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A"clo CH_�TF�DBRL':'W
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ElltlDJ:iOV h:N. H!..I.:1IHiu. :!ü, te:HHJ!"Jfil1d. J!:Sli1 ri;�j.JüiJi1EU
de .E'avereiro - i\. díl'f-luj ido. 11:::. 1 :.1\."1,:-; lJ:'iuii.fr� t ro,.. :.stll)�J n.::s .. ;:é ...

companh�31 Philtpp, l'>:P" ·'Qu.
'

"l.. lll.,'� palaVl·:;'�. díl;lõ de :im,
Inda pelos 51'S, Lupart f"'-l � l:t� pi-ovíso �

Phí llpp, 'l'rom:p e Otti,,; ofel e, Se ú no::!;., nmigo Emt;JU,j3.:l{ll'
ceu um almoço aus Di�:. lo' :--)uUz;�j LLi:rU lJiia HIE' tiV255B B10S"",

Radíos Associados!! IHi p'?s:. ú rrauu, t:úftl L !'J�:1.i ü111Ü sagaz a·ii],

de 5êU diretor, �r. ,,"'\..;;:81:; C'l"i::t- '�Ll:!. p.u.i.:ci J Gb]c.tiv�i dEl�. corsae,
:J Iocu.l

, jú liIít1}o de qUaisqu�;r
il*_:":�11Üi�:J;:lJ ,b.;:. 1 uíuus e,au5adi�5;
Em Amster-dam e RutJ�j:d:;_n:1 Pê .. ,

i:):--. IJLunIJ3!'tI!:lUB n3zjst:i:'\ fu naG
dhIa que �'SlF pais C'f:;'te-,,'ê em
�11r:Cll •. UIlJ�L das H�.:pr�5siJf'.s da
lUl::t al'nJ:ttd� t}üs llG::'�:-:l, E dí;"J:J {'"
(J alal'günlf.l1r{) u;, "lJp[�[fit'Íe d,a,,::
v:tia1f1s di�; gueira . 011ttm':1, ús
não combatentes enIl8LHui:J11I 't

preocupação dos tratadistus (IJ
direito inte"nacíúna J púuííco . A.
horn ba e u fer,oddade das gUeí'7
ras não declarudus pelos gü"
ve rnos l,- LaJital'i ....);:j l't�vi_üücion.9._"
)'3.111 a H:..:tU]'(;Z;, dül, " �eltOS da.
POljul�H;üo eivi l, JS conríttcs
l!d!1,1al·;'�:. J''\_qilt'� flUL" era .H. U}....
tini:'!. a sofr' d:>:i eGnsEqti€:ní,�:iI'�S
d3 guel'I'� .. _1.

-

��ül ti se!' i-1:i:hn€::1-
-

;Ih _.1 "tUf.:hlalÍt: dos vic,la-
�_ \� le

í

d:j:S nUt.:;J::o, AntEs
" , jll"illl.:Ll':lS plJ.tl'ulhas ínvaso.,
I :iS at:!carcm, TlP: nontelra, as

tLlf]Y�:) dO!-1 e��pr(!ito:s rSEular?s,
n popular;ii.u civil entr'a ;1 ;,tnlil'
H. IJ!'ut:llidJde dos novos ll1;tc'dos

" fazer a guerra."
Viver-am em 40, ü" d<::o::le I ei�

110. o pes:: li!.! guei-ra 1t)'"al �,

urna gU' rru que éle.� não provo
cararn, mas que '-5 nazi::;ta':
trouxeram 11::1'a tl�ntlo .I,as SlII:tS

Íl'olltEiras, cum req\ljnlt.. �, ,F"
malvadez ínsupurável. 8ubr-i!vóf'1
o voss" tsrritorto em <l'I. () j!il�
dirn nc landês vicoejav,". =m tudo
o f eu vígnr VOs�a újJül'ü,sidl1Üi:1
\'osso comprovado !HtHl1' :l,} iJ�te_
!,"!'S;, pzbli(:o, havi:lm I ,"e" 11,,\it1ií
úo gralidu palte d:J:--; i,'lg'iúPFi cjE..,

\,!l,,'tR,laR. I'e von! G do 311c, u::;,�'
"" I'üdcl' "OlllPl'OV!'lj', sena" nu;;

qll:ldt�h·õp.r:. Ilpf;t rtlill(J}� pPla br ra
L;-....l'dell) �. l,f�lü fee;j, d':.; ch'all:i:z.?�
d�J a::i:3.}t,) Ct:!lt?T!lLto !:i'GE=:nda

----__--_._--
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Âumenta o número de doações recebíde; ...

Desde que ,.a, Assembléia Geral d'as Nações Unidas ,suspe;l_deu SU!.lS' sessões em 3 de dezembro passado, três de seus
m.ais destacados membyos têm tra1:ialhad,o intensamente para
cumPrir .a i,mp1r';:mte missão que a Assembléia' 'lhes confiou:
"determinar a haBe sõb!'e a qual pnde ser conseguido um acôrdo
satisfatóriO' de cessar fogo TI@.: Cpréia". Integram Oi gyUPO (� es�
querda para a.', dire;ita) Lester 'B. PearsOn� SecretárilO de Rela ..
ções Exteriors do C�nadá, Embaixador NasroUah Entezam do I�
rd, .President.e· da AS'sembI€ia GemI d!lJ ONU, ,e Sir Bene'gai .. N.
Rau, Representante pe-rma'n;nete da IndÜli junto' à Orgl1nizaçãoi-'In-ternJicl'9n;aL �FOTO ONU). . ,

ramos ouvir, ontem, o cmte. do
23,0 R, L, ten, cel. Manoel
Mendes Pereira, que assim. �pi�
nou:

"El' com satisfação que ex,

pressãmos a simpat.ia e o a ,

pôío u felíz iniciativa, da popu_
lação de Blumen;:tu, que num

gest,o expontâ.neo v'em daI> mais
uma demonstruçãu do úilpíl'jto
de solid:ariedadt:- humana e dos
seus nobres sentimentos cl'ls�
tãos.

"

cem pinda nos He spítat Sa n tu

Isabel, 'Onde vêm recebendo di:;.
rtamente, muitas visttas

,
Ro ,

deadas dos cuidados de médí.,

NEGOCIADO NA CORE'IA

A campanha iniciacla por es_,te matutino em f'WDr das trí ,

gémeas, Cujll nasctmento ·,veyt..
[jcou�se no HOSPital Sa,nta rsa,
bel, v� .merecendo

.

da parte
de nessas .autcrtdades e. da no.,

pubiç'ã.b em geral, uma. acoihi�
da qu� bem mostra o espírito
(;Ol1l}lJ:"eensiv() e elevac1D de noS_
sa gerite. Filhlls de p:lis pobl'es,
que )�: lutam CC m âificuldade
paro. a;·manutenção de cinco ou.
lros filhos, que às precederam,
é just4 que Il. inicÍ{l;tiva, tO'l1w.dt.l,
pelo ni�dico Afons� Balsini, elll

colaboração cam este jornal e

a, radilo: Local, a lct.l n('.e (S l'esnl_
vados" que se eSpf�l'a, p-Oi'sihili.
ta.nd,q j;.e_ã cliancinhas l'e_

cem.,vi.il.dus .u.u mundo, um 1)1'in_
cipio dn exiRtenciu. confortável,

Sôbr�. a campanh!3. há dias
iniciu�.. e qUe está. tCmando
vUlto':ém nossa CÍclade, procu_

eos e enfermeiras que não �is

esquecem um morne nto. "1:-'.
eontínuum com boa saúde ,

des trab:3:1hadores das
'nhias 'colOnisad{)ras
tendem .explorar a l'�gllW, ar_

m'1l.m�se. para defender I:aS gle_
bas das qua.is se apossa,l"am.
Com alguns sOId!l·dos enviadofl
PO.l"a ali. 'Os criminosos reuni.

ram_;, formando um só bl-oco.
Estava declaradj;J; a, guerra e,n.

tre .(Js intrusos, e .OS polic-mis.
Não (a,rdou que de ambas os

hdós wmbassem 'as prlmeir:3s
v�timas: Cerca de;'mil e' trezen.
tas famílias"· habitam Call1p'Oe,.·
1'e. A maiorlpl formaillL pCJ' jn�
trusos.

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

Não tenws

',ml,illlrl'í, j I i i IIH!IH;: � :'III!' íllf'�
�jutt�t.�· ...�.� -;"r;l.

..

·��I.a� is ... Vt ªEdue.l.(;f' ,; d � ,'i� dílí.ilS � �

COÜIH',··"U" ,':>:-;'. ,., ,lI'O-;; I!rÍ'_'�so oH tlr:U-iir ::
.:Uim�.:miiiljjlilllfml!JlmlliilUh - {'ni'lI-ini n:: 1r:-reeir:l

{Vàt ã. Joinvile?
Vilij"e com 3egurança
,}, - no

.fiSSO ITAJARA

succsso. deS!-1]; '�llmpallh;1. d" <-II.

nho FlJt.ruistn, c ele pI'ofundo ri I.
canc!' social. Acreditámos mes_
mo que o r€su!tndo dn tl]Jêlú
qUe vêln fazendo a Imprensa c

o Rádio às, iJ;1mas gener'OS:H;
para o caso das trigemc-as, pDS.
sa inspit'ay a fm'mação futllra
d.e um Institutct de Proteçã:J e

Assistnc� à Infe.ncia, de cal'á.
ter particu!llr, numa amplia.
çã,o á idéia inici3L
De ccração, todos nós, "ho

mens de bôa von1.'<l.d9", l:iplaudi
,liam'Os uma cruzada. dessa na_

Nl1ticias do Pais

�m�ré�li�o de 40�------1
I mllhoes',de cruzeiros· I

H':� ao Rio Grande do Sull
Ente!' ')s inumeras dO:lções fiJ. , ,_.__----

rc_cellhl;ll;, .' a..'>.�UW;l,�U-O.lõ�.',F' .
:l.I1�:i.

HOi> í)(;I�!S {iri11as "Adex" e Te

I!e'lag-em União", prel"enteaYldo
as garo�inh:�s com urna enorme

quantidade de agas:1lhos. 'J'JlUl
bem .1) f.l·, O�m8r Gal'l>;:;2zi, fés
entl"êgn, ontem, de Cr$ 300,00,
elf'vandC, 'Ussim, j[ impol'tan('Í!]
já arrecatiada,
Em nossa. próxim,; edição di.

vulgaremos l;onronHe pl'Üln�i ,,
mos, a ,relfl,ção UllS dGa(�ões já
recebidas.
As l'ecem_n!lscida�; pel'mant'_'

.

O '>�eer'e_

es�:_:uü d.') �
sr, Joà'j IGouI!a.rt, veiu a "sta Cnpibl,

pBl'a prestar v seu comprorni"_ I
00 de deputado fedel�)l eleit·

pelu PTB, !lpl'Gveitou:: ;J))oJ'_
,lunid3d� para trnta}' de 11l1))O1'.
tant.es assuntos rel:'JCÍ'onad'"
C,OIn( a. administl'açãél do Rio
Grande do Sul, no valo!'\ de qU:l_
ll'Oce'11tcs milhões de cruzeiros.
lJur[l seI' \·:p]jcado em várias

-t.hl';1.� €tit'� -:í:fi1Ti.!TI.i"êfíttf"7"�� - "iJttt'j,"9.E:
cujo inÍl:iIJ é inadiú,vr,].

motivada
do mate.

