
SEOUL, Coréía«do SUl,
27 !UP) - Urgente -

O radio comunista rir!
Pyongyang informa que
tropas vermelhas ocupa
ram a ilha de Koto, na
Costa mer-Idional dil Co
réia. Enquanto isso, infm"

Irnava-se que as atividades

Jbel icas na frente de bat.i
lha coreana se limitaram,
ontem, a operações de pa-

'

trulha. O mau tempo írn- I
pediu tarnbern as

ativida-l, Ieles da aviação norta-n,
merlcana.
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A"P MENTOU A TENSio NA TUNISIA.
MAPRISAODO PREMIER

.&NOVIO
TBLBJI'ONJIl: 1 •• I
ando Tel.: 4 l'lAÇAO
CalU PolttaJ, II \

,---------<---------

n
.

f,�ecu�ou ...seo 8ey a

receber os enviados j
do presidenteAuriól:

VINTE MIL SOLDADOS FRANCESES PREPARADOS PARA
QUALQUER EVENTUALIDADE _ PATRULHAS ARMADAS,

DE METRALHADORAS NAS RUAS DE TUNIS I.

\�-�----iI li Ili PARIS, t27 (UP) - o gabinete francês foi convocado IIli para uma sessão de emergência, afim de discutir a expío- II atiridades basta eonstderar o ratoIII siva situação da Tunisia. A Reunião terá lugar no palá- II de oficiais e sargentos da base rece-I cio do Eliseo, <sob a direção do próprio presidente Vincent !I berem, em suas resídeneías, comI! Auriól.
_ II regulariditd�, panfleto <comni'ista ín-li AVIONARAO A TUNIS II tÜulado '�"noletil1l da Rase Aéreaii PARIS, 27 (UP) - O Conselho Restrito, reunido hoje II

rio Gal�ão"", em flue, para a.. CO';II de manhã no Eliseo, depois de tomar conhecimento de um I i

I tumeira propaganda 'cm favor dai: telegrama dirigido gelo Bey Tunis ao presidente da Repú- II
paz são "eicuIadas e"órtá<;ó(>s eon .. estrutura, que tomam parte nessas/I blica, referendou a resposta do presidente Auriól. O sr. II

< t.rártas á disciplina mtütar, A auãa- slndieãncias, paderiam Ser afastadosI: Forgcon, secretário da presidencia, e o sr. Korciusco, di- II mo, :n <.MeridIQn.aI) -. P_roccE-l cia dos comunistas ali lnfiltr'ld.,;; por ennsütutrem os cargos quP o"\1 reto d g bí t I t dei
-

P
. .

dI"
cuuam fIHlC.Õl!5 de absoluta conttan-

.
' r o a Ine e, :provave men e elxarao ans aln a 10- 'I sa-se uma serie de mvesttgacões >la 'não tela limites. Chegam a cotocar �ii je, via aérea, com destino a Tunis, afim de entregar a res- ii ! 110lctins nos alojaml"fltos �té SOD'li posta do sr. Vinccnt Auriól ao Residente Geral, que a II .

o 'travessetro do pess<>a.l de servt-II transmitirá ao Bey 'I'unis. !I I;
, HANOI, 27 (UPl - Milhá- ç••ii RECUSA DO BEY II res de soldados francêses eii II vinte narnites desencadearam �!�'.r�OMA.RA'� CONUI,CI-<

TUNIS, 27 «UP) - O Bey sal' da prisão de varias minis-
,>< esta

.:madrugada poderosa 0- RIO, 21 (lHcr�dilmaI) --,-- o De':de Tunis, Saudi Mohammed, tros, ontem. Contudo, o exer- RIDG \I'.ai' ALItíO\JúU COM UU.le, um almoço ao general e f�nsrya con�ra 'os comunistas
l pa rtamente <de O�dem Politi'!(1 :e Soorecusou-se, hoje, a conferen- cito fr-ancês neste protetorado IIIDROHITO NO 'PAL<

AC<lOIl':Ta.
Ridgway, no palae io Irn- v.lerp,lllh, cUJas.pontas.delanc;a leiaI entrosado com a.Policia secre-

cíar com o Residente Geral com. vinte mil homens. se checaram a tr t q I r tr I .

. . •.
� ,,« ln a UI o ne os

I
ta :i\lilitllr nrendeu um elementoFrancês na Tunísia, sr. Haute- mantem alerta para enfrentar" IMPERIAL

. perl.a� �I:drolllto e Rl.dg\�a:'l ,a- d,e..Hanoi: Essa ofe�si:,a é qll��- até então' des\,?nheddQ <entre O�claque. Aparentemente, o Bev
. qualquer" eventualidade, Fon-

_ ::OQUIO ..
27 Il!P) -< O tm- p.ro" elt<lla�l. I

� OpOI turudade ;<t }.flcad,: corno a maior dos U.�I· ) seus camaradas de farda, com ncnu-
de Tun ís aguarda pr ímeívn- (conclui n"l 20.. pág, letra C) ;Jt.'zudor Hldrolllto ofereceu para trocaI meias.

\ mos .meses. verdade;ro. o nome do ref('ridn ci-mente o resultado de seu p ....p- •

c-- 'dadão aiJ,1I1a nlio foi dado :. pUI}l!.;�I:::����::��,::�r:�l��1 essou com a renuncia de Eslilac a :::::�:::€�:€i:i�,::��:�JE
°md:e:d;,�r�etc�lt5�0;iLI�sCe:;a:�I�eoAcce:b';e:'rio'�s- !,criSe nose in do e x e" rc"I t o n a<c i nai- \�';�::��:ig�Ii:�:�:.

-

.

I
de 'lueixa ef"tuada <lJe1o Ch"fe dedois enviados do presidente

I P O" Ze"óbilO a vl"tor'-!II da Policia, não tendo autorid ,de prraAuriól e Residente Geral fran- rec luza I! UI (julgar tais p,didos.cês na Tunísia. Os enviados do
<

pre_s:cknte A.,nriól traziam aq I. RIO, 2? (Merld.) -._ Inter-l.d�.geller,al,E,tch_eg,�yen à,.frcn-,<!;
, ... :Il\(XEltESSE D,O BRMq�,_:so.,fut'.ç'áa organ�zaçã9 comunista. "Is..au-.B d T t � 1 d b 1

-

"1
t

_.

