't'('ípl'[)eO

de nltc ímportnuciu. Somente

.produçã� nacional de laminados ����:�b��<I:�;éd�í ::��:l���e��
Aumento �de 2010 em relacão a 1949 tivo suficiente ao melhor co-'

- Nos primei- i�uul período (Ie H149. O au, 11r;\ de HI:iÚ; nos mesmos I1lP- nhecímeuto do país amigo.

ros nove meses do ano Iinrlo, menío, assim, foi de 19,2%. Ses de lH48 essa produção a-

cm valor o' aumento foi de tingiu 443. 88il tonelarlas .

'1 p'l)!lução hr-asilerm de Iami- 14,7�/;'. ()uanto ,i produção de O acrescimo de vo lume mono

l::!:l.mm to- tt00, f'oruru obtidas :'i7L;iH to_ tau, pOI' conseguinte, a.2H9.4(·
:m:l.;-J!lil em nclarlas. clr' [anetro a setem- �';,l que diz respetto li f?rro

r,l'sa. uroduzimcs nos nove

TH IER
I nrImeircs meses do ano passa-

E ! do :119. 7H2 toneladas, {:nntra

: pouco mais de 4G3 mi]'" em

T�QUIGRAFIA I igU:l1 periorro do ano ant'el'ior,

I () alBllellt" (b produção ('01'-

Formação de novas turmas. para a conclusão do Ginúf'io I respondeu. pois. a 2W,r. yt«t"t

em um ano. Conheça Ia' cficiênci� de n�E'.sos mét_odo�, pedi�- 111�'donc1a produziu' no primeí-
do quanto antes e sem eompromisso.a �:1formaçoes a secção t '1 !l-I}

.

1'1
de' correspondência. I

1'') sornes I'P ue . � mais (,

Rua Paula Gomes - 648 metade da produção de Ierro

CURITIBA - PARANA' gusa e :1\,'0 do país. Em rela

ç-ão aos laminados, contudo,

""

�
"'"

-

E
-

-

-
-

-

II
=,
....

�l

II
: i '-----------'------'--------
�
.

ª
!
.�

____------ -_·BI_-_l
-

�·------��-

11.�:.�� 118jNC8IND�'�Tjil f�MWB�iij'�jm�lnHINl �J.II�,-- l\'1a,f,i"iz: ITAJAJ' � - ,!§n d e c 85tu r a
Fundado em 23 dI! Fewrell'u. do 1935 Endere.;o Tele�r. «lNCOí) II

C 't 1 I t r d
novas ft usadas, das �&-

apl a negra. lza- o . .. '" .. " .. ,. '" �r$ HlOre;� marcas. de pé.
"Fundo d_lj l·eserva. lega.� i� outra!:'. l'e sf.'rv. Cl'$

j�
de mão, a elétriac&

Total do não exigíví'l ... •.. ... ... :.. Cr$ 44.4.17,252,10
AGENCIAS E ESeHI'!'O'J':,IOS Ni\ § PRINCIPAIK l>RACAS no EST.'!DO
DE SANT./\ OA'],IU,U.NA, NO .-no lHij ;;ANEB1:.o E UVRfTIBA

.
.

. .. 'l'itxas dí' no p{;sit1(}s �
Depósitos a vista. (üm limite) 2'];, DEPO'SITOS A Pij,AZO.FIXO i�DEPO'Srl'OS LTMI'T'AnOS Pmzo rnínimo de 12 mê::;es Wi,
Limite .d�1 çl'$ 50.000,00 J,l,í2-::;'J DF:PO'SI'I'OS 'DE ÁVISO PRE'VIO

ILimite de C:r$ 100.000,00 4% Aviso de 30 dias 4%
DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dia.s "111/21/:,

ILimite de Cr$ 10;(:)00,00 5:-�1 Aviso de 90 di.as 5%
Aviso de! 120 dias 5,1/2W.:

CAPITALIZACiiO SE1mSTRAL
Rua' 15N.d;3t�r�.

ABRA UMA CONTA ·NO -«n..q co» E PAGUE C01\'[ CHEQUE - 'Q L U 1\'1 E NAU
·���:������C�C�����������

tal monta so. r.rüneíro. ti ll.ltó teur ,le apli
ea\;ão .le bens de producüo.
II OS ultrmos dez :1Ilos PDl se

I-!undo, ()

negocias, devido Ú

dação dt\ moeda, ou da situa

'\:ào inflacionaria quase" mun

!!iaJ, mas tarnhern ,i:: devidO no

aumento físícc da
.

p.r.od\lç'ão;
se pois es1a subiu de SI). 'por: cen

forma uma nova .potencia in- �o nos ultírnos fIez ano�.: O
dustríal; afj'stando-se' a ecnno- país está trabalhando

<

intensa-
mente.
Em termos de. comercio ex

terior, O· Canadá-é atua·Jlllente
a terceira nação. do lUÚ.lldo.
Somente .tI inglaterl'a 'e ÓS Es

tadl)s Unidos lhe levam vau-

mente alguns patses de' íden

tico ritmo de desellvolvimento

podem apresentar- atualmente,
expansão das

paV9.

mia. canadense, aos poucos, de

sua feição exclusivamente a-
·

graria , No momento, as duas
grandes forças da. agricultura
e industria. estão mais ou me

nos 'equilibradas, mas a ten-

a!'l1Cia é de maior atividade fa-

DÉBITO
-li SI !k

DESPESAS INDUSTRIAIS,
·1 'P;.-"fl� ,,'o

.

Prêmios Cancelndus de Seo:uras
Prêmios de R�sseguros no "i.R.B

.

Comissões de' Seguros , .

Comi<ilões de :ae;trocessões . . .

Oontríbuíções a CClllsóróos • . .. ' •..•

.Despesas Industr-iais Diversas . : ,

Sinistros de Seguros • . , .

S'nlstrcs de RetrooeS.sões . . .

Despesa;,:
.

Com. Sinistros de Seguros .,

Despesas cam Sinistros .de Retrocessões'
REserva de R�<;cos não Expirp,dc.s· de Sego
Rese] va de rusc'os não Exp. da Retroe.'
Reserva. de Si'nistros a Liquidar ·de Sego
:!'teserV{L de Sinistros a Lig. de Retroe ..
Reserva. de Contingência de· Seguros ..

Reserva de 'Cónting de Retroce·ssõe....

.Fundo· de Estabilidade Transportes ..

Fundo Espec. di Catástrofe Aeronáut.

MADUREZA - ART. 91�--

8enhores Associados.
Encontrando'-s€ enctlJ:'r.a,dps as transações, correspondente ao

exercício financeiro terminado em 30 de dezembro' de 1950, vem

a. Diretoria desta seguradora apresentar�v:s, para a. necfssár'!l

,.,prec'Í'açâo. e pronunciamento, o Balanç!J' Geral, demonstração da

conta, "Lucros e. Perdas" ·e demais .:documentos e- comprc vantes,

;<atisfazendo deste modo 18.5 disposições .estatutárias e legais.
Conforme bem latestam as cifras do balanço em apreç.o, transe

i"�n'eu o exerciclo em . apreciação com a desejada. regularidade,
lllJl·esentando tiro resultado fa:voráv€l. .

.

