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IA Tunisia
ASSIS CHATEAUBRIANO-----

lei. 106 foram aprovados, ':e
sultr.ndo nas J OH leis decreta
c:.'JS, 4 'foram rejeitados, 2 fo
:'am devolvidos ao Prcreí.o
Munícípa! para novos estudes
1 foi retirado pelo autor (' ,-,.

cemaís 7 estão em andamen
to,
REQUERIlUENTOS

po - é um novo, e inevi
tavel episodio da r�voHa
geral do mundo árabe con

tra os restos do imperia
lismo europeu que lá se:

fumou no século XIX e

que desde a primeira guer
ra mundial vem recuando
a linha, apesar dos seus.

esforces- para retardar o

d@seri'volimento de um

uroc.esso historicamente
lnevitaveL
Essa revolta, corno pro

curei assinalar aqui várias
vezes, já é em grande pare
te vitoriosa, mas infelís
mente está sendo por ou

tro lado, explorada preci
samente pelos elementos

negativos da politica e da
sociedade dos países que:
se emanciparam ou lutam

pela sua emancipação, ti
que lhe deu, em varias

deles, um. conteudo rea

cionario perturbador e pe
rigoso em uma quadra
tão delicada da politica
mundial quanto esta. E' o

que acontece, por exemplo,
no Egito.
Nv que se refere á Tu

nísia parece-me interes
sante retomar as declara..
eões rfeitas por I um dos
(Cortcl.ui na 2a, pág, letra Z)

l
RecJ, A4. � OfiJ!lJ",.

Rua São Paulo, 3.191
lTOUPAVA SECA IN. 187'

A crise que se declarou
nestes ultimos dias, na Tu
nisia, e que naturalmente,
como se sabe, vinha fer
ventando há muito mais

tempo�' pode dizer-se
mesmo que há muito tem-

PRf�r()U JURAMENTO, O�rfM, A NOVA RAINHA
DO···I/iAPEJRIO BRITANICO, fLiZABETH SEGUNDAI

\ -

«Invoco a ajuda de Deus pata
cumprir dignamente a pesada
tarefa que' me . foi· confiada»
-"...c>Ml!.GADA .. �LA EMOÇAO DE UMA HORA GLORIOSA E

TR�GICA - SEGUIU PARA SANDRINGHAM

--

..-,--

, \1------'
11 NAIROBl; Kenya, '8 (DF) - Numa cerimônia que se !;
ii revestiu de Simplicidade, Elizabeth Segunda, da Grã-Bre-

III
.

i tanha, foi hoje proclamada rainha do Kenya. 1
I CERIMONIA DE. ASCENÇÃO !
I LONDRES, 8 (lJP) - Aproximadamente 192 membros "
i . do Conselho Prívado assistiram, hoje, a histórica cerimô- 1.

:1 nia da ascensão, reproduzida hoje às 10 horas no Palácio ·1
li ele Saint James, A cerimônia durou vinte minutos. Espe- I
II' rando a chegada da rainha na chamada "Sala 'de Entra- '1 .

I." da",: estavam)' particularmente,' o duque Edinburgo, que']
.

ji.'
tmbern é conselheiro privad.o dpsde 4 ?t:: dezembro filtimo, IIo duque de Closester, o prrmeiro Mínístro, arcebispo de ,1

li!! York envmerosos ministros e ex-ministros, entre os quais 11O sr , Clement Attlee,
.

. L
�--.;.......;;._.._..;."-!! 11------
A raínha chegou da sua .resídên- " mérito, Elizabeth Segunda1., dccl�-

ela, de Clarence Rouse, ao pátio i rou:
""

de Saint James, pelos jardins. A·' -. "Invoco a ajuda de Deus .pa
pareceu precisamente às 10 horas ra 'cúmprir dignamente esta pesa
na "S':l1a' de Entrada", .víndo, sim- : da taréfa que me foi confiada tão.
bófícarrierrte, da Sala do Trono, A' cêdo, Nestes momentos de profun-

.

rainha ficou, por um instante, Imõ- do pesar para todos nós, é gT�de
vel, grãve e como que esmagada

I
consolo para mim contar com o·

pel" emoção dessa hora gloriosa e j vosso atéto e o aféto que todos os

trágica. Com voz firme, prestou a . ,povos sentem por mim, minha mãe
então, juram"nto nils formulas tra- 'e irmã e demais membros da farol
diciónais, pela mnllutenção do pro- lia real ..Meu coração está dema
te�tantismo na' Inglaterra e Iiber- .aíado dolorido mas' eu 'vos direi que
dades

.

à Igreja Presbiterianá na E�- ; trabal\�arei
.

sempre' ·.com,o meu pai
cocia. Sentou-se .

apenas por u.rrJ. durante todo' o seu remado, para
momento para assinar a formTJia, i'nia!'ter o re�� 'Constitucional. e
do juramento e depois ficou de pé, I !>�omover a felicIdade.e a· prospe�
diante do .Conselho, Ap.!?s aprovar

,

rfdade.. 'de IDfus. p�;r?s!: espalh'ido�.
algumas ordens ao Consetho Pr-i- "pelo mundo mteíro ,

vado, fés, conforme tradição, uma l.. .'

as in-

Tropas Comunistae Cllinêsas
Na Fronteira Com A Tailandia

fminente
BAIIlGKOK,

------ i "!,----

a mobilização ger�f no .
país

8 I UP) - E' írni- c.ar: pors H poucia egrpcia pouco

do I
!

PROJETOS
APRESENTADOS

, li'.(I!'am apresentados ao pie,
nárro, para devida ldtura. dis
cussão e votação, 120 projétos
de lei, sendo 100 de autoria
do Prefeito Municmal, 3 da
Comissão de F'irrari, I:'. Crça
menta e Contas do Municípro,
3 do Vereador Fúlvio Ernmen-

nente a mobilização geral das for

ças arrnadas tatlandesas ern vista
da presença de grande número de

tropas comunistas clrinêsas na Irun- .

teira sul da Tailandia. Informa- I
se que o prermer Songgran fará !
I.1m apelo ao povo da 'I'aí laridía,
esta noite, para que coopere pte
naznente com o governo contra

quatquer- possíveí agressão.

ou nada fés para evitar que súditos
britànicos fossern mor-tos d�l uu! ...

nctra mais barbara e brutal.

OURA ]lE J>.\Z lIlUNDli\l,

P.�RIS, 3 :UPI - O perigo d'.!

guerr.a, hoje, é menor que hã trés

mêses e Inegavelmente 111UitO rue

nor que ha um ano. Isto foi o que
aí írrnou, aquí, o secretário geral
dn ONU, sr. Trigvie-Lie, falando
HOS jornalistas. O sr. Lie írizoLt

que, apesar das dificuldades e con

trariedades. a ONU acha-se agora
em melhores condições que nunca,

de' continuar a obra de paz 111un

tli a l.

1'RU:,iAN CnITICOU FRANCO

WASHINGTON, B tUPi -- Fnn
tes autortzad as d ízem que a ouscr ..

vaçáo do presidente Trumun. de

PROTESTO BRITc\NleO

LONDRES, _1 {UPl - Acaba di.!
ser divulgada o texto da nota de

protesto britânica contra as recen

tes desordens no Cairo, nota essa

naquela Capital.
que existem for-

de "convantencía ofi-

EXPRESSO
BLILM;ENA,l!l-CURITIBA
End:'Teleg.:
AGENCIA BLUJ\IENAU

lllunicipais de

Camboríú, deveriam ter um pouco
mais de cQffiplascência, princípal_
'mente com as pessoas que se ser

vem de transportes coletivos, pois
elas só vão à praia quando seus

II Incerlo' O s·U"cesso d'O· �;:p��n��::, ��:��:i�is�Õ��;�� P E ç A S F O R J)

tempo para sentir as delicias da' gurança L E G J. TIM A S.

, dto prefel' Casa do limericano S. A.

!
.

.

.•.. '. ...... �:�a;:��ê!u:oo�:��it�: �:;;:� :,����::e;1i:a��: Ramos � voltassem a vigorar os preços '111-

bomba.rdelo., ....
'.

da ChIna i �:c:: :;::;n!r�: ��a:�:!, ��� li���' com o delegado de po�cia de Retidosrem !��� S�i:r;�o��a!���;n::;�:e r:p;�=
virá pesar em seus bolsos no fim Xapecó. Após o encon ro, se·

puIação, que não escollde sua sa·

do mês. guiu em automóvel à zona r Florl"ano'p·ol·s tisíação nos comentários pela"
--'-'-�--;..;.,..-1I

.

; II I E êsse unico dia, na semana ou fronteiriça, ?companhado do I ruas, pela energica atitude do sr,

nL E O ° DE MAC AR' "_ • .;."'- lh
.

tr balhoso . José Américo. Considerando-se fe-ROBERT TAFT DE", ARA QU 'PLAN - no mes, "u.....= es e a
'capitão Libero Camilo, lllspe-

0-'S J"an ga'deO,ros lhes, centenas de pessõas enviamTHUR QUANDO"NO COMANDO DAS FORÇAS ALIADAS, pois sendo as pessoas ®rigadas a
d uniçõe� do'

----. SURTIRIA RESULTADO ---- deixar o ollibus distante da praia, tal' e armas em"

J
telegramas. felicitando o governa-

'

WASHINGTON, 8 (UP) - Fa- dados :r�"lmente suostituidos, enfiO 'o fazem carregando seus pertences nlunicípio, de um sargento e dor", !lgradeccndo pela feliz e ener-
. I (b

'

tr t h ) e is

I
'

d P l'cl'a De gica atitude ã bem da ordem e dolaudo num prograula de radio, o i,t:.s. que vão repousar nO ·Ja.pão .

I ar_racas, e ou os ape rec os -

de Ull1a praça a o I ,
-

1" l' "("" 'd'dI'" F orlanopo IS, <> ''-Ler! 10-1 bem cstar da população,senador Robert Taft disse que as ACUSAÇÃO DE WYNGl\IAN 10 nao e nada agra ave para ...uem· clarou à reportagem que ,10-
propostas de Mac Arthur' para RHEE vai ã. p1'a:a descansar, por apenas

Cf
• O encerraInellto do na1) - Em virtude. do mau

EFEITO DA GREVEbumbardear a Mandchúria c blo- PUSAN, 8 (UP} - O president, 1 {ConClUI na 2a. pag, letra 1) ",o apos tempo, os jangadeiros cearen, I R[O, 8 (Mer;d,) _ Esiá surtindo
quear a costa chinêsa,' seria possi·, sul-coreana, Wypg· ! 11 ._� .----- - ....� 1

ses continuaIu retidos aqui, I efeito a greve branca das donas de

��: ::!sc:�l::;:�:q�=:�EuE=· :::r::��;:���::;:0�;!r:!�:7:� 1 «CHATEAUBRIAND MERECE, A II ;,eor;t;�::��:, pr;��;!:i�e��:� 1 ::�;���:�:�:��:t:::���:;::a�:��cem mais esuItados uma vês c·ue mIllla.<. contr:< os barcos de pesca contlnuanl batendo na CIdade, na sul, onde os açougueiros estão� força, a';�ea nort�-a�ericana "';0 n'!'GlúC'(.s. CONSAGRAÇA-O DO BRASIL» I ainda agora inúmeros poste;; cedendo à greve. De modo geral,Fxl.remo O,· . .:úte pareela estar de-

\ I
caíram e diversos desabmnen- os açougues da zona norte, onde as

I
GASPAR 8 IDo Corres- ! correram normalmente, pro-caindo, enq,,:un.o a força aérea chi-

-

'.
. I.,..

CarneS eram vendidas a 24 cruzei- pondente) :_ Com a presen,! cedendo-se a votação dos"

t
.

tos foram registados, ínclusi-
� 1 t

l'ésa ·aumen".:wa na me8ma prop"rc .

E C SS
-

O DA CANDIDATURA DO SR ASSIS CHA- ros, desc"ram para 20 cruzeiros, A "Ú de 22 COl1yeacionais, re:l- meInbros e�etivos e sup en es�ãO,
. . ,

I �:iU�R�N� DIRETOR DOS "DIARIOS ASSOCIADOS" ve de um cinema que ruiu tendência ê para baixa ainda mais ,'úzou-se, dia 15 do

corrent.::.!
do novo Diretório, que ficouRAlXAS XORTN-AMERICANAS

I·'S- PA"UL'O, '8 (-Tltrerl'd,)_ -. lo .BrasiL_O 5,'1', Assis. Chatea.u- :l'ragôrosamente, Até o momen· acentuada, Também os frigorificos lia residencia do sr. U"dolfo assi,l11 constituído: Membros:WASHINGTON, B iUP) - lrife�'
. J.,'L. estão cedendo substancialmente. Günter, a Convenção extra- .Tuho Schramm, 21 votos; Au-O· Ministro da Justiça dinglU bnand nao � apenas o ma�or to não se registrou vítimas, Os .