<t
..

< r' <,
<

<;. <.... I <I toridades: tinham�conhecin�eq-
ey C ULlS � respos a .,0 I pc a o so re as' e clçoes< uO e; nan

<

enho <dllvida vence- clplma do Exerc"to. cllo;se.
L E 13 f TIM A iS to'de' que' o sr. José Crispim se

protesto �!.e3tc cOI�tra a prisão! 1Jlube Militar, o general Zeno- rémos: Aliás·' em Sa-' <p I RIO, 27 'A."1· 11 . I -
-do premler Chemk. Segundo! ..

. . _ __' o au o • meu ver, o re1 cxo sera : I Casa do Aruerican(} :;. >\ J encontrava no' Triapgulo 1\,[}-sc informa. a nota do pre:'iiden- i blO da Costa, declarou. as elelçoes Ja se processam se- c1agado sómente administrativo, nada,' , eira, supondo-se que esteja<tc Auriól será �nt:egue ama- ;
"A Cruzada Democrática es- glludo me consta, com mar-I toiro como viu o desfecho podendo adiantar de minha I --o--o-o---,o�o-o-o-o-o--o.,.,-{)'-'O-o-o-o--o--o--o---

nh:J�I��i�2��{�:�'� HeinR
I �:iSeoamlu�a�!:r�:r�s=:�;:��� I ;:�rre:Ze��vel de votos que nos crise milHar, revelou: �:�::s�S�i;::::t�::��O��l:l�� li PfnQ�O�ujr9n !HJ dell.·ng�nCI·gs eUIIO"'r,"Ocalma em toda a Tunisifi, apG- 19uaI para Igual. Com o nome VARGAS AGIU NO IN- "'fràtava-sc de tuna divcr- U(1(Hl� h UU 90 IJU ii

.

ti

:!���:'�:?�!:;��;:t�� ;�a in1ilfll3cão comunista no- exércitoprópria dos generais· J]!stilac I.) ,

Leal e Zenobio da Costa, pc- I
Ria, 27 (M"el'id.) - A exo- Policia Politica e Social. cora

I neração do general Zenobio nel Aclolpho Rosa·
! da Costa não determinará in, :

que houvesse detido rlit'eWr(!3
\ l.elTLlpção nas atividades da ! da Casa elo Sargen�o. Adi.antouí comissão que está. desenvol- que?. mis3ão da Policia Ü'Di
: vendo dillgencias ':10 inquérito \SídO de examÍnar a situação das
·

cm' 10rno da infiltração de co- diretorias dos orgãos mUitares<

rmm:stas no Exercito. ') ma· e denunciar a,: que são real·

jor Alvaro dos Santo.�, q1le< I �nentc corr:.unishs.-<ES·�·3reCeq
.' ch<'!na essa comissão, teve ,)1'- l que a Policia. vem dando to
: dem de prOSSf'gl�[i" com as in-

\
da a cooperação ao Exercito, à

, vesi.igações, prend(wdo os ele, Aéronautica e à lV1arinha nas
'menTos sul:'I.'ersivo, e proces- atividades

<

::mti-comunisias,
i sando-os. Todos "�les re"iponde· !"em agi..- t'!irf'tamentf.! co 110 !lO
· rão à inquérito da ·Justiça Mi- caS'o da realização das pri-
'lital". O diretor da Divisão d(? sões.

<
..

Zenóbio da CosIa resolveu não divuloar
a carta endereçada ao presidenteVaroas
'OíOOU posse oule. o ual!! Gyro do Espirita Santa Cardoso
RIO. 27 <Meridional) - verão compor seu gabinete.

Instado ,l mandar divulgar a I REVESTIU-SE DE SI!\l-
carta que dirigiu ao presiden- PLICIDADE O ATO
te da República, contendo os I RIO, 27 (Meridional) - A
verdadeiros motivos em qlle I posse do general Cyro Espi.ri
se b:1SCOll l)ara solicitar sua 1 to Santo Cardoso, que se re'l!i
exolleracão dos comandos da I zou na Secretaria do Palado
Primeil'fi Região Militar e da i Rio Negro, revestiu-se de sim
Zona L2ste, o general

:leno'j plicidade,
esülIldo marcado pa

bio da Costa, rês esta declara· ra hojc às 16 horas o ato pelo
cão: lual o general F.stHac Leal,

_ N!to devo mais fazê-lo! transmitirá a importante pas
Ü ob,íetivo visado já foi atin- I ta tiO scu 5ueessor.

gitio. Agul'a devcmo� unir-uos i
Üldos }lara Íl'ubatllar llatriotí.!C:lmente lIdo Brasil, Espera
rei m�,n <substituto no posto
do qual me vnu afada!

de.!l�ojs de seis anos, certo de ter
cUlllpridn o meu dever como

f.;s!lcro eonthllhH' cumprindo
qualquer outro que o governo
me queira atrH)oir·'.

ASSUMIU {} GAL, cmo
RIO. 27 IMeridl - Assumiu

O' cargo de Ministro da Guer
ra o gal. Cyro do Esqirilo San- 'Ito Cardoso. O novo tItu!nl" r;;)<;.
sou esta manhã o cargo de

IChefe elo Gabinete Milttar da
Pl'csid!}ncia ao comandante
Lucio Meira. Falando à repor
tagem, o general Cyro d1sse
que ainda está cogitando sobre
os nomes dos militares que rlc-
1--

Dhtra votará
nos candillatos

Ida Grezada
lUa, 27 (Meridional) -_ A Ireportagem procurou colher as ,

impl'ess6cs do ,genj:!ral Eurico IG'lspar Dutl'U sobre U eXOI1l':ra<
<;;10 dos genet'His Estilac Leal

Ic Zcnobío da Costa, mas o ex

pr0siden{e respondeu:
"0 rli;J de ontem foi muito

bem", Indagando, então em I
Qucm ,'Qtará nas eleições elo ICl\lh� Militar, l'es\)ondeu:

"N;1o adiaIlta ei!conel(n: meu I\'010. E' corno se eu estivesse.
volando �cscoberto. Meu v��o Isó podera ser um, n'ltur . .J ,,

mente, o dos candidatos da l
Cruzada Democrática". I
------�--- I
('iD!\T)I� DO V!\TICANO. �

1" • • \

;'7 (UP) -- O Papa (llng'�l �f'''
bispos J'1lU1C110S uma cnclch-::.a
em que expressa seus s�ntl
mentos de tristeza e cnrmh0
I'dH": provas ri que foi ;;ubnw,
tiàa " Igreja em seu palS

sumiu < esta ninnh5, em curater.
provisorio, a Chefia do Gabi
nete Militar da Presidem'ia da
RejJública, o comandante Lu
cia Meir"l. De Pptr(\pt.lis u:t'cla
não chegou nr.nhúma noticia
�õbre os novos m)n1ear!os paT�
oqUf'les cargo,,,,. Sabe-se, por PORTO ALEGRE, 27 CMe-.'
'l\ltró larlo, que o presidente 'ridional) -- O IPAI empresta
Getulio Vargas teria �f.colhido rá 100 milhões de cruzelros
os militares pm'a Chefe do Ga- para () Departameni1:l Estadual

\hhlf'le Militar da Frf'sidencia dt'? .F'::stradas de Rodagem, para
da R.qlllblica t' para a Primei- lo mesmo intensificar as obras
1'a Zona Míli taro SHben<lo"<;r, nas rodu\'ius estadua is, DitoVAnGAS ESCOLHEU '(<ÍI1(1r! que daria {'onhecil1lE'l1lo lempresumo será aplicado atéOS NOMES {c'm 43 hora.,; de lais nomes, En.· sua total extinção, sabendo-seruo, 27 (Meridional) -- As- tn,tanto. ()s}�as inf"rmações <.&0 que serão construidas poni.esS. - S - lt - � - ]L- S - �xtra-oficiai.s, I sôbre o rio Guaiba.

Imedlafo

Reumatismo?

Nevralgia?
Aplique

SINIDOR
Medicação
••datlva d.

efeito

na de crédito, grande ,niim�Itl d� o

ficiais da Primeira Regiáo Milit� ..

Solicitàrá ao Ministro da Guerra a

manutenção do < ;;-eneral :Zenohlô da,
costa à. frente, das mvestígacões �n

ti-conúmist�s no Exercit." poís com
sua sl\ida inúmeros elementos de

RIO, :?7 (Meridional) - O
"Diário da l1oite" apurou que
o SL Luiz Cartos Prestes de
terminou caçada ao'< sr. José
Crlspim, dissidente do. PCB e

que fundou o Partido Revolu
cionário Comunista. Contra ()
sr. José Crispim existem deis
mandados de prisão preventi
va; um

<

aqui e outro em São
Paulo. Até antes d*. cisão, da

EMPRESTIMO
.

DE
100 MILHõES

PECA� FORD
L' E'G J T. I 1\1 A S

Casa do A:merican!J S. A.

dindo a exolteração dos car

gos que ocupavam, < O presi
dente Getulio Vargas agiu a

penas no interesse do Brasil,
colocando um ponto final

RIO, 27 ÚVIerídio"n _' O
Ministro da Aéronautica avio
nOl� para

< Porto Alegre, lem
viágem de

<

inspeção à Quinta
'Zona,

.

especíalmente segundo
se anuncia, a Base Aérea qe
Gravatá.

assunto",
Interrogado se achava que'

Questão

_' .._

"Como todo bom brasileiro,

Gov. Luca:r l";ogueira

desta ou daquela maneira
seio da tropa,
OPINA GARCEZ

SÃO PAULO, 27 (Meridio
nal) '- Interpelado sôbre as

\ Anuncia-se o próximol
'afastamento de Vital�
da Pt'efeitura do Rio\

rá

no

---'--'11
RIO, 27 (Mcrid.J - Insiste-se em

noticiar qUe o sr . .João Carlos Vital
será afastado do cargo de prefeHo
do Distrito Federal, onde, aliás, di
ga-se de passagem, nada rê� de :-:c

levo. Os técnicos qUe formam o SeU

11-----
de conhecido o result"do d::! reun,ão
do Tribunal Superior Eleitoral, l1e

gal1do o registro ao diretoria nacio
nal do PTD. a

<

reportagem ouviu
alguns membros da corrente liv,a
da ao sr. Dinarte ·Dornclcs, tendo

rou:

"Essas alterações
caram em face dos altos inte
resse pr.líticos, administrativos
e militares do país". AcreSCf'n
tau:

secretariado continuaJil c!ftt1dando sido infornladn que a nova conv'?n ..

ção realizar-se-á duránte os próxi
mos lrinta dias. logo após a públi-I'

oS anunciados pla.nos que cmpol
galinnl a opinião pUblica, �Cln nlôis
outra novid?.dc. Un"l. matutino regi<;·
tra, a propósito, que a causa ser�a
unI probl�l�lLa de nu.\,jora�ão, como
aconteceu conl' o caso dos onlbu!i.
entregue aO presidente Getulio Var
gas. que teri:! feito r!_ seguinte obscr

. vação qtlanto ii conduta do sr. Cm'-

! faTOS EiI DEBATE1105 Vital:
-

--- ----. iii Iii

11�\:�:.u��ol:��:���s::d��Cf�ií�IQ{I���1 OCA,,SoO D<O< LEIT'E-
<

I verno c sim soluçõeG". <

I ATUALIZAÇ,\o nA ,1,1:;1
< RIO. 27 (Meridional) - O Minis·
tério da Ju�tiça está estudando" -�-- _ .. --.- _ .. _-'--�----,--

atualização da lei de segurança na ..