'a-purado, I() desastre teve como

I
Numa" gl'ande extengii_o f::>i

causa. O l'Cmpimento eLo ]llnhão destruiila t,Aa .'1 l'é,çJe eléc!'Íca,
de um carro qUe transportava sendo larrancados e 'atiradGs a

frutas, de pyefixo VA.184, i() dis't,)ucia 'os l'e:l'peetivos pestes,
qual, ao paS'slr p,ela chave de Uma. senhora que viajava em
desvio que alí existe, descarri- cCmpa,'lhi-a. de .. sua, filha. �rt!1',
lau qua;ndo a ccmposição, que F'i}iida Miranda, declarou 'à no�_
éra puxadA pe�aJ I'ocomoliva clé., sa reportagem que":i p':!rtir' de
trica Nr. 2103, corria. à velocL vam cOmeÇou a trepidar de
dad,e de 80 quilômetros hora- Teodoro, 'D carro em qUe viaja_
rieiS, me do impressionante" Teve, en�
. Â!o ter c'Imhecimento do ocOr. tão, pressentimento do des3.stre,
rid'O, o presidente da Repúb.li-l havendo éombinado com .a filha
ca, qUe: se .encontr,a na- Pl3'lácio para tJ",tnsferirem.se, ambas,
Rio Negno, tomo'Q, pessoalme11-J p,aÍ'a ·um 'Outro vagão cu d'esem_ 'l'EREZINA, 16 (Me,rid.) s8mbléia Legislat.ívll' que, além
te, a iniciativa de promover a ba.l'care.in. Ern Nilopolis deixtl'_ Foi r€velad'o na Assembléia Es_ da dolorosa s,2ca, está se desen.
id:a dos primeirOs socorros.. ram .á'comboio. Foi então que tadual, que l:llém da seca, -O sul rnlando ne sul do Estadc, um8
Assim um tI'enJ. foi enviadu se deú (> ,desastre. A l:ocomnti. do Piaui está sendo atingida neva b"3.gédia: .\f peste está '1_

sob .a dhef�3J do sr. Nicanor va foi deter.se. a 300 metrcs por uma; violenta. mCJestia de tingindo os rebanhos já sEm á_
Pereira, -para serem tomadas as ad\ante da composiçã-o, gad:o Em vários> municipios, gua e em pasto, Informou que.

t "
_..

a l"nesperada peste está matan. h
..'_oJ·e serão ;:Lssin:ulaR ,:to-; p"rla�providências imcia1s. por par I'l

grande parte da eymçao, Ja es_
'B '1 o do, sem pied:ade,- o gado vacum rms pal'a nomea<:õe;; til.' f:iln.u�dj3J 'Central do 1'asl, c Dl a·.1

-

0lmn'""n..... � JO'lllVii" , tá, perdida. ' .Pl'o D "..,... v

em vanos nlunicipir s, aumen. dat,::>s ii direciin de ,'an�IS �tU.,qual e� ,entendeu IlI0 a <tC!_ . ''''Vl8.'''enl! ràllldas e sel{lil'1ll> �, .,,--- •
-

'd t V
..

M 'd' II tando assl'm n afll'ça-o das res_ tal'quias nu Rio Glflnf.le do SUl,Rio 'Neg:l:'O, 'o presl en e 3.rgas.. I TEREZINA, 16 ( en lona
,
u.

t n
no

. t F pecti';as p'opulações que J'á crt. Ao que :JpUIOU a nO"u. rêI' r"E, pouoo depois, OU ra. comp-� I EXPRl!iSSO rrAJARA - O deputado udems n, ran.
�t P d S u d > •

A" recem de :alime;ntos () ágU3S, tagem, serfto nUll1(,'Uc!os; lJ"\"" .

.

si"ãO pa,r iu de e TI() eg n:o, .DU·b 1'" dÁ Nov. 61'\ _ TeL:l.455 cisco Ca,stro, .cOmunlCOU a --

OI '1' d
,....

• ...� R " " "

2'adú do TAPe, Bt'.. aCl hl aconduzindo médiccs· e engenhel�
_.;....,.__-"-_...:._ � _:::_::::___-------------

..

Cosi,}; del<'guei'> do IAPETE:C,

S·'em respnsta� as 'III-lIas propostas i ���1��1:��1 ���eh�,;ra��]i:��dO d��
. U

.

ii I '

.
1 �����:�fO�I'��'\J:,�� �l:;�o�õ Sl�

de paz da 0.- Hill u. a' China c�munlfista;1 ����lt::.�e��í3sül��:(:ij(�:��:��; SI�ir��::
I Reine-rI. O delugndu do IAPI

não sel·á nO!lll':Jdü hoje, um:Et
"

d f das de Seul do I::Jtlli11 PI .:sldeld e, des",a mi�Passivei um'a nova evacuacão as orças UOI_ fi vês que se E�!Jel'n a "nhstituição
tarquia" n d'!kgatlo do IAP}\'i;
continuara n- lnesnlll.

Alarmante A Seca
Sul Do PiauíNo

lHO, 36 d\-lHlrí) -_ o vi'�P?I'�
tino HA Tl'ibu115, de InllJrenEü:l ...
}'{?�Jstnl. 1 J'(',jl" .Ã., �eguiüt e EêCÇ§:.l),
lJo1ítlca:
"O senador AvElino Pj'OCUi",OU

o �l" .. C:d.·(· FiJhü JHll--a tentai',
U1U:,L cornLiu!-:çiio €ni tÕj'u::, das

lYOlneações fedêrfjj�� 110 Rio
foi dispensado l. delegado do
Grande do N:J1'!e, dCpoi�; qu'>
IPASE indie'JndJ Ui,', seu C01"_

religio�ár,i..Q. sr. Severino B('�'
zerra. O vice_preEidente da Re",
pública, g�. C;,l'fé Filho, l·eS"

pondeu secanlente:
- ""Sua gente "rí1,sntOU" tnui ...

to, Este quil1qtll�llin {,_ lllell.,." •

Destruida grande parte ·da rêâe elétrica

sofYendo ultimamente, ccorreu

rija, manhã de hOje; em Ni1oPo�
!is, pnoximo ii divisa do Estada
do Rio com (I Distrito F�deral,
.tUdiO indicando lã, trágica

Trà�va.se de uma c'-mpOsição.
mb::ta, cum 14 'vagões, sendo
seis de primein;', dois 'de segun.
da., quatro de carga, um carro
carreio e um d;e bagagem.
Conforme c q:ue até .ag-ora. fci·

RIO, 16 (Merid.) ""- O dr!)n",
tado Brochado !la RDdm e Joel
PI'esícUo fOl'am eli'ilos, i'eBpec'�

tivamente, lí ,>e t· e vice ..1idei' d;J:
bancada trabalhista mI Clima",
1'a,

RTO,16

milibares e acôrdo com () apura!1v nu

pela nossa rep� rtagem, o

m.aquiní�ta do elétrico chama:'
se JUl'ge Mel.o, havend:l algunS'
populu,res· informado que se tra.'
ta do mesmo que recenteme,nttl
-esteve enVlOlvido no deS:3stre l!11
estação do Meyel'. DesapuYecido
de início, apresen 'ou.Fe pouco
depCis na' estação de Nilopolis,
'dnde foi detido, Em vista da

do desastre, a linb:3:
Central do Brasil te.

ve',o seu trá:feg<) interrompido
entre as· estações de Anchieta e

M,esquita, ..

O ,número- de feridos {; de cer.

C;l! . de 30 pessôas. Muitas del:Js
.

s{)Corros, Houve .3.

pena,,, tuna.
'

n1orte: a. de urna

senhora, que. foi esmagadja: pa.
1:al> rodas de. um dos vagões.
Ainda não se' -tem a sua iden"
Hdade. T111ta_se ele uma mulher

cCyn

WASHINGTON, 16 (UP) -

nA China' comunista não res_

pondeu as últimas Pl'op,ostas de
paz dIas Nações Unidas sôbre a

Coréiel'. IBtp :f.o� 1(> que, infer
mau.o sr, Dean Acheson, sc.

cretárioq de Estado. O Sr, Dean

Achesõn recUsLu_se dizer aos

jornnÚstas si o gi'neral Mae
Al,thur t"m Clt! não ':lutoríza<:ão
p'lll'a cruzar o Paralelo 38. Dise

se, contudO; que h10je mesmo, 'O

governo dos Estados Unidos e

Os representantes de todos 'flS

paítles que têm trcpa, na, Co_
I' ill'" começarão a est.udar esse

dás Roas Mat'o G�·.os,;.o
rar.guli;
1-!:: eis fieis das Ruas Quin.

z�, Sete (. Travessas.'
2·-3 03 r.ieis da. R�J' São

Paul; e \'tzinhança;
�-4 ('s fiei" do bairro Bom

Retiro;
4-"-5 Os fieis do
.� 05 fieis'

Nova;
7-3 Os fieis dos bairros ppn�

tw Aguda, ,e C;"pi.in. Volta,
'

SEX'l'A�FEIRA SANTA
A's 8 horas '. missa. dos PreSo

santific,ados canto cU!. p,a.ixão,
Adüraçã,o d� Cruz. e sel'mãtJ;
.)..'s 18,45 OficiO. _ das 'rrevas e

Procissão de NOSSO SENHOR
MORTO ·que pllrcorrerá,a Rui!

Quinze ·,a.1 é a estação dp E, F,
S.,C ..

RiO, llj (Mel'id,) .- Fala.ndu
i.t Meridional, 4) sr.. AI l'Oml:! r
B:tleciro tler:arou qúe ()- com ..

IJromisso' das parlameiltres' em
p]é�1ft sess�o d� congres'so
constituí grave . precedente,
"Explicou 'que a ConstituiçãlO Ó

clarisshn; e 'preve as reuniões
16-17 As· J.i'ilht3's de Maria; do CongresSo,. para caso de-
17,-18 O Apostolado dli,. OM

•.,\·jda01ente �spe�ifl'Cados, sendo
'. '.

" I ve.d,ado a qualquer represen�A Ordem Terceira;, .

Oficio das mr�vas e- tante versar sobre .assunto9 dI,

Reul1iões cio Congress() so para
casos" dév;damente�especiFicaclos
Sera eleito· hoje o 2" secretário da Câ.oara

quando o sr,' Campos Vergal
derrotou o seu companheiro ti!"

Lum'ó ex-prefeito

TOQUIO, 16 (UP) _. A;< for.

EI L'ças das Nações Unidas, na co�

« I er'}téia centra.l, continUlLn1 �1Va.? � "'.
"'ando l'''dpid:'l:mente na dll'e<;aO
,íe Chung.Chong, que disb. a�

E d M
II

'II,penas 12 kmts, do Paralelo mI.

W a r ti rrr�s.a.s forças já ocupar:.":Lnl
•

a�
.

, l�' t'fr Ielevat;ões que dDmil1'an� Jl: hnh!l .lEr:

�,�i��s�bsl��ul�(}il1l�����;�lO(��;180)(OTE TOTAL 'A "LA PRENSA"se :ll1tepôe á S'\la investida, .

TOQUIO, 16 (UP). - UrgHlti"' Duenoe, Ah'cs, 1Ii Il 'Pj .. ,", Sindic::!'!o riu;; teletep'\tas re-
- Os comunist.us ínici:u::m oa

O matutino (1erOl1 ,"la "El Li-l <,w;iu-se, hoje., fi tl'êmsmitlr {l,rellistência nas 'montul1hns en�
. 1 . ,." .

