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Afirma o sr.

fornecedores
A. de
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I pesiçoes
H-ova tentalivaliüs EE.:UU.. para a.cessação do roOauicoréia
';l'0QUIO. 6 (U'P) -- URGEN'rl� - Podernsas forças na- Os Estados Un idos ('Olnld ..

val;, �::l, ONU, com o couraçado nnrte-amertcan« "New Jer- ramo hoje, os países u l i.u l.»
se;.-

...� fl't'llt,e, voltaran� a penetrar em águas de '''ons11a11. na que têm tropas 11<1 Carl·i:l !_la
ÇOICI.l do �orte. Os Clt�dos navios de guerra bnmbm-dea ram ra que <.prcscnku! sug('stm': I !l., ", 1(1',(' '"

durante mU.ltas hora5,_VlOlentamel!te. toda a região de "'ons- para uma dcclarucâo ;',5 N.' I ! J I ,,)"",J ti", .I'"t�d

han, lie.,{rumdo posiçêes de artilharia, centro de abasteci- cões Uuiclus, que sirva dI' h,hl' I
""o

menta e concentracões de soldados comunistas chinêses e' à proposta de ('l'Sf'.W:Í" dI! j (I I il'

I�(ll"te-c()!'eanos. O atmlraute Arthnr gedford, comandante da : go N1 Coréia (J cOJlvit" 101 'I" II,",

h:(��!, n()rt�-amc,ri,c:lr�:l do Pacif'Ieo, assistiu pessoalmente ao
I formulado "lr:l\t·" !lu '" ,fI" I ,111'111,' ,. '� ( �"',"" _<1:_"11":

tltll",l(f() .HHnh.l1dclO. an Busck , !-''''!( l.ill(J dr, j', L' ,,,.L<l"r , "',,1IJJC1Jl t .o[lH.1", '"

'�'OOUlü, b (UI') __ Ainda hoje euní.inua '1 surpreendente I
do adjunto I iI oncluí 'il :.'C; T",,,, .etra A I

l'ct&radas <lus comunistas, miciad« õntem. Os vermelhos fogem I
no setor ('cni.l'al ocidental, ante Ilcs:H!a barragem de artilharia, '- -----

tendo estabelecido ,mies, na estrada de Chorwnn a Y'HIll.- S I R 1 I ViI maior e:U11llO de minas er.t'tmtl'a!lll nestas t'lllim:ls
_ au O ,arnos e e rno eH a l}�';

delegados do P-I B (atar-inense
à ConvencãolNacionat do l�!arlido

> :

por
comunistas em

navios aliados
Wanshan

,

(j I UP 1 -- lli'· P::PITitl1S eUI1IlJ!lI',I;,' 11.1 IlI!l !
GENTI'�..

- l\'�ajor do q uo ,,�' I te do chamado Tr"'tJ'�l,J" ![" ;
prcsurmru lOI ii rcl.irada elos 1'\'1'1'0 \,,'I'lIlPII]l)" - Criut \\">11 1

- .._ .- <�j;o
- I)Y('11���'_.!_Jlt.l. -

CII{(! "I", "}I

l"t:J'!da-', J'�:-:Jljl,il"':�, Mau
,,]WS, Uhe: as l:' Reurnatis-

p

RIO, 6 (Meridional) '_ No
expediente, hoje, do Senado,
fUÍ Hdo um telegrama do pre
sidente da Assembléia do Pa
rá. protestando contra a ati
t.ude do diretor do Instituto
Agronômico da Escola Supe
rior de Guerra, que sugeriu
que passasse a política de pro
dução a ser dfrigida por um

organismo militar, "

O sr, Aloisio Carvalho lH'{1-
pôs que todos os créditos para

pagamento da graíHicação 1magístérfo sejam engloba
num único, evitando-se per I
de tempo e facilitando-se Itramites a'fiministratlvos, I'
esse motivo os lJrojetos em

Iaprêço voltarão às comíssêes,
6) ÚIti'110 projeto avulso,

regulando o aproveítameato I'll!iita.r em cargo público, te
y � má votação e foi adiado pa
r: o dia treze.

O presidente do

Pi"ornulgou ú decreto
:-:,s!ativo. que aprova o acõr
(�" comercial Braslt-Austríu.

O Senado encamínhou à
sançâe GS pl'Gjetos que dispõe
sobre a renovação da :lVIarinha
de Guerra. 1):11'a eonsírução
do pl'hm,il'o estaleiro na

nahia, em Jacuecanga,
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Blumenau, 4 de junho de

� ,51.
G3tulio Vieira Braga

:)f;c�al do Registro Civil

-------'------------

Dr. Aires Gonçalves
- JHlVOGADO -
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t�/: :J<":''l::' L:.>_tE;tada e que apresente bôas
: é;S, ::'i'::;-;�"J (;e uzn cargo de auxiliar de

'- �.' ·.':c,' ic, 'C.(_-_:.� � C ,u. " :U(�. \\'aHer SChlIl:dt S. A. ,
_� BU,llHRNAU

cnntabill�a�e
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("'),i�i;l!c::te, C.JlL ;j(�l';:eiin!" conhecimentos do ramo.

'_",:.._!::r E:l Cü,}'. {' h,;:�. \{_.;..L'l'ER SCHMIDT S. A.
!�(.�.l 17i (iI" l'�on mhru, 1·195 - Blumenau

SE!

Elétricapara gerenela. r;:reCÍ93.
se de 11l:1a. Ordenado
('r� 700.00 111e;'lSâlS.

'I'ratar nesta redação,

.'
Vende-se uma em perfeito estado - Negocio de oca-

�a�oralório �qjmico

à CAIXA POSTAL

de Seguros
tíwnusiDBS palIa Loujrina
--�----_.--��--��-------------_____.