A arrecadação dé prêmios registr;oti Um 'noyo !lUmento, conti
r.uando também em plena, ascensã.ó a. situaçã'O ecortômicLrfi,n,an,
(:eira, t!�sta; Sociedade·. . .

.

Em.�o:áformidade cOm os �sjnfutos 'sociais cumpre à assem

Ll.�ia. eleger 0& membros :efetives e suplentes dJ, Conselho Fiscal

par'a {j exercíCio de 1951.

Aproveitando o 'ensejo que se- lhe .oferece, .deseja. e!;lta, Direto
!'ia. externar os' seus melh'Or,es agradecIínentos 'a' tédos. os' com'
I,onentes do Depart!lme-ntó Nacio,naf' de', S�guros Privados e Ca

piTlaliz::"ção e do Instituto ue Resseguros do Brasil, !8.C& .. membro,

([o;:; Conselhos Administrativo e' F'isca('àós'Agerites Gerais: Sul,

Agentês e' bem oorno aos· dédícados l'unCÍ!onários da; Matriz, pela
eocperflção prestada a. esta, administração,;'

Elumenau, 14. de fevéiéfro de' 1.951.
.

Os diréfores'
.

SCID,U..LZ À. V,rÔLLSTEIJ:.r
·'E.· FREI'.!;'AG

!

52.364,9(1
3.226.720,50
1.490.413,10
456.819,90
5.230,50

15S.728.70
1.310.857,20 .

344.701,50
51.414,40
9.281,00

1.022.787,90
405.:162,50 .

.355.345,30
329;356,30
66.3l1,30
28.439,90
66.638,10
3.327.10

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

�
Jnló,,-eis �, • .. ....... " .. : ..... * ...... _- � • ;. •

�A:óveis, .Máquinas & Utenstlios .

.ê.lmc::<al'lfadOJ ,. :. • , •.••••••••••• , ••.•.• '"

.HvnoráriOs. . .

Ordenados .

· Gratifieações • • • • , ' .

Assistência � Previdência .
. ..•......

· Impostos e Tpxas . . , .

Luz, .Força e' Tl!!lefona .. , ..•.........

I.
Material de CDmmmo • :� , ••.••..••.. ,.

.

59.887,00
. 'A;;sinoaturas e canÍÍ'ibuíçfji?'s ": � :.'" :!6.454�40:·:�·?''';

· Conservação e Seguros • • .• '.' . . u.477,SO
Condução e Viagem ,....... 63;269,70.

i Portes'e Telegramas. . .•... '. 8.941,70
PubIi'cações e Propagand.a .: ,.. 44.563,00
Despestas Eventuais • '., �........ 9.926,3fr

'2;283,344,40 Esbmpilhas. e 'raxas ,..... 3.887,20
Reteinção Compulsória, • • •••. ,..... 62.218,10,

DESPESAS DE �ERSõES

Báncárias 'õ' .. .•••••••••••••• 983,60
com Títulos • • .... , . . • • . • • 246,50

.... ,. '.' 52.30,8,40
• • n 30,.979;80, 84.51R,30'

. hsdtl 1926 O lntarnatlonal ..,va C Srcmt _
�ndo Mercadorias .. gênero. d. prhn.Jre �
...klacie dOI contras produtor.tI ao....

.

l

.....lidor... � �
.

te Norte ao Sul, o N.d. de dlstr�:óNe·
<

O conceJSlon6r�os Inh�(natlonal.m6 II!
.D pr. ao dispôr dos proprktt6ries •

caminhõos Internalionoi para p,"
•

_1tIWlC..... Ih"5 ossis!ém:ia mecônica Ilece�
._R

•248.746,10
121.892,80
79.074,2!J .

915.205,30
1.102.00.

DESPESAS DIVERSAS

Máq. e utens. 13.659,10

EXCEDENTE

Distribuição conf,orme ;artigo 30 dos eS.tatutos.:
Fundo de GIJ:rantia. de Retrocessões ..

. 70.531,80
�eserva. de Previdência •••.. , ••:.... 141.063,70
Bonificações e Gratificações a �.agar .. 239.808,20
'Re'tôrno aos Sócios-SeguradOs .• 959.232,90

<�.i ii; [\: �. _ 1".

�
!
,

i1.410.636,60
VONOESiuONAIH OI'§!

Cr$ 11.939.430,20

CR:IDDIT"O
RECEITAS INDUSTRIAIB

.

·lt
.� \.. "1;'..• '

..

RESULTADOS PENDENTES

Prêrüic·s, de' .
Pi·êmios de Seguro,s .,. -.. 6.119.311,80
Prêmios de, RetrocesSões 1:-422:.(}92,50
Pr&mios Canc!?lados de Resseg. no I.R.B. 476.152,10,
ComiS.sões de Resseguros ,�.u I.R.E. 898.490,,90

· Receitas Indus,tril3.is Di;versas'" •••". 235.958,90
Salvados e Ressarcimentos . .....•.• 21.130,20
Recuperações de Sinistros d·� Resseguros

·

no I. R. B " ..

'Recuper. de Desp. de Resseg. no I.R.B.
· Reserva de Riscos não Expirados de Sego
Réserva de Risoos não .Expir. de Retr.

Reserva rle Sinistl'Os a. L;·q. de. SegurOS
.

.Res·erva de Sinistro la; Liq. de Retroe.
Ajustamento de Reservas .•.•.. : .....• 11.498.239,40,

MERCADO DE AUTOMOVEIS

LevamOS ao conhedment'(J dos senhoreE, ac;onista«

..S·>c'.edade que, �:e acham à sua dis.posição, na séde social, si

tuada np: ,rua 15 d'e Novembro 487, 'O.s documentos de que

hoata o .artigo n. 99, do decretO_lei n. 2.627, ete 2t, 'de setem·

h'ro de 1940, <! saber:

ll· Relatório da Diretoria refer?nte ao exercício, findo em

30 de· dezembro de 1950;

. 200.000,00
443.440,40

.

45.000,00' .

2 .192-.905,30
52.90(!,0'0 '-

614.463,90
16.699,80
757.585.50

RECEITAS DE INVERSÕES

Juros Bancários _. . . .

Jurós de Títules • •

Aluguéis de Imóveis . . , .

Juros l:'obre Retenção de Res. Retidas 425 .009,30
•..

2) , Cópia 0:0 balanço e cópip
RECEITAS DIVERSAS .

Lucros pela Re.aliz. de Va1ores. Ativ9s
Reserva Compul:sõria � • .., .

Custo de Allól�es •

.

Rendas 16.181,50

BlumeI1l3.u,·

n. 365

CONTAS

,c;ini.'lt:ros a Liauid.ar • : ... ;..........• -

V,:!ores em. Garantia
.

Cauçf.i:J. da Diretoriu.

Co'ut;ãG de.

. ti···,

d,l, em terceiro, a grande ri

queza à-e recursos naturais do

país, em quarto, a enorme. pro

cura de pl'odutos alímentares

lOS para novamente
"

cumprir
sua parte.
Tení o Brasil aspecial in te-

resse Canadá pois ali pode

=

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

�linica �e olbos
OUVIDOS- NAB'18

GABGANr.&
DO

DB:. WILSON SA.NTB1AOO
Assistente dil. Faculdade d,

Medicina da Unilerlld&4.
- do BruU....-

.

