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autoridade claO. N. U. para intervir
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. . .
� .

no conflito ang lo-iraniano
O&G1\O DOS "DIARIOS ASSOCIADOS" Oi,rctor. MAU1UCI0 XAVIER

í
TELEFONE: 1 o 9 :a
End. Te!.: A NAÇãO

Caixa Postal, 38

o Allantico que se foi I
ASSIS CHAThiAUB.HIAND ---_.��

tão. em 'Vashington, 126 missões viato Guilhet"Jne Eradcn. que .lá
__ � _ era rncu conhecido do Bl'u-sil. ele

me per-guntou se cu não queria.
ver ao general Marshall .

......:... Mas COU\Q assim? Eu ",não le ..

nho nenhum assunto especial a

tratar com este grande homem. a

Quem adrnírr-, tanto como porrtí
;0 e homem de Estado. como ca-

I
pf tào. Niio se preocupe com isto,

I'
que o tempo que ele puder reser

var-me eu Iho devolvo afim que
o utilize no serviço da Amér-ica",
Urna hora depois, estando eu no

Hotel Mayfar', onde descera. fui

fínance iras que vinham pedir cm

préstimos aos Estados Unidos.
Havia gente à espera no Sta1e

DepartInent. de aud íencia , fazia

dois meses, Mais de três milhares
de indivíduos mofavam nos hotots

de Wasb irigton , esperando o dia
de scrCl.-n reccbídos pelo chefe do

Departamento de Estado, 'rendo
"---"

R,M. Ad, e Otlcrnar
Rua São Paulo, 2&'
ITOUPAVA SECA IIN. 3661

LONDRES, 21.
Há alguns anos

em ,'Vashington,
Mar-tins rue dizia
ma mais dificil

naquele momento

xada, era obter

atrás, estando
o embaixador
que o prohle.,
que cnft'enta\"2
a sua embai

para qualquer

f�
bz-asdIef r-o, urna aud.iencia com o

general Marshall. Ele tinha, eri-

Comunicarnós aos nossos distintos leitores e anun

ciantes a instalação de uma agencia na "GRAFICA
43", no centro da cidade, para recepção de anúncios
e assinaturas para este jornal. No mesmo local po
derão ser encontrados jornais avulsos do dia.
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Ouça a música dos Rádios ...

TELEFUNKEN
Marca tradicional de fama mundial

Novamente no m.ercad� Brasileiro os afamados rádios TELEFUNKE·N.
Breve serão publicados os nomes e endereços de revendedores autorizados.

RIO 15 (Me1,jd.) c_ A situri- I da polida. COm anedútas
.

lJi
çh:�' d� perj<1Q e de estado de' cantes. e as vêzes ofenSivas.
zuerra {)(lnti�ua em toda a A1'-' Deve-se reparar que os, gOI'eJ:_
:=:entina; '. denunci» o [ornal l nantes pBronistas, na lmj)OSSl_
�Ultil1la H (;ra", hoje. Bombas, hilidadc de ocultar ao }J':"'? a

são ',ançadas cO.l,ltra chefes co..' situação, au.llent::-m P�·I.lJloslt;\-1rnnnlstas, iP3.l!fl�,t:'s: e�n vártos I· rlall!€111_e a tensal�< l-el:l;l�;t." 1�
ti!!mH.nh'U.-;. são d!t;tr!bu!dQ� P'= ...

f €Xag�!d!1! Os fat_.-... < �f 11: ... 1..
las cidades e a pessõa que C!)_

j
fazer f2ce 3.� P!'0Tl!�JaS _.!n��l!da.:J

m2!1da G mo..,-irnellto esta E!1� f drà:;ticas que lC=TIO'\'ara'JI a �e

contranrl'O .[! simpat;a da parte! gur?!l1fa do perúni.}�'J !1') }:!!J_
.::1.: p:!.:::t O"U6 Ia;s;õeu a ca·;,:,a"t der .:,il1d=. p�r aI,;uTIs' 8r.:�;·
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Precisam-se
In:um apresen

rarern-se não sendo com

petelltes. Tratar 'na Casa
Royal S. A .• Rua 15 de No

-:cmbro, 332.

Vende ..se casa I

VENDE-SE a residéncia I Gesucht wlrd eíne

f "l� in Floriánóllolis.do alecidô, Artur Mue ler.

em Ibirama, com 40 m.: de I "

p' s,

1
�

de f I
Gel1:l.I[: c-s !.flUO,{LJ.

ll:U1U os e �5 m, e H:tm.te,
coru calçada �12 rua prin- Naehere A'ls!mlL; (. :"i!1:
eipal, �i, ltnartü�. eh'. bOI11-

j'
'!"l· tc.ti!'. R;r,!.". I.

ua di'ii'lea e U!.tlífi t:',a';,llit- z: - x - '!Ir - X - X � �� ...

da, pelo Inc,:!)" de ocasião: ---_"'--�-_:'-_��------".i�":";;;;"',--"""'''''''----

Cr- 75.nOo;on, ú vista. ' Vt�l'
e rratar no IOr.:,H I, com a I p' ralllil ft de Cpropríetár!a � Elisabeth � -:i al\iuellerr - IBlR,A.:\'fA. ii

( osin h e i r 'a,
PRECISA-SE cosinhelra l':UU educandárlo de Florianopolis.

Or{len_�i:o: C;:S 1.coe ,{HL

KOECHIN luer Erziehungsahstalt

Uma bôa empregada pa
ruo todos servicos domésti
cos e que saiba trabalhar

•

Independente; Paga-se bem

ITratar na Casa Rodolfo
Klotz, Rua São Paulo, Bê
co 'I'imbó si11., ou Empresa
Karmo Ltda., Fone 1-135.

Vende-se lotes no

ponto da praia em frente a ilha

Informações H..4.NS TOENJE$
Rua Paulo

K-X-X-lC-1-X-

A Europa precisava ter o que O

general Eisenhower chama

d;sDDsitivo de dcfesã adequado
às zonas cobertas pelo pacto attãn

trco", Mas para isto se tornaria
'de um ataque russo. Compreendo necessario elaborar quadros com

o privIlegio.da prioridade conce- chefes e sub-chefes dotados de
dido a Europa pelos Estados U- vistas de conjunto. abarcando,
ruelas, para o rearmamento índus- em vez das fronteiras das suas

tr!al e agrado, porque é dalI don- patrias, a estrutura mais que da

de poderá partir de modo mais Europa, do Ocidente, São essas

acelerado o de que precisa a A- 'respo",âblhdades grandes e pro-

. = rnér-ica afim de completar os Sf;'US furrdaa delnais para rse situarem
, ,= I planos militares de defesa dos po- num plano apenas nacional, Tem
": vos da bacia atlarrtíca. o ângulo da segurança. ocidental,
, S i E' o general l'/rarshal! um tipo I corno outrossim da asíáttca, uma

JS llt.nninoso da dinastia de George amptrtude e urna oomptcxidade
.= j :Vla�hington, ne Lincoln e de Pitt. que o proprto campo de acão do

; � i Os assuntos em que ele toca, o I exército europeu se Incumbe de

_ 1. andar' ':; seu poder de engrandecê-los, per- definir, Tira o aparélho. da
, :: mito que eles tomem desde logo força rmlltar, à questão das sobe

:"''''''��''''''=''''''�'"''''''''''_'''''_...""...,...,�----,-'''''--''';'''-_".,---,"",,".,--' =
.

a SIgnificação de problemas do Iranias naclOnais, uma parte subs
= l maior interesse humano e

mun-1
taricíal da sua primitiva impor,

': :.'diaI. Não Se pode ser a Um tem- tancia, Tudo o que é noção pi-i
::: po mais SImples nem maior. Este marta tem .que se dobrar a essa

:: "ano. quando estive erra Washirig- superestrutura, a Dual i'lpa'isa a ser

:: i ton, perguntéi a dois generais, a única a dispõr de rtma Iibe'rda

=: l.que me convidaram para jantar de de miciativa completa " fim
.: [aíf, a dois homens de sua Imedãa., de colocar o problema de defc-,u

.§ I ta confiança. porque ele voltara da Europa e do OCIdente nos pIa
=. pela terceira vez ao poder, E am�

:: I bos, depositários do seu pensa
, �-""'---''_'''''''-''''_--__'�--_'_-------'_-------i ê mente. não hesitaram em aIirmar

I
= q:ue fôra a formação do exército rearmamento alemão o Hn�J_e�sc

�-
do atiântico que o levara a acei- francês, inglês ou belga, para ;c

:: tar a pasta da Guerra Tal a cha
fo::: "e de- abobada dessa grande vida,

I
e:: de novo recDlhiàa ao silencio do

:i.: ,seu pequeno sit10 virgíniano de

! ;:;: I Le€2lmrgo.
i � Aquele que chamar o ge,leral

�-----_-----__--,,----_l;: M:ll',llall de um grande america

'10, só terá falado da segunda me

[arte deste cérebro pode:05o. Mals
do que um grande amc:ric:"Ino. o

�'eneral Marshall foi até o dh <.:1;0

se encontrou, pela tf'l'CcÍl';l
vez. à testa de UDl organi�nlr; po

litlco de governo, um granele. t1r:�

;providencial europeu. Ele, lpla slla

autoridade descoluunal. n3} �lpe

nas auxilia a unificar os 2m(:;ica
de leste e de oeste, sen:i f)

que contribue, de modo ue_isl>'o

Senhoras

de casa, si
'I'ijucas; u'a

carrnça de 1 cavalo, nova;
u'a carroça de 1 cavalo, TI

sada: u'a carroça nova pa
ra 2.000 a 2,500 quilos;
carrinhos de mao para
pronta entrega. 'I'ratar na

ferraria .Tosé Olinger, Ala
mêda Riu Branco, :�25.

AVIS O
Tendo em vista os acontecimentos ocorridos dia 13"

do corrente. por ocasião do baile de aniversário do'
Cube Náutico América, quando elementos nocivos a'

sociedade, burlando a vigilancía da"Diretoria do elub.]
invadiram o recinto social, provocando escaramuças'
que bem dizem do baixo nível de educacão dos referi
-

dos elementos, vem a Diretorra do Ch{b dar explica
ele" aos associados, que está providenciando, a puni
ção dos culpados pelas ditas ocorrências, bem como"
qU2 ;)5 refer idos clernontos em tempo mais algum po
derào frequentar a sociedade da qual foram banidos,
por não estarem a altura de frequenta-la.
Outrossim, comunica que agirá no futuro com o"

maior rigor possivel contra tais espectes de "valien
tes;' e "penetras", que perturbam as reuniões dan-:
cantes do Club.

BLUMENAU. 15 de outubro de 1951
p. Clube Nautico Ameríca

ARTUR CASTRO
FELIX HINDELMAYER
ALCIDES PERA

Supera. desse- modo, o CClSO r-t

-VENDE .. SE- I .

s: casar de lratel'Í�l com-I ;lIImmllllmlllmmmllmIWlmmlm!lmmmlllm!mi!!!r!íi'lulri§ml!�'
I:�:::n?i'{f :Z.f,:���� ! fOr. Carlos Henrique .!
Um alltomovel ,Üpel tipC! E CLINICA GERAL El
1.937 '�l11. p,crfeito estado.' ::

�"NÇ S ll' "E .OD'" Y> ,....,... E
Illformacôes no el1dêreco \::: no..!.. A o ..... S NIl .u.AS - oE AR1LOS - RAIO X::;:

, ,

:: � lNDAIAL _.

.

==
= =

-lIU1lmllllllllllilillllllll1,liIUlIII[IIII&lliIIIIIIIIIIlHillIHlllualíumllm'illVif
I -, -

i !;:<HlllllllltllHnunUIIII!!il1trlli!:III!í!líHlII!U1fliíflllmninnuomunIu"'..

