
LEYDS, Inglaterra, 3 (UF) - esta Capital' a delegação
O vice-premiér Herbert MOl'ri- tica que, .

chefiada, pelo vice

son, afirmou. que o imperialis_ chanceler. GlIOmyl{o,' llllrticip:arâ;
mo d'l. União SovlétiCtx amea�a da eonferência do,; delegados
P1'OV: c:':1'

.

a terceira gllerra mun- dos "Quãtro Grandes" .' , Essa

dial. Mr .. Iv1orrison
' falou num conferôncia inaugun:ir-s�·á, de�

ct'mício ij,ab,alhj,sm, em YQrhl- pois de lamanhã, 'segunda_feira,'
1'e, dizendo:

' .

"O pior é:empk_j
lismo dos últimos

---�,-----��----------------------------------�------�--------------�----

,----f
.

.,Enforquemos o sáb6�O I
I
'. THEOPHILO DE Al"DHAD� ----�.��.. "

S. LUIZ, 3 (Medd.) - A a_ faipntes i?-st�lados . ��.. sacada I de�
pet'cebendo a. manOb!P',' fo-

-�--._ gl6meração' na praça ;João Lis- de· um }JrmcIJ)al .

edlflC'IO local. caram' a sirene, reunindo nova-

MOSCOU, ii (Upj - Partiu bôa,
.
apesar di:!: chuYfI, es"á en- Um imprevisto

.

acidente ocor-' -� - - ._;. - --_. - "-- _.

desta, Capital, por viu aérea, 1)S' grossando, incentiva'da pelo 10_ reu no momento. d,c. encerrar_se 1
-

h,
.

manhã, a delegação soviéti- que das sirenes e pelos .. apelos ,o comício,' O povo começava a Com-Issa"'o
.

<,,, à conferência prelimÍri3;j' em dos Ií�res, através d:)s, altos retirar-se da praça qUllndo a,. ..'

Paris, fi. cOmeçax no Pl'óximo .'
.

'di' Ma' A'
-

c h f de Direitos
dia 5 A' delegaçã" qUe é d'ri-

J IIlIJlfUlIIIUllIllIIUlIlIIUJUmlUiillli me .cat �d 1"1.:';,.' ragh�' et
e e cdo- -

••

.', .: J ",,""-"'.I:U!.i;:'OV J. T A J A R A I mums a o ....J.aran aO. repan o Humao"OSglda pelo vll)e-_mmlstro dos. as�
. A g � n c. I 11;' , I

num b:3.nco da praça, improvi-
sunto,s estrangeiros, sr. Andrel �Rua:UI de .Nov_ 368 _ Te.1- l� sou um

.

"meeting" vermelho,
Gromyko. conb'com 20 pessoa:s. •. Viaje: coro segurança 0:'; i condamando

o peva reagir con-

Blum",JlJ'\u 8 JolnvU. r tra a dominação, dQ ,Brasil pe_
PARIS, mHUllmmmlWUIIJUmWxWlUiu los norte-americanos.' Os coliga-'

men!e o povo pora

c-ontra a infiltração
na camp::! nha. cont l'a

gênio de Bârros.

os que; �;L contrugos!«, elll n(_::,,-,O

abençoado :p,aílo;, tratam da pru·

duçâo e do trabalho. Por f!U': ,

afinal, c ii OuU'.Os também são Ii"

lhos de Deus e qU"rem fnmt)em
gCz:3r o dir::ilto de não i�azer na

da. Essa his.torja, da semana do?:

�eis dias de tI"ab�l�ho e lHfl tic

repouso," é v�lhal'ia bibliea, 1.11."

trap�:tspadQ pela ch"ilizacü o, �-)'.I'"

hl?8tudo em urna ttl�1'1\1 .1JÜD)::) a

nossa, onde corre leite e met, O!,i"

de· a. vida ó baruta e fHl-ta.
Para, que' t!abllilHu' tariu ;"1'

sem trabalho S2 eons2gur� tlí'.lo;
Os crngressos ínternaclores i"

do trabalho h"vIam ellegaíl-,' ii
»ncfusân 'de -q,ue ,tma .sernano

de, 48 hor-as de trabalho é-não scl'

! mente jUS_u'3·, mas até hif;:ieI�ie.;:•.
� O homem, para ter vida eyUm�
� hra{.l'a� necessita de tl'ab.,:dhJl,A
i umaaLantas h01:"'";"-": e d'�!l':õ-tr '-:1�

Mund'" 1 I tra s [IV repouso. Er" - i')ns, ,,,'o

IQ -
tfi o j'JZel', O J;).. ,c a pcrkltb

ncursos"so'me'nte' qu-an-d-o'eXI·st',·renll vagas II �ivE#1:,���(J�i�0:��1::��'�r:��,::c:���.
I-I � . �:I

t: 111 r
_

� ;:,ãl.� 0\1 t-:i!H.la l1�qnH;)

.'. � t!�'.. cs íra lian":'. com O �r,a H'tl�

e.assegu.re,m a nomeaçaNo dos candllldatos
i

����1��,�!:��1:��r��r':1���1::,i;;;��:�:::,
.

�:.";. UH! d::!B lYtSio-r?s }ÍVl'tl�: rl-Ci hu ,

;e"eretos assinados pelo presidente Gotull'o Vargas :�����'i�'��'l'>;á:;r�:�:ad(j'I;�:�:,ll'�;W:i�
\,- ,'rlo ponkJ de vid',C! mUl·al.

�o,: tM�rid,) -:- .l"utu�_
J ;riD�, de funções de extranume- divisão do pessoal proEscguc': E' que .;50m·.:nl" ,','mt+: q1!P �r-:

Q,·e, .í DASP abrtrá, :p.1I31S rarios mensatlstas do. serviço nos tr�lJo'llh(i'i; de Ievantamento j';.,lh'}, que cultiva. o amor !lo

1�ul'''ü5' para .0 serviço públj- público, da situação. dos funciouários,,: 1'[,1..:.:11'0 e- tem ,;',r,1 ide, dr- rrs-

,f'nqua:nío nãc houver vagas _

'

.

admítidos sem; Os recuesitos ,

pl.Jns:1bí1idaflf�, pnd�, St'! rrtU �\
.

núrnerr surt le t a a RIO Cf\.: íd
.

-

i ü,:,lcl h.'ídade. A 11l�!fl;�!-i;-J Ú)! O!!.-<

11:''''1'': 'u'o'ro' "��.� edOp �� da�- 1
• 'd3 Rfe�J:) -? nresi- sempre e,;igidos pela lei, SC}) rP-l (:"1"<1'3 l""l{,:' emll.;'·"''''': ,. "Ouh

• <. á. -=�a·� s v�n I•. (ente 'a epubllca. asmnou' de- gime ou não das [abp)a,:- uul- i
,. ,- '",

.

-"rt" F�i. ',:' que, revelou o dire- ereto promovendo ao posto d� el!", cOllfo:l�e. de!�he['a<:ãlJ do �OiS_ :1SJled[)� {'�IJH:';;",' .. �: d;�., r;.'::'-
a DIV'lsit,:< de Seléçii'l e A: general do exercito, O general conselho admtnístra ,JVU,

.

ucao 'C o (.n "q' J .. ,h : ....:'�,'.

.

tE.
. : Da i, nq1lC'];)" 1'-;, hnl'rts_

lçuumen o, xplícou que d(! divisji,l) Euclícles Zi!nobio da, __ , . \
. n.ie..d,.i,d.<3 ae .destíf1::'l. t.l {''',H.at.'l costa., t.., ( ... '"

Nós. aqui, pnt'hC1, j{, . .-he-gó.lp,QiI

_

RIO. u ]\fE:t'l(l.'·- O lVrlllHi- I" pP!:,feír2í', (h� :::>. ",')l.".í ,"0;' ,>,,-
lflCj{),� inute1l3 do,. C!lndlda.. -�--." '. tr'o do F�zenda de"I' ) l "I'

-','
.

T
_. '�'''', • " gnt: ,. s, mau,)!

RIO, 3 CMerid.) -- No .proxl- Andrade QueIrós. pa\';l diretor I ("' 111"',.--',!'1 ...' •
•

� oi .f ,,�� está, IJ!J51t..1 t'tHn '-lI! ['.
mo despacho com {) p,resldente geral da PaZ�llda, António P"- i

.

Getulio Vargas_' o diretor do reir" para con!.adür c H::!roldo
I (Condui na !'l.a pág-i'!1a letr;; Fi

DASP. proPOl'á 'a. tevog/;',ção dO Ascoli. p-Tl'a Pl'Dcurudol- Geral,
décreto quP cri.Qu as. funçõe!:; d!! para l"�presentarer!1 Q Gr:vern0

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

pr-ofe.ss:·r dos curso", de admi.. F'�tleral 112 Comissão Ef]JPcial. 11811igB O I
nistração do De:partamllnto, que deverá prornOvCl' cntendi- ,ri M . �
Cam �,,is,, medida, a.1iáda � sus- I nlenfo

.

de ajusle d'J C':lIJtas en_ J C � no "

pensã:o do p<tgamen!o d,os

soalá'l
ire São PauIci " a União, l!1 ',f P!-� �

rio::; dos, reféridos 'pr[resferes, 'lR DOEI��R'i i() 'lI'. Arizio VÍI,na inicia uma RIO, 3 r]V[el'hU -- O G[lhjn�- � �'I�!',,;tn�J� ,

faSe prática de revisão das ta. te 'do 'rr'3b�}lb,o dhtl'íhuiu à im

belas únicas, de, acordo com. às I prensa a, seguinte nota;
"O .'i1'. Mínistro do Trabalho,

Indústria e COmércio, t.�rna J.>Ít
b1ico que sOIllen[e dará audiên
CÜJS às quintas e E":\XÍJJS feil'!'l.l"
a }Jurtil' da!' 16 horas. Nos 'Ou

tros dias s�n1ente at.enóeI·à ns

s�ntos de, adminís�ração, não �J

brindo exeecão 'I,lg-uma: Ness3
.

oportunida.d� o sr. Ministro efI.

I ip�rec�·.os seus anligos P'�,ss'),�Ís
�"llof!tico:;�' qa·n�cjlssíçlade. de
riã-o sê'y" aberttf .'precé!l�:hté crm'; :

1 ti-ád.o "8. ees,�, detel'mln�,çã·H.' 1!ls·.

I ,h .

medida. é determinada pelo
I excesSo 'de s!)l'viço que ;5(> tt:rn3

cada ,'ez maiOr e que exige, em

1 consequencia, !-Ol'W. atenção do

i referido tituiai'.

I; UmIllJlIIIU(JIIIIIJ!llf11l1l1li!!lm!n . cÍl.n,;lo ,. hle:i;:l(;u1 •., qne I,
1 -"".l� !i ,J,..tnvilp'f '

tii'l) vivo,c,entinu,nfo ile rli',

! Viaje com =:p-gurane.a! volta t.em P!'{)"ocll�lo III]

Preso GE':I'ULIO V_4RGA.S i
\

'R1X'P'RF.!'tROn°T'T'A.TAnA cnntinel1�c".

Ordens d'O presidente ·Vargas. A' IlIlfmllllllllmW·\lHlllIUtlllllmm_' . . __ ,_. ==-_-===

·A iniciativa do Ministro' da

Guerra d� cancelar o expedien
te do sábado teve o grav-e d,,_
f· i·a de não ter sid,o cOn:ibinada

por antecipação com os, outros

ministérios, com a's lauturquias,
com as a.'3Scciações de classe,
com os sindicatos e com -todos210

rENe/ASOCIDENTAIS
R-SECOMPREENS,VA
Terceira 'Gue't'ra

nunca'

.
.

,

.. u �_ • ..- __�I
',' '. . EXPRESSO

.

'

·i3LU!VrENAU--CURI'I'IBA
P.lri·;t Tele!::, ; "LIMOTJSINES"

; . ,.AGENCIA BLUMENAU

c sr, Eu-

dema�i.s Jmembr,os,' fés as ,.seguin- t
no Estado montanhês.

tes declaraçõe�, .sôbl'e a propa- Os d,eputados .não á,tenderam
1ada interferência do ex_gover- a convocaçâ>o e 'i):,ais tarde ,reu

nador Adhemar de Barros no' niran{�se �. re,sídenda do s.r.

seu partídC-: , Ir Waldomil'D' Lobo, {lnde resoI

�. "Se G. sr. Adhemar de Bar- veram destitu,ir '0 deputado Ila-
.TOS andoa gastando dinheiro. dr pereira. Lima da liderança

crise no PTB, é da bancadf!. da' �o\.ssemblêia Le-'

'que se saiba que não foi gis-Jo::l:tiva.
"""",-,,, {� 0.

.

preSidente
S. PAULO, 3 (Merid.) -- Fa- Frank,lin ne:lano Roosevelt, foi

lando eôbre a crise no dil'etó- nOmeada pelo presidente Harry

rio do PTB, l} deputado Ro- S. Truman pal'a 'servlr cama re

meu Fieri disse' que vai tomar. prese+1tante dos
.

E,;t.ados Uni"
pé da situação, para saber das/na COIDÍE"ão ,de DireitaS

quais i3.S medidas tomadas. Só HumElnos do Conselho Econô

depois ii que poderei' julgar sua mico' e Social das Nações Uni-.

proce'dência ou não. P:r outro d,as, por um novo período de

§, 1ado, não recebi' llen,huma con- três anos.

.' I vocação pa.ra· a: rellnião do di� A sra. Eleanor Rúosevelt é

'C re'tório nacional, sendo passiveI presidente da me'ucionada c>:"

� que qUi3.Ique,· comuniêaçâo ne5_ mis"ão, da qual Pl:?: 'parte desde
.

ee .!5entido tenha sidó cxtravia- 1916. Sob s.ua dlreção. a COlllis-'

da.
'

�L
.

S. LUIZ, 3 CM:erid,) - Os 0-

Jlosicionist�s ..e,stão procurando
estender o mévimcnto por todo

o interi.or do Estado, estl::.ndo já
trebá1hando neSse sentido vá-

1"'OS líderes políticGg. Ocupadas pela Rus. ia ilh� I
.80 ;argo da. costa do la OI
Assinarão os EE. UU. o Tratado de Paz com Toquio.