CONSULTAS:

Horário: dás 10 ás 12 hOr'3S

e dás 14 ás 18 horaS.

Co,nsultór:'O: Rua 15 de No�

vembro, 742 (Ao lado da

Suaiarma).�,ll·!. parti('ip3Ção montou

4S';; da produção nncionnl ,

a

- ----_._--�--
-

---_.__-_....:::::..--=---�--�--�---------,

-COlégiO Santa .Intõnio·
.

Estão ab�l'ta,s, até 28 de fevel'eiro, as matrícu-

las para os cursos

DE ADMISS.ÃÜ
GINASIAL
CIENTiFICO
TECNICO DE CONTABILIDADE
DE MADUREZA E DO SENAG

Iuído das aulas em 8 de março.
Está fundonando um CUl7SO. nípido de pl'ep:ara-

- -.,,.,..

çao pal'a o exame de ·a.dmissao,

�XAl\.'[ES: de 2." chamada, (te 19.'êm diante;
de 2," época, de 26'-em diante; ...

dE' admis.s·ã.o, de 26 em dial1tjç.
O DIRETOR.

-Êm�rêSH Gràlica �ataríDenSe �IA
Blumenau �- S. catarina.

.

A88EMBLF(IA GERAL ORDINARIA
C<lJ!yocla;çâo

Df conformidade cCrn a.s disposições l�gais e estatutarias

dou ciência aos interessados de que se a.cham à dispo'sição dC�

5n1'1'.. acionistas, .l1!3.' séde social. os .seguintes dOeUInel1to�:
A' O relatório, da rlÍl1etor'a S:Jbl e a marcha dés negoci,os

sociais e princ1p!i!s fáto� adm·nistrativo.s no e·xetcíeio
de 1950.

B) Cópili,S! do b:1Janço e d3, conta. de lucr.:).'! e pêrdas .

Cl, Parecer do c:nselho fiscal,

Outrossim, ccnvoco os snl's. oaciol1ista5 l)a1'a a f!Esembléia

g�ral ordinária, que se. real!2jJrá às 13 horas do -dia 17 de

Março de 1951, 11a Féde soei::!. rum a Eeguinte (rdem do dia:
1 \ LeiLura discus>ão e votação do relatório da. diretc·

ria, do" bi11anç.o geral. da, conta lucros e, pel'drJ.s e d�

parecer do c-onselho fiscal.
2\ Ele1çã'O dos membro",. ef?ti;vos ,e suplentes do

.

cons·=.

lho fiscal para o exercício de 1951.

3' Outr.o� ae-suntos de intere.ss� da sociedade .

Blumenau. 14 de Feverei!'O de 195i.
:B:'RANCISCO HOETTE - Diretol'_COmel'c1aL'

--- -- -_._-� --- --- ---

ORDEM:. DO DIA

Indústrias
ITOUPAVA CENTRAL -- BLUMENAU

CONVOCAÇAO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA·
São cOnviebdos os 81'S. Acion'stas da.s indústrias VolleE

S. A. para a assembléia gera] ordináriá, que :terá lugar na

séde sedaI sita em Itoupava Centr!al, munici11io de Blum€�

nau, às 15 horas do 'dia 17 de Março do corrente anO. corn
a seguinte

.

1) Leitura exame, d�.:clls"·ão e deliberaç[í,o suhrC\ " reh'_

tório da diretoria, parecer do c'Onselho fisl'ul, halanço
g'eral e contas de administraç:ii.o, refe'rentes \::\{) ano de

1950;
2) Eleição do novo COnselho fiscal e suplEntES;
:n Assuntos de interes!$li', social.

BJumenau, 3 de. Fevereiro de 1951.
MARTIN VOLLES - D!ntcr-Gexentf'
ADEM.AR FUCHS - Diretor Sub Gerente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ORDEM DO DIA

1) Aprovação do balanço e er n'us do �xercício de 1950;
:.n EL,ição t10 diretor-gerente;
3) Eleição do conselho f:1scal;
4) Assuntos de interêsse social.

IAVISO IMPORTANE: Ccrnsoante o estatuído no flrt. 22. dos Es-
tatutos Sociais, as pessôas presentes à'

Assembléia deverão provar a sua quafídada de. aeíontsta, exibindO II<}s respect.vos títulos ou certificndo de depósito dos rnesrn s na , '

Banco Inca. & I
:gJumemm, 3 de FEvere.ifo de 1951. I

____Gl:TAV�
STAMM -

Di:tor_G��el�:. I
Fa�ri�a �e Gaitas "illre�o Herin�'11

�I� bomércio e lD�óslria
.

:ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
� o n v TI c a ç ã o

QUARTA PA'GINA.
.

êmUlUIIIJ·):H1lflill!lll!!!llImmWIlIHIIJU.mUUlIIIIUHIIIIHlIIIIIIIlII'4: I
QI' ,\m�lll7'oaIeJll

ª 'l'ANQUES de qualquer tamanho para transporteê couheeecido se d[['ige a

:: ..
-.

e depósito de gasolina óleo crú ou ou- � jovem ou senhora, na rua, ou
� � : - �

ª tros Iíquídos, â I tenta a;·omPallhá-lJ, a jovem
;;;; ':

_ não deve purar- nem mesmo

5: DEPôSITOS D'AGUA, e ,con�truções mecáíícas, : para r-,!Jl'ovt'l'.lhe }esta <ltitu-
=6 �..ii"�;:
ª S, fabricados de chapas'de f:Erro de todos:
:: ' diâmetros com roscas ou flang<s para§
g ,

tubulações de turbinas hidráulicas' ou�

__
= ouíírcs fins. ª -'Ima [overu que

seru lP'.,:_tl' destes
� BOM B A S automátlcas - de alta pressão, para:::
= �=

,

�_
avagem de automóveis, etc. fÊ 1.'111 l,clllel� corupreeude logo

GUINCHOS, para eonstrucões e outros fins de 1000 S. -na primeiru tE;ntatíV:l, que se

: e 2000 Kg.' de capacidade, acionados� a Iovem não n sjioude e ('011-

S por meio de motores elétrícos, motores: iinúa o SUl i-aminho Sem SOl"

:=Ê=
e�gasolina, óleo crú. § rir c ',0111 falar {, porque não

Dispomos sobre grande estoque de c�a-ª lhe a�.l':daul certas fornms de

pas pretas, ª
:=. Sólda ,e�êtr:,ca e sólda oxígenío , ê
= o.lf1CINA ROR LTDA.--
- -

=- Rua Mareilío Dias - Itoupava Seca - Blumenau ª
�i --� Caixa Postal, 210 ê
- -

Jim 111111111111111 i III! IUlIIIIIIl flllllllllI!! I;! Ii Ii li! 1111' I�illll fll! IIII11 i; II! III ª
mente corn ontl·os.

