
No curse. da cnt reví sí a e:JF
tiva que o secrvtar-io adju'nl;,
ne i-te..americano, sr, Edwal'll
Miller Jr. deu :::nte�ont2m, 1111

A,B.I." coube-me pCrgunÍllT'IlH'
o que pensava do e!lSO de "UI I
Pr<'nsa" dr: Buenos Aires, víti

ma, como ee sabe, de mais um

Um discurs
, " , ,

l

atuall
OBrE.'! :;U,Iltl'1 OJ.ffi'HHVa

:l1u(j u e dIj ;:._�\.�.!"] 111 Pcl ,1i1� que
eonsegu.u p- J- ü.11l:.i d.!,;T;; ��U�.t�J

manobras, inte!'!,"""IP"" pOl' eoru ,

P)'ê'!U a 'dr.�ulnçüo .uo ,grande
matutino jJ[JI' um perrodo que. já:
vai a Jl1l1i" d", um 1l1.-':�. Em lu ..
ga.r de responder, .'CJuo teri,.':!
:�!ú(J f�cíl, UHt-!3 insati�:fatori04'
que uã.o lhe CÜiíI]Jetia liLalliiB:-=�
tar-se sobl'e 'Uma qU"il'''') mter-.
na da Argent íu«, n Fíl'. M:,lla'
fi.li rl.il'e'plt'Jente i.J �;,'en(,la do
assunt Q, uer-Iaranuo qLle':l su�
cpíniâo sobr« a. liberdade da
imprensa estava rXIJl'"eSs:1, ("1'1'1.

um discurso PI'DllUl'lt:ia<.lo 1JO!'
ele no did' 9, de outUIJ1',O de 1\l5(l,
perante <: Sexta, Conferencia rll�
ternactonaí de Imprensn, reuni
da, na cidade de Nova 1".o1'J(. m
acrescentou que u .scl'vi';,c di;

íntormacões da embruxada 1101"..

'te..ameri�ana. aqui no nio j:-l)de"
ria, fOl'ueCer-1l10 uma ';,pi'f< de,,"
se" discurso, p;H-';�

.

_.;� Hii: írrtei ...

rasse do S�!l r".; "Utl0.�

Já nessa ,..;po."Jta, tíl1Í1I�IUr.êl
adquirido ,.111 ponío de impor"
lI:inci--; l�ssel1cia]: ü .seCi 1?1iH'io

<1t1 ;-,� 'i3.do adjunL.: para os ,as::

: unros da Amétíea Latina. con

siderava o caso de "1.3' Prensa"
c;omo uma questão que ufet.n''11 o

principio da liberdade de im

prensa, Em outras palnvra�, e

le não aceitava :tl versão cU"
cia l argentina de que 'fi grande
matutino es'!'iVlL com a �ua Cil'Q
eulação illt€rrompid'lJ, por uma.

simples dlvergeneia eorn o sin
dicato de dísh-ibuidoH'S de ji}!'
nais, c que evidentemente é um

pretexto que [amais iludiu.a,

nínguem. Ma", a, )8i1\111.1' do di.f:,
DI) GOVERNO curso ia U(11' o resto da l'�;';fJOR"

ta, que fic!lt:l implj�íla, COll�

�pglli ontem, no serv1t;o dt:'; in"'

fOl'ma.;õc.s ib elllb:'lixI!,h nor

V'_DmeI'Íeáll!i a eopi ... <1",,,,(. dil':Q

curse, cuja en1j'ega, fÓI':" ,1eI.H�
min:"h, pelo sr. :Mil}f'l'. Pü';:;o,
pórtan: n, ('''m1'I:i1f�'I:l!' " l'eg;�hO,
1"li1"J;· í 111(1111 aqui, t]3' lja;:.,saf:·pnl�
do pensamento d[J n 'lCO vlst

rCüfH.lt!J lla ?et. j,:lg. �etrã oA.)
- �"� -=-.-....._ -=-� ,._ .. ,.,_,_..." ...."'......-. ii
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Qstante paupérrimos os ,pais das
rianc;a.s .. Uma iniciativa louvavel

tal' que já se regtstrou dois ça, 'Ou por intermédio da CaE,:1

SOs de gerneos nessa família. PrO,EdócJmn S. A" à rua 15 )ia

Agora, com: o nascimento dc s Novembro, defronte a, Ig-l'(�j:l
da Silva,

�de �er enriquecido, si é que

'llo,de mm.r, no C;ISO, esse 11'1'_ trígemeos, aumentou ell3.' consL Matriz.

consagmdú pela, crôníea R()� deravelmente e. si bem que os

1; "O� o 113sci�nento de três, filhos sejam c�nsicÍerado.s como MUI\'IíJIPAL

Iotinhús. Os ti'jgemers" ao} uma 'bençãc do céu, 110 caso Em A I eportagem, npurOll que I)

ee rem, pesavam, l·e�JJeCliva.' aprêco os trigem(,os vieram a; vereadcr FederlCo Cu'hs AI.

te, 2.500, !! ,100 e 1.900 gra; I gravar uma, sítuação jú b'1S_ íende proporá, na sessão de no; I. O fato 'Sê verificnu II;) I t.ant.e artítíve, como é �l de >a�UR je da Câmara Muntcipal, un:

,pital R'."n1a, Jzalwl, dia 11, l país, que são p3UJlél'!'imos. .auxilio do governo mnnlcípat ;', I
a. parturiente t família do sr, Antonio da Sil'·1eStãíY paE'19n�' INJOIA'T'IV,1 LOlJ1.TA l'lJL V!I..;

tUXILIO

fi -'-_._-�-

€UJ. que viVA: o e!�sal e ��ens fi

lho,", o 'mt�dÍl:(J Affül1s, r:;:lló:ini

e outron únleg::ts S�U�, herrl �:!ÚtnO

fl;> irmãs do HG!"pit:ul Banta T;;:ii� INovas nomeaçõ,:s para
Ia secretaria do Sénado
Sem concurso ou priva de habilitação

}lia, 13 C\lel'id,) :\. <:0-
' Franco BaITet.J Bocba, Cini,'a:

missão Diretora do Senado, Bal'1'o;�, Am'��:t Diniz GOllçalves,
nos ultimos dias. do seu man- (e;'llar�(lü f :hagas Cl'UZ, :\larig,

dato, pois terminarú a li} d:J ChCl'lIl:in:i tI:, Co�,b, Maru Fac

:-t:U1'I;e1ií:t�, .eç.lií':l' e}ei<:iió .<.la r�,,,' I i:i' ',\, l.ill',rnd 'I ('(:,_- !iüilÜlÓíJ.

'\'a m�sú, - resnheu;
.

·con.finnan- l;el'll:'tl'tl!t's linq'l'él. Célia Te�

do [) qllP h:'l dias f(li noticia- n,z:•.\ sSllill,an ... Eü;;'l'nio Bal'

,�n, 1':izer l1wis llcmeações p:iJ'a !lOS;l de S':lIL;l. ()', f\Uil0J',!!S

'[ secretaria c1aquf:]a. {�asa, do 1 Cüi'l'enÍts �:1[J nü ',i'lll ido de

(:cngresso, jú Sllpel'lotarla ds I que t�1is nOHW;lt:ií(,: l:r1&Ül si-
1tllleionál'ios, muitos dos quais (:0 relias ('(jJ!! ofJ O['.Iet1Yü ue :1-

:-em sabem O que fazer, com!) trair para '!.lglll}S membr.os :1í41

Jhl Cama!'!!: dos VereadüJ"es. :ttual COmissão Diretora., call-

riitlatos ii I'c'clcic;ão, as simp:l
São Os seguintes os novos no- Um; (l�s �:elH1dol'C.; -patlrinllÜS"
meados, todos candidatos de elos n"mc'Hlcs .. ,

sen�dores e qne ingre:osam sem I
('0_nCllrsc Olt prova, de

habilita_II
Vat ii Joinvilef r

Viaje com E;egm,"an�'a I(;<10:
",. ,.

I no

Dah'a 1{1])e11',) \ wnFl, Lelllla : EXPRESSO IT.AJAnA

bel,
camp:ulltp', cin favor de:; trige�
meus. A ,impl'ensa e radio fo_

';1'71 ')"illpa", 'lgasalhof
e dinhr;;l'o, l.fvulganolo, p:1l'�, ('.

fEito l!f; ('úl1tl'olp., as düaçõf.c
12 tMerid.) - A Câma- pl'IJstara COl1'l.pr,omisso n.a v(:s�

1"3; dos Deputados realizo� hoje pera, comunicava estar (,xe,l'.
a sua sessão preparatória das.. c€l,do as altas funçõe,s de Mi_
tillada à eleição da. pre.sid�ncia nistl'o da Agricultura. Em s('�

'da mêsa da sua n0V13' legisla.ttÍ_ guida o sr, Samuel Duarte con.

xa a inicia.r_se à 15 do corren� vidcu cêrca de 20 deput'ldos a

,te. Com a presença inicial de prestarem compromissos.
,241 representantes, o 51'.' Sa_ As palavras c.-onsUtucionaís
mU61 Duarte l3.briu os' LrabalhO;:< foram prOferidas à yoz alta e

às 14 hOras ,e 10 minutos, a.Pl':O. passada pelo depuD3do FlOres

vandc_se, logo, a ata da sessão da Cunha, -enqu:smto o,s demais

fJ.uterior. DO' expedient,� con.s- se limitavam a declarar "Assim
tou' .apenas um efício em ,quP. o

I
o Prometo" Iniciou_se a seguir

deputl'do João Cleof'ls, quê la! chamada, dos deputad'os

ordem alfabética e de n,orle

I
ca que 1I;1110,hum'ou ,es {'urg'J' feiWs, E' )lenl-13mento do� orga,.

para sul, afim de elegerem por no Parlall1':n1.o, Nndonal, de� nizadores da campanha. eOnfial'
votação secreta, o novo presi� si,e-no a cromissii.o til" líderes p111'_ ü dinheiro 'arrccadado à guar_dente da Câmara, cujo candi�

I
tídá.ri{ s, Gustavo 'Capanema, do

dato únic,() éln o sr. Nel'cu Ra- PSD, SO�H,eS F,lho, tia UDN, da d'as Irmãs do Hospital S:1'Il_

mos, Brocho,do da Rocha, tio PTB e ta Izabel, as quais entregarão
Em meio da, votação o presi_ Carvalho Sobrinha, do PSP, pa- a importancia a,os ga,rotinhoS

dente, sr. Samuél Duarte, fês ra. acompanhar até o l'ecinb da
em tempo opol'tuno,

uma advertência aos .senhores mesa o presidente elei'o.
deputâ.dos para que' verificas� Recebido cOm prolong::!da .sal�
sem sempre o conteúdo dos en- V{a! de palmaS', 'o "r. Nereu Rfl_

velopes p,ntes de o dep'osital'em mos, ao assumir a, pres'dên':!in.
nas úrnll.s. Soube.i;e, então, que (l.os trabn.lhcs, proferiu estas pa_
na cabine indevassavel, além lavras:
das chapas contendo o nome do "Ao assumil' esta presidência,
candidato havillm aprecia.do quero, mesmo. nesG1' sessão pre-,.

)i .-
'

outras, contendo o nome do ex� p.aratoJ;'la, ,:apresentar aos no.

presidente Cirilo Junior. Em bres representantes da nação I
sua advertencia o presidente 'os meus efusivos' úgradecim€n_
Samuél Duarte explicou que si tos pela hOnra. insigne que me I.aparece,ssem os nomes dos de_ cCnferirlJ.m, em me elegendo, de

put�d'Cs nãe> eligíveis, tais votos manéira. tão expressiva, a e51:13.

teri:am de ser considerados nú� prestigiosa responsllbilidade.
Por esta cadeira pU,ssart1m

A votação foi ainda interrom_ nOmens pÚblicos dos mais ilús_

pida por várias, veze,s afim de tres do pa's. Pal'a não' il' além

que novos deputados prestas_ dS; legislatura _que, t;ndou, pe)'- Rio, 'J� (l\Iel'jd,) - Não tar-, inl.€iramente á margem
sem compromisso. Terminada 3; 'Ullto_p.1e rec,ordl�r, c·m!) hcme_ 1 ,: , .' ,'.- d' d' G C n s

votação inicio;.I_s€ a c.ontagem, ri.agem que, lhes desejo prestar,
l,aI ,1 ,\ 1 ecomposlçao_ os �ua- flua lOS .) t'O gre 'so e

os lnomes de ,Honório M:onteiro" liras de represen.taçao dlplo- p'oder Execu iyo, terú essa
anunciando o presidente que na

1úrnoa ..existiam 253 sobrecartas, o ilustrado' profêssrr da velh"l ll1útÍ<'n do Brasil, Lo!-\! que o alta cQmissu('\, no exterior,

coincidindo, perfeitamente, c:'m e. gloriosa Faculll:1de de Direito Sen:I(la \'ol"ar a funcion9J'. o H-Omem pobre, tendo feito li

de São 'Paul::> sr. Samuél Dual'_ . ,

. o ri'úmt;lro dos votantes.
t d

- d' d' l'da'd oI't· I' governo ell'Ylara para u res- ma operação fínance'Íira ni!
T'

'- e, pa rao e 19n e p I lC,'
. _ermmada ,a apuraçao, o pre_

ti intejresa moral, e de cujas l1ectl\'a homologaçao os nomes IP:\SE, para a aquisição, do
sidente Samuél Duarte, anun-

mã'()s tenho a f-ortmía de rece- !lo" nOvos emhaixadores nas apartamento em que, reside emciou' o seguinte resultado:
Nereu Ramos, 227 votos; em bel' il direção desta ea"'a, e. aill_ nlais imp"::;!j'tante,s capitais do Ipauema, o sr. Cristiano. 1\Ia,

branco. 15, llúlos 7; Samuel da, do sr, Cirilo Junior, bríw
mando, Para Buenos Aires, já ('Inalo est{l atl'avessando Ullla

Duar.' dois votos, Adrol11tlo lhrlnte e experimentado p�!rl-a_
"'" . se sabe que voltará ,o sr. Bu- fa�e difícil, yi\'endo de suas

Mesquita um voto e Euvaldo (Conclui, na 2.a, pág, letra Hl

LOdi, um voto. Diante dessel--- _,..-- --,--_
lJ ...b Luzurdo. Quanto ú L�s- rarcas. economias aculIlu!a(h,;

re3l.l1tado o SI', Samuél Duarte EXPRESSO ht.a, cogitn-se do 1101111' do sr.

prcClam<o{t eleito
. o' Pl'''s;�lenie 'BLUMENAO-CURITIBA ll'jstiallo ,Machado.

da Cãm.ara 'd:os De'pulados, sr., End. Teleg.: "LIMOUSINES"
Nereu Ramos, cljzendo mais ou AGENCIA BLU:MENAU
menos o seguinte: Rllá lã lTf' N011P.1)t.b," N.u ;U3

,

"Congrahllamlo me com meus FONE, 100:\

companheirofl l1a l'eprPsen'ação PREÇO; 'Cr$, 155,00

naciclla}, com eS:'\3 esc'alba qn,<' AGENCIA CURITIBA
recaiu numa exj}re�siio poHI.l= (;Je N!1I'Cnt1JYD N,n

Este jOl'I1!:'i.1 receberá as do'!_

ções em aprêço em sua. redação
,------------------------.--------------------��_--------,-------��=---

EMBAIXADOR BRASILE IRO
IJUNTO AO GOVERNO LUSO

J'oseph Stalin
tados 'Cnidos. Dobriansky disse
que a ol·ganizaçã.o clandestina,
que, tem seu centro de ': opera
ções nas montanhas Q31'patos
da' UcTania é, a,. que distribuiu
os referidos panflet,cs. DiEse
que esses ele.rnentos estão ativoS
perto das fronteiras com la Po

lonia, Tcheco_Eslovp.'quia,
gria e Rumanía..

