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Recepcionadopormilharesde!
pessoas na tarde de Ontem I
Transcurso dasIsolenidades - _:l

'

I
Comitiva � g o y e r I. a m e:u t a I

A população b lumenauense vibrou, na tarde de êntein,
numa (1i;1U0I13í:racúo de avduroso civismo, ao recepcionar o

g'overnadol' Ivineu Bornhausen e luzida comitiva, na primeira
visita que o Ilustre estadista realiza em carater oficial à esta
comuna.

Tanto na chegada do distinto visitante, como 110 decorrer

dos ato" que se realizaram depois. em sua homenagem, os

ülumenaueuses Iizoram senür o grande aprêço que lhe de
votam. através de um eompareeimento bastante elevado e da

alegria que deixavarn transparecer peja grata oportunldade
de tê-lu nor :l1:�uns dias a seu lado .

•1\ cl;::g:üht di) S1', Irincu Bornhausen constituiu um espe
táculo ínesouecívet. Urna multidão, que tomava os passeios
<la rua 15 d:, Novembro, desde seu início até a Travessa 4 de
[?t'Vfm:'!i'tl, :l ;)!:md�u vivamente o ({ovl;rn:tdor e sua comitiva,
durante t'sse IIi.'l'etl1";';II, ft>itu a pé ilé!ns visitantes.

A CH1';GL'iiL\ ,5",1. M::mi D",,�.c. esposa do sr.

O 5)' 1l....�t. d Ut.1t nha usen [oi re- ltcr'ciJio Deeke, prefeito murrich
cepciollac!·,. " enLI':lttn tlu '{'11 J'i p.:1. rOl oferecida artístíca corbéí

de No",. :.�r tl·,-ú, pm- nuturtdad ... '� (.�- le de flores à sra. l\1:,uieta Kon...

vís c nuJ:::lti.."s, que: aI! (I ,1�.l ..Fcta- der Bor-nhausen, espõsa do Go ...

varn, l!,;1J' : ....., uí du, l)a�fiOU CII) .1Y'- vernaríoe. Eni seguida. Os vtsttan

vista �lO 1. r.. ,f�thLtO do !!:3. n. L, tos füI':tTll convidados ."1; tomai- lu-

rormado 1l��<i.l..ch4 lnl·,-,t, em rua gnr 110 palanque. NeFsa 0-

honra. Pl'05!>f<.?;l"lU. n p("l.-� !",�gl�ljü caslão, o sr, trrneu Bnrrrhau...en

de sua (oa,,;:t:::Ql. até o !)at-lnqu.:; roí saudado pela poputaçâo bla_

armado de1ronL!' da Pr.:fe.t ll1"�l
i:
menuuense, por inb..;�J'rnedio do ve-

1Yr��llcipal, N�.!:'J.l ocastao. wekl t'l'urior Federico Carlos Altende,
- que leu O curto e vibrante. díseur-

50, r'1.ltC' reproduzímos no lado.
Ternlinado seu di:::.cur3o, sob ca-

l' I S I Til 'fi !��.��� lI�E;��S�S.pala�r[l�r·Oi�;����
II II .

do ao gover-nndur a chave da Cl-

I C I M D R II I da::'�lIiu_se com o '1'-

i <1"bli;.;ic,lt!U,

DrSCURSO DO SR. VICT OR
palavra. a <h'ilizacilo
uma garantia de ritmo
nossa vida
Nós vtvémos da terra. Pr-ecísa-

A V I S O

DECLARACÃO CONJUNTTA DAS DOZE NAÇÕES
DO P. DO iíTL. - LUTA C ONTRA O COI\'lU�TJ:Sl\lO

OTTAWA, 21 (UP) - As j ameaça cnmunísta. Acrescen-

dóze n�lÇões do Pacto do A-t ta a declaraça? que toc1a�. �s
'lântic" encerrando sua reu- tentativas destlnadas a uzvr

�iã.o n�sta Capital emitiu o dir as Nações Membros do
•

d tI t- r eco

que foi denominado "dedara- PUl.'to. .0. Pr.. .a:! teO, racassa-

cão (le Ottawa". Nesse doeu- ran. UhCIlI'ame"te.

mento, entre nutras coisas, � � - - � � � � �

as potenelzs oddentais ad
vertem a Russia de que não
reduzirão seu esforco de de- ..

resa por CàUS:l de palavras
sõbre a paz, as quais só serão
julgadas ii. luz dos fatos que ,�às corroborem. A declaração
de Ottawa diz, também. que

aqueles que pretendem sepa
rar uma das outras as Na

ções do Pact!) do Atlantieo, INovas
não compreendem a natureza ! datas
nem a força dos laços

��trei-l Conforme prometemos
tos que unem os povos nvres,

'1
. d.

-

eu. nossa 1.1 tuna e rçao,

FItACASSARAM AS TEN- I
voltémos hoje com novos

\ résultades sôbre o eoucur
TATIVAS PARA ,DIVIDIR \ so insfittrido pela S, D_ l"rl,

AS NAÇÕES "Carlos Gomes", para es-. concurso

O'fTAWA, 21 <UP) c{)llia de sua nova Bainha. go mais

Consélho da Organização (lo gostosos
Pacto do Atlrtlltico :1.prÚV01I "Carlos
uma declarac!.io conjunta se

gundo a qua] as potencias o

cidentais se comprometem a

cool�erar entre si em. face da

mesma,
St Go-

Iniciada Q Campanha
Política na Inglaterra

es acusam-se mutuamente

capital c a

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

Rua 15

Quartel General do Oitavo

1
(UP) - A luta 11a frente (1-

Exercito, 21 (UP) - Os co- dental coreana assumiu
mnnístas expulsaram as tro- grande intensidade, com a 1'u
.<Ias aEadas de uma colina is riosa resistência dos vcrmc

pl'Lneiras horas de ôntem. lhos ante os assaltos das tro
:,om um violento ah�que. To- pas alia{las. O comando da
davi.. , os aliados contra-.ata- ONtõ está ellvlal:Hlo 11Odcrosos
C:ll.'ic_ll1 C re(l�l)eraram a ele- rel'ol'ços lJ01' meio de heJicop-
va<;_w ao ;:tllolteccr. ter�5 !lara aquela frente.
l'I.!RlOSA RESISTENCIA

,'ERl\IELILI\.

Q, G. Aliado na Coréia, 21

��m v iI·tuile de um dl'sar
t:anjo em uma de nossas má
quinas de. compõe, fomos ,,

brigados a redusír, hoje, ()

numero d,e páginas deste ma

tutino, pelo que pedimos es

cusas aos nossos leitores•

A G�R�N"':I?_,

EXPRESSO
BI,UMENAU-CURITIBA

AGENCIA BLUMENAU
7 15

End,
d� N01:Ilffabro, N 0.11

Teleg.: "L'J'MOUSINmS"
FONE,lOô2

PREÇO: Cr$, 155.IjQ

AGENCIA CUF.1'l'lBA

CESSAÇAO D:\S UO'j
'.ffLIDADES

'rOQUlO, 21 <DP} - IH
l':tr,Õ€S paJ:a cOllfiar que a lHl

Vli politica dos comunistas
l!roduzá alguma <'oisit Doa sen

tido da cessa{�ão {lits hostili
dades na C'H;�in, �ssa opi
nião consta de uma tlOta ofi
cial fornecida pelo Serviço
de Relaçõe� Públicas do Qnar
tel General SupTi'enHl no Ex
tremo Oriente.