-Tgãos :():::n�l1��'��� :�'����;,��: :ICnnstruço-es n�-s 'p'r'a'I:�s<identes, Art· 3,0 - As fUnÇON I:: U U U ::
privaliv315 d!e OficinÍs_Gen orais _:: . , E

�;e,t�os ?ll gnld:l,adOs se�ão fi- '.� rVB.RCENA'lA J�RSEI Jl;\ENSCH LTDA� :�
Xllüas em decreto llJ('(liante::: I T li J � I

==
prop).)sta do ministro da GeUl' ,E! Rua 15 de Novembro, 4 ==
ra ale' q'ue em 1fJ53 sejr:1ll U-,; Ofer,�ce seus serviços para construções na praia E
tingidos os efetivos I]esta 'lei

: § e �onfe<;ões de esquadrias moveis e demais ()bfe'tos ,§
AI't. 4 o - Hevogum·se as d's- 1 � atinentes EO ran10,

. .�
posições em contrm'Ícl. :íUllillilllilllllllllHlIllllllmllllilllllllliJIlllmllllillU!IIlilillmmllllillU,:;

H

B
novas bascs

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

Jabcs Garcia ti\'f,!i'lO�
o· prazei"" de cont� COln Haroldo
da Siln na fiscalização do IAPe, quando esteve lá pela ultimo

• que dcb<óu em 'Rio do Sul tllll
vez (liS15e {} <'1'. LoUiS Ensch {lU""

grande numero de admir.adores. . .. _

Atualmente em l'Hl.lmcnau, sem- encontrou ml,:;'dIÍlcao;;oes subs

pre qw:! posslveI, �iaroldo aparece
I
tancias, inclush'e na mcntali.

'em Rio do Sul, como prova cabal dade de seus leaders, Deixou

BLUMENAU � .TOINVU,E
Viagens rápidas e seguras,

EXPRES�On�TAJARA .1 Registro. Civil .1Rua 15 Nov., 619, Te!. 14551. _

GETULIO VIElRA BRAGA
'

fértil

'I
- Oficial do Registro Civil :_

I Quando errarmos nun.ca Iremos Fa,o s;?!JcI' que pretendem

c.t-,
!Heineclce. Ela, domestica, filf1.a 'de

instalação do POSto vacllar, no reconheclmento do sar-se: Hans Juergen Paulo Mei- Carlos Henrir,ue Buechler e de
de AsslStellCia.

I
erro, porque "errar ,�humano" ncck � Giseh Buech!er, naturaIs

I
Ilsc AJatenburg Buechler. _ Si

- ALG9 SOBRE O I<\.PC I e, �ada . m�,s agrada�el do q,,:e (leste Est'ldo, solteIros, domiciha- I "IgUClll tiver conl�ecimento de e�, Em nossa rcportagem sõbl'e o I Vl!mos .a publlc� para n�s red1- dos e i'csldelltes nesta cidade, Ele, I xistu algum impedimento leial,IAI:'C, em Santa Catarina, comete- ,ll1lr da falha lnvoluntarIamente construtol', iilho de Paulo l\iei- .acuse-I) para fins de direito,' "

mos um erro tremendo, com a 0- cOI!l.et'da. . .
nc�ke e de Clara Anna otti!ia I Blumcnau, 12 de outubro de 195I.

lll!ssê.o dun" nome ..digno por todos E qele no cl;>mC!ltarlO passado,

\��g;�,�.g;,' pliªSu:� IID�. e �om-érciõlt,Jj lermannWeog'i s..1.nosso 'Silva, oue l'nteccdeu Jabes Gar· '

, C1a, porquanto ambos mcrecem OS ASSEMBLEIA GERAL EXTEAORDINAlIaA
,ma!s justos elogios. EDITAL DE CON'lOCAÇÁO j
I --- -- --- --- __ Pelo presente edital de convocacão são convidados os Se-
� A N U N C I E l\'l l1hores Acio11lstas da Sociedade Anônima "Indústria e Co-

. I NESTE DIARIO
mércio Hermann Weege S.A.", para reunirem-se em Assem-

e quando elogIamos a con- bléia Geral Extraordinária, á realizar-se no escritório de sua
llnpccavel do funcionarlO I K

séde social às 14 (catorze) hor<ls do dia 10 (dez) de Novem-
Garcia, sabíamos perfeita- bro próximo, afIm-de deliberarem sobre a seguinte

t IAPe R" d OltDEM DO DIA111en e que p ,em 10, o
d� ctllpital pI";;dutl'"O eu' J 1) A t d C 't 1 t 1Sul. sempre contou com a coope- I

• 10 JeU Umel1.o O apl a e consequen e a terqç::io :'n') E;;;�
ó!imO Agente Arreca- 110 BrasiL Apreciando o pano_ tatutos Sociais.

2) Nomeacâo de Peritos,
3) Exame.- discl'ssão e aprov:1ç'ão de f.ilúr]".
4) Efeti\·dçã.o Cio AumeJ'lJ ,:0 Capi'a! S"(';i'l.
5) Assuntos de interesse da So:::iedade.

Rio do Testc' en 3 c;e Outubro de 1951 .

\/ICTOR WEEGE - Diretór-GerenIe.
ARNO V{BEGE - Diretor-Gerente.

� - I �

rin Bevan, foi também interrom

pido num comíclO em Manches
ter, quando muitos dos presentes
gritaram: "ainda não estamOs na

Russia", Disse Bevan que os nor

te-americanos estão cometendo, a

-_

·IasitBojai11, .

.

A V 1.S o

Acham-se á dhiposição dos S1"S. Acionistas, no es

critório desta sociedade, á Rua 15 de Novembro llr.
330/2, 03 dm:umcntos dre que trata o art. 99 do Dec
cr.eto-Lei .1l.r,,�6�,7 d� k� .d� Set�p.lbro .��� ;1,,9.40.•

BLUMENAU, 10 rte Outubro de 1951.
·�H. W1L1.i'ECKE - Diretor

"o\111't gera'! da Elll")pa, e fazen.

do confr-Olllo com lU' al10 de 1917

� ...... ---.- --------;=1' _,..,_�

<C1;e t>xistir a tensão ncn'osa de

guerra 'e hoJe todos :;e atiram
ao trabalho, SCIU telll';:;'res qpan
ti) ao futuro.

VIAJE PELO "�EXPRESSO RIO DO -TESTO"
QUê proporciona conforto e segurança. Saídas 'il

de ,Rio do Testo 6, 7,45 e 13 horas. De Blumenau
(defronte A Capital) 9,30 - 11,30 - e 17 horas.
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ncia�Ao Mundo Ocide:nlalI WASHINGTON, 15 (CP) - Ieridos". estudos nucleares, as recentes I pronuncIou recentemsmte o ds ,União Soyie'tica.- se equive- t'ô.,s·· nOrte_americanos, l)m.a I nos ventos prOcedentes da Ru'"

I O administrador da Defesa eXij1losões aíomtcas na Russia curso Inaugurar das reuniões Ilem e nenhum .Ieva vantagem saberem que' ocorreram expIa.j sia. ·lY.sse que só di.ssa manei-

I Civil, Cald,:"eIJ, assinalou que EM IGUALDADE DE -CON :l:dicam (lUe a U�iíí'J' Soyi;'�ica ,i "pr� Paz" de Estoco1ln';;' e Var-I s�br� ° o�tI'.o n';)' prógt-esso �a .sões atornicas na �nssia, �eve�l I ra poderiam 'os. Est�d�s U.��dOS
I a segu�da bomba a:ômiLa qUé: DIÇõES la alcançou os Estados Ulll'los: 50v1a. "Clencra .atõmíca. embora 9S Es- ter tido ess� ultImo· p-:lS 1'0_, saber, . dentro . de 24. lxu'l'as,
a RUSSIa fez eX1JlodlJj e' Uma BRUXELAS,15 (UP)· - Na no prOgresso atômico. - I ," .. . tad:oi; Uiiidos' ··tenhafu mais' d-eado dê aviões que voem a ! quando occrreram aquelas ex-

"grayc advertencta" de (fLP '':S opinião do professor Max Co� Gosyns. chefe d'JI Departa- O dentista belga d-;cIarou. armas atornjcas d'el que a Rui' grande altitude, com Lqu'jJa.Lplozões atôur'oe s 11:l Rus:;'a. 11-

sOvie'ticlls poderiam efetuar syns, .0 mais notavcl dos clcn., menta de Estudos Nucleares I agorá :que e'evidentc qUe os t sia.
.

.

menta qUe lbes permità d(,seC_ IleandO uma :ide'ia V�a da p91'
um ata�.[ue at�;�lÍc.o. e1Jl grande I listas belgas que Se dedicmn a ?u Universidade de Bruxelas, I d-ois lados - Estad!os Unldcs (> Cosyns 'opInou que 'Os cientis br1r particu'I"'i rad:\ciativas te do país onc1e elas se deram,

..
escala contra as Cld,3·des norte -------�------

allled("állas� E acrescentou que ID b i 1 ·

t d ri· UlD
f

��po ]lO\'J' Il{)rtc·a�ll�r.icann jl'-'d''!"ú
.

1 1 a Q \JQusa,',!:,·f. . a .1J�....QZaceItar a j)osslh"l!dadc de

UIllI sz: ilr.-

;:;I;)lql�l�l.��.:.������;�����':�:�l';:�(l��:�1 CO'm' O It�Q-g'.e Ira'riícmoest: pais, a 1.I1lI),J1:�nela':. _ I .....

J�m cntrcvista a revIsla U·
inted States News �ild worícl AoleDto dl-scurso eleitoral de·'ChurcbiliBcpor l, CaldwclI d'ss� que no

"

.'

fII-

em dvert

1016
1148

LONDRES, 15 (UP) - Winston

:::-;jl;;;ml!l�J;;;II�II�II;;II!�ll�'I;j;";;III�lmílllnllllmmIUUIU1nUIl!
;;:

,_

=

ª iHAQUINAS DE SOMAR E CALCULAR .�
§ 11:odHos: "MANUAL STANDARD =

"lUANeAL ECONOiV1WOS"
ELETKfCOS _

= E I §
::

§TEMOS PARA PRONTA ENTREGA NO NOSSO STOCK�
= r�·f:�l"m.'lçÕes e' d.emollstrações·:';
:: Pede-se, solicitar ao l'epresen�=
:SOCU,OAOf �;__;,�-'/':''''''�2C,'::'� tante no Hotel Wuerges, Fonet=
:: ...." ,� .. I1IlJin/tll;.ri:;1JIJ/llllTDA' 1365 - ltoupava �eca - Quar-:
=
_,._

_ JOI1l1'/lLLE:;C __�__
.
to �l - Ate o dia 19 do cor- =

::
. ren e.

ê
7.111l111l1111111111!11!!llllilllll!lI!!!llillllll!I!lliIIlUI1II!I'lmllIIIHil!n;lllm�

casa em que se 'lJroduzisse tal
ataque, o governo calcula que
as d8sgraças em uma zon1

j:i;)mbardcada chegariam a "uns
75 mh mortos c outros tan+os

Churchill lançou um apelo ao elei- I rearmar para combater. Sustento ·que devemos rearmar-nos para parla
torado britânico para que derrube do poder o governo trabalhista, ace-l mentar. Tenho esperança e crença de que pode haver conferencia". A
lerando-se o rearmamento para poder celebrar-se outra conierencia dos seguir, recordou sua proposta, quando da ultima campanha eleitoral, no
Quatro Grandes. Churchil1 não apenas recomendou outra conferencia rle f ano passado, que seus opositores socialistas descartaram, qualificando-a
chefes ele governo, para chegar-se a um acordo de conveniencla, como de manobra eleitoral.
tambem apelou para uma "associação fraternal" entre o Império Brita
nico e os Estados Unidos. Declarou ele: "Não sustento que nos devemos

- Mahiz: ITAJAJ'-
Fundado em 23 de .Fevereiro de 1935 Endereço Tt31e�. dNCO»

Cr$ 22.500.000,00
Cr$ 27.500.000,00

Total do não exigível, ••• ••• •••••• •• • Cr$ 50.000.000,00

AGENCIAS E ESCRITO'RiOS NAS PRINCIPAIS PRAÇAS DO ESTADO
DE SANTA CATARINA, NO RIO DE J:ANEmO E CURI'I'lliA

Taxas de De pósitos
Depósitos a vista. (sem limite) 2% DEPO'SITOS A PRAZO FIXO
DEPO'SITOS LIMITADOS Prazo mínimo de 6 mêses 5,1/2%
Limite de -Cr$' 20Q.OOO,00 4,1/2 % ,Prazo mínimo· de ,12, mêses" , -.6%.
Limite de Cr$ 500.000,00 4�;{; DEPO'SITOS DE AVISO PRE'V!O
PEPO'SITOS PO;PULARES Aviso de 60 dias 4%
Limite de Cr$ 100.000,00 57�1 Aviso de 90 dias 4, 112%
(Retiradas semanais Cr$ 2u.000,00) Aviso de 120 dias 5%

CAP1TA!AZAÇAO 8�lUESTRAL ...;,._--
ABRA miA CON'l'A NO dN CO» E PAGUE COM CHEQUE

Capital Integralizado ••• ••• ••• • •.•

Fundo de reserva legal e outr'as reservas

o
.