Convidadoo sr.CristianoMachado
do

dos intermédio do embaixador Joãol

Um dos panfletr.'s diz:
"Vossas esposas e filhós fstão

padecendo de fom.e. O, 110der 'de
Stalin e s'3u p'flrtido ná'o 'melho�
ra iI"Ossas vidns, "1101'11:'1: Sta.lin".
Num p.a.nfletc" debaixo(] da' cRbe

ça de St:;lin a,p'are('e (J corpo do

cenJ.!>, O bigode' e (} cabelo do
chef.. soviético se eOnftlnden1
com c· pelo ,(lo. animr,tl, aparc
c,mdo Stalin com 'O nar'z ('gIre.
mamcl1te largo: O texto f!b-aixó
da figm'â diz: �'Tfa'al1d,:J' de

Impo" .ao' r�iundo !Íu!Jc "democw�

cia", ]:tela for!;.a.. c,:n�.inua!'á. gn.

,zando até que ele e ,�\lfl <'filHa-

1'11113 do !{remlÍn �éjam v.3rrjo
d-os da falie da terra, por tndôs
,,; povos do mui1t1o",

o ccne�rrenle do sr, Gc-

com !'ucrifíciJ, Em sua e:1111]1:1-'

Lha política, mantendo uma

linha ina1teru\'el de equilíbrio,
°1:'(, "!'Íou, as�il11, inc.omp!ltibi
I;dadt's insan:írei;: ('0111' O sfU

1l1]i" Vargas Ú pl'esidel1da 1:1'

liepJ1tliea, em
..
coI11IJenSaçã:1 da

.t\i'rrot." que ,,>efre\} 11" pleito
62,�: de [,utnh:ro, de vez que fico\]

,'omp'elidol· "irarios">. Dai ()

�f1nYi1 e flue lhe roi feito 1101'
----- -------� �------_.-------�--�._.----,.-----_.. _�--- ,------_.-

Solucionado o caso do Maranhão' f

ASSUMIRA' . O GOVERNO DO ESTADOI
() DESEMBARGADOR ACRISIO REBELO'

Barros Rio de .Janeiro
.. -,

Viajara para o

,Rio, 12 C\1f'rill, I --- Falímdo tomei conhecimento tia, mesma

L' reportagem Q genel'aI Bd" poi,� as instruções fJllE' 1 enilo

gardino, comandante da Deci-- recebido até agora do govern'o
m3 Hegiij(} Milit.ar, disse: ú>del'al, {, n.ó seniid.:l de ga-

"Não tomei conhecimento da • l'ilutir 4} .sr. ,Eugenio de B,q'

posse do desembllrgadcr XeI· V)( lIo. exerci cio do podeI'.
F,ue, Jansen e eontínu{li·ei g�- "O desenibargadol' pediu que

r3,I1tindn o exerci.cio dO ('urgo c spnhor fizesi;e' e,:?n que o lil',

Edgm'dino disse que tl'an;mi·
til! aOs ministros ih, .Justiça c

rlá Guel'l'U fi (,ol1mnieaçã,;' �lUI'
lhe l'ês .o Sr. Nelson .T:lnsen,
mas, :lpe�al' disso as instru

ções anteriores ntio forall1 mo

,llfit''.lclas,

(101' :\.i'l·h;in Rehelo, h'lHlo rê, '\1,11m'indo OS deselllhll'gac1n".,;
'Il'ílillll J\loreirz: e Nel�oll .I ,in- \
',eu. J llf,: 1'1110\1 a inda quP II:

n'. Ellgt'nb tiL' gal'l'l1s t]P\'('j'" I
:-cf(llil' para o Rio ue ,htncil'oI I

lOg� apús ::t e1eit'ijo. I
Bic, 12 (Mel·irl.1 -, A Comi i

tiva de poli1.k, s do Marallhão;
[lcaha de seguir viagem ])81';1

\

a Capital daquele Est3dn, uel !

tiSt1 em avião especial Íorne-'
rido pelo' governo federal, \la·
ra col�ihelece)' eIH ::-iío Luiz :1

(Cü;w!u" na 2,u. Letra C �

São Luiz, 12 (Merid.) -_.

O general Edgardino AzevedO.

cC m:indante d'l.. Decima Região
Militar, �caha. de anunciar que

fOi solnc,iVJl'ut1o (I caso' do Ma-,

1':lrMl1ío. ,Adiantou que serú e

ieito :hoJe D presidente do Tri-

hUl1nl de Justiça, desembarga-

Dobriansk-y !tão :-:abi! Quantos
panfl€ tos fOram rlish·ibuidns., A.
crescente·ti. 'c'ontudo, que- os di_
rigentes' da organização clandés
t;na Il.ntiéomunl,sta pedir.am aos

Estados Unidos, tinta, 'papel e

iinprensa portatil, 'para conti
nuarem sua Pl'opll'ganu'a,

Eugenio d� Barros.
Só reconhe�.() wn gOllrenn

dor, é ele o sr. Eugenln de

Flar1'Cs. Fl'izou ú' general:
"O sr. Nelson Jensen c:fi

(';ou·me comunicando' a sua

110sse pOr decisão do Tribunal

Justiça (b Estado, m3s\uão

Ellgel:.io de :BaI'1"{)2: ocupasse
o palácio?, __ o perguntou fI, re·

portagem,
{) galo respondeu que este

pedido f[,j feito, mas não a

fcndido, pois' stla Imssao é

cumpril- a.S instruções do po

der federa} .,' Finn1meTIte O' galo

Neyes da FGI1�orua. para .0('11-

]iar o cargo de chefe na nOssa,

J'epresentação diplolllútiea jun.
1 (I ao governo luso,

---�- .-"-._-...------
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Faço saber que pretendem ,'uj deste Estado, nascida aos i

de novembro de 1931, domes
tica, solteira, ,iomiciHada ('

resídente em Belchior, deste

Distl'itú, filha de D"yid Trier

'TeHe!' e de Heg ína 'I'rierweí

lei' .

o'; fll't'.!:ental'tilll os documentos'
exjrridos p�Io artigo 180 do Có-'

dieo Civil, sob rn-s. 1, 2, 3 e 4. -

Si alguém ,tiver conhecimento de

existír- algum impedimento ]e�
ga), neuse-o. para 05 fins de di
reito.' E. pura constar e chegar
f'sle ao conhecimento _de todas,
lavro' o 'presente para ser 4fi
xado no logar do cc stume e pu
hlic'ldo pela imprensa.

Blumenau, 10 de }Ia.rço
1\1;11

.

"\lICTORINO BRAGA

e:�ar',,:e OttG Sief{fried' Nau 'e

t
�·,i,1C . .i :\,:ielilldl, 'I:rier\Veiler.
Ele, natural de,,-te Estauo, nas

•. ;dG aos :J.� de julho de 1927

fel'! Jdor, oslteiro, domiçiíiado
r residente em Hio do. Sul, fi

lho ,ie Julio Nau Filho. e de

I 'íaria Kruscínskt. Ela, natu-I
, �!lÚ!::.tltO\ii:

Anual
"

••••••••• " Cr$ 100.00

!ieemeatre .... '••••.Cr$ 60,00
IL :lLvw.o '•••••• t,"r:J . 0,00

lk(lgrllabUI
lUO

Rua do Ouvidor n. 100 -

li'one:J 43�'1634 e 4.1H;997

S. PAt:rr_O

Rua 7 de :Abril, n. 230 -

4.0 andar - JJ'ones 4-8217,

e 4-4181.
Belo Eioru:onta; R: GofáSt. H

.1nn=mliiUlIIIIUUlUsQ!mUmull+'
= �

_ Doenças do �
� acoração. �
:: DR. CARVALlIO ::

...

-_
(Eleclrocrdiog-rafiaJ

__
5Tratamento de neuroses

- (P�ieQtel'apja) 'S
Av, Rio Brunco, 5 (sobrado)::

:: CAL' lado do Cine EuschJ ::
=:IIIlIIIIIII!mUUlumUí'thUnulii=:Portu :A.legr�: nua íJ� - - _ - - __

��a � Ceur;���� �r�:1:�3708 fAD�r�(J�8cr:5m'I�r'�u�e;r' \ imp:l'tante f:�'mUla política
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.-- '�-----II RAIOSX, I 11íitiva o senador Clodomtr

'fF:
:',

;"f(';"5=�:T:;;:r'�s?k±·a�: DD:_nças da senhoras � ,'OPEl'- Cai doso, deputíl(}.cs Rui 'Almeí-

SÉ ran ISCO c
, ª r ��;::itório; \.1

d:J, ;\nÍ:en,�!' ItOl'ges, .Neiva

E
]'

'
' :: 18 HOSPITAL S CATARINAS C\[r1f'Einl, Henrique Laroque e

:= . un lor " ª IS .. Consu�tas: d� 9,30 ás 12§ outrcs ,

;: .

- , II la" 14 as 17 heras. R
SENGENBEffiO ARQ�§JIR

Res'denci':: fi Rufl.

Eoml� Projetos e CODS\:rnÇ6l!tl ª Retiro n. 253. FOne 1258.

,5 Rua Alwin sC!hrnder, 6 2 1 'É (Em frente ao Hospital
=: __ BL'tJ'M::!CNAU -- =, II Santa Izabel.

:;milmmIlHlllmiliiiIIllHUlllml::f ��...ccrJ""""��.A: PROTA impressícnn desde logo
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- -- - - 'pei,o contraste entre um tem.,
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::::

peramento dcce e de llca.do e um

ICliojc.a Dentaria - dcminio técnico já admirável. �----�-..'----,-,-",-,-,"---"

.=
As suas realizações são de uma

Oscar, Frealtag e ª t clarezn de bO::é 'luz, cheias de'

§
I frescura e-d� euforia juvenil,

Dr. RainZ Frel
..

tag No quadro da concepção de

til' ;;:: Chopin meÇo, a que aquele con;

CE'rt:: obedeceu, a pianista brasi;

�'8:JI'
�:JI7Il�

mental' que t odos

te deploramos
representantes

o

CIRUI�(aÕES - DENTISTAS z:

Dentaduras An:::d:ômicas -- Pontes Móv::.1s - Raio-X§
_ . .,])iatél'mia -

: Itoupava ,Seca, 'Rua São Paulo, 3167 - Fone, 13411§
,

,UilmmII UI Iuuruuunnnun 1;1mmInuuumnu 1II11111111iUIIHIll !li !li

letra não sobrecarregou ns som'

bt'fts, nem exagerou a clarída _

de. Os detalhes saíram bem cui.

dados e finoS".

Impressnreslilográficos lCBarrâs-& CIi das iI Comissão
menta; os

EBpl'esentações, Seguros 'fi dos feitos por
- Cc-nta .!):rõplià � gricoías.

A LiV'l',fll'Ía tIo GIoobo' Ue Porto Alr gre tvrn vagüs pura' Tm
preSSGl'eS Litográfico,; competentes. Paga ótimos salários

Os intErc,s,;:::;.d :: podsm dirigir-Se, pesscatmcnte ou par cor

aespondênc:u, [lu scguínte endpreço: LIVRARIA DO GLO"

EO � ;::,,,,��iiG dó PEs�,):;.l!, -- Andl'aC:':s, 1416 - p. ALEGRE.
RIO GRAl\TDE DO SUli

Aceitamos representacõs Chamaria de
para o Estado de Segipe. .

"a Il' r plll"entés proxímo$�: de
Damos referência'3,. acordo com o critéj'io ('onstun,
Os in'teressados p.od2rão' II:Etruções em .".egor
.'

'f'
. DUra a imL.o.,ra,ção expcnta;re'n,se dil'lglr a Irma aCllna -

'

Rua João Pessôa, 207-A � não podendO, ,�s �n1igl'ante's ".\.e�

Caixa Postal, 274 _ Telegr. I leci(ji!I�l{íos per esse '('ritel'io'de

«Sildias» - ARACAJÚ _ parente�('o 111tr'apassar li quo-
_ SERGIPE, _ ta de 15% rIo totHl em ('(Ida

leva ,ao ser traI<.'iplll'tu<la par'a ,<;1'

Bnsil. '<;" ,'�:iI.1il
Em face dn eVficuldade ,; de,

ExC'Juid':is Intelectuais e ArtisbJ'
colocação de pessoas maioil'es
de 50 anos,. não .serão .aceitos
eliefes de famili'jS eom iel:\çle
IIpel'Í<:;r aquela, salvo se exÍs,'
tirEm na fauiilia outros- l11�m-

,:. ,Un!nrm.nlIlltm!liiIUilmllllnrlIIIIIUlllllltnlllmlllmHll;�11IIIIllimJ'.