RIO,::; (Mel'id.) - As víti-.
mas d·os primeiros motins, con

forme. telegráma, aqui recebido,
€le'Vanl_se g," dez e e�,tão em tra

t.an1ento no Itospit,2ir Pronto So

corro,. Há pren'Zncios' de falta
de gêneros alimentícios na cir
dade:

.
caso ,a situa1}ão' persista

inalterável. Ontem à noite, re

gistrou-se 'um outro tiroteio na WASHINGTON, 3 (UPl -- O I'
O embaixador DuJIes, que a

p!'!a:ça João Lisbõa, ficando1'e embaixador ;JOhn Fostel' Dul- caba de r-egressar de· Extreme

ridas várias pessÔl3.s. O tirotêio' les represent'ante especial dú"j Oriente, onde teve varias con-

-roi provocado :pg!a, nctícia de pr�sidente' Truman, d'sse aos I' ferêncías
Sobre o Tra.t!�do de

,que o governador havÍi':l: renU11- jornaUstas, em entre'"ista cole- Paz com o Japão, disse tam

ciSdo. Está sendo esperado em th-1J., qUI} a Russia se apoderou bem qu·e, cOmo CC nsequencia

São. Luiz a tedo momento, [) de um grupo de p"quen-as, ilhas I da ocuPação velas 1'USSOS d3.s

gene!":!! Édgardin.o Azeved'O, no_ situadas diante' da c o s t a.
i
Ilhas Pe.scad:Ol·es, os jeponeOes

v() comandante da Décima. Re- Nordeste do Japão e que os Es- não pedem 1'll'iYegar em torno

gião Militar. à. qual se enC011: tados Unidos se negarãc· a re_ do extremo Norte de Hokkaida.

tra" subordinada ,a gu.arnição do cqnhecer -essa usurp!l'ção, i Dunes 'rê"'V'élou que, alem das

:M:-ar:anhã('. Os ferroviáriQs ma
. ! discussões pl'eliminares sobre u

ránhenses acabam de entrar em Dulles ainda disse que es'flUl'3., Tratado de Paz, preparcu" IgrElve. As famílias receiam nQ· que O Tratado de Paz com () terreno para a redaçã1:l do pro_

va onda de violência.s, JaPão esteja ultinl2,d:· pouco de-
'

jeto, trrlbalro es�e a ser inici.a.

3 (]),.ferid.) -- ln- pois de xn.eiados de.ste ano, m''lS do muito em breve, Disse

tam-Iacrescentou qUe ainda não :1- bem que o Japãc· concordou, em

bandonou a esperança de que a \ princípio, em permitir a. perma

Uniã<J Soviética !)ssine c Tra- nência de forças aéreas. terr��-!
tado de paz, já havendo el"l

\
Íl'es e navais dos Estados Un'-

\próprio entrado en'l entendimen- dos no Japão. depois de !::R�ina·

t'as com o delegaM scviético Ja. de o I"'atad,,,. Reconheceu que as

cob M.alik para. se a,vistarem' suas conversações 11a Austr,,·

, york den- lia e no
_
NOva Zelandia, deram

nOVTJ.mentc em No�a .'
em resultado pedidos surpreen-

t de uns dez dras para tra- .'. .,

.

1'0 . , dentemente vIgorosos, 110 �enÍ!-
t�Jl,Pnl do assuntr.. do de' sei' frrnlulado' um p,ac'o

Declarou, entretanto, que se de Defeoo. Mutua no Pacífico.

a União Soviética não .·ad'edr à _ -- - • - _-- .-

IS�OUIDO- \llvL.'ados 508 ve'l"cu,los cOlun,"stas !�Et�;��a��o��:��:Í.� s��
PELIS SE"I'S I i) a pal'tJClpaçao daquele pa.""
I.

O NoRÕfSIE �.

i

b
-

I I d b t Ih 1 ni�o ����i��!O�orC:��U���;�ç��
.o�!7;/�":��

.

",

";' ,�,:�;:t: E::=�:�::'em m8fe a para 8 reu e e a a a I E:d{::�a ;:;::t��;,�&:?��;
!lord�ste .d1l} Bl>u:sil, ínftO;- :�e a;e���!:t:'��t!n,:,:;;�!����.� Bomb.a.rdeada . pelas forças francisas. a cid.ade de fez :�:e 'i�por�:��ado d�:Pi�rif�:'
ma!!:!que.Os.m.eslll:rt.s e::; ·ao '"

nador pállli'sta,. Se c· Ministro 'l'OQ,trIO, 3 (UP)· _ A dese'!)�

I
de Changn.cng, A, resis:c,ncia c:ci� . d�io de artilharia, segundo de o pretexto ele. que elas fazem BERLIM, li (TJP) - O ,('5-

&€ndo ,a.ssoladór" p,vir es- .... -Trabalho- está dispo,sto & berfa de quinll-Bntos< . veículos ;ll1unista . na; cita.da _rOdovia é Uma carg.,,! a ·b,üaneta-cal!lüa. cedidas ii. RUssÜl. pelo !lJ.C<:lrdo de pedinQ "Der Abel1d", publle'ldO

1!'a!\tvs,i!l" seca.:·. .() pia'ui
.

sustentar a no�íX. e' d)sp�e ·de cOmunistal:l
.

em ·m.n�chlJ> :para ,,0 deSespe1'_ada, c OS vermelhos e�_ Dessa forma, o 'l'ereeiro Grupo yalta. nl1' Parte ocidental de Berlim.

durament.e atingido. pelaS .provas mesmo -' porque nac· S". , �ul, na noite passada,' repre- tão sendo maSS/3.crados aos ml� de e;íel-cito sino_coreano, pode citando circules ligados ii (::3 ..

B€iCaS, ai!aba de: soliJcitar .

admite que um
_ mem?r() �o' go,:, .' senta o 'mais intenso

tráfégO'j
'lhares, muit,v érpbora I(l avango- � Sêr 'agora considenldo coma DuJ1es d·eclaro!l qUe havia missão Soviética de Controle

verno faça a;f�rma,ç8iO' tao le�: inimigo Observado nas últhn(lS aliado seja, bastante lento. .
. cclnpletamEmle destroçado. dito claramente a>:ú própt'io'S no �etor -oriEntaI d<l cidade, diz

r',uxílio 'u:rg(,l�té a,'i) go'Ver- viana _ que trate de 'Rllur?r c.! três semanas.' E éstá ,sendo in-
.

'.: .' , japoneses que os Esl13,UOS Uni· que, a União Soviética, tem nO

no federal. NO. Ct)''t-ra .01} destino dado ês.se :ãinheiro,
"

.

..' ;
. TOQUIO, 3 (DP) - t,Trgente TOQUIO, 3 (U:P) - Tanks,

I
dos não lhes dariaro nenhum mfmentu 620.000 homens e 860

gC�'erno 'tom,nu providen.. Bastar:á, }}"ll'a tanto;
..
qu-e �lan�e t-e��retada com�· ll1d�CIO d� 1\ � _ A Sétima ?ivisãQ. norte�an:lC7- tuzileiros () .infantes . nor�e-ame- alento, no sentido, �c ser re"to- avióes destacados ii. le,ste da A"

"roceder uma averlgu&çao so- mUlS forte. . re.Slstê,n�la ou ate r'l'cl�na aniquilando a l'e;;)1sten- rl',,���S ""'l·nlcl·ar�ln. as uIt,) ho- gada aquela dec1sao de Ya.l a. Jem:nha, Essas tropas - ".'_'!"

das, p'ara conl1eeer exa- " . t
- ..."""�'� =

I d t-
bre -as origens 11:,1. crise. Il1Ps�O de uma prQx1m!l. con l'a_ ci� co�unista, chegou hoje- a Tas da n1r.lnhã !'la hoje, seu <1- I

'com a devoluç�o <las Km'l] 'S. gundo "Del' Aben" - es ar>

tanlellte a. sitUlll-çjio do in- -ofe-nSlva vel"melh'.'l.-. "uns cinco quilômetros de Chan�_ vanço, saindQ__.Qas posições con-: mas, por outro lado, o govel-n� divididas em 28 divisões e 9 gru·

terÍor d,1) Estado dizendo" RIO .3 (lY!-erid.) -'. Telegra._ dong; ceiltro de ooncentra<;ão. ,de quisiad.as à trê;S', .quilómetrcs ao J
dcs Estados Unld,os não prevt: pGS aéreos, Alega G jornal que

se que -as' pl�lflJj;açtÕ�!J e ma de' Belo· Horizonte, noticía' TOQUIO, 3 (ljp) - Urgente tropas .

e aba.stecimentos das r .norte de 'Hongson�, Nes�e setor. um Trata.do qúe reconheça '8. 0- e.sses numerOs excedem 35 mai�

() g a l,d o estão' que ü deputado Ilacir Pereira - U:nid�de; nC·rte-:tmp.ricanas, ."

'j
<lS força.s das Nações UnUlBs en- cupação soviética do grupo Ha.- .altas estimativas da imprfmS!l

Lim.a, presidente da $ecção dO que já' estão conseguindo oaV:ln- forças vel·melhas. O cOlnand? con!:ral"am 'apenas resistência bomp! em que uma das iUlas ocidental, até agOI'fl, qUe fali}.

p e r d e n d 0-. PTB min-eiro, convOCOU para çar atTi'Vés' da.' ví�:H ;rodovia. d':l! Sétima J?ivisão norte�amerl-. �sporadica de. atin'l,aores Cllillô- está a'penas, -18. três quilômetro.s vam de 22 divisõe" n", ZOna :'"0-

Belém do Pará informa-. ôntem à nc-ite, uma reunião da pangnin-Chongdóng., ocup::-.ram cana ccmun.ou, que essa !�rça .ses' mas no restante do frolü da cost.a. de HCkkaido� SOb pre- viétioa. apenas.

,<;e que as secas ameaçam bancada' trabalhista, afim de posiç.(íe,s
.

nas vizinhàn��,s fie ,Pôs fóra d-e QO:lnbate a declma c()r�ano seu a'Va-nço está �9ndo texto algum esse grupo de ilhas

trotar dos assuntos referent�s Chipyong. quinta divisão comuni.sta norte-,' I pode
ser considerado cOmo fu- Elll.bora não revele qual a

(Conclui na :lU!. :pág. letra. Nl d
L 1.",' t d K '1", f t '!�'f

.

<>
•

for

L -.;.;,;.�,;...".,;...............;..;--:.....""--.....,."' .. à' ocuIJa9ão' dos :postos· federais - Chipyong é cl <ide 'COl:'eana, \após in"enSO ,ivmbar" (Concue na ';Ja. :etra 1). zendo par e .as· url��S, !ln e que �e Ql'nec"u as Jn -

Adhemar de Barros leria :encarregado
Mozart Lago para desmantelar· o PIO
.... Seria óbra do ex..ggvernadar a aluai crise. petebista
RIO, 3 (Metid.) � j,..

'

propó
sito da notícia de que (). sr. Á
dhE'!uar de Barros' incumbira ()

SI', l\lhzart LagO pf9:hl, desman
c€lar o PTB, nossa 'reportageul
ouviu e senadói' càrióca, qu-e
disse que as, nO-"sas relações
c·um ,i) P'Í'B," são as melhores.
<.:;!uando o sr'; Adhemat' de Bal'_
lTS nã�' ac�itou ,a prefeitura
do Distrito F'�deral, o primeiro
110me que indicou: ao presiden_
; e Vargas, pará. e�"e poste". foi
o sr. Segadas Viana.. D-epois·
mandou que apoíassemos O can

did.,ato do PTB, Quant:: a mim,
tenho que declara.r .que quem
!TI,e elegeu senador foi o PTB,
a quem estou gratíssimo" ,1
RIO, 3 CMerid.) - Telegra

maS de $.ii.o Pauk. djz que o

major N;';wtOli� dos Sant.os, de_

pô.sto da pl\'!sidência do dire�
lódo estadual do PTB crm

'Dulle.s afil'nlüU tf'2'-fi2: e":;Ql1.1,·
Y!J.do cl discutir com {IS. japone
ses a ruestão do' futuro c'''s

ilha" Ryuk�'u e Eonín. ('edida;:?

p/ e:,. FIlll'l'il
pelo Japão ,.,0

capitul;3ção.

62� m� homens e 160faviOes rllssos
�eRtaca�os à leste üa �Ielllanha

lnaçõf's, tiDei' .A.hend·''1 íJ�. :1A::)1"'

do eom o;;:: n!�ios jO!·n>}j;·�'dG'· oS

{}f��ta purt� d� 1.;crJin1� l.l_'ltf7f':·
.a8 Ja.tl·a,-é� C!{:' Uln !'UBS,}" -j:.)9 dB
sel'tolt da Corn':_... .:.:f}n f':;;IJ;:if.fjc·i à.9
Controle.

Declar.:r aind,:i. o jOi 112.1: <'.U:=!5
28 divisões :?",OVif�.. ti(".�!� ""p_ltn1e_
I-ades na AJO!ll:Juha 0,1<'''1'1.1, 11
são d(� tal1k.�. .14 de ini;'Dt)l"l"'l.
Dl0torizadJ)', c n11'I:'} d2 p:'):'!'fHlnS""

dista.. p ;'1:"; rB::�hlntr..'E; r,5.':l �l;_l'!1S
divisõ':::; d�� elHe do PX('1'�·!t,ü ru�-

5Ú� equ.ipadas ('0111 !;- Dl::"E1':-ore:s
G nHJ1s mUdCr110Fl, ,rl1�!n�:JrnBntos
p!eduzidos na URSS".
_4.fitn1.a. o Jornal qu� �:�:Si1:;

fornU:icõeS já �e aChu.1u há teul'

po,; na Alemanha O"l'=ntal. Cn

de o exército l:;oviétic{) 11ãu t'(j

cebeu reforg-os recentement�.
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De medo que DgO' a ccrnpr e_

end] o leu pé:mb) de vís+a : "nin
guém pre endeu em Blurnerrru o

uzo exclusivo da 11l1g li:::, alaJ;,lii,".
'Confe,,:so que r€alm?nte era

ignorante no que (I"z respeito ao

�"u brilhante passado. Nã/J co

ahvcla os seus trahnlhos sôbre
4 NBci' naltzacão . .E el�s dEvem
ter sido importan I e\ porque me'

rlscel'nm de um dos chefe" da
Campanha <ht NaCK,naliL.' �ão em

Blurnvnau - N,:'re'.l Ramos -

tão sign'fica'ívo elogio,
E POScO l11e '"rir'mar, qUB' até

ii prcse ntn data, não I"OlJi á'"
nenhuma flutoJ"idad} I esponsrr
vel pela Naci.on:·lização o me.,

nor ekgjo, talvez p r não 'tpr
':inda prestado serv.ços tão va

liosos como Os seus."

Quer- tambem dizer a

sr, Marcos Kond2r, que
con�idcrci um nazista, Sabia,
mesmo. que ls[o em imr;:lssivel.
Lendo o seu livro "Dad s B'o
gráficos", vi o que fscrevcu, em

üéstaque: "Filho ("J negociante
Jl;fal'co'l Rond?r. ri .(ural da Ale
manha e de D, Adel'�ide Kon
der, catarinens?, de antiga dC'j
cendencia p rtugu 'Zl, nas,"ell

Mare:os I-\:ond:r, n':: ci<la<ie d'�

Itr:jai, Es·.ado éle Santa Catari_

vos.
('erro "Herald Tribuue": i\fis Improta

e ll1anganf's ,já 111)�sue a majar
tem Ullla facilid'H�;> técnica que

inclustrla sider�lrg:l'a da A Ilié-
torna toda a e�jJéde de 111USÍ-

I ira Latir <l, m3s tambem está
(':, técnieamenie aecessivei

amr,liandô o melTado exteriorI' ela,"
l'ara as eX!Jortac,õPs de mi-

"The Slln": "�Iss
pré- neri.) de fe:-ro l' ;nang,gni"s, l' _

"

[
'Ú.lspoe de tuJas os rl'quisito�;,ç O� peritos desta c}ljli'a[ <lcredi- t' I' "

,� t'( nlCQS ,

(xlqellcia, du", {allJ que Il gOH'rno do 111'esi., "Th' Su'" H:'-líss IJllprot.lri' j,; úJtlm�'" 1 t!jllisitc.!s - aUlC'I-1I.(;cnte YRr::tas r)l'Olllo,iL\<i al- J. {,.' ,.