érc!o
.

e�Jnóustr"
. -:::....:�� �7:�::i,;:-::l-=-����·g;��:..:-\:-���..: � �·�; __ .....-"'"_:.-i,.::l:.tt!i..i:;.,t:-�:·�:;..t�1:.;r.b,:..r_�;.i? �:..:-�? -'

.

FUNDADO EM 1889

SÉDE: SÃO PAULO: ESTADO DE SÃO PAULO
CAPITAL ... . . . . .. Cr$ 150.000.000,00 inteiramente realisado
Fünd.o de Reserva .. Cr$' 102: 887 .244,70
FllUdf) de Reserva Legal Cr$ 30.000 . QOO,OO inteiramente realisado
Lucros em Suspenso Cr$ 14.254.489,80

BALANCETE EM 29 DE SETEMBRO de 1951

Americana

Amparo
Araraquara
Baurú

Bebedouro

Birigui

FILIAIS SÃONO ESTADO DE
Botucatú

Bragança Paulista

Cafelândia
Campi:r.as
Catanrhl\'"

Fl'anca

bílidade de se formar um ;governo
de coalizão nos difíCeis tempos de
uma crise economtca e internacio
nal que se aproxima.

guerra na Coréia e tudo o que pu- 'NOVAS ACUSAÇõES
desse resultar dela não nos teria O discurso dé' Churchill encer-.

caído em cima". rou um dia de intensa' atividade
RECUPERAÇãO DO PRESTIGIO eleitoral que abrangeu diversos a-

Prosseguiu dizendo que a situa- contecimentos. O inf1uent.� orgão
ção agora é difere:Qte: UEstamos liberal "Manchester Guardian", a- ..

de fato em guerra", disse. "Está cusou o governo trabalhista de S
'lO'

N
'"

I d'
.

.,sendo den-amado sangue e os C<l_ "desonesto" pRra com o povo em
. ervlço

.

aC •.ODa
'.

e
.

.

.��Õ�uedjS�ar��;�Br;t���C:i���I1�: ������uà a�i��ti�:�ia::�u�i����:!·l Jlpr.endl·z�gem· .10·dus··trlBal �grande papel a desempenhar na trocadas entre ambos os paises e I 'II!.III �
continua pugrÍa entre o leste e o disse que os iranianos fizeram no- DEPARTAlVIENTü REGluNAL DO PARANA' E I

oes!e, se quer recuperar o poder vas propostas, que foram rejeita�
.

SANTA
.

CATARINA ,._��_

e a influencia que exerceu duran� das com "extraordinária fatuidade
BOLSAS DE ESTUDO PARA OPERA'RIOS DA! te a guerra, porem -::ensurou o a- dos camisas €ngomadas das Chan-

'1tI' 11 t d 1 celarias e embaixadas". O miIÚs- INDU�STRIA --_.lia governo SOCla s a e ec arou

I que 0- "ultraje iraniano" debilitou tro do Exterior não respondeu a Leva-se ao conhecimento dos Srs. Industriais do:
a eaURa da. pnz em todo o inundo, essas acusações, porém, publicou. Paraná e ge Sta.·Catarina que se encontram abertas.
Manifestou qué "constitui uma sua ul�rria.. nota. ao Ir�. em que o .,

d' d'
� .

'emb�;xador br,'t"",'co em Teera- ate o Ia 30 o proximo mes de Novembro as inscri-
grave lesão•.aos. aliados ocidentais � dU .

na Europa ou do Pacto do Atlân- rejeitou as propostas iranianas, a_ ções de' candidatos aos seguintes 'cursos de aperfeiçoa-'
'tico .

o fato de a Grã�Bretan�,rcaiI; '-legando' que- �S" mesm:rs-"nã'"o '·csta-··· menta 'mantidos péla Divisão de Bolsas 'dó'Départa
de frente, como se fosse ignoran-. {Concltfe ná 2.a pga., letra B} -mento Nacional do SENAI:

j tc e covm;de". CURSO DE DESENHISTAS E PROJETADORES'
I Falànelo de generalidades, o lea- li'eridas, Eqinhas, Man- TECELAGEM DE ALGODÃO
,der conservador disse que "pore- ehas, Ulreras e Reurnatis- CURSO DE DESENHISTAS EPROJETADORES'I mos em perigo a nossa p!:(;pI"ia E lI'VTD

..

existencia. se eontim;armos eonsu-.
. "LLno..I.fii DE No.GUEIRA. DE l\'lA'QUINAS

I
mindo possa força na luta de clas- Grande Depurativo' I. O candidato deverá ser apresentado por Fír.,
se,>,'. :..zenelo desaparecer a.�p_o_s_S_i- �_d�oc���e�_. ., ma quite com o SENA!, ter idade etitre'21 e'-35" anos,

ser reservIsta e dispor' de cinco fotografias 3 x 4. �;,.

e-
.,

Sa""o··
.

P.·a-U".I·o·
. -

·S'.I····. ·A.
- Aos'aprovados nos exames. de seleção será

paga uiha. bolsa de Cr- 1.500,00 CUm Dlil e quinhen':
! tos cruzeiros) por mês, bem como as despesas de via-

gem ao Río de Janeiro.
.

.

Os exames de selecãb serão
la. quinzenade jarieirop, vill'douro.

Os interessados poderão procurar a Direção
d0s Cursos do SENAI, á Rua Vidal Ramos - ELEC.,.
TRO AÇO "ALTONA", das 8 ás 11 da manhã, até dia·
30 de Novembro próximo.

.

Declarou Churchill: "E' bem

------- ------_ .. -"�_..-_.

:,:IIIIIIIIIIJIUlllllllIII111i111IUIIIIIJllliilllli!I!!UI1IlmIIIUIIIIIIJIUlfIUlIIJI'!,.

I. IIUM,fffTE O VOLUME "Sj §DE SEUS NEGOCIOS EM BRUSQUE E REGIõES CIR.,::
::CUNVIZINHAS, FAZENDO UMA PUBLICIDADE EFI-::
SCIENTE ATRAVÉS A ONDA DA ::
ê RADIO ARAGUAIA; DE BRUSQUE LTDA. ::
:: Z Y '1'-20. -- 1.580 Elcs. ::
:::Informações C anúncios nesta .cidade: RADIO CLUBE, Rua:

� 15 �de Novembro, 415 §
;iUlllllmnUIIIIII!lllllillllllllllllilnUl�l!llill!mll!l!lliiiUII!mmUiullli�

PAULO FILIAIS EM OUTROS ESTADOS.
São Carlos TaQuaritinga
S. Joiio da n. Vista Taubaté
S. Josi' <lo R. Preto Tupã

Piracicaba

Preso Prudente

Ribeirão Preto

Rio Claro

Salto

Santos

Gar�a
Jaboticabal
Lins

Marília

Olímpia
Ourinhos

São I\ianocl

Soroc.'ba.

Tanallí

A T I V O

A-DISPONIVEL

Vali,nhos
Val]>araiso
Votuporans�·

Apucarana
Blumenau
Curitiba
Londrina

Porto Alegre
Recife

Rio de Janéiro
Salvador

l'arana�uã' Vitória
Poços de Caldas

----�. -_._- ._---

PASSIVO

F..-NAO E X rGIVEL

CAIXA
Em moeda corrente CrS

Enl depósito no Banco do Brasil Cr$

Em dep. a ('rdem da Sup. da Moeda e do CrédIto erS

Em outnls espécies Cr$

B-REALIZAVEL

flf).265.595,10
67.760.005,70
1 B. 6!J13. 485,60
17 . 579.261,70

I Capital
Aumento de capital
Fundo de Reserva Legal
Funelo de Reserva

20a .301. 3·W, lU Fundo de Previsão
Outras reservas

Letras do Tesouro Nacional
Empréstimos em C !Correntc Cl"'"

E;np!"éstinlos Hipotecário::; Cr$

.
Titulas Des.çontados Cr$
"Letras a reéeber de CíPrópria CrS

p_:::ências no Pais CrS

Corr!:�spondentcs no P ..üs Cr$

Agências no Exterior Cr')
Correspondentes no Exterior Cr$

Outros valores em moeda extra!1g-eira
Capital 3 realizar Cr$

Ol!tro3 créditos Cr$ 44.355 .!ll1.DO

In1,')vcis

Titulos � v�tlon.!S nlohiJiãriof;;

ApúHces c Obrigações Federais no v;llot"
nominal ele Cr$ lH.188.000,OO depo�i
tadas no Banco�do Brasil S/A à onlenl

ela Superintendecia da Moeda e do

Crédito Cr$ 13 fi(iO.'J7(i,70
Apólices, Obrigações Federais, inclusive
depósito de CrS 1.000.000,00 na Delega-
cia Fiscal, Decreto Lei 9,602 CrS 1. 8(i 1. 201,30

Apólices Estaduais Cr$ ·171L 220,30
Apólices Municipais
Ações e Debentures Cr$ 37.598 -419,80

/

.�

Outro::; valores

Cr"

1;;3.569,::0
f>()3.418.1!l8,50
2U. 2D8. 364,;}O

63.346.724,30

2. 15!J. !J86,!J54,3D

331.1a2,30

53.298.818,10

24.035,548,.90 2.237.652,451,60

C-IMOBILIZADO
Ediflcio de uso <In Banco CrS

I1/Ióveis e Utcnsilips Cr.5

Material de eXllc(H cntc Cr$

Instalações Cr$

6ft. 5DH .2fifi,nf}
4.334.473.50

2.!J26.712,()O
1.293.617,20 75.65{.069,60

D-RESULTADOSPENDENTES
Juros e descontos CrS

Impostos Cr$

Despesas Gerais e outras contas Cr$

2.957.315,50
3.628.061,30
12.818.177.30 1fJ. -i03. 554,10

E-CONTASDECOMPENSACAO
Cr$

Cr:;>
CrS
CrS

Valores em garantia
Valores em custódia

Titulas a receber de C IAlheia
Outras contas (Contas ele Ordem)

\
\

739.941.666,20
557.205.300,20
471.947.072,10
360.870.424,90 2.129.964.463,40

Cr$ 4 _ 665. !J75. 88!J,nO

0,. 1:i, Ol! O.

E,Ã'.:! PAT_fU), '3 d� Outub!'o dE. 1951
(a) NTJl\IA DE OLIVEIRA _.-- D!ret('!·-F!'��ids!!t'C
Ia) LEONIDAS GARCIA ROSA - Dl1"I;tor Vice-Presidem;e
(aa) T. QUARTIM BARBOSA - ROBERTO F. AMARAL

L\i�!_ �.Ql'c:.--CLrc��l{!G

Cr� 150. 000 . 000,00
Cr$ 150.000.000,00

Cr$ 30 _ 000,00
Cr$ '102.887.244,70

§flmnlnlllllllmlllnll�lIn!IIIIIIIIII!14ill.Jn�I!lnlnnil111I!!nnl1mlnUnl�

II PU�_ L ITIMj�1
1!�RIPERfEno FUllClONIMENTO;
!Ei��::', DO SEU IIUrOMOVEl ª

rfOKU ,ºU EReDIY I
ª exija sempre as peças legitimas �
= -�::::

QUALIDADE f O R D �.'
=GARANTIA F O R D

- ,._,_.,. ..... :_._.-_ .. _- 'PREÇOS .. DE LUlA .. f:O R D , ..ê
- �.3

.=;.-

2'
_.

:?
- �

=-

IrGasa 00Americano S.AI
.",,"

.
.

