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p c; üaGe.'"l com S<'.1S eleitos desoladores, continúa a cas

tigar ln "'L1l'�,lmentE tudo o Vale do Itajaí, Debalde procura
a Forca c; L ,� � Jüen"�r a situação da indústria, cujos alicerces
est1'"r:",(' j, < la.i:t� (la '.falia de cnergía elétr;�a, crJaPdo, por
out:-Q IldO, p:o,'CLt;lS düs m,ais aflitivos para os trabalhadores,
que dela de�)endem. A sorte do operaria�o é, aIve: d� mais �ll- I
tensa preocupacão, pois a scmi-paralizaçao (tas fa�rlca:? com

c_de c",,, 1." '<.! < .:n<, ae care:stía, que o coloca em sltuaçao ver

daaeil'�,ll1el, te deplorável.
O nlor p que, liO momento, a solucão do problema não de

pende do e�forço humano. A crise é consequencia de um fenó
;ne1',o l",,'ü Hd n'.'g,ao, Toctos os anos registam-se estiagem, lnas
não tão prolon,;ada quantO a que se verifica. agora. Sómente
chm:as \ reVb e anundantes Conjurarão a aflição que pesa sô
bre qU.'SI t,)(105 Oil WTes. fazendo com que as atividades indus-
tnais 11 .. 1 t'gl_ln rdornem à sua normalidade. J
-- ----- ----,--.

--I
Contudo, na esperança de

colher uma informação que

J f "I
fosse capaz de reviver o otí-

aVfiraUe
!
misr�o ::0 seio da sacriffc�d�U�·
popu.i.açao do Vale do UalaI,

I a'" !I1iomeaç�o a reportagem d�ste j?rnal vi-

I-iI
U sltou, na manha de ontem, a

r I Usina do Salto, da Força e

diG n [llzarda ,Luz.•\U o desgosto üão e me-
lj D'ii ,II I 1101'. Os responsaveis pela U-

---- ---- I sina tudo fazem' para apro-
I TIIO, 30 OHerid.) - A I I "eItar no máximo a escassa
Comissllo E�'LêClIHlla Elo :, '

água que corre pelo rio. Sen-
Partido Socialista Brasi- tem todo o peso da grande
leiro, distribuiu uma nota responsabilidade que lhes to-
à imprensa esrlarecendo ca mas não podem fazer mi-
o caso susdtado com () la�'es, A água no rio mal dá
prúlluciamento do orgão pdra movimentar duas das
do executivo locai, a pro- quatro turbinas alí eXIstentes,
pósito do voto do sena- Assim, mais não podem fazer
dor Domin��os Velascu, no do que distribuir, equitativa-
Senado, em faval' da no- mente, às zonas ser \Tidas pela
meação do sr. Bat;st:!. J,l!-' Força e Luz, a escassa ener-
zardo. Dizia aquele orgão gía que as turbinas conseguem
socialista que o ..tIO ue ..a- gerar,
neiro não acoffil1unhava (), {: A.PACIDADE DAS USINAS
voto do senador. Durante a visita, interessan-

'Jes:u:torÍzando tal ma- ü·s esclarecimentos sóbre a si-
nifestacão, a Comissão E- ,hw�>ãlJ foram prestadas pelo
xeeutica N;t{'}!mai do Par-' engenheiro-chefe das Usinas
tido Socialista, naquele da Força e Luz, Dr. Schmiiau-
seu prom:mriamento, diz, sen O máximo de energía c-

textu.dmente, que "toda í xigida pl'1as redes daquela
a aç�o dn companheiro

I
Emprés<l, em época normal, é

Doming-os ,Yeiasco, indu- ue l..t.�vJ J.:WS. Esse consumo
sJve no ., o::; em questão, varia de acôrdo com as horas
!Se tem desenvolvido, den- Assim é que, às prImeiras ho-
tro da linha politica tra- ras da madrugada, o consumo
cada nebs cúnveudíes do é mínimo. Náo chega a atm-
Partido, em de'àcôrdo gÍr 5.000 kws., eis que, em é-
com a ollinião da lmlioria nOllS normais, a maioria das
dos membros da comissão fábricas não funcionam du-
executiva nacional pre- rante a madrugada. O consu-
via:mente consultada""

lIA
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LONURES, !l - _45 nrmctss qt:e ; logO � :: f aun- no .U·iTilStlC'Ü:J de Cúfj

chêgam -da Ilna dt' Yeu, uão u ma; plé�l!e (-13tH tantos crememos eon-
1 ee.tlf11 PeL1..fn. 3!!o.Hi.zs.htr· lJiErdp",- t:rS.J.ihfl'ii)O:- mc-rusr-..��'l a lnp!ulflVei
r arn-se f...: t.:!::p{,.·r.::nc!1;;;' cte rê-Io vivo J.1fil;051g�(j f!to:. cn e--t.1nstà.rJ.ç-lf'-� "(:ão ai ..
pO'r' mais dilas ou ti'ê� sem..atias E:. lcre:nt;:;oq, Entre 38 g,!..I;a12 as �U�:; Ti?"
PQ1�: n UIT:. rnrn-rrrunrro quo .:I. l-:ul.·ü.s PO! ..sarunaaue .... � Si,G reuar- a p"I'anç�
pa está Ji.:dgnndu neste momernn, pa_:·_\. os erstE'DUirUEll.tos e")1J1 os gJ�
T1.laS �unda sem pr-rspeenva aue-qua- maos, que o seu [ulgamento nac
da p:tra dar " veredíctum da hd- !Jpr.� T!�l"ét:.� parn üi: t on t?-!npO:"'�1:1i>O-;�
tór-ía, Antes

.

de tudo é pJ �..:i�"l pel� �t'
Terrlos que exan:lln.ür a conduta qUe Pétatn ê um hOl ..��01. de .01;

do velho Cntaliran ::nl.llê� em 1940, maeão politlc,1 autor'ÜU·}l!. EIe ,

quanno yal para o poder. nao acre
eh!d na (.h�njOCraCl: .. fi'õr�tn os a-c

ouhlícanos com as GIS,,�l1ç'()-es in
testtnas, ,qüC l:l,�ru'\.[ün erure eles,
,,'01'! (JS SP"US go'ternos de corrtlhcs ..,

com as :·'!.l35 paixões exacerbadas
que debilJ.tnranl e desarmncam �

P!UR LeHlrn-Se os Ilvros E: os :U:"

UZO� de ...4..ncll'é 'r�udieu. qt..n.�'Lj:') Q!fl
t�h(1ndona O Parlame!lto. Não � pos ..

-';l"..;êl pintar-}'.c quadro maís Il\e ....

laneóllc(t (ta putreração de 'ürn rê ...

rume No ltbc.lo ao eotaboradoe dc�
Cl'l..'lHt....neeau TIfl EtUu("õr:4ç''uI.1 ti.!1 pA-�..

de IH 191 11 .. 1 conrr.i o .r"t:,S"lnlç 'pftl'lf!."
mc-ntru- ... \.il1la. acus ,ç ..'";.._. f�l"02) Cl.:t} ......

I fn�j.'..
"

..l a segunda glJtl"ra mundí ...d r!eo
ií.!� ..nuuírta de raze .. la c.ci::isiv!l. Tu.

. do () que sucece, Uf.:::->d," a orensíva
l!\!crnó, em maio 1� :'�·40f � conse-

a 1'1 C t r;·I----ll�:f���.'d::s� l���������eil�"ra���a';,
:;_u ....srrn serra a prova a trrar- o ...

,!

! oondade do reRlnJ� .._ do :�e1-�11)�
C'D't!tra n qunl- t'011Sp!l"a\; anl ...

� �1: r -

t -:"H�';-J.O e o 'lemper�nl['-nl,,) .te Pt.�L

P n S 8mlallh
0iIIiIi0

II

d cr Z I-r $1�2!�r��I:��t���i,:��{�I;�:���:��;�;tI t'ê!!oH; h.av1a Ievado G pms 'l:} �rtJ..-S'

� I.!'.) cru nu .. lliln;a,_ço e da .;:lc-l {DL: :i"lj ..

IDeclaraça-1ft aft P"YI d!l baDcad� est�dlllal � Cam�ra f�ftdf6rai
I :::�::;';;�[I�;,:s& �,�:l����h�'���'I��'1��;�'

\ U II II (1 �g II II II n li li d.�'&i, de- \h'1&. ll1.iS:S. tahuh. IJul"'a n

"
1'..

I t, l' 'I- t t rn.... P !.1C'!:füL'iO l.la etnpresa ele �nlDJVldga.!)10S ha dl.élS u a nota relacIonada com fI yolta dos 1
.J ....l�. UL' ll�t:n rH: o eu �1)( t.n1o..:n o e

I nana {:cHí.tribulu. Ao COníI\'Í!·lU. vá,..
Cepl.ltados petebistas Volney Colaço de OliveIra, Francisco I ,1e-, l1\in!""l nenhJ d:1 "�r€m13,,ao \ 1-

r,a� veLes advertiU, ,,,m srtlgu" r.a�
Se\'l:;" e Ot.lcilio Nascimento. às host<:s do parhdo. frizando temos.. e'ü:; d", outubro', lr':"ct'b, e ('1) OP��lh'e�,110S j�11�a1�:I, ,-

d d'
-

dI' d
-. I ,.� f ! �.. D ,1- rchl o

I
os �e�tores fi•• cL,moa.llJ1D. ,.C",H� ..