1 1'-

"Oca C011l YIgor f' \"!YHC1[ a{ e.
ça r1� tnrb"<;ãJ ou esbulho PQI' "uns melhGl'amentos do tran:'>- - t
p;u"e <in 1'';11 e justo receio, O ; (1 te neees-sarin rl

"

:-;eu programa Eve um m8rE'

cido Sucesso."
---- -----,------�--� f "co:Jmento do minerío- ,1p fer-

ates-Cf>m exilo semclh2nte -

"O e manganês do interior du

lJ?!s panl o litoral. cOm IlJlÜ(ll'

rique Hahn e

Hahn ,

Dna , Doralice

- Ainda na

complétn mais um ano de e.eis

tcnc'a a sj-a Fl':da Sch'.lqz,
resídento em 'I'imbó ,

NASCIMENTOS
- No dia 28 de í'cvcrc

í

ro p.

f. verif'icou-so nesta cid3de o

nascimento da mcnna Eld la
,
f i.,

lha do sr, Reg 'n�ld: Krueger e

esposa da, Lúcia,

l\-l"vÍInPnto do ca rt ório do l lv'udo se pena a, qu!3m lhe

I
<iU� se colhe dessa p'2ça prncev

civcl a C21';:;O do r sci-ívão

I [runsgredrr
( prece-Ln. E' açi'i.'J eua.l, através as testCm�nha.sJ é

Intui íno Paulo Kloepfel. possessoria. tal qual a da rrn 1 a existência do um caminho "n-

Ação €xecutiv ...-l carnblár ia l nl1tel.�dO ou d2 I eintegração1 di- ttquissímo, uma pa ssagern óra

Autor: Hcrmann Klotz, l-léu: rerf)nç�'ndc 50 somente Cm que t Ieradn óra não pelo an'igo �ro.

dClm_'nn Linkc --- Va lc i: Ci'$ n�f� rs ,;í I cor-reu a turbação ou prietúrlo das terra, hOje de
2,000,00, Houve d;:�isténc�. violência. enqllan·� néle se re., proprtednde dos autores E,,-

- Desde ante-oncm acha-se

em festas o lar do estimado

comerciante SI". F;'_vL::no
doso e de sua exma ,

Cal'

Da, Eunice Cardvso, com o ad,

vento de um robu�to garoto que

na pia batísmut recebará o no

Açãé' de consignação em pa- I
ceia que etrs venham a cumprir

gamcnto . Autor: João 8all. � Me- � �:, E poi' 1 iflk,�!, :�t inLlnente, ca
deiras. Réu: "Valter Beim�, Va- 1010 se ]ildic-a no art , 501 aludi-

clarcce a jus" ificação ainda qu '!

ultímamf'u,i) os autor-es proibi
rr.m a dita passagem, ITl!-S que

alguns obPdcceram e outr s não

Bem de ver, portànto, que não

é passiveI admitir-Se no casa

sub 'judice ameaç'} de turbação
ou esbulho p-r parte do ré,l e

muito menOs ]llEtO receio dos

flu!orl',s de:5;'3 "meaça. qU3 aU

torize a cxpedi<:ão de mandad'

proibitolio requerido, cOm c0mi-

de

ne de J:sé Quintino, lor CrS 500,00, Houv" d2::!A�n-, do. entCnde se opor,[/O imed:alo?
VIAJANTE cia,

1
'Iue' ri::' 2prcs2nta amc:rçador, in-

- Ach:-se entre nós, acom- Accrdo em ACldent3 do Tra- dicflt;v. de qu':! :1 providencia

! panhad" de sua exma. famili3, bCl1ho, Req'l-'rcnte: Scgulança �e faz indispen,ável para que

o sr. Arnaldo Dutra, alto fun- Industrbl C mp 'nhia de Segu nã:J periclite o direito do pos'

c'onârio dos COI reias e Tele- 1 Ce; - R8q. Electro Aç" Al!o- puidQ', Sao seus l'?quÍsitos. -a)

grafos de Flcrian::polis. na. Acicl�n'a<!o -- Franc'sco dc� I Que o rCqueren'e tenha a pos
- Pr,acedente da ü�pit;::l do Silva, Valai' ::-� 2481JO, Ro' �e d' CQj&'l, son e�t3 direta (u

E8tado. onde é ativo ger8n\:" da I m::l' gado, acô:'do por s·nt'nç".; inc!llnt':; bl Ameaça dJ tnrba

filial da "Casa '13". encon'ra-s8 A"ordo em ,,�idente do cI'ra_1 ção ou eSbulh,o por p�rt,� d':>

nesta cidade em ,objeto de S2I'V( Ir Ih') __ Requer2ntp, Br,�,il. réu, e que seja ela lmlnent�,

ço, C sr, Amaury B, Oliv�ir'3, Comp, de seguI os Gelais. Re- atual, conEtituindo em Sél'j,!) pfJ"

P:!j;LOS CLl'BES quel !do JC'1an?S Rue f, AcidPn- Tigo à posse, e m-s"rando q;1'3
- A diretorj':l do novel maE t;o:c!tl Victc.r Mueller. Cr$ .. " 1';;1:;:':1 llma ;:;meaça Ínju,;ta: c)

já vitorioso Mar,"bá Clube, se- 3,000,00 de val:;r, I"Ji e:�p�d:dQ Que se]. Il",t� ('ss� rec�io, não

gundo soubEmos. levará a efel_ o competente m2nda::lo de pr_ se dando que ele s�ja apenas

te na noite de 31 do c:.rrent3, nhol"3. r"lll, 'Vis,iv�1.

G
"urscs de 11\ inerí()

DR. AYRESGONÇALVES
Advogado

iIealdêncla e J!lilcrit6riq
Bl'1JMENAU

Rua Brusque , 95, Fone 14'12

jaí, ocorreu ant,)'!Jntem (} in,

f'cor'omia, Tambem a�rerJitam
que o Brnsil r�solverâ os pro
blemas relacionados com o de-'

Lado pelu unanimiundê da im

preusa, ex('('uton h'y Jmprota,
ultimamente os eOllcertos para

l,iano e orquestra, em dó me'

'nor dc Beethoven e Shulllann,�cnvolvimento dos vastos re-

litar'ismo

nos amplos e maje,,'osos E'11õe"

da S,D,lvI. "Carlos Gomes", um

grandlc:::a baile � seI' f'brilhan-

tado pel� r�nnmado .Tazz M' 1-

rabá, de .Toinvile, Cama de cos-

I tume antecipa-se mais
--

uma

Jorll�d3. de gala rio grem1') de
e, consequentemente. juventude bl'.LlllenUuem:s, 1, G' n,OO,

A-:;' rdo em Acidenta d" TI a-

bal!1", HE'luercn'e (;nmp, de

SegurOs l\:Linas Brasil.

ri(�'--': Cr-nc.;tt utora (�ttl'lTclrn S

,\. \,'id"nt d" - Lim; AW:'ISf"

p,õ,. í·':L. Fni hpltl' llJ,::;H_k, fJ

vel ific8veL

A
CÓI (''1 no

a guerra. E se este aínda exis

te, é na HU5sia bolchcyista ([U"
ele existe, sem disfarces, O
Estado SQ,,-iético, pela clitadu-
1.1 stalinea na,

FALECIMEN"[O
- Na yjzinhJ cid:.!.!]" de l'a-

l"rn_ 3L��)

p:!' t"-: Er,-f n Lp·r n1J::16

fl--' -.'·'ngu8rd-a f1;15 nações. QUBn
(I' • "Ira;; ',lnrla 50 aferram a

vdl1'lnas cerno o dia. de oito ho_

ras, nó.' já temos o do seis, :ra
ra certas classes e para outras,
mal" jll·ivil�g',,·das, <O de cinc-,
t,finnl ri,.. cont�s, devemos con"

v�r ']lle o horário pouco intere'
Ln. O <IH'" lllt�rcssa é a produ-

;:)rj ..., brat;llciro tenl uma

;'n ti h�en(>ia '';.CitU3 da dos -outros
Ilue dá luz �

pr' duz COlr

tlIlla v"lnellÍnde ,te conto de f,a
íl'tl� para qno Ti":.., nlerntos ;) h- �

r!__�ri,f\ se � ólnpntc lndo_�e à 1'8-

p"rtição f' �s"in3ndo,se o ponto,
já e,tã rc,',lizadCl a tarefa
de" os diô.;?

fausto pJSSam8nto do estiulado gel", I d,' BJ,l 'o[ur!, roidestruiu por

lcidadão �;r, .L-''1ulm Rpis. ir' l\lM, JLlil� plur' I!d I IIromplctlJ as liberdades l' a
. , ,

t'
.

I 'i'
mão do n'sso particular anngo sen'cnça: \'1" 1";, etc

lnlCla lya pl'lVUl.:1. alIJaI! con-, , __ ,

t d d ., t
.sr, LUiz Rel�, funclOnal'10 da scol,pl'" c �/ nlulhrr

a e lu o e s� fl;crome cu

l
"

1 t t
' , Estrada de Ferro Santa Cal:!H'l_ inL' dito jll'Olbllorincomp e amen c lia \Ida pl'lva-

na ::_ (1"nlunjrLld? fi�vang81icada. E é esse pais Lotalitário,
'

O PRECEITO DO DIA

('ur�c d" lllangar.ê no territorio
Am8pú na hacia amazoni,

c; .

"PerIgo ImillCnl e"

O ,:bccsso da raIz do denl0, I\l:JiC; (k: que nunca na hís-

(rÜI, os interesses industriais
nurte-al1l?IiCUnOS se cmnpIe,
Lanl caIU os da America, do Sul,
com respeito ao desem'oh'i
lllCllt 1 dn l'r'1'!'o (' aço,

C' r�\ PT1)lrlIE(.Y ! :p .... rélTI, q 1€

mp::nlO eoEP h[.'- t (J1'ia de v' r �l

cld;:Jde para aS-ln�Jr p'Jn"'�) é de
masiad::tment" IIICQIll0r]' , s�ncto'

p r iSE:J, moléstia qUI) se nãc

deve eXIgir a mlllde dos servi
dcn:s do Est;'do. Eles já fazzm

o sacrifLcío durant9 cinco dia,

na Eemar:l, excctu'ldos, natural
mente, toc1�s t s dias fEriados, to
dos os dias san<os e todos cs,

d as de ponto facultativC}, com o

que se engOle um terço do anO.

Para que obrIgá_lo" repetir ta
m::mho martír',� a= sáb3do, quan
do o expediente é tão cur'o que
mal daria para "€ pôr o chl3.péu
no c'1bide. H', hOJe tcnl ,dia, 'Df
h lTlenS raind! ti'VesSf'lll cabeça
P,lll_ usar chapéu?
E' mistér acabar

terna da Rus:.i<1, O regime .sta
liano estava afÍ!�fll confessan,
do suas intençôes, Para êle,

E�tatlp'l Ur:idos ;;anharam
"jlenladun" militar pur equr
��" () segllndn lugar

aí) Brasil e o terceiro
-:..; o tor-

cOm destaca

"l�Jaç'ão, \'e11CCU o bra

capitão Tinoco Mar·

prc"a de regata foi vcn
dda, pela Argentina e em �c,

!1l1n(�o lugar chegou oBra·
sil.

BCEl'\OS AIRES. :l ([I') --

da,
o Illal'eclwl Tito deu o pri

meiro brado de revolta, Ou-
Argentina venceu hoje
provas de ciclismo uma

Individuai de lJerS{'gtli�'iío c

(outra por equipe, A Venezul:
la dCJ'l'ol ali Cuba, gra,nde fa

quatru a tres, em

tros o st'guiram, E serão Illui

tos, del:.tro em bl'e\'e.

fiaI InS os

de. lJrg�
lvIinistêt i'"
ducação para fazer sentir ue

povo que se es:á matando, com

C!-'se esct''ly'zante trabalho de
sábado, O t'xemplo foi dad_ (

Os bons exemplos devem ser se_

guidos, Fechem_He todos os mi- � Por outro lado; o tcmp"
nist:'l'ic ", todas "';5 'alltarquias, I do f<!1UCSO l:adador brasileiro

t:do� os esc! itór;o� e todas ,ar I Olwtlluto, que V�llt'eu ú noitefabricas a,5segurando-s?, n:: u

ralment� o pagamento elos 'rts
pectivos salári· s,
Mesmo porque, Sê refll'tirmos

bem, o domingo uá') está sen-

0, entre nós, d''Il de repOU!il.�, O

rIO'.·o se cansa de 11l1la lnr1neit!1
I nlnenda n:�s l'r"H,�. nas corri
dw,; de ca"" loq, uns (" ]l1 "0,5 de
[oot-]!,111, e 1'0' p'nemo,

mida � açuc'aratia a gosto, Slr
val11 'em {'oI lOS grandes com

gelo picado (' junte aMlIa de

�eliz nu agua mineral. Ponha
em ('ada cOJlO llllla folhinha de

hortelã,

Conv:dnnL:S os senhOres aClonit:t s a se l'eun rem en1 ass�n1-

bJéia geral ordinária. na �éc1e· � ci�l i.1 �:'la ...l\..nHlzon��, 1531, no

dla 1. de Abril de 1951, às 9,30 har"" com � �pguint;
ORDEM DO DIA:

passada os 1, ;-)un melros, cm t
10 minutos 19 segUlH1;)s e R I
decimos, niio constitlli l1f)\"O

II cCllrd 'ul,americano ('Olllll se,

lIO exterior.
1 ) Apresentação� diseussào c tipl·ova(:iiq d:: hal.'ln(·o PTIC"tT'lfln

em 31 de D�zcmIJt·o tis 1!J50, li' :'"I;tlór'o d;, dllf'tDL'Ín e pa

recer rl<' conselho r'_.;cpI;

Eleição rio cfln�"lho fl"C] l, munr.!o d,·tlyo� I' ,iltpl-ll' C
para o C:'I.'! cíci� (1(' lQ51;

A,:sunfo" dj,.·RI sn', rln lnt"1 E'.��" buda!.
Blum'·nau. :3 (18 M'l"'" do 1'l51,

ILDEFONSO PAM.F'LONA - ]'Ll,tOl P,p�"!'l!le

CHRISTÍ'ANO TTIEISS - Dir.-1or G"cnll'

------------_--_-�O'·----------

;;1

8
ü; sapatos t ofer�ça-!he unn

caixa com tndc>s os apetrechci�

�:��:":i::;�;::' ,,:O<:�,;: ;:;��
1 i '''',TE""N""'ÕIll'E"I:"

""

""''''E'''''� I

AnunCIe pre\'Íaltlertq li che-' E �
-

-

gada de uma \'Ísita. lJla� faça�n ::;:
. ;;:

Por motivo di' mudança, ;;8mls-s€ 11] lut';,lirlrlr[F: ti" [.1 ':;:ceml entusÍ'lsmn, a \'Ís:rndo,jhc -

tNegrinho nP'3tg E':..tadQ, unla prDprtp({';lrl' Conl dU"l.:J dr{ El� fi;::de que deve aparel'el' bem -

CCl"'J de morada no CEntl'r 01" ('i(�1do, IIl'> Pl't!l,'i!}'t! " nuis;§i1enteado '? ('om rOUrHI Jimp8, l' I
-

_ 11 d�l-;). eh;. tprra'-' il rua Dn:i. Fl'tlnr!�rfl! n'-I quarlrl !'YlflO.=Yení 'c0'l10 pie recebeI':} as d- ;:;;;

sital\ beln drn.1nl�·ul1nhqJ prnho ..