\ COllsuante ao que pUblicamos onteul, cm torllO da. indi'Caçã-o apre ....

cionaI, ajustando'a aus princip'«)S , scntalla á Camara Municipal pelo vereador Pedro Zimmerrnann, alto fun
constituciomü� _ inío<rma "A N:i-j cioná�io da., eia. Jen�en - lqdus:ria, Co�éJ'cio e Agrlcultllr�, ?:citcandpte". ESGe trabalho se r�tere. pl"I'1- a obrigatorIedade da pllsteurJ:w.<;ao do lClte em todo ,) munlclplO, telldo
c;pal!l1enie ii <queEtãó dos lrlquériio� Juntado!) decreto que' estabelece a regulamentação da medida, aqlwle
administrativos, com Sua ,ubstitui- represent.antc, ao justificar as razões da providencia, teceu as mais lison-

< ção pelos inquérito. judici"is e, ain Geiras referencia.,; li este Jornal pela sua atitude desassornbl:'d.da na defl:-
'da, a penll de morte p:revista [le- sa dos interesses da pupulação.

<

<

la lei dc segurança nlal. abolida

,?C-j
�}stendendo-se em consideraçõés Sobre a obrignJ;'jrie<<lade da pasteu

la eonstit"'ç3o. AIé'" eh sua atllal1- rização do leite, O ·sr, :Pedro Zimmennanu fez sentir a nécessidade du
�;;o. sofrei'ii a l�l de segurançil cumprimento da� disposições legais que Obrigam oS Ilr(}"lltores a subm!.'-

21�umaI<t niod.lUcaçõe:�, sctl1pr(" pnra ter o pratIuto a exame ba:etcl'iologir.o pelo lTroce::;�{) de lHtstelltízaç'ão. ,

a defes'ot do regime. Inp.s dI" :;ocôrdo Sob I) ponto de vi$ta ltlgienko a iniciativa do vereador Pedro Zlm-
com os preceitos da Carta Magna. mermann não !)êlxa Ile ser hitercssanti! e me�mo aconseUl:tvel, purem,

existe outru aspécto que de,'" ser encarado sob o ponto de Vista nutriU-

ca<,.·.gQ do ::cordão d� decisão da J"us_
liça Eleito.'''!. À convenção será [d
ta <:1[lortunam"nte. muvimentando-sE'
os partidário" do sr, Dina:de'<para
elegé-�o.

Depois
voo Como é evidente, <> processo de pasteurização elimina qualquer ves
tlgio ou 1'l!squic�o de germes portadores < de moléstias, no entanto, esse

CONVENÇÃO DO PTB

RIO, ,27 (Meridional)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



, . = Oferfase informações' com o nosso viajante, sr, João Hoepfner, no Hotel Wurges,' Blume ... : �

V EN DE .. S E P R 'E ( I «', A
..
f C

, de tais fábricas estava, em - d' I I" ( h· I I d "JnDhAfIL" E d I I f'
,J ti .li L

i-éinpos de Hitler, na 'par:.
= nau, ou ue amen e a ompan la mpor ii ora ' UDA,J. - n e reçc eacgra I,C,O "JO":: Em virtude de rnudanca de De uma moça para auxiliar de

• ,te hoje ocupada pelos rus- = brasil" _, (aixa Postal, 208_ Telefone 643 JOIMVILLE _ SANTA CATARINA :: �::o'l�j!ld��Ser���a�ef�t��n� escritório, que seja dati!ógra-
SOS.

- = outros artigos, (Com ou sem
ia. -:- ,t\prese�tas-se sábado,

O slogan do rearmamen- = "_

-

estoque) situa�a bem no csn-
1
dia 29, das 2 às 5 da tarde no

Senhores Acionistas: li' n P f·
·

I
tes oficiais dizem que 'centenas

os sinais exterro- Em cumprimento aos dispositivos legais, e atendendo ao SI-n'd,·cJI\lo dos Ir balh d' f9 ISSBDDa I trlree>,��.andi�jsãnfoo�·aJ:�CilJOr);a.�,.�.i..:tar;,n!'CdX�.

.

·"}',éil.:"" PQ�s nada. parece existir que prescr�vem os nossos estatutos sociais, vimos apresentar-I "
.
a fi ores nas .,'�' .. H "'...., .,�- '"

= .ecm sutícíesta .for!};}.. para,' qon:�' vos, a seguir, o balanço geral, conta de lucros e perdas e pare- I d" t· �)d F'"
_

'
' ! ontem. ",'. '

,

.• tI4' Q avanço do mal, num ;Era.,.. cer' do conselho fisca!, relativos _ao exercício de 1953.. - O ba-! n us rias ,: e
.

laça0 ·e' Tece- Conhecendo bem S. Paulo, i

': ',sü, em -qúe a "subversão Iaten- lanço bem como, a demonstraçào de lucros e perdas, repre- .u .

procura emprego nesta cida-j DESCONTENTAlHE;N-

: :'teó; váí dissolvendo e aníquii,Uli" sentam claramente a situação desta sociedade; no' entanto, pu-I lagem de Blumenau de ou em outra .qualquer .. - TO POPIlLl'.R
'

,da tudo que seria atnda capaz ra quaísquer esclarecímentos que os s.enho.res acionistas [ulga-
'

. _ _

_ Tratar na Rua Victor Bering, I .

dé--'sustár a desordem �esenca- rem necessáríos, estamos a ínteíra disposíçâo para prestá-los. I EDITAL
'

TUNIS, 2'7' (UP)'::':':�\Soidactos

d"
' -

NOVA BREMEN Ibí 25 d F
.

d 19 'n. 5 - Fábrica de Ge�10.
'

1'" f' d
.

eada, a. avalanche, o terrível .

, rrama; em e cvereiro e 52., Primeira e Segunda Convoeação I:!
po ierais ranceses. arma 05

"
.. malefício desagregador que <;e ,"EMMA KR.A.USE - Diretor Presidente I _,' O presidente'do Sindicato dos Trabalhadores nas I' dú _

de metralhadgras, �stabelece-
espalha sobre nós. CURT KRAUSE .:_ Diretor Gerente trías de Fiação e Tecelagem de Blumenau convoca a 'todn us 1I1lllllllllllllllllllllllllllHlllllllftl:' ram um cordao de Isolamento

seus �ssociados para.uma ASSEMBLE'IA GERÁL EXTR�b��, I�m_ torn,o �ésta €id5�e na m�-
BA;LANÇO, GERA,I., ENC��Rt9�� EM 31 DE DEZEMBRO DIN1\_ RIA.a :,er realizada no dia ,30 do corrente mês, nesta cí- OFERECE�SE nha de �o]e, �ssa nova_medJ-

, "
. dade, na sed� do. Clube Caça e 'I'lro (Bom R�tiro), E!S (8) oito .