Conheça o Eldorado Brasileiro, Norte do Paraná, vio:jandC
confortavelmente pela nova. linha de LIMOUSTh'ES.

I
-- EXPRESSO CURIIl'IBA-LONDRI�A LTDA. --

Nova linha de LIMOUSINES que, ligará diilriamente,
pita] do Estado dt> Ptil"'aná à Cidade de LOndrina.

nORARIOS EM: lLíQU1DA\].!iO <li

ASS1�MBLE;i�� t�:f;�����J;INA'R!J� ! ES�rafifj de Ferro Sanla Calarina
..

S':o C()llvjdildo� c!n,l a. convocnçâo, os assocíndos desta I sscxo ns C.}jI,'IUN1CAÇÕES
I bléia geral e:,.traurcli!);'ll·(d: as J li noras, do dia 18 de ]l·!1J],_J L'L' 'I --- A V li � li __

",
Cooperativa, em hqllld<,c�o: lXll'é! se _rellni:'cn em .a�se;'l- ! D_' l.'ni.�'''1 ,in S,. l;,I'�'k,"', torno públko que, a partir de

1_951.. na_ sede social, p.';"!".] asstsurem u l�!fu�'a do
.:
n:�ii\to'lO de 1.0 c'::_> julho ((J C·.'ITE'"te ano Pl'tral"ú em vigor nesta Estrada

h911lda�ao e. do.respccnvp parecer do.Ccnsefho F!�;t:�ll" cx:.:m?, I a Pauta de Classif'lcação Geral _- c.G:r 4 - a que se refere

1
d;scu;:;sao, e �ulgame�to {lu balanço (te ent;e:rrétm'�l"itQ elas :111- I; Portar+a n, 21-' di' (3 de marco deste ano, do Exmo, Sr. Mi-

l vidade.. s aa Cooperativa, cont�S e atos d0
_
Liquidante, I nístro U't -;;Ül"20 e Obras Públicas , " .

I ARROZEIRA, 1 de juriho de 19;)!. 3LUMENAU ;; de junllO de 1951.
.---------......------------------,...;..--1 ALCESTE CRIS1'ELI.,I - Liquidante I LUiZ REIS __:_ Chefe da Seção de Comunicações

CHEGADASPARTIDAS
De Cur:tiba, às 6,30 nrs,

De !�ondrjn'l, ás 6,30 hl'!3.

EM TRAFEGO :MUTUO CO-;YI

PASSAGENS: nésta cidade à rua 15 de Nov., 318, Fane 1002

de Nov,. 622, Fona 634.

.�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



1oo1ii•
.!'I"iIi

I

I

I
II

I
I

!
I
I

II
I
I

I

A
'1

:!--- !
,
I"
I

I
I

locação de sete milhões de
iro 00.5 mercados europeus

�_ ..

.. ...

o preço do- ai odão - Pedida a importação de juta indiana
_

RIO, 7' O\ferid.} - Inicia-\tpela de.fesa do café, uma ca�- locação de sete milI;ues ... �!eT dó entrosada COIU o ita:mu:atí, . tes �os .países visados. Se- são: Aleman�a, cujo con:,u.- 1 para � defesa �la. eco���nia aI-I caroço. O comercio já expor

l'ao,. delltr� e.m bl'e.ve, ll$ .nos-.l1pllnha mtensa

p.a.ra
a

co.n.. qtllS- f s�cas na Europa, seI.'::t (1, JO.Je-
I a quem cabe os .prnnerros I t".un.uo_ allu'_"U'i10�, o.

s 'mercados. 1l1? ::t11a1 .vai v?;rto d� (11))5' g.()�d�elra por mrermeuro do t�u se�s:l:ta 1101' cento _d� sua

sas autortãades responsaveistlta de novos mercados. A co- ttvo. Essa campanha esta sen- l contatos com os representan- que vao ser mars trabalhados mí lhões de sacas, InClUSIVe de Mmístro da Fazenda. d!SlJombIlHlade, em médía de
.

. .
.

'.' .'".. .
,.

contrabando em face dos al- A lavoura já vendeu seten- 380 cruzeiros a arr-oba da plu-
tos inipostos -ãas taxas que a- ta por cento (la produção, com ma ..

g'ravam o produto.·Q café con- uma media de 125 cruzeiros RIO, "; (Merid.) - As te
trabandeado para a Alema- por arroba de algodão com (Conclui na 2"3, pág. letia. B>J
nha .procede da Holanda, da -- -� ---- -- o .�- _,.- -� -_" -, .......

Bélgica e da França, segundo NOVO AUIVIEl'�TO
$r.

CIo, Banco
Juscelino Kubítschek�!

d Mil ••.
·

oa. .untcrpaoa
observações dos comentaristas
estrangeiros, a França, Bélgi
ca, Ualia, Holanda, Suécia,
Inglaterra, Portugal, Espanha,
e mais outros países de menor

\ (Cc,nclne na 2,::1, letra Dl ...
1---

.

!
�������� �

\1tios Bastidores do Mundo

Das ferida�---aõS Dente.s\
'. (Por AL NETO

'1
fãs significava - e slgmfi-

-!'- I
..