I dlnoa a reSOJtu;.ao .0. lr�çao esta UH , üe COI1\"l ar o ultln10 .oh.. a lrl1�(H. (. �I. c � c; -

d ..i sua uéc ... ilna dtret.;-fto Era conttt'nIJarlal1lcntar Diu'a Ol:upar a více-presiden::ia do PTB barriga- COI1'."I:" j""to ao tl��311H�t;:; OtaCl-
t;,." e útltr" .L,,!tc'ndla qlfe os ges�ú.":crll,,, CO:11 O mtuíto de luelhor esclarecer nossos leit.ores sr,- 110 :"asclmemo, renüc3ndu, porc:n, res eram desühudos de patrlOtls

, .,

f
- . � . - 1'0 lI"� o nH �- fllt· CU1110 a or<.Jénll�:l�,;1Q tn(!f!lh& ti:Jtore O a,,;sunto, pOiS as lI1 ormaçoes publicadas a respeito !lao o cargo que, se �ce �'

lu - ..

soe;edade C3lar�llo:,,�.trazimn a devida lucidês, ouvimos, ante-ontenl, o sr. Firmino ,no ocupar na dil'eçao do PTB dc" Ao receber o acervo 'bg '}ens
De JVÜ1!'Cr.i. presidente do Diretoria do PTB local. Esse prõcer Santa Caturma. Trat,,-�: da q�a- 'e�tradOs er:< 1iquid.a,;d�., '1:': 11 tlew_-.1 ':1.,'., 1'.- . d "G t'l' V Bl ta nce-presldenela e nao da n"(>- lIa �er O e,tado de alIa" d.) no�"

"
·a a,,! el.ll.1C,10 po !elca o SI. e U 10 argas, eIn umenau, ... .

� ., _, ,

1 admimbtradol'" o do 111a1O_' c�nt'!s.ptendeU-Dos COD1 a delicaclesa que lhe é peculiar, prestando presidenc1a, con1orm" a,l111.Cl"mos ! ,nL' elU rela�;;o ao metl)di) l:oiítwo
todos os informes julgados necessários para clarear devida- ,Conclui na :; a püg. letra E, 1 íCone!,H' n.' 2." ll"gma, ieir� .'I-.}

I np;�Q::�DteE�R"'�oOEO;S;;�E�E�ilnt�uEu�.';:�;;�;i�:��:��;;:�;� I �G-l'CN'HUb�e� .M.Mil�al@= 1lIT� II;;R�
-

� -�I-pn-oda .1 COI1cessno da anistia :, todos B O I &L DAUn � I UU0_ mcmb,'os do purtido que (·stl-

\',,�'t'}1l cllll1pnndu puu!çik'" A.-

� T!Mj"'" �E Iff��I- �� r�TH�t!1;,m, n:!o sÓ li d!reçáu ('entrlll pt'o-

'J'
j
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lHUNICH, 30 (UP) - II CUl.� aI1w]ment" uma !'eaproXll1l!l-
As :mwrid:Hlcs UOl"te-a- II ç',"io ('om es�e" demento�, danelo 0-

merle:1.ulls informam Que\
'

pcrtumdude (l qúl' os mesmo,,' vol- � � ,

I �';l� ���,:���:: ��Vi��:�l':t�: li ::ej�:, :;;��é;'�, ::::'=':���,r:��� Mostram ..se reSerVakOS [IS militares
�lrl'na secreta 1lc.'1zista .. Tra,..- rios (.'!:>taduaIS� afnn de que fossc!!u RIO 36 I ;"Terldl(1t�al) - Pela prlmel.ra 'c:S �e nJ�n�Je'-;lon o CLthe !\-ll.-I (a-se de tun submarint)' .e!tas reumões de confratermzação htai.' a prOpÓsltD das divergéncias criada, pc!..;; diretriZ.:, atmus da reV1S-

I llara nn1 só hOlllem, dota- de seus membros, poss'bllltando a ta. E'11 nm3 n"smada pe,o general ArtLu' C&lnrmb", p .."s1.lente em .:xerCl-
A GUERIL\ NA COREll tado de equip:unento ver- luta em conjunto em pról do partl- elO, mas que se ailgl.lrU cumo represcmanv[, do pel"""lL.'to ti" toda a <11-

Fu� ileaos Navais No-:rtc_i\.meri�2.nos, nunl posto a.va.ut;arlo de dadeir�unente rcvoIucio... do e do povo. Eis _ prosseguiu retorla, SdO apenadOS t.odüs os concelÍos e arbt:fcs aie a�l"l�n. \":'icuL"ldos pc_1
aéreo, l,roiltos para instruir" OS aviões taticos das Nações Unidas que nál'ío. O subn�al"ino foi a- o sr. FIrmino De Marchi _ o prill- la pubhcaeii.o, reafirmanc;o-se o proposito de m�mter .1 meSh,a linha deI operam em estreito apoio às f01'cas de terra. Os ;n"ões frequentemente ll.!ndauô fIuando os nazis- c1pal objetivo das reuniões rea1iza-1 conduta que con�bstanc1a (} "program2 para cUJa c"H\w50 iOl eleita �l

I
amemn concentrações �e forcns eom�tnistas, NOl'te-Coreaf<:a� e ChInesas tas se viram perdidos, II das em Flonanopolls, dias 25 e 26, .,tua! dn'etori,,", Ncssa crdem, acrescenta a nota ([t!" o 'lema de delesa
a curta d�stànCUt da� huhas das Naeucs Uludas. {Foto U::IS) � as quaIS compareceram represcn- do nOsso petrolco e das den1.ais riques8's na1'UlalS' gr-.!f'lnutl m[l.lS vltnlida·

! OlaCllIIIlllIio-N-asc-t'lil-----e-010 ,ffo--,-
-

,c-o---nv'ili1d-a-do -para ��,t:=lSd:xi���te�Sn�I����:�. !I:u- ! �eU�d'c:�{::nC:�aOs�i�;:i���1� �t���U����:�1:�:'�.,��:" tI<, f1�, a.pollwndo ao

Conpuuando enl suas

CXPlt1:n:t-1
O t!'cuerai. Cnrnauba 3,nonta. '::llIl- ......... """"""'" _ � �""'" ......._

çúes, escln.reccu (I prc�identê do ilu:c c�in sua nota, Cúl1:_o -p1.Jnto� e� .. I
,.,_" ",,_, =""'" = c=�

P�'�{ab!�����t����� do dia ::6, com- ���;a�\ ':.2��,;es��;:;'i;'�t!l,���t;d!�:" Sequestro de esto..

Ia 4a.{'",<, lI.ce-presl"denCi1&a 'D:'4oJrl estadual parecel"am os d<'putlldos YOl:!h-Y �'!t�.�'�:���, ��:l' ..��'�lJl:OL�t�e.,��}��fil�ltes �r��iIGir8�....,

-;,;,; Colnço de Oliv,�ir:, e f'r:t.ncisco: Mt.... _ I VOl�'f\C! na Com!� .. �tB de Cou;:,ü",

I'
nu tU (Iv 'fie U.

ves. deJX:111._!O de f.....::i:-h..: 1) ...:r Otn.- i tUlcao c JUstl� ..lU ('OlH i .... t.:mr;ao dt. -______....... _

I
mlpo�to de renda:

RIO "tI �:i'
•

I \ I!I ciHb NaSCU11ento pnT'!Ut. c.nnfo:("nlt! 1'1[0 fln.al declara para os Il111Ha- II \.o,..),. er.tt.. - 1-

lnaIC"IOUmt\�l·'O parta.do uma campanha de UOI""I"caça-, notícias corr"nw:s, 11a

0,
('''�_.;o cil.- rl'S, como ('i,jadão, hvre�, un,:; dc- 'íUtlllaçÕeS eoUlio.u; pt"la

contrava-Bt: no InLeriol' do lSb!adu 1"10craCH' em pé de 19ualdar!t" (.JI1l lliyh;àO PúliÜt'!1 e Social
a �em:· conc,dadãos sem x!lrd .. , do d,-

,. "<a li 'S (r�l."end l' b
.

t !JS dt;lS depurados, que Ja antCJ..'HJr- f
rc--lto de- h·....l'e lunnli-;:--,;taç50 de pen- a ...!�t. -'I. 1 :l1U." u:.. ;' 17

'"'

I Rcproduzir11os abaixo No orçamento de 1951, C11 �rou_ u.nal1:.meme� e
mentc haVI.ml d;;do }HOStla,; ,1<' de- l>'Hncllto". I te;; daqm'lt' or!ô",-ü 00 De-

Uma declaracão da ban- Estado de Santa Catari- e a dlscrlmmaçao ,obeae- l-eJarcm ri volt:, ,.0 partJdG, iaJa-

f E_ diZ me�l1lo que i"SSllS �"'.lvitidl' l)art",menw i7edel'al tll:

I
'

d t d caçoes se;rao defendldas por to;, ',e"U"'ilH'a l'ullHc" nlllvi-cada catarin€nse junto à na recebeu, pelas duas' c€u ao ponto e VIS a e rarr�!,a oeas!:io, reVel:u,do a di�- dos os melO� ao alc!!ilce do clube '".' _ «'.
I dI' S b I POSIC,lO de (lUe se aemlm POSSllI- e como se vê "em cada oportuni- lnentanl-Se no sentida deCâmara Fe era, aSSll1a- consignações - u ven-

IlconclUl
na 2 a págma letra GJ ' -

__-- i dade de livre manife.tação do pen.- "locali,zur 05 elelnento5 <10II da l)elos seguintes depu- cões e Auxílios - perto - -

I
"amento

.

dos consoc!os, uma forma
I pcn que estul'i:un tra-�

M
"'OI

I de amphar, cada ves maIS, os de-
1

I tados: Nereu Ramos, Plá- de 18.000.000 de cruzei- Camara UDIIIClpa bates do que 50 lhe pode advlr °

f'
I lmtn"O (} ::;Niuestl'O dos es-

11111 II
apOlO Cl·escente. E' que o Clube. I ludantcs brasileiros quecido Olimpio, Jorge La- ros.

Parecer favo-'ravel da C. La J. ,pelO seu. presIdente, enCa.!'a com I ;;u::tndunarUl'1l I} COl.lI"l'CS- 1,(C,meilll lIa 2 a página letTa I) I d L b t Leal I ardos C1V1CO e conhanca ii convo-'
'J t d CU ,