'e> ,.-" 't
-

Ire Hong.Ch<mg {�(; pura1el3 dc!"', ;]['u,,;a (1 secl'etsl'jo ,te I ',S" S(W\'!Ç" not 'CI··Jsü u:j ".'I11·eU

38 As poSições comuni.stas e!'� lado adjunto., SI'. E'!'\\,ill',] \oI ii

I Pyess", pelu te:eilp'.', pal':l "Latã� sendo subm('tidas, talvês. leI', de ngir (",mo 1Il1l ,'onsll: de PI'ens:I". A Cont'ederilt,;:lo ,Ge-
ao ma'l·s· te,rrivel p'Ombartlej:'

'f b 11 d .•,

"La I"'cllsa", senil" p[))' issO. 1':1 � dos 1'a
.

a 1'" Ores da Hr�terrestre e aéreo da, gue:rra co_

reanll, Mesmo assim, as forçu:"
•
um 'dos gT,lI1t1e� in :JlIigcs .In .sentia:,j d('í'j'éo!ou .() Ituj,'ote to�

aliadas tiveram que deter seu :,r"entin'l". Diz ainda que lt:l tal aO referido orgiiü,
a,vanço a doze guilômetros ao

oitf'nta ê dois finos ,1.11 PI'en -
o

,

sul do B3ralel-o 38. As lnfor
..

ma-
"a" "em lutando para manter Huenos Aires, Hi (PP) �

ções do serviço' secreto ahado I
.

,

tendem a confirmar as noticias a :\rgentin:1 no estado de

\'3.,-\ O SinrP{_'ato .cios HadlO-telegm-
dos nacionalistas ch�êses, de �.aiagelH do hnperiaFsmn 1"11: úsbs e- afins {lI'úc.lam'l'Il" ü

que Ias forças c'Omuulst-aS em
tOl'rata. I }lolcute 10taI elJlltr-il. "La Pren�

cperação, cont.am, hcomt tre2edn- Dm..]l s .Aü·('-: lG tUP) - n i «'ondllc nu ii] pa" ietra G)'tos e vinte a qUI-Il eu os e e:z '
.. ' .' -,.�,

mil homens

TOQUIO,
.

16 (llp) - O g'�.
neral Mac_Arthllr deixou entre.
ver qUe 'as forças das Naçõ:s
Unid'�s poderiio .aband'nnal' Seul
nOVal1'lente, 110 cas� de Qulra {L

fensiva. conluni!::t�. E assÍt'n que
está sendo intel'pretada >;11<1

n'dvertencia ao presidente Rhee.
Disse Mac Arthur qUe P,or en.

quanto nã-o convem 1r'lnsferír
8. séde do governo sul COf'eilllu
de volta pal'a a. C3pit:J1.

EXPRl<::S::;O
BLUl.\fli:NAU·_·-CURITIBA.
AGENCIA BLUMEI<;fAI f

." iii (kj NtI''I}lffll'tn'o, N.0318
.E:l1il. 'l'éleg.: "LIMOUSINES"

li'(JNE. ] 002
PREÇO: Cr$. 155,00
AGENCIA CURITIBA

problema.

I.' WASHINGTON, 16 tUPI -

"Os Estados Unidos têm que

ajudar a f.ort:::.lccer as defe.saS•
da Europa. 'Oeidené::tL ,E Isto

antes que � Russia pelOS,): ar.

n"l-aze,nar suficiente qU:9!ntidade
de bombas atômic-as para a_

me;:,çor a vida llo nlund'O livre".
_ Tal dec1ar3ção foi feitü

pe10 sena.do); democrat11. T�lYi
OonnallY, presidente da CtmlSD
são de Reb:t«ões Exte,ri{lres do

Sel1!ado.

a sa

versos. ObservOU q\le amanhã o

Congresso poderá ser COllVI}�
rado p:'lI'a lima c()isa e de:ibe.·

� ar sc})re outra completamente
diferent.e, se j3'CU,S'O prevale_
cer o espJiríto liberal cOmo o

'SI', Melo Viana. demonstrolí
sessão de ante IOntel11 ..

Hoje a Camara deverá

ger o seu segundo secretário
(la mesa" devido a. fa�ta de

quorum ante·ontem registrada,

campos
á l\IerJ�

declarC.u !lue esta\'l1
combinada a renuncia de amo

bos para que Os :eade1'es esco'

Jhessem um nutro cal1f1idat<)
l,31'a aquele posto, de sorte fi

t,vitar ressentl'mentos e outras

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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°Ar� élONlI(DAiárMlÇ:AHoA', COll&�,
A ICC nseguir do governo catarincn., mas das qua's proibidas para"

se forças p::UH expulsar os ín., menores � 'artigo 128, para
trusos , O fnspetr r de quarteirão

.

de Carnpoere, ;';1'. Alexandr-e Por ,-\J'afo·i, 0, do codig� de: menu-

S,'IA"A Na'ç;-o""';' :filio, é um dos crtrní.nosc s mais res , Cit7-se, a proposito, o ca

'II tp.n�idos da regtâo . A Eituaçã') so da artista E'v"ra Pagão,
a_r;rliVJ_se dia a dia. Ainda ón; J

<>... ri_,,"
,

t (FIe !iá,j3do alJareceu no "shcw
..�"..,açao, Au.ll:Urus l'&!}a.� , tem, uma escolta, chefiada peio

(Jficin� sargento Gf nca, foi atacada pe ,
l1p, urna emtssura cariór-a, pru-

Rua, São Paulo n, 269 l?s intrusos, send.:J feridos vii. gi'ama de menores, usando tra-

nos �oldado",. ges suiuarlssinms;" ccuf'orme
Fone: 101:12 '" C!!. POliít1l1. 38
Diretor_

nteSCálll as fotos feitas na oca
._�-----=-

fi.iAlJ"ÉWi� !rul. "-iEIl
s i'to •

;mJç.PDDJJ:!),N'i:!ii B
�1!ILb.hlrMt

A.nual r•• __ .; ... '" Cr$ 100,00
Bemllstre •••• r.... Cr$ 60,00

flia rA.'í11Wro (".ll'lf 0,!'i0
,

I!!iie�
ruo

Rua. do Ouvidor '11. 100 -

Fones 43�'l63i e 43-s91n
S. ll'AlJl.,O

Rua 't de abl'il n, �ao -
4.0 andar �- J.J'ones 4-8:',!'{'{

e 4.4181.
Belo lIom-01ite: R� GotO, n
Fó'roo. :Alegl'�: �1Ul IJgJIQ

:Montaan. 10
CUrItiba: R. Dr Mw:lcl, 'lOS

2. andar � Sala 238

JomvlIe: Rüa S. Pedro. 92

E�t:'í(} surgindo novas ruruo

: es na cidade, quanto f. V ..Jt;1
de .J c.�é Pera iJ. direçào técn.:'
l,L do Palmeiras. Por outro

r Indu, diz, se que o referido pre-
Assim f;.i a enfErma condu- tparsdor aceí ar-ia G cargo, ca-

z:d'a ,,:l 18." uíst ríto, ond?,
se. Osc.ar- voltasse a Blümenau.

=

minutos ap:',.s, ficou ealma. A RECIFE, 10 l:.\Jleriditínal -

�

Será yel'dade'? =

família d:J. infortunada se' I
A A!i:�nc"ação Pel'lUlIllDlIcHnu!:=

�en]lGra 'esta t0111ando provi-
---- de ao ",La Pl'enSaH e !lOS de� I =

t
".

O
.....E�qu�_drão J.·u\'eni� do paI

.•. �a.l!.em .1 ABI, D-lll ,�J'idariel'l,.,-I �deJ1;�- 115 para �E-U in. ern8.nlen- __

'''_ .0'
.

., 1.. .;J - .."
=

:•.'(.l� a�, C,lJ�:O ,e' em sendo n� I de 00 "La. Prensa" e :lOS de· I ª
I :ICl.L�l.:, daI a c -n:bate ,aO ��ze liW'S 'orgãos, não governistas =
llJ CEB., que nao �e coufur- I da Argentina, petas atentado)s E
mon com aquele revês de 2, {'ontra a. liberr�'ad€. de pensa- �
tentos la zt:>l'O, hoje á tarde. lnento qué sãO perpretados Ila- �

quele pais. A mel1sagem ex- :::;

pressa a confiança de que
··mai� forte tIo qile Os tiranos

�

rara e garga'ha";,a [i0 rnesmo

tOl1jJo, num espetacu lo (jll€
cnusavr piedade, {Iru popular
l11:O;'·s coraj�sü, Odir Sadinha du

(;amn, tentou :,pl'uximar-se t!a

mulher sendo por da tauíbem

feriria na cabeça.

��C(Jn;'" a chegada da Polida

Especial. fci uf I1a�, Sebastiana
dominada .

lO.

,...........__--.-�-------

� e:: ;; ;�3??s-r-:§{ÇWJ ...�
Q lIII&t? � _... - � -- --�

�FranEisEOTreska§ I N SI 11 U T O
e

I � c:. l.J 11'" .' ,

! 1unior' � R D O'
J

I U M
=ENGENIDilmO I.'I.ftQUi'.Of� a Dr. A.: bdebtecht -' '

;. Projetos llS Cóbl!Ú1l� � Radicterapia - Raios X

5' RUa A!wj:;; S"brauEl', ('i :1 1 g Fisioterapia _:_ Metabolismo

= __

'

BI..'Cl"M:ENA li __;_./::;; Rua 7 de Hei embro ln

�j�!míiliiiimmimmlillíil!mll!!;; FONg 1 4" 4 1
_ .......?--------

E

!.tcesa.>.

- 'I'ransrorr-e
.na ti: Iicia d,) sr-. 'Júsé

�
funcionário da. Em]!Jl:é\i:'i.l, Cúl11el'�

:= ,cbl R. Grossent,;.l'cht:'l· S, -A.
� A dat:,:, d2 hOj\,.,regist,n, nídi"
urna efenH��r-iue' nti-'!aliêa 'd�) ��f'�

Germano Rotner, r, s . Em As.
cur!1 .

- Aniver-sar-ia 'S� hoje ,a sr" ..

, Da. Nair- Soares Seraf'Irn, esp-_
fa do sr

, Otuvio Domingos Se
, n rfrm .

- F;stEj9, em data de hoje
mH�,,' um ano d� exlstencta Ia

exrua. svn . D.a. G:;!'ll'udes Ro
ch�:, esposu, no sr . Alcides He·.

chu.
- F:.!z 'anos hoje o sr, Adolfo

da Silva.
- Def'luí ho]:.. ü data nataü,

c:t::: da Sl'U. Da , Ida Ger.t.rut.l.es
Zimrnarrnarm e!'Jol'i)ca, do ar ,

BErtl Ido Antunío Zirnmermann.
� Completa hoje mais uma

prínlfivét,[! de cxistencia, lU gel1""
til sr(p·. Irene Yolkniunn, l'esi_
dente em Rio do 'I'esta.

- A eiEmérids de hoje a�s'.
naY[l c transcurso de mais um

natalício d(t exnHl. Era. Di l'.
Rita Azalflbi'lja, virtuósa esp"sa
de sr: éapttão :ivlédico Moaeyr
Azambuja, atualmentE: no Rio
de Janeiro.

CASAMENTOS
� C�m a srta.

filha da.

o

• SABADO Dl!.! 'ALELUIA
A's 6,30 bençâo de fogo

ch-io pascaí :
A's B horas missa d3 Aleluia

DOMINCO DA RESSURHElI:
,ÇÃO

A's 5 horas procissão do San.
ttsslrne, .' '<t ,

A's 6, 7, 8, 9, 10 horas
míseas ..

x as, quo irá se batel' "0111 o

Fel'!'�,\,iári[} de Curitiba, em

PD':I': cnal: lJdeju' tnteresta

dual.
SEGUNDA�FEIDA DE'
PA8COA
A's 6,15; '7; IS; 9 ho]�as santas I �

missas. I:
'

....:..c_.�
�
�

�5dfl 19'26 (I IntGrnatlona( Mrve (I Brasil tJtttiI
�n�� Jl'!ercodorkH • ginetos,d. pr� �.
MIlsidad@ doe e\fmtros produtor.. .Cf ....

�

G
s·....

',
" .

�l1mldoH.3.
h Na'rte 00

O

Ao que nossa reportagem
C:,ilsegu'u apurar c1e.sportí3ta.�
'igU(!os ao comerc'o local vao
criar um Dep8,rtament.,

é a fidel·:dade do pG,"O e dos

jorng�istas da, demacrada".