I!á"rica de; :��zçs l\f.ediclnaii
"CREMEIl" S. A. t'm,1 l,l'�,,,.,, que se

,

" • fazer fi jJl'o'pria tolette, I�o1'1'
.' ASSEMBI:;ElIA GEP...AL ORDINÂRIA: '." 1-' . tn '" 'IIIO{ tlaue

Pelo presente são convídadoe
,
os senhor-as :!cionistas désta.

sO'1
"s nn I .. ", I (. c." II <1 � lU '::

cledade, �Ilra a .a.ssembiElia geral cr-dínâi-la a r-ealízar-ss no dia di:tnte rtcs Clll)!Feg:ldos porre
21 de Março do corrente �nO, ã,s 14 horas, em uma doas salas dO

Teatro Carlos Gomes nésta cidade, afim de de.liber.arem �ôbre a ., --- � .,.. -- - --- - -- - - - - -

eegutnte-
' ,

A' l1!e',,) se deve tei' sempre
dLUI;t(� de nús, isto

é, fi tlJ:'llha não deve )J('l'IIW:"
necer núa , Depois de cada

iguaria serv.da, a, pE's:on que
serve 1 ira _ mil os

dos e os suhstilul

I.,J, Ptatóu '!�llJnerada, fi,OO -- Balcão 4,00 e 3,00.

1) Discussão e detíberação sobre o relatório
j .nço geral, contas e demais atos da Diretcrta,
Conselho F'Iscal ;

2 Eleição do C�{nselho F'Isca.l ;
-

3) Demais assuntos de. interesse da scctedade ,

Blumenjsu, 21 de Fevere iro de 1951.

a) ALICE HERING - Dirêtora.PI'esidente

illtel'lH1cilln�;1
I

OUme. ��

J_IT017PAVA SECA:

c:i{trics rara asna

final, O Proj{·to

AVISO
Acham-se à disposição dos senhor-es acícníetus 11'1

soe' eda de, ('s documentos ao que �I� refere o artigo 99, do
Lei n. :::627, do 26 de setembro de 1940,

a)ALICE HERING - Diretora Presidente

çiil'S 110 exercicio
herdades.

Estr��age&\�s: que uma mulher pude pôr em
aç�� DOS QJomentos que julgar necessaeãe
MARIDO e mulher vão a amigos que fi esposa sabe se

Illna· Iestazinha a uma reu- rem simpaticos ao marido, sem
nião ; e"ltá tudo muito bem, parecer que cs extú tomando

('omo dgia, deve iniciar uma

conversação sobre qualquer ar
glltllellto que agr�:de ao mari
do: pede acontecer que a. atell

�i'i.} dele seja asSim absJrvÍ(la
por tl.da :I no:te, Se entre os

convic:nllcs a esposa descobre
:t lllul:1C1' pela qual 'seu marido
ti m um fraco evidl'nt c, deve
2vizinhul'-se dela c distrai-Ia,

estão os dois alegres, mas 3 um

('erto ponto parece á esposa.

que o marido se interessa de

mais por uma outra mulher : o

qUe COll\'flll fazer? Abandonar
a simputica reunião, voltando
só para ca!'õn corno protes':o '[
Cu IJlantar-se ao lado do m'l

Tido, {'omo uma sombra? Ou

:fazer-lhe um:! cena? Estes são

os tres l'erursos mais frequen
tf>�nente "adotados pelas ·espo

:-:as HIl situações scmelh:;ntes.

E fazem mal, indiscutjvelmcn·
te: nos três {'asas demonstram
nceitar a (:errota" Vamos pois,
:\conselhar-Ihes

.

uma atitude
Ilnais 'eficaz c inteligente.

A e:posfi qne descobre o seu

consOl'te cm ('OIOqllio afastado
com e!>Sa tal senhora, pnl'a eIl

celTar esse coloquio deve pro
per u;n jogo nu qn'11 tomarão

pu·te todos Os presentes; ou

A t d t d
'....... pedir ao marido para cIJUt:JI'

esposa, nn es e tI 0, nau .

1, t d'" lima hi�lorla, <>Cflle1a que ele
leve er o ar e vlglflr o

mU-I' _

'd I t
-

d.... �abe coutar tao bem, Ou me·
I' t) (e per 0, mas nHo ev"

.

11bOlo
a esposa pode apresen-estar multo longe: a sua pre- '. ' ,.

,

I"
'

I
tal' a t,ll senhora um Sllllpatl-

�ença (elxara o mun( o em

ba n a b as I
Cc. f'onvidado: pôde dar·se o

em raçoL �s su s �ano .1', caso ue el uã s afaste do
de galn,IlL':'l'la, podera eVitar I

.

q a o � .

que vá muito além na sua 001'- t marido, mas nesse ca�o tera

te, Se entre o� convidados lia I que dar atenção a dOIS ho-:: bro, nrs, 588, 592 e 596 - 1.0 and Ir - Fone 1345

IlnCllS ao mesmo tl:mpo, O que::: BLUMENAU 81'A. CATARINA

I N S , I' T U T 0-' é muito menos perigoso par:l -

a eS!Jos'a. Se o dono da casu

D E ]lI ed.\u do auxilio de '1m aml-

R Jl O I� U M:-
Dr. A. Odebrechi

RadioterapIa -' Raios X

Fil'ioterapia" - MetaboJJsIDo
Rua 7 de Setembro 15

FONE 1 4. 41

PI'OClll'anrlo atrair em

a1!.,'uns ('onvidados,
torno

". ��.;y,:��-':1 ,..\. ...\;._� ..

,
.

J'{·tirar·!'(' cl,l !'umpo elas ope- PARA RECEff!:R AMOSTRA GRÃ
rac;(lt:;. ().ll'llqw'r destes estra- .

t agl'!1WS {Iue a eSI,osa ponha
('111 (I';ÜU, deve lembrar-se .de I .l

agir sempre l'om um SOI'l'ISO' '.

j'iLnos lúhios.

.4.lfaiate Ln.dls1nu ."lgcr:1 f'm suas novus e mo(j.erniLS lnstall>

por preços d,� lnaugun�o
tr()pic�is, nacionais

go IJUra llrcparar os coquete:s.

I
a esposa pode sugerir lia lIn

fi1.rião que recorra aO m!lridO,
Tamlwl1l pode apresentar seu

marido a Ul1lfl, outJ'a bela e sim

p[lt;ru
,,_---------

I

.I� ,-\0 LADO DO CORREIQ E TELEGRAFO-
A' AlJAMEDK RIO'BRANCO N. 8
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fj EX/�U�;'l'OH CO:NTACT �
11171 elernento de confôrt o indis
ptm:{iv::-l ern seu lar, i'..uxi lia a

hi::;i..:ne e mantém :.1 cozinha l"r,;-'s
C! E a:sn;d{;vel. E fácil de ins

t.,�nr, 1.·..;smo em cí�::'3tru;::úes já
ccncluidas. Seu func;onamtnto é
��l(.r�t icso f" c ("Gn::Lú�O de ene fe:).·a é
. - ..