TRAlloIA COl\'IUNISTA
WASHINGTON, 21 (UP)

- Falando a imprensa, o

pre15idente Trumall de,claron
flue as possibilidacles de llaz
s.!rão reforçadas se os EE,
tir. prosseguirem no ritme
atual Cln Seu lll'og-rama de
defesa, Acrescentou que cer
tos atos comunistas, como a

gue'rra de agressão na Co
réia, são tudo o que llodem
fazer os EE. UU, empl'eg:t
rem a for<:a para manter a

!la'l.

GREVE
RIO�21

vernador

A D V E 11 'r l'; )"J (; 1 ;\.

fJ .4.1J 1\NEMA: - DCSi;C jcitn, mluh:\ vc!ha, não �c po
de tl'ahalh:U'! ....
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DOENÇAS 00 CORAÇÃO !II
DR. CARVALHO

1=(Electrocar�i,ografia) ::
,.� ::

Tratame'lrto de neuroses - (Psicoterapia) E
Av. Rio Branco, 5 (sobrado) - Ao lado d,? qne B,usch I ª

55 ------�----------�-----------------.--�--�----�--�.�
Procura-se um (1) com '( Capital d,e Cr�. 150.000,00.ª == para a formação de úma Sociedade Mercantil com o

ª : Capita] d,e Cr$. 300.0lHl,OO.
== ª_ o negocio já está em franc;) desenvolvimento. Trata-se

! ::
da compra da filial da Cia. Curitibana de Couros e

': := Calcados (LOLA DE CALCADOS "FAVORiTA"), rua
5 _ 15 de Nov, lt!:J6 - Bit!t11ei13U.
=:
� .............., ,.,..".,..._""""'_,.-----__,.-----------::: Garantem-se pró-labore de CrS. '1.000,00 <� Cr:h.
:=

-�

::: ...""'=.___,,___,_� ___....;..._ __;�_""""""'" "'__�_._='..� 5=_ 5.000,0,0 mensal para ambos os socios.

! Maximo de socios dois (2), podendo ser um dos socios
.... D� ArJUIUIO TAVAR,tS - COMANDITARIO e o outro GERENTE ou ambos GE-

;
,

I;; 19ytftl �

J,; S RENTES. Combinar com o socio prc:teJ.1�elltl? !�1'ç.
:; i NIO MA'rTOS, no endereço acima citado ou pelo fone
- :::: 1-4-2-3.
fi '� __���__�;"'_':""'",- f

= -
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=

' al.:.ummllil�IIII!I�lilmllliUII!ii�I�!i;;I�;;;t;;;;;r�l�il)munm�== =
=_

- -

:: MOLESTli\.S DE SENHORAS
• :.: PARA PRONT/\ ENTREGA ª

� DR. RENATO (AMARA �lg Auiomoveis novos

s

i ª='I s=_= ,

STANDARD VANGUAIUJ

:: 1'RIUNPH - lVIAYFLOWER
= ª I §em breve:
- --

� �_:==

I
DR. HERMANl SENRA DE OUVE:,. :

_ B93.

si
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a.� � � �--

�
� ESPECIALISTA EM DOENÇAS DÊ CRIANÇAS
:3 {)ollSultório: Esq. das ruas Floriano Peixoto e Sete de
:::: Setembro. �esidencia! à rua São Paulo, 240 - 1. ando
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CbbcDlale ��ã)ware-I:J.
E ,ai ASSEIUBLE'IA GERAi. OlRDINA'RIA
::: :: EDITAL DE CONVOCACAO

§:_: ::
I

l'cl& prasente , ficam convidados os' senhores aclonis-
:: {as desta Sociedade a eumparecerem á assembléia ge-

--'-----......----......--�---.....--------�-.::
I

ral ordinária á realizar-se no dia 29 de setembro do

_� :; corrente ano às 14 horus, na sede soeíat afim de deli-
::, hera rem sôbre a seguinte

E E J OnDE!\! no DIA

_�_
::; I 1 .u �- Discussão e uprovação dos Balanees e mais

-

t::: I documentes referentes ao exercício social

_=:�::: .

:: f encerrado em :tO de junho do corrente ano;

BLUMENAU :'1
2. o - Eleição do Conselho Eiscal ;

'; I'; 3. o - Outros assuntos dl.\ ínteresse social."
� . ':= BLUMENAU, 10 de setembro de 1951.
'üiiiuunmmmrnlllmm7mnmmmmmmmmmnmmrmnnnnm,I WALDEl\Un.. SANDEll. - nketol'-Presl(lent�

VENDE .. SE
Um armado antigo, para li
vros, fino acabamento.
Rua. Dr. Amacleu da Luz, TI.O

30 - Loja..

G.M.C.

PIC-UP - FURGON Vanguard

OFICINA ARTle LIda.
-� :; <o-

::;

� BLUMENAU. Rua Sete de Setembro, 472 - Fone 1395 ª
'"UmuUmUlIIUI!III!IIIIIIHlIIII!II!IIIIIIII!!!llllllllllllli!lIIl!!ijl!I!HII!III:!�

CIRURGIÃO DENTISTA
AO LADO DOS CORliEIOS E 'fF.LEGltA1,\'OS

A' ALAl'\'lEDA R�O BRANCO N. 8
� �, ..

'"-:�,,:;;;;�';;;:;",,-;;i",",",'l'\.��.",�::��

'P R OG R E 5 SO ' f
�'VpnrÇJfh & Stueber

.

j
Encarregam-se de: 1

ESCIU'I'AS AVULSAS (mesmo atraZ3i!�s) !ABER'1�!JR,AS E EN(DERRAMENW;; IH.!} ESQUI- .ti

1'AS
'

REGISTROS DE FIRMAS
CONTRATOS. ALTERAÇõES DE OON'l'RATOS
e DISTRATOS DE SOCIEDADF� COMERCl.o\.lS

DECLARAÇõES DE RENnii
LEGALIZAÇãO DE LIVROS 'OOMERCIAIS, Fig..
CAIS E DE �IPREGADOS

.

Uma pasta contendo fer
ramentas 'de marcinW.o,
na l1:ua' São piu!�" 'à.

DR. IVO MPSfMANN
Cirurgião-Dentista

Rua SUo Paulo N. 2980 - ITOUPAVA SECA
-�- BLUMENAU --

Dentista Prato Lic.
COM 26 ANOS DE CUNICA -

,ESpecialista' e111 Dentaduràs Auatomicas
'..t....:::... PONTES El\f!ACRILWÓ __':'1

'

Rua São Paulo N. 2933 -- ITOUPAVA SECA

gard Jacobsen, esposa do sr.

Herbert Jacobsen.
- Aniversaria-se em data

de hoje, o jovem Luis Tobias .

funcionário da firma Oste S.
A.

Deflui hoje a efeméride
natalicia da sra. da. Odette

RADIO.FU
de sua esposa Da,

com o advento de

Valdemar..
(,_.... .t.�� �

GRANDE SORTIMENTO EM VALVULAS AMERICA
NAS E EUROPE'AS.

PEÇAS E ACESSORIOS. RADIOS NOVOS
H_" SERVIÇO RAPIDO POR PREÇO MO'DICO "_,,

Rua '7 de Setembro, 4 <1 9 base

- Completa hoje mais um

ano de vida, o jovem FeUdo
Moser, residente em Rodeio.