,-,A gal3nte me.nina Ma;"ly'
Lílené, filhinha do S!'.· M'll1oei
Soar e exma. esposa. Da. Siria,
rtsidentes em Gasp.ar, vê hoju

.

passa'r mi:is um ano de vida.
� Regista_se hüjp- a P,':!ssaí.

gem do aniversãrill �at.alicío do

�r. Alwin Blancl" reúdfnte ·em

Rio do 'I'esb.
.

- Anive!"Fl"!ria_se eUl

etn,trl. ,o Sr. '\Valter Adam,
d"nt:o em Rio elo Têsto,

<5t3, o qual estar\l ligadQ á

L. B. D. Medida d'1s mais ace'r'

btl:,�, pois stJ ass m teremos
co efetiYa�'ão de torneios

da classe.

-
--

-�

Camargo Rochal
_-'--o- MédicO. Operador

Ex·Assistente dI::!: 2.a C. C. H" Sta. Casa e PClicJina de S. Paulo

Operações Partos
Clíni,ca médica de adultos e criancas - ]I"roIéstias

de senhoras e l1ervosas - Vi�s urinárias

Raio-X (fluoroscopia) - Ondas Curtas - Di.a1iermia
Bistul'i elétrico - Ultra V�oleta - Infra Vermt'!lho

--- AUa. frlequência ---

HOSPITAL DE MISERICORDIA - Massaranduba
VILA rrOUPAVA BLUMENAU-

Dr.

..:�rrOiIlHfllmmmlnllllnllnlm!lil!111!lfll\!lIlISmUllmIlIIHUllllnml"' ..
_

_

= =

� Dr .. Gebhardt H remada
.

�
SJDas Faculdades de Viena, Austria e Rio de Janeiro) ª
�CIRURGIA, OPERAÇAO DO BACIO, ESTOMAGO,ê
ªVIAS BILIARES, UTERO, etc. - Neurocirurgia, §
5: -- Moléstias de senhoras alta Cirurgia -- ::
e =
.::::f Consultas no Hospital: das 9 às 11 e das 15 às 17 hs. ::
Ê-- Blumenau: -:- Hospital SliNTA CATARL.1\{A -- ª
Y,.mmlllllllullillllilllllllllílltímIIUlmmillIllWlunnlllllllmmnnilln;
li - --- __

o

- .;......._ - • __.;;._ __;__- II

Empri:za Força e Luz Sanla
Galharina SID.

�\S;3li;iVIBLT';IA GI{;RAL ORDINARIA

Pt'im';il':J, ConvGeação
I��

Sito convidados (IS SenliOr€S Acionisb1.R desta Enlp'rêsa ti. se

l'eunirmn em A,csembléia Ue!'al Ordinár'ia" 2. l'e'alizaf'_se ri:O dÍI!t
,trinta I? unl (31) (h� lüarço tIo COl'rente nno. às catorze e mela

<14,30) hlO1'u5, !1.:1 :,:í,d," suci!'.I, Ú AI,!meda Duque de C,lxiãs n.

63, desta eidade doe B1ulilernu, ,,fim, de deJibt:l'arem sôbre ; se·

guint€1 OHDl<:M DO DIA:
1) AprGvu.(:�o d:l Rr:I:Jtól l0, Ejlan'�G € Contas tIp., Diret.r:jl'ia é

dú ret"�IJf�ctiv;) l.l31(!(·t?f do Cúns�lho Il'l::eal, l'efe:u"::ntt-s aO

'e::ercíei,o de 19[,0;
2í E1Eiçfw dü,s m�mll1()s efetivos f suplentes d:. C"l1selho Fiscal;
3) AssUntl]!� diversos.

AVISO IMPORTANTli,;: Consoante o e"tabeleeido 110 artigo 38,
do:; EstJLtutc ,i SOC:I�js, :!s peE,SGaS pre

seu'es 'li Ass�mbh;iu, Cern] deverão lH'Wat' a, "ua qualidade de a_

cionista, e�[ibind,J d"cllIllen(o Itabil de t;ua identid,!de.
Blumenllu, 1[; de F[-\i0I'CÍm de 1951.

GUILHER1VIE' RENAUX '- DirE:tor_PI'Esidente
TI'l'GO BERING - Diretor-Vice-PresidEnte
UDO DEEEE .- Dir"tol'_Gel'en1e

Escritóri,o de Idvocacia
Drs.

Max Tavares d�lmaral e IIrlhuf Balsini'
Cives --_ ComercIário -- Crime

Inventários - Cobranças - Na'í:ura�izações
Patrocina direitos e encaminha' processos perante

)
--- qualquer r:l)artição no Rio de Janeiro--

, Edifício Mútua - 1." Andar - Salas 13 14' 15

1 . FONES: 1 1 5 O - 1. 3 7'5
I

I
BLUMENAU --- SANTA CATARINA!

l-qr - -----=---;-- ":';1 _ ce

Dr. Telmo Duarte "Pereira
._ {ilini(,8: l\'U;dil":ftr -

E.�PECIAUSTA E�1 DOENÇAS DE CRIANÇAS
.

COÜSULTO'IUO: ESQ. DAS RUAS FLORB.NO PEiXOTO
E SE'l'E DE SETEMBRO. ...,'

.

RESIDlíiNCIA: A' lUlA SÃO PAULO, 240 - 1.0 andar.

Atende chamadO" pelo F'one 1197

--._-

IO.FU KE
COllSt!l'tôlól .

eí:ll
.

rádloa de qualquer marca. Montagem de rá
dtos d,:_ ,qualquer tipo. Verida de peça.. e acessórios para rádio.

Venda do vãlvullli!l Americanas e de válvulas Phillips H,ollan-

deZllS.
.

Rádios: diversos modelolS e marca!!.

:tiarlios: ll1:ados "ótima ocasião",

IlIlJt ., de Setembro, 4, 4 9 {llH

lJLUMENAU

Vends-se _ Faz anOs hOje tJ

émthurm.. -"-_ :f',

�mmmnllllm�mnnmIlUlllm'=
laffrbnt�

ª
i

- �
4IImlmuuinIJUí.lIl1ll1llíUIIIIU�.�

tO·U'll,,:acyaseI. leiteira e, um

I

I
e ," �, r .!'i

v • e trntlJr cGm L g u

�:t_13_SI_'���:_"E..;;.a:��:�J:_��ds_�_E_lh_r....
,a

...t_,-,n_'a__
'

defesii

� 'UUlmUlIUiUllJUlq$uumnmftlT
�

� �
=

D'oenças do
c

. i
.coração. =_�'

DR. CAI-:'VALUO E-
=:
-

Tratamento tI!> nem'o�es - =

(PSiP.oterapiaj E'
_

Av, Rio Branco, 5 (sabrado);:,
E (Ao lado do Cme BllSc:;l1>' > =,
-:dllUllllmll�lmlil.l!llllliP'�"tií!!lj.o.-

OOJUt:MTOJII
.t!IIi1 lI!la� ii. I

(Eledrocrdiogrufla)- - - - - - - -..:;_ - . - -- - - - -

1'7
; i.

'" r;
\Icsf':lI l/I nip,),_ () parla-11Ima �_('onsef[lIen'i� da J'ece,u�e

men!r, 1'1ISS') decltl!u submeteI' I rC'unHJO em Berlllll dos pat't!
. a tlel;ate o !ll'ojeto di> l'eSUlu-j tlarics d:i P!!., em que 'e pe

. "çi.iu ex'-rtando a t.cd:':-; os Vai'_ ;!'iíll fOsse celebrado uni trata

,!:UllI.'lltos do ll11melo a que a- tIo de p'lZ ent1'e as cinco grau.
.1 '1'0\'('111 Il2is i�egalizamlr) des o !J;}l.encias. O Soyiet Su

Soviet SUpl'�1l10 }Jn'mo já apenou o "A]Jl'lo de

I� AlfaIe
I

Viu",'!: Agnes, .K.retzschn'lár e Filhos, GE>nl'os" Nora e

. tm:" pr.oi'un,d.am.ente -abala'dos (',Oro o Fa;Edmento de

QuErid4_ eEposo,' pai sagro e avô

cimenlu'

q)le J11e trouxeram o seu c�nfor:,o durante o dolcnJEO tum.

: ,'�áha�v, As, ]20,30
O'Brien -- Fll!jl'ellce

J1p'. ::..J d"., leoCl' e
,:,1,) c('or(;,lIko da Ihlssia, assim
"omo a úpiniib do Kremlin a

. ('('r:'a de !JHZ 0,1 guerra. Tam

bem decidiu,se {]'scutir n novo

Plan;:; Quinquc-H'I'l, ,(; qual lan'

, 8'0, c' !àc(mp�nhar.am p corpo do extinto até a. �Jll i: ultinld_ to qllP seg<le lia ürdrclll do rlia
,: a pl'q,,;,l a de "lei para

(:efe�:J da ].'IZ". A [em do mais,
�,:' traturú :icen'" das eleiçiies
';0 Tril)!:n�! Suprem) e (h ra

t:fj('a�'i.i() dJ'; leis aprovadas
[k�(in (} ultimo pel'i"'t!'O de ses'

f,Reifish

-_.:....:.- __._- --�-

m:Jrada, e eE'peciahnente an Rev. P.:S(,OI· H, Buehler' p<,lf:s

p3.1avras de confm'ito pronunbil3.das Cm C::<S3. e no tumulo, e

"

a,o !:jnr. Dr. CarIes H. Mayr pelos esforços empregados

1,'1 EflVlar o quer�do ,extinto.

ENCANO � Indlaial Março de 1951.

�
l l'açoes. R
\ C.m;ultório:

;"g HOSPI'l'AL S CATARINA'
N

i

ConsultaS: dás 9,:lO ás 12 �
8 (ln.', 14 a,·; 17 11' ,ras,

§ H"s' dr:llcb": a R,ua. Bom

IR'�' 8 Retiro n. 2f;3. I�one 1258.

1 � CEm fr'ente ao' Hospital
1)1 Sanfa I:e'duel.
• �"""J...r.J"J..r............../......../J"�

I,
I

�""'ll11mii ... ,"IIIi1I11I1I1"'"""i�
�, Barras & �ia.
R,epr2sentações, Seguros 'e:
- C(jntá Própria

Aceitamos' repres2ntaçõ�'S
para o Estado de Segipe.
Damos referências.
Os il1i:eressadds :pod�T'ão

=
se dirigir à firma achna -

Rua João Pessôa, 2Ó7-A -
_

Caixa Postal, 274 - rI'elegr.
InformJções: tom .T'se

_ «Sildias}> - ARÁCAJÚ

I; OJing�r -- Alam�da Ido::; - SERGIPE-
:;:; Branco, 325 -- Blumenau -

{ ,íilllllllln'ulllllmmmmlllllllflllJl�
I

.. - - _ .. - - - - -- -l- - - - I

CHurrascaria 1 Procura-se
a--•.:II,CII',U;' ,I· I EGRE baV.;;::inc:::.n:��r�o��: l:��:

., ' L pl'i'a, uma. eopeil"., e um'�

out'ra para servir em bar.

InfGrmações pdn telefo_

no" 1.092.

.
': CiO N V'I T E'

'.

A dil.'ctoria do Aéro-Clube (te Blumelíau, tenl 0\ pra*
zer d::' convidar m� senhores associados oe demais interes
sados, a coinparecer ao CAMPO DE AVIA:ÇÃO no pró
ximo DOMINGO, dtá '18 :dê Mai'Go, a fhri de servire'in
Se: das ótimas iguàrías oferecidàs pelo 11Mo RÉSTÀU-

,

RANTE anéxo lao HANGAR.
.'

Os' sócios do Aéró-Clube, pel� apr�sentaç[o do i�
lão de Tesouraria, gozarão de desconto especial. Serão'
efetuados vôos de Campanha pró-Aviação.