�
" �

VENDE-SE -

-
-
-

por motivo de mudanc;a,l autemovel nr:lrca "MERCURY", ,..

;tipo 1948 - ultima série - côr ver'de, completamente equi
pa,do (radi'), faróis de nEblina., 5 pneus nov'os cam faixa ::

_
bri1nca "te,) Em ótimo estada, c'm '10000 Km, ::

Eventu'almenle flecHa_se h·oe::!. com FOrd 0'-1 Chevro-::
:::; let tjpo .lfj, '17 ou 48, VÔI' e tr'atar COm o sr. vVilIy Kautz §
ê em Rio do 'l'FstO - fI. C. do POl'eelana. Schmidt, Telefone nr.

;;;; 15.

"dmllllllUmmUIlUUmlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmllllm\�

=

prrzcs de a'tJxi!iHl' a malHJten
<;iio des demais, á }'azão de (lois
ati\'os par'!.' tres in,atjyos' .

. r[jll,amh hé!;ver. �ó um .men�bro,
il't1VO !Ia,' fan1l1I:l, dOIS lllei'n

f}J'oSo inativos poderão aeompa
,::htí-I. Ess'L ]Jl'oPol-eionali-'
dade llã1 af)l'ilnge os mer:ol'és:
d� 18
mis'.iio

caso.

Cives -- Comerciário -- Crime
Inventários - Cobranças - Naiura�izações

I
j

Edifício Mútua - 1: Andar - Salas 13, 14, 15
I

,

FONES: 1 1 5 O 1 3 7 5 '

'

'I����':g:.-- --���-���t
X-X-x-):.-x-x�.!: - X ,_,., -x-;&-)

Patroeina direitos e encaminha procesíio8 p8rante
-- qualquer r�l)artição no mo de Janeiro --

=

_
Limousine, 4 'portas, ven-

de-se 'Ou troca_se por u

-

ma coupé Ford ou Cher
-

Niio
.. dos {s
-

-
-

-

-

-
,-
-

Infcrr.nações no

de Gazolin.a; Hoep
-

cke com

Franz. '

-

_ vI"olet.

Dr. Telmo Duarte ii 1111 J 11111UlUlI 11111111111111111111111111

"egllJamento a(�mite

para b seu exerCicio; L) as' In-'
';eJecluais (pintcres, 'escritores,
;ol')1ulintas prvfessores e nrtis
as em geral), "1'1!\,0 s('

,

respe['tivos ,portadores ti\'erdm'
Jutra profissão' tecllica de ill

. teres!;e para Ü' mercado brasi.·
lEiro de' tal'balho; c) as urb..-l
nas cOtn as de harbeiro', caixei
ro, eontadol' e similares.
Ficará a cargo eh Qrganiza.c

ç'io Internacional de Refugia
dos <f.rgan:izal� 'e eustear il1te,
:[l'almente os trar�sp'ortes de"i'
nigrar;.tes selecionados até a.os

portos de desemb:wque 'no.

lU'" .. lIe '".....2111' _�h ALZ4A _.

o engraxate

"Pereira
- Clínicai lf'fédiCUI -

ESPECIALISTA E!I DOENÇAS DE CRIANÇAS
CONSULTO'RIO: ESQ. DAS RUAS FLORIANO PEIXOTO.
E Sll:'l.'l1l DE SETEMBRO. :o.:r

RESIDENCIA: A' RUA. SÃO PAULO, 210 - 1.0 andar.

Atende chamados pelo Fone 1197

Vende-se
Um::! máquina de beirar Q

frisar, para funileiro, cOUl

ple:umente neva. Informa

çõ�,s com Wrlldemar na

F,urmácia Glória, - B}u

menau.

";.... """'�& 1 ...�flCllill:b"L", __

A
_ .. - - - - - -� -- - ---_- ---- _ _......_..._
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CIRURGIÃO'DEmISTA §

� :Rilios X, "�
- . ". .- --

EEsnecialidade em Radiografia dentária, para qualqueJ 5
ª

..

'exame médIco §
S Rua. Brnsque -- - Telefone, 1203 .�
......UlIUlIIIUlllllulllllllrnunUUIlIlIIJIIIUIIllIIIUlllluulllumrmumill •

IO-FUNKE
OQnlJerto:!! em rãc.li.os de qualquer marca. M9ntagem-, de l'lÍ

diria dto qualquer ti1,à. Vend" de 1Jeçllll> e aC�Í!sô�ios 'para rádio.

Venda d� yáJ;vUla" Jl.meI'ican3n e de válvulas Phillíps HOllan

dezas.

Rádios: diversos modeloi! e mareall. I

Rádios: u5:ados "ótima ocasiãu".

'país,-- --- --- ..,r-
-

Rua 7 de Setembro, 4, 4, 9 (13)

BLUM:ENAU

_--------_

Churrascaria

HO LEGRE
'ConlUilim"a distinta freguesia que tem tele

fone lllllfiuaJ. 'ix'ndn tou'os os tUas das 11,30 ás·14
llor,as e das 17 horas em dhmte frangos, marrHCl�S tl

churla.o;;cos a. ,,·speto. �rodos os sábados S'ltrim dan

sant(� das 21 horas em diant>l\ C{)Jll (,timos discos.

UMA LOJA A' RUA s_ PAULO. PEÇAM INF'ORMAÇÕE:S
A' ADMINISTRADORA f'RElDIAL COMERCIAL LTD1L.'

RUA 15', DE NOVEMBRO, 714 -- FOne 1323

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



deslocados .de guerra europeus nos.trabalhos agricolas
DIR c o nsel h,o del1Imigraçõ'e

Luz Santa.�(:atharina S.A.
UDO DEE1KE .- DirEtor Gerente

BALANÇO GERAL, encerrado em 30 de DEZE]I,'CBRO de 1950,

�ia de laços familiares com

-'dação a- -pessoas já radicadas

tIO país; .... �# .:1SJi
Preferentemente a Cómissão

-1e.' Selw'ii,o- escolllerá OS can-
Da Diretoria r;1a EMPREZA, FORÇA E LUZ SANTA CATHA...

,.- RINA S/A., referent,e jao ,exercício. financeiro de 1950 e a ser a-

didatos qrl:e se enquadram n-as priesen�ado, à Assemb1éia Gel"lH Ordinária a reaI1J..ar-se em :31 de

seguintes �ondjções: Técnicos e março'de 1951.
'

;)per�rios especializados
-

-- os Senh,ores Aetontstasr

neeessitaoos _-pelo parque jn-
. Cumpri�do d:�erm�n�ção expré�s� �l: lei d.as sociedades anô.,

dustriaJ do pais de acord cem \
nInlaS e, alnda _<llS�OSl�oes estatu�a�'las, é_nos gr-ato Submeter ao

_ . _

'
_

O
.

VOSs.o exame e apro,,!:lça.o o RelatorlO dos, negócios sociais r'llati
lncli�'uçoes que ser-ao forrieei- vo, ao exercício financeiro 'encerrado em 31 de dezembro de 1950.'
tias á Comissão de Seleção pe- I Acompamharn-no, como de praxe, e para melhor elucídaçãn, r.s

lo Departamento Nacional de .segu1ntes documenzos:

[migração as constantes de M - BAlanÇO Geral, enFerrado IIlm 31 de dezembro de 1950;

Condl,ll' n 2 a' L t B
h) - Demonstração, .da conta' "LUcros -e Perdas",

'. 1 a .a p !{,lna e ra dente ao mesmo Balanço:
c) - P,arecer do Con#lhu Fiso:al.

A' vista dêss9s documentos, que bem refletem a liSC'ngeira
tuação econômica,-financeira da Saciedade
Ac�onistas melhor r;juizar dessa situação .•

Passamcs, a seguir, a relatar as principais ocorrências
cadl:s no decorrer do ano findo:

I - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
A prodúção de energja elétrica pelas Uslnas dn Empl'êsa,

um observador sêcíal)
elevoucse ,em 1950 a 57.341.917 quiloowatt_horas ultrapassando de

20,99% (9.949.541tkWh) à produção, do' ano ant'.?rior.
TranScreveu. um dos nossos

-
Já normalizado, em 1949. com! o aumento de ca. de 1000,0 da

jOr'nals para, o artigo que 11
'

"Estrela Vermelha", .orgão do
riossp capacidade de, pr.odução, o desequilibrio existente, naquela

_

ex-rcíto vermelho, dívulgsu soo
épOca, entre a pro'Cura ,de energia e a Jimitad'B. capacidade da "U.

-bre a Iicenç,� dos militares l'US_
sin!3.' Salto", explica-se esse significativo aumento, pella. solicita.

sos., Ease único premío qu" ção de 7.049.262 kWh, que nos foi pedida, no correr do ano, pela

consegue .o militar" depois de Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade S/A., de JtJ.invile, atl'avêz

demorado trabalho, quase sem-
da linha de Jlat'aguá.

••

funeiú'l12l'jo do Serviço (Jonsu- Al"S
.• � d

•

t
pre se rransrorma nuUl dc]oro- la

,
a requlSlçaoo e energIa por par e dessa EmprêS'a. para

so fracasso, em virtude do pro.
o abastecimento de' NOVj3J Trento e> Tijttcas, D,OI montante de ...• ,.

cesso burocrático que colOca v
1,370.060 kWh', também aumentou apreciavelmente. (21.41%).

pobre soldadc ao'Babo!' d13-S con� Assim, a produção destinada à nossa zcna de conbessão� lu.
- veniênri'UB dOs funcionários. No clusive!() fornecimento contnatual à "Linha Tijucas", da "Ernpre-

fim de contas, fica o militar sul", I-:it�1giu a 50,292.655 kWh.

oos azares do regime d9 filas Da produção total particiParam a "USina. Salto.'>
e quand'O chega a suu: -vez, o (42,905.317 kWh) 'e a "Usin)'l: CedrÓ>'3" com 25,18%
tempo já deccrreu e a situa_ kWh). I 1

ção já ,se transformcu e ele só Pelas nossas rêdes foram distribuídos, durante o 'ano, •.....

tem que voltar às filéras sem 55.612.947 quilowatt.hor-<as, sEndo que hOuve um aumento de 19,73%_

resmungo e protestos.' (9.168.099 kWh)\ sóbre O< ano anteriOr.

I�sa que acUn1ece ·nQ exército, Deduzindo.o fornecimento à "Empresul" (8.419.322 kWh)

onde 11 disciplina é severíssima, restat1am 47.193.625 quilowatt-hOl"al>, que forem entregues, atra_

deccrre de um defeitó geral, da véz de 308 sub-estaçõe;;é abaixaooras de tensl'io e 327 transf.orma.

própr\l: cOmpreensão soviét!eu dCres; ao consumo das 50 Ioep.Bda,des da nOs!Sa; zona de concessã-o,
das dirEitos € deveres de um ci- atualmente servidas pelo nosso .sistema e a segui!'! enum'lradas,:

dadão da República. Propl"Ía- MUNICIPIO DE BLUMENAU; - Blumenau, SllltÜ' weissbach,

mente, apesar d,a Constituição Passo Manso, Salto do Norte,
-

Badenfurt e Testo Salto.
de HJ36, não há, na verdade, dia MUNICIPIO DE IT.A.JAI: - Itajaí, Espinheiros, Pedra de AmC-_

J,eitos, mesmo para '(Js tl"abalha_ lar,. IlhóQ1:, Cabeçudas e Navegantês. _

dores, -mes.mo. plaTa'.os militan_ MUNICIPIO DE BRUSQUE: - Brusque, Limeira. e Guabiruba.

tes do PartidO COmunista. O MUNICIPIO DE GASPAR: Gaspar' e Poço Gl'Umde. VII - TRANSFERt!JNCIA'E CONVERSÃO DJ:iJ AÇÕEE

q::e �á é u� ,regime d� c;on:,'.- MUNICIPIO DE INDAIAL; -; IndaiaI, Encano, Arllpongas, Rio No decOrrer do exercício de 1950, foram lavrad'os 16

iil.Ja 1'''111l1 :uenc18s e utIlldades_ So e ltc:- Morto, Wal'nOw, AScurra e Apiúnfa� trnnsferência de ações, num t.otal de 655 ações, sendo:
_,

Co o que é útil ;a: poder só l MUNICIPIO DE TIMBO" Ti b -

Ar o e'ru ai _ po- ven""'a..
'

(, 'Ull!": h) <) gD\-el'110 . • "

-'

- m o p. r Z I '
• I • Ul III __ EXIGIVEL A I�ONGO PRAZO

-'. � dlreIto o que e valroso- para os MUNICIPIO-DE RODEIO: - Rodeio S. VirgiliC, Doze e Bene'l Ordinári.as-nominaVvas, La e.;:péeie .. , .. , 401 90
('IJ:n gs lllllJ\1_I'tar&:l:lS que

sei
homens do Kremlin. Daí ti Of. dito Novo. ",- O d'

_. _ I
Emjlléstimo H;pLtecário , ". 14.499.628,

, . , . _ .'

'd 1
r ma-ría.s�nommativas, 2.a cspecie "'" _].f r IV _ COMPENSAÇÃO

\ eH llfl]Jl ll(,l'E'SSal'laS pal'a aLen ga�JZ,açao no exerc1�o e fOla 'O MUNICIPlq DE miRAMA: - Ibirama, Neva Bremen, Presiden_ Preferenc'-ais_nomiI111tiv3s, l,a espécie ,. 15 433 {la

dei' 9':; .dt'�;?ç�1;S que O Df'jJ!lr- e:l(�c.::o ve:mel�� de ,uma .�rga_ te Getúlio, Ribeirão FHro, Ribeirão -Areiado, Ti'l.quaras e Ril:>E�i� .��_���

Cr2dores Hipotecár'iQs ."
-. 14.0OQ._OO�,�

t[inn:O'U1, '�-.l'j'llal de Imi!.(t·u- nIZ,.G&_, hu ocraÍl_ca, complIcada, rão das Pedras b) _ POr morte:
Tilulo:;:, DeIJ:i;",u-:.i1os :. 6.00 ,

.

com -n"partamentos. estanques, MUNICIPIO DÊ RIO DO SUL R' 1 S 1 T b
-

,,�t d
Gal'[!ntias pcr Fiança .•.. ,........ 318.550,40

�!io L,\ ér __ ai"

g{'or-l-Inovl'm"nt�s
mI'sterl'OSOS desti��_ '.:

�

. �o. (O U_, ;a oao, 1y,a a or, Ordinárias_nomintativas, La espécie """ 200 .

t
. 90.000,00

- .� -,"""- L t V I d R h t P 1- C
-

d
CauçãO' da Du'€ Orla . . . - .