. .'
da segmu-se as explosões de

I horas, em primeira convocação. .'.'" '

" Senh�r com conhecimento ;três bombas e a outros atos de

A T I V O " Não havendo número legal para a realização da A
.

_

de serviços em c0;.tro. procu- I viol�;\lCia" que n;�ostr.?m o des-

bléía em primeira convocação, ficam desde 'já. os Assoc���r::s l1'a emprego em lo�a desta CI- contentamento poptnar 'ante a .

165.877,20 convocados para a Assembléia Geral Extraordinária, em se- Idade.
- Infcrmações ;10 Pob i prisão do primeiro 'ministro

gunda convocação, no mesmo dia e local, às (9) nove horas. Norte, - Itoupava Seca. trmisiano.

A Ordem do Dia será à seguinte: ..

Reforma dos Estatutos Sociais, com o aumento da 111ensa-
--....;........---......--------....;......;..--------

294.566,00 lidade de Cr$ 10,00 para Cr$ 15,00;
Aprovação do novo regulamento de Assistencía.
BLUMENAU, 24 de Março de 1952
Ass. OLIMPIO MORITZ - Presidente

ASSEMBLE'IA GERAL EXTRAORDINA'RIA
.

Faz público que se encontra aberta na Secretaria da Fa-
2a. e ULTIMA CONVOCAÇãO I zerida a concorrência pública para a exploração do serviço de

I Loteria do Estado, mediante as formalidades e .condíções se-

Pelo, presente �ã.o convocados os senhores associados 10 guintes:
_. .

C!u!)e NautI�o Amenca, para a Assembléia Geral Extraordi- 1- A_s prepostas serao recebidase abextqs. as, H?, 110ras do
nana a rea!lzar-s� dia ,Lo (Primeiro) de Abril, às 20 (vinte) dIa.8 de maIO do corrente ano, no Gabmete da Secre�

horas, lIa sede SOCIal deste Clube com a seguinte" tana da Fazenda.
,

ORDEM DÓ DIA:
.. .. " " . II - As propostas deverão ser acompanhados ',dos seguin-

1.0) - Discussão e aprovação do relatório da Comissão tés documentos: ,

2. o) _ Eleição da nOva diretoria'
.l. a) - folha corrida e atestado de bons antescedentes, en-

3.0) _ Assuntps diversos.
' tendendo-se que quando.se tratar de sociedade, essa"

OBS.:.--:- Tra�ando;se de Segunda e Ultima convocação, pr�va será exigida de cada um dos sócios dirigen-
a Asse.mb1eIa _funCIOnara com qualquer número de associados. ,.es,. _. .., .

, ,

So P?derao tomar 9a1'te nos trabalhos desta Af.sembléia Os
b) - qu�taçao �e Imposto.s !ederals,. estaduaIS e mUl1lCl-

SüCIOS quItes com a Te::loul'arla do Clube até 31-12-1951 paIS, medlante certldao negativa passada por au-

--o-o-o-o-b-o-o-o-o-o-o�o-o-o--o--;--o--- toridade competente.
c) - prova de capacidade financeira pela propriedade de

bens equivalentes ao triplo do prêmio maior, a que
se refere este edital.

.

III - Os bén� para efeitos da prova exigida, deverão cons-

tituir-se:' "

a) - dois terços de imóveis, aceitos :gel0 valor ,relativo ao
,

pagaine)J_l:o do iluposto predial ou ten�itórial, para
cobrança no ano anterior;

.

b) - o restante em títulos da dívida !lública, federal ou

estadual.
.

IV - Os bens instituídos em garantia, não poderão ser a

lienados pelo prazo da concessão.
.

'

V - O concessionário caucionará, no Tesouro du Estado,
a im90rtancia de Cr$ IDO. 000,00 em dinheiro ou em

titulos da divida pública;' estadual ou federal.
VI - Os prêmios da Loteria oscilarãO entre ' . . . . . .

Cr$ 100.000.00 e Cr$ 400.000,00, podendo :-:er al-'
terado prêmio maior, medianie solicitação do con

cessionário 'provada a capacidade finaÍ1ceira para
tanto .

VII - O prazo da concessão será de cinco anos.
VIII - As' propostas dos concorrentes serão devidamente

_

seladas e apresentadas cú!. carta fechada, acompa
nhadas dos conhecimentoS' de caução de que trata
o item V. deste edItal.

IX - Os prêmios em caso algum poderão corresponder a

menos de 70% sobre o valor de cada emissão, de
vendo os planos ser submetidos à aprovação da Se
cretaria da Fazenda e do Delegado Fiscal do Tesou
ro Nacional.

X - A extração da Loteria ser,á fe'Ha nesta- Capital sobre'
a inspeção de um funcionário do GúvernQ.' ,

XI - A f�scalização das extrações,da: Loteria- do' Estado�
sera paga pelo concessionáÍ'io e não será inferior
a Cr$ 60,000,00 anualmente. Para esse fim o con

.

cessioÍlário recolherá ao Tesouro, antecipadamen
te, a ref'ilrJda quota.

XII - O concessionário localizará a Loteria em prédio a

propriado e com lugares ao público para assistir
os sorteios. .

,
,

X�II - A extração será feita por ,meios de globos de cris
tal, movidos à, eletricidade e bolas, nUl11,eradas por
inteiro.

.

,
" .

XIV - O concessionário se Obriga a r�colher como benefi
cio anual minimo, aQs cofres públicos do Estado a

quantia de Cr$ 300�OOO.OÓ, que deverá consisÜr
em quo�as liquidas e ,certé'�s. ,', '. .

xv - O r.ecollumento do beneficio anual deverá ser efe
h�ado mediante prestações trimest�ais, iguais e a

dJantadas até O dia 5 do mês de janei1'O, abril, ju-
, lho. e outubro 'de cada ano, . ..'..

r XVI - O concessionário não. poderá transferir o 'contrato
da exp10raçãó deste �erviço de. Lote-riá ,do Estado
sem .0 consentimento. -do, Governo" sob ÍJella de ser

c�nslderado rescindido o contrato ,e perder a cau-
çao.