_ Pre\fl (le octisião. rrrnl;-lr to!n o prupri""ti1r1"", ;1 IV-\ !l�{'hPe�
ra apena', 11lu\'Ído peh cUl'io_ Slllnlirit, n, 1,080 - l\I.\FHA. - �;"'m int"""" "'21'1",

�.

"idade que lhe d[spertou o a

\ho .
1I11ll11ll1111!lH I! !l1l1 !lllum IUI 11111I1lHlI 1111 III III i II j I, l' � 'i 1111 j Jlli III' í 11l i II!

:E 2s�·h!l.

hZllllda seu garota. t
t I

C t

��::� �:::;:'�:':;::�7<:n::;�:c:�!1 Os Campeões do Ar
do o Cnfe-m", "o fria a influ�n-

t ,
;��i:� �S;:::'d: alsm:e����l�: :�;: I, Ca a do Americano S A I11 pruss!a, tornaram-se m AI3

I S Itensas e Napol�ão III e�tava il1_ !t O

ã
clin,ado a um acordo pa L t " 1"1:' ,
f'i.a, iml'êl'nti'iZ 'lue flPeilliu

!'''l t Rua 15 tle NOI .., 481 BUJMENIU i
la guerra, It }
"E' preciso dízer mairo?" !. \

�f''i. que ,se pl'e�::tln de ,jer orga
n'zarl:rs. o seu rol de exi,,!)ncias,
p(Jnham�s logo na agenda uma
n',,_ reivindicação: cOmeço do
c:'pedH�nte ,'l-O D1810 dia, n'lS 50,_
glln<l'J5·f�iras, Nar)'l m,ds JUS
to p lr" qne C3e pn,,33. dOrmir lInr
fMJlU'O fllals1 repGH'l d1rJIl das
lrO]i2!la:; dn ,i"mim:n,

ln quando fudo i0sa hoq\"E'l" sl
dn t'qn:::egnido, rl'L� nrb
FT')ndeR � glOtir ,:-'.1"; b�d:1jh8r Ilou
"iiCtBHl bídn- vcn('ldü_�-� Pntão pO
derem o'; aJ';l'B2CenU J r :_, o"; hiuGS
r::tLI10r"1 de r anta OIJ1 !ga lo!l'l flTI
no;:,..;a� e!..!cola.G ..aquC'Ipb �",.ol·SO'J de
_luven81� na/l -o a.nhgo, I na,,::: U!'!}

lírastlcil D rI'? norte, lJereuo:;sor d�
F',:d" dR OUIO qU'ê :'� "P"OX'llEL
'? qUe escreveu 0!'1 bonrna rft!6
con!I?Ga �U·;.;ilU;
"Bf.nflit� se.!'!;; lu

3 (UP) - Asforças
do Mal �ocos bOmba"

dear�m a cidad!! de FPz, cau

sandG mortes entre os civis. O
motivo do bombardeio foi a ir

de distúrbios naque,a
A nolicj'1I fOI dada pelO

,comité nrrr.'Lafricano do \;b��
tação, Primeiramente, 03 a'a
canle;; fizeram 05 civis franeêl'
ces 'llbandon'3l' a, cidade de Fez
e a hOlnbl?rdeararn em ilsgul<!a jccrn fogo d� artilh'1rw. Um a

vião 1ambem j·1!lÇ.'JU bomb-'5'
:tn'a.t�nd.-:: utna cl'lê!n-

(JlLe 11'JO p(>rmit� 'JlIQ "U

[cul'e "rn nar1:t!"
- --- ---

[,utüridade a seguinte relação
ele objetos furtados: um revól
'\<er marca '\Smith and W)F.:s-
�on"J calibre 38, perteneen te

, ao D,F,5, p,; um Ruel de ouro

! cem tcpazic; um cordão de
, ,ouro e pn,ta; um cordão de
re'

! OUl"'-; vma pulseira de ouro;
) 'llma pulseir; t1e prata; uma

Deça�

1 t t· t
'

I
'

d
-

cane -a· ln eIra; um re OgIO e

[,lJhu para fe!'hora; um reló
,..io ôe pulso rara homem; uma
capa de chuva; uma pulseira
ele ('uro para crian!,!a ('

qUILlllía ele 3.510 cruzeiros.
Fui aberto inquérito.

ração de pena pecunIária
Ira o réu, pelo que a

condenando {JS autoras nas cu -

tas, Jnt ime-se , Blumenau,
de fev�reJIO de 1951. (ass) . Os

car Lei'ão, Juiz de Direito,
I! UI II ri iI! III fllll 11111111UIIIIIIIIIIIII i

J
cxtravazarnerito de uma ia.,

gôa rormada no ínteror ti3:
cratera de um antig'} vul-

cão. Segundo o vespertino- "i rir
tima Hora", o númeTo dr, vidas
perdidas é de cerca de 50 1'es
sôas, S<Jmente um o:dáver foi

encontrado até f:gora, Os habi
tantes em vista de acont�ci.
menta' >abandonar"m ,1 ,�Idade
zinha 'que fica entre duas eno1'.

montanhas,

H
foram signíficati,

11!lpI'ota

ao Teatro Municipal do Rio de
Jm:eirc seh, a rcgencia d')s

:',[aestros L'-liuberto B.,Jdi e

Horeu$teÍn, "

l'HOGRAl\IA
1,<1 PARTE

Haycll
maiu!' ,

Shul11a!l!! - QU'itro
Iantásti'�a" ;
Bralum - Caprieho;

;.':}fiata em

R'Jpsódia em : 01 111enor.

ILa P ..'1RTE
{jOnados - Andaluza

RachlV'4!1illOff - OoÍ3 prelú'
t:ius,
Debll�;;Y - SOil'ée dans Gr.:>

nade

Chupln - i\lazurka.
IV BAL.\D,\
(l F. DE MELO

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

N
rf'dllZir á mkcda

gl"icuH iJre, parar,H ,e�. I

f:ên,ticos fati}s ocorrem no

J'Waranhão- c RiO Gr;tndc
d,a Norte. Tambem se

(ljz qlle muitas rcgllJe:{
lU "QI. das pelas seoas cS

t50 �('''ld1) ahandoullda'; em
ma';a p,elos seus habi
tante".

ajuG'.!r a 'ua rnemór:u,
mínha palestra, disse que se ti
vcssa auxilio pulJltcar�;:: um dtá-

S, esquCcEu,
Ha de S� lembrar, {Igar.:;.; pOr

que motivo faie� em ::uplemc.nto
agrícola em alemão, Vi,S3,\"l,
corn [ss>, 'beneficiar .:JS, colonos

qUD não trveram escolas e que
não" fé:: Iam a língua do Pais, Es
i'trio d8senvolvendo com ensína.,
mentes a lavoura e pecuária em

Blumerrau. Jmpedirfa a 'jção
nefasl,", de demente s espertos,
que correm a colonia, f'1zendo
asslnaturas de jornais e publi
cações em língua .alemã, alguns
até nocivos aos interesses bras í

Ieíros . Um suplemento agricoln
sr, Marc' 15 Konder, Porque os

colQ_nof" teriam uma le'tul'a em

'alemão, �ôbre .a:;:,unlos que in
trreósam ao Bl"3Sil, sem pr<:'.o
cupaçoes políticas ou explora
ções racistas.
Com" vê, tudo agora assume

UUl a specto diferente e nenhum
brcsil-eiro hOnesto pode me �cu

sal' de hipocr:ta que desc,-, J fa
zei' jornal em alemã.o para ga
nhar' d'nhEira,
Existem pes�ôas, sr, 1vI':rcos

I}(' nder, q-.l� procuram Prejudi
car o meu trabalho, dizendo que
o dirc"or da revista quando não'
consegue anuncio ameaça indú;o
ll'.'-ig e comerciantes, Este é
um proc2ss' naz;�ta, que (,on

siste no de"cr üito mo-aI, tr:
z"ndo, como cons�quencia, a sa

bo�agem.
Eu não pertenço a�

dos ",iac()binos", Ou·ros, cama o

D" Renato Cam':ira, por exem

pr, <lché!m que nem mesmo su

plemento agl'Ícola den \'xistir.
Não anali.so os fatos as"im,
,\cho que todas os brasilcir:-s
devem 1a131' c alemão ou Dulra

qU"!quer língua, Só não pOs,so
c::;mpreender que um brnsileiro
fale exclusivamente o alemão,
mesmo porque se! á nociv,; para
el'2.

Ora v,

('amo um nazista e nã,o houv8
da minhl parte, ataque dCsa�
brid- contl',a a "ua pessôa" Fui
con'rário ao seu ponta de vista.
a !fOr.! p,"rfeitlmen te e�clarecido:
"Nlngucm pretendeu �m BIt,_
nH�,nau {) lIZO exclusiVo da lin
gua alenlã".
Per este lne tiv-o, um;:: vês qU9

estamos ele p8rfeito acôrdo en
cl1'1'o o assunto, habihnent� le.
vado par:; questões particulares,
que não interessam á ool-=tivida_
d�, O Sr. Marcos K�nderJ é
in�tacavel sob todos os pontos
de v;sta. l:O pa�so que eu sou
j.lm pobre fi' rtaI, cheio de defei
tos.
E fazendo justiço, á SUa et!l;u�

ra e ÍnteligénGia,
Atencios3menti)

.. L,.

-------'-

r BLUMENAU JOINVILE I
I Viágens rápidas e seguras só I
I
I

no

EXPRESSO ITAJARA

Precisa�s.e
de

lUARCINEIROS PRÀTICO§

A INDUSTRIA DE MOVEIS «IDEAL> LTDA., pl'€
ric;a de marcineiros práticos. Os inter�'ssad()s dEve
rão apresentar-se na Fábrica, à Trav. Aymoré, sln.

: ..quondo (1 mocidade não é prejudicado
pelos moles fernininos

{/ /,1 P R n il j T (I li G
•

Se pr'a ..,oe? nem todos os dias do mês
são azaÍ5, experimente tomar Oforeno.
Oforeno é o moderno regulador das fun.
ções femininas, �uma fótmula cientifica
mente perfeita, de autoria do' Professor
Fernando Magalhães, especialista em

moléstias de senhoras. Oforeno é encon

trado em liquido ,ou" �m_ dráglOas.

UUHHurfHUO D9 UeO,R DE cacau XAVIER S.!t

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A· NA c Ã O

ntrar e

.rrurrcírado um projeto para. criação de um organismo internacional -_ Posição de
'VViASI-JINGTON, � (UP) � A· line necessita para seu rear- i' eoordenilçülJ e lli�tl'ibuição de missões e espera-se a Iorma- Cl)1'Irks w . .l ef'Iers .

I
"erI:PS estm'ii.o rcj.resentados

I
::-:U\U Zelaudia e .\frica {lo Su Suvcia .Confereneia Internadoll!!lI de lmamento. Uma comissão ele; cobre, z ír.co e chumbo, mas es- ção de outras maís , As (Jutras" cinco comissôl's se Clll todas as couiissôes , A in- A lgodão e fibras de algodão '\Ia!lgan�:�, n iquel l' cobalto ,

��ateriais :iniciOU S�l� �ar�fa pa, lll?ze homens abo�dou o pro- te :,\rupo não é .mais dO que A Co?:el'eUcia an�U1ciou.a, encarregarão do enxofre, algo- Glll:;áu nus mesmas de outros . - :O. de março - B':lgi(:a, Bra- 12 de março - Belgica, Bra·
la enconcrar- é dpcr'lbUll' IIH1-! hlerna de conseguir um plano nm dos grupos Independentes constituição de urna Secretaria MIO e fibras lle algodão, tungs- l>aí�es tprú corno objetiyo ·'ga. oiI. Cau'lllú, Alemanha Ocideu, sí l. Canadá, Cuba, Alemanhatens!> primas de que o mundo! para aumento 113. produção e, encarregados de resolverem os Geral em ;;"Vashingtón para co� tenín e moltbríeuo, manganês, rnntu- J!wlO)' l'epl'esenta(;ão poso l al, Indi�l. l talia, Mexico e Pe- OÓdental. Indi", :\uruega' e

I problemas especlf'icos sobre I ordenar os trabalhos das di- nâquel e cobalto e lã. Estas si\'e! dos interesses proúutures rú ,

.

.Hrit:a elo Sul.
_

'WUHHIlIHI!!m!llllHllli!HlliltnllmWlIlmm!I!.lmWllimUlllilH!li:"1I uiaterias primas . Até agora versas comissões, a qual está a comissões conH,ç�rão a atuar e ccnsumídorcs". I Tugsteuio l' molib�lel1o. -,--. si. :\ Comissão d� La l'eullh:-se-dentro de poucas semanas. tÍe março .�. Australia. Brltvla, II a 1." de, aliril. mas awoJaA:; comissões reunir-sr-50No dia 12 de janeiro, a Grã Brustl, Chile, Alemanha Ocí- n;10 f'orum escolhidos seus do"
1iHS seguintes dutus, e estarãoBretanha. Estados Unidos e dental, Portugal, Espanha e ze .l.1tegr8 n í

cs .

integ1'ada", além da lil'ã Bre ,

França anllll�iaram o pro.iéto lanha, Estallos L uídos e Frande criar um organismo Inter-
ça, pelos seguintes países :

(D� um observador social) do !l0der rIo Estado, á nega- nacional, ao tornar-se evíden-t;

Cobre, Zinco l' cluunbo, li :!j
Anuncia o rádio de Moscou ção dos direitos do homem! te' que as necessidades elo re-

ele fev<'l'eíI'O _o «Ó,-\u;stralia, Bel-
CASA RESIDENCL4.L COM AMPLO TERRENO; I' �!.ue a.. direç�o ':iUnr:�la do. Par- Não h{! um país, hoje em armament-, do mundo livre

gica. --- representando os. pai-
, __ qdo Cnnmntsra est.a enviando dia, que não abomine o tota-I prOV,o(·;')'iam. a, escassez .de ul- .