,

1 't d '1
'on rus, a a a lac uelo; S/ai o 1 ao, anoas Barra . o Trom_ Preferenciai�_ncmin:!tivas, La espécit> ., 22 222 474.24.3,80

.lu ()lIl noz 11 r:s'o ver os CO.sos o os
d te',·t t·

' Dep(]silanre,� .
_ .. , .. ,

, .

PC i-
, bu o, Pas ag m, MosqUl o, Braca mga e TrOmbudo central.

hO:j)�- cO:e-sr:rdled:s cd,onvpeOnderncI!'lS
e RS

DI9:S sub-estações e dos transfOrmadores .a_traz ,referidos 131 e 055

de,s I'11.Í-
Jle,� SI a .s o e .

14'" t· " e t
-

d _

"

'd d t'
ToL"I: V - RESULTADO PENDENTE

-

f O que. acontece no exér.cito" a- I �,resp�c lv",m n e, sao. e proprlc a
_

e par lcul:::r. .'
_

-------_,-- LUCl�Of1" Perdas _ Saldo que PUSS!), pR.
I

tel'l'itü-rio

I
contece tambem na justiça. A

I
_ N; �lm do an.o, ,SUbIU a 3.865 o número de fõcos de

Ilumllla_1
1"1.0 ano' findo, foram convertidas em "Ordinárias-nominativas" rc o exercícic "indoUTO .

justica soviética é hoje.em dia çao publIca, com um total de 179.535 watts. 140 da::,1antigas lações "Ao Port.ador", apresent:::ndo.se, no final do

.Bases (Ia Seleç-ão um", 'simples org>a�iza,ção() admi� O cCns.umo médio elevou-se a 46.649.852- qui1oWlatt_horas. exercício, o g�guinte quadro:

Segl�lldo dispôC,,R acordo, as
nistrativa, Nada tem de vêr Estimando-se ,o consuma >a forfait em 867.748 kVVh, resulta mn a) - Ações convertidas: I

1) I 0'. para selc\:ão terão como c�:\.oes��r��t; :e �:��a�e�:
consumo tot�\ de �E��I�� �i�����as,_ ! O;���!�:��:-i:������:��"�iva" '.'.;(.'. �',��� 11.93.� ,AS��GG�JI�:��;;m _R�!�; Vic�i;����·d:::ident�

üb\e�iyo a5se,�,Ul'ar pre\'iamen- advOgados ,são designados 1>f{)ntou a �enda, industrial em 1950, -em Cr$

12.426.124,90'1
t

-_______ UDO DEEI<E _ Diretor-Gerente

uma enl:idade especial e OS tendo._Be verifiC!3.do um aumento> sôbre o ano anterior de .. ,..... b) - Ações a converter; MAX PUETTER FILHO _ Chefe d,a Contab. reg. CRC n,214

. ClE"·ICI1'ldo. UllIa
sos se deddem Só em último Cr$ 2.161.008,50, consequência do aumento de conSUmo. Ordinária!;l.ncminativa-!t ... "" ... 53

Cêl,S� - Roll::tm daqui para ali, nas Subdivide-s9, assim G' renda industrial ,t.otal arrecadada: Preferenciais.'nomil'latlvas 13 66 Demonstração d[" conta "LUCROS E PERDAS"

ill,ediata de COIO("lÇáC> após sua . ,

dilig�nol.as, ínfindaveis e 49,73% proveniente do fornecimento de energia ]),:;:I'a forÇc'a r D Ê BIT o

levam. 8,,0 dese,sp9;ro é moifa>ii:e calefação, Total: 12.000 ��
na Russia, o ,mêdo- é ainda 50,27% re1ativa, ao fOrnêcimento de energia para iluminação. Salde do :exercício de 1949. dislribuõdo pela ASl1embléia G€rw

maicr do que () desespero. A A renda médiq, do quilowatt-hora produzido pelas nossas tlsL As ações a serem converticil-'s, pertencente!;".a diversos, encon- Ordinária de 25 de 111,,11'<;0 de 1D50. à saber:

única justiça eficientíssima é a nas importou em 2167 c'€!'ntavos e Os vral'Oresi do quilowa:tt_hDra tram_se em poder do Banco do Brasil S/A., nesta cidade, o, qual Dividendo de 1949 ... '" _., .. _ .. _ _ 2.277.492,60

p�,l;'tiCG, mesm.o p�rque_ �em� já consumido ficaram �as seguintes médias:

I
está diligenciandO no sentido de que' essa cOnversão seja. em hre- Fund-, de Assistência aos Empr2gados .... 2_000,00

a:"rmou �ar:dlns:u, a u�:ca J�S; I
Luz 1101' medidor: 68,92 centavos por kWh. ve,' efetUlada.

- Bonificação da Dil'et.:ri:.: . . _
_

. 234.784,10

tlç� verd,,,ti�Ira e a. p;olÜlCa qa Força por medidor: 16,07 centavos por kWh. VIII _: FUNCIONA'RIOS E PREVIDÊNCIA SOCIAL Gratificação ao Pessoal. •
, , 330.000,00

esta a ser,\'Jço da dItadura pro_ PreÇo médio do quilO\vatt-hora consumido inclusive de ('ner_ r Ao encerrar-se o ano social financeiro de 1950, a))resentava_s' Fundo de Re>ponsabilidad� Ciyi! ',.' 100.000,00

]"tária'
-

... ,."-'.
'

-

9"0 00000

'O '. ' .

I
g'a a f�rfaIt, (estimada): 26,17 centavos ! o quadro dos nOssos funcionários empregados e opel'áriCs com um Fundo de Investiment:s e AmpliaçoeR ".

>

'. s sennores do KremlIn para t
�.

1
.
'.

.
',. S 18 79(}50 "" 913 067�!I1

t t d f
' A renda ata! da Empresa, Ine USIve as provenIentes de ser- r eietlv{) de 243 pessôas contra 258 do pno anterwr todas devIda_ Luc! os em • us,penso. . , • . . . . . .

. •• .,
v..·. ,

se Sus_en aren1 no po er oram . _-
-

. .•
� , '. _'

r d
-

d
' -

I VlÇC de Insta.1açao, do Dep3.rtamllnto (J!)m,erClal e outras dIVersas,
i mente, matriculadas na C A P dos SerVIços PublicO", dos Estado,;;

c�m () ecorrer os anos, au-
. . .

ent' d 'er d uXI'll-a- I
elevcu-se & Cr$ 15.117.844,90, C'Ontr.a. Cr$ 12.992.338,80. f doo Paraná e Santa Qs,tarina à qual a nossa Emprêsa, por impe_

ro .c..:.n I';) o nura 'O e a "-4
-

"
l.....'

res criando sistema de fIsc&_
-

\_
, II ratlVo da leI, esta vm:eulada. .

Iiza'çã.O cOm o intuito de, obter A de.spêsa totl�::l, que em 1.949 S.omou Cr$ 7.288.878,40, nlcan- Beneficiadcs pela C.A.P .• paSg'3ram à inatividade, em 1950 os

a·é a' fis,�I:lização dos fiscaIs_ çou no exercíci{) de 1950
•

.a cifra' de cr� 9.276.899,60,
.

seguintes empregados:

Como "não' há - confiança há O aumento da despesa provem, alem do natural creSCimento a.) - Apcsentados por invalidPz, em ccn:u�quência de acià�n-

e.sse paraSitismo funci,onal, que dos gastos com >O desenVOlvimento dos serviço,s e elevação dos te do trabalho:

cresce e se complica. O funcio_ preços, princip:=-lmente, do pagámento ao Banco do Bra.sil, de imo otto Schmidt, ferreiro l1r::s Oficina!' d't "U�il1� Salto", C'Dntan.

nári:o 'para se tornar util, il1_ p,ortâncias mais elevadr::.s co.rrespondentes a.�s juros 'devidos pelO dc' 20 anos de serviço, declarndo inativo em 21 de jnn�il';)' dr

;'enta' cDmplicações' e sugere financiamento da Obra cedros e .de mai'ores salários pelo desClln. 1950; .. , .

medid\às .E assim, a vasta má- so remuneradc, nos! d.omingos e feriados, Guilherme Reif, servente da turma dn COll",truçãn e canil"!'-

quina s'Jviíl'ea' .ri al:llorv!llda Apezar
-

dêsses últimOS fatores, que provocariam uma elevação v�ção de linhas junh à "Usina f:!n1to". cCm 13 anos ct" servi-

a' F"ociedad'e rU$sa e deixandC41 extraordinária na despêsa, conseguimos, comprimindO as del"Pê- <;0, aposentado em 29 di)- junhü, de 1950.

em estado l'aS�imável. A racio., saa aO, máximo e fomentando Ias condições de r>eceita nos diversos b) - Apo,<;entf1doriat por im�llidez:

nalização dos serviÇe's públicos Departamentos da Emprê,sa, que .o aumento da renda Adolfo Gleich, cohrador da S<'>cçãir de Brllsque, cm 1-1 dr ju.

Eoviétkvs, que aparentemente {Cr$ 2.125.506,10) ultraplaSsaSE'-8 o da. despêsa (Cr$ 1.988.021,20). IhiJI de 1950, cuntando 21 I�nos de serviço,
parecia uma novidade digna, de III --:- TARIFAS Ernesto. Sierau, cobradm' da Secção de ConSUmo -_ Blllme_

imitação, é- na realidade a má_ nau, __ em -9 de agôsto de 1950, com 1,1 anns dI:. serviço

quin), do pCdt)r" qu� completa, ci _ Aposentadcri::J crilinâria:
.

com >�, exército e a I?olícía, {) Fra.ncisco prunej' Sobrinho, illstJ:ladoJ' d::,- 5jf(';;iio d.' Bnwqu9.

préshgjl.) n2gm de �talln. eu"! 12 de setembro de 1950, contando 29 anos d" !''''rvi,}c;
II€:rm.a.nn Herbst, fil.aquinista da '�TTsina fialH u! em 12 d�� �e�

iembro de 1950, tendo 36 :-mos de f;l"viço

R<;>glstrllmoE, c.r.;m peZ/:I, D falecimento dos sesiintEs c"lo11o_

r!lqcres: I'
, "'p ......,�"F "1jfiíl�

Carl Hautmann, almoxlll'ife, óhito verifh'Bdo em 2H rIe julhe
d� 1950, e Gel'hf!rcl Dl'e"sler, vigia nOTUl'l1íl. falecido em 20 d�

maio de 1950. Esses funcionúrios ('ont.avam respectivamrnti', 211

c, 25 aneS. de li'!3:s e bOns servil.}Os prp.stadofl ii Rmlll'i\!"'l_
Os respp.ctiV(}E segm'('Q ,ctt> (�r$ �" 00:, i)1) •• (,-,� .-,r, f)(I) {lO fI"'

raro,; incontinente, líquid'a(lcs pel.!l. segurndOl,;t -'8ul Amt"l'iC'fi"

{1::mpsuh1f" Nae>iunlll [h Seglll'O� ele Viela .:lp(.S :'( :1J,rP�l'nta.-;jjo d<:

nece!'sáriat documl?nta çãO •

SEGURO DE VIDA EM GR[lPO:

,Oontinúa• em pleno vigor, 10 "Seguro d!' Vi,!-, em r;'t1'"'' 0_

brlgat()riam�lllte lnstituido, abr:angcll<!c, em 31 d" df�('ml)J' -

d.' 1fl50.
244 vidas seguradfl.'S, num total de Cr$ 6.203 .OlJlí 00_

E'_nos grato, fazendo ri devidtl jU>lti<;a r'- C'01'J10 fun('i-n' 1 u9

Emprêsa, deiXl'lr ,aqui expresse. 'o lIOSP,) IOuvt'l' ,. J'N'<mhp(,'l'l"nto a

tiOdos os .auxiliares, sem distin,çãO, p:'ln nl'fllWi!!1 f'D"1'f:t'1 (' pfjf'joll_
cúnSU- te com que desempenharam as, funções qu'? IheB f,ij 1 Hi 1,'1.\1i

"

".

IX - CONSELHO FISCAL
De acôrdo com o que dispõe o Drtig- 27 d', I,�" 'Itu1():,. r-nh� à

Assembléia ,.eleger os membros do CDnQc-l)lO -ll'j,,,·,] -. n'�]l"étivos
suplentes, patl-:, o exeTcícic, sO'eial de 1951

Cabelll aqui os n/ossos sinceras agI'8dec'mentos' arfl dig-ll JS e

ilustres membros do atual COnselhe !lela dedic31)ão 9 ?,{o' -, (·'nu
que se houveram no desempenho d'1 "("1 ,.,-, 11'1<)h � 11"r" ','�'-im

pela c('qJ�racil:o flUg n'!" emprest.aram pal'a s�luç&o do� váJ'Í<Js

proõlemas que tivemos de enfrente'r.
CONCLUSÃO

36.498.379,70
1.188.085,90
7.986.839,7045.678.305,8064.331.974-,60

Bunccs c! Av. Prévio e P. Fbo .. , ..

Cantas Correntes. . -
, ,

Medjdcl'es em EstoquP •
•
,., •••••••••

:Material em E"toque . .
, ..

(po�to. de Suprimento ao Pe�.soal "'"

�c!OnlsI,as . . • ., ...•... , , .

Tí�Ulos da Dívida Pública "........ 415,GOO,OO
IV - COMPF�NSAÇAO

Bens Hi}}úteca{jos •.... ", .. , 14,000.1)00,00

Depósitos de Garl1nti.l ... , . . 6.000,00

F'irmça . • . .. .. "...................
318.550,40

Titules Caucionudus . .

90.000,00

BancO do Blllsil cl D�J10Eitan' es 474.243,80

I - NÃO EXIGIVEIi

8apitrt! . .
. .'