- Festeja em data de ho

je seu aníversârío natalício,
"

a gentil sr ta. Lindaura de

Oliveira, filha da Vva. Da,
Maria Benigno de Oliveira.

I Praia de lamboriú
,. - ,

Vende-se lotei DO meJbor�
pODt� da prai, em frent�'a ilha

ti

- -

H4-NS TOENJES·
Zim mermaun, 12'6';'_ Te!. 1287.
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re

,"Como 3j)roxilI1adament�' 116 por

I
as comunie",:ôc'! dã -cid:W". Tlmto

f
nn aniigri "Komnlanôa1Ul'a", qua-

cemo dos caminhões 'se servem I?'.,as rostricôas como a campanha drí-narüte de ocunacão, até quan
da autoplsta. as .nutoridadcs

disse-I
de unif'icacáo silo interpretatlas dp se retiraram dela. em junln de

:ràl'n: que _0 Icch��;ento d�� úntl'O$ eO�Q esr�l'C:O soviéti.co no .:l�ntido 1 Hn3:".... _

>:ceSSOB nno para Em perIgo O su- dI? llupetilr o cumpr-ímeuto em de , hh.1EI<;AO DA.S OFERTAS

prin1Cl1to de viveres de Ber-lim, císão da e-mrerencía àe míntstros BONN, 21 tUPI � O chanceler
,

ULTI:\I.r.. t"": co ti r(.l, O do E:..::ter":'·-}r dos 'tr-ês grandes, ern da Alemanha Ocidental. dr. Kon-. livres".
Não c.nsta.tnet, pela vista de

ou.j
\Vashjn.gton. de rearmar a �"(-\..lema- rad Adenauer. disse ao povo .ale- Esta observa�[lo foi U11'la das vi,-

'f(,:,_, r estr-ícões ',.... ', 'ir':in':�le o\!r- nna Ocidental. O prefeito Reuter mão que tinha rejeitado as ofer- rias adlr-ões feitas ao discurso de
"prefeitura", na zona. oriental.

. u», d iz-se q:l.-:o. rt;" prDj('!ar.I�I�'; : c. -sutnínnou. em errtrcv ista Ije

im-I"�s
para negociar a unidade da A- Adenauc-i-, grayado para ser trnns-Ás antorlcades aliadas dizem

c " o .c-rrt.os inLi�c'!�I- dec-í d.i ..la c :-:11)_ 'pt-errsc , que se os sov+õttcos se de- lemanha rc+tee pelo jar-Irnctr-o rrrí-, nütido pelo rádio, on.te rn á rrót tc-,
que 8S notícias que receberam da penha soviética que recorda o

'1
etdem a unificar BerH:,n, rrâo se nistro da Alemanha Orient:ll, 01- mas rettraüo. íniaperudamen'te, no

l:)olicia ocidental de
.. fronteiras e bloqueio de Bcrlhn nos anos -in e Jh&s· dev C" per-mtt.ír q úe corrsez- J tÔo Gr-otwob.l. utttmo momento, e esta noite di

ce viajantes Chegados da zona !<O' ,49. para restringi;': gra<1\irillnenh" vern o direit() de veto que tinham I "A� ofert;B, feitas na Parlnmcnto
f
vulgado pela rádio de Alemanha

�!ti��oi���C;:�ãO élU: ��t��:�n�� j ;.!,ft;niiimliWHHIml!ltlm f� rltlllllllillfltilí,iii,iii IWlml iitlmtl�H�_ ! ct.�\_l_l?l..;íl.;;.a_n...h_a_O_J"_i"...n_t,_al_._S...Ú_h...a�d_O...;.U_!-�..O_C_id_e�n_Ir_,l_. _

Berlim·Helmsted, o principal mcio E = :
de acessoJ por carntnhões entre (J :: S;
Oriente e o Ocidente. nem a estra-

-

::

obdgaram o govt,rno municipal a reu;

nl{" se na parte ocidental. Em' segui�
'dn, es e6rnúnisbs estabeleceram outr�

t ímn,
.

"('on11nu.a�·Jü f:;Cll1 sucesso"
- di\:se o dr. Aríenaucr. 'Eles de
t"[llJ prinleirar!1cnie estabelecer ti

Iibcl'dadé' no ,;e\OI' orienta! de
Bei·lhll ê

co. antes

(-1"1 10rln :I zona sovié tí

de I'atarem ern eleições

ordinarins dos nriados.

Sucursais _

RiO ,

Ru.a do Ouvidor, n. l�O
�ímes: 43·7634 6 43·'Hl9'1 construcêo ela

,
-,'- :) -

�'elo Ocirlen'te para
prPllta entrega

oferece

S. PAUI"O
Rua "1 de Abril 11. Z:fO
4.0 andar � l?ones:
4-8217 e 4-4181
BELO HORIZ01JTE'.

Rua Goiás. 24.
Porto Alegre!
Montauri; 15.
Curitiba: R. Dr. �uricl.
'lUS • 2.(> andar - Sala 233

JOINVILE
Rua S. Pedi'o, 92

,reunião da ,Pacto . do. '1lIoullco
se", disse que a Russia tem

uma força formidavel de <Ilio
dívísões l}cla menos", frente

inferior ociden-

81leaça, russa na
I O'l"l'AWA, 21 (UP) - Os Iéaders militares das doze na

cêes sígnatarfas do 'rhtado do lUlantíco N:>rLé'trabalh:!ram
�1l1 um' n'Ô�o: i>lari'o basíco pâra acelerar a éOrístrüçfto dá mu�

I Il":ll,h::t
'defensiva contra "a ·10rmidaveI força de ataque" da

, Bussía Soviética. 'O plano, que estipula mais forças de com-
--......-----�-.....----;, bate e a antecipação da data final para o recrutamento elas

:....
,

forcas de reserva em caso de agressão, foi concebido com a

_......... ..... ..-_.........._::: aãverteneia de que o poderio militar da Russia está aumen-
. tunda.

,Referido plano foi submetido pelo grupo pl'Íllcipal norte
americano'...:._ 'britanico' - fràncês e recúmcllda a inclusão das
forças gregas c turcas'para g:�:trnéccr () flanco sul da 1i:uropa.

.

O ministro da Defi�s:t b.í,'i- ! UUIU rlisctirso que irromíncÍúu
t3.u.ie;., Emm::lill.l�el Shipwell, I no' "Qlub l�emininn ';cd,il:l{Iên�

I ti: _.. X - x.� � - ). .:,_ x: - :J -; � -:"'" X - X � � -: J:

f
�

!

----�-----'-----

NA,YITA-

lIajai' Btu.nanau...

::.

§

�B:xcIUliVOS distribuidores
ª em SaDta Catarina
-

-

-

� -

:'" tIUnmllll!1I111llllillllll!11111111111l1111111111111111111IlllllllUlmlllllllllllli�

o pedje10 de organização ela

força defensiva do general
: Dwight Eisenhower está con
/. tida num informe do Grupo
Militar Permanente. Fora do
salão da conferencia, os de

legados procuravam não dar

a�enção ao rUl1'lOr de que o

pedido equivalia a um ulti
matum 9-e Eisenhower, po-

!l"{;m.
fontes bem informadas

j!!tli'éseram qlle os detalhes do
1 .....

I' iIll(Jr�n(' f'xpi'Pssavarn a ne-

('cssida,!.' de 11l1la imcdíaJa
i ação militar c.::m

! muH6 enel'gícos.