.
_ ses do Benelux ._-. Canadá, Chi-OU TERRENO PARA CONSTRUÇÀO EM BAIRROrêl instr;lçôes 90S ,seus filiados (Conclui na 2a. pago :etra A) gUliS ruater lats , Os trús go- ie, Alemanha Ocidental, ltalia,

, '::::, em todos (IS patsc,s, no sentido ".- "'. ,.C_. - ',�.:-._ ',-,.

RESIDENCIAL. A �1 ele firmar uma linha coerente g: _." S -}' -- li: - X -- -1 _-.x: - X - X - X - X -:;;r

:: I lIe conduta, sem contradições
� I c sem vucílaçôes .ao mesmo

== I tempo que sera íucapaz rle

� i p�'c\'cc<lr (IS i'e�sel'ijmentos na.,:: j Clon,lllstas.
:: I Sabe, l'gol'a ?\loscou que a

tê II pCJític,,\ orientada, nestes ulij.
:: ")!JS <.lHOS. pelo Komintern. en�

ª i fr8.qtiec�u !lnlito a cor.:sci&nein
_ CAIXA POST..A..L, 464, NESTA ClDADEE 111Hll'tidúl'ia. Jlrovocnndo 'leses.!� ::

I n<=l'aUí"({S e eej)ticiS1l1ü!.;. As CaD
.. :t.r -

.imlmmmm!mllHimmlmmummmmummmmummmmmmw' i r.n:H.ii,:ôcs fetal]] tlln vi\'as, ta!:>

I !",rôn, dS l'et'uo�, tão j.alpá\'eis

lodustria
- -

�
-

Comercto j c:�e�:�:ln:'�'�:l�J:�:�:s ;�l::��g��I:�� I
[ ,_,: a:11 \:C:110 se conduzlr, cOmO I i

Ransa S A �.. Jlbirao13 i .'('cn'el''::'u ('om Fo�ter. ,lIOS Es·· ,
• •

, �Hi�{)S Lilldos. .\ f6nnu)a "lu- 1 1. Proteja sua casa com tela à prova
.. ASSEMBLEL� GERAL ORDINARIA .

1 I de -erro'longosLI i:'�!Ül'a (! fascismo, pe a !o' '

1'3Z" t('l'oou'se eúdeetemente I 2. Mate os pernilongos onde êles procriam
- em águas estagnadas e no· lixo,

I:lepla. .\ tãtica de apontar I 3. Use os novos e modernos inseticidas
I 'e repelentes de insetos. St 4. Providencie cuidaq,o médkoimediaio QUIBB
I nara os doentes de malária. produtdflf dlnrmsBCéUtiCOS'"

,

'

as e 1 56 ,

� __ X - X - ,[- J: � E. -' X - X - X - X .- X - Ã I

s p
m

(

li r

distrib Ir
lIIIIl

necesstt par

-
-

-
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OFERTAS DETALHADAS PARA

EHNER TKOTZ

IJel0 pr'.:sentc ficam c·onvidados os senhore.s acionistas d::Zt2
sCcü::dad�, (l. S'3 reunirenL em assen1bléi�::· g�ral oi'dinária, a re-ali-
2,&1'-.';e no dia 15 de, It[arço do c{)rre�e ano, às 10 horas na séde
dE Eoe;eàade, em !bir:::ma - Bela Vis'a _:_ afim de deli03rarem
Eôbre a seguinte

ORDEM DO DIA:
l' Discussão e aPt',ovação do ba13.nçc, relatório da direjOria,

',:;':)nta de luc!'o8 e perdias. referente Ia{) €xel'cício de'1950.
2) Eleição da diretoria.
;;'; Eleição de, Conselho Fiscal para .Q ano de 1951-
41 Assuntos d\= :interê,sse geral.

TI)irama, 21· de ,Fevereiro de '1951
TECLA KOF<FKE - DiretoY,·presídente
FRANZ HENSE - Diretor-Gerente,

Esquecera Zé Barbado
De rasgar a carta dela.
A mulher dêle leu tudo
E fez brutal esparrela.

Protegido por Gillette,
Barba Feita vive em paz.
Carinhos ao telefone
Recebe e manda o rapaz.

m@s •..

UI

iiS n8çü,::, or:identais, que ado
t i/Ol n deíT10"Lrac!a. COlHO na ..

(i:ies fasl'Íst=,s {> rhlicula! Nin

guém pode aC1�édítrir pGr maior
que :;eja o :;:eu fanatiSmo: que
�i França, a Itália, a IIlglatel'�

: r<1 e OS Estados 1.:nidos, que li
i ,,'.lfrel·>lm tanto ('Om a' ultimo. I
; J'Il'lTd, tudo suh'endo para I
! HUTel' de mundo o totalitaris
: !liO gel'lllanieo e ') toialitaris·

11110 Ita,!ü112'--), estiYessem hoje a

I
rendei' ÍlomenagElJl

,

aos regi
mes 'ie forç-a, ao imperialismo

ICO-NTENTE-
!com KOLYNOS

I
I
I
I

o 'Creme DentaI Kolynos clareia os

dentes-... tomando encantador o seu

sorriso! Kolynos elimina os ácidos
causadores das cáries, pois destroi
as bacterias que produzem'esses ácI·
dos. Não hó nade melhor que K.. fynoi
pare combaier c cárie dentaria I Com ..

pre hoje mesmo Kolyn08 e, ..• use·o
todos os dias!

KOLYNOS Combale as cúries

Agrada mais
Rende mais

I .
'

1IIIinica .
�e ol�os

I ' Ou"nIJQS. NAJI.IS •

I GM1.G�A
lIDa�N8ANnDA60Ml'Jil!tente da Faeulda.de ({e
: I Medicina d3'. UniverJt1d&Cki

! I C-;;SU���- .

I
Horário: dás 10 ás 12 horas

e dás 14 ás 18 hora�.

Co,nsultór:o; Rua 15 de No_

vembro, 742 (Ao lado da

Suai'arma) .

iiiiii'�Tii'�!��Slffi�nlôiNl S.À11I FlLUdado em 23 d. �.vereiro d. 1935 . Enoo.eço Telegr. «INOO. ICapital Integralizado ,.. ... '" . ,., ,.. . Sr$ 15.000.000,00
Fundo d� reserva legal e outras re servo ... . J, ,. Cr$ 29.417. ,252,10

Total do não exigível ' .,. . .. '" .. , Cr$ 44:.417,252,10
AGENCIAS E ESCRITO'RIOS NA S PRINCIPAIS 1?RAÇAS DO ESTADO
DE SÁ.l"lTA CATARINA, NO RIO DE JAL'TEIRQ E CURITffiA

Taxas de Dé pósitos
Deollsitos a vista (sem lim�t�) 2?ó DEPO'SITOS A PRAZO FIXO
'DEPO'SITOS LIMITADOf:3 Prazo rillnimo de 12 mêses 6�'ô
LiuJite dE! Cr$ 50,000,00 f,1/2?(, DEPO'SITOS DE AVISO PRE'VIO
Limite de Cr$ 100.000,00 4% Aviso de 30 dias 4%
DEPO'SITOS POPULA..�ES Aviso de 60 dias 4,1/2%
Limite de Cr$10.000,OO 5% Aviso de 90 dias !' 5%

Aviso del120 dias 5,1/2%
___

, CAI'ií'I'ALJZAÇ ..iiO SEMESTRAL---
ABRA Imtâ. CONTA NO ({�CO}) E PAGUE COM CHEQUE

TOME E'STAS PRECAUCÕ�S
'"

"

CONTRA A N\ALARIA

a.. _ d;&�'
-�.. ----

--'--il� II
, �

r
I
I

FILIAL BLUMElNAU
RUA 15 DE 'KOVEMBRO, 742

TELEFONE 1 o 2 5

jc O M E B. C I A L

YI(IRft BRDIS·· s/a
;_ e A"""';rIo!s para OaminLõcs é Aut.m�velS ) I

. . I
.lnS,UperaVeIS \

!
BATERIAS "G O O O Y E II � RII'

OLEiO PARA FREIO RIDRA'ULICO ;ilS'OPl'� !UH S u_nBICICLETAS _

Distribuido(es ';!�'J dos'
produtos:

COMUNICA QUE AC..'\J'SA DE RECEBER UMA
PARTIDA DESTAS AFAMADAS BICICLE'rAS

'�uSU"ALEMÃS n

Seja. intcligente compre a melhor bicicleta na
COl\:lERéIAL VIEIRA BR1JNS S·A. - RUa

Nov-:embro, 923 - ao lado da i�ejaMatriz.
f

t
�

nas de
, �':.S
�J

prlm
rearmamento

5

Brasil

:\lt'XiCG, Xcruega o Perú .

Enxc Ire -- a 1. <) de março

A'u'strtlia H.ELGICA3

LRASiL, L\��.\D\ rL\L1A.

� 'mni fiUllIlmUlIUUIllIiIlUnnUII!ll! IllUhllliIIIlIIlJIHllmUlUlllUmtr'.:;

r-- Dr. Gebhardt Hremeda ;
ª (Das Faculdades de Viena, Austria e Rio de J auerroj ª
ªCIRURGIA, OPERAÇÃO DO BACIO, BST01\-fAGO,ª
ªVIAS BILIARES, UTERO, etc. - Neurocirurgia, lê
E -- Moléstias de senhoras alta Cirurgia -- ::
- -
- -

ª Consultas no Hospital: das 9 às 11 e lias 15 às 17 às. ª
E_ Blamenau: - Hospital SAu.�TA CATARINA� ��

�

,lIil!lllllmllllllllllllliUlllllllllllillllll'.!..!lIl'"IL�llmll�1111ii11�nh,'

1 j
I

,''''''� ->....._;:�-,....,."..�<. .>���"""'" - --_,__..,� ��:=:--�----- ...--_--._-------�--�._ ..�-.,_�----_ ...-
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/MlltlEZA GERAL

-I

são BENVINDRS�n

Fortificar o organismo deve ser

a primeira preocupação das futuras
miiesinhas. Gravidina é o fortificante
à base de ferro. fósforo, cálcio e

'\-itamina3, elementos da maior importânCia.
Seja previdente: tome Gravidina.

G AVIDINA
USADO HÁ MAIS Dr 30 ANOS

!J/.1 Pi;'ODuro DO
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r�d..",...o=o--__"'.r_""""'-:7__';k:':" : ".:::�:: a::;" ':' ,:�:';'";�,:�': fiUaodo elas co andam :;:.� :::;;;:":,:m

I I a I iII �;,': :,:':::�:"'::,:,�, :�':,' "",:::
q
f a"" ft m�l"s guorre ir!ls �:;l:�,r eag:.�:::e:d::�;m=as::: I

'rJ"'...r..#"'�..rJ"..r..r..r..r...er..r�
'"

�:::--./.:,!:<::r...o:::.�=�;.X,�\ I
" llli:lhp d U U ü II li. ricridad� dns suas cborças con-IJP"'I

S E 11" <I", 'I"" n, ""w'n', ,1", ',,< .-n, n '" 1 c'Ji;;a". Hl�!'C'� que ei0i'(lraJ{l � diatlem'cJ..j lõcguiu ;i1há:)OS. E e'm 1772 a: GI"de'J,a '. i",['l"H' l:lZPl! E POd"i11fJ�1 «o ,·nll'l<l',) que. 'Iel'cdi,.,. ru - d, 1':�n�ll' s'. '(Jm�� tl"'saSlllUlhe'IRu:"ia repartiu o tel'l'itvrio pO', II,Is,., L',"", .I' 'la" I'� m u lh.u- 100 c",t{n':"c."e que u, eX�tl'Hmcia res Íl', �IIZ"bct'l da

Inglat�r"llones com a Prussãa e cm a

Todo ,0 3"U otimism". uu l' Tq'l" ,lo t>" ve llkolu';}, 1.1" t I t"lh e que as mulheres, ra, quo remou de 1558 a 1603,1;:1- Austrra . Em 1793 e em :1795,

untes, o que ele tom8V'! ",'- J>1"I1I.'] Cl'nVf'llf'lrI" ti, que " <]llZlt.c'd :,f> f'Dr'pu[raru TI, pOder to é, prr�"<lalnente quarenta e, houve duas cutras partflhas íl':l'
roneamcnte como tal, re- Iú. mula "nem ':':!llj�'"'' <lQ 'l"<;)!JS cinco anos. Não precisamos di-

I
infeliz nação.

pousava, no duvid ,SfJ CC'HSü' o r' t t li t
lo ds um "nem sempre:".

z r qu'),guer cou z.n O que c e-v Con;o se iE50 não has as''', ligado à fUlça

r-"volUCiOl!ána,'
oPorttmidad� de SN' contra?

:;>Io:; momcntcs m·l� d!f'c r- is g U 'I f"zer da Ing1atel'l'a a Ca.t.arln']' II fez duas guer- que o animava ou melhor, 1011' V,iJ]' f! Gide
da vida ue arguern. ou Em "A ct l 'L:'�a!l rl"lun'li'll, t"j co (em 1768

cs valores f,l]a

mlflíol'. 5 -- L1.lZ que ;-�mana .çl�

-pont:: dçs dedos; lei I'R grega, 6

��....,.��",-@���
- S:lic"[<'> de aluminio. cor fJC
l'Osa (J1J." 7 -- Arvore lJl'asílei

ra, cuja madeira é pt (lpria p�l"1
Cf nstruções,

WOS .... FO'J:OGR.A.nA1J ..... BJ::VIlLA.�l!..... RUi VERTICAIS: 1 ,- Covarde,

M:IlS _ H4.QlJ1NAt!I..-m •• fraco lfig,) 2 - Precursor. 3

,
Ii!o" l' de Ni)�b!'� OI ,_ BL�:

,-
Nome de h�nl(!m; �()bren()me.