_ .. _ .. " 38.000.000,00

Fundo dt, D<:preciação . . .. , ,.. 8.656 .448,80
I<'ul1I1fJ, rlt� Respom,nbilidade Civil ... 900.000,00
\l'ul1[!n de A�:lIStência aos Empregados 50.000,00
Funda de Reioervll, LFgal ;;' ••.. """ 1,839.600,00

d� Inv.;EtimentG8 c AmpliaçõeE 2.850.000,00

cl AbastEcimento ao PeE'solll .. 15'.603,90
302.424,40 5?.6l-t.077,10

II - EXIGlVEL A CURTO PRAZO

S!lntas Correntes " _
,., 1.674,68'7,80

Impcs'o ue C-OllSllma , _ 25.743,30
:tuota. de P::evidÊncia , .. _ " .. 49.007,40
Dividendos não reclamados .

296.392,80

(Asil) GUILHERME RENAUX - Piretor Pr�Fidantf.'·

IWGO HERING - Diretor Vicc_Prl'sid:ni"

TTDO DEEKE -- Dh'pt-or-Gcrtl1te

MAX PUETTER PILHO - ehff' rlll ('-;nfRh. 'i'"p;. cne n . .274

PARECRR DO CONSELHO FTf.\nAIJ

.'.,..."""__,.,..
,

Os 13baixo llssínados. membros {h, Ctllselho Fisc;}! da "Elm

llrcza Fot'ça e Luz Sant.'1 catIlUrina S/A.", !:�tendendo' ao disIlÔsto

no artigu 121, n.O III, de DecretÜ"_l.ei, fedf'ral'lI1.{) 2.627, de 26 de- se_

tembro de 1940, vêm decl!�rar que procedett!m a. minucioso exame

I'do Balanço, Contas e respllctivos dCcumentos. relativos ao exercÍ

>Jio de 1950, tendo encontrado tudo n'1 mais p�rfeita ordem e ex&.

tidão, pelo que sãO! dle 'pare!'!er que sejf3Ill a"Pl'ovadoS'" pela Assem_

bléia Geral Ordinári� a realizar_se em 31 de março' próximo vin_

douro. o Relatório, Balan<}o. ç.::)Utl�S '" tlld'::s (s d�n1ais, atos da.

Dil'et.o1'il'l! relatiV'Q,g ao exercí'cio findo em 31 de dezembro de, 1950,

BLU],IENAU. 19 de Fevereiro de 1951

ARTUR FOUQUET
DI'. CELSO LE'ON SALLES
Dr. JOSE' RIBEIRO DE CARVALHO

HEINZ SCHRADER

FREDERICO KILIA�

entre

RELATO'RIO
Forsa

, -,
plementnres à 'Obrp; "Cedros", aplicamos durante o exE,rcício a :iO_

ma de Cr$ 1.412.293,80, ,sclp.ando essa conta, no fim do ano, a

imP9rtância de Cr$ 7.98IL839,70.
c) - OUTROS INVESTIMEN'rOS: I -- IMOBII...IZADO

e

lar A Comissão examinari,

pelr, llWI1'�', iil1il dleJ'es de fmnÍ'

Cd� fiOO. ooo,no

A T I V o

Ainda foram feitos outros investimentos índtspensávets plra'
atender ao desenvojvtmento dos nossos �erviç'(Js. Importarp_m os

mesmas na quantia de Cr$ 1.354.349,60 e constam de Gmpliaçõe,s
e 'reconstruções de rêdes de transmissão e distribuição, [nst.ala;

ção de -1.-189 medídores, aquisição de diversos móveis e uvensft.os
e aquiSição, de um terreno na, cídl3de de Brusque;

d} - FUTUROS INVESTIMENTOS:

Imóveis e Obras Hidraulicas .

Maquinismo e Acessórios ......•.......

Llnht:ls e Rêdes ,. . .. , ....•...........

Edificios Administração e Resi<lências

Terrenos .. " ., ....•... , ...•.........

Maquinismo Oficinas .• ., ..... , .... '.

Apararelhc B, Instrumentos e Ferramentas

Estudos e Projéto!'- •. •. . , ..•.. ,

'I'ransfurmadores _. .. "
, ..

-,Medidores e Limitadores... .
.

MóvEis e Utensílios .. .
.

Veículos e Serneventes .. .
",.,.

Construção R;f.) dos Cedr-os

Usina Oadros .,

Rem[!nescent>es .. . .• , ..

Obras Complementares

D� acõrdo com. 'o nosso plano de Obras, Está. previsto para
O segundo semestre do ano em curse O início da construção da se

gU'n{:lI1J Barragem de Acumulação da "Usina Cedros".

O respectivo prcjé'.o definitivo estará pronto dentro em pnu.,

00 e, si as condições o' permitirem, pretendemos antecipar os tt a,

balhos dessa cCnstrução.
'

Tambem se r:'cham conctuídos todos O,S ,trabalhcs de levanta

mento da projetada Bacia de Acumulação e respectivos desníveis

de Rio Palm€jn:s, vístnhos ü "Usina Cedros".
O Pl'ojéto defini1ivo para f-! eventual con"tl�_!Çi'io de umn UsL

nesse local será in1ciado cportunament".
VI - LUCROS E PERDAS

II - .DISPONIVEL

,migruçã'D, um JIlell1co do Sen'Í

�y; d(. S?nde dos PÜ1't�s e um

.. :::aixa .

O lucro líquido !�pul'adn, já feitas as deduções para os fundos Bancos

"Reserva Legal" na importância de, Cr$ 292.000.00 e, "Depre-

dação" na. importância. de Cr$ 1.891.560,80, atinge!l .

cq; 3.657 .1l84,50. confê rms demonstração em ape-nso.

Deduzida a bonificação e�.tatutária, da Diretoria, no valor jf

Cr$ 219.443,00, resta um SJlldo de Cr$ 3.437.941,50.

Propomos aos Senhores Acionistas a distrilmiçi'ío descE' �ald[)

pela fôrma seguinte:
a} -- DIVIDENDO:

61)}, si 10.000 ações ordinárias
nCmínl:tivas --- 1)"1 espéc;"c

7l';, s/ 2.00(} ações 1l1'efel'eneiais
nominativas - 1,a, espécie

6% fl/ 14.200 ações pl'efel'enciais
ao portador - 2.a espécie

6% s/ 12.000 j3.ções de Cr$ 150,00
preferenciais, ao> pOrtador
a,a espécie " Cr$ 108.000.{)(1

6% iJ/ a parte integl'aliZ'8.da de

5.000 ações ordinárjlas, 110_

minn.tivaf!, - 2.3. espécie., ..._. Cr$ :199.720,70
6% s! a parte integr-Jfl.1izada de

fi .000 ,ações preferencil1is,
ao pCl'tador - 4.8. espécie Cr$ 284.853,fhl

I;) - Glptifií'açàn aos Empregadcs _ .. , Cl$ 396.000,00

c) - Fundo de RespOnsahilidade Civil .. Cr$ 100,0[\0,00

til - Fundo de Ampliações e Investimentos 1l00.OOO,00
,,) - Lucr.os em sUSpl'nso ., .. , ... '" _ ... , 57.367,20 EiU Snspenso .. J! • �

•••••• � •••••

...................

Cr$ 140.ú(J(},OO

Cr$ 852,000,0f)

cl0S, r,:1i'3 u cpstelo de imigl'a
;::ioto: a) :l OrganiZ:1t:8.o lllter-

'pA.SSIVO

n�,· !CE;:!! de Rüfllgi'ldos,
,'Gnt, ilmição de Cr$
"l�€j' ....:.pit [l", pel'j'azendo
, ',l::t I de Cf-;':; :�. 2;;0. !iUO,UU para

Total: Cr$ 3.437.941,50

i)�as �e lH1�e!�11n n,a� reais

'ihilidades de abs')rção

Administração Superior
Despe.sas de Prcduçã;o .

Despesa;S de Con�ervlJção

Dei'pesas de Tr,ansporte .

Despesas de Financiamento • • .

Despesas_ Gerais. .
, .

Despepas Prediais . . , .

Impostos e SêlQs: . . ,.,
.

Inutilizações. . .. , , ,
.

Pee.soal -- Ordem:dos e Salários .
.,.

Despesas c/ pesso,al . .
.

Despes.as de origem pes�.oal .

Funde de Reserva Legal ,
.

Fundo de Depreciação . .
, ...•

saldo que passo para ° exerc. seguinte

'J�.�,lff

Sald.o (Io exercicio d;; 1949

Rend'l Industrial . .

l\18lrn·inis . '..
. .... , ., ..... �. - ...

RecéÍla <i� Ekl'vicos de Instalações ..

âlugupis - Pl�édios.. .

.

COlnis�ô�s ..
. .. �

.

DBsconl�, }l0l' an,,,pi1"uC;ãe de; resgate."
Juros Bancários �

.

Juros Diversos . . .. ,
, .. , .

Juros si Títulos . , "
, .

Diversas Receitas " .. .
.

Alug-uéis-Transf;JrmnilOl'€s . . . . •..•

Multas . . . w ...... � •••••••••••
, ••••••

l{

I
I

CO:MUNICA QUE ACA',_;A. DE

Pp..RTIDA DESTAS Alí'AMADAS·

�lf1]snn
'

ALEMÃS' � u , São .estas, S'!?nhores AcíDnístaR..
-

� inf"lrnl�piio-:;: flue iu1g-a .nos

I
Concluídas as obrlls da "Usina dever preEtàr_yCs. n" tocante às ,�c{'lTên('ins (1'1 1)1(1'')-- 'IlIlt', ln.

cão, Adutol'c. Câmara de compensação. Ca�a de VálVUlas, Con- vidps no ano l10cial d-e 1950. Entrelan1(> fíC""10" ... -. !l1t?h:'l ,f,;;pôr
duto �orçarlC, Casa de Força e T..inha

_ ,dJ.lPh. de :ra�smjssão), vosso- 'Para qUaisquer outras infol'mações doe que, por ventu"a,

investJmo!', néssa 'Obra. durante 1) eXel'CIC10. a lrnportsnc", de .... 1 tiV'erdês neces-sidade.

I
Cr$ 78.677,30� elevando_sé o seu 'custo' a Cr$ 36.498.379,70. /.

BLUMENATI. 19 d� fever"';r:l de 1951

b),- OBRAS COMPLEMENTARES: GUILHERME RENAUX - Dir�tor Presjd�nto

Nessas {)bras, previstas no 'nOsso plano {le oonstruções e com. INGO HERING - DiJ'(!tol' Vice ..Presiclente

Seja. inteligente (!'.orupl"O a melhor bicicleta na

COMERCiAL VmIRA. BRUNS S·A. - Rua 15 de

Novembro, 923 - ao 1000 da igrejaMatriz.

3.232.594,10
2.848.624,70

6.165.468,80
1.396.320,10
235.194,80
187.969,00
294.039,80
475.708,10

1.440.724,70
1_ 752 . 088,20
348.957,[,0

2.86 .979,20

230.311,20
1 .423.432,80 1.653.744,011

8.694,60
2.800.504,40
202.741,80

3.188.436,00
59.026,40

150.200,00
6.825.203,20

14 .888.794.20

Cr$ 87.705.716,00

2.045.831,30

14 .888. 794,20

3.657.384,50

99_500,00
187.047,80
379.777,60
474.332,00

1_317.684,00
639,345.10
96,403,60
839.126,20
11.823,60

·1,.470.147,20
247.112,00
514.000,50
292.000,00

1.891.560,80
3.657.3B4,50

9.276.899,60

5.840.915,30

Cr$ 19.030.912,10

.. �
� . 3.913.067,20

12.426.124,9D
1.600.857,40'
1.D18.829,50

1.200,00
19.400,50
4.32430
:10.245,70
8.352,80
885,50

4.524,40
2.600,40
500,00 15.117:Stll_,90
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do g,'udlnlmepte. Alguns rece

hemos COntU presente,
adqu'rimos; 11W,9 sempre t.! em

I
tudo devem,)s ser culdadoscs no

use para svlt.ir- o acúmulo de

I ninharias que transformam li.

,
mp, sala Pm lugar insuportavel

e aern utl'a,çao.
COiSU8 diio_HOS uma

RUY AI;'lPONSO. 11ACHADO

Fi�Scinad[l, pelo pi ópr io ,encanto,
a lua despenca 110' espelho do l'ÍL:
peixes e musgo s se ling m d� prata.

No hojn sonoro das nuvens

a noite recolhe as estrtlas,
todas de alma tr�nsp[).ssnda.

Em sLlene luto branco,
i;J.ras oa.rpdelr-as lamentarn

a catástrofe Gil vlrg+m ('fo�:Jd:d,

Brisas mensuge íras,
deslizando corôas de rr-núfares,
l'''pl'oduzem nênias g.::.luçarl2>'. ,jSe

Não
-

esprem a nem

espinbas, p o r q II e
os dedos as

'inlecc iODá·las
nãlí'possa

l'cLzer '1 maquilagem, experí
'1!er;:e';uJ11t:der'€r () rosto' c:m
H_J11 a Igodf:_.:) IUO11l!]üo

.

e depois
aplícur- Hill pOUC'O d,� pó , Dará

Anui está

_

decc ração, 11

inspirada na

Qual esquife grávido,
soturno b:lJelão gorgolt:jrl!
amarranha ndo as áeuas ass mhr'ads s .

Há uma expectntívs l'1ncin� nt.e

na or 'stalízação do minuto suspsnr o:
temem-se írus desg<lVernadas!

\Do livro RuMo ENXUTO)

Se \'Oee vai a um haile, a 11- vida-os em

ma r-eunião ,êlu a um t;bnple,s
passeio, veja, CvIW) poderá fa'

;reI" de supareccr {'l'rtos sinais

..atastrcficos li:! sua a_llHl'en-

ANIVERSARIANTES 'l'farÍ:! Coelho.
_.- No meío da contaglantc

alegria de seus parentes e arni

guinhas, festejou ontem sua

data natallch, a interessante
rnsninn Veroníca Sueli, filrí
nha do Sr. Clu-istlnuo Theís e

exma , esposn Da, Hílda ,

- ITI·ftnst'o!·j'e hoje
nuta lir-in c10 jovem
Luz.