'TECELAGEM UNIÃo S, A.

Hipotéca
R'·

,.... f"'"
."

. #iii
.

�tl 'lCQÇGO .'

Pü!' um lltlpso de revísão, n,o Balanço. Ger,a.l ua Firma: TME!:"

I::g"m União S. A., public.ado na. edição< .n.j219, de, d5-3_195'1, deste
jCl'nal, J'l.;J: parte, do' PASSIVO constá {) seguinte:
FUNDO DE DEPRECIAÇÕES, Cr$ 156,505,40, Onde deveria: ser

o seguinte: FUNDO DE DEPRECIAÇÕES Cr$ 156.60640.
" ,

Procura,.s8 hipoteca sobre uma cn';a lle, madeÍl-a, Sit,l' à

rua Join;vile n.a Vila N:lV1:i'. C:nstruida em 1951), representa
mn val!Jr de Cr$ 60,000,00, sendo I} t�lf,"nl} de l'Z,5ll mb;. con�

t1'3 18 mts, e a. casa com 6 de frEntl' (l' 8 ..1', lado, I�lncho de

6--2 rn's. Inf-:l'mr,çô�s nf,,;ta red;u;ii,.:; ll!1 pdu fone 10H2.

x-x-x-x-x-x- X - X - X

OR. iil.'RItS,OONÇALVIlff.
Advogado

.

!ikJBldêncla e �rlt6Hl1
B!'�A.UPrecisa-se

UMA MOÇA OU SENHOHA

p'na euidHI' d" eria,naças. Paga' Se bem. T!'atamento f'lmi_

lil!' .

Informações =' Ca�3 Will.'1 Sievel't -- Rua 15 d� N'.JVembiO,

N.G 1526.

. Veude..se
FORD 39

MelhOr�s informaç6es na

Teer,}ag€;rtl União. Trátar
o sr, Teodol'O 'P€l'ei-

Teúenos em' á!,ens grnI!�
d9S ou' em J,:,tss e casa'

cem terreno de 2Gx70 me_

tros, ótimo
dade.

p'onto d,! ci_Vende_se um em perfeito .es·Gda, SupeI' de Luxe. Com8n

ta_se que em ,autcmDvel usado é o melhOr d� Blume�u;u. F:"j

sempre de um dpn� só. Preço razoavel, informaçõEs com o

sr.. Helci:O' Faustol ü rua. Dr. Am�deu Luz, )30 lado do Ar.

mazem, RUDIGER.

Uma cll,s<a reeem_cons-

truid,a com tatl:Js as'

t!11r,ões sanitárias por 1ire

ç!"j. de, ocasião ..

End. Rua Amazonas,

Con�dra Vv. SS. e Exm:l1s. famílias para o baile de Al,�..

luia .Jl r",alisar_sê d�9.i 24 de março de 51, abrilhantado pEJO
Jazz Lira_ Fone !vIanua!. T,odos -os -"ába,dos sarau dallsunte

das 21 heras ,em diài:tte com ótimos disco!:'.

___________

. .,_1;]llllII!lmUHlliUlIfIHIIIHIIIIlHllm
.

,

,

., .. '- ..

I !�Pr8CUra �
(URSOS BERTHIER l = . c.locação�1

.

M.A.DuR1lJZA. _: iRT; 91 TAQU1GRÁFIA· senh�rs distin'a, €ciucacti. ªI
_

e �':ldla, procura, empre_ ::? "

g.o CCmo GOvernante de ::Formação de novas tUl'ID'a's para a conclusão do Ginásio
em um ano, C�nheça o;Jl eficiência de nO!5sós ínétodoe, pedir?
do, quanto antes e sem compromissos tnforrnações à
de correspondência.

'

Rua Paula Gomes � 648

CURlT1BA _:PARA.NA'

:: uma C'aS3 de rQ-speit.a, ou

_.
eventualmente para cui

- dar' de cl'ianças. ResrJas_

jl:;
tas, 1;]: Caixa pCstal, lO - ;,;:"

= Blurne.nau. 3.
1;1111111 ti 111111111 i I llilllllllllllllUi II 'V
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BLtTI;mNA1J, '17-3-1951

grQ.�·�
" r�'< ••::'� �, ,f

d d 11
. ..t e:

e ao uns PQ�Q
rniserià e arfante

"-

ses naises ante Judas 3S de pan.;
dencias orícíaís ne rtecamerrca.,

ordens do um !'i�t�,� �n�" o �i�' }.O!'�d'�;'��"�':� r i c a � p
geral, <jú ,. informaria regiõe� pouco d.aserrvctví dus, ar no lstrang·eirQ teem uma média Acrescenta.. entre liS recomen,mente o presidente, . presíui-lnes auxilio na obttnção merícanas "in minas e rundlcões ]) -- Estimular a org::müw.ção

OBRAS PUBLICAS de artig�s essene.uls, lnstalações anua] de 75 münões de dül::res, de sindicatos livres nas regiões
e peças sobresalentss, soma da qll''J1 a maio!' parte das., pouco desenvolvidas.
3) Es'imular a jncducâo tin'l-se á América. do Sul e uma lI) - Estimular as indústrias

arrtgos alimentícjrs. p=quena pr-oporção á Africa , 10031S de ar!igos �Ss!!nCi!;{is; cc_
4) Aumentar a produção [RECOMENDAÇÕES mo p::::p€] de jorríat, produtosr-emessa, para: os Estados Uni- ÉSPECIAIS dações a revisão de impostosdos de rnater'ial estratégic-os ou E:1t!.e suas r-ecomendações ,F nos Estados· Unidos que: bene;

especial signifiC2.!,:ão, á. AmE2-ri- ficie 'as ÜlVe.rsões ne: estr::::ngei
ca Lu't irra, a Junta propôs: ro, inclusive isenbndo_�e do
químicos, inseticida DDT e p2_ pagamento do imposto' sobra Iu.,
cas sobresalentes para automo- cros Iíquidos. 5'inalmerite pr:'
veis e maquínárla : põe clausulas nos tra.'ados de
cvnjuntns de Iomento

,
coma as recipl'Ocid:ide (oinerciill, .em que

III) - Criação de cümls'o"s se ofereçanl garanti,:!s' recíprocas'
recente;; dos Est:!dos Unidos de tratamento Equitativo às in.
com fi Brasil. Par-aguai e Li])-'- versões estr:mgeiJ os.

C-on10 fente de artigos que 'n c

je se impor'am de regtô rs �ob
o domínio soviético, o informe
RCckefeller' mencionou BS j3zi
das de tungst€nio e mungn nez
da América Latina e as m:ldé'i'
ras do Brasil e do ClliJe. A
crescentou que as Inversões par.

· para a rt'gíã;Cl' sut.ameeíeana 18: atenção: -extra_oficial como fo n.;
lests. Ms Andes, onde podEriam te p.o;l'�lvel de petroleC. minerais

·
éncc-ntrar abr:ig3 ifulgcinfes -au� rJ!.prói:Íutos o.griéitlns. Engenhei�
ropeus em grande niimerd·.-r on., ros estudarnm a

.

possibilida.de
de "p. dern encontrac.se fontES de C! uzá_l'a com uma e!':trada
de imensOs recursos noves" A

.

pan_amill'iCiina. Nãi:i obstante, .o
· Junta, que é .presidida por Nel- . Relatório do Comité R-rickeh'l
EOn Rockefel�r, suR-eriu que (): lei" e o pl'imeíFo· estudo' que s�
plano para seu mlalhoi-. êxitr., dê- apresenta á' consldéração, de . go_
vería ser- entregue à' direção de ·verno dos Esta:âos UnitllOs,. dí:!ta
uma "autol'idádé· do fOmento a Ihando as possibilid,:rdE's d't} fo*
leste dos Ande·s", Em qúe estl- mente da l'eg;.ãó· mEdiànte sua

r-epreserrtado a ·VEne_ '.co.-operação. O 'ini-órme Rocke
zueln, COlcmbia, Eqtladô":,. pe,_ iener reconienda seja mmada
ru, Bolívi a, B!'asi! e- Paraguai - cOmo' modelo c '3tuiÚ

soas que vivem nas Países a<:s quais tal plario afé- vanguar-dn-: da' cCnquist-a -soviéti"�.

regi6ês Eub-deE·envolvidl:s ta diret,fl.mente.· AC!'escentiL que
. de Assuntos Iiltel'-Ámel'icanós

. AnH'l'Íc:il Latina, Africa, Or len- fi. leste dos Andes uma ,região, de . p[!l'a' as ",rg.anizações r·egj.!)n'ilis
te MédiJ to ilhas do Pacífico e 3.200 quüometros cheia de fer., de cocpereção no Oriente Médio
Jceania.· � II'

-g, orno 's ...1Oiullrd a sal' Afl'ica do SilÍ e sum:!ste da Asill'
.fES DE IMErt'íSOS provEitament: pOderia ser fo- Diz que esses institutos pode_

REêuB-sos. mentado... '
.

l'iàm est-abEi1'!c�Sé !ióriio depen-
Washington, 16 (UP) - A. BACIA DO AMAZONAS dentes de -um organismo centra,

junta AssCEscra dJ. progl'Umjl' do I A l'egiãD da bacín' do ·Alto A_ o qual pé'deria sel' iriti'ul,ado'· de
ec.nto Quatro prepar.QU um p1.3_ mazon:'3. a Jeste· doS Andes, des- "AdliHriístrt'l!ão Ecorlômica dos
nu de f{)merito a. longo lmizo, d'e há muito vem pt'Ovoc-andG '3. 'Es(lH1os Unidos no Ult'fllmS1'i as

I

p: deria coope.rar nas obras
púbücas de SI�lubl'idad.,. e· saú.,
de, educução e' agricultur1i. nQS

diferentes. países. Em l'elação
com 'U, América Latina e' ouuas

regiões pouco desenvo]vid:3s,
Qrgani.snlo preposta. poderia:
li - Atuar como agente pa

ra solicitm' as e!<portf!<;Õ'ES ":08
Estad,os Unido? nec€'ssáriGS ti es

nas) inclusive 'as 'e'ne=:tTreg-adns do
movímento maritimo ,

SnciedadetRectealiva e Esportiva 1:-:XI-X-�-1-X- Xy- x.- x -x- !.-s

.'
·"Ipirdlí!W'

.
, : �rallCa 4l �J.lnduslrlae bomércio--,_-'.1'1'OUPAVA SECA I

ASSEN!BLEIA GERAL ORDINARIA
"

RELATORIO DA, DIRETORIA
SenhorEs Acionistas: .

pelo Pl'e"erite- convidamos :os llOSSOS sócios a assifJirem (j AS_ Em cumprimento :'Is détel'min:,.;õe,; legais e estatut.ál'ias, te-
sembléia .. Géral o'l'dinária que realizar_58.á. no dia 2H de M'1n.;o dêS' I11CS o grato prazer de submetEr á w)ssa. alll'eciaçáo, o presente
te, n:-I. séue sõdal,' com inído ás 20 hOI"::'s, com a siguinte 01'_ ,elató!'ÍG, balança gLl'al, demonstra,;ão de "lucro� e p"rdas" e ps_

r"cel' ..lo Conselho Fiscal, l'efe:"cntes �:o €xEr('ÍcÍL" social enceri:.a"
<11:1 em 30 de dEzenlbw de 195ú.

, O bal:1nço, que cum êste bmbeiJl pulilic-aml s, demonstnt pH"
i feitamente que a Si�U3Çiio ecúnõmiC!�_financEit'a da. sodedad:é- é
-; ótinla, evidenciando, ninda, seu C!'c(;cE:nte !jl'Cgt'.eSE,D� poí·taritoJ têm

i os senhores ackmisti3s todos os dCmentt S ll€cessários pnr,!l" jUlgd_
con. i rem {JS a'os praticados por fs:a dil'e!oria fI'O refel'ido Exelcído,

a: q'113I, todavia, permanecerá li \,c,;,s;! inteira disp·osição, pa·ra
pl'�sta}'_vcs qu:usqut'r esclal':dmf.nll � que porvêlitUI'H jUlgard"E
nf,cessários.