I B dI' 20 t R/'
ao. sr- ASSis.Chateaubriand".o paraibano VIVO, .1nas o malDI" d

'

t' "Anglo" é O maior fornecedor dos úrdiuária da UDN gasparen- gusto e use 11
•

VO os; 0-
. •

f Janga eIras esperalu par Ir, açougues e passou a vender o qui_ :;e. com o fim especial de

l'e-j
dolfo A. Schmrl.z, 19 vot9s;

I seguinte telegrama: ' paraibano -=- a Irmo sel? ne-
logo que o tempo melhore, lo de carne de boi, trazeiro, a H estruturar o Diretório loc<,l, Sylvio J. Zimmermann 19 vo-

e
- "Aceite minhas �in�er�s nhuma al�lsao aos ,�elllldro:;� .

d �nl l'.WllPI'l'JUellio a'.s determi tos,' Rodolfo GÜnther, 18 vo-congratulações pela dIshnçao dos' demals. Esse Jagunço ,
crUZeIros O quilo. quan o o preço �

-

T" �T 't 1"que' acaba de receber dos -:-
- - - - - - - - -

Jantaria:
era de 17, Apesar .dOS a· nações do nov? Reginlento .l.n'jtos; MarIo

•. ,anZUl}, <> "v�-
E que t<lnto bem ·tem acarreta-' "AI VIAJAR? Çouguclros h,werem cedido em terno do PartIdo. tos; NorbeIto Koennch, lo vopartidos politicos do seu s-

'RA'PIDO CO"'IE"'A muito nos preços, constatamos que

Itos.,
Luiz Franzoi, 17 votos;t d O O ·b se en do ao país, merece, não só a .. �ii o, .pov paraI ano

-

íb BLUMENAU _ lTAJAI '. em toda zona norte o retraimento Sob a pI'esidencia do sr. Ro- Glauco Beduschi, 16 votos;d' .c�
g

, nas consagração da ParaI a, suagran ecera por SUlia aI
ten-a natal, l1.laS da Patria", - Ida freguesia é impressionante. dolfo GÜiüer, os trabalhos de- Carlos B, Fontes, 16 votos;úrnas o nome de seu conter-

. , _ __ Engelbert. Schramm, 16 vo-râneo ilústre, para represen-

à d
.

,tos; Durval Pamplonu, 16 vo-tá-lo no St!nado. Abraços",

S' t t 1 V't" Z' 16
:BLRO.1GOIO 8DE(M�ERE;r�d,)U RA"t1�� O·me'n' e en ro e.uma s-emQ-na �:t�s; lL���O�C�����������', l�,

votos e EgldIO TambosI, 1::>: I Nereu Ramos, sóbre a candi-
" , votos,: daturà do sr. Assis Chatea�-

1
.

d ·
.

1 A S 1 t A t"
.

B <:. 1

:lbrian�Adi���lI��l�Cia,acapaci_ �serásepu ta oomOllarca lng es ����:!���h l�������t'f�i�
'1 dado de ação, a intrepidez e .a .'.

Dalla-Rosa, Pedro Geraldo. combatividade do sr. AsSIS . ' ,

d b � �

B d h·.1�t��t�i��{�adg's��S�:t:Jo SI��= George VI de�apare(eu �m (onsequencla e uma trom ose�,.(OrOndna ;����f::!�����2��J�;����I tal, como' o foram do' Brasil
LONDRES, 8 I UPl ,� Fontes d:>. Casa Real Britânica informaram que NAIROU!, B (UPj - A princesa, sal tem dois filhos. O herdei,·tI do da Silva. Hercilio Zimmer-através de vitoriosas CaIl).Pd- é orov?vel que o sepu!tamento do<rei George Sexto Se l'calize na semana agora rainha Elizabeth, 8cguiu via trono DntünÍ<:n passa a ser o I) in- lTlann, Rolf Zimmerrnann.

.

nhas, COlTlO a da Aviaçã.o, U
q':;e começa a 17 de f;;ereíro, Esper.a-se que OS restos do extinto mona,'- "érea para Londres, onde deverá cipe Ci,arles ele pouco mais de dois Bertoido dos Santos,

..

Vida!
. Crl'ança, da Cultura Artística

M 1 KC'l. sejalu trasladados. amanhã, para a Igreja de Santa Maria ada ena,
I' chegar amanhã ás 15,30 horas. anos de loade. A nova rainha t.rl- Panlplona, Emilio rugel: ee· outras. hão, em pouco tem-

"

E d' - em SandrighID"<I, e depois -le\'ado para Londres,. " I LONDRES, � (UP) - A prInces,," Um",a dc<uc:.uctrou sempre o "nal,_ Hennillio··Fjchin�.. .?'l' segtu apo, de evidenciar ,a Naçao a
Enqtlanto isso, no Palácio de S,\Íllt James, reumam-se o �re:rn�'r I Elizabetl� sera proclamada ramb« pOfun I! interesse pelo governo procedeu.se a CIClçao da.Co-sabedoria· política com que se·

Churchill, o ex-premiér Attlee, o chanceler Eden e todos os prlUclpais 'às 17 horas de hoje, Por outro la- de 'õUb Patri., O principe Cherlc3 missão Executiva, que fIcouhouveram os homens pÚblicos . .

t
.

da Paraíba, em o elevando ao membros do govórno britânico, A reut1ião durou vinte e ClOCO mlnu os, I do. noticia-se de fonte bem infor- scrà proclamado Principe de Gales assim composta:
R 'bl' " preparando-se o documento que procIam::. Elizabeth como rainha da Grã-

: ,yada de que a rainhOl reinará s� dentro de utn anO. A rainha Eliz',- Presidente R?doHo G,iil,1-Senado da epu lC�, Bretanha,' 10 nome de "Elizabeth Segunda". beth é a primeira que chega;..> ther Vice-PreSIdente JulIo

I
OPINA ° GAL. ATAU'DE DE CARVALHO 1 EDUCADA PARA A INVES- tõ.ono em sucessão diréta por p'lr- SCnXaInm, lo, Secretário Car-.

.

. ANAPIO CJr0MES
•

LONDRES,8 (UP) - SO�l1ente de hoje::. uma s':lllana.serà sepultado TIDURA t... de pai e o extinto monarca foi los B, Fontes, �o. secretár,i0.
'I

RIO, 8, (Merld.) -. O gen�. o rei George Sexto, Seu corpo repousará num ataude felto de um car- 1 LONDRES. 8 (OF) - A nova r,�- c primeiro !'ei a educar uma filh" Glauco Beduscln e tezourelro
,
ra1 �aplO Gome�; diretor da

valho den'ubado há tempos pelo próprio rei, e que foi lavrado pelo Car- I tnha Elizabcth desde cédo foi ed". l'lwa que o suc"d..,sse', Há ano� qar Egídio Tan�bosi. Encerrando

11
CarteIra do cr�díto Geral d� pinteiro real JÍl"mie Emmersoll, de set;l1ta e três ",?-OS. Q I�íe�mo que de. (ada para a investidura que hoj, Elizabeth tem aceSSO aoS documcn- a .:;essão () Presidente R�dol,:I'oBanco do BraSil. ()o�,�er5,a� zesseis anos airaás íés tampem () caixao para o paI (\0 reI agora morto, i" colcca à frente do vasl.o Império ",5 d" Estado.

.

GUnther agradeceu a 1ndls-, do numa ,\oda- de amIgos S'?- , Eduardo Quinto. -' , .

. l�ritãnjco, cuja sorte talvés estej::! I l\I:UlC!\![,'\'.'\ HAIA 110 pen:;:avel colaboração dOR

Ibcre ta ca��ldadtura do s�, .ASJIS \ CAUSA 1\10RT!S George Sexto foi causada por U1'1<1 "lll júgo. Elh:abelh é casada 'oum o
' ENTERRO seUS correligionários e C011-

". �a 'eau rll'Ul ' ao. ena o,
Salldringham lnglaterra, a (UPI 1 trombose coronaria, rrlncipe PhlJUp de Mountbàtten,! LONDRES ;) (UP) - A l'a;l1ha gratulou-se com os mesmos. ·dlsse:

"S á
.'

d
- \_ Fontes médicas' autori�adas de- VIAJOU PARA A lNGLA'rERRA, �,gora rluque de Edinbureh. desfie EIi�af.('th s�gunda. s"'� nome ofi· pejo êxito alcançéldo no obje"- er um. sena or, ·nao '"

- no .... .. I d 1 e&.7 o
.

(C 1" ..,. .. "a n.,.·' 1....."" B) t;"I'\ (1::0 ...""nia"
. apenas pela Paraíba, mas, pe- .

dararam hoje que a morte do re! EL!ZABET o \'mte '-'.0 nOVem.)ro < e _. _. �:a- Olll!_ll", � k. !,,,,"'.' "'�-'" ._. '.' ,_ • _
' ...._."�"' '.'.' . ,

Segt\ndo
. iIlformações"' que. nos

foram transmitidas por um vera

nista ha pouco regressado de Cam··
,poriú; a situação, ali, no que <;e

refere aos. transportes coletivos
que demandam

---_-----

zona

peUCO depl:lis . da primerra -sessão

II�el:;a dC.1S', de1.egados á �o�ereht�ía
ne annl"sticio,

.

PEQUENOS PROGRESSOS
PAN-lVIUN_JOHN, 3 (UP)

Tan to os aliados' quanto os' comu

nistaS fizeram boje ligeiras conces

sões nOS dcbates para ° armistí�
cio na Coréia. As Nações Unidas g.

briram mão da sua exigéncia pa-'
1'a que mais de cem mil prisionei

comunistas :fosseinros de gur;rra
"trocados por civis deslocados p'ua'
" Corêia do Norte, que querem

voU",. para a Coréia do Sul, P�'r

,ua vez. os v..rme1hos ccderan1 um

O'JU!!O na questão do rodizio das:'
!rooas: pois concOrdalanl em quP
o limIte de vinte e cinco mil 1'0-

meni; mensais só se refira aos' ';01-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PORTUGUÊS 3
MATEMA'TICA COMERCIAL 3
CONTABILIDADE BANCA'RIA 3
FRANC1!';S . . . . . . . . . 2
INGLÊS 2
DATILOGRAFIA.

'

2
Considerar-se-á .aprovado o candidato que obtiver

nimo de SESSENTA PONTOS.
A inspeção de saúde, tambem ehrninatórfa, se fará no a-

to da qualificação do candidato aprovado, por médico de
confiança do Banco.

I
Não se aceitará candidato do sexo feminino.

. A inscrição será solicitada pessoalmente, das 16,30 às

I
17.30 horas, e se deferirá ao cadidato que, ii data do encerra-

• n�ento (�2.2.1952), esteja em dia com as obrígacões militares e

I -ainda nao haja completado 29 anosde idade. "

I .

'o candida�o que tiver menos de 18 anos, se fÔl�.apro:Vf<VJ.o ...
IItClques,palpitaçi;.s,deprel. somente podera ser nomeado depois de haver atingido' essa

I idade." lião moral, ogitação, ongUs.
-,. - - - - - - - _ _ M Pagará o candidato a taxa de inscrição de Cr$ :;0 UO
OS IJESRllH'REGA))OS 'I'E-! ti�. ,?r?val ':Idealmo o i�rita- (trinta cruzeiros) e apresentará os seguintes documentos:

'

I
çCO,6lmmo o esassossego. a) prova de naturalização, se não fõr brasileiro nato;!tAU ANUNCIOS G&ATIS ascrisssnervo.sasedo!orosas. b) certificado de alísjamento militar, de reservista OL! de

N:�STA SECÇAO

I
....'1ABAV'.Q I.. isenção do serviço militar, ou ainda, carteira de íden-

_ _ _ _ _ _ _ _ __

I.V .nIPoc......_ ti�a�e �o Ministério da Guerra, Marinha ou Aéro- Mufug" Calmgnl. dos nervcn náutica:
. .

,I IIDr. Aires Gonc,ôlves 1 'ii\�,. . "�"_�� c) dois retr�tos.recentes, tamanho 3 x 4, tirados de :freti��: II,_. -' .' e sem cnaoen. !
- .ADVOGADO - (' BI,uMl1:NAu - ·lTAJAI

f"
, �o ato

.. dàInsci-leão, o .�an�idato preencherá impresso (lê
e vjce-versa. f:!oflelo apropzíado, que sera numerado e servzra para identi-

ReShÍencia e escritório; I Viaje no RAPIDO COl\-lE�A. flcá-Io nas chamadas ,pa�a as provas, qualificação (se nomea-
� BLU�IENAU - Confortaveis Oamíonetes do) ou outr�s :de ca.çat<;I eventual. ", .Rua Brusqne, :Ia - Fone: 147Z ' " ..

'::"'--_ .', O. candidato devera comparecer, nqIocal previamente de
terrníriado, com a antecedência'minima 'de 30 minutos da ho-

C '
n" .marcada para o íníeío da cada exame, Os que não se 3-

I A presentarem a tempo serão considerados desistentes e snb
Bp 'I 1"

• '111 "a-"" � ... 31 j )
.

-

S '10 -.
pretexto algum se lhes permitirá a entrada depois de inicia:• • .," • <. •• • CONSTRUÇAO DE PA�SE '5 � das as,provas.

de ·.1I8 vez, i8lJnul1�n�am(nte cem a constr ça,· Terá O concurso a validade de dois anos .e o [ulgamcntoGola - Põem-s-e �;:lJ elo i de melo-llo e sarget<ls foram aterm- das :>rovas caráter irrecorri'l:el.
" .

decote, depois de 'él)i::�l:::ldos dos toç!9S.o:�.�asseil)s,para i':�lit�rl' .. O.candidato aprovado e nomeado, será admitido '1fJ pôsto
os mbr s F '0 5 • � � aos r,roprIctaI'lOr a eonstruc:a., d'.s m\cIal da carreira de escriturário (escriturário-auxilia -.

J, co:rio o . azeM-s_" C,,_. ; mesn'ç.s. ". os vencimentos mensais de CrS 2.350,00 (dois mil, trezentos
cQm p, sa·'.l'ona, e''liÜII1Ua-SG I N:a Alameda Rw Branco. inam e -Cinquenta cruzeiros). ,

. .
.

em p, fanhlsia'durante 14 c�lr. c,'nst'uiC:c>s, por co:,ü� da Pref2i.ura A inscrição do candidato implicará aceitação de se!'vir
Os 5p, da borda sel'ii) sem rc ; E_76,5C m2 de passeia Junto ao

...
�lO • el)l qualquer Agência do Banco e de transferência para, 'qtlal-

., .; ,�, I fio e com largura de um metro. em quer local, em qualq_uer tempo, durante a vigêpcia do contra- Blumenau, 5 de fevereiro de ;U'152"trabalhados em ir .. '_.1 De.o S placas de concreto; te;. de trabalho Os �edl'dos de remoca- .,

d' Os D;retores .