,

- Festeja hoie mais. urna'
prjrna\'er� de 'existencia. a

ge'l�"til srta ?\{arga Helga Erbel

residente -ern Brusque.' ,

--'-'-
'

, '. , I • ��lieitl nntarú a �ua, espinha dn-

NAS C I lU EN TOS �" í-ante a festa.
'; Seus labias estão' ress'ecados·j'

,._ Aniversariou se ontem a
- Acha-sr, (·ug:tlanado o lm� J

-- Aplique-Ihes um pouco ele

gen�il srta , Es·er dos AndaS, .le SI'. ArÍ't'h Avi la dos Sau-

"creme
ou mar.iei"a de cacau -Ó,

diléta filha cl r Sr, José dos tos" ativo g�rente do Expi-es- D:-J!<'is.,Cllll:regUl'. ,: ha�on, .J1I�S
Anjos.

J
'iQ Sul Amei-ícn e sua exma . I

r'DO e� ,l.�el e, 1101 que (J -exees-

. esposa Da. Ilse Odebrecht l so de iJatcn cru lahios resse-

-- A data de hoje assinala o 'Santos' com o nuseimento de r::clos fOrma' al�ti.esIEücoS
tr::mêC'llr!''';' Ib l1,a.talio da! eu j}J'illlO!;'l'!1ito 110 subado ul- ,;,rllmG!i.

gell1 il 'I'ta. Lia Pereira, pren- timo, (I qual na pia batismal Seu." l'uLeJ. s estü" espíchs-
. dada filh:l (lo sr . Pedro AI· receberú o nome (lp Claudio. ,_!os e se.u jeito'! --- Molhe-os

cantara Pereira e exrnn espc- 'slIpeI'l'ki:;ln'd]l.e e depois rli-
- Estú de ps rubens o Iat:

(11) sr, Pedrr; J u.b Fur-t.td» e

- Truusocr-ren ontem a da
ta natalictn do SI', Rudolfo
Kraemer, fJl'Oprietario dó Ex·'
presso Ita,;ára.

CO!· da pele. Aplique o creme

base cuid.rdosamente e nin-.

alimenta. a cutis
A epiderme - de extrema

sensibilidade aos ['ai'()s do
sol. Para prGtegê-la nas

praias, nada rt1UJ:s ,nd'cado
que o CREME NIVEA. E'
um creme par� o dia e

para a noite, insu'peravel
Para 11 limpeza da pele e

,;amo base para o pó de
arroz ou rouge. CREME;
NIVEA é o único creme do
mundo que contêm Euce
ri te, substâncla de grand'e
afinidade, com as celulas

cutâneas, !;gindo como um

tónico ,re':l:ovadort dos teCi
dos da epiderme. CREME

NIVEA, penetra prOfunda
mente na cutis, tornando a

bela, macia e ,elástica, evi
tando Q ressecamento e ru

gas prem9.turas,.

"Fulllo e liuuc1e"
() USo c nstanle do fumo

Pequenos
uUlmlilmlllh�,j ..mwmhlili!l'-;: As camísus e bltl;C.as fie

sed'].l As bolsas de {'ouro parece
� .Iran('� tO.lls�,rl'arü� a- ���. ima- rib nOvas se esfregadas sUQve;,U. Imér Laffro I1t1 Lul'ld.1 hl :1D( ura se V'"Ce pu·

I'
';lente eOm um trapo molhado

�

= ,e'·. na ulllma agua dO' er,;ague'
.
Em dura ele 0\'0 'l,ati,li elll

i:; algulll:1s gotas de agul. o;áge'
O O R.R m 'lO" � e deix::i-ia:; imel'sas um

�a.. MlVanhf.4t l!>J' é, I t'- paücÍJ l e temp() nes a s�illl'

Ml'1ummu'nmmullumilllillU� l,;ãn.

c.omo Ullla
-- -....-.. ----- _.._. .1"___

àicad!J (111 Ibil':iJ1l'1..

-_ Faz aros hoje li menino
ho, filho da sr

, José Olln
gero

ce sua e:;posa Da, Marta da i
Rodl1, 'Furtado, com o nasci
mcntt} de seu filllÍnho Nilt�n,
De nid.. no dia 1(1 d,) fluel1�,
tE: •- A efeil1édde de hoje re·

gistra a p":;9agelll rio aniver·
sario natalicio ÔO SI". Envin

RadIoU, estimad j industrial !'a- VIA,JANT

Cor{e c.s .. sandwiches
dos' para-"fazer dois
ou quatro pequenos

._- Deflui hoje a data natali
da do j:ivem .Joãü Medeiros
Vieira, filho do professo,· AI· \
freeio Xavier \'ieil·a, residente
em FIsri'lnópolis.

-� ... Acha·se· ne'.t3 dchde (]

Sr. Irinel' We!'lIel', reprEser:
iante comercial ellJ Rio do

Sul.

- Completa hoje mais Ulll
sa. resié,i't iI' em Tijllca'i"

ano de existeneia u sra. Da.

�---::-----_
.. �--II O Il'RECEfl'O DO :mA

I
O CRE:ME NIVEA "

Encontra-sr entre nús o

!-oI'. Helio Df :r.emlJl'hlO ele S'Üij·

olicias de
Holl,ywoo ri'

'---

R�hE rt Hitchum é o ún'ca atOl" 1lig:a a. minima,

Encarregam-se de:
ESCIUTAS AVlJLSAS (mesmo atrazadas)
ABER'J''!}RAS E ENCERRAMENTOS DE ESCIU
TAS

.

I:EGISTROS DE FIRlfAS
CONTRATOS, ALTERAÇõES DE CONTRATOS
e DISTRATOS DE SOCIEDADES COl\fERCIAIS

DECLARAÇÕES DE RENDA
LEGALIZÁÇÃO DE LIVn,OS COl\lEn.CJAI8, F!S-

j'CAIS E DE ÉMPREGADOS ..

,
..

'

,

I
Gan}ie tempo e dinheiro confia.ndo os seus "

serviços por nosso intermédiG ". ;
Rua 15 tIe -Novembro, 642 - 1.0 Andar - Sala D.O l) f$1SOC���L.z:w ......,_nco. t

_- que o. Yang'zé, na China, é

tão longo quanto !ti. lat:gura dos

Estudos l;nid:os; e que, 'a d€s

peito do falo de s"r ,0 pal�o de
,

I
dEsastros::!s enchentes, .aquel:!
C!mdal ferfHzJ.. uma das mais

,extensas áreas agrícr la s da'
I Asia.

- que, :aos 15 ;mOs de idade,
o crocodilo africano méde 60

cen'ímetros de· c<::>mPrimEnto; e

qu� é somente aos 65 an1JS de

existência. que I'iqUf'le temivel

""urio atinge seu t.amanho.

nor-I"mal, Í!:;to é, 3 metros da p'OD_
ta ti'] focinho à ponta da

cau-I·da_ ,

- que os gotas são diferen-

1e.'! {'ntl'e si, pOis :pi3:ro. -fazer I'
um centím.et.ro cúbico de cada.

I
,substância l:quidtt é necessár'ic, I

......�.:':::��__.._ ..._........'=_-.....="'- ........'-_....._""'..-_"'...._.......__..... ...._....._. 1 ura. núnlEr,!j nluitu! variado de
I

-Dr B' Camargo'- Ro'cha11 ::���o �oq;:t[):ê:: :;:�o, f.:��1
.• '.

'

I :e::s:�[)�e��ír;:�: :,�:i:O, :��� ;MédicO: Operador ----

I
mo volume de éter. \

EK-Assistente d:1: 2.a C. C. H., Bta. Casa. e 1?cliclina de S. Paulo
- que a c.àsca do côco co. 1

Operações Partos Imum carbonizada..e quimica- ,:Clínica. médica de adultos e crianças � Moléstias

I
mente granulada, produz um!

de senhoras e nervosas - Vias urinárias

1,carvão de cxtl'l'.Iol'dinária quali-
Raio-X (fluoroscO'pia) - Onitas Curtas- Dia.'tif1nnia ! dude, que ii utiliZüdo nas más

Bisturi elétrico - Ultra; V!oleta - Infr.t Vermelho ! cara contra gnsE's; e que ês�e!
---- Alta frequência ---- ! produto, de preço bastunte

ele-I,vado, pC�sui uma. percentagem
HOSPITAL DE MISERICORDIA ;_ Massarantiuba

I de absorção seis, v1'zcs mni'or L
VILA ITOUPAVA BLUMENAU -- do que qualquer outro carvão I:";�;;;;;;;;;;;;;,;;�;;;;;;;;;;;;�_;; ;;;,;;;;;;-;;,-a;.;;;..-=__;a;_..-;;;;;..-;;-;-;;-;;;;;....� uté hoje conher:ido, ;",,_,

prodúz uma intoxic9ção crÍl

niea, que 5e nnnifest::l ]101'.
h-ritabilídade, nel'vosismo, fal-Ita dl� ap{�tite, palpitaçôes I
pu]S;} iI'1'�gtllal" ataques til! ,faL3 nng1na de peito, tl'tlJ�·s-

I tonlO� de visã'J, alem de on·

I !,OS s!ntomas.
I "Li\'I'e-�e de numerosas per-

1 fl.,:baçiífS abandoil911do.o hú-
1,1"0 dt' fUll!ar, OH pelo mel:.- S

I, r�stingil1do fiO minimo".
SXES ..

têm

pon({e Mit('h�lm
isso?
-. aqui

frescos,
que snbcreiam

dos manjares.
- qUé' ,:) rei Jorge I, da In,

glrüerra prcibiu o uso do fUmO

em todo {) seu reíno; e que o

palla Urbano VIII por sua vez,

coma

Não h"á defllOcrdCla ceml
ignor:1l1Cia. A cartilha é a
chave do conhecimento.
Matriculemo:! os analfabe_
�OS num curso de educação
de aaultos.

€XCO!ll'.lllg.Üll todos (JS p::::drEs guem me conhe(!e.

que fum']vam em público.

I Brumenall - Joinv!le I
Viagens rápidas e aegura;� !IÕ ,-

I no

I EXPRESSO ITA.TARA
Rua 15 de Nov. 619 - Tel. :1455

Vollrath & S-tueber

tnva. chorando, se os pais a acei_
tariam de volta depo's dI) tudo

l.o que acontecera.,. [,
... em Boston, um Jêcutor-

resolveu .fo,zer uma brincadeira
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BL1JME'NAU, 13-3-1951

Fi se

â a
o na. capital do Estado

'oati nu a invicto eonze do
"'" '- '.

-...,. .

,

G,êmio CJa· Alameda Rio BraRc,C).

�

DO SUL - JOGO DISPVTADO SOB FORTE CHUVA

I �:bp::::���
"até c edád:o
'·'de_s:} dizer, um' desempenho 1'1'

'gular o d'o F·igueirens�. FOI'

outro lado, os v'sítantes l'�.sis_

tiram até 'os 30'minutos do pê.
. ricd : compremeritar, ced3ndo

terreno, depois,. tomando.se .ínu,
til qualquer ·tent�tiv,'t

quintéto avnnçado para desba,

.

Mais um ·sign'ific(!tivo l1'L

unfo ccns' guiu em Rio (:0
Sul ''O Grêmio Esp-ortivo O..,
Iin::pico,.'lr) �lbat€r o Duque
de 0"xia3, campaâo

:

daque.,
Ia ,locnlidade, pelo expressi
vo' "l'scóre d�· 4 tentes a 2.
Cani o c;'mr;·u completa;

fllélgado, não Jloud� n

a.csístencu prcsen e f .s';i�_'

iil' a. um ma tch onde rstj",
,

vesse present a a b a têcní ,

ca, um a vez que as jog3.dr3
dos vinte e do.s [ítigan es

não pod'l:m sêr feitas C'(I:11

J)i.·eC·E_ão, dfvidc aI) est!"'!l;v
tscorregudo do gramadu.
Mesmo assim, f;lztndo n,'iO-

de SUa rnalor -híerai quja
técnica O LlvLr-ubl'Q da A�.
ramêda Rio Branco foi muL
lo sup trt: r 30 seu antago,
n'sta e veio a cÚl1fh'm1r
seus úl imos suces os, p:r ...

,

manecr.ndo invicto em 1951.

A primeira Í!.s� termlnou

cem a contag-rn d, 2 x. 2.

do quadre
'dense, '{l:; esquadrÕes do Nacio.
nal e .do Penhn.ecl. .Os eolorador

que na exti- ia' haviam sido ma'

voltarfll1?J a perder

" A primeira
cbm a C'[)ní,agem de 1 x O.' Na

'etapa derradeira
gO:;ls ,foram assinalados, por
',Mcr!'!cí, Gil�: 'MereUei, 2. Os

;lUadl'os ,apre"entn:ram.;se, com as

seguintes formações:
FIGUEIRENSE: :ó ly,

Jarneio 'Rio - São Paulo

APENAS 'POR UMA SEM NA O
BA'NGU USTENrOU01�lU

,send,:, 'lue n: tempo final

I:llU'COU 'O campeão estadual
rni- ls dois J"ontos, que lhe

garantiram o tr.unro. Ju:1_

rez 2 e TOs' inha 2 fo!,àm os

al'ti1lieir� s da; equipe blu_

n''é'tlllUen,s'!, que F\1e anu-

]ae,c,s, aí nda, mnís dois

g'1.1'als.
� "

Dois juizes est:vel'Um em·"�

cão, um cm cada tempo:
Nelson Varagro e Irtneu

\Verner. O vencedor alinhou

(J seguinte quadro.:', "'�'!ltj.
L' 'n:CJ, Actuei oe Arécio;

p. :hequinh::;, Hunór'o tJ9L

n10) Q (;.1r.tão; Testinh'fl, Ni.,

enlnu. JU:lrez,' Víl::muev:1 e

nené,
te

:WstroD�&1 ',8· .primeira Mimria '> ;deB,:Vascl
41U cl i,; d2Fl:n a l pJrtu- no marcador Coninuarn os

cl'uznl:.:!ltin'" s a ser o "azacn?g!·u"
tulo rnáx.mo. O P_:lmeiras vol., dcs nmlat:nhos lOS,UÚ;'s. Luiz

te-u a br lh ai-, baendo a Portu- Borracha f'�lhou em três {�3S

no certame

contendores "

na. tábua

colocação. Para, muitos àele.s

re�lllt,ados, f,oram ravoráveís,

guesa por 4 x 1 e o Flamengo
ag'ganto'.l_se, '.urpJ ccndendo {

América. por 2 x 1. Domingo o

Corint:: rns conffimou seu f'avo.,

i-ltlsmc ante o S:i:: Pnu lo e o

B:!ngú caiu fJ:t-nte [10 Vasco, na
melhor )lortidu da ,jQrnad3, de_

quatro tentes e T"2ix!':irjllha es_

tevê longe de SEUS rnelh ores d:as,
condl1u-ando 0010 aquele corn.,

plexo de infer:or;dJde an« o

z:�gaCil'o Augusto. 1.8 lluas eta.,

l,ns apr:sentaram estes dados:

palmeh'as 4 'x P�'.'t. DOSpf rtos 1

(Sábado)

G�f1ls d2 Lima 2
.. Ach iles e

Liminhj;
-� JU1Z; An cn (J

R:ndn: Cl-$ 347.603,00.
F'Iamengo 2 .....:_ Amêi-Icn 1

(Sábado)
(_1oal�: Adã'ozlnho e fIeiTt1€Fl ... -- -- - - - - -- _ ...... �

(Fia) e Ni"eUdino, IAl - Juiz: ,I N.SI I,I U ,I OG'!Ina Mn lcher. I�Uld.:: "",.