- ,

1:.1l�;l 50 ..:': urna peyue;�a lâmpada.

a:. Giali MeranUI Victor Pfübst
!tuü, 15 ê�"' Nuwmbro 57�;

lndustr.ia

HERMANN
"Ria di lest6 -..
RELATORIO 'DA

-

DIR'!;;TORL-\. Conta "LllCHOS E PERf>AS" refer�nte ao
lJ�.. lanço em ';m.12,HIGO

V'� l,:- :..� (i-2�ta cúnü;_ �
� " .].1 .IH 1,,10'HE?\D.\S PATRI.MOIJUi';-';

VaI r désta coritn . .., ..... , ...•

JUROS n DESCONTOS
Valor dést, contn ,

1\1 ERCADORIAS
•

Luci'o ver ine:idü nfs:1 (oont,l . .. e .559 :l!iü;tO

Hio do TC',,,to. em 30 U'� DCzcmJJr::J, d� 19GO
VVA. PAULINJ;J WEEGE .-_ Dir :-Pl,e;iideníe
VIC'l'OR WEEGE - bit'e!.::;!' Gereni"
.AnNO l,.VEEGE .- D:'l'etO!'·Gel·ênte
OS\VALDO L. FIEDLER - Di i-etcr- Secl'etÍl'rio
fIAi'\J-S, !1. n. CLJ\.RBE, Cun1"nuor, t"r>g' n , 0559 110 CRCSC

;:3cnllores Ae.onrstas

A D:retoria da Sociedade Anôn:mj:\: "INDÚSTI:IA E CO!'.IER

CIO HERMANl':f WEEGE S/A", €m cumprtmento "'-Õ" determ:na

ÇÕéS legais e tsta.utál'i.as, submete à vi nprecL.!,'2- o 'eu, dato

r 0, o balanço C'OID a ctnta dE' lucras e perdris ,o parecer do con

selho fiscal, e demais documentos rEf�r:n!�s a, b::l.];.:.nço cncer

rado em 30 de Dezembro de 19pO.
'

CREDITO

F'ILIAIS
1 ..Ui_3·(J ,\r(l·ifk:.:�du nas St'".lf';llillb�i;;
r.lJd! '1'Esfu H'ga, 32.638,10
Fii·al Te8tu 8.11[0 21,3110,50

DIl:BI'l'O

ATIVO e PASSIVO rp.�-lel1je no l.Wl1!l:(�'
encerrudo em 30.12 .ll:ilJu'

\:';11'(,;- disPen.c;�Jdo nt-.'",ta r-on tn
DJ;�!JP.8SA8 GERAIS

\7"..1r r disp-:n:-:<1do n6$l.-j: ('unt'l
IMPOSTOS E SELOS

Valer dispensado nésta ccna

OEDENADOS
Valor disp'n�ado nésta con ra

i�UXTLIO A' EMPREGADOS
Valor düipen;:2u·.... n�si:n cont:'l

COM:ÍSSõES
y! ,:,:." dispansado nést�� conta

A T I V O

842.946,10
2.262,00

{i5S.88l,10
37.941,00
145.485,50
129.454,50

27,218.10
.595.548,02

10':[,,837,20 l,f.9·l.:i;ití .'12

] ',JHDO DE RESER.VA LEGAL
'Eransferido para. esta Cê nta

FUNDO DE RESERVA ESPECIAL
Transferido pal'a, esta con:a .....

FUNDO PARA CONS'I'RUÇ'ÕES
rrt-rul!..;fer zdo p'lt':.!.. est.?t. ('on:11 ....

FUNDO DE DEPRECL\'Ç'<}ES
'rl;..:n;::,fe)·-do p.gi·�� e�ta conta .. . ...

c;r�ATIFrCAçÃO A' DIRETOIUA
T:'� n�:feridu para esta ccnta .. , ..

r:HATIFICAÇAO A' ElHPHEGADOS
T1.'ansf�r:d(1 ]J31'U est:l f".JfJ"U

�
. 87.137 ...0

nlUWG,50
28.647,20

,

REALIZAVEL A' CURTO E LONGO PRAZO

., •.....•.. , ..•. ,.. 6.328,657,70
486,097,911 ..., L _,�

em, Cobrt1n<,;a ••

1.178.325,40
250.241,90

3.438.973,30
18.749,30
66.6&2.80
66 .566,40 11.83,1. 2f,·1:7I

'i'l'�nsferj<l= par:l csl'a con la

..... ,
.

208.000,00
53.981.30
9.500,00 2'i,1.4g4,3!

II,

;·W.588,30

35.0-16,40

6.7Ü2.G2:1.70

1-1.00'-',00

W""!3 . 93:�,fj{J

1 • (;53 , 9�IO,:1O

BnO.1I3,SO

S:H.CÚLGO

:lf,2 .711,:50 <1. 27iô .40f,60
-�- �---p-

J 22.311 ,1fJ

6'H. t);!li,Oü

4D1}.IJOO 011

Jt:1.17:l,40

1;,'{ ,:lMl,HO

94.203,70

496.000,00 2.4 jJi .222.10
----_ �_----

i\ rL 702.623,70

50.000,00

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1':6,,' abaixo asaínadcs. membros efetivos e suplente do Con
".�lh" Fisc:,] da SD�i€dade Anônima "INDúSTRIA E COMERCIO
HEn.MANN \YEEGE S.A. ". espectatmentr reunidos 'afim de pro
C"Ué;'l;- -;:, a \'el"f:�,açfio dos lÍ\T:' s, ba larieo e demais contas do
e:;:eldcio de 1950, :,pós detido exame (h tudo que nos fUi apre
"i'nta�o, soma f' de, parecer que d-vem, ser aprovudos pSla Assem
�Jléia G era] Ordinária, ",i;:, B�: Cantas '! A;'Os ela Dir�T �j'ia, por
te, mos constatado plena ordem e regulurida.de,

'.

6.200.000.00
1,033,559.10
1,788.954.75
450.00000
800.000:00
500,OOO,OG
50.000,00
111.920,60

1.409.038,'12

r

R'o do Testa, em 16 de Janeiro de,1951.' "
RAYMUNDO JUNG -. Membro Efd'",)
RICARDO JUNG -- MCmbi',;) Bfe! iVG
Ii:MIL HOGE -- Suplente

E LbNGO PRAZO

• •
_ 126.043,85

.............. _ 1.871,439,80
48.524,00

,

1.911,10
457.848,90
94,2+.13,70

496 .OOO�OO
'fik: B. 5d�'���ORocha I
I
E'- A�"i<t'''·lt· ,'.. "., C f". ,r <:!l� ��,,� � P' l' 11' d � P 1..j... -'_, -,I. _ .IC 1 __ •• _ ,�...._ ....... _.(;�, '.""} <.L: l_ ....I<::'UO ",-,"

,

.... le nn, e�. au r,

I Operações - Parto3

li
Cllnica médica de· adultos e cl>iar:ças --:- �?léstias

lrl de senhoras e nervosas _:._ VIas urinarias

�II
RajQ-X (ftnorosccpía.) .: Ondas Curtas - Dia::J'1fmia
I�ifitui-i elétrieo -- U�tl'a, V:nlfll::.t - Infra Verm-e>lhó

--_. lHta fr!('9'u�neia ---]1

I; 11 HOSPYfAL DE MISERICORDIA - Massaranduba
-_ VILA lTOUPAVA --- BLUMENAU --
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Nenhuma condenocôc
'i

Sessão d� Juri em Blumenau um relató:rio n respeito
- .-- .....-��

Transferido o novo julgamento de Manoel Gonçalves Aprovada por unanimidade de votos Bases propostas" ao
Nüo houve condenações na sôhre o' caminho a seguir, 1]0 ;\!alta' Ferraz, este como pa-

�esSilo..ck, .Iurí realizada nos () lll"imeiro julgamento foi trono dos irmãos Honcnalío c,

dias 1\), r 20 do corrente. Todos o do j(}\'em Manoel Silva Jor . I, aquele, do sr . Antonio Russi .