J
,

' 4 - ASU'o-l'el; [l[,l>lm"nto dus

....��V����AP���.#"�� nOhtl's,inglef'cs, 5-- Serra'de

NAÇÃO

casos de aprcen 30 UH (1)"

.pressão gerais. ele a t.i ruva,
in':vltavelmonte, ;, s <lua;,; p 1_

Iavrinhns nc ar. 'onde, eOIllO

bailarinas mccanica s, elaoJ

ci iam de bruços. esl::t!óln'

das, apõe terem executado
uma pit'ucta d e I1t nhum
efeito, S3 um amigo, �tl!

oonversa de' xasse t ra nspa
r-ecei- qu:' Iquer desânimo, 1 e·

csio Ou dúvida '1 rC�peito tl'

doença, de amor, de dinh e i

r""', de gue r-rn cu de CUi. ''1�

coisas, nra i s ou luen:'t:> sem r -

Iha nt.cs em cxt�noão e pro"
fundido:dc Ele respCndi,', ",

pós ouvir: ':',5 cDnt' denc. 1::3

do amigo CCDl a n1eSilla pn:_

tensa atençãJ e t:Dhed::-r1Ll

de uma car:onlantC: "Nt-to

!:e ()flij'::"'''. N�m �en1Pre :'�

coisas acontecem a'5"UI cu

exatamente ao contrário,
Nem sempre, nl(U C)' ü,

Nem �empre"." Ah, Li, que
insólita eloquf'ncia, de <lhe

mâgica beL' tllude ele S', bin

revest:r 8 fnunciaçii.::> ele c ,da

uma das duas p,!1avr��!",

toda. que reinou de 1873 a 1091;
pois hom , duronte c seu reina-

da, a Inglaterra guerreou con

tra. a. Rússia e teve ainda trinta
e qua Iro guerras cctoníars!

prcc íso dizer IIT}jS?
"Faielll0S. 1'0 ::_, ..... :tlernoradantfn'

te. s be2 a BO:J�tanü runIs bclj
v':: a de 'tjdo!'5 os tOnlpos:
tcrrua IL, que foi imp�r"t,lz de

tolt_s as Russias, de 1762 a

l'i'!lG (note 5: que C'onqu:stou o

P' der ine_ ntivc:ndo uma revDlta
cOntra. n Cz',r paub III,
nt''l'i<la, faz 'ndo_o truc'dar

pOiEJ,

,ll__.·'·.]j>llJd a luaímentc. e

,!' ;llrrUlüa.',:- mulhnros ; mu-

1
c 1 s

lJ.l
llI'ovávEh;, (1_:1'7'1' dizer nem

!--: m pr« JI1 11("'ln(;úv�h. "Nâo
s -nL·:nl. f.l �,!d ele, s h o efei:
to tel':·ql:?Utl! o d.i decantada
f'órmul a, nâo sentem U1Yl

hern.,' <. tUl' inef'�\;:::1 só eU1 iundlu mais
meninas

p sns: r ('iU2 nzm ::-;Elllpre- o

11lUl�t:J 1J3., de carninhur �'S

etu :" rnl. ,,;;" I !I! 'i \·c.t!r�" Se ele observar

1:0 '(:'C .il� n,c-jIjUC
,\c.l .1; i t: sua Blãe 1::\"'.1111 l

,. 1 -

>
• I

llr'. I" II "llle ,", � !ll',O', (' I'Clllel:ml cs calwl""

J' :ll'!,">:i'll":,,, " :I'l-'�';alll 'IS IIl.'lJl";"!:'l!les de' iI' r:lI'a, a rue'a, C'llll

'I deli' i" d.ll', (�" !"t':"ll11 cU: ','

"I
U lCIlll'() a,'ul,:n'u f:lZCI.l0 o

H,al .1' .. n,<t\l . �L�' e \'0"" ! ," i!1�). ré:rd an\nú-Jo, de-lhes
U', I, ;:', li,,!' ,', ns,';;l:i_ l :'1" , ,.�, ,l de unhas lo: um pen-

11lul:: lI:.. ac!ar':1r horizonte�.
!VIas. lfl': nin.E',u€.n1 S� alre
"f:!S�,3 U d�7.,-r (lU8 a viua er.. ...!.

lluo.:.:.:e UI11 t."!onho porqüe
nr:l ;-;onho. PorqUê, nessc�
1':1[. nF�p.t0. contl'3dlz"nd to_
I_I':.) �

(;U o:tI,1hrlc. <.oh· . �lrn-

ben1 ·lcrf�c-c.nlél"\a: "

... ';C:_1

;jen1PI�e. 11' 111 SE:111prp, TIl=U

"Par:] ":lum�n �_r a �ua poten
cia e GS confins do seu já tãJ
,·a�l.;J impcrio, el" 'qui, sllbm''l-

" kg:I]', ,!i',·;Ill' (l .\1 ,di ,'. ;1(' <'(lll" "e lilll[l(11Il
!.cn"{l .� c! f/i ,:.'1\1� CílJ},'l·;\, ru �.a j):1glJJ!l Lptra n

C':: o ... ,

,ANIVERSARIAXTES I
cia a,� ju;'"'m O,'hndu Nu\'

- Transcorre hoje a dq�·-: n1.� ! l·.c::,itl-n':.e .:::nl Inc.:1.ird.

talicia d:> sr, Herm'lnn \V'lier' -- F\',�tCju hOJe nni::: um t

tling, r�proEentunte "IJln� re; 'I " , l'l"il11'l,,'Cl J do C:':J,-tenci'l

pro�minente d��po! 1.-.'" local, ji t"l,�,'.""c menm'\. Le'a, filh,,,, dó 1
I"tCnrlo cxcrcidf) P e"r;; d� pn":5l �:', l\ lfFe.10 H0",', I C�lrl n c C!1J

I
.

1 J�'"
d"ntc da L.B.D,. h!� do rl�::.tlL

'
,

- J;', Z ;Ines hUJc rJ !::lr.:n,rJ) (.'1- J'_':!,', ::'j J, !;i._i

lo, ilho th ·ór. ,JL', DCIO'C'ri' de

Eil

11' r {:(,PiUP{(), d .._'

'1' 1, !._ ri' ('1'" '�lJ "'J' J' Ij' '/ ' ' � "

'ii, ,,. ", ,·"\i',: I'. !'i", !,',,':U',;;C; i',\i�/I. 03 AEIlO '.'LU· tae:O;5 C:; I.L'lnllns rI'l d's�mbar
"I el0 "prcu'i\ EJ;;� G\i'CHO!3, CATA.f:l' \ qll�, mClltag21:1 e recebimento,

:l,!,�j S:', \ ',�. (IS ;';::11"1}-/ �-E=-'{:3�S E Pl\RA- '.Fi iniciados, e, de 1côrda c::>m

"') :".",�,,, ,1; �lr1 :NAENSES ? Dirc 'r'a d, Aei"On6.utica Ci-
.

.

, I

::' ;::,:,;� :,:,':; I ;�,: f;.';\ d:v,:,:��:li;;:�,,:: '0';
l!\ í,r.lI]!!! -I q'IIJ!t'-

':'1'):: ICE. tru. 80 avic5rs

ii �J') 1'i�11'{1 �}0re,q

I
i'P:perD que servirão para o

tJ8Hl Dl TIL") dos pi1o!cs civis.

:::-.Pllq'] '. LCI:l�! IS�::-['s �yiõ(�s serão entregufs
,.:;' ln. (' ;I'{� �I)- j :1(.;' ....\(T �lnb-:::s 3 qll:! se d"�ti

,

11l11"l('r t· ti 1'): n;!nl. logo �lpt,..: eslejaul comple-

l'zcen'_en'lente, o':;

p�rolas tl� B r'

j'J [I

Oli',eirCl ,

- AnPl-r:S·jr·�t-"e crn d3t:j de J.c:.�n2(:;j_(t �rlr,L"I.s.

hOje o jovCm Herbe;·f:J .i\lfrcdc> - Vf: p�s-cl' 11.'i n','�:., ,11Yl I
Guenthcl� nno dF vid1_ o !:1 ;nin� .T()r�.!"- R.' i

-- A d_·ta de. hoj-; é Eun1:l1nCn p·-lrl! ....
, 111h;-J d" ."J.,.' • .J Jl:C-J' 1_;'lilUi-1í;1

��

te fcs i'la para o :-:r Ernst g"rten. 1;,-'.,

I(ieckbuseh e exma. c><P-"" I r::ó:h: hC)J'" 11,' '" pmll nl'c_ I E',�d�'

pois rcgi.stra I) a11h!�1;ár:o

n:t._j
gJ'p. eL'Y110rjG .. :1 :....

.. ,-� 'I1L• nl�Jl '1 t I "� 1�ll

tnlicio ele suas filhas gen1f.'�'" sa�rll'i1 D'ni"c ic'�itmln o' ':l1lIF'

Erica e Sigdd. de sellS In·pC'.:.nío., r' s. S'. 1:-1 n- ! }J;'r: _'"

- D�flui hoje 'ii ctn!'1 lPi'tll- (Cri: (Iue Il'l �,;L Vlr;l J)) I" " '

1IIIIIIII!llliIIUUlfIlllfllllllmIIIIlHll!VIl, ,"2.0 o�; ,"guintr 5 Aerocl;:b-s

coont...:-mpJ::Q]0S, n ..... · .. Esh�dos do

nb Grand' do [-3ul, Pm'aná e

SLnta Cat_rina: Caç3p:lVa do

Sul, Camb�rá, Cara=inho, Cha

pecó, Livrament�, Londrina.,

lvlaringá, Montenegro, NOvo;
Hambutgo, P'runã, pasco Fun

do, Pelotas, Rio Grani} � d>J SuL
Sanh Cruz do Sul, S'1,n'a ]','['1-

rÍü, ,:antiago dq Boqll"'lr�'J, San

l'] Â_r,:{"'10. Siio Lc--, ....OV'o. [3':r-

(['1€' a

FOl'nQn<lo Noronha, pertenc2ll

I

/ o DepartBmonto de SJúde elo

Ed::d0 'le Silo Palll'> ins'alou

11m ":)51 (J de ,"',cinação contra "a

I epidemia da grIpe chamada "ca

I reana" no Aeroporto th Con"

g'nh'ls, para vac'nação dos

pl,ssageiros dClS aviões interna-

t� ao Bra:sil. dsntro d:: cUJa 01'_

g�!1!za!-.:ao p!)1iHca t=m o �s' atu-
10 de Território Federa.l, € ha-
b'tada t;xdusivamsnte "P_Dr illE
divíduos do sexo m'8.3culino,

RTE PA L �!1óp:_... Hso- ��uar:::. TUp3.nClre

tão UrugU3.i.ana e "l./acaria_

iJ
1
i
,

"

A GRIPE "COREAHA"

OS QUE VIAJAr/I. PE,

LO J'-R
- qUe r S jabotís,

tartaruga� são tão resi3tPnt€s
que não se aItel'::Jm quando ,se

Ihcs corta. llmn perna; a que. se_

gundo certos naturalisbas, mes- 1
mo s�m cab2ça aqueles «nimals

podem viver durante
senlanaEt.

algumas

- quP, ._tê
c:,::n�' is Com tp:ns'to p r aquela pcscaC-ores d3
capital, Segundo Se inform�

n&o, b38C2dos na velha crençajá fOram \'2-
de que as pél'olas tinham sexo,
separ,lV'lnl de v('z (111 quandO

j
.'
,

um provável ca�a\, na Esperan
Ç:l de que de�S3 união resul·

�:t".r..r.r"""J""..r..rJ"'�J.:O"""""�.h.,

�E:DICO �
taose ° nn::cimento

IJr fi B Krueoera pé� 1;1:'" .1 eô!, das E:<llTafas in·

, U • � I
flui na con,,?l'vaçãa do líquido

RAIOS X l pcc elns contido; e que, rEc(n'

Doenças de senhoras e op�
I t,�mel1te, t cnico� ingleses veri·

rações. § flCal'Dm que mUlto� Hcores, eon'

e- n:'mltório: g 5 'n'adcs E'111 garrafas hlancas,
HOSPITAL � CA'l'AJ.UNl ti adql!ircllJ em p' Uc!) temPoConsultaS: das 9,30 as 1:8§ hor'.'1>', - ElLüMENAU. 8

gc-to e p�rdem mIa hoa qU2ji·

I S Residénei:a: á :Rua Bon'H dade. ao passo que os

I EetiJ'o n, 253, Fane

1258'1' cOnservados Cm garrafas
I}:::m frente ao Hospital I' Ou pntas pernYJnecem inalterá_
Santa Izabel. , ..

�..r�..r.r..r..r.;.-.......r..............r..r......� veIS durante multas anos.
.

,f#iõ\'.�'8k�-,z:" ..-.................
,.. ��, '�';.�.�"c.;·:.'"t"'��·:d#1��:��";��g.��

de

as terra:> :fértel'J rio N!')RTl'; DO ?A,," � r1A. íW1<i
crf'sce f' prngnd<>. Em tOrno ris f1nr(2"";r;".'nt!�

cidad<> df' MARL."íGA, ondulam <:131<::;::;1,; ","'rg::;.rjQ;;I ao

peso do ... frutos; vif:f'jaITI C'"nnpnf.l de 'ln (1'0<;, h71"eS!
Je febres: hf)rralJ :riquisslmaít, liV1'õ':-1 .Jf' �,,"U'JíH;
pror:1.u:0':"tn fndnc; 05 lP15'1IDP:'l; "', no:: pl'J!J:'l;qrBs

na5cente�, laranJa;;, P�S:>�go9, bi;llan;q;:, WJ�5 e

mor angos lH� mulhpUcam, dOCr,H €;! r,aL�)J:(::,(J:.

Or. B.
/ Cámargo Racha
lHédico Operador

Ex·Assistente dJa: 2,a c, C. H" Sta, Casa e PCliclina

Operações Partos
Clínica médica de adultos e crianças Moléstias

de senhoras e nervosas - Vias urinárias

II Raio-X (fluoroscopia) _ Ondas Curtas _ Diat'qrmia

I Bisturi elétrico - Ultra Violeta - Infra Vermellio
Alta f.l''é'quência

II HOSprrAL DE :hIITSERICORDIA - Massaranduba

I �- VILA ITOUPAVA --- BLUMENAU -I
------------------------�---------------

..

lD!224t, ;U,3&.ij2'!!�....s:.i\!%iiiW!G _tanm:4l!t._OO!!J ...S!ã._sm.

.REMORROIDAS
VAR.:rZma :m

VfJci Sabi� ... 1

.. - .. -..,- {lAS PERNAS: ffliU'M __ I)� l'al;M
VISl'EP3IAS. P1USAO nm V:m:N'1'.Rl!'J. COLlTJ1J!1. �

BIA':N'L\, F!SSURAS, COCElR.l\,S NO A.NT.TS,
OOBAÇAO, FULMOES; RI NS, BEnU&i nGAOO

Ati Taba a,,,'1ue, I;>Of .\ll'l ;Huoç'éftl ÇJ9D

gráfiCO, o NORfE ')0 P".�AN�

G o ultimo zooa do Br05i1 rs

l:0t,l,gcidom;wf", própria Dara

o cultivo dó café?

VE:NDAS A PRLSiAÇOES EM PEQUENOS [ (j!1At�l)t5 LOn:S
fi!?

CUt DE TERRAS N!iRTE DO i��lRftNI
A MAJOR EMPí?�SA COLONIZADORA DA /í,A�ff?iC(, DO SUl.

MEDICO ESPEC�TA ----

...qu�/9m sun maior parte, o ZQ ..

fia li de excelente terra roxo (

-
•• ,,,,lI0, mudo quondo "oria da

tipo, c terra ê �empre de e ..

haotdtnárla fertilidad,.f

InÍnrmaç?iel'i com 05 cscrHóri::;s de São f'alllp. Lnn

drina, Arapongas e lV!aringá. onde est:í. ccntl'aiíl.ad0 S

SC('ÇãD de VendHs 11{' Terras da {"'omp:1i'1hb I
Vii eOIl!lecer Mllrlngá,;.

••. " mamJIl buscar a famniJ.