.

.. " I ' . .. -.
. -'-'

.
o nos pnmcu'O!) OIS anos - "

do p. farlhlSIa .�ontmu�-se A pe�ldo de propnetart?s c por I serao sum.ariamente arquivados,
< ADOLFO �CHMALZ ADOLFO ""VOLLST�IN

trabalhandJ la cal'. com p'. : e<>nt.a destes, foram constrUIdo;; ne5-
;

Andre Sada - Paulo Emílio Gllimarães EGON FREITAG
tricô �e q't:,'cmaia-se t�: ;�':�ef:l:n;�:;�:��;:'e���'�Jl;a�:: i .�- ���'

E
,_o - -- - - - .. =. - .. - �- _.. � m�="

SIll-II--l!I-f--a"'�b�r"lca-de···�xiapela=-o-ll�mb-óAcabamento ; de 0.05 m de espe�.ura e . , . .
I

li F'Costuram.-se as mangas na' 'i!J,34 m2 -entradas de veiculo'; com I leaderes da I r
Ilacns d.e C,nnf;relo,c/p.spes5ura, oe I' independen- tos a lutar para acabar ASSEMBLEIA GERAL. O

.

.hDINARIA
.cava, ,fai'·se <lo redur da cal- .

d t t 1 f S- 'd d h'c cIomsl:an desta Sociedade aU,70m. Idem na Ria l'ifarechaI F10-
!
ela esse pro e ,orae o Tun-; com. esse injusto regime". ao conVI �'os os se_l� 01'5 a

. <. ". •

c.inha um& caí'. 'çe I.,;:-üch·} pon- riano p';i"ot�, (le ;;5,39 m2' ctt' p"-'i' I 'Cês aos correspondentes S
.

" comparecerem a assembleia geral ordmana, a :ç�ahzar-se no

to baixo, ('0111 a.UleSi"ilH lã dl> .

42" 2 d t d

dI'
e o m.ovlmento tu.11'''' dia 15 (quinze) de 111qrçO dq corrent::,arw. à� nove ,(9) horas,�élllloOSe. Ia:eiJnlmna Re"aen7 rdaeaSSeteen:.;,�:o- estran.ge_iros que tiveram Slano estiver realmente na séde. social à rua Marechal F:lorun10 Peixoto sln., com atrabalho, Pregam-se: o:; bo-�. ,. . .. ' "

'

_ • .., u" 13.00 m2 de IlasG",io. perl11lssao para ouvi-lo, e colocado, não apenas 'por sêguintc ". , ,toe;c:mhos, c�:oca-�r��a flt�t ,Cl� I
'.

I
publicadas com o serviço u mIeaderes màis esclare- ORDEM DO DIA:

'

duas. metad�", P \. L' amarrar telegrafico estrangeiro'd ' I conJ'unto
1): Leiturá,"éxaJile, discussão e votação do r�latóFio:da eli-

na cmhu'J. I B .

,C] os, mas pe o l'ctari.a; bálanço' geral e .dém{_mstI,'aç;io da 'é!J!lt� !-qcr'os" eontem. Dlga-?e çle p�s- dos seus elementos real:.. perdas, parecer do coni'ielho fiscal e documentos refe-
- elal, a menos que decida usa" seus

I :sagem quoe ,a SImples CIr� I mente representativos, em rentes ao balauço geral encerrado em 31 'de dezembro
\

t d t de 1951..outrQs nomes. Alexancra MarIa --: cuns anela e erem as, tais temos não será difi- 2) Eleíção do Conselho Fiscal para o exercicio de 1952.
i prestará juramento no ,Falaeio de; autoridades francesas per...

'

'1' F
'

t ") Outros assuntos de l'nteresse social.nardas. Assim sendo e resu, : Saint James, amanhã à noite ou
'

" . \ CI a rança encon rar o)

.
'!, _. mlhdo que esse homem um . f . d" TI'm"'" 7 de fevereiro de 19fr2:nlndo. observamos' que o a-; sexta-feira pela manha. Ehzabeth : a orma superlOr .

e yv, •

"�-o.
" • d' d

.

_ 1 Segunda, que terá doravante toa"" falasse aos corresponden-; cooperação em que ásse:'
.... 'OTTO HEl'TNINGS _.Presidente .

. J",�,_CL."1'len_o as sar as e no,
d'

- .

t· I l'dd' ,.\-

_. I
<:s CClsoeS ...."atS a seu cargo, m»r· es, na oca 1 a e em que gurada a independencia • '".

H SItl.no elT< pessoas louras, alvas, . cará a data do enterro de Geor"" h 1) 'd 1 Industria e ComercIo ansa Irle pele sensível e possuidoras I ;';c,xto. Acredita-se que comparee�: s.e �c a" so o regl�e e do proteto�ad.o. e lelimina... _

__,� .

t· N
L

�
• � lttO E.05 funerais r�presentantc; d'� l€SldenCla forçada, Ja me- dos os prInclplos de su.... , A V I S O ::

"_h" pouco pIgmen o. esses ln- [ . I" O t .' . -
"
.. . - .

li
..

t
-, =

C'- -'d I b
-

I
todoS' as casas reatS do mundo, l'eCe e oglOS. en reVIS- bordlnacao que' sublevarn Achalu...se_ a dlsposlçao �QS sen ores acIOUlS !'is, no eSCrI-

'::1"1 uos � pe e, so a açao
..' tado chama:'se Habih í _

1 1 t6rio da soci�dade, os d,ocumentos a.que se refere. o artigo
solar reallZa uma defesa con-j ���;���.������;:f.e-;��t�����'!m���� .•

a P?PU açao oca, seja 99, do decreto-lei n. 2627, de 26 de sêtembro de 1940.
gestiva, eritematosa, com o a-I

Bourghlba e e 'O leader do possIVel fortalecer pSi Ibirama, 2 de fevereiro de 1952.
'

parecimento das sardas. . Partido Neo-Destrou. Nas d�mais laços que ligam os TECLA E;OFJt4E - piretor-Presidente
, . '... .

'

d l� -

d'
.' , ..... _ f' . FRANZ HENS"E.- DIretor-Gerente ,'suas eCUélçoes aos corres- ?IB pmses,

.

para ,:",nê, �-' 7' -

'. VICTQR.REJ;CHOW _ Diretor-Sub-Gel'ent:e,
r •.

'.
,

.

pondentes d'as agenCias CIO de ambos. Isto e uma __ ........ ....;.;- ...:.; __ ;,;....;;;.;_ _ _ _ _ __ _ :lllmmll_lImllllmllmmllmlmllüHmUHmnm.mmmulUmiJlmilju�

E�::{��i;Ft��; :';'':U;0J�,:�:�:�4E� mub "Dla,aDeuse de CaçB'U Tiro (o�perativá de �oll�um.·ad.;osOpe.do' povo tm1Ísiano, de al- maIS cedo for feita, melhor �ASSEMBLE'IA GERAL ORDINARIA (arIOS"';.Ia 'InÂustrla Tev-tll-(',!l H
�

cancar a independencia," par:a ambo_s" pO!:q�e .1;l� , '. S.ãÓ"c.Ol:vil'�,!dos Q.�,snrs. sócio� para a assembl�a ge- �'. � " u, .' A ' ,�.'� er,lngaillda ,que a custo de "grau-' ,lugar de salrem, llllmlgús ral or�irtana,·..,a reahza!-se n_o dIa 11' de'fevereIro 'de

R
' ",

. b�l'dad:'
'

•.
""

de derramamento de san- do processo, tornar-se-ão 1?52". as,20. haras, na sede. _nao. tendo nUfD:el'o leg�l.l s�-. ·esponsa II e'" i2tdamIe". verdadeiramente amigos ra feita a.scg�mda convocaçao, as 20,30 horas, para deli-
_

_ : "
_

.

•
o- .

berarem.Mas eis em que termos q que me parece,' po- J .0). AJ;lrovaç�_o das. contas da Diretoria.
colocar o poblema: rem,-' importante de assina:' 2.0) ,Eleição d,a nova diretoria para a próxÍll1a
nosso movimento lar 'nas declarações d leâ tão.

d· 't . - , ?a _; 3.0) Assuntos diversos.féndaL nem xenófobo, er umSlano, e o cU! altv . -_. A DIRETORIA
l'l,eTn fanático. E' parti- que êle teve em por ri' de ...

i J; � � - x _'x�'i:�,s:: -- X - X -
.

. .

,�;:�ê�,on?�idae:��a� ;�:� ��s e��sto!��i�e������a��= r Ruto "t'''aça-g Da' 's":S' 'e'��� 1���uni���t1n��ust;0� �����:� ��Je������l:f:i�� I H" <
, ,,:.. • :��:: A 'V ('s b '

. ,"
..

'muito mais tempo. Dêm- EgItO, quando Sahe11tou I 'Avi"a; 'Q'fié jii:·€�t'ã.ó' C'lrtulando e;!Hl� iú..-vm:l. conforta
me a autoridade .11ecessá:. que o da 'Punisia "'não é Veis' Il 1i.t::óiosO� ôídbu:>, of�réeen-d!J o mà;ihno df eo!!�
ria e transformarei eSses feudal, nem xenófobo; torto. Com AgêIÍda'l1�'ta cidade no HoteLHoletz.
gritos de ,host�:ltdacle em 11cln fanático" e "ó parti- :SAq os SE:�I�T�SI �Sf�RA'RIOS:aclamações aos franceses. dárlo-", do Ocidente e ([üa- RIO DO SUL
Eutamos. porem. díspo;;':', ;,::; fraw;€<."'. I il'J f';:'. :tf.::: 15 b'n-r;!:;

ORGãO DOS "DIARIOS ASSOCIADOS"
PRQPRIEDADE' DA:

- S/A�·A. NA ç Ã. O»

A
.'

� #fIIfII

NAÇAO
R'1dação, A.dimintraçã�,e 'Q.fi,cinas: Rua São Paulo n,

3191 -'Fonidà92 - Câlxa 'Postàl� '38:
" ,

Diretor: 1\1 A:U R I C,I O, ,X A Y I E R
Bedator-Secretârfo: 'ORLANDO SILVEmA

...... 1:

EXPEDIENTE

Assinaturas:
ANI:UH, , _ . . . , , .. ,_ Cr$ 100,00

SE.MÊS\rRi\L . , , ' .. , . , " Cr$ 'so,OO
N. ÁVULSO . . . , : . . . . .. Cr$ 0,50

Sucursais: ElO:. --;- �Íla' do Ouvidor n. 100 - Fones
: 43�7634 e 43 ...7997. - SÃO PAULO� _ Rua '1 de
Abril n. 230 - 4.Q an�ar' .......,. Fones: 4-8277 e 4-4181
BELO HORIZON.TE: -.:-,Rua Goiás, 24. - 'PORTO A
LEGRE: - Rna J9ão lUontauri, 15. CURITIBA: _
BuaDr, lUu,rici, 708 _:"2.(). andar - Sala 233. JOIN-

. YILE: - Rua S. Pedro, 92.

F
Informacões Ufeis

•
nos Estados Unidos. Recorda
se que o duque de Windsor,
'füe tinha 'o nome de E"duardo
Oila \'0, abdícou do trono da
Grã-Bretanha para se casar

COM �ua atual esposa, ".Vally
S;nl.pson. Esse casamento ja
mai,;, fói aceito p'dà fámUfa
real britânica.

PROCLAIUAÇliO DO
GOVERNO CANADEN
SE

OTTAWA. 8 tUP) - O 60-
verrro vanadénse proclamou
Elizabeth como rainha do Ca
I1Jdá.

-ENCONTRADO iVIOR
TO 'AS 7,30

LONDRES, 8 (UP) - Re
velou-se agora que o Iord C 1-

rnareiro do Rei George Sexto
encontrou êste morto 'enÍ"se&
leito às 7 horas e '30 minutos,
hora de Londres, corresnon

dendc às ti'ês' horas e' t�intà
minutos-no Rio de Ja: eí-o. A
noticia foi retida pela fainili
le';]l até às 10 horas' e 45'mi-

TELEFONES MUITO
CHAMADOS:

POLICIA " .. ".,
BOMBEIROS

fi O S P I T A I'S: .

Santa Izabel .. ". 1196·
, Santa Catarina ..•. 1133'
M:unicipil.!. •• •. .• -1208

POl\l-rrOS :PE
AUTOl\'IOVEIS:

AI. Rio Branco " 1 ZOO
Praça Dr. Blumenau 1102

e 1178

R_ua ;13. Retiro, ••. lp1

{1�t!�!!�4l��ar
t;

..

ii Durante este mês,
ii tão sendo cobrados os'

f guiJÚes Impôstes
í Patente de Registro, para.
� .a Indústria e ComérCio,:f
] -até 28 de Fevereiro; Taxa I

� Ocupação, até 31 de II Março; l'ÍÍ1posto' de Renda,
dependente da deliberação I'

da Delegaca Seccional. -

nutos, hora de Londres. para
que a rainha Elizabéth fo!'se
int=irada do ocorrfd: antes do j
.[:úbjico. A rainha Eli-::abeih, i
esposa do rei George Sexto,

I ccnt-nuava ínconscíável, esta
noite.