Os que se' sentaram 'no lmnco auto!'. da morte rio SI', José I' ,Foi transferiria para a pró
dos réus foram absolvidos l1'e- �:dr\\'eil'i, espôso da ex-pro+] xima SEssão de [uri, 'em fins
Jo Conselho de Sentençn '1I'r!<�tr1l'ia do Hestaurante Di- rio 'corrente ano, o julgamento pio.
Tratavam-se, na "CU lidade, de namarr-a. 10('al orule se verIf'i- cio sr-, 11:moel Gonçalves, que flegiiio, ('0111 sede em
(':.:!'os simples. cuio exume e «nu o f:.lo. Jú divulgamos os '::punhalon o próprio filhinho Mais 'tarde, em palestra com a nossa reportag-em, o au- Paulo, dirigiti�se o sr, Fran-
debate llel'lilit il'a,l.. desde 10- "csldtadcs desse julgumcnto, Deliro, de três anos de idade, tor da indicação esclareceu o motivo que o levára a a-I císco .M,,]tll Cardoso ao sr,

go, nos jm'ados, Ul1U dedsâo cm que foi [',t)solyido o réu. (iu:mdo o trazia ao colo, por presentá-la, «Indicado que fui para a presidência da r','lnton (;O"\l1.Jj m�nist�'o 'do :l!l�e a' g!"andeza
:'\0 segundo f()l'nm julgados questões de ordem senHmen- Comissão de Finanças _:_ disse _ é natural o meu dese-I 'tI';i!JaUlO em oficio no" qual,

.vntonio Rusxí e os irmãos Pe- tul , Mancal Gonçalves já foi jo e dos demais vereadores de ficar inteiramente ao uo mesmo tempo, solicita a sua

.Í!;Jgado e condenado a 20 nnos par da situação financeira do Município, Só assim po-I «emissão do car-go referfdo. var-iam
(:e rec lusâo, sendo o novo [ul- derernos ;,egislar com acedo o que não seda possível ! �ALARIO M.INIMO NA el1t1'e 450 e 600 cruzeiros rnen-

se ficássemos na !ignorància das obrigações da Pref'ei- ZONA RURAL sais. "Ness'�s coudições - a-

tura,» Em SUa comunicação, res- ceulua' � chegamos

Sera' estendida por tftdo'� o Pâl'sl�:':���'��,,:: �;::��:���m��:
_

�'..
.' '"',. I �:�:i:�:'�:,�:;:�,:�:f�" p��:

a fusao dos part�dos PTN.i e', PTB ��;�[li.;::Ocan�I:��::e� Sorocaba.
,

I i. �
_

Cr:, (iDO ,ao : I)) _- para A rara-
,

'

, ,i·� Bauru, Bo-

Unidos sob os mesmos ideais trabalhistas os dois ('lIaratiguetá, ,Jgcal'a�,t�;��:�Vt��
(":b,ll, Marilia, Presidente

Ptr-acicaha, Hibei-
Rio Peeto, São

0'* 525,00;
r) -- (Jal'lI !IS demais' �odalL
r:a-rle's e' rlÍsi.l'il.os; C1'* 4iíf),{JO"

r.cmnrri 'lilllL! que nesses ni

\'pis ú:io est{l incluido o item

o

NA reunião de ter-ça-feira da Câmara Municipal
foi apresentada e aprovada por unanimidade uma indi
cação do presidente da Comissão de Finanças daquela
Casa, sr, Federico Carlos Allende, pedindo ao Executivo
um relatório, sôbre a situação financeira do Munici-

IOf·CI·aram as auto5,lIldadep pOII·CI·a�IS !Ima, te�;!��:�e��:iO;l���í'�ma�o p�.
, I,�'r , .' lU.

, ,I, ra as 'lJNx1mas convençoes do

cam'panha de re'pr"'essa-o a'
,

m'alaadrauem �:�;�d(lE�;;;.�nda:Oe�ti���O sr,

• I: "qüestfio corn arHbiti) nJclDTial
e lHtHl resolüção

Prêsas seis pe<;soas na primeira liba�idanque se realizou :��:eSi�lP:����lt�al�� e�:�:r:��
torizados proeeres' traha,ihista:

"

Em boa hüi'n t) ',/', _llf'rbel't I rewe.',en!:mtes d.u, ?,nl:'m, . r:- ! 1.:.E-I�, tLe;Ji'O. (' sÜ'ssêgo. p.ú�lko. Borghi e Danton ..'\5 propriashem'g, Dek'garlo HfgJOnal di' .
<'ult3ndo da. "hatHl:t a lJl'lS:W L' ,lll,tll :',allellt:!l', aqul, o mte- 1
j pa �wra� d o sr. Hugo BorghiPolícia, inicioll J,Gsitiv:l cam- pUf 1l1,:Ifilldl'agem, :�,I ltlIrles SllS- '11'( �,St· '1I1e' 'I f'i'efej(m",1 !'iluni- '

ao terminal' a reunião de hojepd,ek, (tinIr:, :, !íl:lbntlrageI1l r.,'iL1S, IJebedeil'!ls, 'en('onlrú', ,I "iT':''' lon,Ol! no assunto, pondn '

de que ele e Sf'US ('o�npftnhi'i-fd;llUi'i'lft tê;ll !toss" c-ifl'lde, :l<;,ilo :ll1lOl""OS, .,te., rifo �"is ]lU,- ;,' di�IJI!s'c:i() da Delf'?Rl'Ía·_ de ,�o d S pn I" t.
. .

_.. "- se,. ,,11 (}o la per enN·;nest:, 111íf' �A' e.<;l,!llllerá não si, ,:r,3-:, Ifl(:l!iSII',' 11m:! IIIl1l1w,·. I'lllj"I�, . U':1 C'�:'mint!nnt,If?, qHe I � 'P' T B -, " dO. " I'.

I
"o '

, , sao um 1fl I( lO (' a-
a' Zf. n,j ,'("IJt;'al ('OllW a to(los os FJ'rtel;rle o SI', Delegado) in- n.llcluzin os praçns. J"

.

t d 1
' . ,

1'0 (e qUe o IW',gll:l a o a-)','.ll')'P(),<, .. "Tl-'S,<." C,'r,lll'('�l ·jJolj...inl <I·,'t'j' I1C5t'l !)I"ltil'" J)�'I'L' (",-te • t I e a o si 1 .
,

- • • ,', ,. - , ,.,

'.
., : , , '.T.,.CO '\11 es (:' neen',1'111 s e: a

. g'orlão" pretC'nde, de corpo e
"('111 I'c!;i�!ral1do. sc·gnidamen· I' o sIstema cmj)!'{'gado �m 10- nota, lembramos que h:'t ail,�da I alma, voltar ao seu ninho an-

::�:.�r::�:�I'���::��(..,,::�")111�����:������\� (P!':lSI;'qS�y'�(hel(l{'r'�n<ledhaa zeLlO_ (8��onCDllle a�e--2:':Lpga:_jletraoB> I �:::::,t!7E;����':i:' ::::::. :�,::�N'�di:::�::m�r::��!ll'ill('jldlllt'ute I:ü� ,lllg'!I't'.'i es-