.. '- =

= MERCADO DE AUJOMOVEIS
:'

JOHN· L. fRfSHEl- fiUiD1ÚlOR·-':

CrS 262.1l!l7.2-t4,70·

G - E X I G I Vf� L

l'EP()':3ITf]S

á vista c a curto prazo:
de Poderes Públicos
de Autarquias

em' CIC Sem Limite
em C I C Limitadas
em C /C Populares
"m CIC Sem Juros

e111 C /C de Aviso
Olltro� depósitos

Cr:$
Cr�
Cr$

Cr$
Cr$
Cr$

Cr$
Cr.$

13.5>34.971,80
16.007,40

fi67. 718.258,50
216,361.619,80
76.837.068,60
49.139.921,30
.35.494.784,10
13.444.178,30

AgênCias no Exterior

1,072.546. !I0!J,80

a prazo:
dc Podercs Públi<:oe Cr$
de Autarquias
de diversos:
a prazo Jixo Cr$
de aviso prévio Cr$
Outros dcpósitos
Letras a Prêmio

206. ()(i9, 250,00'
60. 20D. 772,70

==

=

Cr� 271.551.801,90

Cr$. 1.3,g,098.611;70
OUTRAS ItESPO;o,rSAJ:ULIDADES

Cr!': .

166.552.424,70Obrigações di versas
-Letras a Pagar
Letras Hjpotec,írias
Agéncias no Pais Cr$
Correspond"ntcs no Pais Cr.�

488.9B2.169,00_
66.617.022,60

CorrespondC'ntes no Exterior Cj':jl
Ordcns dc pag, c outras. créditos CrêS

15.230 .. 240,10
97.960.814.80
1.101.24:1,20Dividendus a pa.gar 836 . ·163. !JH,40 2.180.562.526,10

H-RESULTADUSPENDENTES

._

Contas de resultados Cr$ 72.561.655,60

I-CONTASDECOMPENSACAO
Depositantes de valores em. gar. e em

Depositantes de títulos em cobrança:
do Pais Cr$
do Exterior Cr

custódia Cr$ l,297.146,!l66,40

405.684.850,70
66,262.221,40 471.947.072,10 Condições Especiais Pard��,

Oficinas E .. Frotistas· �
'E -

i"Nossa divisa é -servif'l
1 ª

.�,

:,�
. "

���-�.].������'''� §
I 4Imm�l'mmmllml!lmH!!lm!HI!!ll!l!m!llm!lllmlU!!m!!!1JI!�1"!���� ,

Outras contas (Contas de Ordem) Cr$ 360.870 :424,90 2.129.964,463.•40 -

==

çr.$ 4.665.975.889,80'

(;1) Angelo Orestes Ba�'b\lY �"Contador - C.R.C. Sp. n, 2.744
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MARIA PAGANO DE BOTANA
(Marion)

Poesia, minha arniga �_companheira,
Encantada e piedosa regadeira
Dos meus sonhos azuis; deliciosa ilusão
Com que tento enganar meu triste coração!
Luz dos meus olhos, místico esplendor,
Alivio ao-meu pesar, caricia à minha dor ...
Poesia, em tua essencia eu me enebrio!

Nas aguas misteriosas do teu rio,
Busco IJ batismo ideal dr. crença e da beleza.
B?:nr.!_t)-n:e toda (�(-� l"r reza
�\Ta"'" tu ....z c G;lr1.t-.."', claras e narmou.osas,
1vI:J::'·�Ç.::; ec!ttOt �j�A{al�s de rasas ...

Poesia! Enche meu seio de esperança!
, Transporta-me, em tua asa, ao meu reirio de criança;

E as mãos enfeita, e pôe sobre os meus dedos
-

A alegria infantil dos ingenuos brinquedos,
Para que eu todo o fel c toda a magoa infinda
Não sofra tanto, como sofro ainda!

Sê para mim a companheira-irmã!
E, na áurea claridade da manhã,
.Ou da noite na sombra confidente,
Que eu possa te encontrar eternamente,
Como uma benção-que do céu se espalma
Sobre a imensa infl_tjetude da minha almã!

<: "". -::�. -;- '" . .,..:- '"

arabáClube
«JazzlBand) OS Folióes-n
t; ,��� .-��� impulsionará as danças
A novet sociedade "Marabá C!u- te, vindo ainda mais alto e ele

var o nome do simpático clu�,
que merectaaIll�nLe 6u:L.:a de (!.I.':Vd

doO j::o.llce1io nos meios . sociars. na.i
somente de nossa CIdade. como
também em tcdo o Estado.

LAPIDE sobre uma sepul
tura do Far West. .. Aqui re
pousa Tom. Darlc.
Jogava com cinco rcís".

\ A SE��HOR_o\. ao motcrísta
do lotacão:

- Pare, por favor. na ave

nida Copacabana na. 7.635.
O rnotortsta, muito gentil:

I-Em que andar?

- DOl1TOR, a minha mu

lher está muito doente. Grita

t ela fez bem

AS MULIIEHES PELO

MUNDO .. �. x x

Este é um alimento precio
so não só pelos elementos nu
tritivos Q1H' contém -- p1'o
teínas, sais minerals. vítarní
nas, principios extrativos -

como pelo seu pecullar e sa

boroso 11uladar e pela varie
dade Imensa que empresta
aos 110.:5::15 l1enÚs.

de fa.r�
!'n-

ú pele quando entra na agua.
HA. agua", diz ela, "pode ser

inimiga da pele, pelo lllêllOS 03

espeda'listas dizem -quê e;om o

CH
Duranti, Adriano Rimoldí, CarIo Nin-

- Por que estás tão triste, Henrique?
- .Porque minha mulher está para fazer uma

viagem e se me deixo ver muito alegre, ela é capaz
de ficar em casa.

Saber escolher é uma arte
quase tão dificil como saber
fazer. E isso é particularmen
te verdade. minha amiga,
quando se refere às prepara-
ções culinárias, porque na es
colha de mantimentos é que
se tonhece a esposa econômi
ca. a mãe cuidadosa e a dona
de casa caprichosa e metódí
ca.

Temos dado por estas COLU
nas orlentacão geral para
compra de gêneros, mas como
nunca é demais repetir""\: amos
ver hoje, especificamente, os

prlncípíos a seguir, a fIm ele
tirar o máximo do mírrimo.
isto é, o máximo proveito do
mínimo de despesas com a
sua verba destinada á com

pra de CARNE.

etc. Este tipo de carne deve
ser cozido em fogo lento em

água ou assada.
E por último, as carnes que

contém muitos nervos, ossos,
tendões e gelatina, também
chamadas carne de terceira,
como barriga. pescoço, cabe-

-'

O melhor sort__._to,
menores

das eoisas q1J_e sua

pede?
5 - R1)nca dril'!!11l1do ':

-6 _j Pretende q'tle' sua êSpo�a

lhe" renda homenagens, mesmO a apa�ar

por um insignificante aistur- quahdO: e�t.á dei�H(�o,
bi'o,?-'

l .:-. rque lhe faltem ·poueas
7 - Critica SU>1 esrposa-diandlpal'a terminar o ultim,.)

� j� Ge-'·qu�-61a· EJta .. Iendo?

TEl cetra pessoa da trindQch 'n

diana; ;) - l\letamorfO�e; 6 -

Don,>; '1 - Rescendenté (fem.)
SOLFÇÃÚ N. 323

HORIZONTAIS: Ba,
mascar, u}cate, [ara, rã.
VERTICAIS -.... Ma. "Btlli,

hus: ar u'.:t;dri1: aatã, r€l_

si
1e-

Carnes como assém, pá ou I
braço, entrecosto, peito e í
costelas, prestam-se para gui- [
"�":$;:Jn- 't;:rk'!:"1NI''te! P);"'!po;qd_f1..... P I�;�;d�s ��:;-·pasBad�i -n;

,

ma:
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La
COLE'GGIO. WOCESANO

LAGES
NOTA:

CLUBES abda nijt.) inscrjtos

em carater

pzlo que g'O
zam de todDs '_s direit')5 pari!
o presente certame.
Para nH!:Oree facilidades de

alojamento 'das rquipes 'dsi

tontes, poderão os' interessados
s« dirigir U':1 Lli2'partamentu de

T:cnis cle '?Ilesa,' Caixa Postlll -1

C j
,- L:\(iES",

NOTA;
,

.

'''nJ·us't'a' g'oleada em Brusque; 5 x 1
i llet;�{�;:��r���l�l�iOn!�':i�l:�:��I:�

. "

• rer a i,ns,l".�i�'ã(l. em e:water ex-

Faltaram lentos as onze buuriDo � Aderbal o artilheiro e a figura destacada do malch .. ·'Outras notas ;!'a'��)(���lr��, di�:!'to;Ul�a;::��lo ESPORTE,rei c'
l assin, Dão chagaram a sati,sfazer seus, Se fússe outro onze, ante. nada conse:.;u;u na· p'''imciJ'3 mann, Aronslnh« e h >; Tez�'11- ]H'l'st'nte cel'Ütme.,mCSmC, As Yl'ZCS Ullla ?quipe, prój"i-os torcef:, ..res., <'mil'm à tar.;!e,. teria dcsanlma-, ft!sc, Na d"I'I',�de\J'a ,':11•ou t")m �n, 11010:lIi111 e P']( lo; _Ptn1s1zy,·. para rnaicre-, Iaci lidadcs de,1I1eSW::, em dja dos mai;; favo, DOmingo, ('11tl·eUnto. �Jl'udu- do ante os [res lentos relam, li mec.na rlisposirãl). f:rç::lnu� \ dl"'lIa!. (ll�\yil1, Tei�,e;rinha e

r<ÍI''''s, b!1qul'ia ])1>:' gdleada. zia O quadro de Le1e'co !l"gos C:·:,s atletícanus C' f,,)fl'i�liJ tertl) rel'lI) do :,:u antauou � .l':'yne.
' a\o_iamenb;) d:l� equipes \'isitan

Aso,im aCDlltec"u com o (;Ilara, ma's 11l';Jhante atuaçã'J, ma..- conSEquentelllente, um rosá- t-. Desc .nl ou a V:lntagell1 c,n. tes. llOdcrã::J r.s int;)ressac1os S:;
li " em Brusque '" tev � que se (_'f1for,\1ar c;;:!in 1.111: rio de' lent'o:j, Valendu-sc '

elo 'trúria ('CIII um' penaltv. Ill�,f (; I' \ H . .l"S�{: X;:.V"j·, \' c: nt'� cEl'igir ao D_epal'lamcnto de
, " _

Em seus d::Ji; prmi "l"�:i en jJ'.at·",rtl :h;\'�,rf\:\�l];n(>' d("�, x J. 'g"ande' �'slilri'L,:í de Itl\U '('·;s ao fa1tm'C'JI1 ('l'rC2 de 13 rui
,

e Otú\'i::>: j>8c!lt'qll:n]J3, l'evi <�
Tenis de Mesa, CAIXA FBS-?eSl)�rtos, 110 campo do Marci- ?-('sue .que em nessa cIdade SilO _contj'os:nl) cert�a:e ':'�cial, ' Nã� m('�eciálll'i-',� r\{"::Jloi',es dI;, seus, integl':,1l1t('s, () GUH:';llJY,' nut,')� j.al'f o fjn�l, 1"t01l10ll Schrum: :\I:ch:>i. I\andinh I, :\i-

,.�t:l D]a;, + " ,mumeros Os amad:Jyes que se I L,RD" ()�, bugrtnos nao- de'xa' 02-ltI'? y,ilo {lo r ..:' um pJac�r�' r:!ej1�,� daquel('s tres r;olJles. tl'i �'cdcas d-' pe,fJ� o Carlos nhe , "�els;nbll e Corr-e in. TAL. 4 -,_ LAGES.
�ntr�tall'O, d�vlG!�, no agua- destacam nesta n;oda':;(l'de cs-I r�m boa Im]1reSSaO, Pe�d"rall1 tão �n,1ust{l. Jpngp dt; ��,o;; (o::�:' ..llr)d'fICOU \1 p�nOrall,]a '''J \'11- Bvnaux, que em tres - - - - - - - - - - - - --

''CeIro que desabou sobre a vJ_ ,... P d
'

-.! b!scnhame!lte nara o Ol'mpiN a 1deia de iJCslllerecer n f"IL<D l ;contr°" j>u's3nG';; t1e' t,'_,n,nado 2s,,\nal:lt] seus dJis"I' 'd'<d '. pOrllYa. o en:'-I'3 s-er l'?pre�en �

.