I Shinwell disse que "os rus

II sos, nos tempos que supõe dp.

paz. mantêm uma frota de

13M subma·rinos· 'moderl1os e

I navios de s,llperticíe, 25.1 di

vis,ões. ine}lj�.i.ve 9lil).4�das, e

uma foí',ça aérea de mais de
19.000 apar0.]l10s",

! SETEMBRO
fi'ARMAelA
GLT\L\RÃES

"

Rua 15 de Novembro,
- N.o 1. 5 4 n -

"T
O

�E Ia
"co Ir

TELEFONES MUlTO
CHAMADOS:

POLICIA ..

BOA'fBEIROS

II o S P I T A IS;
. Santa Izabel ,.' 1190

,

San,t� çat,arínfi "' " 1.1:l?, I.Mnmcrp,!l .':
' .. ":, 120';,1'

.

PONTOS nT�
,,' ,," L

'- AU'i'Ol\i{{}VEIS; _

Ai. Rio Branco :. ] 200
Praça Dr. BJumenau 11ü2

e 11711
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a'pérfejço.ar s�ns rftJanho� e fllétodcs I Üisse'nl àS l'-OS'SfJS esforfOS� as ili:vtr
r boas, JUa:-: cOnlo já sé, de alltcml0

de produção, até emancipar_se eceno I 11ist.1S não quizeraUl cnl:l,borar A m�;ior j que {,.s preços 111.0 se adail1arito llfJ:l1'':::�,
Jll!c!lITIcnte. Per eutro lat�oJ tem (I rirr conÍcss-:i,t,'l nftO existir nla1s bOi'l rnaxi:l1o que eu esperava e (!ue JHdt:
Estudo o dever de 1:1n1bel1l defender e o� que cOllfessavàm t{;rCnt 11:'j s�r 5upcrt:ldo, l�!.esln() cOm :pf(:jt1�z. 3'
o po,.. o arcando- CGITI quaisquer 110vaS pretenÜ1G.rn preçc5 irancilnH:llte :tl!_ pejos industriais, deyo st.tn perda ue

ekvaçGes de prcçtis uma vez que !:Ul.'dOFi. l;"t\i li.U'I� Clínl.t não de todo te}nPO: tOn1r:.r a� provo d.;!1Cü:s flue (}

grande purte dos aUmentos de llreç'_s agra.da ......eI qu't! encerranlús o- noSSO sr. presidente da Rcpi..:blic:1 f..ie .n.utu_

ll-IO. 22 ()\Iet'idi�nal) - Conform e

diVUlgamos amp:.amente, o sr. Bell_

miIl'
_

CabelJo, vioe preSidente da C.

L. p"
�

!:<Ji ant-'" rÍl.ldu pelo presidcll te
dn Republica a lnUlar energicas 111e_("}ti'
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blema da cnrlle

ue reso:,ver o pro
e <lo leite que ora

nos amcuça CfJnl. os seus aUnlent<lS
li. prcposito, }Jrocuramos a aui;Jrjê.�d�

zl.-ci1n:l. reitlrida, clue, sobre o assunto.

!lSsinl filIou Bnbte as providcnciil';
milit;,rcs

I tOmallus:

uprescnta-I
l>radut"res 11(' Leite do
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haL prcmoviui) pc"" C

púr objE:tivo estudar cUrn os H1c·-nlI.lS

I cs prublclnUS flUe :.ttor:ncHiah�
I nossos prodllt��es, l'cílt:lin'.t,o �CJ Jjf:' !
I lneSniOS no ile� éllt!Íiibrio • ..er:i�i'-:'H1(t

CongreS:tll' nO �etor de carnes. Entre rizou pôr em }lnn iC:l, COIU a.:; 111�SInas
n:19 h:l..\'cnl necessiàatle de eí.:ljnra
t;ütS nem c�tJnbii)l liégfl14 r: i,1fJ'iJ
Ternllr_!l.nd.ú, cpt:éJ v i.d:er ::-�{j !J(')\!(.;

clldc.ca, :�tr'J.véS' dos hDiádos As3.o_
ciados" que não tC'!Tl:1 Ut!H1Cl:!tOS dê

carne e de Idte que :t C. C. P. a

i�jsO Se o)1or!Í C::1l1 rodos os lccursü;:;

lI,; qu:.! dis�õ(!, pai::; SUa íUl1ç�10 prcci
1�11.1. t:, subl"c!udú, defc1i_tler {J p:OVG�

decorrem da responsabilidade da pro

prio govern-o. C(}nl as brut�!.:S' lllajo... t311tO, os l't"lJrcsentanteE de Associu_

n/-C:ões (le intpostos verificados u:;'tím:l I.iii? RUfais dlS zanflS: fle.Jinvernn.geIn
mente. En! cCillclus:lc o que tCtnOS:l pronlelel"uru .. a !.ru:.za de cons::"'.'lçiia.

f�zeil é l�toieger ô produto f. dcien.. fazer ]CV:lllt�nlfmtos das re�lJectivaE
<lendo o povo". I reglÕeS cOm o objetivo de mund!!r di

SITUAÇÃO DA CARNE ler 'ju:lis as Quantidades Il'sponiveis

I de bois par!! " abate nesta capiml.
Q1i�ll1to ao Caso dá carne disse o sr.

Dc\rô aguard.a.r oS fet:ultados dessé lc_
B.znjilndl1 Cáb-clIo: "A s'tuação é

vanÜJ1llél1to e dessas &fert!ls prGn1e
üiícl'C'llte. O que nos {juúrenlo� .' '·s
iltvcrr.istas t que neste período Ul" en
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ModificaçQo Integral, das��del,sas - dos (:�) Organização para COt:5(;- u'ltintamente lIa cOlH{!rcio de· carnes c

, ,gLlir a revisão das condiçLies laticillios. DUr:lnte três dias dBl)ute_

11 '1' t d d P Ii mOs àn1P.l!l' e. :pr(.Íuni(amen�e em to
Washington, 21 (DP) - O n_um discurso no Senadoo que (() 1'a a, o (_' az COln f1. I.a-

• dos ("s seus aspectos todas as que�_
senador democrata Brien Mc- dades- ria proàúç'ão _ atoml'ca a' grande segredo para, uma li,a. De Gaspel'i pediu o fim .
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tões ligadas aos referidos problenlSs
lV!:ahon, declarou que "prati- ue qqe as taticas militares conferencia técnica que du-

t
de ,·toda disçriminação" COl1- agropecuarios-. Cada um talOlt COm 3

camente não há lilnite" para serão revolucionar.ias'. rará uma sema�a na Dni- tr,� ,a. Ita�id, Fal�u.. o "p1'e- franqueza aecessnria. sendo os deba

O numero de bombas alorni- O senador pedIU uma
_
ex- versidade de Clllcago. lnwr ItalIano ao 111lCmr-Se ates IlbSCi;uto- que me arrepender po-r

cas que os Estados Unido:; pensão de 5 biliões de d�la- t
.