'I' n E
.

CI'$ 231.7�J(j}OO. _

C lin1i:,l1S :: :: S;;,:) P"ul� 1 I R DO' ,U M
G ,1.lr'; D,Ül:iZ,,]' :J<C) e Bi]J�! "

)]1'.' A. Otlebredtt
f}L P,) ,-, Ju::z: C::iI·lanú Bm< R<;,dloterapla --' RaiaI! X

no - Rell(tr,; C.':); 1frt.fílG,OO. f"illin't'l'ltlJia ,-- Metàbo1isruo
Hu'l 7 ·de Seiembl'O','16

F.'ONlU 1 4-" 1

CLINICA GERAL

.'DOENÇA;':! :m-;j S:ENHORAS - PARTOS - lUdO X§
- INDAIAIJ -

. ê

Co:]]:]: Anlodnl 2 e Adelilir 2 i .. _

(v) e Z:zinlrJ, Mel1l'zes e, J:J"I I Pediuesclarecimeno, (EJ - .Juiz: CQI'los Oln<Il':l
(Conclu:r;ão da .....exta PigÍlla)

l,-I:mteit,D. __ o Renda: .".",.,.
I

El1('j'lWado n::Jlt'l, ,r!1(':;.;{:1
CI'S 4fj�ABO,OO, f da morro Favela, o lr",tituLJ

é', �'I['al;a.3 ICCe!JG -:l m:Jiol' .Jlar>e de 'seus
1,0 F':L.1meíll1s 2 pp, B'aJlgú e

alunos t;;J ln-c.rr:J.
Coril1tif!n,g 3; F![!rnél1go, V.'iSCO Para lll.::nter-f:e o, educc.lldá'
é Portuf(Ut�sa 4; AlIlél'iea 5; São

riu c.onta com [l mull'icllla dL'
P::nll'a, 7. "e llS alunos e mais: 18 mil

A!'tm'.f?Íl'o,� ,

lruzeiros anuais (1:1' LH:\; H
Adcmir c{)m 7 goals, Liminha mi] cr:lzeil'Os f..llu-::.is do Mi-

c�'m 5; JuHnh'l', AchiJes e 'p.('� l';stérir. {;'a EdliC'llÇão' uma ver-

i dr'g-u::z com 4, ];a \'[ll'íÍl\,eJ lb Depat'Íamel:to
Renda, total ,�u c'i:,'/:rl·me I Xal'icnal d:1 ('dança., em ,1950,

Cr$ 6.091.984,00, foi de qtl3renta niil crl1zeiro:�;
Pró,ú7na 1T,â:lld:�

:ll1p verba v:ll'iú\,el Ii!l Igreja

::
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FABR!CA DE CAIvUSAS

de :\'Ie::' Ü:sta nOl'tc-amel'ican:l; suh

yenç'õ'es p:wticulnres· C' donati
�üs diversos,

Pel:J, c::;ntnhiJjdadc da esc;)'

ln, o !,:altl:-; (::spcr:iveJ n.J fim
de 1\};IO, foi de tres mil e dn

zcr.tos cruzeiI'�'3. A verb1

solicitada esL(� aJi-Q aO gOverno
;'Ct;el aI des�iJ1a·se ás .ohras do

novo edifício dJ' curs'o gina
,�:al, ntja ('o'nstl'n�5o' está 01'

(;." em 11111 milhãD
'

üe cru·

::e;roE aproximadam�nte. Per·
Lo da. escola há um p'equen;)
lemplo metodista, que convida
['s alun,os e visitantes 'ao co

l1hceimento da pal'.w]'a de

r:,'J:.t:, Com'ida a'penas; nü':)

C})l'Ígll. 'lIú gr::tt,litos, profes·
...;a!�l�O fil:tra3 religiões nUlnfr

lka de toleraeda. Este é o

Instituto Nacional doPovO, se·

gun(�::> inform'3..çües cDlhidas pe
la J'epOl,tagem e que o presi
d(�]te Gt'tulio Vargas desco-

B:.rnf,Íl (Em Sú')

End. Telegl',: «!{:ANDER»
.

Caixa postal, 14

Blurnenou

llheeill inteil'ameQte.

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

,

l!Iil"l'tl';'" Y1E<"-JI!.J'
Fundado em 2:('(��· F-:';;�h·;;hit{l· ;;3�'- 'E:Ild('J'('ço ,Tf�Ief�r. dNCO)}

Capital integralizado ... ... '" . '" ,'. ':;1'$ 15� 000.000,00
l?undú d' rm�erva kg:1-: e nllb:as 1'€ S�I'V•. ,. Cl',$ 2!L417.,252,10

Total do não exigível ,.. .,. ... ... ... .'. ..' Cr$ 44 .417,252,10
AGENCIAS E EfWRll.TO'RiÜS·N i1 S PI�JNCL:�AIS 'f'f!AÇAS DO ESTADO
Dl\; SANTA OA1'l\R!NA, NO RIO ·ln'!} JANEntO E CURITIBA

Taxas de Di) põslúos
Depósitos a vista (sem limit�) 2�"�' D1�PO'811'OS A PRAZO FIXO
DEPO'SITOS VMITAHOS Prazo lÍ'lÍnÍmo dê ·12 mêses 6%
Limite d:_1 Cr$ 50.000,00 . U/2';�) IfÉPO'SITOS DB AVI�O PRE'\'IO
Lir.ait3 de Cr$ 100.000,00 41,il· Av;;](! de 30 dia"! 4%
'D:EPO'SI:TOS POPULAl-:,ES A\riso de 60 dias ' 4,1/2%
Limite de Cr$ 10.000,00 G% Avisu de 90 dias 5%

. Aviso. do 12() dIas
..

5'1/2%1
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Enco trou ...
ue

•

tie r de um
----

Suspendeu a demissão
ele mais ele seiscentos

Os [orunts anunciam mais

lHI1 t'sulwlalo em pers
Jjedi V,] na Jílsliça Eleí
tOi'al, E,n1 fw'e 110 I'P(,I,I'SO

cor;,tl'u (l' dlplomaeão do

s·r., Benjamin Fm'{I, em

abono impetrado> pelo iii',

Chaga,s Freitas e com pa
reeer fav(H'Avel do procu
rador geral d3 Repuhlíca,

i ,:�:!A, que regulou I} exercido
Ih L,lodoJogia, i, vedado ex

I'Ul' Ú ilpl'el'i:1t;ão puhlica. seja
"lide fOi' li.'; trabaUlOs (jdon?
to(,)gieos.
:\ uuvu lei C',labp[t'CC fi prazo
dt· cito liias [�:Ira 'a. retírada
G;F, dt,nl:'lflLll'as e üutt'()� 1raba'
lho;; das vitrines das ruas, su

cauns e salas de espera sob

Pf'Da da aplicJ.!;:"i::. d'js penalí
d"rlFS Jel}:Ji�,

RIO, 12 (Merid,l '_ O dr. ríassú. dermatologista. Este
Luiz Felipe Oliveira Nevas, ( eonstatou que realmente se 'tra

médico do Instituto dos>I!idus_ tava de um dedo

Movimento pró·aumenlo de salários na "Western Telegraph"
Norte, não atingiu a f'orma de

o

.

Ri.:.i, 12 OIerid,) _ o pre- J s.ervidores, admitidos nos ui·

!"ldente do Instituto de Aposen- t irnc s mesas do gOyel'l1;o passa
tadcr!a E' pensões das ernprc-

"

dI). Declarou n sr, Oscar S

gados em tr-ansportes e earga;; t--venson que por uma questão
1 c2clveu suspender a demissão de huruantdnde, pussurú a es

sumária de mais rle seiseento'i (lidar ('''tda ('aSa em separa-

EscQr,dalo J
na justiça
eleitorai

�or do Serviço Nacional

Fil('aliza�'ão de :'fedieina, em

greye dec laruda, mas sim de

resístencta passiva, principal
mente em Recife, o que. traz

corno ("-llsequencia grande a

truzo no enda das mensagens
.!Çl:,tes o mcvímentry de tele

gr;lIna érn transmitido após
dez minutos, enquanto agora,

de devido a reistencta, leva cinco

a seis horas, A J'eh-jndicação
eles te legl'a fistas consiste 1;'0

I,edido de 34 porcento de au-

tríártc s, roí procurada hOje por
Um contribuinte muito :Jflito,

E'ste, Elias Faustino da Costa,
exibia um pedaço'
comprada pela -

manhã Em Co·

pacabuna, dizendo que depois
de já tlll' comido uma boa _par_

te, enccntrara dentro da Iin;

ler sovtetíco Gromyko dará ho- assassinato do primeiro minis

je sua resposta ás sugestões l;ro Ali Razmara, e os ataques
ocidentais. para a nova conte- fanáticos á Inglater:m e aos

renc'ia dos Quatro Grandes Estados. Unidos, confirmam
chanceleres, Espera-se que piores suspeitas.

medícos recomen, Gromyko revele finalmente se 1--'--- -

a Bussla dese]a a. realização I Haia 12 (CP) -- O
desse encontro ou l�t.íO, ! holandês anuncicu que será

i refcrcado o destacamento des-
- I

. -
-

.

popular" s�nd.o rr:and'a�o dali
. I�o:l(lr€�, 11: (FP�'_ Fontes I te !1a�s q,ue luta na ��réia:

para c' DistrIto, porem, .nao che_ r.fH'lalS hritanícas dizem que o I ()� jrrimerros reforços ja estao

gou ao destino, d�saparecendo'l
Irun ,('orre Ó 'perigo de ser' Em caminhO': pOr via aérea, e

<Conclui na 2.(1 pági·na letra E) transformado. numa segunda (I restan.te da tr':'ll!l será em-
..lo__M"_.,.� ,.�....,.._..,- �� ",..__ .. ,,_"'_'=_.... <.. • '" ..,;:::.._� ��.__

de um

urrur

do.
carne

mo, ,1� O[el'id.)

TUa, 12 I :'Ierid,) _ O Dire-
,dal"am a Elias' que fê";;,, ·ime.

diatamente à Polícia, Mas ele

foi à Delegrrcía de Ec.onomla

I,. ta an" jor-nais. faz publica humano: O dr.

que, cm fac(' da lei numero Neve' encamínhcu "o paciente"
ao fi' 11 ,-;olégr:·, dr. Demétrio Pe.,

I/arca·do hrevemente .

I

11io, 1� I \IErid.) ,�egl.m- Rio, 2 (Merid.) _ A opinião

I
presidente do fhu.eo do Bl'Jsil

í r-esxarlo s, ('outra a exporta- perdíça-lns, em trocas agres- Sar,{-Jago do

qUi' terl" se apoíndo nu-
c1', il.J'urmarl'iE"; do.'� e�(,l'LtürlOS ele circulas hem autorizados (' ter sid .. prestada, á tmprensn, : ','in de produtos de lei, como sedas e de ocasíão, 'mas eon. _ O C"n�flho' Economico e

ma cprtidúo inexata, pns-
!Cf "trai', dfl "1,.Vestel'u Tele que 111io ev, ']niu a ('umpanll:l por àqlleles, quandfJ, nO! f!lat· Ij arruz, a madeira, o fum-o, a quistar (�.: i:l eles a maior sOm!!

I
S(ich....l das N�ç�es, Unidas u-

"ada pU!' um fímc[GDário '�l':jt�,I1", 1). :_'�G�'_��I��nto Pl'ú-an-' i:liL'iada l1a� Ill�:�a .
__

redond3 _,da I mente, (ULer!:l Ú,. e:':,I� atlt:ílri- <'e,',! ele carnaub'.l, o milho, o ti" bellellclGs para ·a nossa e- provou, por la .,-Dto" contra -GS

incümpeter:.te, 1'1>' L:"
llo.·, . ,dai �(J� rI- 1> te!e- c. 'llfedt'I'Ut;:tO .'.:t,·]'.Jual til) .(..,- ,1;],1.- " >.na fllr.tnbll1í,'ui'J, I :,tl

__

'�ll. ,,,te, cOTIomb, O mais pI'ovavel por :i do blúeo soviéJ.ico·, /)' .projéto-
"�'J��__ I ';;'- ,fl"I;,-I,; [�" [lPNfl', .\!:u'&nlwi), ni;�l'eil), par!! IJ t'<��;In.heleci- C,q·;.• ter IJef1ll::;i·h,a Sf' a'. ('(jntill,L:(!i1,�ias do mer·. t::;r;to, p manter::l, JwüibiçãC' I

.

-=�- �-,

.
.

__

CCl1';'" Pm'Ú p P.iú Grande do l'I1(i',l(l dI) "ist,'ma 'le ,.�pertl- PUc!t'nlO" aS�k\:!.I!l'aJ" I.'om II' '11" t·xtel'I10· ('fJlüc:lr:1tH a u;- rlJ;; eOlupensações e restabelec e vtaje com aegurançb a..

t
.