.

, ' "

XVII - As propostas ,serão examinadas, recebidas e julga
das por umà comissão de, tres membros, nomea

i das pelo Governo do Estado. '

XVIII - As dúvídas !lor acaso sur,iiidas neste edital· serão

d��larecidas pela Consultoria Juridica �d Esta-

Secx:e�arja da Fazenda, eIp. 24de março. de 1952 '

Ro_:;al'la Bento de Carvalho. - Auxiliar de Secretaria pa-
drao N.' ".

Atene.ã,0 ·S,enho ..re�' COiflstrutores'
ESlarnas recebendo de importação direta, da �Iemanha um fole de ri mente Poríland, sacos

de 50 quilos e 6for'has� que oferecemos para pronta entrega posto Itajaí
.

"

Companhia Importadora JOBRAS�Ln
"

'

B

, IMOBILIZADO
Terrenos>
Edificiós
l\[aquínas

53.000,00
158.425,70
107.124,90
5.4.73,70
47.003,10

S'- lI:"";' Jt - X - X -x ...... "11- "'- lt --',x, - Jt'_,X..-J

Clube Náutico América

1
286.000,00
7.486,00
1.080,00

'� ..

'\,

c-s

S S I V O

500. {lOO,OO
1

'l
98.236,80
12.934,40
38.895,40 650.066,60

92.593,50
60.000,00 152.593,50

lL 1;,"
",.

28.810,50

-::��t, ! 20.000,00

'Cr$ 851.470,00 ;�«IOEAl·1
t

sei�, ,,,cê,·
mais ," elegaa
te,m:andafllJo
conl'eccionar
seu terno na

DE Q_SNY �ALMNOVA BREMEN, Ibirama, em 31 de Dezembro de 1951.
EMMA KRAUSE - Diretor Presidente
CURT KRAUSE .� Diretor Gerente'
ALBERTO LAUN � Guardfl. Livros -'- ORCSC - 0151

D E' BIT O
240.426.70
58.473;70
9.773,80

I6.440,00
. 1.516,30
28.810,50 ICr$. 345.441,1)0

I
I

342.880,10 I
2.560,90 i

� \

Cr$ 345.441,00 I
1

I mantem uni varia
dQ estoque de ca
semiras e linhos à
sua. disposi�ã_Of

Despezas Gerais
Impostos e selos
Seguros,

'

Depreciações
"Mlaiataria
Ih ai"

Geral

.e R E' D. I T O

. A Alfaiataria do
.�om gosto queNOVA BREMEN, Ibirama, em 31 de Dezembro de 1951-

EMMA KRAUSE - Diretor Presidente
, CURT KRAUSE - Diretor Gerente .

ALBERTO LAUN - Guarda Livro� --::- GRC,SÇ - 0151'
,_-

PARECER DO CONSELHO FISCAL
.

abaixo assinados, membros do conselbo fiscal .da In- '

A�str�. e Comercio Emilfo Krause S. A:, tendo examina,lo o

'b�lanço, conta de lucros e perdas e contas da diretnria refe
r�nte�,_ao exer.cicfo d� 1951, de.ci�rm:n 'que encoptr�r:aq; tüilo
na �lS _!)erfelta, &rdem e exatzdao, recomendando sua' apro'
vaçao por parte dos' senltorcs' acionistas na assembléia geral.

mmAMA, em 25 de Fevereiro de 1952.
VICTOR KUMMROW

.

,

HEINRICH SCHMIDT
ER'\,\,IN RADLOFF

RDa São ·Paulo,30S1
BLUM·ENAU

�--�--------------

BOtina de cOlertos de rel8�ios
,.

os restos mortais, fui' surpreendi:lo
estava, completamcnt!:! intacto, ape
nas.'furo sobre a t..mi:>a. c�a o indi
cio de que a agua ,enetrl'va na se·

púltura� Ao abnr (} caixão,' consta
tei que o corpo quase não sofrera
_a _aráo do, temp"o, pois. g!ôraJ:IJumte

Hoesch Irluãos
Reccm-iu5talada no edifício 'da Confeitaria Socher, ii. rua

, 15 de Novembro, quarto, 11.° 6, tem o prazer de comuní·

I
car ao distinto público que executa qualquer conserto

I"em relogios e a_'arelhos de medição.

::.mlUUI!lIHlllllIlIlIlumnnmllllllmUllIUUIII,mUIUIIIIIIIllIllllllmuw'
= -� -

' ,,' �
� =

,Lentes' n1elhores, annacóes confoüáveis
, .

� .

aparelhagen!l,moderna, ajudarãó \1: S�
,

'
.

----_;__"'�ver. nielhor ------

BLUl\1ENAU, 2S.-3�1951

- OPORTUNIDADES"- -I
-----11 11,...--,--...........;....;.,;,..

Auxiliar deEscritorio
Firma importante desta praça procura auxiliar de esêritório.
E' neeessarín a apresentação de certificado de reservista' e fon
tes de referências .

......:. Dá-se preferência à candidatos com prá
tic� em escritóri-o. � Cartas à Caixa postal, 89 ou apresentar
se a rua 7 de S.etémbr-o 67:3-""":' NESTA.

W O l f - 27/39 CAVALOS·
lA N Z - 25 CAVALOS ,:"

_
L O ( O M O V E I S M A � O'R E r

: 1�. I. Z A D R o Z N Y.

BLUIVIE�AU, CAIXA POSTAL. 43:;

.. ;

ED ITA'"L
EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLJCA PARA EXPLORA
ÇãO DOS SERVIÇOS DE LOTERIA.DO ESTAIHl DE SANTA

CATARINA
"

. _.,_._,'-""''-''--'-

"E oio se' eIEJueça"! !I': ,;

p� Q.CONCER'l'0 DO SEU RADIO SO' A. Q,!i'ICINA:

-

-

E
GRANDE SORTIMENTO EM VALVULAS AMERICA.
NAS E EUROPE'AS.