JeniCilina brasileirn, ca - consld.eravel perigo
vaI ?-parecer. 'para o ol'garnsmo.
Mediante um.acôMo com I A suifa é um remedio de

a firma norte-americana I acão direta, e que porisso IWyeth, será construída em! te'm grande p(;der toxico. i

São. Paulo a nossa, primei-! O excesso de sulfa pode, !
ra fabrica de penkilina. i por exemplo, acarretar a a- f
Isto tem grande impor-! nemia. Itaneia porque os antibiotF I Foi Bntão que se' desco

Cos - a penicilina é um an-I briu o primeiro antibiotico, I
tbioÜco - i estão abrindo! a penicilina. I
nOVOlS' horizontes para a Antibiotico!\ são medica- i
vida da humanidade. mentos de ação indireta.
Na Corea, por exemplo, O antibiotico age indire-

os antibioticos estão aju- tamente, reforçando as de

dando as Nações Unidas a fesas do organismo, que ter
ganhar a guei-ra. I

minam por dominar a do
E' que oS antibioticos es� ença.

tão salvando a vida de gran- Desta forma, os antibio-
de pai'te dos !',oldrrdQs 'feri-I tLos foram descobertos. .!
l dos.. I Entre ,estes novos anh-l

Em medicina, o termo l'm-I bioticos figuram a au1'eo- I

t�biotico é usado para (le� I micina,. � c1ol'omicetina 'e a
\

sIgnar qu�lquer das novas I terramICma.

drogas do tipo da peniCili-1 Há. c'oÍsa de um.
ano,

na. '. quando a terramicina foi

Düran'te a Primeira Guer l.deSCObert.a, eu tiYe ?casião
ra Mundial, oito por cento de. d€screve-la para meus

dos soldados feridos mor� ouvintes e leitores.
riam em COl1sequéncía de Hoje posso a[;re�centar
infecções.

.

que a terramicina ·está '<;811-

Gracas ao u·�o de c'ertos do usada com exito 110 tra

remedios novos, espccial� lamento de 54 tipos dife
mente do tipo das sulfas, a rentes de infecção, desde'
mortalidade dos' feridos di- uma garganta inflamada a

minuiu durante a Segunda té uma per"na de gangre-
Guerra Mundia.L.. na.

Realmente, 'durante a Se- O uso dos mitibiotiéos,
gUl1da Guerra Mundial mor- e;.;pecia.liucnte

..

dO
..

S

•.
lI�ais 110-1reram quatro por cento dos mortalIdade dos ferldos' de

soldados feridos. vos, diminuiu ainda mais a I

Entretanto, o uso das sul g·len-a. .' I
Si na P:t:ímeira Guerra

Mundial era oito por cento
e na Sêgul1da quatro por
cento" agora é apenas dois

lJor cento.

.

Mai<; de 95 por cento do�'
novos gútibiotieos ef\tão sen�

do pr'oouzidos nos Estados

Unids, que, tambem·produ
zem 70 por cento, de toda a

penicilina. .'

Total do não exigível ;.. ..; ... ..: � _. �..... Cr$ 44. 41'7,252,10 Fazem 1{)" anos) toda a

AGENCIAS EESCBITO'RIOS NASPRlNCIPAISPRAÇAS DO ESTADO penicilina que o mundo pos-

DE SANTA C.4,TARINA, NO RIO. DE JAN.'EffiO E CURITIBA suia não chegava pa.ra en

cher uma colherzinha de ca-
Taxas de De.p6sitos ..

. .' �,
Depósitos a vista 'f(sem limite). 2%. DEPO';SITOS A PR.AY.D FIXO Hoje .em dia, os Estados P R O D U TOS D E P E T R Ó l E ODEPO'SITOS LIMITADOS Prazo lnÍIÜmo de 12 mêses 6% Unidos' entregam a médi-

. ,.. .... _

Limite dei .cr$ 50.000,00 DEP"Q'SITOSDE AVISOPRE'VIO ces, hospitai� e clinicas', PARA AUTOMOVEIS E (AMINHOES
Limite de Cr$100.000,OO Aviso de30dias 4% mais C.k 175 toneladas' de! . .'DEPO'SITOS POPULARES Av:i�o de 60 dias ,4,1/2%1 penicilina por ano. .

THE TE'XAS COMPAN'Y (5 h A
. ·

) tTDLimite de Cr$,10.000,OO· 5% AViso de 90 di.as 5%
. I Ao mesmo tempo, o cus-

.

". .'
. out mern:a .,

Aviso del,120 dias 5,ljg%1 t.o d.a penici.Iina Í1.octe-ame-., �
- ......,-. CAPITALIZAÇÃO S�IESTRAL ricana baixou tanto ,que A S E R . V ·1 ç O D O B R A S I L

1l1i AB.IIIRIIIIIA_'m_IA.llcllo_NIIITIIA_··.IINIIO_{dl'q.1I0.0_»IIIE..P..:AIlIII·IG.UE••CIIIOII·.MIIlC_HIlIEIIIIQ.·.UIllE .. ?go���ie�Ql;��. ��in�Ó�tr�O�� L :'*":=:::'=:r:..:_::--:;;'-::'�-::.-::-':::_-::;-::.=::.:::-:...::--::::;;;:;:.;:... :.,::-,:=.=_::... ::'::.;:.··:::;'::·C:;;·-�'.. ;;;::cc..;:.;:.�=-=-:-="""",=._=-;::.====:==-=-;:�-==-=::. -=,=��_���.. �-=-=';';;;'�"-�"-�.�-�--�.4.

de obraso eslabeliicimenlo a construção
Belo Horizonte, 5 (Me-] esgoto e calçamerito em s'jlà pois estas só diferem 110 ta- i . NO' FEDERAI..

ridíonal) - Minutos antes eídade, Apresentados manho», "�" ��t1{1 A propósito da visita do
de embarcar para o interior projetos e orçamentoS' AI�OIO DO GOVI<JK ministro da Fazenda a Mi-
do Estado, prosseguindo ,. serviços,

o Banco dos Mu":"
suas viagens de inspeção nieipios os'examirà, melho
administrativa, C governa- râ-íos-á, até .por intermedio
dor' Juscelino Kubitschew, dos seus consultores t�cni�
gravou no .palacíri da Li-. cos e emprestará o dillhei;
herdada a. sua terceira fa- 1'0 necessário. Depois disto
Ia ao povo mineiro, trans- se o serviço não for exeeu
mitida horas depois para tado há de o povojulga» ).