B11unen.>',u li Joinv1141

llmiOl\iil!i ,O rOG'II(91 dg COnS91IP9'da� ;;��;�, l�',ill,1f':�:'::':�: ;lOl;;Xl�::ii�x I�: :',a':��)n(;i;ll::I�,�;ll�,íe;� ';�:�:::!�:���� ::'j� ��:;:�iúut::: e��:"I�J;����h����t:I'\�: �:��e�� 1'��Ü��!a�� lh'�'�te��:���:� I EXPRE:S� � �� �: .\ R A

U U b U Uu u uU JlC�1'llla: s h !IS CIlllis �e \'01- que (livnl;.i."II'Js ('J!l pl'imeÍl:a nra·;il,.[} l'emerlio nfiü é �'1es' J 11al, I Rua 115 de rSo..._ :!I6S - Tal. 1.(5fi

1asse: a pro('üssnr p�sc eOlTICr- r:-uot qUti a ··uspens::io dos. ue
..._------

pl1inJ·sta �rHSI·lel'rao Ivy- Impr(,la
dá de exn!'lão, O aS':un1o (:nn· ;�()dcs (' HlJJCll,<;3rIGS tem ·tlnI

U tinlD, 1;:;1' assim' dizt'!',. rOl mes' ('m'ater tlirínitivo (" foi prevía-
mo e�t3gi i que se verificou lo· menl(' aul')1'Í:l.3,la pelo j.),'esi-

--------�-- ...... -,.. '

go após fi de'erminnc<ão do si', r1en!'c !l11 P.t'!lIIIJiil·:" -N:lda :iH'
Ú. p, �l" JlfeZu

I
bda, RiCÍlrno .Tafei, f,lzendo' sus.tar dica venha o BRnco -do Brasil

.Nt ediçãoc. de <1onüng'o p, pa�� Na,� ,,(JnJConlor�_."o-".c,' Ofl'CI"jl'" dO C.'·,s·c ['e_,"ÍJlle I'I'G conlpell�,acüú, 1
'

l'C
-

I
_

" ,. n" _ , � ..' . � I!UH:l1' essa ::l'lt'n.açao .I'lv�a·
s,:do publIcamos rrfiln nota sô_" Cf:n;_emlrIU (12 Chopin, Com 1949, s::!J os aplaus.!;; ele 11n,> e cs ti'.! l1el" seu presidente, pois

b:': o !'�C<��':l, dn eminen1 e pia-I re .Ii:-·:,do ]lor int?rméd'o da reparos de Ol.lt!'· S, o

f.�t{i llU ('Gl:,scnso �el'al que u

mJa. bra"II-lra. Ivy Improta. Empl'eza Viggiani, no Te.atro Hem e llIull:]. esl'o!'(;tl <i.IS l'erel'ido sisleuw, ao in\'('s de
Este fé.stival, que será, certa_ Municipal de' Ri,é de Janeh'o.! inten'ss1c1os na SLl:1 restaura- henefidüs, �ó Lr·-uxe pre.iuízo!\,
mente, mais um m:�rco assina_ TVI IMPROTA atuou como so_ Giio. ll1uit::, notieiario ol'ier..1ado !Iara o país pO!<isibilitando a
lando no�sa vida .artística, é pa_ lista. e:�ecutando '0 Concerto em 'lesse sentido e, cons=lln!e (lj) importação. ele artigos (]esne'
tl'ocinaud exclusivamente pel:l F'

> •

d
-

I I c' '1l'C·tllosi a IvI�n-or, sob a regenr:la ° : (l'V '�:all (e 11 guns
Sociedade Dramático Musical ivIae":ro Szenkcl', Sôbre êste nOnna11llente cUgrvs cl.:! Lda
"Cnrlos Gemes" que o o1'el'1'('e c·cmcerb escreveu o crítico An_ cOl\fian��'3, .até eausou espeeie
n, seus inúmel'o'1 e culto� a.�so_ dr:::de M':ur.icy do Jornal do Co- r. fato de a informação �()bl'e
dados. mércio: "A pianista IVY IM- ,resnlt:uio do encontro dos
'Será realizado amanhã, dia r\e1e�,"ados do ,'omerdn ('0111 o

(cconcIue na 2,a letra Dl
14, às 20,30 hOras e compõe-se

ITem csreter definitivo a suspensão
c/o sistema deopelações vinculadas

Foi previamente autorizada pelo presidenle da Republica a adoção da medida

12 (1'P) -

do pa!'lJdo Comunista
mais dois sttpO!-:to� cumplíces
do ex-chanceler ctementis, na

Cl1uspir3ção para derr'nhar

R:rnd, 12 (UP) -- O Sena-' pl'oy�l(la pela .Cama!':l do-s De
do, aI�['o,\'ou o projeto' de lei II putaé'Os, foi dl' L')l voLos 0�1l·

dn govcrno dispondo s::;bre a ira 133,

'.'ililllllllmlllllllll!IIII11I11!UIIIII'"' j';estigaçâo dll quantidade em A aprovação do Senado foi

AjUdar a Cam�anha oe§ lihras de materiais estratégi., OH forma de repulSa da pro�

.fcJdm�açào de Adultos é; cos, em mãos. dos industriais I p�sta ,Jlatrocill�.<b pelOS mn-

cooperar a)ara o {>ro-=t it,llj'anos A votacão sE-creta de! narqUlcos, :pedIndo ,C/ue fosse

gresso do Brasil ;:", ' .• , , I re 'ha�ado ·0 TJI'ojeto' Togni, no-
,umwuaUiIlUIIIJJUuumnUJUlh"': 1-I°Jeto, que .Ia tmha sJ(lo a

. ,

'

�_.--_ . _�__
llle que lhe fOI dado pcr �cr

diu esclarecimento sôbre o crédito

obrigação elos
<\edararem suas existencias de

uns aoo materiais, ferro aço,

de um programa já em mãos da

Sociecrade, f'spec'::lmente elabo-

seu autor o ministro da In
dustria e Comercio Ginseppe
Tc·gn. A lei aprové\da por 18
\'ct:s superou, -sendo interpre
t�!la c:omo outra desilu.são pa.
ra o gc\'el'no que vem ohtendo

\'ot.l\:ões deheis na Camara,
:Ii-é FtJe e·�l1Sl'gllhJ 'j'inalme.rie
I' c

ohter l1ulllel'osH_ votação de

t'onfiança,
Uns 62 !)�nadores . não as

"istiram Seqller á esssão e fnn-

carvã,:', madeira, cohre, zinco,
borracha, etc, para {lue .o go
"ern.o possa saber a' que reser

vas em potencia pode recorr"'r

dura·nte seus preparativos pa
r a a d-efesa, Os interessados

rad.o pela artii,ta, C' nform� a

::ª::,;� "::;;��:�mp;;:;���;; solicitado pelo·Minislro a Educação
tfIslicas; , DI<:SPAC.HO DO PRESIDENTE GETULIO VAI�GAS - DESTINA-SE Oi DINHEIRO A' CONSTRUÇÃO DE VIU

p:r�hms - CuprichO; _ Rup.1 GI�A'SI,O DE�TINADO ,AtS CRIANÇAS POBRES - «INSTITUTO NACIONAL DO POVO»
liodla. em sol menor; Hio, 12 (:'ofertd, I -- :":0 virtude da Ipi \'otada pel!) tel�ção, sl'gundo infllrmtli' lll, O ginasio' está fun{'ioeJlndQ. a

Gr:::n:ldo� - Andaluza; , prl'('l'S'O ([lIe O :'oiinistro ela Eflu C:ngresf'o para auxilio ao vem da Igreja, Metodista dos t.res anos cOm 8;j Hll1nos, ('om

I 1 t' t (' tI" I' o Estado�,' l.!ni.:l,os, O 111StI'tllto' 1'1 1 I 1 ... ·

RachmanÍnoff -': Dois prelú_ (·ar;iío a)Jreser�oll ao !1l'esidl'll' .11�; IIU o ,en ta !la o\', o - "" . l1lensa te ae,es (e ('em, �!I e 1:'iií

dics; I'e Yal';..(as, s:lieitandll a abp!,' prN;idenie da. Republic:\, l'OI\I ('cm um ,iul'dim de inl'unda c.orn _('l'u7.eiros, respectivamente, llH·
Debus�y .- S�lirée danf! G("a- tnl'll de credita eSj:el'Íal rle 3lJlI zelo IDllvúvel,. despachou; ;,(; alunos que liagalll mensali- I'a séi'ies primcira, segunda e

I"1nde;

I
mil eI'nzeiJ'os destinado ii pous- ""olte pai'a ÍnrOl'lllal': rlade de 4{} cruzeh'os um ('ursa t(,l'('eir�. n ew'''o de tt'nhalhos

f;hr,jlin ._, MazUl'lm: IV BtJ- tl',lf:iio do LC\':J (;inasio em (ue institllt:_; é este: ('umO primário, COm du[)s aulas diur- llwnUH1S t!o!,lta ('Om mais, de
-�-----'-- -� ,'stú Ol'g:wizado; (lual a sua 11as e noturrJHs, possuindo cei' kezentos n1llllos qlle pa�mn I
Henri'" Queu,"'lle.1I9·':"·':\lo 'novo

rinalitiade e (file benendo:; Clt de quinhentos alunos, cujas ni.ensaHdades de einl',o e dez

presta", mensalidades somalll ;{!i mil

X os�o ('t']Jcrtel' rui ao I llqi. cruzeiros., . � o

'

�il. na Quinta PágJna)

pre�idente do Conselho

EXPRESSO
BLUMENAU-CURITIBA
AGENCIA BLUMENAU

'ta. 15 ifti, NdVem.bro, N,Q,l1a
EnCl. Teleg,; "LIMOUSINES"

FONE,1002
PREGO; Cr$, 155,00
AGENCIA CURITIBA

fifi. N/}'l.'em-bro

no em Río
mOllstrilr que e;;támos cami

nJlando pnra um
. futuro pr:)

mis�it',

f'aris, le (f'P) _ Os .io!'

!
(\ueuilIe, JUgO apo's tel' ['e,'{'

na�; !J�lltíecs re('('hel',all� b�1ll hitln na ,\sst.'mhlci�l N:H:ionaj
fi fleCl:':lO e[a ,\""embleta i'lacJ[J'

I
ti SUa nova inycsl uh!!'a, r,'�:·

n�I que f!ell ao sr. I-Ienri .

I11eQüU a!ol suas negüeiaçt�es Pt)
Qliellüie a ino;estidul'a de pj'e-

•

lil,'ao;; íJe�t.i n's p'lJ'a fi Ol'gani.

tuto. ú run Hivuda\'i:1 CaiTeia,
::Juase em f'Íma do tlIuel ,T.s1iQ

Rie:II'do, nas fraldas do Mono

dtl .Frl\!'I,J, () lI,stitulo \ foi

fLJHdado :1 I.I;t:U' Ile maio de"
I, !-li�{j, 1)..10 t'dW::llloj' P !Ja�l r

N,C.

Paris, 10 l{lPl --' () pl'esL
c!,'I�te do Conselho, sr. Henri

li" .-i.H.-. ;\!iftTI,tn a rf::'lt:1Íôci
gabiü2te. A. en:.inn r(.. li�i{" .. -), rV;';ülYên le'.'al�

.,·tn!2�r.1 d(�!f"'.'1nçjü ii Sf-r re!'e- :';; l'd�)H;:l!i pUIil'H; ll:ifTLl,>la 'iu
:! 1:"1 f.t-:-':·-' l"hl'rt� ti -, ��nvernn i tI, t,-) H'i10� dêPOlS. tln1[i t"'S":'

,'(ll :.l SOt'ialis!<t, teudo " fréTIte!:J sim] ,Ie" ';['m objehYfIl' 0,-; 111.
; :<,"('1'"t :\d(J geenl, 'oi', {�ny d'O'"
\blkt. II',!'i" lP IL:P} -- ['al'('C'e qUi' O P;'OfP<;S/II'
1:;1' ([emlCi':U'Ú :t jlllhIiC[l(;UO fi:l 1037 pal'a os

<,ideui.e do (';c'u,;elho, A19níis
(j'gão:; !Jell101'ÍstíCG'; desl.1co1n;
a qualidade do dI', em met1id�
rn P f X nOHr.presidente tio

(.nm:pih" ._- n primeiro i1 oe\!

;)31' pelo t('reeim ,·('s ri Chefia

do goverm} [jpsde () tempo da

JJl'esidc,j]i'in do Ccnso!ho do sI',

riefJI'ges Clemcnce.'íll, E frio
z(,m que realmente, "para CUIl·

cel�tar :J !-.\lU:l�:àlit sot - lllCSH10

'um 1l�11I médico, t:U!íl Seus 1'('

medias 11I'úst]l'oS,"

;'.ta de llI"tel'iul c]o IWYG go
úne'eo (ll'esiclido pelo so,·ialis·
-, llelrÍ Otleuille, que dever:1

OIJ�tl!l' lia lllRioria g0\,el'n:l
,�ei:l:tl .Ia gabinete do sr. nl'�
'L' 1"1€'\'en, que são: Radicais,
SCeialistHs, L\'farrepistas (' In

·ellerdelltes.

lif"p··.is de v'e('e]Ju( das mão;;

(�O E1l1haixm!.8f' \\"illinm paw·

ky, li' ,H medalha pelOS ser-l
\'i�cs lllis:'�Il:il'i')s, Atual I

mente a es('ob· (. superinten'l<'ida pelo ('asa1 Bu·yers, que não

I'eel'be UIll tostão de saJú!'Ín.
n dinheiro para a SUa

A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAU'DE CONTRA A GRIP;::' _

O Centre Mundial da. Gripe, est,abelecido . Cm Londres pela Orga
nização Mundial de 8:aúdé (OMS), está. de"envolv�ndo Unl:t ,,1-

f E R IDA 5,
E C Z E M, A 5 I

INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

.• I goro,s-a campanha c,l:ln!ra .(Js. surt·os dessa. ehf�rmidade que <,.,tã'
" I
1 ' st� manifestando t'm numerQsOs p.aíses, especialmente no Nc!'te

'iI.. dn EurD�a, Na; fo�o. o rl\'u:or ANDREWS, à esquerda, diretnr do

: �f! Cantro, inl1cula um furá I) Para comproval' u violênch:t e ca·racÚ·..
:;' ril'-tieaR do \tiru�,1 Isto é necessário pat'a a fabric'lção de vacln'1s_
)1 ',Iapre priad..'1,s, ao tipo de gripe que Assoln agora o mundo, -' (F'oto
,

' .

fl: ONU --�, Esped."llIP'_l'l1 "A NaçãO"). .

.'. I
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