..

• �
,,_-,

- P�QAS E ACESSORÍOS, RADIOS NOVOS
"_,, ,SERVIÇO R-i\�IpO POR PREÇO MO'DICO "-"

Rna '1 de Setembro. 4,4, 9
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dimensões de um rinoce- RfLIGI-.'"0-
-

rente e que teria o foci-

���s�!�:��se��m!;emt��! I' R U N �.R I lisuas pernas antériores �
eram muito- -. 'fortes; o que If�_z supor qu�e ele. s� mal_1.- I

PADRES POLI'TICOS
t d' f d ------\\ li------rvesse e -pe, a un e 'CO"'IH A "junta �econstítuida" do Comité NacÍí:mal da "Paz" I!lher o alimento nos .galhos li dos Padres Católicos da Hungria reuníu-se a 23 de outu- ii
das arvores. O Díproto- II oro último, de acôrdo com a Rádio de Budapest. O bispo li

II Beresztoczy, presidente do comité, fez uma revisão da lu- ii.
li
i!
li
\I
ii
li
I!
'II,

!I
1:----

Descoberlas de· animais
pré-hisloricDs

'cassiano RICARD'O

OND�1 ESTÃO OS' TEUS O:ZIIOS? li
- A TERl\.A COMEU ..

'.
'

EM LUGA.R DELE'
,

AQUI ESTÃO DUAS �OSAS.
-

-, ; -) ,:. i' ;, .

animais
repente

Sur'pr�endid�s constantemente os paleontologistas - Espéci
mes aínda nao catalogados são encontrados em diferentes re

giões do globo _ Im;:Jortancia dos trabalhos de T. Mitchcll
John COLLINS

de

2.275l70
-�."

25.300,BO
85.187,40
8.497,00
5.508,00
49.360,00 173.853,20

22.610,40
78.147,20 100.757,60

.'"
15.000,00

crs 291.886..'50

P A
NÃO EXIGIVEL

Capital
-

Fundo de Reserva Especial
Fundo de Reserva Legal

S S I V O

200.00Ó,OO
64.275�70
12.610,80 276.8GB,50

15,000.00

CrS 291.886,';0

�AROPE

St?ANTONIO
259.821,90

Seguros
F'urido de Reserva Especi'll
Fundo de Reserv" Lega!

39.007,30·
4.123.90
1 .192,20

62,7D

crs 304.208,00

C R E' D I T O
Mercadorias 'lucro bruto nesta conta) 3U4.208.ao

c-s 304. 208,lIO

Blumenao

RIO KRAUEL. Ibirama. em 31 de Dezembro de 1951.
VINCENZ F. WESTERKAMP - Diretor Presidente
ALBERTà LAUN _ Guarda Livros -'CRCSC - 0.151

. 'PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo-assínados, membros do conselho fiseal da S .A.

_ O '. _.

"·'ex·l·s'te
Industrias de 'Feculas e' Madeiras Rio KrauelJ declaram quepassem nao examinaram 'detidamente o balanço geral e demais documen-mais !Pa!ei, de jogar peteca tos referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de

com voce.; 1951, tendo encontrado tudo na mais perfeita ordem e exatidão,
,

I
recomendam sua aprovação por parte dos' senhores acionistas

- - - - - - na assembléia gerá!.
-

.

Viaje no RAPIDO COMETA

I
IBIRAMA, em 12 de Fevereiro de 1952.

Confortaveis Camionetes VICTOR KUMMROW
B.LUMENAU;- ITA<JAI

�_..
ERWIN RADLOFF

e viCe-versa HEINRICH SCHII-UDT

TOSSE
BRONQUITE

ROUQUIDÃO

� ,õ.gorõ.. com

25% de�b�ti";e�to�e�AVIOfS MISTOS
�__ , _l , _,

"

Na
-

Universidade de Cltli/ol'-

(Em Tecnicolor)
com HEDY LAMARR e VICTOR l\IATURE.

Ó fi1me. inais dispendioso feito até hoje!!!l Oênas fantásticas
e indescritíveis!! A Iuta de Sansão com o- leãoH! A destruição
do templo por Sansão•.. �'SANSÃO E·DALI.LA" - A partir de
hoje no CINE BLUMENAU. '"

. J ..

Préço&: - Platéia Cr$ 8,00 -. meia platéia Crlji· 6,00 - Balcão
Cr$ 6,00 <preço úníco) - NOTA: - Os preços para as exibi
çõéS· �e, "SANSÃO· E . DALILA" foram majorados por deter
mínáeão da eompanhià fornecedora do filme.
SÃBÁlfo 'AS 8,30: - "SANSÃO E DALILA".

o csncer
n'ia 'l'CUli,"'UTa'ilL-se expeTia'nmics
G011b 1H1t' 1'aio atômioo" q-Ila _

cor

?'esponde a cento " 'no1-'citta 'Ini·

Z]!,ões do 1cOlts, lIestinalio ao 1, rtz

t(J.1lt61ito (/'0' ,Grmao)'.

GRANDEYENDA DE FIM DE VERAO dQ
A1 F A I A T E l A D I S L A U
Remarcaç-ões Esf�peodas"
Novo, e riquissimo sor.timento ,

Yendas com o "TERMO DE GARANTIA, para,
,

estudantes - Preços especiais
' '

, A�ent��:'';9;RIO de JANf-IRQ
"

$��:A��_i�rJJ.�.(j do $JMt
-.

�--:--....