todo o país, .através da e';' prefeito inopera�ítB. E o

missora oficial do Estado. Banco será criada dentro
Referíndo�S'e à repercussão de poucos meses', o que va
da sua ultima palestra, .a� le como um aviso aos pre
ousou o governados o reee- feitos das' cidades do inte- r

bimento de 328. cartas, na ríor para que desde já cui
maioria das;. quais' proviu- dem de preparor seus pro
das do Tríangulo Mineiro, jetos, na ordem de prefe
todas repletas de sugestões'. rencía para agua,luz, força,
O período culminante desta esgoto e calçamento». A- {;
sua tarceira fala foi "aquele diante, focalizou o governa
rio qual (} chefe do governo dos o problema de aquifli
mineiro anuncia que o pro- ção de deçenas de conjun
j(:tc Utó criação da Banco tos ,1e máquinas para que
do:" Municípios está· reee- as Prefeíturas do Interior
hendo no momento' os. ultí- possam abrir pequenas es

mos retoques, e esclarece. tradas, ligando ao munící
«Este sim, será um banco pio. seus distritos. Referin-'
-ui-generis, Não terá gui- do-se à recentevisita d()lgo
chés, não terá hora nem de vernador paranaense, disse'
abrir nem de fechar, e te-lo governador mineiro: «Tro I'rá muito poucos funciána� camos idéias' sobre os pro
rlcs: ,Sua atividade se 1'e- j blen:,as comum às adminis
f.umu·u em saber de ,quan- traçoes dos' nossos Estados
to precisa este ou· aquele e urpreendemo-nos com a

}JYcfeito, panl; colocar agua, semelhança das dificuldades

COMERCial VIEIRA BRUIS S.I.
Peças e Acessórios para Caminhões e Automóveis

*

Di�tribuidQre5 dos insuperáveis produtos;

Baterias IiGOODYEARJl
Óleo para freio hidráulico IISTOpIJ

B"
.

I JlN S u"rctc etos
'

.

*

Comunica que acaba da rece

ber uma partida das aiamoda»
bicicletas. alemãs lINSU".

SEJA INTELiGENTE! Compre a melhor bidde10 na e

COMERCial VIEIRI BRUNS S.I�
15 de Novembro, .923 (ao lado da Igreja Matriz)

Blumenau

_
.

• I

aquinai de escrever
��'*���;-�".! � ��:�".-

.

«T R J LJ M P ·H»�-
-' Cômoda e perfeita disposição do teclado. Teclas de

forma anatômica, confeccioIla'das de matéria plástica
fosca. €lhninadora dos reflexos brilhantes tão prejudiciais
aos olhos do' seu opera.dor; ,

- Quatro tamanhOs diferenles de carros pOdem S'?l' llS<1�

dOs em uma s6 máquina' base,
"
�- As réguas guiaS, de vidro, pérmiteln ver {} nm do

papel, bem c·Omo ajustar c:oni exatidão a linha 'a' pre�n
I

� Com. apenas três fáceis nio'Vimentos, retira-se tOdO
I) c8T1'O da ;máquina para Jimpesa ou substituição;

,

-- ,IguaJmente fácil é ta retirada e substituição dO 1'010,
cli!'poní,eis para papel, com 27; 32, 48 e 65 cmS. de largura;

- Util e prátü:o: dispositivo permite traçar linhas hori

zontais e VBI'tkais, sem o morosQ emprego do tipo de traço;
- O capôt do 'leito dOS .tipos,. e carretcis, ergue-se am

lllmncnte com .faci1ída�le, pn,rn, limPês1L daquêles e .o;ut,s_

lillli'çii.o d:.t, fita.;
'.

pl'otctor dá. máquina, de belfl

nn forma, constih1idO de uma única. peça. fundida i'-!1'l mp-

.t

PAnA ()� ESTADOS DO PARANÁ é 8TA. CATARINA:
. � ,

,

PROSDOCIMO

- Matriz: ITAJAJ' - ' (

Fundado em 23 d� Fevereiro de i93� Endereço Telegr. «INCO»
CapitaIlntegralizado '" . �. �.. . •. � '... . 1]1'$ 15.000.000,00
J:!-'undo de resel'Va legal e outras re serv. . . _ Cr$ 29.417. ,252,10

municipaiS consumo, se' apresentam eomo

ótimos campos para a coloca
cão' do café brasileiro.nas, recentemente realiza

da, disse o sr; BubitscheK:
«Muito aproveitamos, para
·trocar pontos de vista, e

podemos verificar o quan
to o ministro se encontra

iltti(ressado em, fav�l�ecer a
serm de empreendimentos
que pretendemos realizar.
No discurso que proferiu
no banquete que lhe afere"
cemos em palácio, declarou
o sr, Horaeio Lafer ser in
tenção do governo da Re- fpublien colaborar e pres
tal' todo apoio à adminis
tração III inei 1';1, apoio esse

que S� vai traduzindo con-"'"
eretamente c com rapidez
pelo cumprimento das obri
gações da União nos acor

dos firmados com o Estado
para a execução do Plano 8

RRodovintio Nacinal em

Minas». Reafirmou ainda
o governador a sua inten
ção de dotai' 'cada cada pe
quena comunidade mineira
de 'Um medico, com a' cria
ção de um instituto de "llSS}S
tenda medica, hospitàlar,

S. PAULO, 7 (Merrd.)
Voltou. o mercado do algodão
a reagir, melhorando CrS"""

25,00 em dois dias, ou seja, o

limite permitido pelo regula
mento da bolsa' de mercado-
rias.
Para isso concorreu a acão .