I
cer a, eo er o ,

cação da ,-\.ssemblém requerlda, A! ':!;O !ta uvcn u e omu- q-�----�---------- Wanderley Junior, Saulo Não seriapossivel, sem. lreportagem diz ter notado qUe es" .. nisia, na ZOlUl russa de I'

atrnpel�do e nnorlo um i �::cf:�;����;' ����� �:to��:eosq��t:;�:,n�e== ao
... imposto d� construção I�;�:�::e�:�:'::�i�:�::::s:(�:���:�� I, �i::.�:� �?;'���ri:l�t:l�: :!� U II I pa Fana. A nota, que se quilibrio orçamentário I de e"trad"'s 'como uma resp�5ta ll"ont;nl a todus "ol'i.iaílêS llõltê-íunerlca.-:,1 E t' e conservaçao �. a Ias crltlea.:; ate agora fOl'm:!l!ldn� -�. ,\-, : � ,> t I,

e n ,- n o de I r eAsan o s II ����!���es�aa·:u:uno�i·a;foiOS.na�o�s ��;:=�s,P��r i���uaIV��� I t· _?OV l' II� I��!�t��r::b�;:�:��à'� Sl���f1�i�·9t:{,1� ,�r;;�' ;����:�Id�!i��n�;�biii��l� ii- . -

d Recentemente, em noticiá- em seu ar IgO",'7 ' a mea ,

jm;ü
estar eXls ente no SI:IO <lf..O!' garftntir I} de1iem ll'que 1,112'Overno gurar. na prevlsao e I '. diz' "ao orcamento da recei- çns armadas. Por isso a comssao

rl:u[ueics cstl!t:hntes "
�

t f 19�') d rio <la Câmara i.\IuniClpal, re-. ..,

d promtora do rcque!"lmento de con- I' ," ,

i Estados, e uma sa IS a- ;)=, com cerca e..

I gistamos a entrada naquela ta e despesa DlunlClpms, a e-, \'ocucão term com todo slgllo, se ti que devel'a dar tfentl (} (l� I'TENT:..VA A'l'RAV:ESSAR A RUA QUANDO FOI COLHI-
cão dos representantes de 8.000.000 cruzeiros, Casa, <10 projeto de lei de au- cretação de impostos, taxas. e- !reunidO esta ;',anh", paro estudru'l I dob ou trb dias,

- DO PELO ONIRUS - Er..I APIUNA, A OCORRENCIA -
Santa Catarina, no Par- Além do corte impos- I

forja do Poder Executivo_que mo�um�ntos, e a rrecada��o e i (Conclui na 2.a· página letra :8) i _'- ,-�A
.

t 1 c· I
'd d 1 cria a taxa de c(tDstruçao e aphcaçao de suas rendas, e, - - - - - - - - - - - - - - - - -

- _AP���:t;��I��::Oa:;��:l:�l1e�� !eent�I��aocO;;���ia, C:����d�: 1�:��ton�:�iO:e��stt�â�� !?t!a��� e���e;�iC� ��: ��fe��l':��Oj:�o e:��a:�:�m? �ac�;����a�Yo ct�' otr��e�usçe�� IMa ta nç 0;:1com u n : � t- ato, dla 29 iransato, aproxima- ° competente inquérito para pelo povo que os elegeu: nanc�ir�, tivemos que lí- nhado à Comissão de Const�- viços de i_nteresse lVIunicip�l", I ;,: li �
damente às 15 horas. no lugar apurar' as responsabilidades. AD" CATA mitar O destino dessa ím- íuição e Justica, que del)OlS Aproveltamos a oportuDlda-, 1:';" ,

F
' 1

d
if

-

b IhI
"A BANC �'"l. -

de estudá-lo convenientemen- de parara apresentar: apenas ;&c

t
,te, ,� "J:

tdemn'mado l,lono Pelado, 110

ÇAl\1 SEUS ANUNCIm RINENSE 'A CAMARA portância: I te, emitiu o seguinte parecer: uma e�enda: No paragr:;,t:o. 1: Ina . ren e � e ;",,;,1 a a aqual .9�receu sob a3 rodas de . ,;If,

NÊSTE DIARIO i FEDERAL DECLAH.A: 1) à obras já inicia- I "Exmo. Snr, Presidente da do artlgo 12, onde se le,_ as
I .:_um velculo de transporte co-

d�c'

I
Càmara Municipal de Blume-I somas_ arreca�adas de !icord� Contados 1 800 m:t�rt8s num il"h selAr1--

- - - - - - - - - - - -- - - - - ------ a;o"
-

nUll- com. este artIgo dev.erao ser

l!il
· U U _= .. IiIYUI _'U IIIletIVO o menino BJ1ário. de 3 ó») 'nst'tul'CO"'S e _ _

I
"" aI. 1 �

-

aplIcadas, pref�ren�lalmente, TOQUIO, 3(1 CUP) - Trol)a5 de ass;:;lto norte-coreana.sanos de idade. filho de Ma-

C'd I Ihillmento xistentes e que já vies-
A Comissão d" Constituição, nas zonas de orIgem', deve-se iniciaram '\'iolento ataque contra as posições das fÔl'�as da O.na c José Cé

I e u afl em reco I I sem recebendo nos/orça- !
L ",. lação e .Justica da Câma- ler: "as somas arrec�dadas de

I N.V, no setor centro orientai da frente Ele batalha:. Os úIHmns
ii

I
l'nentos anteriores, I eOM nicip<>l d: Blumenau, a�ôrdo co� êste artI�?, d,e:.e- , desp�chos dizem que os cOlllunistas lançam ondas e ondas deA mfeliz crianca encontrou

'd �:ndou recebido para estudo e rao ser aplIcadas, ObIlg�toll�,-1 soldados sôbre as linhas aliadas. Os soldados vermelhos estaI}
a lTlOrte quando tenta\'a atra- Assim., as quantIas es-

parecer o proJ'eto de lei n, 40- m,ente, nas zonas de orIgem .

! sbendlohdizimado.
s. aos lllouttes Pdel�.artHbaria da ONr, (} Ileso datinadas a cada instiiui- ,

.ivessar LUna rua, sendQ cOlhi-1 Até esta data 11ãú estio em re- da CaDca de Amorhzação bãD os 61 que cria aTaxa de constru- Sala das Sessões, em 21 de ata a se 'renfwa no se OI' e anggu,
(:11 Í'1esperadamente pelo ôni- colhimento a� segmntes C�ulas do ISeguin!tCS: s t bro e Outubro de ção diminuíram em vir- cã� e conservação de Estradas, Agosto de 1951. MATANÇA DE COMV- forças sul-coreanas repeliram.•

evtmto Padrao "MIL RÉIS'. Agos o, e em tude.de ter-diminuído a regula a incidência,_o lan�a- Gerhardt Neufert, Emilio NISTAS decish"amen�e os atãques el1ibLlS. que estaría. desenVOIVe!l-j
-

�;s 500,00
6 'i� 2�s�Ômpa lJ�''\O 00 �i�1 IO",,5�"ia���;'oe�b�v�r;;,��e'd';

I
verba global. menta e a arrecadaçao, proJe- Jurk, Pedro Zimm&rmann", TOQDIO. 31 (DP) _ As massa ctt' rmlhnres de soldr.-do gr�"Jde velOCIdade.

"

_ 'l��'�_� 5,O� .� lil."
- "

-,

I UJ�� -�,�5rD; W�"_r�o e �h,il = Do raesmo luodo O nú- to êste de autoria do Sr. Prc- - .... r
- - - dos comunistas no !fetal' de

As miOl:nações l'eceOldas OBS,' - A não aceitacão de ce- ,�\J n, I'i.att
-

�jP:. i����o - feito Municipal e por êle en-

S
- .."

d"d F' lo Yallgg,l. !üesmo com a p{?rct[l
-

• � dnlas em circulação lmpl'cn na .JO%; .Tu 10 - �
- c;'. t -b - mero de instituicões a- c"nl'lnhado a esta Casa com _o era 'ven I a na etra .vre carne de grande número ,ele hOfilt'nSdaquela locahdadc,.-c,lzenl que multa de Cl'S ZOO,OO a Cr" 2.1}()0,OO 41}7,,; Setembro - "o c, gu uDr� _

�
. _

_ • §f 'd'
.

i 43 't 1 "V" do tiOo" Novembro - 70 <. e_em quinhoadas tambem fOI ofício n. 943, de 23 do Ines os vermelhos !'OlltlnllaVtlm (t-o motorista do carro atl lCO, i,���'�t��L,;r 3 miá �!P� t�� ou1.t;brú brc{D.'_ 80';';. JaneIro de 'jíJ53 r- menor porque não pode- tra!1sato, devolve os c�t�dos
d b' ;';'d t b I tacando esta madrugada. Os

o.1Ue éra dirigido por Gel'old ,'i,e 1f!-1/ ,Lei das Contravençôes I!)OÃ'{ �����;lrg,ld�n;,�;lodolOOT�_ ríamos destinar verbas a documentos à Mesa emitIndo ver e a preços a alxo iI a e a _ ú��imos despachos da frente
Fredel se'la o único culpado

,-
�:H;"�ramI)a 16" acha-50 em rc- i souro NaCIOnal de CrS 50,00, Cr$

O seguinte parecer: "afJrI!1am que o:; sul-col'canú-:'

, " .

- •

'd I - d' 10nOO e Cr$ 200,00 da estampa 17.... não ser dentro do crité-
b d d d l' c j d�' 'U mat"no 1 tmenlavel lato. colhlmento sõmente as c<! u a" ., t

EST O EM RECOLHIMENTO de S ela i\PROV � liÇO N
1'<#

S
....