.

íoiem dOi dia.:
II RFl,;tól'io da Dil·':-1oI'Ía s.cIJl·et O iln:,: 1950·1951.

. ConeJusão da l,a pagina

um severo EAAme de enPcién

cia, quel'o d�zer_lhes que a. Ho
Irmd:J. tr-iunf-ou no plano da e

conomia e 11:11 política liberais,
alcanc:mdo" U1TI esta.do de equi
libr1.c': graças ao qual a p€l'd-a

: de qUI}se' tado o império ultra
marino deixaria de aca!'!'etar os

nsulb.dos catastróficos que, nos
olltros pUises/tmnnüha delTC'C3-
da haveria produzido. Gra

ças à ec·onomia da livre €mpre

·.'�a, reali�3.d-a por um estado
j' maiul' de chefes, sub_chefes e

2) Âpi'€sentaçáo' dos nOVPs estatuto!-:.

Eleic;iio d'os' n( vos dirigente:> da .Sr:.ciCdade.
4) ASSlln t

os di vel'!;lJs.

3)

NOTA: S" ás 20 horas niu houve}' nÚlllé!'o sufici'nte, será

-

=

Blumenau. em 15 de fé \'el'eü·o de 1951
\VILHELM SIEWERT -- Di!': tUI··Pr""idf·ute
BRUNO GERMEE -- Dil'e�,�,'_G"J ente

V'�(Dd�j 'I1;ov::, l'umiãcI, pal'a ás 21 huras.

Blumen::.u,\ 12 de, M::>rço de 1951.

A DIRETORIA
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no : tislas; ;1 miÍ't'car
_

pS tenÚên!:Ías
rcegréssivas ·da sociedade. Não ::
n€go uma COloração socializal1- =

CljoiCE! Dêntaria

Oscar Freilag e
Dr. Heinz freitau

BALANÇO GERAL, enell'l'óldú em 30 de Dô.zembro de 1950

"A T 1 V O"

t� 1:0 vosso gavemo. E;:la, .•po_ :: CIRURGiõES _ DENTISTAS
rem, nao ttm sido 'uficientS'

pa_11 E DentadUl�as Anatômicas _ Pontes Móv€is _ Raio-X:
1;1 desbruir as velhas e saudà- ::: D i a t é r lU i a =
veis normâs da econolUia Iibe�al ª Itoupava Seca RUa Sã Paulo 3167 _ Fone 134] §
dE.ste pll-is, nEm pfetar o senti-I-IlII!I[lIllfllllllllllitll!lmirJlIl!�!I�HIIIIIHllilllllllllllillllllllllllillllll!!li'do realístico dilo coletlvidatle Ji- ,

ê:§;]::���;'J;]ªl� IÜa�as
-

iuslru�ões
-

à
-

�eIH�3�O-��
�:�:� �::,,;:�:":'���;",�U� lea$U para á reunião �9 Torqu3J

ESTAVEL

Máquinas e Ac,ssórj: s , .

Móveis e Utensiliu!i . . , .

T:pos e M,_tPrial em Blanco .

Veículos . . . . , , .

61:!.177,60
!ll.811,40
.40.693,10
72.067.00 817.749,10

DISPONIVEL:
Caix:� .

BanC03 . . . • , .

2.686,90
38.654,50 41.341,40

REALIZAV:":L A CURTO E 1. L0NGO PRAZO
MEl'Cadol'Ías .

.
. . . 1.063.680,4('

Tintas e Produtos QUÍl!lÍc;�s ,...... 38.451,50
DEvedor-s Diversos (Mensais) . ..... 173.694,50
Deved ·r"s (m C. Cu!'! ente , . 1 .093.355.,50 :2.369.181,90

cor';TA DE CCMPr�NSAÇp.v

Ac:õ'::s em C'auc:iio . . .

\t.�i: :_� .!: L � L _

30.000,00
3.258.272,40

Comunrcà
Ilua IS n1(Í'O, luau

de uma cri

�a poÚtica:· o. esforço de· uniã·o

iJit.ernll' que fez de. 10 milhões
de holandCses um S,Ó corpo;' de_
lib€,rado a: Y'esistir us funós as

expé'riêncins ensaiadas neste sé

culo:\

RIO, llj L\!e!'.id. I Qs :!.<;-

tudlls soiJl'e ti· posi,:Ho d) Bra
_�; � em face dr) Acordo Geral
de Tarifas Ad':lanEÍras e Co·
mercio, emL-Gl'a {': ntinllelll a

processar_se Big-ilosnmente
não apre entam pel'spEetiyaS
para uma ('onelu'ião mu to pl'O
x!ma. NHo chstante, segundo

triaJização elll que lllarc!w. ()

qUe exi�'te na meÚ:i:or- Ilipote-
"P A S S

" -;;;1;;;;!mn�J;;II�I;;;;i�II;;Hlm�I�I�llIllillll;;I;mIW;'
�H;. m R O B S T�l_
�. Ci.rurgião Denti·sfa· �
:: t E

�.#..q AO LADO De CORREIO E TELEGRÃFO- §
:= li!�DÁ RIO BRAN(;{) N. 8

.

:::
- . -

�mmilmmlllllmIlHllllmílmlmmulllmlmUlUlfUlII!iIIl'llllllllllljl�

PEns�m.!)s, como "ós 8l:trOS e apurou a re])Ol'tagelll da l\Ie

Voltaire, cr.:mcêniral' tr. terra a ,ridional, fc.nllll d.üias obv"a-

da a'l'- metJte, atl'aV€S elo lIilinistel'ioessencia .mais preciOsa L

O EI 11as Relaç()es Ex! eriL rcs, :í (!c-

NÃO EXIGIVEL
ses, são algm1l:1S tarifas 1:.�oJa-

Cap1'tal .

.

............ 1.100.000,00das que defendem {Jcste OU a- FUnde. de Reserva Le�ll _ .. _, ,. .• 45.254,00
(j'lele reduto, ll1�S não o

SíSle-j
Fundo de Resen'3. Especial , 25.724,20

:'1a de prote�'iio ú economia E\llldo de Depredações ' 267.8M,70
nao:iCl1a�. Lemb1'a'se que c Fundo pal'a Devedores. Duvidosos ••• 113.056,00
�r. Eu"aldo Lodi, eJll l'êCente

EXIGIVEL A CURTO E LONGO PRAZO
conferencia realizada no Cen- Dividendos a Pagar • _ _, .. ,....... 110.000,00
tro :\Iilitm' de Estudos, rcser OrdEnadas e S'itáriCs a Pagar •.,..... 33,365,90
vou ao prOblema das' t'iriIas a Contribuições In�titutos a Pagar .. ,.. 2.853,40
:nuis longa do seu trabalho, Gratificações 3. Pagar • ..,.,........ 16.3ÓO,00

Tí'ulos Descontados _ • _ ... , .. _..... 489.482,90
CrEdo}·es em C _ C-orrente . • •..... ,.. 899.469,20

1.551.89:2,91l

-----�-----------

legação hras ileira n'1 Reunião
de Torqu9y ins l'uções n8

�:entido Ile l�ãp u"sin,ll' as de

cisões. dn mesma. A posição
do B1'as'1, ao CJue ('�nstou iI

llOssa reportagem, não é iso

lada, pois olltros paises esla

])J'oceder em

Em face

,
'

110_

não foram buscálo na

.América nem na Ocer:nia, mas

.'zqui mesmo, dentro de uma ter.

. ra.. que, gI'.lças ao: vosso amaliso,
se l.o!'nou uma dllS .mais fe'cun_

das e promissoras da Eu�opa..

afinnànfiú (jue no mémeato a

UI1 'cu Gefesa com qu(' ('911 ta

a )lI'cdução nadonal decone

1.551.471,40

EXIGIVEL A PRAZO INDETERMINADO

rlü;:o, teria sido assentado en

tre os mellllJ!'cs' componentes
dE!, Reunião de Torquay que

ll'aba�hos, seria

1:1'azo de H me

dó' qLi·aI, cada
país assinaria ou não as ref-e.

lidas cGnclÍlsões. Todavia a

delegação hrasiie 'rn pel'm:m'e
t'EI'Ú em .Tot'CIuay até u· fim
(]os traJialhos da reunião.

Politica ECQuom1ca
Por outro :adD, l'ontinu!lJl1 Os

meios industr::ais a insistr na

I�e('essidade de Ullla revisão
do sistema tl!rifario. Argu_
llJenta-se que o Brasil não

iem, até hoje, uma politica e

('O!lCmicn de defe!la de sua

hase de I!ndus-

da :kença previa da im porta'
ção imposta pela (seasses de

CONTA .f, DJt: COMPENSAÇÃOdivisas. E eoncluiu, deda_
_

; ando enfatieamellte, (jlle \U1Ja l
CluçuO da Diretoria. -

'

•.. : .........•

;'(·v"são tarif,}l'ia atende dire- -

tHl1lente aos interesses e<,OllO-

Jmicos do p-aís.

C. COlTentes .- Acionistas . 124.908,10

30.000,00

3.258.272,40

Blumenau, Em 30 de Dezemhro de 1950.
WILHELM SIEWERT - DirEtor-Presidente
BRUNO GERMER - Diret.ol'_Gcrente
CARLOS SOUTO - G. Livros, CRCSC N. 233

oU\1lliô8;. NAlÚa II

GÀBGANU.
DO

DR. WD:8ON SANTiDAGO
As8istente da Factildii.ae (II
:Ú:edl� da U�vel1l!d.lrt.d.

do BrÚJI·_
CONSULT�S:
Horário: dás 10 ás 12 hOI'as

e dás 14 ás 18 horaS.
Co,nsultór:o; Rua 15 de No_

vembro, 742 (Ao lado da

SuafaI1lla) •

bemonstração da conta. "LUCROS E PERDAS" em 30-12.,1950

I
Distribuidores "dos' -inSuperaveis

produtes:
gATERIAS 'iG U· O Ir Y E II R9P

t�sroP'�

�inica de alhos CR:ftDITO

. DORES NÃO SE SUPOR
TAM COM. PACIENCIA,
JiJLiMINAM-SE COM

TOGAL

Togál
.

combate as dores
nevrálgicas, reumáticas <lU

. gripais, vencendo-ais rápi
'dlriierite. 'rOGAL, enérgico
diSSOlvente do ácido urioo
não. afeta 'o org.3.nismo. Os

.. cQniprimidos "de 'rOGAL
'. não tera contra indicaçã'o,
TOGAr:.: especíÍico de fór
muJa suíça contra as dores,

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

Rendas Diver�tis . .

1.685.832,20
2.347,40

1 .688.179,60
b:ÉBITO

.'

Despesas Diversas. . '"

PI ejuj� s/venda de Ativo Estavel '.
1.202.H90,40

47.845,50 1.2rln.il35,SO
21.801,20
88.H81,60
113.056,00
87.204,90
16.300,00
110.000,00 437.343,70

1.688.179,60

Blumenau, em .30 d� Dezembro dp.· 1950.
WILHELM SIEWERT - Dll'€tor-Presidente·
BRUNO GERMER - Diret.oJ'_Gerente
CARLOS SOUTO - G. LivI'Ús, CRCSC n. 288

PARECER DO CONSELHO FiSCAL

Os infra_assin:ldos, membl'o.s efetiv::Js. do ConSelho' Fiscar da
"Gráfica 43 S .A. - Indústria e Comércio" tend.o exarilin,adc- de_
tW�'mente o b'llançü, dE'rndhstl·ação de Hluc;'oS e- perdas" e c:obtas
referentes ao exercicio sC·ciaJ. encerrado em 30 de dezembro de
19�O, depo'is de· consti".tarem a mais pel'feits:. cTdemJ e eJ\.'tatidão emtUdo' O que lhes foi dado eXl3minar, sito de parecer que de�ams€,1" apre vfldos pela Assembléia Geral ordinár;a, além dos documentes aqim,a citados, tod.os os do.s praticad·os pela diretoria re.fel entes ao 'aludido exercício sccial.