Treze paises . esião repre- II
térceira slJssão do Conselho. que só assim é que pDderemos fixar

,
.
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S 1 l' 't a realiliadc tal qual se apresenta ".
POdClll produzir' e pediu a

_
res na prodüção, 'atomica pa- se�nta(,os .

ná reunião., '

eu ape o 19ou-se estrel a-
FASE DIFICIL

criacão de mn Exercito atorni-

\
1'a elevaI: o custo e pelõ mé- PRÓ;liuçÁO DA BOMBA-lI mente á enfase com que se

_ "Essa realidade _ continuou o

CO, de .uma lVIarinha de Guer- nos 6 biliões de dolares anl..1- "\VASHINGTON, 21 (DP)! solicitou a imed�ata nec.e�si- nosso entrevistado -,110 que diz res_

ra atornica e' de uma Força ais_ ':� _ U· usina 'a�.);l1ica, em

cons-l
dade de preparatIvos InIhta.. peito aI) :eite, é esta; �s produtores
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Disse _que, isto eçonom_tsp- truç!io pertç .dp rio Sà�ai111ah, 'res. A revisE,) do �.i': ;,1:-.1do d"
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tuil' a: .defesas conv_enClOnaIS. r.i�, (t naçao, �e 35 a .40 bi- e p:a�'a, a ,q��a.l ? president� \ Paz abrangeria, incL;cutivél- amparo dos pCderes Jlublicos.
MaC1\'1ah.on, pres!dente d.a hoes ,4;� do41res .em ç.es:p�sas
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Trt1;IJlélQ: peÇli�l v{l.rbas. no Yél- I mente permissão á !talia pa- Tanto penso assim, que as minha,
Comissão de Energia Atoml- de defesa, porque o arma- 10r de 1.180 milhões de dÓla-j ra au�entar suas forças a1'- cGnclusiies, as quais serão transforma
CU do Congresso, declarou mento atomíco é o p1aiS b,a- re8,; é destinada a fabricar I madas. Tal decisão no ell
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lVlcMahon apresentou uma e a cap�.cidade-, �e �rodu.ção 1 ma atitude separada (ln.s jJO- cconomica, financeira, técnica e so

resolução apoiada tambem desta USll1a sera tal que so se j tencias do Atlan!ico Norte. c'a!, mesmo COm o �acríficio do cra_

pelo representante democra, pode pensar êm um projeto: De Gasperi disse, fahnYjo ;.lOS
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ela ainda e:tá em eS�dos'l == !HSPEPSIAS, PRISAO DE VENTRE, COLITES,
nos laboratonos.
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:3 AMEBIANA, FISSURAS, COCEIRA NO ANUS
O certo é que, o governo a-;; CORAÇAO. PULMÕES, RINS, ImXrOA, FICADO

mericano, se as novas verbas :3
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êMaCDONALD CAREY - SJIELLEY WINTERS-';:
E:fRANK LOVEJDY e o cO,nsrtgrado pia�i�!f,l }.IB�R.�-�
ª CE, 110 fih�le que agra��ara sc�� ,��"c!fPS!!;"!!'''� .' E

�J1Pe(adores . ·dO&,'· mares dtl sur�
-

-

ª, (lmp. até 18 anos) ª
�'e você gosta dos filmes d� �';;-:.'ões· :fortesL.- Se vbcê ª'
i§gosta dos fiímes de romances maravilhosqs!,,: �e�;'\ro.�·.:
êcê gosta dos :filmes com atimu e deli,cios::t n1\lfoica _este§
::Eé a seu fil�! - ROMANCE! AMOR! AVEN.TURAS! ª
5AÇÂO! MUSICA! n'U1::n filme que jam�is 'f3el�á ,esqu6!E.
::cidCi! .Pai�ões alucinaptes e avassaladoras!

.,.

". :;.
§Acomp. COl:Yipl. Nacional - short e Fox J9{n�,ll -.P��-f
=cós de 'costume. ::
:: .... _. ,. ..;....l
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"bate em Santa Cruz e lias mamdou_
l"OS que .abastecenl o Distrito FederaIt
v!sto que oS; fC'rllecimcnto5 por parte!

d�cs frigorificos. de Sio Paulo est:iet

g!lrantidos. A falta que se "erlflca "

tiltOmente é de 'came Iluente. Exstem
stockS de carne COJ!gelada prúced�iltp. c o
de São oPau',':! c do Rio Grande do

'RÓ�IANCESul. os quais serianl suficientes desde' .,.,',:_r

que os s'uvrím entos de C:U1l2 quellta_
mente livres ti democmticos. A_1i:&s. é

eS�e o meu sistem'a de trabalhar, -.u,

lln�.'Sa jl�iciat;_va nO scntidc' de obter

dos ivcrllista-s. nluior suprl1nento de

HUMBERTO
I
j
I
II

. I!Ç�RI EM 23" EDIÇJdJ
Int�iramente reescrito e: em fÓl'ma. definitiyD..
Em tQdas M livrarias OU pelo rcembôlso púst.aI.

S II L E S
vindo e dizendo a. verdade nua. e c.rt":a.

,E não tenho de por pllrte daquel�3 ú mundo misterioso e bárbarü dos garimpos de
diamantes nas páginas de um livro profundamente
realista:e humano. Milhares dE? vidas dependendo de
um minuto de sorte. Um romance violento, cheio de
drama e ação, retratando as lutas, os ódios e

bições dos homens.
'

lnatadourGs� fossem lnalttidos ent ni_
-veis lUais ou menos llcrnlaiS!. 11.10

sendo o q.ue se verifica, a carne COR

gelada e a arresfruda 'de São Pa:uD

- DR. A R Y T A B O R D A -
=

não chegarão. 110 cUn1inlto que valU.cs

pera () abastecimellto cOlllpleto do Dis.
trÍCo Federal e ,le SflO Pau·.o. Dai pois,

boi de certe a. preçcs que possanl SBt

AS DORES CESSAM
COMTO GA L

, Dores nos músculos e n::iS

articula<:fes, sejam de ún-
,

gemo reul1l,áti�a, n:vralg.ca

lOU gripal, nao reSIstem a

ação de TOGAL. Os cot'l1-

pril1lido�' de TOGA_L a:.uanl

CO,i'n rapidez e seg�r�aTIça.

TOGAL ,eJimiml o icif10

Úrlro c nft{> aféta (t úl'ga-

Pre�o: Cr$ 40,00

EDIGÕES
{,U (CRUZEIRO

OPERAl\I

UInfelIZln€ute, por ln�qiorc:s que _._-
-------_�--

.

nisrnn. 'r o G A L, ef\p�

eifico de fórmula slri:;;a cl)n-

tra. as dores.
-

-

- l\Iatriz.: ITAJAI'-
Fundado em 2$ d� Feveréiro' <1e

'-

193'5' 'Endereço Telegr. «n..;rCOl}

Cr$ 2�.:)(j(J.OOO,O()
Cr$ 27.500.00Ó,OO

Capital Illtegrn,Jizado '" .

Fundo de reserva legai e outras r'eservas

Total dú não eX!�ivel , .. Cl'S 50.000.000.00

AGl!--:NCIAS J!j ESCRITO'RíOS NA S PRINCIPAIS PRAÇAS DO ESTADO
DE SANi'A CATARINA, NQ R�O l)� J&VElRO E CURITIBA

T� de Df. llósitos
Depósitos a vista ú\em limite). '2%,'

.