O O e ec·. osas e
rea Llaram v rCd eH ... -l1l •

. Cr$ lll!l,llll, cUJos descontos, de a- , Ad'
-

'), a rioo estabelecido pelo item I om?st Pd le�l' eln lid� ·por- ao a ..
ça de soldados norte-r.:o::eauos,A políCia da sub-DelegacIa cordoCOmOEdltall1.1de3,l'H'I��o�04�g�,,0�i\I1�lSd�rCa':;:aedei 2. (opro]eoe,

......

d P f"t
' Somente n'lll1 setor de s(.te

.... l<_"'"_-_X_X_ X - X - X -x-X-:s .!\.m
..

ortização nas segumtes i!ond'-f aue nada encontramos nas termlnaçoes a re 9' ura '1- t •• "oltau'os.,..
-- -- .... ...

..

- po_r l'StO 11a' rnunicipios C t·t·
-

Federal e Esta- ,I qm una:; 1'os l.ormn � I, <

li 'PEDilOD coes' - ons 1 UlçoeS
'1 !', \ c<lchveres

'
l, J;;nho, Julho e Agüsto de 1951, I

que não serão beneficia- dual que o tornasse inco!lsti- A questão do prcço da came contÍ!lúa sendo :lIvo rla u:aior prl'eocu- 1;11>, ,,!;�0r'lOt;,!.l C·;,: 'L• ;
com 5 O/O; Seiembro e Outubro, 1 tucional. pa<:fío em nossa CIdade As que,,;:as dos consumIdores esino se avolu- con,U".�tdS.�

��� ig��� .ra�����b� E'.'ev��ci�b�Oe i
dos.

Ao MuniCÍpiO é facultado a mando, uma vez que a tabela �l'gamzada pela PrefeJtura est� sendo! PItOPAGANIHS'I'AS RUSSOS
1952 com 200;; Março de 1!b2" Outrossim, é de se sa- criação dêste ímpôsto, poÍs a burlada em dIversos ,",cougues, O que é de estranhar, te!,do em conia IIHZK\l QlJE OS EclTADOScom' 25C;'; Abril, com 3�d',; ,Malo, \ lientar que a bancada Lei Or"ânica dos lVIU111CÍpios, que os pleços üxados são supenores aos de out!'as c,dades t"llnrmensê',

I
CNIDO;:; rmSEJi\M li.com 351'1,,; 3unho, com o c a

I "1I1n"mo assim, ndo cstão sendo respeítados. r:.'-j\;'R?Aseguir. C01110 na t'!ib.ela a11terit'.}r, -- ---__ -- --- --- --- -,,-- 4""
"__"'\..�_",.iL\

maIS 10% cada mês seguinte, ate

M
OI!

d 5 OI!lh-
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WASHINGTON. 31 tUP) -
o Jnfrl as.mado, yr.:Jpl'"tádo da Oficina Rãdio Blohm, à su� desvalorIzação em desetnbro de ais e mi oes seraa ..,�.� Ontem, ° sr. Prefeito recebeu e aceltou a pr<>posla do açougueiro I Falando "os jOl'l1altstas, o pre-

Rio Branco n 36, ne�ta cidade, comuniCa r!os seus dlStlntos freguez�s l!JT�das as cédulas do extinto Pa- I .. iii _

--�- ... "�

11 Fellx Zlmmermann para vender carne, diàrlamente, a partIr de 5'i11adO" sidente 'l'ruman llec1arou querm",palr, ,�aü', as pLssoas que receberam, pelo correlo, o aVl�o sub�-
Ilrão MIL REIS da Em1ssão do

Ba�-l empregadOS na aqu"lslçao l, 11:1 Feira Livre, a 10 e 11 cruzeiros o qmlo, Quer :>-,.!er- li, l�:lrtir ile :!s fúl'(:<:� das !'a.;ões Ullid�!s,c, P
l' ',,,l�O do "0\'0" no qual se diz que quem qmzer ser

I co do BraSIl, bel'I como, emISS"O
sábado, naquele entreposto. o,; ci)!1sumidores poder"" :::dqmnr carne na Corew, ('stao agOTrt nnutocrlio por u. -'" 1_! tJ,

•

"d' "'. I 'r NaCional não COlupreen-
....rDubada escandalCS .. l 'e ..,te deve procurar:, OfICina Ra 10 .o.Olm, que d��ur�Clrn", J:1 foram recolhidas

d máqu",oas agr'"lcolas numa médIa de :1 Cl'UZt;U'OS em qU1lo muls h;;;r:lt" <lo que nos demms n-;ais furtes e elJl posícoes lne-
'1 rwO uupeluciw e('l1[em apena� uma mfamm gratuita, O fatO 1'1'0-

e perdcram, portallto, seu valor. I e açougues Ja é alguma cm,,, lhores do qv", antes dt tereln{} r. e

"-O CO'''pOl·ta uma respo"ta a altura porque o seu autor, As repartir'ões enCarregadas para
l'Il1'CI'0 ",S ,'1"Q.ociações de tré-'ia�nEnte h" ' - .' t·t" d s c'dulas •.

r d d t . ��pr:
tEn'e a� consequêl1cias do seu ato mdígno, cseondendcÇ proceder a. subs 1 Ulfa? a. e

RIO, 30 (Meridional) - ClllCO sete Ílrmas espec1a IZa as des a
Entrementes, para que se tenha um;: iJ",a do sacriflclO por que gua em Kaesong. 'frumancovard2mentc .. :::.

d :, b'rd em recollumento. sao.
, milhões e duzentos mil cruze.!ros . "J ... .ttaJ.. A revenda aos lavra -ores

t'se no "nc-,,"pto, c, desta for.nn, l1npedc seja chama o a responsa : 1 �� Na capital - Tesouraria da �,,- do orçamento vigêntc serão Spl.1C�- {será feIta à vista ou a prazo, por jJassa o consumIdor blmnenauense, vamos repl'OdU21!' aqm l1m lelef[l'::- quahfieou de n10n 11'OSOS os-, ud.ctalmcntc EI,t.·Dtanto, umcamente p:1ra dar uma, explleaçao as legaCla:E Iscal do Tesouro.,N�clOna!, elos, imed.atamente, ,:na aqUlslcaO I intermédiO da Secção de Máquinas ma <lue recebemos de Florlanopolis; propagandistas 1 tlSSOS que cli-ce J
o tem hunrarlo com 'ii sua prefere!1cla e confIança, ° slgna- No Intel"1or - COle!or,: � ed��,;l ,de maqmnas e utens11,os de ien'a- I '':': Divisão de FOll1Cnto da Produ-

zem que os Estados UnidosPt{;:,sooadse��eesclarece qU� � falso .• ::'_mi�o do povo",� autor dos Uns avLç;o� in�':tO�1ordI��fal1�:�te�apelo é��ei�� I m�ntasd agrICtOlas o pgr�i:peôsc�dtfi':

I
��o F���:::t� AgarYc�'í�� d��s -ist;'�õo�� _ "Conlo membro da cOllussão de estudo do ln��ç'o da carne VC!"- I desejanl ii tercei ra guerl'"i.\•.

t I d It�'al D ." t preço e cus o, c m

Fi l'
-

I d' 1
�

ue ancnas par" d"spI�t3r, ",xpediu-os pela agencia P:,� a e
..

...." á Tesouraria da ,,,. no respec 1-
nistro João eleoias, ao aprovar ,o de em Blumenau, informo que os preços atuaIS em ol'l!lnopo .• !': �.1O lnun la ,� �:"o�,'a�'ell11e!Ite, um mdivlduo reSidente em uma das CIdades vlz',:b�S VOlnfEsotramdoa:"a-o fornecida u,ela Se- plano respectivo elaboprado p<:la yDl- 0$ s""'u.intl;1s' carnEf sem osso de primeira 9 cruzeiros; sem osso. ele

I
� _ _ _ _..;; v...

d ert r um rauio".:r Visão do Fomento da roduçao e- .......1::11. '. '. ••
_

_ ..;_ , '--_...;_ ...;., �a Êlun:en2il .Ess� pe3�ôa. ha. algum ten1po� Jn�n ou can,s a
gunda ColetorIa Federal de Blu-

geta!. seguntht, oíto Cf"UZelTOS: com osso. de prImelra, seis cruzeiros e oltentac

., lemmenie lnutillzado, cUJa refonna, depols de deVIdamente auton- i menau - S, Cat?rma.. O plano prevê a aqUlsIçao de centavos; com osso, de scgunda, cinco cruzeiros e onenta cenmvos: ,:om \ , M U- D E I
con: p

" .

ó' 'ersas pecas novas todas de elevado pre-I Todas as eédul,lS apresentadas, cerca de 450 arados, 140 cortade!- t O precos Clmllzad" 1I1cluoIVe coloc�,ao oe 1\ ,.,

t ti d' d' quando dIlaceradas, devem VIr de- I ras de forragem, 200 debulhadel- oS�O, de terceira, elOIS t'J'uzeiros e cinquenta cen avos. S . a

, '1.,portou c'n mil crUZê,ros ap1·oXlmadamente. O Cl a o ln 1VI liO,

IYldamente
coladas, sem rasgões c

\ ras mil çultlvadores, 550 exbnto- referem-se a quiles. A fonte produtora de gado é a mesma dc :81um .. - Ii �t�almente, nrde.,dlá Q1l" se transformasse um, aparelho receptor .ve- complfi,tadas crom llapel no tama-

Ires'
da saúva, 360 grades, 200 se- nau" Cordiais Saudacii'es. FulvIO 'Emmendocrfcr".