-

",'
. "'�l�';' L,._, "�e,

-O
.. ,. 0,. - _,' 'l"llq:lTI ,la CI � e p�ala�a, a luta em

I
'

. ' :'" ".�;::. J e _ll�e�ll)O trmnfando sobre, 0 (!? ·campe�.�, ('.st�l,dual <l�") . ..l:1 '?" c!'JllllD;;u'C �" ,
Tram�holJ has- ,restantc's.

apreço fOI .adIada .�,ne-àle. t2.dos na magnlf ta competI,.a j t P'a1me1]'as, na ltonpaya Norte, que a !l1('snw f?l fr.ut� de m,r I :l..'.lLt' a, �ef�ns!\'a brUeCdu€n"e
.

1\ão traduz o plucar 1, 11u1',
- - - -_ - - ,- ' ---- oles€l11j)en!J .. m:rs da!'SI('n, 11:31; I no �i·nll(lO de C[luter ar' emel!, tanto, " qlll' hou",' durante '-'

':�"":_,;,_.:
-, -

,",_ ,: .
,0'1; as.. -,:::,:.,2',:·,:�reall·z-'aça-u 'O·�,O·· efieiente: \:amos, d'zer assim, a I das Ill'j";::IJS8S cr:'" avant_es d�, noventa miuutLD, j')8_ad::Js pe_

." �
, ('(Jntagelll dt'\,Dl'la !Oer til' uno I bug!'...!· llll rbs n<.. an�e" \'IS!, h)s ,lo's eonten::. ,:-:'s num gra

Cu r::::lis g':':lls Si),11E'nte. p::)i,,: em tantt's co',oe'Ou tud::l a pCl'd 'r, nwd:l ('ll�i(i Ce l)J�'a" d:lgU3,
mu5tos re-:"Íodu's da 1,.la lI', hlu, 11:) entanto. l\[ichel foi o ele- Nà:J fui ele tedo lllau ,_, c,�f,e_

e' "I P' I
III.

, ,

P' d'
nauens?s fiZEram prlssão solJl'e lTIl'nt', que m[nus :I,,'Jl'€cee lácuJo, surgindo algumas boas

'. qcnn ! O'·' -,; mn.'r9s ver"u'l', ,ay'sa'n U. a meta,'de 1\Iu:>im'lnll, que mn,is em caml,I), prcjmlÍl'an,l..) me" j:lgadll�, c'_;njunta � indiv:du
U I I. 11161 li d a uma vez j'e','e'",u suas gl;an'1.e" 1))'0 as "\'anrada:i d03 seU!: ('Om-- "[;!lcnte,

qualida(;'es c uma chance, {fU" punheiros. . Aderbal foi o artilheiro tia

Decisão, a'certada "do sr. Licinío Pereira·, pois selll';,;'(' e' fllt';'r decjsi,'o na j\indh que h,ll!'llhando inC!1I1' l1)E'II-', ç:::nquistanctlJ três '10:1
r,eira des bons arqueirus, sa\'eJmente, o onZl' C!e Sl'hn!lll cinco tenlos lÚarCU{!o:, pelr,O C a ln p. o �stava completamente alaO'ado �

'
sPu (';ube. .Toyn(;' c Pt'rusky" ronsi!!l1'aran' '_.>; ouh'os t!'j'S, en_

.

Não peude ° I,ü])lico €sp01'-' diram, 11 r('a.,iza�;ão do cotc,jo. talmente c.olilprcmetida, �-�,���-....�� .qualli� Sl'hram, de pcn�li(13je'll".:: -desta cidade presenciar a entre Os d: s alvj_v�r:ie:), puir., ]/�T mais que [lu'sem -os YinV

.p R Q'6' Ri E "S" S' -O� -ê lllÚ:X'IIl�,' f'z I} tCllto de l/m)',:pe';_eja que, estava Bnnn('i;lda, o eslado do 1,,'rallPdo da ;\la_ j e d..:is (.j -'menio;;. não j,'}-fleria1l1 ,.. " do seu bandCl.:entre Pa_lm<ci.r2s e Paysal!�ú, 'l�e(h Duqtl('. de Caxias aprt'_ i apresentar fJualquer s!stema de
JInUYl,' r;!�llnl' de ,ta;:.;,tias.que ,�a.zia parte (:':' campeona- sentava_se 'mpratic.:ível. S '1':<Í i i?go co::.rdcnado, A integrida- durante a J;ugn 1" (:cven�1:r�s("!�� ?flcial da Liga BlLlmeflaueD- [-'ma tell:cr:d-de c:-'DCa'.· OS dO�s i de fis:ca dos I�J�yers ciisputu,:_ Vo"1I raf'h'" & S't'ue'b"'er' fazer menção 'csp'ciaJ a':' t' ,o-I."� "e Desportos. f�quadro,es ('111 campo, ];01' va-l· t"s (.'�olTtrla serrO r:sco, POIS l)illho de Aderhal, ag�ll'a cm ó-'As fortes chuvas que desa- nos matl\·os. .

. cOm tanta água, o tereno es- Encarregam-se de: .tima form'l, Seu desempenho 1,har8m soure BJumenau imIJe- A l'arte técnica estaria to-I COj'regad�'0, ,�l (ju'cl ij·::bão, }i'o_'
1 i g�ORITAS A"'lJI.;,.�t!-S (mesmo atrazai'�s) ,

" foi tI:> categoria,

Dell'xgndo�- Jr-p-n'-o-lo,s 'em Mnnt�Hllenr&,1 ;���:�e��:���Í�'ii��;���� - _.i1�:; II $ ii�::::�S�:::r�mmoó DE ESCRI� �r{:���:!�a�::;�c.��:i,; ��I:I:'::� II, u U {r ii u ,iji�1l 9 Ü I :i(;:,���,jeit,)S à (Ontllsõas ,n(>_; CnNTRATOS, ALTER.ACõES D!i; CON1:'RATO� erros.

E t� � � I\'b t I p
. $ f') DISTU.<lTOS DE 80CIÉDADFd {)(JMjI;ReL-U� públ'cl) ],2qiJ(":CJ nn esf':;d "

I

a S''por lva ce eu an Ofll a fi
".' Dr f;m, isto é (} �ll� m ':", 'I ;II DElTLARAÇõES DERENRi, : J�t"i(.')lor, R -n':n ::lê C�-'r.·' .. " !

,

.

. Jntcrc',sa aos du!..;e;:, mSígn�fl- I � ,

4,- .

te' - ldaç- f' UIíYiLlZAÇÃQ.DE LIvRos .uO}n�RC1AIS, f·�S.. :!.213,oo,
."f"

p'osl'o na' tabg''Ia �o ca'mpeo""üato �g'�.�cI,��:��J;'lfg;�,·1};Ot��.��� '11
CAIS

��:��;��;:����an'lD "" "''''' !. {+!:�cI��'i7�' l;:�:��:upo/'�:
- -

15 d N b 642 1 And §aI ti t Os qU'd,',,; pl'indp's [er'
, ::�:r��u�1i�a��s�riscariam a SUl!

�

Rna e ovem roo 1 -.0 ar - a n.o � m�11'Plll aSS'm:
'

-I
J ••__.,.---".. J..����_�;!,!��.!.��;�L-..._ ...........

l ��:\HLOS HEN:\ PX: 1\f:;"L'SUTj;lrêendentes f'_'--am "'tI"! !_:ma \·ez mais -:J Fel'o\,iúrir. E,<tando tudo ist':I, direp-I �__.;.._ _;_ __:_..:.__------------..,.,...--scór2S verif'csdos nas duas v:u-,e derrCllado; agora por, Urr, res do Palmeir!!s, em C01ll1)a_,
p3rtidas que deram sequ=nl'ia; dos .ú';lin;()s. � c�I-::c:)dC!;i., K�lrr: n]üa d·:; juiz, sr, Lil':njG pen'l-!n'J- certame da Federaçao Pa-l "uteF' 0;8,]1 tcrTIl('[l dl' n·vel in r�' e do reprrs'"ntante tia en_ .

rana('nse de Fui �hcl" A l'i.'vL ferit:;,s, peis furte aguaceiro cail1 tidade presidida I',eio sr. BCD-I
r�v�lta nas �:assificasõe:" prin_ so�re a capi,tal arucariana, .0 ,jamÍm Margaric!a. j'()l:::m [1#' a IclpaIs tem s no verdJde:ramen- Bloco Margénau superou o tl_ praça de É':;jl:Jrtes éh:G esmtr'11_1te es1UJJenda. 0-5 lideres caem, 11le C'O]Drad'J, cni,;rihuilHlo }l"'- dinos, afim dé verificar de per- i
de ela'pa a etapa c 'cI;emoS m'�S ra isto a soberba 'ainação do to as ContJiçóes dó le!'reno. A_ I
mO que o campeão d2Str a.mJ a:'que:rG- S:mo, da EqU'pC "CU I' Cl'rtad2mente LiÓnió. pere:ra

. hem longe Tiode ser a'pontad81 c?dura, 1 x O [oi o resnlfarlo� éonsjd'el'Oil impraticú,re'L o gra
(� onze que �i<:3r ,de vó::;se d') tento m?lTadO 1Ior.,ft'1t:J. Juiz; 11l1lad'�" dai .não ler s:(!,o deLua_
tItulo 11c�d�J"a' muif:.::'s", pontos

I
Ata:de S:ml':<S, ,da a l,artlda, lstc' aC1lntece;:

p-ontcs, ate o- fria1 da 'üispüia, En'l ]_,;I�)llte A'lef:\re a, eS1JortL 1 eert'a da's '1':3 h:r�!i, At:avés a

. ya Jacarezinho ve o a ser deso . P,H,C, ,1 Os dingentes pal_
1A:i! .0 :1 ri

'

lojau:> dá p,�léranç3. l�Ois 'nã;: 1��ire�Sl's fizel;am uma comu_
II 'u

' teve f-:'rça'l para eyllar u:n' 111caçao a Brusqu(.", mas aO que
[ei1':1 cS1)('tacu',nr d: C. A .1\í. J parece o Paysandú já tillhase-
A, 'os monte ::le�!5rensc!i' aba-: guido Yia:fl'cm. Seu ón;;e ��pi_
teJ'2B,1 o (sg,paurao d" A,!11are_ ; ranle 8'pres�nt':u-:;e (m eamjJo,
linho por ,2 x n, . passando .

o
. sem necc,�/ ,�ilde, e::.;;tL:.d<J,

Cor:Ubn pa"n a �'onb- da ta- I Hú quem r::iga, agüra. que o

bela, Taic0 mare:'u os dOis ten I match deverá têl' lugar dentrO
t05 Llg', -tardl', nO priineiJ'(} teiú: I de 72 horas., segund'u j.re:ei_ I
jJO. ao 12 e 3Q, minut<Js, . ' Wa;n Os reg�lamentús,

;
da f_�tima e díc:t1ni a CI nsirl 'r:;

câo-•

FREI CRfso'STOMO :\IL�S

atuação no campeonato
c�tarinens"s,

càrripecriafó terá I:, pairoe'n';o
il.a Federação Catarinensf: d r

De",jlOj,j Os � seria inLcressant e

que OS {'luhé:; Ices is. pratie�n-

I L
Grupos Geradores'

e

M'otorêf' Indústriais
de 1 BP até 400 BP

NAVITA
Oferece para

PRONTA ENT.REGA
ITRJ!I tJLUM·ENJlO

•

\ { /1A dôr logo passa'

quantIa se passa

-_

. '.,

BALSAMO ANAtGESn:O
JI1

LI1XAÇ1\O? Tlre a dór com ai>

'MAOS pllEl;ando Gelol Coutusôes.
Juxaçücr-;, ('['{OrBes; (mau gt'ÍtlJ) I
d(lre� rt'llUlalir.'as. neH;'I��íca3 e

mUf'cl1brel:' Filo l'ilpldullJcute 'u [j\'iai]tl3
cc:u aplicill.:ões de Gelo), Ci!.!q)

oe::;i'Ü!;llDil, 'dU§(,Oligl';-lÍ'UlIil c. t'�í!friuJa

__
fi cir�uhú:tlll, 'Pl'oduzl!ldo ugr�duvL'l
Rcoêóa,'üu tle bew �::;lar.

UM DE
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extremp gravl a situa

IR
-:--c-'-

�---'---.-.....:...----'--'-----'----�- Transferidas 3S tamilías ".
E

IR

j
. ageitarão:os egipcios!. ioglesas para o loterio.:' dOI 1 xPlr�u O prazo dado p�r Ralael

acampamentos militaresl e nao receberam os flosulenses

Iaspropostasocidentuis i�ii8!SD'g'��:i�A_S_IN��;;:���::tv!:�o�E�NAsS \._ , __d�._��sistencia prometida pelo
CAIRO, 15 (DP) - A Cà- I ',etirada das famlttas dos mi-