,

....

I f d 'I I t·· - Agora }Il'ctemlcm aumentar o preço do açucnr! .. ,
{O governo e. era, a: v_er �n- _ Puxa! Será que eles pensam que a vida já não estâdo que tnmaria prnvldêncius 1 amarg'a'�" -Óe

',.
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HAVOLINE· MOTOR OIL e um óleo

de dasse, detergentel disperSivo e inibido
t 'd - ti t b . I· IJ

con ra a OXI açoo, que u n-nmpa o mô�

for/, m(lntendo a suo eficiência original mQis

tem'po, sob os' mais variadas condicõês de
Funcionamento.

.

Confie o motor do seu carro dO

HAVOLINE MOrOR OiL e ele estará

,bem protegido.

TEXAC
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A NOITE DE 21
Nessa norte, ne que distamos pouco }(lCJ10S de um mes, te

rá começo. com a ante-estréí I no Teatro Municinal da peça
de Pedro Bloch "Os nurrngos 1 dO manda n 110l'(', , a campa
nha social que o governo do Estado organizou I.: 11>1 u objetivo
único de custear eflcicntomerito o "Fundo de AI,,'Ja, o ao Me
nor" E' do couhccirriento de lodos .1 sítuacão nugustrosa que
atualmente, com mais gravidade elo '._IC nunca 5,' apresenta

Aniversariantes
- 'I'ranseorrc hoje a data sra. dl

natalícia da se. dei. HCLmine ScI.l'at11111
rI'iedt, esposa do sr Herrnnrn 1

'

sr

Tiedt, res ídentc em Salto NO!-

te.
-
-
-

DI .FU
ConsertOl! em rádios de qualquer marca. Montagem de ra-

dias ãe qualquer tipo. Venda de peças e accssõrtos para rádio

Venda. de vâlvulaa Americanas e de válvulas
í1ezas.

Rádios: diversos modelos e marcas,

Phl!hps H'Jllan

Elidios: usados "ótima ocasião",

Rua 7 de Setembro, 4 .,. 9 U3\

BLUMENAU

Vemul�-se lote� DQf

poeto �a praiííi cm frente a ilha

Informações HANS TOENJES
Rua Paulo Zim mel ann 1::0 tol. 1287.

Roupas
qúalidadee
elas.

Padrões moderníssimos
1.1000
Rua 15 de novembro, saa /596 Sob.

b Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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O clube timboense

"

t::._ ...ú�

t��t�
,,=zV r:;

D� DesporUva
Estava com tudo o Vasto

Verde, nara golear o seu ad
versárío de domingo, o Agua
Verde. Tal não se deu, con

tudo. pois os aguaverdeanos
saíram de campo honrosa

mente, depois de oferecer boa
resistencia. O primeiro tempo
foi mais favorável aos trico-.

I tores, mas já no período res

: tante os visitantes formn mais
duros, não deixando q\l� seu

I arco íossc vasado. Caugurú,

I
Lavínhn c Qunl'éUÜl. nos- 20,
24 (: 32 minutos marearam

para o seu bando c Alvim, aos
21 minutes da fase final fez
o tento de honra dos agua
vcrdeanos.
Lcóncio Solano de Amorim

teve atuação sofr.ivcl. na ar

bitragem, e a renda foi de "

340, cruzeiros. Os quadros [o
garam assim formados:'
Vasto Verde: Chico, Mo- I

reti e Vi('{): Carlos. Oswaldo Ie Zcno; 'Cangurú, Lavínho ;

I
Ncitzel, Valdemar c

QLwren-1I ta,
'

I Agua Verde: Rudíberto, A-
I fomo e V8.lter; Alceu, Kraem- I
I beck e Osmar: Mucler. Al- íI vim, LeichL Bllizk� e Heis. I

fi Não c:cixolJ de causar alg1.l-1 mrrnx,;. ,.. :01 - JôijQ1 - lHm - lO:07

ma surprcz;1, tambem, o em- � íH�, nm�, 'WH9lrmr" _ SÃ. UH.
, 11'Jate de 3 x J no j)l'élio Ban-

I
------------.. :::----._ ..-- ---

ela Lig;; e

ci

ia-'IlHOUA sioRIINiO meios ('�!}:rtiv '�J o 1 - . :._ ,

,�'aS:') hav d"" dCIl1 lE�O u�t:!'l.l fonl ::'�fr:l"":-.
.

n.bo, '-d�:l:-·.}[J �j 1·1-·� P1LJ··st'l
!l!t'lr:J.lll Jlelo' C.f'":rUiHLC ,lI S'.: g-:..l.+'...

Lt1. clvi-:�i.f). Nr.u tro l c.Ll �.2 rJ

,;'ina apt>·se!lt·qv. (.� al��ll.!l�:"":' � 1:0-

'!:düues eontr d �� }J..:1·1 .... -",:::1-
no

NAo P:ERCA S�'(J 'rEMl>O
PROCUHANDO HOTEL

DIRIJA-SE. }!.O

(:ln

PESSOAIS IJE TRANSITO -

Companhia Boavista ns SOgUfOS
Séde: Riu tle JansirG'· Iv.. 13 de Maio, 23 • aãO andar
SlJClJT.8Ais E :&G� ClÃS EM TODOS OS ESTADOS DO BRASIL

son \'"31-a:;Ío e a ,':egu:t t·�,lJ.l.;�(1.
mos na íntc·gfH. U1H ú!'('::) en- 3 _ Qn�" neu!L:'''p (!('.: ;'_��:�:Ol'f�
vh�rl:.J :J � P]"(l�c�Lir'rj,l; LI,! L.I� L,. (:c" fã .;:,.::'t _�(1:"1'�_' u;�fC:lUU f••!_�:�. c: .'�

j1(110 ('�ilhêl. ,iflll!:I·J�.;., j-('!lté1lfl'J. tar.do, p"):' 1.::.,. •o, j. :��'ü;; .il' ql .. U