1\
I

n_
d Um "'odel'!1Ico radio a troco de alguns cruzell'OS MO, fIlUando Dr ocasO.

meadeiras. 125 sulcadores. 500 pul- I11 O C es1rasa o e�l1 i
• �

2-0 nC1'nhos 1 000

I
't

, de que peç�s do> rudlO custam dmhelro, msur - verisadores "a - ,
. . F' I' E d 'fe unl-a';' E"ouecenoo-5c ,. -

BLU""ENA'" JOT'l\.n:TII E chibancas, 50 m11 enxadas, nul �n- Em seu regresso de }<'lortanopolis, o sr. U,V1O mmel� 0:1 r -

Da l'ua São PaulQ, :p�ra a ru_. C:uu.bol'hi, esquina prolon-<Ipe. :. 'ta oue IPe fm auresentada e que pagou, por Sl.'1al, n.t U - li'!·V J
�ado-e�. mil facões, n.m f.olces, em.- caminhou ii redação deste Jornal, nlais os segumtes preços Vigorantes t" V· t li .. I l' .. """"f'

,gnl-Se conO a a con i'·
. -

levou V·
,

"d

\�
�

1 pus, 11 ga�le!! o ua l'Ua ,JC or on"el',
_

OCa. ló':a,,� em se�>_ """l leI!,com relutlncia sendo esta, tahez, a U111ea razao que o

11uge:r.s
rapl as e seguras co mil machados. ml _

m P1-
nnquela cap1tal' _ carne moída, CrS 6,80; Sebo, 7,00; :fato, 2,50; 111a· Prop:rlO a EIUPREZA KARl\>IO VFDA. _ Fone, 11,,:> _ O:u-embora,ar: In1,)rlm:r e .'hstribuir os avisos que, no momento. estão sen- SÓ no caretas, 50Pd serrotes e 2,,0 tcsou- t�mbre 7 00' lingua uma 900' rins 3,00 o par; coracão, um 6,50, raba-

\
I t I '0" E' TI'" � "R .. '" fia manGe •

, d t -d d ras para po a ' ,,' , ", , xa 'os a ,'± 2 - 'n!>, e egraflco: - .... : .. � ,,, u.�o entregues, pelo correIO, s varias pessoas es a Cl a e

EXPRESSO ITAJAR� Para a aquisIção de todo esse da, uma 5,00; mocotó, um 1,00; bofe, um 10,00.
Blumetlau 29 de agosto de 1951

11': N Ala T I 14 ...... material fOl fmta uma coleta de j Não pode exceder em 25'1> ° peso do osso em quilo de carne
-�_�7� 111>

'

GerlHlTd FrederICO llIohm. Rua .} OV'J b;"f, e. <la .

preços a qual concorreram vmte e

ua

PRQYW'E!'WIA3 TOMADAS PARA EVITAR
-�- NOVAS SU11PltESAS ---

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A NA'ÇaO
- ........-_._� - ---"""---

.ohnl�1 sala, propl'm pana
casalou doía'senttores sol�,
teiros, com ou sem mobís
lia. IH:reito, a hUllheiYus.
He .. á combinar: Serve
tambem para escritorio.
Traiar na Rua São Paulo,
259, nas Imediacôes da
Rua 15 de Novembro.

"

Ná! delSa.&Ombradas pagInB-a de TERR..I\. ARRASADA,
!o!l!r; o W.rnali�t.a Osvaldo Chateaubriaw uma. a.nãlis� minucícsa
e cnm dos RtOS delituosos llraticallo� pef<:>8 homexu5 d{l' último
goV{;t'no de s.�l) Paulo.

E' um. depoimento ccraíeeo e :-sIncero contré os" polítlw!'
qU& tentaram transformar laquêle Est.'ido e !]' B!""..ml n"..tmlt
terra. de ningu-m, ou, como diz ·"eementement.a,· o autor _
numa term arraeada;

E" uma: acusação. :l:o�mul!l.d'8. -utravé!f
\lente vtli"dnde.

I--

I �IIUHmjnllnnml!mlmmIIlHIUmllnUI!!lIIlff!m!lHIIIUlltnlllnmlm1f
'1== IIEl'IIORROIDA'S 'S

lê VARIZES E unCERAS ii:

I
§ DAS PERNAS::curas sem oDeração :::
::: DISPEPSIAS, PRIS.c1.0 DE VENTRE, COLITES, =

1= =-

I::
AMEBIANA, FISSURAS, caeEmA.-1\� ANUS s,

= CORAÇiiO, PULJ.l:IõESj RINS, BEXIGA, }�GADO ::
j= 5
IE 5·
I: ::
,- -

i� �
I § Cliniéli GemI de Humens, n'f.ulheres e Cl'!:mcas 5'
1=

.

:=:

I::: ITOUPA:VA SECA: !J às 11 e 15 is 17 hs, BLUlUENAU 5
,mlllHllI!"flllllllUillllHllH!IIUIIHI!!lflll!HUlIUHmnUllmCIUlumHm"

I i§:-X-lf<-X"-1i-Ji--
_ _i.':., .. :.. -.-r

.

li
� t d- .,-.

, L' � , ,

i PI I
;,n o as' pt:l'c!na.'" as cegas, ou

i i me�hor, ignoran.to se a F.C:F.

! mesmos- fun�i-anns�em na )l)'bl· ��l):ravarú ou nlio o

-- _ �_ - ... -- ... -- _ ...... _I__- - - � : trage�n naquela çidade, qU:1n� I campeonato.

SCH
I do na verdade o seu dever e

01N U f Sempre proteger, queira �U I Como. o sn, Presicente
.

_ ! não, ficou res-:lyido pelos mos , mantf'esrou Cc..::ntr:írio Ú essa

I mos membro- do Conselho, que I decisão, uma vês que não há-.

Moser, Acide Sandrack no I ue expedisse eópia�; do ofisio, 1 em SU:l opinião, qualquer dúvi·

I hem como a r.éspecííva dellÚ"..
da qli;:nto á Ya1i(:.a�e do' cer_

I cia, ao "r. Secretario de Segu: tnm'{> .e1ühedenuo, 101-1he

! rança Pública «o EStado. ]VL"U tréguo um olício assinado pe-

I'
que o, mesmo torne- as devidas }�S" pre;t�dsntG:; IIII G. E. Olim-

Maravilhosa opereta, baseada na peça de Franz Lehar! providências I ii l'(.::;peito,
. \ pi'co, Pii1meirl1s E. C. C. A.

Comicidade, Beleza. Amor. Música. Acomp: Compl. Nado-
_

Prcsseguindo lll"üllllZCl'am ():. Car los Reli,n;x e- Guaranj F.C .•

nn�:_:�:')rt_�t�:í"iCal1')' Pl'(:Ç'OS de costume. I membros. que 'J SE'. r}-rc;;;ident0 pelo qu�l os referidOs clubes.

!
da Lig'l fizeSse um convite n'}

I depois de" cliw'rsos ''.::onside
Presidente dt; Fedél'"ç:'io Cata' randos", aPI'e3cnlavRm um 'ul
ri:r:.ense de Fntehól, mw'l fiue Hmàtum.'á Uga ou a. Entjãààe

\ " ,'" -

<
•

peu· mnXlmn blf111Wllrtuelll;!e, �mu.
niáo exlraordín:!ria, afim 'te: lando n pre:senu,,, campe;:;,nai"a.,

I dar os ese:!;!rccimentos nC'ccs_
I
oi.! él1tii.r� 'vs clubes, com eX:lés·

FieL Gerda 1Vlaurus e Ursula Grabley. em

I � sliFi�S para a bOi! mar�h!1 d J : silO d,o ,I:pysanrlú, que não to...
O mundo misterioso e bárbaro, dos gar..mllos de í í .alual certame, uma ves q"e,

I mou PflrtC no mesmo se vir1Srtl
diamantes nas páginas de um livro profundamente f II 1 confOrme opinhlo da maiot'1-t I na ccnti,q,gi'ncia de afastarem.
realista. e humano: Milhares de vidas dependendo de I i evo. '. a ! dêlé'S, os C:luhes esr'll'hUll dispu! f'e inconti�ente do t:'edam:e. A}'
um minuto de sorte. Um l!omanee violento, cheio de' I r j'-

drama e.ac.ão, ret..�tando as lutas, os ódios e :fuS am .1, i -- - - -

H--'----
guns minutOs após, como fi-

- GGsse J'esolvído a expedição cIO'
bicões· dos homens. ! i e.onVrdU'lltl'1�-

. IGORI EM �.. Emçlllllg ; I ii. grande Pl'Odl1.cão do cÍllema alemão. Preços de cost.
tT" 1 t' d d .... '

&':(1 iII1II
" J,enGo se re u:a o (' campa, ""

! _ - -
- - - - -- - - - - -- -- - - I em. Testo, Central untes <lo te1'

! 'llHllmmmnUmmll!UmmmmmmlUnmnmmUmIlUmmmnnm;é i'mino ela partida cOm o Yera'

I �Dr Carlos Henr;que' Mayr �·/::Uaz'f��taB:���!�a��é�";'l:�:et:� \)Oder:i ser entregue.