I RIO DO SUL. 15 (Do Corres- que ttvessemos um Posto de ASSiS_!S;n-;:;;'-Catarina.----·�--·---
.. -

Sunressa-o' dA
-

nome's de ruas que d t'-�-·----t--- mara dos Deputados aprovou' íítares e funcionários brítãní- pondente) � Quem faz uma pro- tencia em Rio do Sul. I Quando publicamos o compro-
.

ti' .,S
. recor.em leDO eClmeo US a revogação dos tratados an- i cos que vrvíam em diferentes messa automaticamente assume u- Assim é que. mais uma vez, )1a I misso assumiclo pela dr. Rafael

Ira'nce
....

ses Borle' '!:lmer;c�nos tur 1ft b" -I· glo-egípcíos referentes ao : locais da zona do. Canal de ma divida sagrada, mórmente defesa dos interesses do povo, es- I Cruz Lima para com os associa-

-,

.., "'0. II II
.. , CuS e f. anlelS -- Canal de Suez e Sudão. FO-! -. para o interior dos a- quando se trata' de um compro- tamos dirigindo estas linhas ao dr. : dos desta região .í õmos interroga-

CAIRO, 15 (UP) _ O go- iV.ü":DALHA AO Rl<:I FARUK ferecida ao primeiro ministro-
ram também aprovadas, por campamentos militares, Bt -

.mtsso para com O povo. Rafael Cruz Lima, para que sua
1 dos por diversas PCSSÓ(lo, sõbre a

verno egípcio deverá rejeitar j5 TAÇA AO 1, MINISTRO egípcio apresenta uma Ins-
unanimidade, quatro leis a-I sa medula é destinada a eVi-\

Há um mês atraz o clr. Rafael promessa seja cumprida, porque a I hipóteEe de não ser. cumprida a

as propostas octãentaís e fi- :. lHUSTAPUA PASCH 'crícão que recorda as frases :)rese!ltadas à Câmara .scgun- t�.r incide�Jtes entre a .l�o�ulCi Cruz Lima. operoso Delegada du -ver-dadc é que confiamos na dina- promessa feita.

xar sua posição, hoje à tarde, I COlTI que concluiu a recente ela-felra, d� sem�n,a passada, Iça0 egrpcui é os brítánícos IAPETC. em Santa Catarina. estt-
:
mismo do Delegado do Instituto

.

Respondemos a iodos que so-

em reuníão do Parlamento. Cairo, 15 (UP) _ O Con- exposição feita no Parlamen-
pelo prrrnerro minístro Mufa- jl·iSOlaÇi.Os. Foi reforçado o ser- j pulou o prazo de trinta dias para! dos Motor-istas e Carroceiros. em mente Ir-íamos aguardar o prazo

Este _foi convocado para a- se lho Municipal do Cairo de- to:
ta Nahas Pascha, c�nnpreen- viço de se)!urança nos ,"lC,lm- I ._.- '--- - - - --- - -

- - - -- -- - -. ele trinta dias, c si não tivessemos

provar a decisão do governo, I' cidíu oferecer uma medalha "No interesse do Egipto,
dendo essa. revogaçao e de- i pamcntos. Em diferentes pon-

i

Mens!II!gem presidene·.al 3ft enngress" a ínstalacão do Posto de Asststen-

de rescindir o acôrdo

anglo-l
de ouro ao rei Faruk e uma .issíneí um tratado de a lian- c!etnndo díspostoôes correla- I 'os do perímetro exterior dos O iii U lU U cia, em Rio do Sul. rcclamarianws

egípcio de nlÍl novecentos e taça ao
.

primeiro ministro ça com a Grã Bretanha. em tlvas: As quatro 1�lS aprova- i acampamentos britânicos fo- I F'"
....,

d d d
junto ao Delegada do IAPETC.

t�inta e seis e o acôrdo de mi] Mustapha Nallé�s P�s(;h, por :;6, No interesse do Egipto
das foram as seguintes: I ram �oloeados avi�os em lin- , lXaçaO O qUQ. ro e 1

Promessa é divida 'e o povo tem

·()�tocent"s e noventa e nove

I
.r.utrvo da obngaçao do tra- 'U vos peço, agora, a

desobri-I
_ ,:sua árabe, advcrtíndo contra 1

I direito a reclamar junto ao dr.

sobre o c:m.:lominio. no Sudão, ;.aclo anglo-egípcio. A taça 0- .'[ação desse tratado". A tar-a
1.) -- Revogação do trata-

.

I) perigo de ataques ou atos; • dE! Rafael Cruz Lima, como tambem

\
je3tinada ao Prtmêtro Mi-

do anglc-cg ípcío de 1936; 2.) .
de sabotagem que poderão'generais o xer-cíto' a g u a r d a o prazo de no-

I d "d
II

Revogação dos aco.rdo::: de ,: provocar violentas reações '\'ent dias. esttpulado pelo pzecla-
.

.

t
'

.

.

d
nistro temo o nome de "Taça 1939 t b 1

.

.. n U
...S ·rlas . O aç.g' '·em vias e I .ía Vitória", dedicada ao; : <;lue es a e <;CH�m o COl1- ! "'01' oarte dos guardas, Foi tUD, 15 (Mcr-id.) - Em vis- xercito, 2:5 generais de divisão \ 1'0 governador Irineu Bornhausen,

II .' "Heroi ela .Defesa .Nacíonal e ' d�mlll:o anglO-eglpC!O no Su- anulado, ôntem, à última ho- ta da exv�:;'çào de motivos a- .t7 generais
L

de Ll"iuada' b) _'; para o lançamento �a pedra. fun-

Iib t d d C I Nil
I dão ; 3.) Proclamação do rei ra,' o match de futebol que

. �'i damcutal da ponte sobre o 1'10 do
�I er a or a a e 10, pri- l Faruk c_orno rei do+Egito e. deveria realizar-se entre presentada pelo ministro da Generais de Serviços: 1 L!enc-! sul.

f
. meiro Ministro Nahas Pas- d S d- 4 N

�

I

trans '.e·'. r""lf"'Se
(,

ra' O B rasllIl ,;ha". O Conselho decidiu,
. O � ao; ,)

.

ovo estatuto i uma equipe de empregados
i (�uerrn, o preSidente Ja Hepll- ral e diYi�üo medico, :l genera:s, Por motivos imperiosos, o dr.

'�01lstrtuclOna1 do !:?Ud3U I britânico.s. e. a selecã.o das for- b I J 'd _" I i
Rafael Cruz Lima deixou de eum-

.1inda, dar mu nome de "A- lica ellvi�ou me.nS3,gelll �t:3 C(,f' (I' lI' "fl '1 mcu,'{'os' 1 "enel"l !
, ..

. ças bntalllcas. Fmalmelltc
�.. ',," '-

-, " ..

prir a promessa feita em Rio do
venida Rei do Egito e do Su- v'ET-I'AD � DAS F'

\
.

I d 'L à
'

...... J." .t:t.. k 'l...M.IL. IA.S viaturél,S militares britâníc�, <', gresso acompan 1an () o pl":'Jl' o f c dlyisão intendente, 2 gcne_ Sul, porém. o ilustre governador
dão" a uma das principais a- FACED (Q G B
venidas do Cairo. em tace da

-', '. . ntamco que cu'culam na zona do Ca- '� lei cama substitut'vo aO rais de hrigada intend-mles; Irineu Bornhausen não ha de fa-

A 'ssocI'aça-o de. Frane.a, Esta-'
�10 Oriente.Médio, 15 (UP) nal 5e Suez, foram dotadas: 't l' 011'1,,-',1> lhar; e ainda em .1951 estara entre

fi: P'
.

d pl'0JC O nUmCn:J1 .
- ".)� que f') Generais Tecnicos' l! rf!

dos Unidos e Turquia à causa
- rcssegue rapI amente a de escoltas militares,

- -
.

"

'J !-. -

nós, para o lançamento da pedra

naturalmente, a supressão do
"ex-ofício" a todos os nomes

de ruas britânicas, Tendo o

I >:;ub-secretário de Estado, sr,
tre o quadro de G€nera;s eU.'"

Omar El Demerdache Bey, _hecebemos, vara divul!!a- I prensa sadia e honesta. no seio da Ofícilis. das Armas e Serviços,
b d D' ·t d C eao, a carta aue a seguir qual se encontra a revista que di-

-nem ro a IreI a o onse- transcrevemos: . riJo, cUJa finalidadc iem sido a de vez qU'e q",freu estes ult1mo

E F t � t E t
li

�!��o �,�uni����n�, re������tt:J� de"�õY>Tenau. 15 de Outubro .

������I,,'udO� �':�;ui!�;���ses de

Senslve.is n.l�d;fica(,'õe:; e_111 Yir-. rn�reza OP�a e uz an a
,.

a arluat g 1·
- Umo, Sr. E, S,S .. em cuja dignidade eu d' I 13 fi d Icon ra uma enera Izaç2.0 a-; IIH!O Herin!! � D1). Presi- confio, 'pelas atitudes dcsassom- tu :o Gil el nUmel"() .• ', " '

.'

pressada, ficou decidido que dente da Câmara lVIunicinal bradas aO lado do povo, ha de re- G-u,19;"}1. O projel0 de lei subs A V I S O
as revisões dos nomes das, Nesta, conhecer o seu engano a sua in-

ruas do Cairo seriam sllbmcti- Li. no conceituado iornal tCT"'T�h"ã" prrnnea. qU:� o levou a tutiyO ueo projeto l·ü:11,i}O, e' 0 A "FORÇALUZ" avisa às Indústrias e aos seus consumi-
"A Nacâo" (11 de Outubro de requerer a publicação de uma no- ,

' 1
.

t d d h l'd f'
dos a uma comissão especial. 1951), a nota distribuida à ta, agravada pelo sensacionalismo segUlnte: Art, 1.0 � O quadl'J (lore� em, ger� , que.:. em VII' U e. �s c uva� laVl as, lca su�-

TI ft I imorensa, nronosta nelo di!!no do título, em primeira página; co- ,. penso ate d�lIber.aç':l0 em contrarIO, o RaclOnamento corretI-

,

- - -- r- - -- ........-.. ......__ . .p Vereador Gerhard Neufert e m,:, se houvesse interesse de ter- normal u'Ji' Oficiais GeneraIs

I
vo de energIa eletl'lca que 'Vinha adotando, confónue plano

1('11,0.".1"' machft... s.·m SI·oho
....

" I anrovada oor unanimidade ceIFas eu:< ap?ntar o jornalista do Exvreita pm tem"Q d� pUZ Dublicado pela imprensa.
____

� 'U III". IT
I DOr esta ilustrada Cânlara OSlas GUlmaraes como um men-

- <

"

E I
-"'-----

.

M1p'lliCinal. tj�E-�'"
�.. ,,� ;"tr':''''lk "ul��r fica ccnstitu'clo de: a) Geí1{:rais I Blumenau, 15 de o.utubro .de 1951.

.

'.' OI

t t 1 rotesto. em 110lue' dos ' por este motlvo, Snr Prcsi
" '. '

,-

I : spancou V·O .en amen e ""'"
I
y)r\I1cioios flue orientam a de.H,", ,,-,te reLliJu estas linhas. ,,�r.�

',d�)S
.\ l'l!l"S; li ��e'nITais de E- E F L S t C ti

.

S A
II ,-!l minha conduta e aue servelU. a sinceridade que me é caracté!rlS-..