DEPOtSITOS A PR.AZO FIXO
DEPO'SITOS Lll\í�TAD.oS Prazo- mínimo de 6 mêses 5,1/25é
Liulite de CrS 200.000,00 4,1(2 r; Prazo mínimo de 12 mêses G��
LinÜte de Cr$ 500.000.0.0 4 �{, DEPO'SITOS DE AVISO PRF�>VIO
DEPO'Sl'I'OS POPtJij,_RES Aviso de 60 dias 4';)
Lim,ite de CrS 10.0.00.0,QO. 5% AvisQ de 90 tiias 4, 1/2':;,
(Retiradas semanãis Cr$; 20.000,00) Aviso de 120 dias 5�";)

CAPiTALIZAÇÃO SFltUSTRAL _.--�'

. ABRA UMA CONTA NO «ll_'{j CO}> 1� PAGUF..2_CO]}! CIIEQUE_

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



outros relembram, repre
sentam fases áureas do Iu
tehóI Ioçal,

ni é outra atracão, Quem 1 e apesar do peso dos
não se lembra d�ste extra- I ainda faz miserias
ordinário eixo, possuidor I balão de couro,

de classe invejável? Willy I Não se

Pawlosky jogará 110 ataque linda, Em

a
:e per-d

Não sabemos de quem
I entendimentos entre gre- que entusiasma não só os monstrarão, mesmo com

partiu "Htew de realizar- nás e esmeraldinos. Abri- antigos freqüentadores dos longo tempo de inatívida
se daqui a alguns dias, 11- lhantando ainda mais a nossos estádios, como tam- de, qualidades que os fize
ma p�lt';a entre Palmeiras festa que o clube da Ala- bem a geração esportiva da rum famosos nos tempos
e Olfmpico, com suas cqui- mcda Duque de Caxias fa- atualidade. Cracks que ti. antigos. Alguns deles lar. No quadro paímeirense

, .

l' ..
!

•

d h
.

I b apresentar-se-ão, por cxem-pcs tI(" ,",'1<-""n<)� n'�'-<:m1)�� I
1".1 rcrurzu r. ar esta um es- i veram �ua epoca e ouro

I garam as c utetras la ClU .

diZ"l', C.:1 :}r':l��,ir(\ Iu[�;u', lH,:�,Ctl!O de forte colorido, I em nosso associaticn, dc-' pouco tempo, enquanto os
plo, o arqnerro Valdick,
na d�ante sob os trêsql!C serin m u it o in reres- t

<'J .;.>

paus, não só eHI tamanho

�lm;I\�';lt<,I:�I!ljd::;:: �<:��:��:��:� f p dlllrel ho em do
como em e-lasse, O zagueiro

, f 1 • r StU('dlCr vigru-oso nlayer.. � "h r" c: iI.H l".,,,, {,'- ... �' te- 'I

1;,,;W:'i; ,ir:,i !'I'J:liJ .w[� ;:�',!H-l E I d d P
. �:� t�l��l'����� ��:���n�:{��n1��:

��::,,:�L;",:�::'�!,),:,��'t�i{) l�)I,;;::�P� I c-- no
-

e o ran
ff

mou uma das afamadas pa-
,

. rolhas de backs de nossaCH'J �t � t..rd)��n.1S, o UU:lla-
I S f I

cidade, Augusto, o "care-

::f;t,.�l"i'�:�:!����,:I:�:::�����'�:�� 1 PrC�L�'ri��uc21ianSI . �o governador Munhoz da Rocha �:�o{I�.� ���7:1�lá:io�c�1:�����
(I, "')' ,.:; ::,' "', ,'. ,L' n 1 lp:�, t iv �rlCllO- classe dos trabalhadores do i') da »roducáo do norte do Ics c Aldinho, emérrtos ar-

,t: _ •• tisfa <:0 se apossarra nal r - Falando ao rnicrofo- campo, Prosseguindo s. excia Paraná e opinou que a CO'lS"
r

Sno, saudosistas, daqueles ne da P R B. 2. o governa- � anunciou a remessa de lima _l úc1W, pero Governo do Es-
tilhciros. André ada, C011-

{}I!\' sempr-e se lembram. dor _do Estado rd�riu�se à 1 mensagem à Assembleia, pe- tado, da linha Apucarana- siderado como o maior jo
c "E saudades. dos bons S�llH'<JO ele duas Ieis Impor- I dindo a abertura de credito Ponta Grossa, uma vez ter- gador de futeból produzido
lj')1;,WS. ta:ltl,,�il'l.�'S. a que cria as ca- I especial para a instalação de minada. propic iará a forma, pelo sóccer catarínense, em

sas n�raIs � a que estabelece ,uma usina Dilato, em SdO ção de uma rede ferroviaria todos os tempos; Schner-a assistencia ao tra�alhador I Mateus do Sul, com capacida- estadual, com a incorporaçãorural. Essas duas Ieis repre- I de de 100 toneladas de oleo da antiga São Paulo-Paraná, mann, que corno ponteiro RIO DO SUL, 21 (Do Cor- vês a nossa cidade será re-

sentam urna etapa notavel no
I bruto,

a ser extraído da in- que, por todos os títulos. deve canhoto foi corr.pleto respondente) - 'Laguna, a r'l'esentada no Sul do Estado
que concerne ao amparo à dustrialízação do xisto-betu- pentencer ao Estado. legendária terra julíana, se-' de Santa Catarina,

; mínoso. E'inalizou fazendo referen- rá palco, no próximo mês de Segundo conseguím is apu-- - - - - - _. - - - - - - -
_�� I Ab d f d

.. O Olímpico contará com· outubro, de dois prélios e- I'ar, a "turma cá da tcr ra",

S - �. I •

1
or �ll a �lltort�l1<:ia �a eras af· es O�TO

d
o Governo

Margarida no arco, E' ele mocionantes. seguirá com todos os seus li,

U-
-

Q's" cOisas I exp oraçao e 10 ustr lalização na u timaçâo as obras da
tu-arr-s. e o oriibus em \':<!�

rt -

c-e

) ::-

I'
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.a""'ll i cidade de 200 milhões de to- angustiante problema da ene1'- sido verdadeira glória do de Laguna, se processam sa-
l:'alAb Carneiro".
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1 .. Será UiTlü justa hOHlcnd-
partidas do Taça "Rio", sem- I Passou a examinar os ira-
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no e honrado Prefeito da :e1'-
pré com destacada :::tuáção, ! )[1 105 ea mesa redonda dos

eapare Imento as errOVIIS'� com
ra de Jeronimo Coelho, poisTo�lavla" Clll vista de ter-se govern;:1(lo�,'s para o estud?elo :;;1rOVi'tÜunento da b"Clll os lagt:'lenscs já estitu prefla-

l"JIj'uurli(k na primeira 1�D.l' I do PUl'.�nú. dentro da Clual 10- l''indo otlru:! u<:ülhida 3') eoa·
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-efloresbmt'nto e das re5e1'- - __ uma fabrica nacional __ Opi11a sobre o assunto o Ministro Sousa Lima
e S{'·.L;.... terernos Cll .! ln:;, "

"as florestds talY.bem entra- --12�'lm[,uo esquadrão dI) Barri-
ram. em spria consideracão, a- RIO, 21 ,1Vlcrid,) - O eng I deveria ser efetuado r) lec- na1 de varrões carro� e loco gi'·Vr ec'te F, C ..

lotando-se normas racionais Sousa Lima, ministro da Ví._,
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'ossa repres�l1tacão dadas as ra o reaparecimento das nos- ! tação de material ferroviario rem as necessidades de um
' oas J?urtl as,

..-,aracteristícas singnlares do as i'errCJllI3s. A opinião do! pelo Brasil. De acordo com a ránido reaoarelhamento e '_
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A .reportag�m de A Nel
'aso paranaense, iá que náo I ministro é a de que o pq.i:, só rapidez do reequipamento girem fornêcimentos alem xJ çao", fOI conVIdada pel<' des ..