� II( I ii' ª ,:presen�ad.as �r seu: dirigel1-
ã CLINIOA GERAL _. • s-' tes, se�urida·�elr�. na.CF conven

í
:::, ,= 1 C'€]l, d;u o _ gl'ernlO trlCoJOI' so- f

!:: DOENÇAS DE SENHORAS - PA..'ttTOS� RAlO Xê:i frer a mulm. de' 300 cruzeiros, l

I �
- Th'DAItili-' ª grau rninimo: do art, 279; do I

- - -

-
.-.-",. B '1"' d' F t h'l ! 1

ümllmmnmmmlllIUmmlmmmlfmmmUmmnmmnnmmmnmi ; ,:..0<.\lg0 1'as1 �lro e u e o . , I

J
PreçD: Cr$ 25,00 ba e Heirrz; l!'rancisco, Mauri

no, Pedro Pinheiro. Gregório
2. Gélio.Em tóà:J-.9, � lIur'll1ia.t ou. pelo T6l,mbal,!({); p�irtaIJ

nua. do LIvramento, 203 �- RIO DEl JANEIRO·

Edlçies, ff CRUZEIRO
Indepéndente: Lourival,

Werner e Arno; llovis, Valter
e Eckerhardt; Nagel, Mário,
Genésio, Marcilio e Ari.

conlecimento social. vem

toda a representação e

à vontade individual de
cada um dos represen
tantes. A iniciativa foi de
todo e não de nenhum de
seus componentes em par
ticular.

pertanto o mais vivo entusias,

mo naquela cidade, prevendo
desde jú um gucess·,Ji

PbSOlU'1(:0. )ir' baile de leigo mais ú

reaJizaila fi primet-
1'3: apuração do concurso par,:

I

a escolha da "Rainha, da

mavera de 1.951", nos mesmosBanc�

TINTAS YPIRANGA
mars um dia que passa e novos es-

!
tuucs técnicos aperfeiçoam os

A
pl'OnlJtos YPIBANGA.

I � -�--- �--

\il (;

�!'��J3Rl���:. '��Ubl"O que no período I
de 28.do·eorrentc a 3 de setembro próximo, inclusive, estarão I

abertas em sua agencia desta cidade as inscrições parti o eon-
t

curso acima, a realizar-se em dias, horas e local que serão o

portunamente anunciados.
O concurso constará de prova escrita (obrigatório o uso

de Iapís-cópia roxo comum ou caneta tinteiro) das seguintes
matérias:

EDITAL

Brasil ·5.

1 - PORTUGU:t!JS
2 - l\.LJ\:TEMA'TICA COMERCIAL
3 - CONTABILIDADE BANCA'RIA
4 - FRANCÊS
5-INGLES
6 - DATILOGRAFIA

Na última facultar-se-á ao candidato a escolha da maquí
na. entre as seguintes marcas: Continental;,L. C, Smít-Caronat.
Underwood; Remington.Rand: Remington.

IAs, provas de Português e Matemática Comercial terão
caráter eliminatório e nessas disciplinas seriio, anrov.adás 5'0- '1mente os candidatos que obtiverem 60 (sessenta) pontos ou

mais el!1 cada uma. '

.i\. inspeção de saude, tambem eliminatória, far-se-á no ato I(k; qualificação cto candidato aprovado, por médico de con-

fiança do Banco.

I
'

Não se aceitará candidato do sexo feminino. A inscrição
será solicitada pessoalmente, das 15,30 às lQ,30 horas e deferi
da ao candidato ([ue à data do encerramento ainda não tenham
completado 18 anos e maxima de 29 anos incompletos. i

O candidato paga.rá a taxa de inscrição de Cr$ 30,00 I
(TRINTA CHUZEIROS) e apresentará os seguintes docvmen-

Esperamos ter, assim,
correspondído às aspira
ções e aos desejos do po
vo' de nossa terra.

galões, será íeíra :l cemtagem
em seguida :1, r-oroaçâo d" Hr.i-

f
nha cleítn.

IAbrtlhantar'á o k ile de ho]o
(I excelente Jazz Elile, de Co

!l'UPÚ, sob ;1 regência da hatu

la &:1, maesn-o Manfl'edo, CIl

(j1lI!lnto que amanhã, aeadencia- I

l'á as danças- ry famoso Jazz

Copacabana, de Joirivile. com

posto por elementos do c:nhc-

I ciclo Jazz Perú e regido POjO

• Zeíller.

HQj(�. às 20 horas
Magd •. Sehneider , Hans
grande filrrie alemão:

"E v

o

tos:

ROIUANCE

.H E R B t 'fi T O
a) - prova de naturalização, sé não fõr brasileiro nato;
ti I - exibir eertificado de alistamentu militar. de re

servista ou de insencão do servico militar, ou
ainda, carteira de identidade do Ministéria da
Guerra. Marinha ou. Aeronáutica;

c) -- entregar doiS' retratos roccntcs, tamanho 3 x 4.
tirados de frente e sem chapéu.

No ato da inscrição, o candidato preencherá impresso de
modelo aproprindo que será numerado e servirá para identi
:fíéar lO nas chamadas para as provas, qualifica,4ío (se nomea-

do) ou outras de caráter eventual. !
O candidato aprovado e nomeado será admitido no posto Iinicial da carreira de Esçriturário <letra "A"),
Reserva-se o Banco o direito de localiza-lo onde; m�lhor I

tónvier ao sU'Vi�o,-arquivandQ sUlllariamente qualquer: peclido !
de transfer.enda antes, de decon'idos, .pelo menos, dois anos 'Ida posse.

A inscrição do l;andidato. implicará pleno conhecimento 1
da� presentes· disposi!;:ões.<>' i

BLU1UENAlT, 27 de Agost& de 1951 i

]l0'lo BANCO' Dí.'YBRASU. S. 1\. !
Ir�l'mes Uticnele - Gerente

. '_i111dré $ada - ConÍiulot'

Ein tôdas as Itvrarlas OU pelo' reembÔ'HO' postal
Pl'e�! Cr$ 4.0,0:0

EDiÇÕES
O ,CRUZEIRO,

I...... ,.. I I .. •• UL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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vtolenta r=dlri,gida -: a: Joy�:� LRepén'âo:=-1)�T"prOfêSfô=���a�t��1Gi:
t1m·.�:'jeep·' "t:dl11u- 's-e'rü:m retlIizada!' CJl1len'j'chS'! êe-bi(:;, primeiro pelo raJio. l'

I
das negociações de t regun são �·Õ('S não pl'ogridem e que ;,,;! ç'út:;; Caidas teriam �'l:[f�.adn .d_e�

,sabre a sm;pensã:, d" fo.:.:o. depoIs na forma' de p-raxe. f,":n' as. dec}::rac;õc;s p�rti-d8s de. um 'perspectl'lW.s S3.rt l1tteirar::10n',·: cmbeacnua uma p;itrúllm ver
-

U no\�� protesto :: f�rJ?,�hd<>'I'�O int{'r�retado COmO' uat re· illI'OI·.11lrmte 'ci'ícial .�:l. oxu, �r:- nell'úti-vas. I melln na ZOilél. neutrn de K,,··w-·
na ocasmo em que ollclmS de ,I eehaço a mensagem de JO}' sn, gadelro-general '\V ilham Nnc- ---- Ison;.;. : �\,>��?:'
ligllção da,:;. Nações l:Jjj,l!�S., f! I bre o Sl1poslo tir,:,teio à pruru- knls, flue em entrevista roleti BASE A \'.\.I\C.-\DA D.-\,S '" \_'! --'

.comunistas estavam aindn, in: !lhn.cOlllUniStn. O tom da-;i men- va roncetlid.1 à: imprensa, .disse ÇõES F:�IDAS. ABAIXO nE i rnUl·lll. :h: (l'l' I o ge'

.vesU;:{;;nd;, a, acusação "ermo, .rsagens de Num .U, .tradúz um:,', 'que os {'elegados ye�me]hos' em . KAES0)líJ�.:m tep) , O vice' I' ll(l,!1 ?\;,!11 II repeliu a respos-.
.' .. .'." _

. .

Cou- COm' suas rnet1""Htu,cI.�'t'a'S .n�a d� que. fi ncutI:al1ti,!,le ha:-j er�c('nt�. 1.1'1'haçii.O:I)e�O"ql�Ú, �. l\aeS�:l=� eram :'imu_nes a logi' ·n.lm�·ünte �., Tu:·ner J�y, chefe ta d'J \"j(�e'a!!i1ir:lilte C_: Turnee.
': sma,se�un<,ta;.\�IOl:1�;t:Q::'.'<1e·ne::r'.. 'um ."jeép" que. a-':yo:3.\';,. ema C\"l!.\·.Sldo.>;lola(i-a.ao ser �llort.Ç\.iqut.su�",!�am ron,lctuub: ...oh:e ca untlltar, ebStJTlad_.s·em suas da ae1egaç.Ho,al1ftda a. Confe·!Joy, chei(' da de1cg:,,:1'::;' dll,O.

·"l':a.]�d:i�e.:.�:uÇÚ1dü u,m' _ayiã'l)' a}i;.l:- ;:banrleir_u bnm.c3". em m8.í�ejm ::� I�' tiros o �o:ullndante. �e, .uma-
a poss:�bll�da�e . d� S:l1�p(:nstl� exigencias de cõr poljtic:l, ineo• rencia de 1{aesong, !'n\'ir�U' �m·'I.:\' t._. e.In KJ.L��?n�, ao �ro-teSt'�

'. do-. desttw.U� '

..

'

.'
..... cP;:;YDgY::mg' ti Knesong, onde, patrulhn mtlítat- comunista. _'.

,das n(',�o('Ja<,:l)es �t_ que se.1(. .el'utiru;is ao Iorrnuln-Ins e con- mensagem' ao gelle-rRl .:\um II, (�a "ore:!'!. do :'.G;':e I Gn'ra· SU-'
,

'; Diz-se neS�!l; ba�.;;! {IUe JDy l'.B· nhj!� (1
".c-Brt:Z[! de quo' ná:;;, ha.. . trar;o.� :: quaTq'1cl" acorde". chefe d::( delegnçâo ccmunisla, I posta. \·joh.;-;'i�. d'l. area l1(>url',,"

.

chaçará o )wotcst.::;, d{' Nam n vera. Ylolnçoes de lleutral1tlaflc Essas palavras d'C
'.