I

NA FAZENDA

MUNIC)lPAL
Na Fazenda Municipal

Durante este mês está
sendo cobrado o imposto,
de licença para carro

ças, carros, motocicletas
e bicicletas (ano intei-
ro),

'

'o

Faleceu dia 4 do corrente na sua resídencia á rua

Brusque n.o 178, em Joinvile, a sra. Alma Zadrosny
Vva, do saudoso Sr. Luiz Zadrosny. A extinta 'que des
apareceu aos 71 anos de idade deixou três filhas: Sra.
Irene Zadrosny Manteufel, Sra. Nilda Zadrosriy., Stor
rer e a Senhorita Vale Zadrosny.

do
L enerso para,

Importante· _, firma

1 -'PORTUGUES
2 - MATEMA'TICA COMERCIAL
3 - CONTABILIDADE BANCA'RIA
4 - FRANC1!:S
5 _:. INGLÊS
6 _ DATILOGRAFIA

Na última facultar-se-á ao. candidato a escolha da
na entre as seguintes; CONTINENTAL, L . C. SMITH, UN �

DERWOOD, REMINGTON ...RAND e REMINGTON.
. Os. exames, de PORTUGUÊS e MATEMA'TICA COMER

CIAJ.. terão caráter eliminatório e nessas disciplinas serão ,.1-
provados somente os candidatos que obtiverem 60 (sessenta)
pontos ou mais em cada uma.

A nota final para a .classífícação do candidato resultará
da média ponderada das notas conferidas a cada prova, to-
mando-se por base os seguintes pesos: ....

MA T R I C

.MOh·O,
., .... , ···V:ct .

Com toda pratica e comer-

cio; falando português e ale
mªo, procura colocaçâo no co

méreio désta praça ..

fIe Fevereiro dás 9, às 12 horas e H ás 18,3U ho-

JANEIRO DE 1952

C G i
unos
L s s
TBO

'1' W V
UTO

Todos os títulos contemplados serão
LIQUIDADOS IMEDIATAMENTE

q_ próximo sorteio de amortização será i·eaHzado em nossa
, sede no dia 29 de Fevereiro p, f., às 16,0{} Irrs.
No dif'l ime::t}a�o, ao sorteio, os resultados serão publicados nos r
lornalS: "Dlano de S. Paulo" e "0 Estado dé São Paulo".

2)

-.i'

_...

-----�-----------

DefegBçia ;. Region'al de;
,

-

-Ijoia
Q_ Doüt6r Herbert Georg, Délegâdo Regüfu.al de Policia

dos Municípios de Gaspar e Blumenau, com séde nesta cidade
,

:I'là' forni<f da lei, etc.. . .

.

, ,

TRANSCREVE, àbaixo, 'o seguinte teleotraina:
"Proibit'lu' o' Congresso COlitl.nentaI da' PU?; cf>us!derail.{} "OD1ll
nista peI'o Governo Fe�eral". A .l,'eptli�o, do çongl'e.Sf!o ContiQ
ne.n�al da Paz,. ql.�e esta sendo (jrgan!zado pelos ;:oj:Jmm�stas, o
��l�l�tro da .fus,tlça,. Senhor Dr. Françisco Negrão de Lima,
<ilrlglll aQ Senhor Inneu Bornhausen, DD. Governador do' 'Es
tado, a importante mensagem que abaixo reproduzimos: "Te.uno honra comunicar Y{}�en.da que góverno 'federal VI! agindo em de�esa dl!- ordem �ubI�ca.e do reg�m�m democrático vgresolveu Hnl?edlr a reahzaçao, do chamado Con�re:'ls:) Conh ..

. nental da Paz" ytf QUE E" UlU MOVIMENTO' DE ORIGEM E
ORIENTAÇÃO SOVIETICA E UM INSTRUMENTO DE AÇÃO
I?O COMUNISMO p! �uito agradec"erej' yossencia as providên
CIas que nesse sentlll:'o JuI�ar adequadas vg bem como (} obse
quio ge manter

..este.Ministério informado do que ocorrer em
relaçao ao a;ssuntn pt Sds Francisco Negrão de Lima - Minis-
tro da Justim�'�" ..

"

, pR.;lIERBERT GEORGr D'el�g:·Rei de 'Policia.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o coronel Monsão - cha
mado Afonsão porque era

muito grande e. muito comi
lão - era dono de UIna chá·
cara de boas terras, nas vizi
nhanças da cidadezinha.
Mas a chácara não era cul-

(Cop. dos. "Diários Assoe,")
.. , A brusca páHida de Vi
shinski pára Moscou;e as suas

I declarações, que confírtnaín a
1

Improdutívtdade. dos I taba
Ihos da Conferêncía : dl� Pá-

Car�OSO lêllllllllllllllf IIIIIIIII�
II' Inlllllllllllllll'�I.nnlllnlJlllnlll�'I�mlmll1lml�

; Agora seus oculos poderao seradqulfldo� na �
Por motivo da passagem�. Ó T I (A S ( U S S E L ªdo seu aniversário nàtalíeío. .

-

ontem transcorrido, o dr. HJ.- _
Sob a direção de ex-técnico da Otica Fluminense, do::

milton Cardoso, engenheiro =Rio de Janeiro, formado pelo Serviço Nacional de Fiscali- =
do Departamento de Portos, :zação da Medicina, do Dístríto.Feãerale Bausch & Lomb. ::

:!�s obe raCSanqaUieS eestea-nocaSrernedgoa��_§
--- o o --.-- §_...

-_ Lentes melhores, armações confortáveis e__. xecutadas nésta cidade, foi al-
== 0==vo das mais inequivocas ma- dérna.i ai d

,..,

\T. S.nífestações j- de simpatia e a- ::. aparelhagem mo erna, aju arao a::
preço por parte de vasto clr- § ver melhor §eulo de suas relações. = ' =

Pela sua fidalgnia de cará- E Rua 15 de Nov., 1436 - Defronte ao Oíne Blumenau �
ter, pelas excepcionais vírtu- g,mIIIIllIIIJIIUIIIIIIIIIJllllfIUIJIIIIII"UlIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIII1II111111111111111�des que exortam a sua

perso-,
'

natídade de homem trabalha- '

dor e honesto, o dr. Hamilton
Cardoso sempre se impôs

á..
.

consideração e estiíhá de seris
concidadãos e amigos, gran- ·A cI'" togeando, por êsse motivo, solí-

.

_. Ora< eamen 0-das amizades na sociedade' . ;;Jblumenauense, onde desfruta A familia .eruutada dede merecido destaque, .

Vva. Lydia Unger

Hamilton

trás ninguém julgava possí-
vel apareceu agora, ·nas· ·(:011-

versações entre Churchill e

Truman. Pensam os. dois che

fes que o perigo europeu po
de considerar-se afastadó ou

pelo menos, que
:

se .résolveu
enfrentá-lo decídidamen te
com a organízação do Exer

cito Unico é com a amplia-

I ção ao Pado do Atlântico c,
na entente mediterrãnea, com
a colaboração da Tl;uquia 0·

da Grécia, e .. 0 concurse .in�-
vítável da Espanha. e de Por

tugal. E dírígem' a aterição e

os esforços defensivos pâl'a 1

Asia.

agradece 'muf sensibilisada a todos quea confortaram no do
Ioroso transe que passou e que' acompanharam a extinta �,

sua ultima morada. Mui especialmente agradece tambem ás c

bondosas Irmãs e competente medico Dr. Hromada do Hos
- -

-,- - -- - - - - pital Santa Catarína pem empenho e abnegada. dedicação
II Fraquezas em' geral

.

;: dispensada. _�inda quel\.�.�xterhilr seus.i.melhopes •.agradec,i
II VINHO CREOSÓ'1'ADO Iii �ntos· .áo: p'�stg� o,$.c�eerer; :p!,!}a.s palavras de conforto ex-

II' SILVEIRA : pressadas na igreja e no cemítério.: ..

.

- - - - Blumenau, 9 de Fevereiro de 1952.

Embora tardiamente. cum
primentamos ao distinto ani-
versariante.

.

Deu à luz 1
.... tçriançªs 1
--II 11--

RIC, 8· (Merfdional r --: A

sra Tereza Lopes Carvalho,
:;SP;)5U (J.]. sr; .José C I�:val'h:).
acaba. de dar à luz, 11') Hospi
tal Pró-Mater, a três crianças

los Bastidores do Mundo
i'

.....
.

.

.

Pedro Bln1aei duas do SéXO maSCUFIF) e c.ma

d� se_�·., feminino. Jo;;� e !\-la

::ia
.

são G-'" nomes de alias de

las 2 a terceira ainda Ilâo reco

beu nome. O· problema dos

pais é a situação fI .. '. ·e,:a,
pois são pauperrimos. Residem
nuin quarto em Santa r.·rp':l

COUl dimensões minima.i para

uma cama de casal. O ..
' li bis

cateia na Feira Livre -: não

7.691.734,60
1. 118 .473,40
402.609,10 9.212.817,10

:VXáquinas e Instalações Elétricas .'.

Máquinas e Instalações Elétricas ...

Veículos, Semoventes e Jnstal. div,

21. 546.326,70
21.646.326,70

333.933,90 22.323.060,60

467.368,70

32.312.686,20

70
. .481.544,60

3.000.000,00
333.920,40

2.227.750,00
.

·UI49:416,90
- 6,200.949,20.

661.592,60 17.273.629.10

TOTAL DAS CONTAS ATriTAs ..• -lG2: 0�1.1()6,30

são. rni�O"'IO"""';"�"".�o.o.o.c.o.o.o.o""!c.Ç.O'O'D.Q.C'.o."*o,o.C'.,.,o,o.,,.';.•""""'.00.0.".-'''0.' . . ... �

:8jÜ�;IT8JI �.ÕMfH,m·iÊ�jmtjTiHiifri.l
.

- Matriz: ITAJAJ' - Ií I Fundado em 2a de· Fevereiro de 1935 Endereço Tele�. «INCO» �

Capital Integralizado ... •.. ... . .. - Cr$ 2�.500.000,OO fiFuBdo d0 reserva legal e outr-as reservas Cr$ 27.500.0Õo,00 ec

. I
Total do não exigiveJ ••• ... .•.... Cr$ 50.000.000,00 I
AGENCIAS E ESCRITO'RiOS NA 8 PRINCIPAIS PRAÇAS DO ESTADO

IDE SANTA CtlTARINA, NO RIO DE JANEIRO E CURITmA

.

Taxas de De pôsitos �
Depósitos a vísta (sem limite) 2% DEPO'SITOS A PRAZO FIXO �
DEPütSITOS LIMITADOS Prazo mínimo de 6 mêses 5,112% ILimite de Cr$ 2�O.OOO,OO 4,112%. Prazo mínimo de 12 mêses 6% �o

LinU,te de Cr$ 5110.000,00 4%
.

DEPO'SITOS DE AVISO PRE'VIO §�
DEPO'S!TOS POPULARES Aviso de 60 dias 4% §§
Limite de Cr$ 100.000,00 5% Aviso de 90 dias 4, 112% I�(Retir","d�s semanais Cr$ 2U.000,OO) Aviso de 120 dias . 570

OAPITALIZAÇÃO t3EMESTRAL g

,� ABRA tJ:IU. CONrA NO «IN CO» E PAGUE COM CHEQUE ij
�-'�����_ê�����h�;!�.g��.;������u���,;���,;�;�,;,�;����;����.;����.;};�;���:� ')

Bancos credores ... ... ... ... . ..

Empréstimos por Obrigo (Debenturesl
Duplicatas a pagar ... ... .. . . ..

Contas correntes . ... _.. . _. ..: ...

Comis., Salarios e dív. a pagar

9.568.707,60
6 � 000 . 000,00
3.916·127,50
-i.415.222,10
928.149,30 24 . B2B. 206,50

CONTAS PASSIVAS
NAO EXIGIVEIS

C"w,tal _

'. 24.-000.000,00
.,'undo de Reserva legal... .. .: ··3.150 .. 000,pO
Fundo de: Reserva especial·... 6.375,355,90
Fundo de devedores duvidosos ... 1.580.000,00
Fundo de Deprec. Máq. e Instal. Eletr. 9.570.000,00
Fundo de Obsoletos .•. ... 766.097,30

EXIGIVEIS A CURTO E LONGO PRAZO
45.441.453,20

zía.
"Coronel - disse-lhe Pe

dro Pinheiro --: eu.viro as

suas terras com o :i:neu trator.
.
-. E faço a semeadura. Si der

'-1iIiIIrl • 'di ldím "
['i' dinheIro, nos VI os •

O coronel gostava de Pe-
.

dro. Além disso, ele, como do-.

no da chácara, nada tinha a
-

perder - só a ganiiar ..•
Pedro foi buscar o tratllr

1l� Agencia Americana. Um

trator magnífico, recC1n-che�

gado dos Estados Umdo:'l. Na·;

quele mesmo fijl1, fl rnpll.� me-

PENDENTES
Contas de resúltado ... ... . ..

DE COMPENSAÇAO
ResponsabI. p: contr., avais, fianças
Caução da Diretoria _. _ ... . ..

Credores· por titulos •.. . ..

Duplicatas Descontadas _... .'.

Titulos em Caução ..• . _. ." ...

Titulos em Cobrança .... ... . ..

64.527.817,50

3.333.920,40 .

100.000,00
2.127.750,00
4. B49 .416,90
6.200.949,20
661.592,60 17.273.629,10

TOTAL DAS CONTAS PASSIVAS 152.071.106,30

B!U!llenaU, 15 de jau�ir.o de 19.52.

>!Ssin.: FELIX HERL1>iG _ Diretor
VICTOR F..ERING _ Direto!'
WALTER WERNER _ Diretor
lNGO HERING '_ Diretor.

TI. KOSCnEl.. 1J!.!;:\r�(l·Livros, reg. t::.1l r; 13',(': n. 1J3�.