� ! mais I'l,zão para :], existencia dade moralizada e enriquecida
cUJ,'os (lU ol1(ie �xistem IJcte= '

I •
..• III III.. :

do Partido Trabalhista Nacio_
em .seus valores de cultura

q:tj;tllS abertos a'-e alt,:s !lOra�

I
-

li
.' d

Cooperare na Campanha de E-
nal, pois se este pnl'tjdo 'lutava dllca�'ão de Adultos,

::;'�';:�;':�:":;:;;'���t:�';�:,;'i.:;' Inase eçao e amaiiores i':�:"\�':!�';::'��"i,d� ;:�:;: Está novamente
prodllzit' os melhores r�slllta- RESOLUÇõES QUF� VINHAl\'( 'TARDANDO POR PAR- J'eginw jú estú implantado com

TE DA F. -c. D. - BAGE' NA DIRECÃO TE'ONIOA
a p'leiçiio' do presidente Ge.tu-

na "IJha" o ,quadrodos, :\a noite lle quarta para
- 110 Y:ld!,:1s, li SUa luta I:ollciui_

_C;llint.l-fE-il·:I, ('ill cllllljl3nhí:l do A fo,rmação do selecionado lir,l'l'udia eomo mil,s('l'atch .

se e as ({1yergencias pessoa,is d N' I A (�I'. ',\bílio Ih' Olivt'il'a (' mais "at:',rincl1se de futehól amador, han·i!!a"v�rcte. 110fle SP1,' for- t' O aCIOna, • .'lUt' me n"arnm o ,ireu rompi- .('ince ,'J'1!<;ns, de.! llm:l, (olllple- :fue ._ Olll'ürrer{t no ("Impeona- mafia npenas 11<* jogadores d:l 1I1el�lo ('om o' p, T', B � tOrnam_
t[1 hatj';a el1l toda a eidadl', o hra�ileiro. d�\'l'ndo, em sua "ilha",

se impotentes ante os' interes-
lJerl'OIT€IH!o ns ]'lIas '.-c'ntrais pt'imeka j::1l·t!tla, ('llfrent:II' OS Felizmente (:',aora a F, C, D� .. ,

'.' �'es. tios IdNllS trabalhIsta que
(.! os bairl'os da. C;al'C'i:I., (tou- palllist;;�, yinha sendo uma (hegou n' condusão de que as exigem a reunião de tOdos os
P:,yn, -.Sl·'C�I, Hihpir,'-lo Jaranlca, \'cr,!.fonll,'; ..·\s· (·[·ít'.!"'s e11\ tor� ('01"']" 11-\ 1)0(]1'0111 tI"" "

, , � , ,,' " , fi " ('on nU.ll' adeptG.i .d0stl' ,credo uma: ünica
:'Ilinas Cierais, inYl'stigandO, no fIo assunto. não sI) inh-ia- nesse ritmo e I'l'so]n'l'am fa- cHl'etriz, 'E, embora a, re-sisten-
{ll'ill('íp,lll1Ienle. os recantos das lia Capital dn Estado, Illas '�{'r ullla ('onslllta a' L. B:D, e da ele alguns leaders do P.T,
ma'" a r 'lllado, d"stes ]ocuÍ1;, talllhelll aqlli em Blumenaa e L ·.I,D, sobre quais os ete'll1en- :\ .. Ú ft:�ão possam deixar al
E assim, dUl'nnt" toda a Illndl'U ,Utl'ólS, localidades, for:Jll1 por tns em I'ondições de illJegl'[I1' I guÍnas rluví�as _,fi respeito).\t1da, rOclal':11Il os (';',!TCS do>. .iemais justas, pois nãó se ('om (COnclu� na 2.a Letra. 'C: �lla coneretlzaçao, a força
---_._----_.-----

rü bem proximo lTIarchar,em
novamente unidas as forças
tIl} f'TN (" PT8, S,l!J a' unira
lJ:1ndeir,� Petabista em todo ()

(h'o (, :\ lherto Bnncaglio, o pl'i�
meiro "('lIs:Hlo de matar sua

t'l lhn 'Hi lda, rlurant - um <.'on

i lito eO.l11 os segundos, na 10-
eal flade denominadu O'íeo
(;I'�nde. em Gaspar. Pedro e

Alberto respondiam por crime
àe' fcrimentos leves na pessún
(;c Antonio Husst, durante· es

se ,�ollflito.

Ainda nesse caso. conforme

salientalllos,_ ,�) Conselho de

Sentf'nç., optou pela absolvi
ção dos réus, eis que. quanto
a Antonio Hussi, ficou perfeí
tumente esclarecido que o mes-

1110 lllaiul'H 'acidenta.lmellt� sua

l'ilhu. enquanto que 'em rela
'�fIO :lOS il'mãos ROIlt'aglio, lião

Homenagem
aos Cronistas
Esportivos

.\ diretoria do lm-

JlrCD"', Fut{,�óL Clube,
cem o intui!o de 1I1'estar
u'a h!)mena�em à ASS(J

ciaçüll dos Cronisí.as 1<:;;

Porii\,oS do Vale do- Ita

ja i, recentemente fun

(fada, oferecerá aos seus

componcutes, no- próxi
.mo domingo, lls 12 hoc

j'�':';" [I,) "i�('sbllJ':lntc Ti-

('Ü,UCtl", um,,! suculen-
1:1 dl!lll'a;('�II!la. 1':11':1 {�s·'

,;". {"iÍli, 1'{lllVidll, !.Ol· ,iOS,

Plf� inhlll'lnPtlio� !l'a�� ('rU

ni· {.l!:; "�I]I}j'tir!l:, eII� :[-

g[!lllento consequeucia de um

ue-dido d" revisâo do processo,

/'

cer, como disseram

Borghj e Danton,
trabalhis\:a do Bl'asil.

Rro, 17 (Dalvan Lima, da

Agencia Meridional) - Naya
I1hJtlificcu;iio \·...·fu de se Proees

Yar. na Ilolitic:!: n:l,cional com
I ii'cid 'l>t'o\':1(lo védade que esta fllsão, por eu-·.sr'I'I'1ll cs l1l';S-
,,'lU:; :IlÚ,llt'!'S cios I'crili1P.ntns
If'\'t'S :lpl'(,"::'litndo� (lf'lo si',

ql�anto, só a.tingill o Estado de
São paulo, mas exislellLgran
des perspectivas de llum flltu-

" . ]'('.'.0 !Ut;:t o de hoje flos prin
,-·ir,:ti.� dlrigente-s !ln PTN 'eom

[ Si'. !J.llll.Qll Coelho, ]Jl'csi
,�tl!CI('r;J1l na Ill'f[.··. , ('''III lIaS' I r!ente do P'T13, cm fundir as

1:�lltf' 1:"'illl�lllLisIllO" m. advüga- ?�as maiQ1'es, correntes tl'abn
(,"S t.li,IZ Na\'"ITfJ :;1011. I' l',m- j' .lll'da do prns para, 'engl'ande-

.\II('lIío nlls"i.

)'q/l',:;:r :.iüdi.t.l fo,'aI. ,lia
!tfii'.'l .:i'praza,l:t.