.anibém coisas n:e.' .!}S.Ll1t�;':; com- f quer CLdp!_:.
LrL::'mE.nL" II fl1rf;ni�;:.; I�a '11.- i!'" : 4 - QL2 (' j(�ge 1:..l1 1I:� � r' . ..JIf!.Pi ..

i�V� 1�iÇÔ�3 I �.(} �:�il·ti .:..l'-j I' [' I�-l:-i do exntarnonte ��o inl!�!' 1 J :1111.','"

itado. Eis o (,::Ciíl;

-r.pern :'l

,j ._- t�'..l�'"
t."un�i:-.. �.:- G

de garnnt.ia.
JltIl) sr, !;:'j�j'llrI;n 1l1.:u'gtir :l11
D,D. Fl'esit:t,nil' ti 1 LeD
Blurnenau SantaCAPITAl, E RESERVA S: �ffti..,� de ._

R,ECEITA DE PREl\UO S ETh'I 1950! rl'fuis de

CR $ 62.000.000,00

cu. $ 116�OOO,OOO,OO

Catari .. I rantído Co. --1::.� tladü [H"_,11� ..:;":C1'j;.

eont.nu,» t_-,.: o �'lr�Lü,na,

Fl,(',\.\f "3ECS Al'':i;XCIO::;
NESTE D1A.1"!JO

, ;� ( '-J:1Pf' ('OPl C:,lun" " aprcco �

C·.:.,,:�,dr:.)(;nlê, Pela S, D. fL
t',� o

, I{ �I'· S{'�nHio�� L Sf'f're1;F1t"iu"

G - Que r: r�prt_'sc,;'t.llEC· Cd l �

gn, sr, G{:::'�..;�o Carn inha , r..:frJ:-, � (J-

f'reu, nl:'k� T't.:"":llEOU-S(' �). <.l,.'e:.�r�.I.:- t. !I

súmuln, P('1'uflte GS rl:i:reL)rt:-; d.;

Uriíão e F'lnresta, o Incideruc Gl'l. r-
I

rído.. I7 -- Que, inexp:h:;\\'(:lnl.cL1C-. o j

Presado a,m:go e f!C:.:�I),..
Diante do Iamentavet íncmen

te ocorrido õntcm em nossa pra

ça de desportes e com o intuito de

, esclarecer o que realmente houve,

venho em ncrre da Ditetoria des;

ta Socíedade, prestar 'l.S seguintes

OPERA NOS NA MOS DE INCENDIO - TRANSPOnTE EM

AO!DENTES DO TRABJt...LHO - ACIDENTES

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

GERAL
. -�_._--_ .. - --------- ---�-- --.�--.- -------- 'eo--_..._-_

CASCOS RESPOI"{SABIIXD11DE CIVlL

;';0'.'03

do sortc�o UO:i

SUCURSAl:.. DE BLUMENAU iDr."Hernani Senro de Oliveira;
,

formado De-!a Universidade do RIo de Janeiro \
Operações - Clínica Geral - Clínica'\(:sj)2>'CiaÚzada de

!senhOl'as c parU:; ------
Longa prática nos hospitais Cio Rio d'.: Ja:-;c tro, São Paulo

I
--- e Santa Cabrina ---

CHAIVfADOS E CONSULTAS' A çUAnQUER EORA

Rua 1:; de I";�)Vcmbro, 1�93

Rua IJr� ltlêreu ltamos No. 49 " 1 ..0 Anda1f
I Ca.ixfl>,/Postal n.o 253 - Tf�.f::;Ó:;:J,:e 1167 �·llji1d.TeI. «ETIUA»

Em :a de

S'CBAG:f-.:NCIAS NAS PR-;NCIlPllIS LOCALIDADESDE SANTA CATARINA, 15 :10

súmenLe os tjtulos de nÚnH'l'O superior a ;.OIJ!'.�IIHI

T S
D

U
J:

B G

_C
H
C

E

ar

Iso

Clínica
de

Raio�X
'BistUri

:
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ASS SSiNO E 2

Os goverIlo' dU8 clueo

das da Tl'�rnd" Jc B)'u',e!:1:s :1-

nnnci:H':Jnl L' r. (f'nt: lHl1lttr- t!uH �J

;\il:l"er'haJ ti" Ar' SI" I ["gh vV

L, Suunltel", 11l'lJ.lur U:l�l <11

Real F�Gl"ça, J\.êl"e{1j in icluu , .... s

utividnclé;;: ]1al':1 (1'1<' t inha

designado de Ccmandant, (')"

[€O das FGI'ç:!': Aérrns ni 1;;'_

ropa Oei,letal, em Sllbft�; lI'C"<'
ao :n.1:a!ecllfll de J\r �";l[' .j��1."''"'

Rühb.