'

.

Rlmilenau. '15 de fevereiro de 1951.
Rnul Chatagnie-- - :Üax Alüed FIJ:ch - Henriqu� Gr-ewsl11uelh
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em 23 d'(l. Fevereiro di) 1935

Capital Integralizado ..... , '" ....

Fundo de: reserva legal e outras re servo

Endereço TeIegr. dNCO)
�r$ 15,000,000,00
Cr$ 29.417. ,252,10

Total do não exigível ..... _ .... _ '.. Cr$ 44.417,252,10
.A:GENCIAS E Estm,ITO'RIOS NA S PRn.JCIPAISPRAÇAS DO ESTADO
DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEIRO E CURITIBA·

Vend�-s_e uma ,construida ha um a,no, madCl!'a de lei,
p'rnh�rá i!littirn.a :e externa' á oleo, terreno cercado, frente

para o ·mar; ga111ge etc_
"Ife.nide-s.a' 1;ambem um terreno com. 40. m. de frente e

72 üe fundO', .frente para o mar. Tratar· com o· proprietário.,.
pela. cx. postal 17, 'l'IlV!�?', N�.

Taxas de De pósiÍlOs
DepósitÓs a vista (sem limite) 250 DEPO'SITOS A PR...t\ZO FIXO'
·DEPO'SITOS LIMITADOS
Lifttit� dfJ Cr;$ 50.000,00
:tiri:út� de' Cr$ 100.000,00
'DEPO'SITÓS POPULARES
Limite de Cr$ 10.000,00

'

4,1/2%
4%.

5%

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



nceram ·05 alvi-verdes no
meI'OSJ' presant., ao local dos

I
Piazera; Luiz e Liborlo,

enquan.l
gundo "set", o que' consegutnam Ihante vitória d<: Palmeir.a�

P�.I.]�er.
AtUQU. _ b!l.stante déscríen

cotejos, entraram em campo OS ta que o Aliança: aünhou.se com com uma brilhante' reaeão. Nu 10 eseorret de 37 a 11. No primei- tado, como ja dísaemos, e ,o seu

dois "sexte'os" de voleibol, sen., Dagoberto Daníel, JOão, Nor- ne'gra, novament., laur€:i.ram_se 1'0 periodo, 'O placard acusada 15 quinteto. ainda b,a'Slt'aJ;lte. vaga_

do delili"ntemente aplaludidos . bel'tc, G€'rmano e Arnaldo. 1
os pajmejrenses, saindo :a�sim a 1 para os palmeírenses, o que rosa dificilmente ínrütrava-ae

pelos esportistas ind�ialenses,1 O primeiro ':set" foi vencido vencedor o �Ivi-verde na, partt., bem demcnstr-a a, melhor' classe pela' área adversária, e meSmO

que bem sabem empresvar o seu. pelos esmeraldínos, que nessa da da vOlt'ibol. Os '�set" f'-iram impo�'ta pelos blumenauenses quando o; f:aziam, desperdiçavam
apoio á jnter-municjp:�i;> dessa.,

altura impus·eram.se aos loc;ais, de 15 x lã, 15::-: 12 e. 16 x 14 sobre os seus advaraár+os, e no inultimente a pelota, dando chan

natureza. <? .p�lmeir.ás, torm.a?_ te:r:d.o entretanto <os rapazes do Devemos acrescentai- que '. a final terminou com a conbagem ce ao adversário. para que lau.

do com DeCIO, Raul, VergllI'o, Alíança levado a melhor no se- equipe palmeir€:nse jogou sem
.

de 37 á 11, como já díssemc s, mentassg cada, vês mais o pIa.

Um uníco treino, tendo tomado [aureandocse assim mais' uma ----'---"":"---�-�--------�-

parte .no encontro Sómente um vez a equipe esmeraldína.: IP b d
.

('Iemento da equlp� principal, Os pontos foram mareados na

r'01·. .' 1- aque foI Décío, haj'a visto que os seguinte ordem: Wuergues 17

demais já' há muito meses que, peritos (constítuindc-se no Ees_

não pisam numa cancha pari] tinha da noite), Décio 10, Piazea
disputarem uma bola. Porem, '3.' ir;'l 4, Libõrío 4 e Raul 2 pata 'O

equipE' do Aliança. t;"mbem a; Palmeiras enquanto que pilra '0

prEsen!',ou_se bastante de�falca� Aliança marcaram, Diagobe rto

da, equilibrando desse modo o 4, Seifert 5 e Nico 2.

cotejo. Torna-se desnecessári,o

Alguns minutos 'após entram crescentar; que 'o Pálmei-nas
em campo os cestob';lÚtlls de mirrou quase que todos Cs 40

ambos �s clubes assim rupre., minutos pois tendo pela fl'ente

sentados; PALMEIRAS: - Dé_1 um adversárlo bastante desorí

ci�, . �aul, Wtierges,. Píazera, I
'�ntado, não teve díficuldade em

Ltbórjo (no 1111!"1 LUlZ). ALI- nmporvse laDi mesmo, transpore,
ANÇA: - Dagobel'tc, Daniel, tando para o mãrcador '3. sua

João, Norbert.o, Germano, Nica superioridade. Quanto !ao AJian�
III Arnaldo em revezam.ento ç'á, ainda necessita. de bastante

contínuo. treino, haj:B.! que no seu quinte.
Scb a arbitragem de juiz Luiz to ainda. não há ccnjunto e al

Sima5, que teve uma brilhante' guns dós seus' elementos'preei.,
condute durante todo o trans., sam mesmo de' uma oríentação
COlTer da. partida, teve inído o mais precisa'õe' qúe ·S!3.tísfaça ao's

jO��D que lermin'lll'ia. csm abri. regulrqnentos que o basquete l'e'q

Ti'inalniente com (J bem temj10
de ontem. ·seguiu á cidnde de

In:dAit�l, '0 Palmeiras E.C. re

presentado pelas' suas equipes
de' basquete voieibot masculino
onde, em partida amístosa, en..

frentou as hornogeneras equipes
do Aliança..
COm um publico bastante nu;

tanta

DESCARRILOU o EXPRESSO
RIO�S. PAULOaMINAS GERAIS
Novamente paralizadas as minas de carvão de Butiá

tl'em descarr+lando diversos

I
r:1 ú Capit::lI gaúcha, para. se

vagões que se cho�arom com entender com as autorrddes.
outro trem cargueiro. .

Doze ,---- -- .....

]Iassage TOS Iícararu feridos e lHO, 11\ (Meridional) .- Fo

(/ tl'Úfego foi íntsrnompido pe- ;:am' presos os ladrões Benedi

lo desnbemonto da rêdc elé- to Pereira. dos Santos e Au-

A anunciada invt'!'!tida. do dI',
Zild" Jorge. ,[",legadu d� Costu�

llC\':1ll1PnLe �� m"lI:'ls, de cw·,,:;o
Itle" e Divq'J'!ües, "nlltl'a o:; ca_

de HtltiÚ. 1-:s":1 int'únllaçib fui Bflis em excessos de "ternura"

d:tll:1 pél!) sillr]icato dos tl'aba- nt.s logl'advul'os públü![ s e con_

1[\W[01'CS na . !'ndústl'ia extl·aU- tra os conquistadores de· esqui.
na, d," galanteio facil'e pala_

Ya !;O ('31'V:11> de São- .JerÔnimo. Vl'eado l�udadOso t'sl.á na c rdem

l'lUa comi.,_<;sii.ü de ml:n�iros vi-l do dia,

Acusaçõesdirigid8s ·80 diretar elo
Instituto Agronômico elo
Ordenou a derrubada das plantações de seringueiras

RIO, lG C\tlel'id,) -- () tn'!:t

expresso da Central do Brasil

{lHe deixou o Rio lle .lanciro us

S horas, com destino ú ;"Fnas

e .São Paulo, descarr-ilou em

Niiipf)l'S, no Estado do Hio. A

linha abriu ú passagem tio t lóÍ('a, ;Seguiram ,sO("OI·I·OS desta

Capita1.

Desapareceu
a banha do

\ e a noite, causou enOrmes da-

nl e r c a d o nos ii ddatle paulista de Presi-

IUO, lG (Mel·!·(l·,) -- A hanha den,le Prudente, Grande parte

do do ctú:,unente Feou destluido,
tende raell-ildo ou desaua(]o'

Vi o leu to temporal caido durun-

desnpll."('ccn inteir[!l1w[] te
mercado carioca.' -onde ·s'" l�

possível encélntJ·;'Ha lIO C;1\W

1;10 -negrO. Os IlI'edlltol't�s lia

I'lounÍs insltrgij'UIl1-se cnnl ra

P. Iffipor-1nção (h jll'odUlo do

estrang6iro, aliús mais huraf.;:;,
,ufirmaTIfto ql1t=: poder,'a111 ab::l�

tecer o mereude. carióe3, por

prfço de .t:iheht. :i. banha, po

rém, d,!Sapal'eeeu inteii'3men

te, send" fIlle a popl1la(;ão. (?sttl
obr'igada. tI usar azeite de u'i ..

"eira e óleos, muito mais ..a

�'i)S, (,u pagar o pre�'o da b:1I1hl\

no cambio I:legl'o.

inume!-:ls lJaredes. Tmnbem a

i:1VOUJ'a algodOeira sofreu

l,(i':mde:.. I1l'ejuizos, Mas até a

tenhagüra, nu:.., consta
1,m'ido \'itIm!]s.

que

PORTO ALEGHE, 11'1 (Meri-

'diona1) - Estão

·

BIi]LE'M, 16 (Mel'id.i -- O I pflra. apresentar parecer, \q"putado SilvÍ'Ü BI1�ga fés "Í:J_ -�- .

l�ntas acusações ae diretor' do'! NATAL, 16 (]Vlerid.) - O go_

Instituto Agronomico do No,'te, vernac:tor autorizou a aquisição
sr. FeJi,sbel'to Camarg:>, pGr te" de cem tI��tores e mil enxadas

lllandado derrubar as' ·pl.�nta_ p&1'a serem distribuidas· aos a_

·çõe.s seringueiras na F� repandiu gricu1tc r'2S incíando� assiro, a

para semear Ci�pím. O Fr. F.:_ �ampanha'de 13umento da produ
lisberto O::mal'go afirma que a

quelas Plantações já '('st::i,,'rm
condenadas d�sde o teTI11'O d:1

"Ford" •.

---
- -....--------

campo elo Duque ele Caxias
cio grancle to rn e io j u v e n i I

nota pela competição· Troléus de valor em jogo
Pt r isto, a jdéia de . Nilton

ÊXPRESSO
BLUMENAU-CURITIBA

End. Teleg.: "LIMOUSINES"
AGENCIA BLill1ENAU

.

RHfl. 15 (le NÜ'vemb1'_' N.o .�1.i

FONE,1002
PREÇO: Cr$ _ 155,00

AGENCIA CURITIBA

.Ruu 15 cJe NOvem bro N.o 62.'!

Belem. 16 {Merid.l - -Com'o_

'cada pelo govel'lHtd�r. e5:€'\,'"
I'eunidu a A!"sembléip Legiq"Ü
vu; 'lU!;! debateu sobr·e a extin:'ão
do Tribl1nal de Contas do E�L"
lia, criado irregularmente }) '10
gQverno passa'do, Foi V-0meada
Ullla. comh.;Fão de sete membl"."