Na tarde do dia 4 dê·· mar�o
de(is!ão entre os Aspirante
Ol.ll\IVf(;O. CARI.JOS RENAUX E ESTIVADORES EM BUSCA DO TITULO MA:'XlIJMO

-- DURAÇÃO DE CADA PELE: .JA - OUTRAS NOTAS,
'

- 60 l\UNlTTOS A

V,''L'ias �.ilil.'l1llhdl's i'izel'am 1 ficando assentado H:'l l'euni1:io n;illlpico, Esth'udorrs e Car
cl:--m' �,ue o cUIllj1Ponato ele aspi (Inte ';lltem le\'ada a efeito lHl j !!Js He!l�l!X são 0.<; campeões
l'alite". nã L. H, D. fOSSe sus- ('r�till:1t1I" 1rw;J.I, que rl, dt'cisfio d� suas re:>pectiv3.s zonaS. O

iô,to !,,,]Wjiif', pl'jlldpal� (t,\I·-�t'·i, no prô'ximo dia j de '"prtf!iô dos prélios dill'-SI'.Í! no

fluat1!'IJS Y�!'rcedo' llL-T17ft!:!lll ,pEríodo !la t:ll'(h\, liH Ii.(fii'j'io 10C:11 da disputa sendo
,\ lalllt:(b Hio Branco.

'

(õU,- ,1 cuntenda inidal deverá

mitidus suhstituições e neles

poderão intervir jOgadores que
[ielPjarpm ,pelo menos
vez pelos 2, o 'Tuadros.
Aos clubes de ltajai e Ikm.

que a entidade local dar:'! uma
aiuda de r-'nsto de Ct·� ::ínO,üü,
Eis Ri uma tarde eSpOl'tinl
f!ir/alia ao- mais compietn oI'x.i.

'.

s� I'�\ IIr,rla espeeip Uf, 1 ;'j'J)í-in
[I ctiSljIlf l. Os Jogos tC-I'50 ,\

]a,n'e,u·?·m.5t' ll,' ('pl'hme. A - rinr3f:ãú rle Iii) ll1inllto� c'lfhl. ilBl

gera o �SSUi1rn roi nt',nivi� I t!'\'Ícii'.ti:;,. em j1eriOi!o,; tlf:'" ;10,.
�

---

dar-se ás 15,30 floras (' fi :), �

HO:iYcr{. 11m inte:rvil.lo·
, ,

to flê velo quP a lilesm� apre'
i'cntarâ tres campei'i!'s de reaIs

qualidades, Olímpico e Carlos
HenBnx, p'II':l nós, !":tO Os favo...
ritos e por isso m:'smo é bem

I pü�síY.ei ill1e tenh"mo� 'iUres�

tiYf� 'encontro enti'e w; mas"

.1110S, l'\iio Pc deve desprezar
,:o'lltudo, o' poderoso conjunto
fio Estiva, que l;odcl'�1 surprp�
ender a todos com ullla

seu tação de vulto,

�'1Ie: dispõe o sr . Borgri dentro em S Paúlo
<ia p[ll,ticlo por ele fundado, poderes por todo o

delllol1stl'a�o ,ne�1ll1) porque já é do couheei
lIojr, afasla essas mento dos p(}litiéos trnhlllhis
moelo du!'o e po-

_

1[1" que lambem o pl,psiden(e
sitivo. _\s (':l!'las estii{) dis- ria Rel'ullli{''l tlesê,ía a. ftlsão,

J}antol1 f,ois sem duvida all.!,üm�1
desejH, a fllsiío. pois ,(:st!l vira C�t.'l enquadrada denLro
yalol'izUl' ai IJ,iu selb deseJos de J'ort!J Ieee!' caon

atlla<:i.io ,i l'rPIl 1(' Ve�l mflis tlS correntes politi-
do P . .1', 13, eom ['c ,<; que arai "1TT1 o seu gover-
mentó do partido governamen. no qu,ll1rlo SP. traLa - "01110

Uj e I:hlgn B"!'ghi quer, ai'

cientemente, e-,,'ia
'

Ihi5ta� po'"t1[jüe alj�inl � segun
do sitas prop'liJ5 .dec}aranõe::;
verá (} seu :ideal 'fortalecido.

AiYiBITü
'

NACIONAL
Tudo indka,

Em elaboração novo acôrdo
!comercial com· a argentina

...

CURSO COLEGIAL CLA'S$ICO E CIEN'fI'FICO

d03, e:,tú elU. �la,IJOraçãO novo

f ressarIos ,para o exmnL'
" �Ias

acordo comercIa] cam a A1'- mercadorias qtre de eomerCJo.

gentjna, Vis'llndo defender a Assim aconteceu em relação
coloeu{;ão de, artigos lllanu fa- ii Inglaterra e França, mal'

tUl adas, vnrÍos setores da in· ca,ndo esse proeedimento uma

ctm:t�. lJal'ticularmentc a in- llOva era no exame dos acor

dust1'ia textj],' jil se dirigiram dos

IH autoridades fellerai:; solici
tando a audlencia das classes

interessc.:rlas no estudo, que

prc'cedel'ú á organizaçfto defi·

nitiva elas 1i,stas de importa-
ção e eXIlol'tação do no�so país
Para o 1l1['r('ncIo platino, Es

sa orientação foi a, que pre-
�,;diu Ú el3horação de varios (as três sérielll
tratado� anteriores, n'05 quais, Matrículas {lté o dia 28 de fevereiro,'

I I�s�riçã�t na S�retaria do. Instituto· 'em FlorianÓ,polis.O Itarn:natí convocara {JS inte- _' �--'-_--------- --__�-,- ,__,..;_ _

Institula de Educação
----TIl

"

"

Golégio Estadual
DIIS VELHOcompromissos salda

(}nze de La Paz

de oito jo-
!ios. disputou o ::\acional em

Santa Catnrina e até agora
11;10'< conheceu Ullla dl'rl·o.ta si

q,lel', Y'=l1cendo cinco \'lV..es e

empatando tr�s. Depois rl(:

ii Lar'de ('ontr'':l O .porn A\'ai e o segunda no domin-
,

ge, ,<.:ontm 1I1ll selecionad... l Aluando na tarde ile terc;n-I T,,11lI !'ompletamente (), onze

"ilh�o", Dart� o SClI e:wta.z lU: I feh'a" cm R;� do �,u.l. o N_"cio- caxi�n!;e, chegando a marcuI:
Capltrll eatarlUellse. gl'unde" l:t:l ('OJ1segulll flit'J! trIUnfo a contagem ele ,1 x (}, FOI
:1 pxpect'1liva 1'eillanLc ém tOr- frenle .1'0 Duque til' (;!l·xins, quando gt'aGus il IlOllC�I, autori
no dos eBc.ontros a sel'e!TI ere- (:lmi= �'iío d::lquclu, ódade serra- darle rio urbitl·o ,Marinheiro

estádio da rUa Bo- na, Ds ,gauchos consideradOS
I favorito" começaram

[EASSAGEIROS' E' CARGAS �AEA�

Baltimore- New York'- Phila'elphia
,l:_QE.J:.OS DO ,MAR DAS CARAIBAS:!

Maracaibo Guanla -- Pnerlo la Cruz

I �.�2n��;:..!.�!I�I!!!!.. in,,,,!!!'I.!!n_!l.
, AGENTES:

I elA_ COMERCIO E INDUSTRIA MALRURG

I
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