CONSTRUCÁO DA
,

MATERt,IDADE DE
. ITAJAí

o sr, Remaclo Seára, prove
dor do Hosprtal S, Beatriz, de

Ilajaí, acaba de receber um

rnilhão de cr'uzeír-os, renlett-

A ind:caçã:J f'Ji f,;itn rl1lt'fll1-1 dos pelo sr, Jrtneu Bor-nhau-

r
' sen, para serem aplicados na,te uma d('{:lsao sóhre li UI 1Jt' I

I construção da futura Mater-
estrutur�ão de ccmanr!o

_

n:l i rrídade daquela cidade, a ser

Europa Sol. :1';-� oldenn dd '( r s>

I
f!ílificada cru terreno doado
pela Prefcilura Municipal.ral Eisenhcwcr, Com�n'.1c n. -

I A r'emeasa do rerei'ido di-
õt.l}jl'enlO d'::-� Ii'''::l'l�a9 l\.lin ':I� .ut ll'�)ii j 11j,i:;'�,:'} também c peru- nheíro vem dissipar o pessí-
Ln ]".1<1. Si1' Hugh .. t1:1: .I -. :

I'� \,o':'S ,1f.'; �'.:::;l !ol>I' � Ifll'I';!S d1
.lniSITIO de muitos, quanto à

-

I rcauzar-ão daqur-le grandioso
_que eunt.i 5H ano ... t':- littf',: NC:IIli.1'Idj3. tB.N.t;.1

;,' t E:npreendilTlellt.J.
serviu corno InspeLuz' Gel-,I ,l:t I __ .", _ _ _ ,'_ _, __ _ _ RIO, 6 IlVlerid._) - O cais
Real F01'(iI, Aéren em H)4�J. [i" i!

C
� �

I <!Ib d'---d'
,---, -

de entre-posto da pesca foi
antel'brm(eDrC memhro do Di�.',�-_l I��,��f�����i�n r.em I er a e o ���l,C�el�o,U�mc�:!�e�,tupr:;;part':ml'IlLn de PE:""o:..1 da " �$ ..��vUUU ti I r: motivos ligados a jogo,' as-
;�:��l:il��â: ::e;':��'il��r���l :';- Depul�tdo Dzeas Cardo'so saSSitnaddo uni es�ivadofr,". -!iS pros an O-O com CinCO

.

a-ll)tl�"'O - erá ferccido hOJ'Q l'
..

rea depo:" c]{IS liccncr s de tem- R cadas. O criminoso é co-
'

',�.: � -1

� _0:_ :", ',i ��
C V: :l�'

"(}",d'" "'lt(;n'l I)e 'l"O"t" d" 19"" h id eh' 'ta e a 'I um monumental banquete,,.�
� '" .....' � "-

�.u" .. n eCl o por IqUl, '�,. _'" " ...;',flt(, 1:17 conwn:l011 ;]. Real Fa:'-

\Chma de Insegurallça em Alagoas vitima João Lui.z dos san-I ��:\ "t_egt!l.l. 'I
hav e '" 1Ill'1

. A,,}·l.· !i:, Blt'lil:11tl:, QlP1n<]" �_ , _ ,

. tos vulzo Cachimbo. ;,,1 ".1.... Lv50 baile.
,

- - -, -, _o

._ ,,���.__� ,t.:�,), fi (Í\�e!"ld.) ,7 P�,r a- declarou, observará de perto I ' e, I Reeleito há, alguns meses

I
:!<:-' scg r iu Para 1',�c:.Celt.J O a situação politica de seu Es- . , q' vst, l-'l

.

B ;, haí _EAt'LE:ô:';O sr. Silvestre Percles de Go ís tado RIO, (Merid.) -, Qua- ,
O ,,-. vv a aemar 0..l1 l'hl

BLUMEl";l\L'-(,Ul�I'rIBA Montcí.ro. ex-governador de Sl;a viagem, nas atuais dr- iro crianças, movidas 'nela : S2n realizará a construçãoEnd, Tele:;,: "LIl\IOUS1l''::ES'' i Alagn��, Ao que se, informou, cunstancias; está inspirando curiosidade, encontraram' da nova séde social, eon-
...4.GE:"�CI...\ BL1..T:Th.lENAU o Sl�. �,.�b,:f::3tre Pericles p�·e- serias cuidados aos seus am i- __ , �__....:._�_ _ !Rua is de lYGcc;nbr 1V.V 31'3 tcnoe uen inrar-se alguns dias gos e correligionários Dois o iFONE, 1002 em Maceió, afim de assistir a clima potítico em Al�goas é M toinelo d

4' !
PREÇ0' o-s. 15iJ,OO missa de sétimo dia do sr. de nervosismo e rnesrno de in-

\
.n '1,11 O P e o m 1g,� \AGF;��;:'--'L';_ CL"'RI'TIB.A J Car'JDPS TeL"{eir��. reccntC(11C!1 I segurança. ,,...,. &

__

V

':a:_5_ Ú� ;.",r"

c�'�� s,�;�� 1 ���1é�����lS�i�é��odi��o�"����'lo;:��� I Si���:�t�,�' 6p����f��' IC�;- <&�:� i C· �m V � ,O 1 e n ta' It'a'c ,"�a
j.

Il1ít.Jnteiro 'iss!s,iu, na manhã I '--'" aIL ,��de ontem, a missa pela alma!
l·�

� F

fft
I
elo sr. C<i.mpos Teixeira, Fala- [ p�ífil fWiil���l1Jl�H�1

•

I!I- a
i�(' ql"� o sr. Silvestre PCl'icl2" raso�

'. ,��'J ii' \l� ��?t ui1
..qh "I.I� I regressarei [,inda hoje para o

-

,�" .

; li! u.t 10)7 _J i>" 1 "'t � • t -... .. - •u·.:.s; 11;';,>:J� lolli!
.

j1:i.W GC Janelro em companhia ILHC'TA,5 (Do
I do sr. Muniz Falcão,Ú iii

� ..�.