. lnpreza 'orça e uz an a ·a lal'111lt . , ,

1���oHaa���ncia � ti=,n��cl�=d3�V���d� ·��-ij�i·���·�·�'�i·�_������i-���i.�-�������������������������i�
h ,...; revista "O Vale do Itaiai" -

fatos, no sentido de evitar que se
.. , •.... fé!" "

,

�

amem -que a qUIZ conquistar :rj:!st:eito às ,autorirlades êons- come� ,uma injusti�a. que1:>r"n'[.�

ZADR···
..

OZNY & SUTTEJ tltuIdas e hberdade de "rí"i_ a trad'.ça? de honestidade que loí
I ca ,_ �r;'l+-" !'l internretaf'ão \ e. continua sendo o. ap�n.a"io ,boi

RIO, 15 (Medd,). - O Indi_ lição' em. l'cgra ao audae:·QSO' -'1-; Ilustre Vereador, de app.. dignos Vereadores MUnJclpals.

viduo Rubens Faria, de 27 anOs "_1':>11 J'uan",
' mInha carta, elll"lgída aos ior- O Sr,. Gerhard Neufert interpl";'

ti I H�":; ",r'C! "um ranto lerlIla . e ta a 1ll111h�. carta aos jo!nais, l'('--

sOJteiro, sem profissã'::, e mora- Ha dias, :Rubens y'J)tou a '-�"P1"l� ('oJo(''Or �m choaue mo se,ndo um tanto ferma, que

dor no 'morro do Martl'ns, em assediar.a "izl'n11a e esta rea, Executivo e Legislativo'.
. P?ti�e,rla "L,""lo<:alr t,el":, Choque �,�e,

.

" r ,·(;lot. ..te serVIU ct! ""O e egls alVO .. IN€'Ves. 11'Q D1uri'C:ip'o de Sã':' g ndo, munida. de uma harra de base para a confecção da nota, ._E' tj.Ína interpreü'çáo de .s.s. que

Gonç:ll0, e' dad.) á cCnquistu- !e ferre e Djudada p'Jr seu fi- <""-""'"a �J" _Jurna.s. nao ·tem )'un-'I""o ç",.rre"pon.de a. V('r':"!de _;:JOi�. I
.

1 � _.
I' '

.

�

.

• �"qmp..,to na ver:i:":llde e a atih:�dc ao. pedIr aos JornaIS reÍlÍlcaçao de

I'a,ar, na) l' ·s.])"i(ando ninguerí1. ,11o, (','U tLlla sur··a tl"emen(J3. da Câmara Municipal patenteia-se uma nota, nâo me <liri"i ;>� '111<;-
t

Fif nllllJlen' c, Rubens teyl' li en1 H.ubens, a jJonl'J de deixá- injusta. cOl1(;ordando com a detar- ue Prefeit.o o.u â <!igna Câm!:'r:).
.

sua atenc'.rlo \._Jtad� ",aI"l � ",A "S"11!I!"'nd"" "l" d' ',,, ;,>açao. dos �atos, que apontam um esclarecendo, IstO. sl,m, aos meus'",
,,' Lt f ' c; J .\

LJ
Cl .._,- e �s �n 1(.. ... 1 ao Jornallsta SIncero como sendo ca- presados colegas de lInprensa. (i1_1e

sua vj.7:nlw .. Cr·sfna Batista. a soJo. paz de pmvoear atritos entre os a revista não havia feito "pedido

quem pU" -'.1 adir g
..

Ír ,t!rllante .OF Em estad,.' ,gravíssimo. io'1 dois Poderes Públicos. perturban-· de auxilio", conforme havia sido
" do, assim, o clima de 11'anquilida- noticiado, .

e prc]J;)stas ipdecol".osas, quI.:' ele internado no Hosp1tal de de. que é um orgulho para os blu- ,Note bem, Snr. Preside,üe, co-

foram S"lllpre repelidas, l\ics- Sã':, GGnpa1o. , menauenses. " ,exemplO para os mo a q�estão foi se modificanda.
.... •

�
• •

>
outros mU111ClplOS. A prune1ra n0ta publicada falava

11)'0 u"sim e';e: não dcs'stia, CristIna e seu fIlho fugiram,' Se eu procedesse do modo in- em "pedido de auxilio". Depois.
D�, que 'cstflva se passando As autoridades Joca's re"is_ terpretado pelo dinâmico Verea- surgiu R medifieação para "Dfer-

ela dc i' f'l! t·" "ato
b dor udenista, estaria negando os ta' e finalmente "proposta",

li C el1('][I a Um ' 10, qut I aI am o L. . princípios adotados por uma im- Pedi aos diretores dos jornais

!���,�2c��ly:l n���I�d�n�I�C�'J.ut;I��� :'lIllllllllll1llll1llll11lll1ll1llllnllllllllllllllllllll'111111111111111)11111111111111'': J i:nede;���ssàree���e.r��f�C����e i�=
:::;

7;:
tenção da minha parte em ser

:: _..__

.

:: "ferino" �u provocar >'choques en-
'

=' _ tre os dOIS Poderes". Assim o

de-II:: :: ve compreender e interpretar o

= :: dir!no Vereador, autor do reque-
,

ano �::_-= rimento.

'� D Com que inten<;cio ;r'a provocar
uma sit.uacão de"R!!r<-ldável entre t .IIIIIIIIIIIHIiIIIDI•••rIIiIillMIIIl.!IIIII1iIII!IlIIi!IIIlIIIII'II••••lllem;.1.:'MiI!ii_!i!llI_��

expeneneia no Brasil = Legislativo' e Executivo? Servin- I
lV'r'

, . d:: do a interesses politicas?
consagraul a .s_aqulna e ::: Ncstc caso. vereadores de outros

Costura AQUILA cümo a::<t partid0s. con!,arios ao. Govêrn?
.... ::: I estnrlanl apolando as lnlnhas atL-

nldhor e selll concorrên-::: 'tudes e V. S. verifica que isto não

'OUA
• se passa.

c,a en'1 "'C LIDADI!; e:": Afastado da politica desde 1945,

PREC'O'
-

onde exaltl'i. em praça pública, o:
... -::; . - nome do Brigadeiro Eduardo Go- f

= mes e defendi em comício menlO

rável (JS princ:nio� demncrâticos
_ prec;ados pela U.D.N., dediquei-me

postertOrnlente à preparação de
- uma revista, com a única finali-
= <:lade de servir aos justos interes- ,

= se� de Blumenau e do Estado. I RIO, 15 C\lel'id.) � O ralUO- concurso para ° prcenc!ulllent:..
� V.S .. Sr. Presidente, a q:uem I

so DASP (rUC p,:<lSUí mu'tas dos. car"u:Õ elc d"!("f2do qUe:
del o meu voto. bem como ao Ilus- I ' .' , .

" '"

tre Prefeito Municipal, sabe per_ ;ldyeniarlOs e telTl proyücado cnara, se apl'I)Y<lda, O_'lHO se

feHamente qual a atitude por

I
seU acervo, todavia, cOm Um I espet'u

O seja,
mim assumida, desde aquela data"1 ' . 'I' t .,- AI d" ,[

.

·t·' , ,:

Nóão existiu, portanto, da mi- 111' � 111l:11 lnJII:'�a{ c, can·U).J
.

U Il1a rc UrJ:!;l J1�� ]'.11 I.l
nha parle. o desejo de colocar em .wn--f':.' li coletlYJdade, wmI S(�- maIS dez d('lc�3cwff d!strlla'�
choqlle os Poderes Públicos c

eO-I'
j.. II di'l 'obrj'''ltcriedade de! e cUm u II1'eenchiH ent.o (os

nhe�cnd!) este fato - outra sera u ' u. t t"L I ' _"
- 1

.

interpretacão do dü:no Vereadnr. pl'esta��ão de coneurso' por

I
eal'eI°;'; de dt',l'g_at]'Js e,pf'ew!-

_Em. minha carta, aos _jornais, l.arte d:o quem aspire a em1Jl'1:- zad:::s e l'c')' ,::,nais, !ia\'l'rá de-
nno fIZ qualquer referencla de-'. .l.: •

b
.

sairosa it digna Câmara. Nem a I !,;J pubhcl). zUllo vHga� abert"s d: dc' Cg3 ..

�'cr�vi .. com intuito de torn�-la Fe\izmente, a praxe dus

COU-I
dos d'stritais, as qua's �edl(j

ferln;t fi que�·n. quer que seja. curEns "clI:ou a ser CUluprida l)l"oyjd'IE l11<:Õl"lnio cOnCll"'J
PedI que retIfIcassem os tern1.os

I
- � "

�

, (_..... 1 õ:::I
•

:'pedido de auxilio", "oferta", pa- ú ,risca. Var'os S'e [neUntr3:IJ Esce p,ollto da ref'_'l'ma e'

ra" o verdadeiro que é "orçamen- ahertos, tallP na esfcra ll1unÍ- I i:lJl�ldente mGra) zador. r' rq;Ji'
o

Ii, y, s.. Sr. Presi?ente. pOde-l cipa!, c�HnO na federa',,_, _ I acab:J,i'ú com <\, ('urrida nTg'O_
yesrlllcar .que consegUl o .�eu ob-

I ,-\ 1'etol'ma da Pollcla naO I nllÜ1>'U d':Õ� e:u":sk.Jauos. que
.letivo. pnlS. fltll::llrnente. "'tq ..�� f,.-

. �
� _ . F �;- .

" ,- ,,,,. ..

1
�

..

la em "proposta'", que afinal não e�c�'l'ou. a ll�_'la izaç,IO r:eLe�s-1 qu,)Se SLJJJpJ C. lll(�;'ll:'O cOntra n

(Conclue na 2.a pg. letra E) sarla e mc1u u :1 eX1gel1('ja d" vontade do ehefe Oe P:Jlicla,

sSQme n

CII Lima
o poslo
IJI.P .E.JIPC.

. RIO, 15 (l\�erid.) - O sr

I
CAPITAIS

LoOuis Enseh,'"direh.:;�' da COU!- Durante :sua permanencia
panhia Siderurgica B,"lg(J,l\Ii- >la Europa, inf.ormou (J sr, Eus

neira, retornando da Europa, i eh que fôra, procur:J{]I;;. lror'
reye10ll à

.

reportagem que va.-: _grande numerO de industr'ais
rias industrias franccsas, bel-; .desejosOs de investir cap:tais
gas e alcmãs, ligadas à fnbr'ca· 1 no Brasil· Por outro 'Jado• em

-

J t-
. I

f' dçac (O açü, CS 3D Cm \"as de! seus eontac1::'S com 19uras os

tranfcI'ir_se pa1;a o Brasil, A.J alt{)s círculos economicos e

díantoll quc l1111itcs estude,;
j fihanceíros, procurou interes'

SObre jlossib'lioaies do n!JiS(j \ !"1l-1as no nc:;�:,) pais. en('Gntr3n

mel'cfI("' , fUI'21l1 feItas e outr')s i
do 'boa receptjvidade. e em eon

est{ío em CUl'S(J. v"jendo-s'" sequcncia outras estud·os sn

esperar p'll'a hreH� {l Ill"Jntu-! liTocessarão, brevcmente, pré1i'
gem ele nOnlS frlhJ"kas, espe- mlnarcs para novas aplicações
cialment,., em :VIin3s Gera; s e

(Conclue na 2.a pg. letra K)

Gellerais do
SUbSt:tllti"O

Exerejto, Es�e
{oi :lpI'esent�tF)

]..:,1' tcrnar-se nzc.csrario

duzir-se as modific"ções
o fim dc e3labe',ecel' a

intra

2.0 -,- As promoçõe:; para "lado com a da Estrada de Fer.ro.