!
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.Ia.

cinco

pontes .. As ruas pitorescas e

irregulares estão ornadas de
arcadas que refrescam no ve

rão e oferecem 110 inverno
uma proteção excelente con

tra a chuva e o vento. As rtias

principais se sucedem umas

às outras. atravessando todo o

centro, sendo interrompidas;
de quando em quando, pelas
velhas portas da cidade, comr'

lavadas

quantas seus habitantes lavam as mãos --E'
. uma cidade que acorda cedo e que se deita mais

:: .r,

cedo ainda Monumentos que
J. {)LAUDE

são tesouros

o jovem Nelson Pereira, fi-
11-:0 do sr. Afonso Pereira, 1'('

: :dente em Itnjai.
A sra. Lr.cin ia Vieira de }\'[e

;'" virtuosa esposa do sr ..... 1'

1 ou Teixeira ele Mello.

Fazem anos hoje:
O sr. Antonio Veiga.

Lia! nesta cidade.

o sr. Argerntro Pixil lt rlo

comércio !ccaI. �;'\!k y,;�",,-c �

A srta. Zuleika Rocha. aa

: ociedade local. 1 cão
Srta. Irem' Buerger, f'in» 01'- ,1 tal 'I li---r.arnento ela znciodade local. ;-I'Cl"·· l'
O K ' .

1 ": arisse e o nome que I
sr. Hans Werner uoicx e, II receberá na pia batismal, II

I esídente nesta cidade. ! [I a interessante criança, d
O sr. Francisco 'I'Illmann I que vcíu enriquecer o lar ii

1 esidente 1.0 bairro do Garcia :! de casal João-Gerda Mat- II
, i I tos. residente nesta ci- I:A menina Sueli Braga, filha '. c'ade.

<O sr. Orlando Braga.. de Ita- I

VIAJAN'l'ES:
I.

eissão de ossos que desfilam
Encontra-se nesta cidade. solenemente, tôda vez que

em gozo de férias em visita ii um galo move as asas e can

seus fmnilié res, o jovem Ed�:�ll' ta três vezes. Este espetáculo I

Freygang. brioso sárgento tele- atrai a tôdas as horas 'uma I
grafJsta do nosso ,"xercito, a· i multidão de gente, na ma io

.ualmentc servindo no Pelo- I ria jovens.
1.-") 1<;ú, na fronreiva do Bra- I . Fontes pintadas em cores

�il C01Tl a Colombía - Ama-) vivas adornam as ruàs príu-
zonas. cípaís. Dominando o rio, sã-lO Preceito do Dia i bre um terraço situado :-; ;;1'::''.1-

de altura, se ergue o "Muns-
ter", a catedral de S. V�::"'n

te, em tôrno da qual se aglo
mera a cidade velha.

Esta catedral, 'de
.

constru-
r

ção dos fins do gótico, apre- I
sonta um pórtir o notável, a

doinado com. "<;!Lt!"m:: de fi

i?'-u ss entalhadas <! ouro:

Outro tesouro da' cid;�de é

representado pelo P,lr�t.mel1to,
com sua IÍlagníf'c'-l escadarça

coberta, que embeleza sua fa-
chada. ! Modelo de

... 4rh, x 3t,: õrnx. Rep. a receita.

CIDADE LlIM'.\ . I Material: 4 lã Execução
.

As ruas estreitas de Lcrria, , branca, 60 cm. de fita n. 3, C Frente: Põe-se 150 malhas

fern adas pelas velha-s casas I botõezínhos, agulhas n. 3 e na agulha n. 2 112, trabalham-
estreitas com duas a três

ja-12
112, -l-agulha dê c�·ochê.. se 6 caro com p. sanfona. N:l

nelas de frente, são 'cheia, {;C . pontos empregados 7.a cal'. faz-se no meio do

ambiência bem tlpicas desta

I
'I'ricô: Todas áS cal'; em trabalho uma casa arematan

região. E' uma cidade tle tra- tricô. Sanfona: x lt, 1m x Rep. do-se 1 p. que se recuperará
balho, calma, silenciosa e ex- a receita.' Fantasia: La caro

tremamente limpa. Com' 'rá- I avo Toda em tricô. - 2.a caro

zão observou-se que a� :'nia;;; I dir.: x _St, �·l�.X - 3.a caro �v.;
de Berna são lav;>c1as bntas toda em iricu. - 4.a caro dIr.:

a célebre torre
."

do relógio .

aparece a figura de um velno
que as marca a golpes de

martelo, seguindo-se uma pro ..

inrlus-

l':XERCICIO PARA OS
INTESTINOS

--be·b·ê
deixa-se as outras partos

f, espera e trabalha-se com O·

lado da frente' que leva as

cagas 36 caro 'após as cavas co

ncça-se a diminuição I) de
cote fazendo-se nos Qrm0iplos
da car.: 5 dirn .. 3p., 1li. Lp , c

mais 2'pp.' em todo fim de Cé1O:

até restarem 20p. Faz-se aín
da 6 caro sem' alteração para
fazer em 3 vezes o' arremate de
todos os pontos' para ombro
Yáz-se o outro Iado ígzal, sem

A srta, Jacira 'I'eiss, da so

ciedade local.
O menino Roberto, filho do

casal Boanerger-Euni O. Bar-
1 eto, desta cidade.
A sra. Elízaoeth V{anséf·. e�

posa do sr. Francisco Wanser,

Os musculos das paredes do

intestino são responsáveis pe

"o seu funcionamento 0 neces

gravm:ão
Quinta Sinfonü! CH1 :.,i

:moL Segundo as datas
enc0tl'ada5 1m par títura,
es t,1 SillfolJ i a fI.' i CQUlpr.1:-;t8.
em outubru df] HUi;, p!:T·:
iellccudo assün ao perfxlo'
mais fél'tll da curta vida
de Sclmbp.rt. SChu.maIll
di"se; "Tndo r) que êle
tocou, hal1sform _'n em

música". Nesta GinIoni::t
sente-se claramente a in

fluência mozarteana. A

vrquestl'a não inclue pis-'
tãos e tímpanos e a peca é
toda ela, cheia de LtIlia ale

gria intensa.
LONDRES B.N.S.

__ o Faz-se 3:; cal'

MODO STALINIS'l'A DE

Mangas - Põem-se
gt',;ha n, 2 1 �2, 41,' e trilha

Lc-se o p. sanfona durante.16
-ar, Aumentam-se 1;'50. numa
<;; car., continuánc}:i-sE; c tra
OLl .. no com 'agulha" n, ;� com G

p fantasia Aumenta-se Ip:

Livre-se da prisão de ver.

tre, fazendo um pouco c.e

exercicio,

POLITICA

EEl>l SERVIR O FREGUES
..�-::

que conta
da confusão

faz-se 1 cal' .

lp de 7 em p.,

--_�_�I,I

A COfi'IEDIA 'IlUMANA - 7.0 volume
Il����-�--

Honoré de Balzac.

2p numa lllE'Smá malha. Cort,
as agulhas n. 3, fazem-se 5 C!!1

com p. Jantasia. Continua-se
o ponlo sanfona mais fi

caI', Terminando a sal1fona
faz-se 1 caL aurnentando-se 1

: p. de 7 em 7p:', fazendo-se 2p.
.

no principio ele toda caro até

ficarem 1 iJ:O malhas na ugu

Jha, Oontinua-se' diminuindo

GORDON MC RAS, R.{)RY
JAÇK HOLT, em

':Resgaté dê

Pi.res

-J
tema ao. qual sucede uma pig� nas, reagem à ação solar com

Sardas ou el'élides são' pc- mentação ·que, por súa vez, lo apareCimento, justamente,
queninas manchas

amarela-I
não é uniforme em todas as dessas"'pequenas ]lhas,

4as, lisas, às vezes simétricas, q.ll�lidad�s, ,de peles ..
Nos in- mentadas, isoladas, que são ue;

mais ou menos abundantes e dlVlduos morenos a plgmenta- D)
3p em todó' principio de cai" quê se vem' geralrriente nas ção é 'uniforme,' regular,' ao

'até ficarem� 'S8p;"'Na propor-. pârtes expostas do corpo. passo qú� a� peSSoas' lourà�,
ção dás diminuições continua-: I Comumente as sardas exis- possuídoras "oe péles' a1v:as,-'!i-
se fazendo aumentos de 4p., tem em grande quantidad<1 '""':".......--;.;o;.;__....__.............__.......__....._"""!'�_-.,.,;-.......o,;_., .._...;...._....._

3p., 2p. e I p.. Aumenta-se;- num mesmo iridivíduo. Em al

guns, o rosto, braços e pesco

ço são tão' atacados que per-
'manecem iriteiramente cober

tos de sardas tal e qual um;_{
mancha única,' uma espécie de

.máscara. O tamanho das sa).'

'das é variável, podendo ir

desde o de um pequeno pon

to,
.

como uma cabeça' de alfi

neté, até o de uma ientilha_
Via de regra '!fs. sardas 'Sê

��S·�·:;�������;;��IJi:�:a�.i����"'.�" ;"'!..,!;i.'_',,"����:i!i!���!;���;������'������!;:!i!���i!i�;:�2.
-----------------

;-

��PI/ülft!J
�11

---------

mecanismo

melhor, de apar(!cimento. Ei
lo: as peles sujeitas à heliote

rapia natural (sol) ou al'tifi
c1fll (raios ultra-vÍt"leta) são nhas nãÇt
capazes de sofrer um leve eri- ! m3.os do:>

!!JUIIII!!!!!!H!!!l!!!llllllliUI!!!!H!!!mummUmm!!IH!IIUlIIHU!!I!mm'

AíÍ.ef)t�� .

no R'O dg JAN!;JRQ
�3�t�Y-K{}� jl·rrK� �Y!j_!fttr!.1 dn 3_L�-
..

' >

,I •

!

�
t
f

I"

e!.�<,;!A!\!EN'l!: p_�!t.:'!. WJE!!. L �v!.. l!tl P.�.!:;:;
SERVICO-DE CAMIONETE

.' PIW'PRIO
___.� SAlDA DE ITAJAI -�--

rll !: !.. li �; Ir �� § ! lJ �. Ú E !'� 11. ç õ E :J

.R!JA ::r"V n::.?- :';�)�lB)/!BP;fO} NU� 7 fi 6

� VON}; � 1 " :; 9 --
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dá atletismo
, " .

L...
...a

âm-annãe

aos ot.létCls
. a pouco. adiamento do quem sabe, fR-'lDr�Cern' 0.1
Campeonato de Atletis próprios clubes que dele"
mo de Santa Catarina, vão participar.
--------- -_- --------�.--"-���-_._.�-----'..

jogaria
vezes, já que a oferta -dos clu
bes do oeste havia sido lh,

.. revanche em Florianópolis� entre
e - os

�

pupilos de Lorenzi
ã noite será a vez do scralch ilhéu

çaba , os scratchmens barriga- C. F. vê suas possíblltcadr.s
ve-rdes, coritrurtando o que ·fei aunl';"tudas. ainda que saiba

,p.ll!'>lkado na edição J,: õ.uern muito 0('111. o que valem, na

'cI�'ste jornal. 0' estádio da Ft'- realidade, os [oinvllcnses.: NãO'
deração Catartnensc de Fllte- se constíti.trá eu.... surrn-exa, PIJ
ból será palco duma ernp )1· lo menos para nós, um resu;

gante revanche entre os com- tacto ,.dvc;rso para (:', oupilos
JanlH:iJ os de 'I'eixeir iuha e a de i\Iar íposa. Teem eles, por
sele '30 de Joínvíle. �';,:t)·s,· obrigação. de exibir-se de-ma-

L ta.

ncirn :::;tisfatória. pf'l'.'lI1�.' a

hll,,"ja(_�,! ílhéa, qu: a�2 ngn,a
não viu, um triunfo da seleção.
!.'J6V·1 q.icda resultaria �i1,

grande desànímo para os va

leres que tentarão rio C,mipeo
nato Brasileiro reabílttar o

bom nome esportivo j., Esta

do. O embate contra o selecío

nado, florhnopolitano ficou

para quarta-feira próxima, ;)

noite.

I; Fraquezas em gel:''l.l
I: VINHO CREOSOTADO
ii SILVEIRA

I!
ii
,:

II

significativo não só para
a própria agremiação vas

toríana, como para O es
porte geral desta cidade.

Ganha este ultimo'mais
uma praça de espor-,
t e s c o n f o 'r t á v e 1,

.

graças à tenacidade' de

e .j

ta-se dum clássíeo: e' como
tal dever ,agradar em

cheio, não só devido as

reais' quahidades dos dois
conjuntos, como 'a clásse
apurrada de algumas fi
guras individuais suas. Que
se prepare o público espor
tivo citadino, porque as

emoções aparecerão
grande -eseala na

Joãa Pessoa.

as datas até () momento, se- I·meilto!'c:,;. Por outro ladô. r:i. I ussun, 'l ..ic não �c ccnrormou
gundo publicamos n� edi- I zía-se tambem que estariam ') rl pl'i'�,)3rador da nossa rupro-� I .