:e pode �ogitar ele fomentá- I ::Iv. e 1'€'<'.<:rr.:1', a imporjação i pelos fornecimentos que ex i- capacidade das fabricas � portIsta Oscar Sobrmbo: pa
a. mns SIm, de di_seipliná-lo. quan�o J!i estiver e<;go_tada a 1 gIrá, Aí julga o ministro de cíonais. o recurso á il1dlls��a 1':1 acompanhar a. ,ell.bét�xc�ua
,Passou, em. segUIda. S. Ex- I capa,cldaCie d,e produçao das I todo a�oDselhavel compras estrangeira em nada as pre-
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'.lQ" a. examm;;r a situação ! i'::hl"1�as br:asl.lclras dE: m?-te-
I
no estrangeiro. Sobre se se- judic:ará, Foi o que fizeram Ftüna Informaremos r.nssos

'lnaneelra csiadll,.l para a- I nal Ierrovwno. ria conveniente ao governo a a Franca e a ltalía para a
leitores à respeito do:::. jOgfl5

.,;.,:nciar qU,e a arrecadação ,do i ,Pr�:s,egll�tlÔ�. d!sse o tiJ!ar I instalação ou. dcsel1\:olvim�n- ,'reequipamento de sL�as rêdes I a serem realizados ILuluela
.st��o. ale 3 t d� agosto, 111- , da pc."ta da. V!uçao que.? 111- to de U!"!:. lfndustna naclO- e parques fcrI"oviarios, I <:idade, contra o Flall1C!lgu e

'huC':,s RS OOPl"r:f'''e' de {'r�'d:- ! dw::tr2<l brasIleira de material I o Barriga-Verde.
+0 atingiu o totnl de 02;-) '�i· ! :ftr:'ol/,arÍo pode e deve con-
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c: ,-�11iuanüo que o e::Jverno de�

Prosse;:;uindo nas compara- I .. e eletual' o reap<�'relhamento
1 f€:TO_Vlári<? com a maior rapi
! missao lVIlsta Brasil- Esta
'dos Uni dos, por sua vez,
I,JOrrdCroll sobre o mesmo as
suuto que para fixar a sua <)

rientação, precisava �nnhece!'
antes o pensamento do gover-'
10 sobre a rapideo-: com que

•

1 ament enc

Fcl iz ou felizes foram os

dcsportistas encarregados
de levai' 11 hOIl1 termo os

C:\!\1PEÕES EM DESFILE
HOJE: Y lLDEMArt FILHE

Vete! .tlld e ded,cado c\p-
1't'llsol' (:0 Palll1cir:l3. lngres
�l)1I 0(, �livi"vcrcl(', em !!}41,
vinclo !In inesgotá\"e! va1'7.('a

P:H1Ii',id. No iniclo de
(';In r'irLl no Pa!l1leil'as.
V:J lW nH:ia-clireita,
ma is t�,l'dt.! passado ii

CUI[iO médio-esquerdo e agol'é
na aS:J 111édlll-direita. Nessa
duas posi(;ões da linha mé-

nllnlG gran
dr' c JtlJLIS�j.lLC<}\ e� LljLt8tiça
pois Fll.lme. ,'otn sua grande
classe. ccrta;nente adapt3r-

db, Fiume parle S0!' conside
rudo como um dos prime�rc
do foot-bdIl brãsileiro. En
Ü'etanto. apesal' de jú há vá
rios un,'s ser considerado co

n,u !.<lI, () d�lssico médio pai
meirellse l1l1l1ca atuou nas se

leções !Ja�llist:l,; e brasileira
Em verdadc,

se-ia a qualqLler diagonal.

:2(:'['S com os exercidos an1;e
r;pres e tendo l'l11 vista as
previsões e tambem os empe
n ho" realizados concluiu S,
Exci'él" por afirmar que. a
}('S;;I' elns saldos negativos
�.-(l(.n1r::t(:;os en1 janeiro des
,e> áno. de 504 milhões já a
.res0nt,) o Eshl({o 11m S�l;)era
vit clp 7 milltõ!"s de cruzei-
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RIO. 21 (Meridional) - O námb! .an'1, iL1scrita no

cam-j
Goiás e Paraná.

Camueoi'lato Brasileiro oe [)e0nato de iniciativa da Fede-
f

Bash-tbaU continua sendo o ração Atlética Catarinense. Nessa hipótese, serão CGln-
assunto do momento, não só AcL'nite-se como certa a êlU- �'derados 'yes' o Distrito F�
pelo natural interesse CJue sencia dos pernambucanos, deral, São Paulo. l\!fínas e

de�perta, como também pelas assim como a dos rncl'anhl:'n- tuna outra eni idade que será
deserções que estão se veri-I ses, que ainda não de:ram res- designada pela C.B,Bo, para
ficando e (1'.1(' provocarão a posta B solicitacão da C.B.B., ocupar o lugar da Bahia. ter
claborac?0 de ;�ont tabela, já para eoniírmaçiío dr,. inseri- ceira eolocélda do ceI tame de
:JLle será �!dot?da a formula ção. Caso se po�itive a deser- Salvador e que não tomar�
.::orrespondente ar) número e- ção das duas entidades, 50- parte desse campeonato, As
",ato, de entidad"s participan- tJrarão dez concorrentes. que cinco entidades restantes rea
tes. A sel'Íe de dcsiElcncias 3ão: Distrito Federal,- Slio lizar:1'o um turno, por pontos.
fo� iniciada pela entidade do Paulo, Minas. Santa CataTi- c1assificu!1do-"'Se a pr imeirn
Rio Gl',ll1de do Norte. segui- na, E;,tado elo Rio, Pará, Ser- colocada, para a parte final
da pdas federações de A1a- gipe, Rio Grande do S1\]. com as 'byes'.
!_...Pf!:S e C�-"�r{l. Püste!,j0rEl�H(é.
[01 positin,da a alls�ncl,l d,:
Bah�<l. dass:fie::\da como 'bye
t: af"ora che;{uu a (,fJ�nuni�a
t'ão

:>

telegráficn do Espirita
S;tl1to, de lltlC também estará
:wsente do cc:!:>me de �an:a
Catanna. Ah�.s, a r.1Zi.lO lla

I
decisão dos capichabas, pr('n
<h;-se aoS <lcünlecín1t'nios ':e

eWendos em Vitól'Ía por OC:1-

!iião d:l visita do '['!juca.
De RecUe, a C.B.D. rece·

beu UlD oficio da Prefeitura
local, no qual faz senti. a im

possibilidade de atendé't' ao

,'pelo da mentol'a do basket
ball nacional. para um Dlaior
auxilio à representa cão I cr-

Boa a situação financeira· ,dosprincipais
clubes� filiados à nossa} Segunda Divjsão
vinte e cinco mil cruzeiros· possui o floresta em caixa

COI,10 COIll-

pen ...·u(':.u. 111lSS1d lllllr.1erns
tItulos dE cdmpei"lI) do Esta
dc)- 1942, ISh 1917 e 1950
- c () menor título que um

Jogac!:)r r:_JC!üDr.l C()llSêE'11111
até hoje: o de campeão do
mundo pela Taça "RIO".