Nuckcls repelindo. as aeUso.ç:úes. comu- de Kaesonr, por soldnuc-, a li�·
sobre' o suposto :l!aque nu .?U�l"(} raror qt1e aill��e�,tn 1l'(lIlstitttem a prime.ira

.

admls- nisras ele que so'clado;; Ms ':\:1" ;�"�,
'

.·)eep". ,o' peSsllm·slUo t'xl.n, s:io de q_ue (lS m�g:::.c:ia·1 -- �--.-.

Iii U· n i d· a
� Companbia lodllstrial

= Comercial- e Madeiras·· .;;,,�'
I lU:LATORIO DA m!�Li.'nf�i.\

.

Senhóres acionist�s:
. Em éumprimento às. 'djsposi(;i)2� lega:!. " [·Sli,luêii,·i;':.'. te·

mos o praZel' de· apresci1br-vos. o Ilubn�·(!. Geral, encerrado
em 30 de Junho de 1951. acompanlt:1(10 ô;, ])bilonstraçiio da
Conta de Lúe:ros e Perdas e Pare;:('l' do Cúll.,dl1ü FiscaL -

Todo e qualqUf·r esdare!:imr:nto ji.llg�Hjl) n(,(,é�:;úl'iü. será
prl.'s!.ado por esta Dirc·torÍa, ('om a ma:!)r j)1T!:'t?72, no· eserl-·
túrl{' da soéiedade.

Bh.lmellall; 17 de agúdo di' j fJ5 J .

BALANÇO GEip.L, ENCEH.!1Anfl re.í :tÜ Dr.: JFNHO

f DF: 11);,1
A.. 'l' LV (J,

ITVf()BI1....lIZ1\!)() I�: ES·T.·�� '\j E!.(

I C(H1�tl·l!;�:!O ele E�Il·:�d:j,_ ;" . 'oU) :2;'1
E\·rránlell�i.·!.s �); . ;} �-;�L;�o

I t'crruri:, .,
. ;.,:,:�,p(l

" Imó"cis ..
' 1 ,'::'!7 . :�;(1.:}Ü

. Máquinas c. lnstalaç.jes em Ii;" i:!i . tltl';' . �)US, 10.
! Máquin;írio pétra cabos ele \',IS30\:r:1 ;]. JG:;.on

I�
lVfaauinário ScrrarÍG$ �. :-}�Hj. !5'i:3 ..-ln
Móveis e Uü'nsÍlic)!; l�;';. fl.f.ViO
Oficina Mecfmien llii_ÍaÍ 1.775,00
Seceão Dris;"d ::::u. uOO,Ou

I Senl0ventes :;;2. :éPU.IIO
=-����.-.:=- Serr:.ü�ja It:lj;.-d i :�(; t.Jl�,:·10

I Serraria Püllih;i'(·.�,; j (j:� ;,;,;4 ,:�í)

I Sc,'l'al'ia Ponte Alb ( 1':1ll
construção) ) :!:{ . :l::-i .:;0

Serraria Rio· NCiVÜ ].20.0()(),út)
Serraria Santa Rosa 31.000:00
Serraria São J050 na. ,[}[LOO
Serraria Volta Grande líJ.:::SG.UD
Veículos '1 .25,:),. ::l34,4i)
Vila Qperál'Írt 1i:2. 7�ü.1 O 7 . �5:2. 1 tiO.70

Orgão d"" "IH:hlos �S$(}cilu:lGj!"

A NAÇÂ«):
propriedade da:

S/à "A NA ç ...'i 0"',

Redação, Admt:nistr�ão·
-- c Oficinas _._.-
Rua São Paulo n. ,269,

Fone: 1&92 Cx. Postal as'

Diretor:
MAURICIO Xi\VIER
Redator-Secretário:
ORLANDO SIL:vE:m..�

�all1 II diRSC em seu l}l"O�c�to:
"Exijo o mais severo -c:'!stig'�'

i1!lra os culpf,veis de violaçãO
da neulr<'Uidllde·cm"zona c. \!:r:l:1

.

"vez mais. p'cço a seglll'al1ç� de

'·c/ue tais incidentes não se rc'
·
·

·
·

"STOp//' I) \-�- -,----�-

Dr. Aires Gonçalves
. /

- AJ)VOGAJJO' � .'
,

Itesitleuclll. e escritório:
- Ri:; lJM�NAV - I·Rua nrl!�·q;.m. iJij - Fone: 14.'12

·

..

--_._--_-..-.
.

.

EXPRBSSO
. BLUMENAU-CUBiTIDA

E:nd. Telêg.: "LIMd'JSINES�'
AGmNCIA BLU'Mo.'CNAU·

Rua 15 dê' Nove.m.u!-<' 'N,o t;U

FONE, 1002 .

P:REÇO! O:::. 15ci.00
AGENCIA CtJhl'l'lGA' "

R1W�:i _á."��:::rn1Jr��� (m! ���=���=

EXPf(ESSO JTA.;AEA

PROSDÓCIMO
IMI'Ol<TACÂO !: cOMtRC10

(I)RIT1BA

S/A

de :.!í (Te Agosto' à
Sf'Ii':nhro leatro' Carlos· Gomes

EI..LINGER

Rua 15 de Novemn1'9,.
- "t�.o 5 g 8-

TELEFONES MUlTe
CHl'l.Y\'1ADOS:

POLICIA, .

BOl\'1BElROS .. ..

(Em}ll'eza F. G. Euseh Jr.)

]}ia 30 de Agôst.o. L e Z de Setembro de 19a

:\'1nnicípal . � .. �

'

...

�..;rONTUS DE
�UTOlV!OVEIS:

1\1. Rio Branco .. 1200-1
Pràça Dr. Blumenâu. 1 :0021,Rua B. Rdiro .. .. 1111

lHPOSTOS A PAGAR!
mi AGOSTO.

1

?\,n, Pref3itura l\IuniCj�

paI - TC"ritórial, tino_ in:..
leirc>.

..

DISPONíVEL
,Caixa 227.004.10

REALISÁVEL A. CURTO E LONGO P.G.:"ZO
.

Almoxm-ifado
.

t 7t1. 77] ,::0
Cambüüs a Receber '7;� . 520.0u
Capitalização ! '.. , 1 (in liO

I Contas. Corr!:ntes .

. �':2:5 . :-í2:1.;.[if!
i Créditos no. E:l{.teri..ol' ,

' ,.) ,.j 1 S,,l O

'I Criacão
..

\}. �r;-1),O(!
Enà6ssos para Cobrança 25. 150,:W

I
J\hde:ras (Estoque) 4.:100.901,3D
Pal'êicipações 2ü _ OO(t,Oo

I Pinhais (97.000 pinheiros propr. 4.153. G25.00
Reservas florestais Hêl . n'iO.OO

I Secção Armazem. (Estoque) G·L g!l;�.50

!
Titulas a Receber

"

fi _ 23!L 357.70 lt]. 9f1í . n05.00

I .COMPENSAÇ'Jl;.O
Ações em C;lllÇão. fiO _ OOO�O(l
Banco do Brasil - Conta Caução 1 _ lOU. G9-1:00 1.16ti. ü!H.BO·

Ide. treis divertidíssimas Comédias em
25.633. G90.aO

'í .

:;:i. G:<;. G9ü,nü

;IDEl\lONSTRliçAO' DA CONTA IH� "Ll.'(;(WS

,
DÉBITO'

! DESPESAS GERAIS
.

SHldo desta conta, 17.59 i,. G:22:W
Fuf�Í)o DE D�PRECIAÇÃO
Transferido para esta conla

FUNDO DE RESERVA LEGAL
Idem Idem. 140.000,00

FUNDO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS
Idem Idcrrl

.

537.767.30
GRhTIFICAÇõES A PAGAR
Idem .Idem·

DIVIDENDOS A PAGAR
15 '.;. s/3',000 a�i)es ordin:'i-
rr..ls (" nr(,lc:r�lleiai:= da
1.'" r'mi:;,';", 45ll. [l(JÜ.OO
{j ró dividendo fixo

I\Mma��&'lIíI-' . ,:./-1.700 açú(;;; pr(·f(',
. 11 rendais da 2."

11'
..---------.----•. ,

(!l.YlÍssão. ..1l12.00!J.OO 552 QOO.O\)
1!iiI_-i!li\!.II!B••�_!m!)••IIliI_••••_._iilnlllirm_Hr'�M'?�-G 11U1::, --------- -------

·1"·. 'j' 1,�'; ..

'..

C R. i,' D I: 'i' O

.: : 'llVíAPEIR}"S .

II' Lucro verifiCndo nesla cnn),l 17. mn . 7�H.flO
. I' PRODUÇ.t>..O SERRARIAS

.' Idem. Idem
\ TRENDAS EVENTUAIS

t Idem Idem

I SECÇãO ARMAZE'Vf
i Idem Idem
!

ii
1

FABRICADAS NOS, ES'l'A:DOS UNIDOS
COlll?uIte prêços espec iais lmt,a, a1.neadn.

DIS'l'RIBUIDO�ES, EXCr...BSIVOS:

EDO S.' ii. • lmportaeão e Comércio

em mãos'de Deus')
(SPATZEN IN GOTTES HAND)

"lIdorada Eva"
mIE GOLD'NE EVA)
'� 'UH ' O' B :Y"

mGRESS0S.
.A.' VENPA NO CINE BUSCH

Poltr.onas numeradas para �óci(js ..

---;- CrS 25,00
Poltronas numeradas para não .�:ócios - CrS 30,00.

Balcão - sócios - CrS'15,OO .

Balcão - não sócios - Cr$ 20,0'0

Grom�'kt'i C .30. memhros
de'cgaç'üo desem])<!.l."car.aln:' n·:!

subur'

Tem, .

PJ IaZIO,•••
Não C0111lirQ loiiàs }lUrll íi'�i os, de qualidade inferior ou �le pro"cedênda . dtt-vidosu.
:.

..