ção de ontem. Foram bal- frente à frente os combina '113 senracão com os 4 x :.' rr,gi" ..

d�dos os esbl'ço� dos gre- d� Lourival Lorenzi e da �:,-

r;
t rudos j.:." manchostr-r. dr.mir.

nas e. dos duquístas, bem pital do Estado. go pa-saoo. Atuando =rn casa.

como de outros COl1cor-l Não mais víajarâo 1)"\1'<1 .10;.[- [podc-sc dizer, o ban-Iu ;h F.
rentes. Terão. agora mais .: ma, bem dispostos, é de

1r.:tN aveg�ção ltájal
NAVITA

MULLARD
'" !. -' ,

Stock variadissimo

Homenagem de
[areDzI â crõnicII
esportiva
o técnico Lourival Lorenzi.

l�oje à tarde, em Elor-ianópo lis
\ oferecerá à crônica esportiva
! ilhéa um cocktail, do qual par
I ticinarão não apenas os que
� lab�tam no rádio e imprensa,
'mas iambem algumas figuras
! de relevo do association da Ca

pítal, Visa o preparador da

seleção catar inense, com isto

; . tratr as simpatias dos cronís

: tas, pois o Campeonato Brasi

: lei] c �:e aproxima e 110:;:;OS r a

. 1.'i17.l'l'. mais do que !lUH( a. ne-

rcssitam elo ;i1cer:ÜYfJ tanto do
rádi: corno dos jornais

de Novembro 1531 ;: Radios ,

Elelrola�
Toca discos
Alto falantes

V das : t-, en aas a pretaçee

saa
"

U

tos que em t'idaó: as teinpo
radas, salvo raras exce- .

cães, disputam a pósse do'
titulo l1'1axlmo organiza-

'�dor do festival levou unia
-.' dia 3, sm-gindo doming\l

tUnda em Salto do Nortl!,
proxlffio a I ópoil'tunidade
melhor para uma reabilí

tação, Os finalistas deste
torneio matinal jogarão
na preliminàr ;do espetá
cuIa principal, à ta�de.. ' ,

�luna \�t..i C".�"!, ·,r'!I.,r J" '1�!!�t�:'J('1
Inedio-c.Lt..� 11C!1.2 l_:'J -\ �

. I
i III�

�:iI" ui11'�::"!'.l· .);' UI' ..... L' -.\ i,l':dl:l�
\ia Iogu n 13 r'f'/'I} "( )t... n�in::-
tos da .!o 1 t. 1 1 ..

1 í"HI f

Hquici". �,,)lÍl,)l';.l ri Llíu;,<;ãn cf;),:;
viziÜI''';i:e::: fm:s<) daõ> :nSlS t'on·

vincentt':'..
Ni:ío f,): [JéJ�,,; ',,1 � n;':,: SLTtl

possiVf'l, encu.\ I c 'I �·q,.lp(,
l11al'Cil!5'.1 n;'io tiv,'r ('111 ',lhl di
reçãõ ali;,'.�l',l1 ql,� l'p:!l1l1::'lle
f:"1tend I ,lI). risr:,,·! ), que r'u:nl<l
OS deÍciL't-: apl" :,�('nl;i !\'.. ..; '.12.

infelizlU: !lI ') vêm �1'nJ" JS

'11€Sl)108,' 1.',',::,:::1 "pr:.,; ,11'( Jjo t'

que não são corrigidos. Todos
até os mais ignorantes em fu
tebói, percebem, se não todos,
pelo menos os mais importan·
tes defeitos que o time possue
l. no entanto, dentro do Matci-
lia, aqueles a quem realment�;_;_�.:.._-----

cabe .essa tarefa, parece quo só a sua torcida, como a todo ',,'dhor se apresentou em l�.�
estão com os olhos vendados aqur-re que jes�'ia o :J:�'g\n'�ü jaf nóstes úttimos tempos. Pos-

�rrar e nurnano. nore.n m�f .. do' Futebol em nossa ·�;dal1,!. suindo em suas iilcir:-t'> ele-
sistir no êrro é u111â estupídes. T·, VUlÜ"lCO á uele'ia ele do- n.entos como .Iuarcz, Renôr:
E a equipe do rubro-ariü, vem n.rngo: O Paisandú v-toríou-sc Peví. Branco, Ge-raldo. Nascí
fjTémdo desde há muito tem- ,1'(') (:Ê' de! l;l;·a brilhante utiW- (> Paisandú não pOf.ieria p:::1'
po, r�ão por S'.la culpa da 'dire- r;,'LJ c:e se.::; elei'lento5, que não r:lénto 1)21'3 il�O citar outrG�·.
ção técnica. que, já que a VI']'- se intimidaralIl nem me:::mo eler de modo nenhum para 11),;:,

<:lade tem que ser dita, as:,i:n quan.do o. placard lhes e;;�2>.'a lHarcilio sem coesão. descor.·

I "ejá apez�r de 'esfi:rt'ça�a, c"t.á i,,·,ú:lv�-"r�o. Continuaram :1-.:gan. trolado. .fil'man.do-,,,e única·
11'_lÍto ::i.quem de pt'o(tüzu' ?qUl- 1":10, ate que o placard fOI Igl!(,- mente na excelencla de UlH

lo que, Íl)do nos .desejan:.v:o, I aelo, prem_a!1'lo aSSÍJl1 seus C5· Eclmau e na objetividade de

que é o aprimoramento e a I iorçcs em c-ampo. 11m Nacltü, indlscutivell11en.�c
I elhoriE, do clube níJl'cili.io1a I. Foi' o clube brusquem;e o ,;1aior ataé'ante !.J1.lE' possuimos
1 ma das glórial;' 'do' . ft:t,�bol ,€'11ho1' do· gramado, dominan· e quiçú o Esüldo. Explica-se
barriga'-verde. lo a equi�.)e local. jUSt:ll'lt'lltc c;esta forma o Sllcesso do aIv; .

NtngUe111 me diga qn; :1 c- L'1. :ta'le 0,'1 qlle "f' e·,mi.!l'a \"1 verde visitante, Muito mai;::
([l!ipe mardli<;ta, seja'C'):11PO:l- .l!":l consúlida(;f.o d3. COIlt:t· CjEa"!ro '1Ee o �'er:-re!:iPll1ante ,1a
ta de elel1.entmfmeapazc!' :')<11'3 �CJl1 ohtidr-t ln ,=tapa l\!lcid. c ida(;c.
<.t lJrática do futebol, Não a- AtU8.l1do de :.'ma lTl�,nClra :\.8 equipes foram cst�:s:
c!'ê�1iio �:'le ra')azes corr.o Ij ;:.:br·:cba, cs eom;mdados, de 1VIarcilio: Deela. Ar:; e ,1air;
Ary, o Jair. o Joel, o Caler;a :::hico. deram na fase <)('1'1':1- Tula. (Mário) Sch�lau e Joel:
e outros mai3" não passam ncs leira. �!Jna demol1;;trai"ão t'O

I �:<Tor�ng,: (?eJ�rmI!õO) C.aI, pI,
ponciu' )Jplo <;ucesso eb suas "lto' grau em que e pr ;·'ll·étd.O "'incIta, 'Ij al1!do e TeixeIra
c.:res. Se Hes erram. purque, Jtualmenie em BrusqU0, () e3- U3"lJrndn"i (TCIxe'2rH.l.·
l"ão lhes corrigem os defeitos. ·JOrL':: que os ingleses it'oUX.2-·! P<,is3pjú; Os"aldo, Rôr ór ;!

lVfaiB nfio. O MaI'cilin entTil em ,e111 para o Brasil 11:1 mmtas .luares: !Vlàri'J C3ranco) r ;vj.
l'al1lpo, joga e apresenta defel' [empoo e GU'aJ00; ,.foyne. (D:irCn Vic
tOS enormes em 'lHa estrutura, r-.1ereceram o triunfo .•:; i::.'�- Ji'TlHI. Nél';cimenio e HPillZ.
Ec nÍl1guem é capaz de mà�car d:'lllWS mais justos, "e afi.rm:�3- (Js ten1os: l'v!::lclta aos 7· t::

e sanar tais de-Feitos, E no fim. 3emos que o escore dp 3 ii '2, : 5 111. para o lVü rcilio __
o Nas

são <.lS· der'.'oÍ<:s sueessivas e 'oi até exiguo, em vir�'.tde do c Imento ao 39 :Yl. ela pri,.1elru
it explicáv�is qlH�,surg�!1 aml' maior volume de jogo ,1'.11'[>- [o.lse e Chico <os 25 c Na'lri
(lida que os jogos se "ucedem. sfnt'.do, da l11ilior coord'3na{':to 1 lento :ws 30 111 da .� a, pura
Efetivamente, ou o Marcilio e do sentido mais objetiv.) quc· (. Pa�s�ndú.. .

consegue' Uln orientador com têm" ressaltando-sI' ainda, a O J11lZ fOI c s'�nl!Gr E �:l::Jm

c()!lh�cin1enr(lS pro:fundo� ãe é�xtr!'mH velocidade de seus '-:- d;'! LID - ('o'n frar.ót atua-
seu mister. ou contin'.arã em homens. !;30.
�tla debacle..eutristeee!l1:lh úão i l FoLa ,equipe de "fora.. que Na prE'liminai Aspirantes do

,
., . .

. ,1' 11;!arci1io 3 Tantandar.> :�.
li - - - - - - - - .---:- -, - - - .- _. -- -- -- -- II
IIJIIUJliI!fI!lllllfIUnUmmIIIIIIlHlllfllllflllllnlllllnnfllllflllllrlImlln�
H E M O,R·R01DAS::

VARIZES E ULCERAS ª
. DAS PERNAS: curas sem operação

DISPEPSIAS, PRISAO DE VENTRE,. COLITES,
Al\IEBIANA, FISSURAS, COCEIRA NO ANUS
CORAÇãO, PULl\IÕES, RIN.5, BEXIGA, FIGADQ

o ChacaritaJuniors t:gora ver Plate e outros. quem. estão .sendo entaboladas
está na ordem

..do·dia. Já eSlão Pretende o Paula Ramos fa- <.iS demarches, se com a Liga
encerrados zer com ,ql.�e l,esta prestigiada 'Blumellauense de Desportos :

- DR. A R Y T A B O R D A-
-_ l\fE'DICO ESPECIALISTA�

RADIO-FU.KE;�.
GRAl'J'DE SOn'I'lMEN'IO ICM V/I..LV1JLfo.E j.1I.JtP1R!CA�
NAS :PJ EUROPE'ÁS.

.

.

- PEÇAS E ACESSORIOS; RAmos NOVOS
".:......" SERVIÇO RAPIDO POR PREÇO' MO'DICO "-"

Rna. '7 de Setémbro, 4; 4. 9

... J!raia de Camboriú
. Vende=le lot�1 no m�lboi'
'ponto ··.sa praia Em D.'sute a ilha

Informações HANS 'rOENJES
Rua Paulo Zini merttll,uÍn, 120 - Te!. 1287,..

�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



EntreDa das li1çenças da D. D. C. aos novos pilotos-
A f d A·

. 1
•

'0'
,

'1- d 'r 't '-C 1
um colapso cardiaco..

esta o ero Clube de pelas altas aut';lr!d�des do gO-1 disCUT;>O do. consu_�or JW:1.1CO nos ';001,;)(;"; ? ea ro
.

�ryõ. VERDADEIRO CHO"'UF.
Blumenau. programada para verno do MumclpJO, bem. co- ;dos dlretOrIOs da entIdade Gomes, ried1caÇlo aos SO'"lOS./, ,

,"" .•

o dia de amanhã, promete co- mo por representantes do co-I e urador do Aéro-Clube de u(J aeroclube e aos da

S,D,M.\
NOVA IORQUE B (UP) -:

roar-se de grande sucesso, eis mércio e indústria, que esta- BLunel'.a.l, D�·., Pa!llo ]',I[alta' 'Carlos Cromes". O duque de Windsor. ex-rei

que seus responsáveis não t.e- rão, c�m sua pre�ellç!l, não só Fel raz. .

,
" ,! I As 2�.20 horas:,

.

Entrega Eduai'wJ Oitavo irmãó do :::ei
em medido esforços no senti- traduzmdo admlraçao pelas As 11.30 horas: CoqVe1d dos certIficados aos pllOt.03 :1:.1, ,

'

.'
.

do de proporcionar às pessoas lides aviatôrias do Município, d-:>reciC!.o pela diretoria do ae· VllI Tur!fla do Aérú-CluDe àe (.eorge Sexto, que falece,: �n�
que comparecerem, ao campo como também dando o neces� roclube:ás autoridades e asso-- Blumenaú, pelo Exmo, S:-. te,ontem, teve um vcrnaae'tro

de pouso, em Itoupava, um sário apôio para, que o Aéro ciados da entidade. Tte. CeI. Mario Ribeiro, dos choque ao se inteirar d3. r.l,O}'

pr?grama de festividades que I Clube possa se elevar cada Das 1.3 às 1!} L10rR�: vôm: :30- Santos, Comandante do 23:'
te do monarca britânico. O

prime pela beleza e que satis- vês mais, tornando-se uma or- brf' '1 c.ldade de Blumenau em R. I ..

]lrové.velmente, Geor�e Sexto faç<: a massa humana que de- ganização modelar no genero. aviões do aeroclube local (:' duque de 1,Vinds0r e SIm esposa

;1Atos do governo do Estadn
fI rá sepultado no lVlausoh'o de vera locomo\'cr-se naquele lo.. O prefeito Hercilio Deeke, l,as aeronaves das entidades

P E ç. A
i

.,F O R D
�evl?]àram seus pIllnos C(}\U'

'>T' I 1 d.J t d
ca. que vem se revelando grande visitantes, em proveito da IS l·"spel·to· a ida de amhos' a 1.on,

.

..Hl�sor,ao,at)Hatt(1-'\)3 e EG"ITIM'
....

O regisil'(J festivo do Aél'O admirador da aviação, coope- (a;np"nha Blumem,'uense de L' AS,

seu 'Pai, George Quintv. Clube será assinalado, ainda, trando mesmo como pode para Aviação. ! Cal;3 do Americanu S, -\. >:Ut;",

II li' - - - - - - - -
o alevantamento da organfza- As 22· horás: Grande tJailc --

'
-

YIAJARA' pARA A

Removendo, a pedido I extra-num('rári�, refert'>ncia I ção, também estará presente, ,lNGL!\TERRA '

OC�;:I�l�:n�oS����dtda C;l:��� ��r!��a�aC;I:n!�:�ãe��j�,�rn sàé� I OI-a d'os' G ra" f I-C o S l��:L�::l���";iEfJ��'ndústrias Vahldiek S A I o��:. i�?��'�ds:r("�:n�
'J ,da-CaITeira de dire1.or d� de em Blumenau, de llovcr:ta'

' oresidente de honra do Aéro .