BLl.mrENl\IT,. 4-3,1951'

Hoje, ás 14 horas

Randolph Scott - Jan� Wyatt
gante filme

"Devasta0
A his10da re:m::ntica, e moviment8oda, de

que uniu dois ocean'Qs, Acamp, Compl,
colorido "Me·rcada Negro" e a Continuação da sérí3:

"S8}vagem do Paiz 1I1aravilhooo"

Dois envolventes êpisodios que v121em por um film de

R' jp, ás 16.30 e 2t\.�O horas

J, Ar'thur Rank$ apres?nta Lle'horah K�rr - Sab� -

.F-lrbar - Ii'lora Robson. em

A lIlais pungente historia de Pmor jamc:i& n�Trada!
mOntanhas culorida,s dO' Him-aJaia nlll1l filme pitoresco,
filme ete infinita beleza, aclamndo no mundo jnte�ro, Pro

duzida pelo studio que nos deu "O Sétirn7 Véu", Acomp,
"'"

CompL Nacional, short e Metro Jornal, Platéa 5,00 e 4,00

B21cão 4,00 e 3,00 - A' n'oite: Platéia numerada, 6,00,

Aguardem: "Missão Ad":rável",

g']lador ]'iis,terioso", "Quero eSse HOmem"

r,os caçadores: "Esplendõr Selvagem",

IHI!! II !II 1IIII1IUI IHIllIIIHl IIIU:IIIIl •• IIHI!!! i IHmml!1IllIIllUHí I�UlmlfJ'

I tenção Elegantes I
= =
== Alfaiate Ladislau lagera "m suas novas e modernas Ínstll!<t- li
= =
:: t;ões está oferecendo por preços

..
de inauguração a

:; sortimento de linhos tropicais, nacionals :=
= 5
§ tem sem c( mprornisso Alfa�ate Ladislau à rua 15 ...

ª- bro, nrs, 588, 592 e 596 - 1.0 ll;ud 11' - ll'o11.e 134.5 :::I

;
BLUMENAU STA, CATARINA ª

1!lllli!IIIHllilHII!!UHlltlhnHllilll!llmUI!IUIIHHlIIIlIlIIIHi!'IlumiUtU-

Palavras C/6J

4 !f

f

PROBLEEMA j:. 2í)G.

'I
Pel'n"mbuc�; alto

HORIZONTAIS: ] - JU_::i::t questam, atraem,
de bois. 2 - Dev,')ram. 3 - Re� "fi,

licario ou cofre do" japOneses,;
pedra de moinh", 4 - Dom; HORIZON'fA!S:

All.!.r, Lan'" Rio, G",3, Rim, Ta,

Fadar, Xá, Miserar,
Laslrar, It, Raiar,
Sos, Am.o, data,

Clara, Rã,

VERTICAIS:

nl0ra.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



BLUl\'U:;NAU, 4-3-i951

lutará o Duque 'de
.
Caxias

.

por
uma ampla reabilitação

cida cidade serrana, o clube da 1 tar-so comPld.anwn'e, deFndcll-'
Alameda Rio Branco deópertou j' do, assim, o Pl'cslig;·) do asso

t: dos cs d�sportis'as riosulen- cíntlcn daquelas plagas, Viana,
ses, fazendo com que estes fj- Aducí, Gastão, .Iacgur, Nlco.a.u ,

cusscm empolgados, em vislu· da I Juarez, Vilanueva e cutros são
uproxlmaçâo co match , Depois /llDvidades, v2rdadeil-u:; aira
da exibição do Nacic nal , os ca- ções. Aí está úm grande cote
xíenses, amplamente superados I jo, a ser efetuado no grornadc
d· <lu"la feitn, esperam reab:li-. do campsã, d," Rio do Sul.

Rio do Sul C' nheccrá na tar

de de b�je o poderio atual do

c:-.;'! representativo da Gl'emio

8:óportivo Oltmpico , Melhor não

poderia ser a idé'a dos dírtge n
tcs d; Duque <le Caxia", I�O rc

solver empre:'!J1der a ida d� uma

equiPe que vem diá a dia tne

lhorúndo de produção. Goz:ll:d�

�?S ".. - ..
- :!::c;--::� Ã

FranciscoT reskc�
ª Junior �
� ,;.NGENllEUW AI'!tlUJT.lllT §
ª Pr�jeto8 II (1(}n!4\'rn�8 ::
� B.nu Alwin Sdlrader, 6 2 1 _

;:; _- BL.U.MWNAU �- ::
�;;g���

Ven,d�_se.
í

errcnc com cr-sa de liJo'os e j:; :'01 cm ót'mo

estado de ccnservação. O tam.inho d-: trrreno é de 24,000 m:J.,
bôa tz-rm para pl'tn'·ação, :'i!uJdo em El1c::no .a 3 quitornc
'h'os d? IndJi31. F'acütt.n-r'c o ;)a:;r meu' o.

Iníormaçõzs: 1\1ALI-IARI"\ TI-IIEI·.IANl'J

BLUMENAU - C: .. P;;;;!::.!, 5� � FONE, 11!J2

Vende·se terreno com c'asa

Brumenan - Joinvtitl
Viagena rápidas e seguras ,.,G

I 00

I EXPRESSO ITA..TARA
Rua. 15 de Nov, 61\) - Tel. :1455

J_lllllll!11111Ii!!li!li!IIIIHllllHlllllllli:IUII:llilll111:li!lllUliil!IIIIIII!I!llIilll

-ª r 'J: vendedr-, sotteíro e ambicioso, de 21 a 35 anos de idade,
mllllnUlllmmni;lmJn'III!lnll� =

:: = a quem será ensinado nosso sistema. Serviço f�i'o a cavalo.

Laffront� §

..

-

�.
-

das H tis 16 hora". nu hotel Derph+, 'fo:!hr com Sr .. Barbíeci. ::::

_
BLUMENAU, 2 de M:arç.·) de 1951.

_

::.lIllllllllllillllllIIIIIlHllllillilllllll!llllIUmmllll!!lJII!!H1IIIIHllIJI,llll\{j!

Ulmér v's;tlilnpo fazendeiroS. Ideal para quem é do interior e está

campeão "ilhéu". TO('Js
titulares estarão a posos,

Não foi ecne.t.;dida
rIa Iicença H: ÂYéJí! p:. ta pr'c.,
lia r com o Paysnndú -1' J:.ru' Que
l�lo porque- conl'nu'··j'l os tra,
ba.lhns de Instatacã.o do:; rr f'lr
({lres'!1'; eJ ádio da FCLt, Os

irão prime:!'3menb a

Bi t.U:qU2, ficando para mais tl:!l'
de a vi:;it;:: dos pasancíuens :s.

UORIlIlTOIII!

!f;,1Uo MnrmnbA.o. lIl. t

dC'::Jslum'lUO à vida rural. Prec;lO:l

v níade de lrab:!lhar afim de prog"edir. BOm futuro, Apre-
�

-

e muita

s'1njar',se Ressc�lmellb d", Iroje at5 dorníug», das 9 ás 11 e

I N SI I T U T O
D I!�

RBDIUt�
Dr, A. oüetrrcctit

. Radperapia - Enjos X
. F'j;;ioltrap1a. .-� Metaboüsmo

R1Jlt: 7 de Selembro l1.i
. FONE 1 441

�mpresa InDustrial . Garcia �. Â.
nEIJ..4.TORIO DA -DIP.ETOELiU

Pr.u:a cruaAU:;l' má1uiJn família, comp-etes com furo-
,

E,te' reostato c todos os p :rt; nces
'--- VENDAS SO' PARA REVENDEDORES --
C. K� n.OSF;NTnAL-.t\v.l�. :Crancc,18 �;;:��':a 100;; j.

Cai:�a Po�tnl, 51387 -- ruo (�e J;)'TIE:h'o
.

,
.

.

i

Senh:JleS Acíonstas:

Apler::,,;:'ntarnos aos 81'S. t!cionistf:!s� de ac' rdo com as exigêncíss Ie
gaia e estututárias, o nosso Balanço Geral encerrado em 31 de

dezembro último, cujas cifras l:,pl'(ll'�!m f'ielment e a .si unçâo �CQ

nônüca c í'inancern da Emprc:;a, indicando c ir.ovímcnto eles'

ccntc d is nessas operações ..

Ficamos à -disposiçâo d03 's'-'Illt']!'f;; .:l';jon'slu!J para pr. star cs

cscti-rcc.mcnt s que E'_ terna rem n eeeasá rics .

Blurncrrau, 27 d'J fCYErlil'O d� IrJ51.

ED\VIN A. HAUER - D:rcio:-Pres'd8I1'"
E!RNESTO STODIECK JR. � Diretur'Gerente
ERICH GAER'I':NER � DÍI'Jlor_�;ub ,_; r, ntc

BALANÇO GERAL, KM 31 DE DEZEMBRO DE 1950

"1\ T I V O"

IHOBILI�ADO E r;�STAVEL
IlllÚV"ÍS . • . •

'

19.4:>4.141,20
.r..f.�tquini!,)Jno " . � " � " . . . . . . . . .. j !I. o:a. tJH·1�4·1

Instalaçõe� • . 2.2'11, 4DO.9(j

Cpn�truçõ('s .

'11::! .fiGO.Oi)

131.000.00

:!.61ó.51;:l,70 ;:;Ú.�.�O ��[i420

1.682.96500

B.C:1C�·'" .. , ., 1.817.t$,1l!JU 3.500.[156.90

8.776.411.20
9.736.1!j(),·10
6.221.530,60

12,565.572 ,J[J
7,918.G21.70
�.OQ7.357,20 17.225.G:IZ,1()

CO.i'TTAs DE COMPENSAÇAO
."., .... "... BO.009,00

.................... 2,220.540,00 :: . 2:3().540,00

88,857.443.50

PASSIVO

33.750.000,00
29.157.779,80
16.576.108,10

Fundo t1e 402.88.2,70
Funç�Q de Ass'stência S'::ci�d ."........ 9.468,30 'HL8H6.539.20

A V I S O

A"ham-õE' à d'r-"Pflsj�;;n 11nr, Sx:s. "ç�!}ni�tas, no eEcl'itól'!,ô) desta EXTGIVEL A CURTO E A V.)NGO PRP,..zO

,socieuadl?,. à 1'11; 15 de I-JC ;.. '''nlbrü. 923, O::; dOSUDlcntos a que fie Títul'- S ao Pagar .. '. lO .. 'O.... .. .... 943.434,40
refer" c art. P3, ,lu d°<:J'Et -J'd ll. 2.1l27. de 26 da setembro de

1!l40.!
Banco,:; Cf .Crédito •

_ _.. 522.766,50
Clet]'n:c.: D1'\/€1',,0; &.756.3!)'1,00

�

Elurne:13u 1'5 dr?; Fe-;�f"l"eir'" ih:: 1.a51 .

.TOEm;' MAIU:;)UE8 Vn�JTU'\ - Di1'e'�r Gsrfnte '[, .IJ'REDERJJ':Cl BRl.fl"JS - Dh·stor--G�rsnte . C'{)l�TAS DE EE�U!../rADO PE!�DEl\!TE
� ;._� ....

�
-- - -- -- - - - _' ----- ...,.__.. - _,_ "'=""" II LU(;[c:) él:l 8:1"1::10111,0' EIJ7/4B ....•.....

� : ,.,_, ,

"

,. .

I
COHTAS DE CO.:\lPEN8ACAO

Caur;ào da Direl,m'ia • . , ..

.1
Ou"'" "oot" . . . .. 2 .220.''''.00

5.222,567}:1O

--�

1. -.1i:i 7 :i96,40

60.000,00
J.2i.W.J40,OO

88,857..143,50

Dhl1H l' 'U, iiO de, dCZelUb!·'.) de 19rJO
.l!:DWtN A. HAU.I!:R � Diretor-P!'eG'dent,�
ERNESTO STODIECl';: .TR. - Diretor'Gerente
:n::RIGH GAER'I':NEfi -- Dir"tor-Sub-GerCnte
ACRI8IO MOREIRA DA CO:::TA, CUl1'�"l r. CRCS::: 0243

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Descoberta

fprotestou
I O c:!bUe
.

I5ANTlAGO DO CHI-
Li';. ;� (UI') - o gove.rno
fnfuI ma que O cumarrdan

te da flGtlilha chilena do

,\ntal'tico, protestou ante'
o c,amandante de uma

helvaave inglesa por nse

:l:char esta em águas
altárticas do Chile.

Pêlo uma

l
(I. JUO,:3 (Medei.) � Em vis
ta da denuncia l'eeellÍda de

que num cubículo íufécto
construidu numa das depen
dencias do aducandártn deno-

ao

as

eram prevn s . 1" virtude
serem 'l'l"nrark:ras. O �1('ir·

gado potiél'
lnquéríto .

busca que realizou na casa do

falsário Adauto Gomes, ericon
trou grande quantidade de .se

los Iulsíficadus e ínumeros ca

farto material tipó'

minado "Uniáo Operaria de Je-

sus". hada li lunas ali encaro

ceradus, o delegado Potiér, do'

Terceiro Distrito, rumou para
aquele estaüelel'imellto, en-

t'C'ntrando a meuor Regina PRESO' EM CEARA' PERl'GOSO
Helen-i Lima, de Lj anos, prí- SELOS

<icnetra desde Quarta-Feira de
! Ciuzus Examinado u predio si-

Brasil
atual escsssês ele ferro e aço
Posiçãode dominio na América do 5u II
\V.\SlIJr\G'f(.I.t\. :{ ll:P, -. Et·(r(,tanto. os peritos II

izell1I
da lJrollu�ào de Ierro.ze aço. I

.I'ma t;o:'<1 PI';) ird�:strial p.U·l' I qlle eertu_� efeitos
_ cl:lIIorauos ?e�jl'C dt, suas pr-oprias fron-

,! \Itlcl'lt'una La lllla ---- ca- estimulurâc a 'r;I'cúu�ao de !�Ç--, .'-lI 3S.
I �H"teriz�{:a pelo aumento da em Y�rias regiões do h�nJisfe-! ;'\Ull1a prulongada emergen-
IH ,'tlue{i'J de ftrvo e aço - - t' no ncídenlal. _

{ ia, algumas nações tornar-;:;e-\nrevisto relO!; ecor ouiistus ,\LTER:\:\TIYAS :-n tunto exportadoras de

ma-jI'!J' t ·-d!llt"ril·,-n·.)s. {'OllJO uma I. Lm ccnsequencia. lü _lIO"'! verias priruus � também Iabr-i-

l'''Il'''fIt'Ptlci:! r.!r,i; !>esadm; en- _
lIl"CI tn-o para a eX!I!Ol'açao da 1"W!.t:S de aço t' produtos de

I
u·rgos de defesa que pesam liliI;crais a lougn prazo. .w:. O Hrasi! e Chil;: jã chega- f
sobre a índllslria siderurgtca Aluumus republícas lati[loJ 1':111 (J fase da produção de!r [ri c-aruertr-ana , Os prhneíros ;;;lIlel'jeUI1'ls se deft'ontarão CI)II1 ;1(:0_ hem conto á exploração
(')'1,!t"S do jH"Jgl'allla de' def'e- ilS alternattvas de ampliar a de mlnerto de ferro. A Ve!!e',
�a �iio a escassez ele produtos I IIl'cdução dt, materias primas, zuela está prestes a começar 'lI
de ,H;O dos Estados r nidú2 !