Fiul11e pari icipou de \"árias

tlJ Jf'U d·· I n22_ E' urn

íd·lleos rI;] tOL'C'!eb paimeírL'n
se � _·�!ldl..:;té1. POIS rdéln de SPl"

t{'11 "'_··�L'.:ient2 pl:11er. pode
!'c�' dlJO:ü::tdo como um dos
llJaiS discllllmaàos craques
elos gramados pauhstas.

All1dill, após ao trabalho de
e�('oa111cnt() que se vem pro
cpssando entre a Rede Viação
Paraná-Santa Catarina e a
Sorocabana. para o escoamen-

Não jogará ��. �:
Teixeir1nha

ros.

Durante ,', tempo em que reaaltdadcs que eSLejam
ti tão discutido caso do nos- sendo cumpridas por atle-
110 futebol atmgiu seu pon- la3 c_, dCfl,ais membros de
to máximo \'�lria:; fOf ..Jln as eluDes;
p�nas inlpustas tanto aos Considerando que ial so
clubes como jogadores e li�'ltacãu deve ser atendida
d iretOl·C'S. Com a dec:sã(l Li:_! �,f!El �\e possibilitar a todos
Federação Catarinens,? de ()� clubes a oportunidade de
FuteboL an.ulandn o canl- <:Ulltarem, no reinicio do
peonaio que ]a se achava Campeonato, com todos os
em sua quinta rodada, de-
cidiu li Jl1llta Disch)linm

I
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D<.'sp"rtiv<J (!a Liga B'lurne- lld-
!"
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naW!nSL' I:t' Dt�:{pol'tus I) sc- UCI ora
guintc: di; co "ta

-

Os .Juizes eh Junta Di::.ci- .

. DI çues
, r . Jose Pera t'sperava poderpllllar De::;porhva, enl sua CGut:lr com o concurso de A-

reullião de hoje, conside- tluci para a peleja desta tar
rando cue a Liga Blume- ,1", fI'ente ao Guarany, O

nauens� ele DesI�ortos soli- g�ande z;:gueiro" eni��tanto,
. -. (�mda nuo esta releIto da
cttou, exn consequenCla da contusão que (} afastou dos
anulação das partídas já �l'Umatlt}5, estando impossibi
realizadas do campeonato I

ht�r.o, l'ol't�,nto, de entrar eln

d, P"
.

.. D' " ,- d açao contra os bU!;l'inos. rora I Inien a 1\ lsao e. certo sua falta será bastante
Futebol, a comutação das I sentida, não resta dúvida,

seus elementos;
Considerando que, pór e

quipe essa medida deve Sê!'

estendida à todas as Asso
ciações filiadas à Liga BIu
menauense de Desportos;

Podemos adiantar com ab·
soJuta scg urança que Teixei
l'inha não integrará o quadro
·:0 Carlos Renanx na batalha
'It' amanhã, eHl Brusquc, já
.{ue o P·almeira'i t';;z ohj('çiíes
�1 � tHl tl· \ nsfi.;t""i:llcÍ(t. Se�u ufIr
h(l :t(l" C!HC COl'reln pela chia
lho. o CX-cl'ltt,k do H311gU nill}
será cedido ao rlube atleti-
... no I,e!�' ."ab,.i.�eiUi���â(J !lu
\(:;!OiU ..tnO !Jo()HU.sC}U.

Concedida pela JDD anistia a Iodos os clubes'
jog�dore� e diretores punidos nesta lemppradáNao serao perdoado, entretanto, as multas impostas�l"

RESOLVEM:
Considerar cumpridas

tOlic!S as penalidades im
pcst�IS por esta Junta a a

tleta,;, diretores e demais
elementos vinculados à
Associação da Primeira e

Segunda Divisões de Fute
bol e à Liga Blumenauense
de Desportos, corri excecão
das multas aplicadas q�te
continuam sendo devidas.

Rcgistre-se, Publique-se
e Cumpra-se
Blumenau. 19 de Setem

bro de 1951. -- Humberto
Mazzolli - I·Ians Baum
garten - Honorato Tome
!in - Juiz Substituto.
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A situação financeira
dos principais clubes da
segunda divisão é muito
bôa,

5 .. A.

Bater-sa-ãa na baixada logo
mais à farde OS;{I bandos do G ..

EII Olímpico e Guarani f ii C.
Olímpico e Guarany (Á'�'I �;r"ua:::;. somente intert;ssa

tarão a postos na Alameda 11 triunfo, A ,i·!rro�.a �!_'tá
Rio Branco, abrhuJi) as }Hlr- I r '1"a das cng-itatõcs de a,.�·

tas do campeonato <lu Di- I JJo� os conicndo;:es,
visão Extra de' pt'onssio
uais (la Liga BlumellaLH.·n
"e de Desvorio!>, <la tarde
de hoje. O cotejo ('m apl'�
ço, ql1e estava destinado
'Oara a Houpava Norte, foi
antecipado, de comlllll a

côrdo, já que domingo "na
l'calizacão 110 outro lado do
rio se'i-ia prejudicial, em
vista da visita do sr. hi
ncu Bornhausen, que esta
rá presente ao lancmnen
to da pedra fu.l1da�cnbl
110 local da construcão da
ponte sobre o Itajaí-Acú,
PrepararallI-Se con� es

mel'O os deglarlialltes. Em
se tratando da abertura do
certame. todo c\üdado é
pouco, Se dois pontinhos
forem perdidos de saída,
então I) caminho será mais
espinhoso. muiores serão
as dificuldades para uma

l'ecn�\el'ação completa, Ao:."
hugriuos. b(,lll ('onlO aos

Sim, embora pareça
mentira, as agremiações da

segundona vão bem no que
se relaciona com os pro
blemas das tesouradas.
POSSut'm o que nenhum, ou
melhoi', quase nenhum eles
seus co-irmãos da primei
ra possuem: saldo de di
nheiro em caixa.
Enquanto os gl·anq.es fa

zem autentica ginástica pa
ra sustentar planteis carÍs
'3ímos, os pequenos agem
mais moderadamente. Não
pense ninguem :lUe os grê
mios mais prev;ligeados ela

,

segundona n20 J:=..st'"m. pa-I
gam bastante aos seus'

players, mas todos eles tra
balham, Procuram organi-
zar'-se, proporcionando
vantagens divel·timenios
aos seus quadros
Um Vera Cruz, um
ta, um Vasto Verde e ou

tros, teem seus patri.."llônios
de enorme valor, Procuram

Is lJaterias
":_:� de 1 confiança

�
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i\�uai"ilemo'i, lhtlS, mais
estu jm'nada t;'sp9rtiw� do
minados 112!� ESllcra"ça tÍe
fll4i!. conirasüÁl'uto ('0111 as

frequentes pelad.as deste

MOORE McCORMACK (NAVEGAÇÃO)

ano. vam,os prc3cn<'ÍHl' um,

chbqttc de imprevist), "en
saciollais, com todos os ele
mentos suando ? CaUl!Sa e

dando o máximo pela "i {{,
ria, Se assim aconlcc.�· re

nascerá no espÍl:ito dos ('Ir

çedores a{{'lclc cntn",�asmo
de outrora pelo futeból de
Blumenau.

Passageiros i!! cargas para
.

e Portos do Mar das Caroibas,

GUANTA PUERTO LA
PORlAMAR M

MALBURG
TI "M '1./

I r

l
· a egramas. ooremack TAJA
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elA. COMÉRCiO �NDOSTRIA

f E R IDA S,
ECZEMAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRASl

R i E I RF

ESPtNHAS,
A $,
ETC.

gar?
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