,'. ti •
I IW0fundamente abatido Ifom a

Gr\'po Escol r d Q 1
I
(90) d' 1"

.

1
'::lube, que tantos serviços A V I S O

.

f n.l}.ti�.ia do f.àlecim.ento ct"� 'i�U

... a, o - uar 1'0 ! las, cOln o sa ano I:] {'- ,<' d '1di.
_

U' d E 1 I
r.em presta o em pro a

a-j
-; ,

"
.

- " j'lrma.D, o reI' I'}eo"ge Sexto. de-

niCO o stac o do Grupo gral, tendo em vista (, termo viação de Blumenau, tainbém ,'Acham-se á disposição dos senhores AClOlllStaS. nos deos_- 'I clarou que partirá para _Lon-

Escolar "Carlos Gomes", de, de inspeção de saúde a que foi Em todo o país foi comemorado e. usti�'''' Educd'�üo c Saude. "!orr�parec.erá. à fest� que I'?,aJ;- critérrio." desta. sociedade, á Rua �toupava Norte s/ri., os

JmaruL para o Grupo Escolar
I
submetida. I ant�-õntem. ,o Dí�

.
dOs. G�á�ico�, "".00 hQra3 - Sessão solene na se- ::ara O voo maugural do Pl-, cumcntos a que se refere o artlgo 99. do decreto-lei n,o dres, a bordo do: "Queen Ma-

"O ld C ., d R d
. I C"'

reahsando-se varIas e slgmflcalL de Q�a União B.�. Operária, em )er" JF-3, completamente re-12.627. de 26 de setembro de 194.9. ,

�
ry". Sua esposa pHp",aneceri,

sva o ruz,. e o elO . . .. onrermdo

-,
vas solenidades em, homenagem homenagem á imp:-,' n�a cuperado,' e que voltará a �ru� I' Blumensu, (I de fevereiro de· 1952.

,

. I'"
.

.

Alberto Cúrcio, ocupante A' Verrina Leopoldina LC3- "OS heroicos e denodados servid�- "l)ll·'an·a. d S t C t B hld' k D

-

. ..' ,: t· F
� • • zal� os ceus e an a a arma. runo Va le - iretor-Ge:rente ' (Conclui. na 23.. 'pago 1e ra "

do. cargo �a classe J da car- sa, o título de Professor, }'efe- ��s da imr rensa e das artes grflf'-I A festa, que 1nic�ar-se"á a- I ---'--,--'-�---:-�--_._-,.-�,.-__ ,..",.--:-
......._---,�_,..--,,__,--� .�:..:........c..;,,...-."----'--

reu'a de dlTetor ele Grupo "Es- ;!'Ilcia III (]:�cob mista dr Ri. '_05,., ,

'�;,�tn ge�to de ('}!1fráternisaçi.i'" ,roximadamente às 9 horas, j 1

(.olar, do Quadro Unico do
. A festlv�. d::.t� rOl comemorada na ';] clas$e do" gráficos blumenauell -'rolongar-se-á até à tarde, se-

beirão Fidelis, muniCÍpio de Ca,<ltal do Estado com o segllink ,ses. '�mbora nada se tivesse órg'1� guilldo�se, à noite, nos am-

Estado, do G, E. "Horácio Blumenàu). programa: nisado em Blumenan. a exemplo 'lIos salões da S.D.1YL "Carlos

Nlllles", de Valões, �unicípio A Mansueto Bofi, o titulo Dia 6 - ás 2!l hor';, - SOir,;', do que foi feito em outros pontos Gomes", um' grandioso bane,

t(le Po'rto Unl'a-o, paI'a o G.
·'d�l:.santé no Democráta Clube. D,'1 do pàiq, sob o patrocínio dos em� l.edicado aos -soCios 'do Aéro

E. ele Professor, referência lU,
.

'
,- ás 00 hr;ras - Salva de 12 li- pregados da empreza gráfica Oste '::lube e da tradicional socie-

"Pedro II"" de Blumenau. , êEscola mista de Linha Pla-' -"S lO proclamação da Rainha d,:s S/A, realisou um ágape, ante-ôn- lade blumenauense.

Dispensando I
no lto, distrito e municiplo d(' -::r';ficos; ás 9,00 horas - mi�"a tem, ás 18 horas, 110 Resta1.lrante Durante o desenrolar das!

]\:1al1oel Vicente Pereira, 3.0 Cnl1córdia»).
'm ação de graças rezada na Cil-I Avenida. ao qual compareceram ianças serão entregues as li- I . .-,�-- ----.-.

--
-----

Sargento da Polícia Militar "R pp.... B' , -",
..dral Metropolitana; ás 10,00 '1.)- inúmeros funcionários das oflci?jla3 . cenças de pilotos aos novos a": , ContInuando com a divulga- ,São Paulo foi construido' um mu_

.

l_ asa _11 mI asa,) Ll l 1- .,,� _ Sessão cinematográfiea na gráficas da cidade. viadores fonnados pela Esco- ção' .das obras mais importan� o comprimento C�

do Es�ado, das funções de De- 1.::. de Prof�ssor, referêl'.ci::o rII l Ul••ã� R
.•
R. Oper�ria, of�reeida Ó, Associando-se ás homenm!ens ao la de Pilotagem do Clube. Es- tes executadas ou em execu- 20,00 m.

,

legado de' Polícia do municí- u,s'.:" la mIsta de ItOLl;J<:V" I ur,nhas Q0S assocH":dos: as 15 h,'- Dia dos Gráficos, este jornal dlS- te fator. aliás é o ponto cul- ção, que ass!ualaram' o primei- ILUMINl\_ÇÃO PUBLICA - Mo

pio de Urussanga. : dis' 'to e muuicioio de Rio (lJ 1··aE
- partida dp fllteból no cam- pensou seus auxiliares ele ofici"". Ininante do p{'ograma, pois ·e- ro ano de' go\"{:rno do sr. Her- . ·dernização da 'iluminação da' Ala-

Luiz Gomes de Carvalho, S' i' :
•

,�O._•. t.�oa. Fs·nCr·.I: ·s' "c�en;ar'hl'OomdeonaIgnetmerl':Jo,. dmeotc�,\r'Oc'llPaOrrqoln,etene,s.te diarlo dei�mu' le el"l-cerra motivo de real' sig, (,:1l1O DeeL..e, abordámos, hOje,.' n:,,,�a _

Rio Branc�!' ·mediante su.bs-
" .. " _ . , ., nificação para aqueles que es- ; .,�t;OH�tl'UÇ�I\) .

de Mur�s" Ilu- bt,';,,�ao de todos os. postes de rede

Sargento da Polícia lVIílit9t' t.ão ligados ao Aéro Clube . .t\ la;_naçao Publ:eo, SerViços de feletnca por 110VOS e altos, de am-

elo Estado, das funções de

p
A

formatura da oitava turm3.: Conser·:aç-:to, Veiculos Adqui-·I;..lOÔ os lados, com ,braços compl.'ido';

Sub-delegado de Polícia do i

reve um caro vai d
·e

,

\ conforme ftizámos anterior: l,dos. ,'i.j'11·üin'lmento da Ala-.lp:·ra.?s focos tambem de ambos os

c'istrito ele Siderõpo1is. muni· I
,

a 1 e sangue'
mente, é uma sequência de e;5- J:�!f��a ::{io Branco, �lan? Urba- i

lados e J?xtcnsão da r�de eI�trica
forços que nunca esnloreee- 1 (SICO e Construçao ue Pas, em quasl tQdos os ban'l'os, Illclti-

cípio de Urussanga. ram, inclusas todas as. direto, sei.o;-J. sive :na Vila de Rio do Testo, ;,

}<�alavil1o Ferreira, 3,0 saro
rias' que já passaram. pela< 01'-; Conforme o prometido,. e11: uma série de ruas no

g t d P I"· M"rt
..

---- ----- -- ganízação, pois ·vem provaI, prilneiro plano. noticialnos: ttrbano da cidade.

�:��o, adasofl�;�ç�esl �:r �u�� ,Libe�a§ão de bebidas_ durante asfeltal de �in:1f��de!�ldiscutivel de sua�1 Ri>C����J�O�TtNJu�os _S!:v:�a�SeD!tra���S���ieÀ�

;!clegado de PolI�la do dIs�r:- Momo IP O.rDaVmaeDt�rao de aven&da·I i1Par&o"'l'tíll PROGRAMA DAS :- Na Alameda Rio Braneo, em con-Iano foi mantida a conservação de

.0 dc Abdon Batista, munICl.. . .

1UIIlI. 3' ". _. I.. FESTIVE:DADES sequéncía da modificação do nivel todas as ruas e estradas, 'de modo

pio de Campos Novos.
H.IO, � (.iVlc�·ldlOnal) - Se'-I l'crias. Havt:rá núnlCro· irnell50 b l:rl' C'stão trabalhando ati"a- 'As 10 horas: Benção do A- em certos trechos; im'am liÚnlE'n- que estas se',mantinham sempre em d"ssa via pública com 162 árvores

Designando
bre a. hberaçao da.s bebidas de crimes p agre<;sC-?s. A ?11;i- :nento para dar à cidade avião PP- fJH, (JF-3) recupera· tados, em sua altura 9l,60·m de _bom estado; n de, cada· lado, altnI'adanlente

I 1 d
do na 'oficina do aéroclube e muros. Na Rua 7 de Setembro, em de b ê e o 5: T o dos, os "11�'t "SpatI-,cdea" e c'utra ':l!'als�

Luiz Gomes de Carvalho,
d coo 1ca5 urante o carnavel I :a, na m3.ioria dos ca lOS seri mais notável ornamentação vôo inaugural. consequência do alargamento e

cal'l
bécos existentes receberam regUla'!" P.-u Brasil", especialmente arl.qui-

sargento da Polícia lVIilitar do ,�redução do poliCiamento, o L,ificil contro_lar os :l'oliõe:;, rios últimos tempos. A AvenÍ- 'As 11 horas: Prele'ção so- çamento dessa via, foram recons- conservação, tendo uma'série deles ridaS no Estado de São Pm;:lo.

Estado, para. exercer as fun..
delegado especializado dos Deus queira que eu esl.ej-l cn- da Rio Br<:'llCO terá sua 10ille- Ql'e o avião PP-TJH, por un: truidos 309,20 m de muros; Na Rua sido alargada mediante recúo {h Foram ultimados ce.ca de 16700

ro�tl·ine.::: e Dl'Ver'L'o-e' ,-'l' I·
..

1112 d(� [:nxa de ajardlnalne'nto cOIn'

ções de Delegado de Polícia
-' - " _.

. "";" .. ll%('- , ganac o, pOIS prevejO um cal'·

do município de Urussanga. ;j\)�'�aí ser :.;m carn&v.ll tel'n- navalpRdeEpsAanRg_�leT·I...rOS· ,('.\_
I vos vellezia��s.to��o l��g�O!: En'·lusl·a�mo 810volua"r cerca-' o' pro'x' ',4I1mo

�o�Ol"truçãO:dC J14,60 m de

M:anoel Vicen.te. Per.ei,ra, 3.(1
'1. E"t'IID I"� .' ''', ._

'''', - I 1 d
-

1 d

OUTROS SERVIÇOS

sargento da PolICIa MIlitar do
c_a. I." nesta LOI", IldO RA O CARNAVAl, l

&lIas ca ça as serao co_oca .03. •
t J __ ,J';

enormes estandartes. No �cn-

. -

1:, t

Estado, para exercer as .fun-
Cl' DO iciamenlo. porque Ya- RIO, I) (Meridional) J

'

'
l!H-lçQes para o rc-ce l1n:;m G p'4r,
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]j3, município de Urussanga
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h> do Municipal será coIJ(';;_do p
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repara-se a SDM "Carlos época nos anaIS da dlstmta

"I
mente o la o grallf.e aCOllte-

c teu
-

d t

as feU:1�õe�ase��, :���d:�e;:�� apuradas I�'rreuularl·dade-s I �_-���::�:�a:� :�:SC�I:jU�:�)i_I!i; Gomes" para proporcionar �, '_.ntusiásmo invulgar pela ô- cimento, quando terão oport.,· ��:::o a��ad.� �:�ep�n :h:�i�j��
ele Policia do distrito de De', 1;1(.tr08 cada um. O ob lIsco

sua grande legião de associa· lJJ'oximação desse acontecin'2fl nidade de homenagear, COh- ":çú ligandO a cidade com.o bairro

canso, municipio de Chap2có,
dos, dia 16 próximo, estrond,� to social, que deverá marcar dignamente, Sua M-:lgestade, o (I(' Pemta Aguda.

por não ter prestado o C011\- , I
s€�á transformado em e .orme

sa noitada dançante, que assi... Fnlia. Desde já o'oserva�se u:nl
Ii.ei Momo, I e Uni�o. <conclui na 2a,

'

pr���s���Sr:��b!:�:�: parJ naJparte contabil�do!IIIPM 1 :����'.e:�!aa l�:;er:;i:;:e:�:;�:��� �a��c;, C�:::d�s d�a��a�i�10! ;�:;n�:ç���gnamente � R,ei dG �
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OcürrefCias-p.uliciãis-
.ag.

exercer as funções de prinlp.i. ti. .U I N ela PreSidente V2rgas sera OI- da qufrida Sociedade blu,ne� A direção do' "Carlos

GO',
.