,'QJWt o minerio de ferro. man- exportação em grande eiOcala J
1·:n-a exportac:iin e aumento II:' i:aJ1�I', cremo e tungstenio, pa- de minerio de Ferro c

tamhemlJH"fi':ura d� minerío de ferro e 1',1 remel'er aos Es' ados Lui- está estudando ,1 exequloilída UMA DAS �AÇoES�lllafs
I
virtude de

J!i�a;; de a{�O 110 estrangeiro úe,; vu de tentar a expansão de de urna índustría siderurg.i- novas do, m�l�do - a �epubli- I�nda, nas ne�o�'iaçõcs auspi-
ca nacional, baseada na energia 1 (." ue II:üoncSla agOt'a livre em

!
cíadas pela ONlJ. tornou-Se a

hidru-clétrtcu. ,\ Argentina é
-

ssu 51), O membro, O repre-

Oportunidade com

sem

1 (·sforço. na luta Iivre dos jogos'
1- pan-amerrcanos, por ter dt+
.

xado de comparecer seu ud

'0 norte·americano
O' peso-pesado

uma das maiores nações irn

portancrns de vrudutos de aço

(' iLni um grande mercado
i-o:terl'o para a índustrta side-
1 urgiea Iocul, mas está preju
dicada pela falta de miuerto de

Alve jand� a Méta
l'lc.o:igio-o ceportista major
_N< •••• i, n Muchadr, Vieira, por ,
tndc-r de tnvej.cvel bagagem
e.;:pOl1.:"", (;onforme l'egistr,a-
ln"� lnUnH!I'"(S vezes.
Assim como em fu!ebô! 'quem

v�nt;e é aquel� que mais ten
tos con:óigna, tambem em

� qualquer pleito vitoria Se a

i quele (lua m'-.ia y: t,os con"e-

gu�, meI'C� de um trabalho

I acul'<.:do e persistente. No ca_

so em apreço, o que hOu"c
foi justamente isto _ Os cabos
elcibrais de Margari d.' Ju-
ni' r trabalharam incan�avel

mentE. cabal:;,ndo de um mó·

POSIÇÃO ESPECL\L DO
BRASIL

;:;UJ prceuden te sob todos os

aspéctos foi ,,�m dúvida ,;) de ,

S','1ll olar da A�.;emblCi: I Ge'
E'! Ordinária da L.B.D._ le

ll.OI't.! e à sua r�veliaJ a can
didatura Benjamim Margari_
da :Jcal:KllI vitoriosa por esma

g!ldcra matéria, contrariando
nS>lim todos os prognóstico.s.
.1"01' 20 vO-o>'. c.ontra 3, os clu-
bes deram uma uulentica de
mondtraçã" de solidariedade

(Era meu', desejo.atenderl um cunbo par�icular). ('cm �'-udaçõeH atenciosas
::;,0 ap�lo do_ jornal "A Nf--', VC�O'-ll1e :fIúrçad�_ a responder I Fsilla

_

d,� Açuctll' Adelaide S.
ÇAO";contnbmndo, patro- '-u Sr. Marc:,s Konder por 3 A. AI Marcos :Konder. - àir2-
ticamente, P!l;fJi

.

eitcerral' a )l'uzões principais; 1. a) agrad�: t.or-_presH1entc (O grifo é meu)_
ques'áo liuscitada pÚ'I:;- sr. oe1-- a homenagem que me fOI

•

Pôdem -os nm,;"os leitores ('h'
Marcos Konder, (;om··os s�u:S 1 prestaüa. pois a resposta ao sr. servar qi.le () ,sr. Marcos Kon'
B.l·tigOS, f'·:Jb o titulo: "]1;C05 OSX2s Guimarães é· bem maior der náo -recusou 'o r.!TIunc·o, a

de- Primeiro Centenário de (1,0 que, a respos.ta aO Sr_ Oscar pontando_me, ainda, o _caminho
Blumenau". Torm,·E'e, pO' LeitãO, c que é bem significa" rnra cons2gui�Io, o qUe

-

sería
l'ém, indíspensavel, l'csla- tive, pártindo de tão ilustre eS- fácil. ,bastando apresentar a
belecer a võõrdade, razão critor; 2.ai Congra.tular-me cam .

Bug. carta ao diretor gerente, sr.IConclue nu 2a. pago letm G) \ porque este trabalho tem o digno historíad'::;1" P' r conCI))� Vital França, cOUS>} que até ho- Esqueceu_se '()
___ ._.. '-- _ _ _ _ _ _ 'dai' com o· meu ponto de vista, ,ie não fiz.' Logo, ná:::· poderia' �::inder de uma paI?vra. Irei

RealizaçãO �� cam�eon�lo car!oca �;::��t��[J���'E ÕUaai�ÔUn�mÕrf�S(��ê
na 2 "P'g I't� MI

som�nte a�os O TorneiO Muo�lal. ·1ª�E�(;t�::J;�lE:��b�:� desas-Ire de' tretJm ocorrllldo no Me"Jogara o Vasco em MonteVidéu =:.,��n:i:;'a 0:: (;:;,';.·':')\",;:1 .

u ..

.... J,
:�,�l:;::�i;�e����:m':�:��i I ;:;::�o�:t;��E:�e (;�;,�:� d�; �:�::!;��g�:;:;b�t�t� HesponsavKlpgla �esastre O maqUIOIsla �o "Nova I�naçuncárioeá. Antes de tomaI' qual- exeursào que pretende J'eali., F�i tão bem fei'o que' várias RIO, a {Merid.) - Relativa. sentará �eu relato rio ã direção i\Ieier fosse feito em
quer lllerlida, O novo presiden- z'il' á Europa, ('1]jo início está·. pes�Õ'as passpram 'a me Clhar mente ao desastre ferroviário da Central". E' presidente des
te da FMF' conferenciará com

,. jI reyis to' para 20 de at)l'il. com certa .su�peita., julgando-me ocorrido dia 27 na �staçã:o dô Sa comissão O sr. W'aldernar de"

c,apaz de ter atacado o Sr. Mar- ,
n H. Mário Polo e depois COIl·

cos Konder por nã'o ter conse" Mei�r, e dO hllal demos ampla Brito, superintendente dos
"otarlÍ o COllselhu Arbitral. luO. 3 (l\Ierld.) - (lualqller - ,gUido anunci.o, cCnsidel'f:indo-me reportagem ° 'diretor da Estra_ fransporte5 da P.D. F.

dube que deseje excurt'Íonar um hipocrita. que fala uma cOU' fia oe Ferro Çentral do Brasil O ENTERRO DAS VITIMAS
lHO, ;) C\Ierid.) _. Aprovei- para o estrangeiro terú� dora-:' i15a, mas deseja til-rcr um jornal (,xrediu O seguinte cOllluníca- O dirt·tor da E. F .C.B. de-

t . d' l' . alemão, natUlfllmente para ga-t:mdo a esladia do Palmeiras '\an e, que pe ll' 1cell<,)a �l nhar dinheiro. do:-:- t�l'lllillOlI ainda que o enterro
uquÍ. o Fluminense entrou em CND e essa sOIlle�ltc será t"on-'

,

Por Isso é necessário reslabe- \ "A AdnlÍriistraçiío da Gen- da" vitimas do desastre. do
entendimentos para a transfe- cedida �e o grêmlo que �oIÍi·i· lecer:a verdade dos fat:-s. Em traI do Brasil pe1as jnvestiga·
ri·nda de Rodrigues. ��I' demonstrar que possui c. p�'imeíl"o lug�r, vejainos a ques-I (;ÕCs preliminares que Pl'oee-

.' tao do anunCIO. que o sr Mar_ .qUlpe ('alegorIzada e ('!li (:011
(:'OS Ronder não poude �le d'�l'

I
deu C'0'!1 respeIto ao lamenta-

dicôes ü(' brilhat: �1IJ ext:rio,1' 'I1_}' -: " não ser mais g�rente. 'eta vel (lesas�re de ()r:�?lU Ú noite,
De modo contrano a ll:'ell�'a Uzma. Esqueceu's� S. S. da' lla estaçao do Meler. aponta
��pra negada pela CUD.

I
pro'rp:easa .feita, ha mui!.:> tempo,! tGmo l'esponsaveI pelo me,smo
de uma grande -reportagem na . . T

re.vis'a qU::1'ndo fosSem ÍnstaJa- I O m!3.qUllllsta do trem de Nova

T· f d d das oa�' máquinas da nOVa uzi-I I:�llaçu, \) qual não respeitando

rlUn O arraza ar e
i na. 'Em minha visita, IembI"lü-l o siml an�árelo (preventi"o)
� ln'?

-

est!'. fat.o. p.�aticamen_te I Hvançou o sinal vermelho, eU-
- nunca l'ecu>ou um 'anunCIO. I - . .,

>tendo mesm·'. contríbujdo. Índi. I lJ'ando na reta daquela esfaçao madrugada II resldencla de um

B M
-

d
cando·me IJ meio de o cons,e_! em grande velocidade. O ma·, investigador de polícia. Trata·

en]· aI---[�l·n a-'rgar·l· a
guir. como

- vcrifÍwrão 'JS leito': Cluil'ista. após a violeuta cou-Ise do policial Sérvio lVIacedo dormindo IÚI ocasião. O certo
r�1d ,pela carta de S:S.- que passo ! � ão. abandonou seu posto, to- Jallsen, de numero 2182. (·uja (. que pouco depois compar.�-a TrlinECl'rVzr. na lntegra:

I
..'

:l I 'd'"
-

da 1 93 r t .

l'"l1mn. Snr. Oslas Guimul ã€E lIland') destino 19nOrar fi. ..... res! enCla fica sItua . na ru,] I ceu e e ao � . o US rlto, po l�

Diréltor Geroal da revi!"ta "O [' adJllillhtra�ão elo referido ser- Clarimundo de Melo, numerO j daI e apresentou
Vl1lê do Itajai:� , . I ddo.r, , De:-tr.o de �8 hor�s a (i28; ,fundos. consegui�·am.Os comi�sáriÜ' Breno
Presado aml ..? e Se�hm. ; I' llW;S:lO fle lUquerIto desIgll<t· '1araplos penetrar no IntenOrEm r:?sposta a sua �1·mllp·r de ; ,

.. .

16- do corrente devo informa. i (Ia Ipra ?,purar as eaus-;ts . e I tia ea�a tio lUYeStlgador, apos
1.0- que ínfelizn�"'I�tle não 'tenh'J r�:- pc lI�ahllida<1e do fato apre- w'roruoar urna Janela venezia
poderes pat'a, resólver o C""o do

anunci{l pedido. A 1mblicidade
da nOssa Empreza eo;;:ã afeta liW

'111', diretor-gerente .<;'I'. Viwl
1i·r':!n�:i., .a quem Tará <) favor de ,

dh·{go;.r-se. I
i {

.

! '
!

vada a efei' u llnte-ônt2111 ii
n' i t e em sua séde, a "u.a 15
01.. novembro_ allo� d:J Edifí
"'O Holeiz. L'_nçada a última

Todavia os Ilerit('.:<mi a·

(_rcditam que H Argt�íiaa dp

sen.H}lyel'á a sua �:_ll�pria in

dustria siderurgica, mesmo cOm

a Lle>v�ntage;n de te\" que

import·]]' llluterias primas. O

c "e<:onh�cimento aos CJ'.!va
dos serviço" prestadas a.o os·

p{lrte do Vale d'o rtajlli, p�lo
dev: t.ado despot'tista Benj.a_
mim Margarida. Jamais po-
de,- sQ-ia vl1ticinal' tamanha
Il·urprez.a, tOmando-se por ba
Ee Q inconfundível ,-alor do

do sistemático e positivo. d'l!
a e,.trondosa v·tória. lJ.ue SO!

verificou. COmo veteran'J h1.

lalhadr r da C'-,usa n'Obre do

B,-a;:íl. COlll seu� �llonnes re-

I'el" balloúrio .-\ ry Nunes por
te·ll) tCl'llUcllJ paraHtko em

lllme{[Uelll:ia. dI' inabilidade o

desporto blumi!naueUSe e ca

tarinense, só me resta cOn_

gratular-me com {JS filiados
ela L-.B.D., pEJ.) Acertada es

cOlha que fizeram, POrquanto
lOl'na·"e 'Obvia- relatar aqui a

belissima folha de $ervi(;os
pre�tl}dos a.o esporte pelo in'
temerato candidato \,jtoricso.
Como autentico criador da en

tidade que tanto n':-lS orgulha
e envaidece, daqui p'J.ra diante

Marg�!t'ida Junior, cercad'l de
bons auxiliares. naturalmen_
te prosseguirá. a sU']: merilóriâ
óbra de reestruturação moral,
técnica e social. Apesar de
termos feito a campanha pró
m'J.jor Newt.on Machado ViEi
ra, manda a cénaciencia e a

justiça que se reconheça no
nOvo edil elebed€ano a Eua re_
conhecid>3: intelígencia, o seu
c'Ito d;namismo e a sua in
conteste capacida.de de tm-
balho_

_. :1 RIO. J Ii\Icl'id.) -- O VaScoPal'abens M'lrganda -e feh_ ··t· 't'cidades em sua ardua. e espi- t(}hC1 ou ao Penal'Ol ransft'-
nhêsa jornada! ' ] f'nda das datas dos dois jogos

Prtlcessou�
O

facultativo
HlO. :l (Merid.) - - o cÍrúr

f,i�1O Osval<ll) Campos, al'usado

l·cratoda, ch'!"]aI"Ull que tem

j';:rta docllllJenta�,io soher "

('asO que inutilizam as acu�a

çiie., do SI'. J\ry :\unes, A·

\TCSCelltou {[ue o ballcário, a:
pnlveitanr!n-se de sua in felid
dade quer lllTallCar-li'e ;)0 mil
cl"uzeircs. CI'illÜ prq\"l.U':1 em

juizo,

Demarchi, pela mesma

gemo
FicOu o Conselho Fiscal fo1'

mad, pelo,s Era. Vitor Hugo
·}3anmgarten. Humberto MAzzOI
II e Kurt Krause,
Foram Cs F.eg'..Iintes Os clubes

que, tomamIn aa1!enlo á mesa
com direito. -votar:
Palmeiras. 03.rfos Renaux,

I'IIIILIII
'M�lí,�III:IIRIII �
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o major Paea Barreio e ainda
o t'eprel3entanle do PaysandÚ.
Par'l: finalizar, o sr. Benjamin

Margarida ofereceu, em cume'
mCração á. sua vitória uma
chopada. encerrando_se, a-sim,
ffill.is Hm aCOntecimento que
empolgõ U o!':_meios espOl·tivos
do Yale (ip rtajaí.
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