-"':':'. EXIJAM AS LEGITI�iAS

G R ,E 'nY'-',R'; 0 C K

� LONDINN1). - 1\lARJNGA'

Rio Branco,. esq. --..Q:-;,é lVlou l'(�iJ"tJ.
- .

� '.:.
.

CAr'iTAL E RESERVAS: ��I�i8'd& .:

RECEITA DE PREl\nOS E� 1950.: Mais de
Clt $ 62.000.000,00

. (l}:.. $ 116.00a,QOO,OO

OPERA

- Matriz: ITAJAJ'-
.> Flln-dad(J' d«< Fevereiro de 1935 Endereço Telee;r. «INCO))-
Capital Integralizado .:. ... ... . . . . Cr� 22.500.000.00,
Fundo_· d€l reserva legal, e outras· reservas Cr$ 27.500.000,00GERAI...

.....:T,jANsPORTE' El\f�
.

- 'Á{0IDENTES: 00 $ABALBO-, ACmF�'"TES.

-

. .' . � '.. .

. --;. '. ��
PESSOAIS � ACIDEN$'ES j)E mANSITO, r ..',

CASCOS �.R}!}sPONSABILIDADE my'1L"'-:-

... .

"

.' � ,

Totat.do n,ã,o::erogív.eI ,. _.. .,. CrS 50.000.000,00

AGEN'Cl4$ E: ESCRITO'RIOS NAS PRINCiPAIS PRAÇAS Da ESTADO
DE SANTA CATA.RINA, NO RIO DE JANEIRO E CU,&J..TIBA

, '.. , ..
T�'ts de Tht pósitos

:D.epósit-os a_vista. (sem. limite) .2% DEPorSI"]iOS 1t PRAZO FIXO
iDEPO'SI'FOS LtlVUTADOS'

.

Prazo .mínimo de .. p mêses 5.1/2 (,

ti,.rnit'€ule- Cr$;·2nO.ÓQ.o;OO : 4,l!2c;� Prazo mihimo de '12' mêses'" '6%
�imite: d� (;1."S '.' 50Q.,ftoO;QQ. .

4 ';c DEPO'SITOS UE AVISO PRE'VIO
;DElPO'SI'liOS-POPULARES AvIso de 60 dias 4, (;Ç,
�iwit�� d� Cl;$: 190.00Q,00 . 5% Av��o 4�·gO' dias 4, 'v2{�'::
KR�tira:das ,sE;!nanaís. ,Cr$ 20.000;00) Adso de 120 dias 5��_
.

.• CAmTALIZAÇÃO SEJi1ESmAL ...

1 tUmA.m14 ror."TA NQ·«JMOO» E PAGUE CO�ICHF...QUJ!1

-

PASSIV6
I NAO EXIGlVEL
I Capital 4. 'IvO. 000,00

I
Fundo de Depreciação 1.301.112.00
Fundo de Reserva Legal :lO3 . fH,�50
Fundo para Dcved. Duvidosos 79fL 211iY,OO

! EXIGIVEL À CURTO E LONGO PRAZO
! Contas Correntes 5. 4m . a81.80
I Dh'idendos a Pagar 552. OOO.UO
; Dividendos' não rcclr.mados 25. nOO,CíO
1 Endossos para Desconto 4.756. 'i6] ,llO

j: GratificaçÕes a Pagar 91:1. OOO.OU
Títulos a Pagar :;.54·1. HÚt).\i'J

I _

7.106.32(),50

1:'i. �7tj. 344.30

EXIGIVEL. À LONGO PRAZO

1.l:75,G25,OO
:WR,7íJ(t,O[J 2. OiH. ;�25.00

COMP1;;WSAÇÁO
Caução da Diretoria

. Títulos Caucionados
t·

tjii. f)(!Ü.(."nJ
.1 O{;. GD��!�O

E PERDAS"

3nn.138.00

n! ii. orH).lm

�o, SS1 _ 526,00

. Jüi.. 7:19.50

2,i,155,30 :::0.337.526,00

Blumenau, 17 de Agôsto de 1951.
.

(Ass.; WALTER PROBST - Dlr",iol'-P!'0sidcnü:'
ASS.: JULIO ODEBRECHT - Diretor-Gerente
(Ass,: AUGUSTO REICHOW - Diretor-Geren.te
(Ass.: HENRIQUE RAMON 1\!!E:I-lE � Contador

(reg. s/ n. 0171. no C.R.c.s.e )I
!
1-
�, Os abai�o assinados, mcrnbro:;; .

do Conselho Fiscal di�

l'UNIDA
COlVIPANHIA INDUSTRIAL COMERCIAL DE MA

DEI;RAS, t€udo lido o relatório da Diretoria e exal11ina4Q d�Y,
tipa_l'm�nte O �.a.�).fÇO_ Geral encer:ri;(do em.: �O � de.. Jun®. d�;
1951, Demonstração 'de Lucros,e J?erdrls e derri.a_is dóctiÍ1'i�rltos

. c�ela.1os, açharam tudo em. périeíttt qrde;11 -C -exatidãO:,' pc!.
c

lo que aconselham a Assembléia Geral "do� /I::cilmistà:..<>; .:a.�
-51,lU aprovação. .

Ass.: ACARY GUIM ..)·R';'�S
Ass.: WALTER VOSS

Ass.: CARLOS H, BUECHLER

PARECER DO CQNSm,!tü ri:SCAL

.-, .<
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prilUc'ra fase.

ravn:n t_l Cnll! í�r,·::.-}
COn!]l!i�;tHr 110 út:� ln �',>' :;.:"'-'J
O titulo 111.1X1Ill0 ._-J r�;'eI)Ül (1::1
segunda divisão, l)o:�-!-;,:e ab� u:..

tão tUdo ha vi 0] ::-lo!: r·'; [d 1",

sentido lle (�lle fi in. ó:·:ejlt'j_'
dade fosse mantida e qu,-,
1!l"'tU1de Opnl'tI11��d:,' ]t� ;��n �,��,

pevdes-.c. r:e]h;;�:c,;(:o '-".'1
dendo

pontos ii f'rrnre ,I, I'
eerfas o_asíõesoutro r;'(' ,"0, <0''''.
falta de senso d-,: responsaluli-[o do ,h·",]c. '·t· ';',-
daele noutrus, enervando se:lsSeus t. l'l'cd ,"1'"

jll'h'rlog (":,mp"n]leorcs. Avun-<,°111 ·;;;,1 ,'I':,;:J 11:)
t"i"u-�e o F oréstn acs 31 zni-c1i::. (," n·h·!:��, t\:;
J1U�{_'ls., com um tento c1� Jorge.ri:"" ',nl, i'1rc·.·v.. :
Com estes -2 x 1 terminou a

�'>í�;: ;:-0, nao ]{"'V::'11 arar:l nmito
[i_ Ilcl'"';tD. npt.1nda l:;cIGS p:]s�e.-\
t'�!� c�r( s, ;-·o.al?n;� zn�js ,ant::tjn
S(,r. :-:!l::!!.!i.tlHO i� 1'�1 o Floresta

f"t,lCI1res

Redohraram suas enel'f( as c s

dois {"::'l1tenc1o�es, part'ndo coui

decisão e::n busca do trIunfo, 110

, reinicio da perej�t. 'Ajudado pe

lias "atitudes" do guarda-valas

I \ ísítante, o FlOresta marcou

i -

, r.seu ter_eiro tentO, por

I I ";:f'm�" :'0 (11"_'" a. pouerusa tq'hl'i! de do G. E. oum- \ média. de Fay, aos 16

! 'O:.;l, !!U� ai"d:l. na semana passada abateu es�et�cularmellte o "five" I aumentando 7 U1ÍUlltos
I "" :llij""l�;-", pt'la escore de :�:I a 17, em seu proprro reduto, llota�do_-5e I com um nevo arremesso _ de
I C-:i1�n' .;je:,. IIoetle, o jn-ímaírn ag2chado da esquerda para a. dlreIta, d. _ 1tn

j"''L' muito bem poderia. tornar parte nos treinos da seleção eatarmense. Jorge. O onze da cruz 1. tnai '

I
- --" _ -

. -----_- -

. onfirmou V:�
O esquadrão do'Florida o

I

trr§unFo alcançado no primeiro� turno
! i ",. =. 'l[ :� A :;SEi'-;üIA DO In Z DESIGNADO, A }?ELEJA -- FOI DillIGIDA PEI,O R

t��,�at� t': EPIU;SENTAN'I'E DA L.B.I\.
iB'> .c.o- � ! ':::�.-,L'0rltc' o público ('spo'r-- vítorta, fruto do entusiasmo e dade

I :,' ,�, _) ,.1:' Indaíal voltou a assis- da melhor apresentação dos
I ,:,' um prelio de futebol em S<2US elementos. Ainda não foi
! t • '1 :l • ".

I i �""" ::,0:10€, oepois aos casos

li havídos C011'1. os alvi-rubro� na
I ,- nta Disciplinar Desportiva.

l, lortda S2 apresentou lá
! ','1';-' �hna COiTI poucas possíbi

nossa tm-

eisivo, aí'im de

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

tupos

-

, !

=

,""--------------

i�Ddeu
CODVjt�;

P0550geiros e cargas para

NE\V YORK PHILADELPHIA

� PUERTO tA CRUZ '.' CUMANA
PORlAMAR - CARUPANO

do rio' não escondem s�m
tusiasmo e esperam com ans'e
dade o diá de amanhã, quando
"',s salões da. organizaçao serã')o
eluraicados e Suas portas aber
tas para receber Os dançarinos.
Uma rea1izaç,ã01 que é tarnhem

I Uma homenagelll aos lmliHos
de Leléco, que ainda d,ol11ing.:>
illtimo, num match surpresa,
fizeram o gignnte da Alameda

I Ri'J! Branco curvar-se ante o

; ardor combativo de um quadro
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