-TO suplente do Sul-:-ddegado RIO, 8 (Meridional) - O de Contas, até hoje. Quundo a- r,a:nentadu com 11100\'0;5 fo�· nauense. O majestoso rdificio' mes" já .começou a movimer:

R' "'di •
'
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de Polícia do distrito de DeF-
relatório da comissão de ih' I n;:;liza o caso das atividades de eLo' "cos brasileiros. repJ"('::;en- da rua 15 de Nov«:mbro, que tar-st'; tomando as provid�n- es', eO··CIo' ., .a's Sôo I,' ,8 d,u' '::.�:.'

canso, município de Chapecó, qut"rito para apurar as ine- I Fundação da Casa Popular, sa- tando o bumba meu boi, mara- 1 eune a nata da 'sociedade lo. cws necessarias pala que o I

Dor não ter preshdo () COI11- gularidades ocorridas na I..:\.-liienta ° relatorio, que "a d'?- ,;)1\", frevo, batuque e ')':llIÍ.i';. cal, deverá. apresentar-se corri baile ca1'l'.uvalesco programa-'

plomisso no prazo �f'gal.
PM foi entregue ao Minist�olsonE"stidadenãoseprova_sen- NaP�açaIIsert!alm<,.dl) uma (oeus salt'íes ricamente orns- riú para a semana

Vindnüa·,!·'por· Ü.a'm'··,uos· do·"-,'a·lhe,·I·_O"�..:"�:.',',..·�,"'."".'Guerino DaI P ..Jllt, IJilTa
('O Trabalho que, por SU:l ves

"te-se,
valendo-se os adminis· eS�ler::e de carro-chefe_

., I,mentados, recepcionando as- ·Liltrapasse ioda. e qualquel' es- ,'\ _

exercer as funções d� prinlt'i-
<:!Ilcaminhou ao presidente GI.' h·ar.o:.-e� do IAPM da constru, --- '

..
� l1ectativa, nlcariçando um su-

ro suplente do D�l,_'g8clo ue 1.ulio Vargas. ção de casas para f0rialcci-

C d d I J ti t
.

�·eSSl) que t'orresponda ao real
'

PIl1ícia do munidptn ue 'im' Apurou a Comissão, ao q�_!t J;"lentc; de sua candidatura po· OU ena o pe,2
..

US·IP'. "Dr' !Ir oe prestigio que desfruta a agrL' Dia a dia tUma V�I1tO a

on-j
eia do sr.

vo, por não ter prestado u
se l"E·fei'(:! à parte cl1nU",bl1. que lítica. A transação era efetua· U!/U fi ti 11 trúação nos meÍos sociais de da alarmante de CrImes con- calizada

com��:���n��, P:;:1J�-I��';a!. I ;��� \�����': d�e�:(�:: ::P���;;:;� ;�l��::o�U;;����:l�;I1�a��s��� 'pro�rl·'do 1·le�aIDlentbde V91111089 ]'OJ1a' �1��le���o�oS�;::el�,a�r���_. ����e::���i:l���ea ��::�:s:��
José Inocêncio dos Anjus, I l"IOS. tendo SIdo excessivas as l.'r�"ses do pessoal em prejucü U. ,U ' ,II U

_

U ,gO de quem está a orgal1lzaçiin ; de tratar-se de' lima quadrL'

ocupante do cargo da ci"lss" n.esmal:i. Os responsáveis não J)S legitirr OE interesses dos da fcsta, ,.rem des(mvolvenclo t lha de ladrões que vem agin-

D da carreira de Guardct-Sa- .iveram quitação do Tribunal :nal'itimoz", diz o relatório.
. BELO HORIZONTE, 8 (Me- dos Unido!', afim de alcançar ir,cançável trabaÍho,' no senti· do em vários setores da cida-

r.itário, do Quadro Uni.co do
�.

i'io final, os memlh'os da có.. ridiorial) -,·0 Tribunal de ,maiol' preço, pois ela [,)i ava- do' de que nada em.pane o· bri- de, principalmente nos baire

Estado, do B.o distrito ·sanHá- n issão solicitam á 110meaçi Jus,tiça decidiu sôbre o .rumo-! !iada, aqui, em '-UE milhâo iho da -noite de folia do di.·t ros, onde os meliantes agem

rio, com séde em Tubarão, pa-I
de nova comis�ão pal:a pros!'c'-

rosa Caso da água-marinha,! e mdo. O sr. Jos� Alvps Ner·" 16. despreocupados, sem receio de

1'a o terceiro distrito

,sunitá'-I
guir no inquérito, de vês qw·}

considerada a maior do

mun"I�)
(,damou sellS direitos, apre- Prepara-se, desta ·.manen·a, I Sêrf'r.l, molestados pela poli-

ria sediado em Blume,lau. estão sendo prejudicada!;' as do, pesando vinte e éinco qui, s.,ntando· queb:a ao Delegado uma soberba recepção à che- . da. .

, .

Concedendo licença ., suas carreiras como inncÍonú. los e meio e encontrada pel,:: Paula Pinto e através df: cal".a gada do Rei da .Alegria, e seu;; I Terça-feira à !loite,
. -

A Lígia Balsini Clarindo,
" ios pÓblicos. gerimpeiro José Alves Ncry, ,demmciando o �r_' Altivo ,L.O' vassalos aguardam ânsiosQ_- I volta dás 22 horas, a resid;:n-

em 1.945, no distrito de VilC\ I pes Silva, assim como o tabe-. ii 1[------
P;mcas, da comarca de Cola ;�i lii'IG Edgad Vast'once,o;3 l\Tar-:--1
na, no Espirita Santo., O ga- f

tins, da cidade de Resplen·lor, I J
.

"

.

rimpeiro, após encontrar ."1.

'I
que se &ssociara à emprf.'itada I HOTETpreciosa pedra, entregou-a a e lesou o verdadeiro dono da .I.J

seu compadre, sr. Altivo Lo- I pedra. O Tribunal ordenou o
ASSEIO E PRONTIDAO

pes Silva. Este, apropriOU-50 I :-'1'. Altivo Lópes Silva d ·�.lm-
O MAIS BEM SITUADO, COM FRENTE PARA O MAR.

indevidamente da pedra c· 'i,rir -um. ano de fl;clj:.1Sií,O, por
.

-- P R E ç O S M O D I C O S _._.

vCl!deu·a no Rio de Janeiro, I apropriação indevida, O. que
,-_...;,. Plu'H;'RlF.'1'A'RIO= ��=

recebendo cem iUil cruZeirOS! importa
em reconhecer o ,,:à- �

.

- J O Ã O W O (' K E H f U S S =
como sinal e concordou em ] impeiro como o yprdnrlf.'in'

.

, PRAIi\ DF. C:i\�mOItm' ���
n)::.ndar :l pedl'a parI:! O� "Esta- ctnno nn pedr�" =--=�=,,-,.=-"=-,���_==n-=-�__�

Novo Incidente Na Fronteira Brasil - Artgentina
Gnar�as arlBnUnos mataram a tiros um munino, feriram mais dOBS pessoas que se encontravam-em lerritóMo �rasileiro

�O-ulra-s--Noticias do·Pais-- �-IDesaparec·-Ido nas auuasdoro
'

..'. _I..
.

'
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Continuam presos:�vários motoristasl •. ,... Iresar em t�ao o ,mpe"o Dfltam��
implicados na:'-'morte de estudanteIU!!qUIN�L!�pt�o�I !1�o�u!SIPt:do fa lecimento de George ti I
- Espetacular desastre emlBi:lo.Hor.zon.e --I - G9NZAGA - CRivADO DE BALAS _'_. 'Encontrado morto às 3/3O, hora ,do Rio det.Janeiro
l'vlANAu,:" 8 (Mer.id.) presencrara ja cena, saltou do ClOnarIOS do Banco do Bra-

..
'

Começou a se restabelecer o coletivo e 'pôs-se à correr,
I
sil. O motorista José Raimun-

PORTO ALEGRE, B iMerid.) - Informam de São Luiz LONDRES,.8 (UP) - Reinü ia.

t 'f
Gonzaga que ocorreu novo incidente na localidade de Santo l'

-
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I NA CAMARA DOS
ra ego de automóveis e ôni- doidamente. Vários outros do, após safar-se da situação, Izídro, proxâma à fronteira com a Argentina.. Encontrava-se {'nor�e d�so açao .em �')n1!'es�
bus na Capital amazonense. saltaram e socorreram o mo- 1 declarou que sua impressão I

'

1 do rí U' uelo falecírnento do rei G.... f'or-· COMUNS

Mas o núm.ero de veículos é torista do caminhão, :gerten-,' foi de que a terra tivesse vi- um menor pescanc o a margem brasi eira o rIO ruguai, quan- -"

,

d lt d d'
,CId O

.

h- de. foi alvejado por armas de guerra, disparadas do território g-ê Sextó. Noticias do interior lJJNDRES,'8 (UF) - Q ex-

ain a mm o re uzi o, pOIS cente a ooperativa dos Fun- rado a e eva ar. camm ao argentino. O menino ao sentir-se ferido começou a gritar por �
, , At 1 fI"

-

varias dezenas de motoristas I ficou com a parte trazeira pa- t· d denoí
.

I di t t tr
do .país e das Nações do lmpé- prermer t ee, a anao ante

estão presos incomunicáveis, _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1'a cima e a dianteira enterra- socorro, a lran o-se, epOls, na agua. me la amen e um ou o

ríto britânico ,informam que a os Comuns, 'referiu-se ao pesar

corno implicados na morte do

F t d S'"
da num buraco de vinte menino, Amabilio Batista r. aprcximóu-se do pequeno ferido,

t d 1m es a e ao'
me- servindo-se de uma canóa. Ao que se informa, Amabilio desa- morre do monarca brttaníco que causará à toda a Grã-

es u ante De o Pereira. tros. marrou o barco e, quando ia prestar auxilio a seu amiguinho. causou o maior pesar, r.ão sen- Bretanha a.morte do Rei Geor-

INCLEMENTE A SECA Seb"8S t.8 a- O
recebeu varios balaços. Um outro morador das imediações, sr. do de-modo alguni,ésperada" ge. Disse Attlee que f'!le; 111ais

DOIS MORTOS Sandoval de tal, que se encontrava nas barrancas.do rio as-
-

SALVADOR, 8 (Merid.) - NUJU DESASTRE sístindo o desenrolar dos acontecimentos. correu em auxilio O medico particular do monar- que qualquer outra pessôa no

I
tínua recebendo mensagerrs de

Vinte e cinco caminhões de BARRA MANSA 8 (M
,Ç< d d

retirantes partiram da cidade
.p. ,

e- do menor Amabilío Batista, saindo tambem ferido. Amabilio, ca, dr. James AnseU, :foi cha- l'ais, podia Indicar quão vaho- eondclêncías e to' os as par-

de Serrinha rumo ao sul. As
Realisa.r-se-ã domingo prOXJllIO rtdional ) - Um dos mortos atingido por varias balaços, faleceu duas horas depois, enquan- maca ao palacio de Buckhín-. sa fora a ajuda do .nonarca tes do mundo, pelo falecin.cn-

- 'nesta cidade, patrocinada pela no desastre de ónibus no tra- to Sandoval apresenta ferimentos de menor gravidade -Ó.O Che-
'

levas prosseguirão, de vês que Igreja Católica local, a grande e [eto Rio-São Paulo, foi iden- Ce de Polícia daqui abriu inquérito. Ainda não se conhece o
gham logo que' se comprovou I br itârrico ao governo trabalnís- to Scxf.).

a seca que assola o íntertor do t d" I F t d Sã S b tíã tifí d d J
-

d
. , G orge Sex

• .L

ra rcmna -es a e ao e as rao. ,1 ICa O COn10 sen O oao est_,m.,o__u_o,.,�e,nOr que 'se atirou a água. qv
-

Estado é tremenda. 'As 10,30 horas da manhã ser-i Carlos. filho do professor A- --,

rezada :� missa solene, pelo Frei

I
dolfo Cardoso, residente em

ESPETACULAR ACIDENTE Carlos Schmldt, e cantada pelo co- Mogt das Cruzes, à cuja famí- 1B. HORIZONTE, 8 (Mer id.) ro local. Em seguida, terá inicio a lia a Polícia telegrafou. Os
- Ocorreu espetacular aci- festa. que cuntará co mtoda sorte feridos sem gravidade ruma

dente que alarmou vários po- de diversões, não faltando tambem ram para o 'Rio. 'As últimas
pulares. Quando um caminhão no local, churrascos, galinha assa; horas da noite faleceu mais

trafegava à rua Antônio Al- da, etc., um ferido, o menino Evaldo

buqucrque, quasi foi traga- Pela manetra como está sendo Tenorio, de nove anos de ida

do pela terra. quando se 3,- hem prejraratía, e pela intensa a- de e que se encontrava ínter-,
briu o calçamento, formando 1 nímação reinante, é de se esperar nado na Santa Casa.

'

uma cratéra. UIU passageiro que esta festa alcance o mais com

que viajava no ônibus e que' pleto êxito.
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MENSAGENS ,DE CCrN

DOLENCIAS·

LONDRES, '

8' ;(U;p)

do PalacioAmanhã A Festar.� Aviató:,ial
.J

Do Aéro Clube De Blumenau
r.1:1'1111 .Ieclarararn que a m;:i1o
:"ia dos médíeos da família' real

tes

·é. de parecer que o rei Georg,�
Sexto f�leceu em consequenéía
'de uma coronaria, coagulofíe'.

-

sangue. Mas ha tambera quem

assegure que o monarca sofreu

LONDRES, B (uP)
1,1ilü� real britânica, até'u .m'

menw, na') !,omOI� t'.mu deci

,ão sôbre os funerais d·) )"'"i,

George Sexto. Rec:;rda-;:;t; fJl:C

a grande maioria dos reis h�'i-_
ti\niLos tem sido sel.)ul1);::,tb na

abadia de Westminster. Mas.
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