I pondente) - Domíugo ul-

fi;Jij !li�llX'I��fi IÁPinlllfg�n MACEIO, 6 (Merid,\ _ timo esta localidach foiÜu Wj�J ,_, :.d�,�J t!.;;:lUU�11 i U:por l�.\'()tos.coDtra 1�� a As-
i ,o "',

I
f"2mblelU decldi�l que o depu-Depois :10 g�ande <'aba- lan12c!a Rio Branco são �aclo .Ozeas Cardoso será soldo

11'1'-', "'DO ,ro",' 1 -tO"t 'lti1!�(l!atamentc,q '''','' "'1 � ;:''''.::�:['l(tO ( m;.a- nu!' os OS que CGn<'egu21TI
,go pa-::",adn, voltam o,:> o[','::i_ furar, rrpesar da g�'ande IdA.CEIO, fi (i\1erid,) _ A-

cionados �uas atençõ�s pa- viE;ila1:cia de certos dircto- pó:; dé:cidir, unanimemente, LI

ra as r)róx�ma.'; l)cieJ'}ls, '·',,'·"{1arle do sr. Ozeas Cardo-:'U:, Dé""':a forma, é pensa- ".;, .�ssel11b!éia negou a li-° Guarani, ao qlie pal'e- 111en(·) de Olímpico, dentro ,'" .. 1):11'a processá-lo por lf)
ce, Está inte:"essado em .io- C'f.l b,e.ve, iniciar a con:,- no,o" contra 14, Depois de
2'al' CClltra (l'ualclU81' ciube truc,'fi'J d", llnl m'lt'o conl O

);'ocJumac1as as decisões as
� �.1 c,' l.;;_;h:rias manifestaram-Sê emfiliado à L. B, D , . 110 pl'Ó- n,u:,' ::<e1'Ía saIu. ionado um pro!ol1gac!os nplausos,ximo domingo l" para tantn 1,1 üblrma, pois as �'':lldas! -

_

já pediu ir l'lltlcl<lC!t' n. 1':.'- nã(: (;Cl'!·0�'pon]em. abso\u- I r !'Tão há. democraCia com
I' I I \' ',- ,,"' õo, \ I 'gnorancla, A cartilha é ase va (a (Ula, I firHu;-< eS- L.We 11 cc, d(' nml!ClO de as- I chave do cOnheciment ,

pEl'a!', pi.ll·a V('l' ;om qHE'W ;,_í:.tt:;llt�s pl':�('-lIjt" J. caJa)! MatricUlemo!! OSanaJfab(!�
os l.nw,'l'inof' (lael'em J'O\!Ui'. ",-.!ha-l-" I tos num CUrso de educação,,'

,,_O<
�L ,

J de adultos.Até o momento não Sp .

Rabe nada a l't�Speit(l de
�luai;-\q,UE'I' t'llmlJl'i:·mi�;:,)'."
do CJlimpico. Jm:(· Pel'a, ao

qut' ludo iudiei!, ,.',(:'! il'fI'
balhalLio na sw'dina, pl't:
parando seu unte pm'u
o campeonato ondal, que
deV€1 á inieial'-sQ no m('s de

julho. Segundo al1urou
nossa j'c[lú!'tagl'l'ri, Nicolau
já se � ntendeu com os di,
retol'es alvi-l'ubros, deven
do rEnovar Seu compromis
so p01' estes dia:-;,

Durantí� a pel'm)ln�ncitl
do Pa1me'il'us em Rio do
Sul, ficeu assentaLto que ú

Daque de Caxias l'etl:ibui-
ria a vhita do :::ampeão do
centenál io, dent�'() de 30
cu quarenta úias, Uma bua
oportunidade pal'a que o"

b1uxnenauEnsE'r;: vejam de
perto o campeão riosulense
de .1950.

nu oc&.� ião uma

,nome Madalena,
ma l'eputa.Gão,

S:ll1ia ü1.os e isto
(:!'!1 c.J;:l" iler-:çô-,s.

dilqu('I' [', X3.1'iól, no:; lilCSlll'l trh'l).'. que G

• titulo C'Jl1rluistndo pelo OI'mpicú
�

.

í em ,tg .stH"se do Vale-
l'CSsa1tnlll0s e .....·?(ttts�� a DlU CC�Ltro onol- fJ2!
feitas nntE;; 1 mu.itos nn)>: p�t'manc('.:..i, '1":.:'l0
{;s [I' c "ler(;·'

,
:foi vtncid". có-,: lldo.

deveriam lutar muito para SE!'

'Ilcr�tizado um: sonhO que vi,
llha de muitas anes; ::t. cCnqui,,_
quista <lI! um certame <le Santa
('�fal'ilm. Além di�to tUnO, o Agora ()� cOlllpenhdros
C1m.l'êiio da LBD t.ính::t. sobre os' 'Hélio, cOm c:-:'°l'

!!On'hros lêsponsabiliJade. das unfo, f."tão apl(J!�
lU:::!::lr!Zs. p.o;:s I;{e perde'?F.e, dei ...

fel tuna surpa za. SÍlll,
lllC li.- -: � .,.;. :.

1::i(iU31 rl!..1 1 �'tebul dcLülU lnuíta
,g,'1i.ft" f,."p�L1t� da, el'+: i11·....S Cf li e

i/l':nt.:l:',-I!�lh I1lt h:.. alICiüna(h1.ij
!lo ....·íant'!}(.1ihar.:.u .....

:, ff'J quais a ...

gU'Jlfllh'f1m Til1l )('Vide tutal (ir

F·J�UCl1'Ln·,2. tlppni:;
II �I" Rrlt:.:.qUt'1.

flue

hl'llsquf'nses iriam

Nos encontros que f1e

realizal11 no €f:tádio da A- tos, n:1.o <\1 VÍtt',ria, mas d" {j'.le

PA R A

E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCE1RA

E
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