• servirá COlno marco imponente
preencllll1l�nto::· de ya:;;as

rle-\
dum governo fecundo e promissor.

correntes da nova ol'ganização Espcramos que O Del�gado do

('onstante d�l flrt. 1:0 far-se-ão IAPETC, em Santa Catarma, o es-

.
. t

\
timado lider petebista dr. Rafael

progresl\"aJuenLe no .C'::,rren e
Cruz Lima, venha a intcrceder jUl1-

ano em 1952 e em 19S3. à Illcd'_ ·to as autoridades competentes,
IConcíui na 2a. Pago letra H) ,Conclui na 2&. Pág. letra JJ

eOIl!

il1(J's-

pensavel proporci'Jnulil1ade en-

'em viagem de fer;as c' negO�
dos, Na 'oportunidade adquiril1
uma sede de instaiaçõ'cs cOm

plementares para as us'n?s d8

João l\ítD>llle\"adQ, em MinllS,

d1estirlUdas fi. melhorar a pi'odt.
. ção de ·seus· .altos . fornos, qua
deverão cnt.rar PIn funejona
menu;) no segundo s"mestre do

ano J)l'oxim'o, Os no\,os 'equipa
mentos permifirão um nUm'en-

toO de 50 'Por cento 11':> 1'endJ,
mento da usina de ;'dol1!ev8,1',

e C't'evarao fi 250 mil tnne1ads\.
.' a�najs a .pr>Qrlução gldJal
Belg.o.J\Iineira, incluindo a. do"

:altos fOrnos loca1izad'Os em Sa
.

bará.
.

_ .•�r>l'i��:""
E
N da

N
U
N
C
A

ESPECIALIZADOS 'EM MOLAS SUEDEN
1\1
o
L

u

MOTORES E GRUPOS DIESEl
MOTORES'A GAIOUNA

FERRAMENTAS
RETENTORES
ROLAMENTOS

PECAS
,
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RUA XV DE NOVEMBRO, 139:� - ex, POSTAL, 212
Endereço Teleg,: "'lVIOLDIX" - BLUMENAU

'Iu�r�am OrdenS as forças
. inglêsas na canal �e �uez

::

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

Delegado de Policia
'!l'f�

de m·ão:forte
=

os
... .

ct'lmlnosos

,.

preClsa
pa.ra prender.

influentesFarad, Zona do Canal de n:me do povo egípc'o para a

Sucz, 15 (UP) - C,onfirmase e\"aeuaçii..o britanica c unidade
quc as tropas britanicas do do E"ito e Sudão:1 rnle o Eoi:,o =

(' 'd S t-,
. I

t> , '1.' "
-_.

,�nal C llez es <�':' (te prontl- entrou em n'?gociaçÕes C')1I1 a

dao, achand�_s� susp�1isas to_! Inglaterra yisRndo no",i trata.
da" as perm1fsocs, I d'O,HI:{�UNI�O VIW���TE .

O ('�lcfe do !:r:wel'no 'egÍpóQ
1 �ONr:RES, };J (LI, � - O I hlstUl'lOU, .

de:"Jil'l 'JS cntcndi-
e,lde dv Foreg�n OH.ce, sr.: mentos I"nt.re Londres ·e 'o Cai-

.

D tldHerhert ·l\Torr'g.on, convocoül1'3, :\",,1111 e�II�'" ns jJro]::éJstas �. eSDlen O .Ima
urgentemente t�d':)s oOS te'cni_' (ontra-")ropostas entre 'cs

d ]1,1' 't I' ri E'
"

t Icos � ': Il1lS e no o xtEnor dt.)' li gOY€I'UOS aC€lltuando que en rev Qta que{'s�:ec:al'z.ados em assuntos' hay'a r-cdiéb ao embaixadOr ..,
'.

.

e.g1yc10S. p3ra estabele('e�. a .pCl_ d'! Ing':aterra apres�ntar as u�, Ihtlca a adotar pela Gra-Bl'eta .t.ímas proipostás 'antes do fim D oD'uelll publj,.ounha,
.

em (·.'n�€qu·�nci'! da (.\;:-') da scssão p'irJamentar egipcia, 5
.. . '.

.,'
l1Unc'a do acordo an§;;lo-egijJ_: da 15 do' c,:Jrrentc, RIO, 15 C.VlerÍd.) _ Os jor_cio �de 1936, feita pelo ,pres'-) Foi e;ntão aí que Naha:; .PH_ .

d:n ..e do Conselho do Eglt.:;', sr, dm anUncio_ll a' apresentação nais ;publicam um tClegrama
Nahas Pacha, de quaipJI decr.etos-Ie;s, cOncei de São Luis, ,;:;.nde se faz refe-

E��,ERTRADOR OS JH'nte á abl'ogação desses dnis rencia a uma carta do ten8ntp
,

EN I�ND!�lENTOS ,
tmtados, sobre o "st.atus" do Renato Archer, desmcntindo ao

CA lHO, ,1::: . {!J� J - Duranfe· Sudão, .proclamação d� Faruk rr,' ,"
sua exposlçao <€lta. 20 P�r"lI-! (1:<mO rei dO' Egito :e do Sudão. I

",n,eral
_

EdJar,dtno PInto· a.s

menta, c entrecortada' varias e fi Asscmble'ia Constituinte declllraçoes pela rev':;h "O
vezes par anJàW':\S frenet'("'Ji) sudanesa, t CRUZEIRO", na reportagcm
dos deputad:::>s, () pr1meiro mi-'
nistl'o Mustapha EI Nahas Pa_1 [chá passou €m l'�vista as con-

['dições da assinatura do trat"do
<le amizade angl':;'_cgipclo de I' A'
1936 acentuando a "pressão \ O aposentar-me das tuncões ele 1°, Tabelião da

mOral" que tinha desde enlão .

'. Comarc� de 'Bhll11CnaU, agrà'dei;o as prO'vas ue apre�
dcminad,o a atmos·fera, ; ço e. estIma com que fui distinguidO' durante trinta
O chcfe do governo dcchll"":.u I e ireis an.os e aproveitO' O' ensejo para recomendar

que a Carta da ONti proihia 8. i aos nieus amigos e clientes o 11O'VO l°. Tabelião snr.

a�ress�o .

c' �'e('.omendava as I! I BENJAMIN MARGARIDA, cidadãO' sobeJ'<llllente
dlvergenc:13s; . l'd

.

-

""" C� lM
.

t
I eon leeI o e conceituado, nomeado por ato do Ex-

'�... � t\. �"r ,,. - aCrescen OU) SNa113E\ Pachá _ cJijz que toda" I
mo. nr. Governador do EstadO'.

Os tratad!�,s enfl'e os Estado:>: Tabelião.� OTTO ABRY
contj'ariarido {J estatuto de
ONU seriam nul·as. Foi de ton-

f'Ormidade COUl ';;,;;. pl'�nciJ)ios da
Carta da ONg e a pedido UlH.I-

CAS!A V l LES
RUA 15 DE NOVEMBRO, 730

BlUMENAU :
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I

Donde se conclUe que, n"ss3.

febre de desmentidos -e de fal
ta de C'�tl'agem para aguentul' o
pêso da !palavra, 'desta vez o

tiro falhou, Ninguem pude COIl

testar Uillrl, entrevista que já.
mais foi pub',icada,

MOORE McCORMACK (NAVEGAÇÃO) s. A.

acabam por ser nomcado"" em

detrimento uos dircitos de co

missúr'os que se destacaram
mais do que elcs, qu:er em

inte.lig·cncja, quer em pre�laçüo
dé' buns �cr\,içus ú caUSa pUD'Ú'
ca. quer no concurso para °

'IlgressD na carreira,
O c,.nctlrso p(>ra delegado

ccil;rará todos. 'Js comjs·�ál'ios
11'0 mesmo p'�' de it!u8Idade c

ate' que a ref.or�na �: 'SSe apro�
"ada, não d:cyer' ti '.ê general
Ciro HCzendi3 nomear ma's
nenhum ocupante p3ra qual
quer cargo vago, Seria uma
mane'ra habi! de conter os em·

pist.::.!ados e de dar satisfaçãO L.
-cômoda aos pisto',!)es que o "f'
alClrmcntam,

I O prcyi:1Jcnto (le delegadO
1 deve seglllr as mesmas nOrmllS
,"IJe(}�'cid'1s ]<.:, preenchimcnto
do cargo de .iu'7. �nbsLituto.
pr'Jr�', Isso üy'tarú que c dele
gau,.::" send'J u:n iucinonário e1l1
COnl'lH'sO'e g:U'antia no cm-

l comissão qUl: lhe pc,de ser ti·

Irada li qualqtrer momento, se

,
atemurize llG cumpr'mento {los

I Seus deveres,. muitas vezes fe,
ehando a'.:·s 'O1l105 a infrações
_praticadas por indjviduos que
d�sfrulal11 de pos'çüo OU de in

fluências,

i .

Certo rir.' .(Iue. injul1\;õCS j)�li
I tll·a'i. _

ncm 1ntr1;:US dc basliao�

Il·es. �ao ç, poderao aLl<:tar eln

I funçao, o tie'jegado de ])olic1a
. lll?lhOr cUmpril'á seus devere.;

,� .agir". eé.'ll mllIs desembara
ço. UUtOl'id'ade e animo e:JIltrrl
" infr".l:)!·es d:l lei, tenha;n ou
�lo influenclas' a, protege
Ias.

O concur.s-;:, '. para de]egad';l

í Q'3lrarit.'rá II sucesso da reforma
, :\1 t'sta l.l111a prClvidcnCla quc

I .iú deyej·ia tel' sido 0anerelizada

I
�lá muitos an'1s· prb m�11'�.s,
teria ccntr;bu;do ]Jara que o

\ n.F.SY, n:lO 5C visse. cOmO se
1 Vf·· !FJ n;'_,!}!ô;-·nL-J. 1."1P-:rtldO f'Or:�

�leE::r·=sa.3 � f�:,'!!d!) ::l df::..;e!:'\��"lo
autarida:1s;

�

r}lCJid!õsa::. € Que

I
parece ha,'erer:;' fe'to o iUl"n
ment�':1 de nU!1C2, TI!;.i!: t.r2b�
Thar�

de seus enviadcs
l\Iaranhão.

0. plt�'reseo d'� foda essa his
tor:a é que, na :iuensagenl jt':lj-_
nalisticn em <ll'l'eço a revista
não pullPca I1lm alribue- ao tt'-
11°nte Archel" quaJquer e,.,t�T
,,1sta (lu dedara�;ão, a Jwoj:.si,
to da crise de seu Estad::> o!,

da pessoa d·o gene�al Pintü•
Não existe n'ada a ei'se l'e�}J"i[:'
e .�ç reportcr apemt'" r-lo .refe
reneia ao si. �r. Rena,to Arelr�r
- de passagem, contando um

caso ocorrido cCrn ele, nas ho
ras tempestu!;:,'sas Sem que a

narrativa dO 'e-,piSDdi:o fôsse cr'e

diitada ao tenente e vice-gover
nador,

PARA fERIDAS,
.

.' $o:

E C Z; .E MAS I

I N ,F l AM A ç O E S,
COCEIRAS,
f R l-E I R A

Comunicação
NUNOR EXISTIU IGURL

5 (

ESPINHAS, ETC.
�=====;;::;;:==;:;,;;;;;;� "

:�!��;:�\����R:�� S!1;}n;�'ita�1�
batalha0 !!'!�ta.bu-ss !l'J.!l1

camuamento b1"itànico
Port'-Fuad, 2_ esper2.
Ord911S'.,

Passageiros e cargas para

Oomunicação
Tenho o prazei de comunicar ao COME'RCIO,

INDU'STRIA e ao POVO em geral que, por ato do
Exmo, Snr, Governador do Estado, fui nomeado 1°,
TABELIÃO da Comal:.ca de Blumenau, em substi
tuição aO' conceituado e conhecido Tabelião OUo

. Ahry, 'esperando continuar a merecer o m('5111O a

püio e !lrduCIld<1.
.

IIENJAlYHN l\'!A:RG_f�E·!DA
1°. Tahdiãfl

Sala ne• 2, do Fôro �a Comarca d� Blull1ellau, (E�
rlificio .da Prefeitura).

'4-•._--�� --��--__ ,----�-. __

BALTIMORE NEW YORK PHILADElPHIA

e Portes do Mar das Caraíbasl

GUANTA PUERTO LA CRUZ CUMANA

CARUPANOMARACAIBO PORlAMAR a

Reserva de praça, passagens e

CIA� COMÉRCIO
demais informações �om os agentesJ
.....

...

.nDY5TRJA MAlSURG

Telegramas. IIMooremacic:u ITAJA!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