Amanhã, no
realizacão

ti

Desusado interesse se
F'j"ü\l a,,�elltada !lifinith':J,

ml''1lte a. ·1'",-:[izaçi1::; de um gran_
de torneio entr'e quadros juve_
nis, uniallhã á tal'de, no camp')
do Palmeira", Este grande a

contf!eiTllt::llLu, que, já dif;S2ll.l:�,
Sc;l'Ú patrociniado pelo conh.0CÍ. I

do cy'onista. eS}Jortivo NiJtcn!
RusSi, -está fn.d:ltlo ao mal;; i

('olllpleto exito, interessando !ln:'

somt:n' e it garotada, mas hm-'
heln á n�aiOl'ia dOR nosó(ls des.

peI tist_as. E' uma ebpa onde se

pode ver em ação os c1'3'cks de
de 'Hlll3nhã, aqueles flUe, pasca
dos mais alguns anos, deliei11�
l'ão o puhlico pagHnte pum grau_
dfoS desempeIlhos individuaiS.

Quarenta feridos
nos abalos aismico's
ocorridos em' Bonn

Bonn, Alemal�ha, 16 (UP) --

Nu. AI�n�'allhil ócidElltaJ, ocor

reu um 1el'l'trnobo que durou dez
minut.os e teve relalíva intensi
dade Muitos edificios em 1 ui
n.as desde, 1'1 últim'l. guerra, de_

:;n,baruíu, e, nns grandes cidades
·
a pOPuÚ:ção tomada de p:lI1iclJ
pl'GClUJlll '('S velhos abrigos an·

ti.at>J'eOs. Nü,; há, porém, n,)ti
.cins d'! vitimail. SEgundo os ob·

·

servlldOr"s alemiies, '() eepicentl'o
"Jlo' nlovirnento estava. l1ns nl0n
.-lanhas do EifeI.

:.;usto Lorença dll SJ.Jva, que
víór-am da Bahia, tendo i-ou

'l,ado tia residência do indús-

tI-l'�ll americano
.

CaI'('Y Ocon
.

'lo!" l1Ü mil cruzeiros em joías
co c.bjet·cs. A prisno fOi el'etna

d;l 4H horas após I) assa:to.

Soviéuca ,

,WashingtOn lO
f<Ol'm::ições oficiais procedentes
de Mósccu !:lJc1icam que o po·
litbur!) sovietico continua fir_

memente cOm o- poder em suas

mãos, sem qUe se t.enha ope
ri1do qualquer alteração entre.
Os S('UIi lintegranles .. Segundo
tais informações,' continua

sendo de qOle O numero dOs'

integr:mtes POPtbUTO, figuran·
do entre eles o Pi'oprio Stalin,
&, nHima a.lteração ·hnpOl'tante
hü PG�:ltbllro 'ÚCOl'l'eU há dois

IITll0S, quando fnl"een A, Zlli1TI=

riGV. fi" (lutr;os dozeyeteranos
re",olu("Íul1arios, que integram
(I Politburo t'slivC'nun presen

tE'S na ultima sessão rcaf'zada

na semana passada' pele So-.
.

(Pal'luJI1cnto

SUicidou-se de vergonha, ao

serm:detido quando beijava
a!namorada na via pública

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

Tadllvia quem Primeir3IrlenteJ-
li, Ubaldino: (�xpiicava. '; "que

alcstou cüm trágica eloqll(Il, preferia morrer tI. se apresau'\Jr

cia, o exito das op'eraçõe" mo_ novamente diente da noiva, após
l'üfi2l!dc ras reoern encetadas pe- os vexanles d\'l, noite. unteI·ior".
la D,C.D, não foi nenhUm pÓ'l'i_' Sirv/3' o caso d'; ,orientação pa_

to versado em complexidades 1'0, o delegado,. Zildo ,,Jorge,
.

Sua

-.estatisticas senão um humilhi_ campanha é' merit{)ri'a, haseada

mI) cOperárlo,' trc.baihando e. re- e'm principios: elogiavEis e amo

sidindo num edifício em c�nS_ parada por necessidades inegá-
,tl'ução 'l1'flo rua Senll'dor Ver- veis, mas sua execuçã:o requer

gueiro, 114; Ubaldino Gomes de cautelas que não excluam '0 di�

Assunção; achava.si:! ele, com reito que to'd,os pO);Jsuem - mes�

sua namorada, Ahigail Ambro- mo ·aqueles. qUe t,rOct>'í1 beijos
si.o; em cCloquio t::'lIJ:0�"{)so; num

.

em pÚblÍ{;o -,- 'e. {} resp.8jtiO. pe-·

banc'o da "Beil''a_Mt.!r'', quand<) .10S pto.p·rios sentimentos,

Estranhos se a.proximaram ·do
caS/aI transformàndOi seu idiJioo
em pânico, seguido de aciden�
ta.da e curta viagem ao distri�
to' mais .prÓximo € dalí pnrl3: a

Delegacia de Costumes,
A demora do' casal não rQ']

}onga, entre {!S malhlls '!iusteras
da repl'e'ssão aos exceSROS, Mas

pI impressão. caus�.da pelo es.
tardalhaço com' que. os Falidais'

norte

e gargalhadãs, assassinar o marido
Necessaria a polícia para�, 'dominar a enferma

tentan'do dominar a mulher, I Livrando-se. dos pO:"ciais, a

que parecia' agigantada por! ;ouca passou' a arremes'sar pe'

uma. força descomunal. Gran- riras e demais objetos 'que en-'

de, numero de curiosos pras· contram ao alc:�nce de suas

j ou-Se ú frente do predio, e mãos. O guarda eh'ii
foi sol\!itado o concurso da Rostand Bon-aparte domilicia_

po licia. do á rua:

(�iiCJ' do Depal.'tUllH:nto
itur.a.. ';.IBmI'.u

da Agl'i�

João Pessoa, 16 tMedd.'J -. O

governador Jcsé Américo apro- cumpriram sua missão orlo'inou

VOu a exposição do Depprtamen- I no moço tal desesp3r� qu� o

to de SErviço' Publico, tornando levcu ·ao suicidio, por ingestão
sem efei10 ,as promoções e au- 'de' toxico vi:oIento.
mentos de s[!lál ias. efetuadas
entre primeirc de janeiro de Em .singelo bilhete encontl'a�

1950 e 31 de. janeiro de do junto ,no cadJ'l.ver. em depen-
1951. Essas promoções estavam dencias da estação de D, pe'dro

sendo la·pontadas como írregula_ ----...--..:...-------

- VOCÊ tem Unta respon·
sabilidade social. Já c).oper�u
na iiquidação do analfabetis..
mo no Brasil? Ajude a abrir
tim curso de educação de

dulto!l.

cabeça. pnopCclldo por

Pedrada que lhe.

Arax:í, em erajau, vive.u, do

mingo ultimo, lilO111t'ntos de a

gitação, quando uma senhora,
e:ouquecendo repentinamente,

o marickl"� ar'.

mada cam tuna faca e feriu

ainda, a pedradas, um guarda
civil e um transeunte.
Para dominar a enferma foi

l1ec'cssario um ehoque da IpOJI
Ôll 'especial, qU'e, lltí1i:1.3nc1o-se

de gáz lacrimogenio, ('onse-
I guiu .a muito custo{) u'Omina_la.

. ,

'1
e ]eyú-:a para 11 delegada do

a
'IS. o, distrito Jlolicial.
Há eerra

ferimentoAs ::_:ltoridades do .1&.0 dis

trito consegu:1ram, após gran

des
.

eSforço!;'," ;'etira; o marido

dos braços de sua eSposa )osé
�lpl'esel1taYu já
tos na mão ..

RIO, 16 CMerid.) - Foi de

creta.do nomeando o sr. Fran.

cisc.o Alexandre Norberto da

Costa, para direto!' da Divisão
de Fiscalização do Dep;3rtamen
te Nacional do TrabalhO.

10C:�'do cCberã 'l
-

laça "Relojoa.
I'Íf� Schw.abe". Ao elemento que

. mais se destaca.!' .no torneio,
lOerá c.onferida uma rica meda_
lha. de prata sendo 13: FabtÍC'u
de. Malus Delel'io Russi tamhe'm
dará uma bela medulhn. lV:- OJT'

tiJheiro -du coropeti<;ã?,
POr 'aí pOde_se Vel' que a t�lr�'

ue esportiva dI' I:,manhã. CongTe_
gará quadros de real

.

valor,
num torneie. juvenil jantais
prEsenciado em Biuulênau. se [,1"-

}losito do pl'oblema
res desámpanlclos, o

.Tfm Pedrcil, diretor
tI", AssiSlc,nc!a .:lUS

disse:

l:.ussi f;)i das mais felizes
"em de. encontro á.s' justas as.

pirações desses .rapazps que Si!

!�perfeiçoam dia a dia,

Palmeiras, Ojimpirl), CEB.

Tupi de Gaspar, Carll:>s H�naux
e Puisandú de Brusq\'t; e pos�i.
velmente o Marcilio Dia", es',as
,ciS equipes que estarão "IiI açã"
na. tarde de. amanhã, no campo
da Alameda. Duque de Caxias.

TOI'na�se mp'ior aindtL O inte_
res"e- pai' esta disputa, o.unndo
FC �{Jb('l (lne estarãQ Ctn jüg1-
lindas taças e medalhas, dentre
Ps quais destacamos as seguin
tes: O clUbe que Se· sagrar cam
·peão ficara cOm a tnça. f'A CUq
pita I" enquant.o il(} segundo cO_

i III i íi P í III i I: i II i i í í I i í i i I i i i i ii li i i li i i jj
I BLUMENAU - .fOTN-V.fLE .

I 'ViiLgenl:\ ráptdaf! f\ �egm'a;; 106
I no

.

I Exl"RElSSO ITA.JA.RA
tÚíiiííliiliíiíiiilílllillilíliliíHiliitUl-

ninis yio:enta.

dep-l mental
uniu facu e,

gritos pavorosos, inve�tju ('1:111'

t!,(l O mai'ido, tentando lI1áta

lo. Tlste ntrIlCOu-sE'; eóm S�bas-

Bonn, 16 (DFI Conhecem_se

i:Jgora mais detalhes_ sobre o tE-r'
remoto que assClou a Alenmnha

ccident-al, esta madrugada .As
regiões m:lL'; atingic13s foram a

Renania. '" o sul de COlonin,
F�oram vários os sismt'E;, duran
te cinco minutos, Numeros:Js

edificios semi_destruidos pelos
bombardeirc;; na última guerra,
ruiti�m e as populações foram

,tomadas de panicIJ, O numero

de vítin'las - sómEnte feridos -,

se elEva a quarenta.
_.--��==���--�--��--�------�----�----�--------��---------------

Cinco jogadores indicou' .a�;:
L�BiiDjj para o scralch amador

�erá criu(lo um Dcparíamen to Un!>>:lstu em Hiumenau'

COlno puhll'e:lmos ha. (Uas a Hur uu seleção entarinense .de
F.C.D. pediu ú L.B.D. que arnadol'es. A entidade loeal res
indo {'ÚSSf' as posições dos ele- rJOndeu, ind!'cnndo Os segllin�
namtos escolhidos
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VÀRIOS DO E.'3POR'l'j�

P A R A t f E R IDA S t ,I

ECZ EM�A'S,
I �'H L AMAÇÓ ES,
COCEl RAS,
FRIEIRAS,
E S P 11'·1 H A S I ETC_

Alvarenga, Piazera•. AgosV
nho €, Lazinllo seguirão hoje
1'8'ra .Ioinvile, rlevenllo na tar-

'J(le de amanhã jogar: pelo Cu-
(COj!lclue na. 2,t'l. 'letra P) .
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