DIARIAMENTE PARA NORTE E SUL DO PAI'S
.,

"SERVIÇO' DE 'CAlV,IIONETE
��--,-' ��IDf��'�l�AI "-

:M: E'L'H o :R� S
.,

I N-F () R M A ç o E S
RUA X.V »Ê NOVEMBRO. N°; "I 5 6

'-'-�_.� .....;_;_:Jl'O:N:E'� ;t'jfilj 9 ...;.;...,..,'
_. .. ,
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UlI J 111111111111 J 111111111 tlll j III1111 i II ilil! II III iii !llll IIUII li! fi1I1IIIumli'tlmn
= �

,

HEMORROIDAS =
� ::::VARIZES li.: ULCERAS

3::::==_DAS PERNAS: curas sem I)peração
- DISPEPSIAS, PRISAO DE VENTRE, COUTES,

'€ AMEBIANA, FISSURAS, COCEmA NO ANTIS =

:::
CORAÇÃO, PUL1\1õES, RINS, BEXIGA, FIGADO §
- DR. A R Y T A B O R D A - �

tra a turma cá de casa e C;)ll- ::
=

f ���uiud:a�:C��:s u:�ot:::: �:;� I § Clínica Ge�a�'�!�!:!��:��!�!Ae Crianças �
I dado pe1.o api�ador carioca'",uma § ITOUPAVA SECA: 9 às 11 E:; 15 as 17 hs. BLUMENAU ª
I bOla. que partIU de Agostinho, foi IlImllllillmllll!lllIIllllmlllllllimllJHHmlmmllW�mmm!llllllllmnH
a NIColau, deste para Renê e do oi<

DEMONSTRAÇÃ3� �: ri'�iil'':B�Z'��Rl��lE PERDAS" EM

I] "II
'

A •

-

D � 'I' t
I p�ntciro p�ra Euclides, que fl;'

f
-_.- -- ---

-; -XP
- - --',

--II
lI!i

-

Salda do eKC<cido un::'i�; BIT O
11 09,50 inIa aram·se os anlmos na �n�oa üm que I. Dan ID a

I
:::;:';::�;ll':"o:,;:;, :;;''';';'��� Uiir� ln lfoncor , I ti

��:�:!�: �e::l�S mercantis l��:iH:!g !

e' PrUZOl1rO bomenano!lralB' OS de ortlst�Q UQtgdua�IS! l�la����:, 1�:�t�v���j�:;:l�:Cl�;;li. ':(��' 8 m,,.-,''',' e 1,1 g n
"&

t�rd
Despezas judiciais 8,000,00 I b güU U ,uO bO U [,ultado d" uma boa JOga!].'! de \UI � "" IIliI ,�� (:t�
Porça elétrica e lenha 24.231,60

1,01"0'�tD g, $",6re,'''.oal: _ Abafada pela POII"C"I� '''0 sururu'"
Teixelrinlm, quc recolheu e deu

---;-------,
.. -il li

---.......,-- ii" U q a Hené, ° extrema ,:10 OlioH)'i J'odenl0S a:,segUl'iH' qi.W

I
luas cedos obstáculos nã:>

Cr$ 187· 66�,�O Portuguesa Santista e Cru- Jo,gadore� e� campo. i un, dos pampus.
"

co avançou e quando LIJUl'o <I eqltipe principal dfJ Glln- pcnnHir:ull a efettm:;ão
zeiro de Porto Alegre, tal co- No pnmeIro tempo, mos·I, saiu da méta, ellcol.,riu-o. Oba, rany, lIO prúximo domingo deste magnifico inlennun;eipal.
mo vinha sendo anunciado ha ·trou-se algo superior a equi- i Qum;c no Íinal da luta ori- Ião de couro tocou n:-, riêdc ta- isto é" dcrJOis �e amanhà I Tu d O f i C O uso I u c io

I muito tempo, travaram um pe do Rio Grande do Sul. ten- ! ginou-se treme,nda confusão �!1 teraI, veio um, dos zag-Nü,'oS atuara na localIdade ' de I l�ado agora, devendo os

-1-�-7-,6-6'-5-:,'-"'-0 1i en.con.tro,
de fute?ol em. Flo.- do Laércio, então,' praticado: �re os player,,,, mas com a in- contrários e rebateu-o para fo' 1"1'0 do S111 co tI'a G 'e b "

Cr$.v � I
:"\.

. '.
n c-, d.

-I'
,ugrmos rmuarem para a

_ nanopolls, �.r:.e-ontema11.o1-váriasdefesasdevulto.Na ,tervenção da !)olicia os âni- ra da área. enquanto seus com- E te' d 1 d
_____ l

mlO spor IVO oncor la, ele a e serrana domingo
NOVA BREMEN, Ibira:na, em 31 de' Dezembro de 1951. ! te, em homennaem aos torce- fase final melhorou o rubro-! mos foram serenados, retornan panheiros pararam, como a in-

,
' pda manhiS.. Não se con-

ALFREDO BOOS - DIretor Gerente I dores catarinenses, Se bem, verde santista, Aproveitou I do tudo à calma, José de Pau- diear que o lance tinha sico J'} 1
.

'

ALBERTO LAUN _ Guarda Livros --' CRCSC _ 0151! b "tos tenl'la'�l I �

I
a la a gum tempo VI-I firm;)U, portanto, a noticia'

que ons propOSl "' muito bem as oportunidades, la, juiz que ,atuou aqu,i em �lu claro demais, O árbitro mandJu nham se processando en-
i de que s'eria o Pahneiras o

PARECER DO CONSELHO FISCAL movido estas duas famosas a- que se apl'esentaram paTa a

I
menau, mUlto mal, e precIso que o cotejo prosseguisse. ta.lvez tendin1entos entres a Dire-j' ;,dversário do quadro con�

Os abaixo assinados, membros do conselho fiscal da Fe- gremiações a prestar a refe-_ conquista de goaIs" laurcan- que se diga, novamente errou I por se encontrar mal colocado, toria das duas agrémiações, cQl"diano, dia 30.
cularia Rio do Norte S, A., tendo examinado minuciosamente rida homenagem ao público 'do-se, no final, por 2xl. O em várias ocasiões. dando aso 1--;·;-.--------------o balanço geral e demàis documentos referentes ao exercício '

encen-a:51o em ,la de Dezembro de 1951, declaram 'que ençon- barriga-verde, d�ve-se dizer empate, contudo, viria expl'es- a que alguns indisciplina"cos

IM· Ntraram tudo na majs :perfeita ord�m e ex:a�i(tã�, r�,com�D,dan-, que o eS;p'et�cu19 de quarta- sar com mais justiça o anda- cometessem atos condenáveis alor umera
do sua a}Jrovação por parte da 'assembléia geral dos senhores 'feira decepciónou,

apresentan-I
mento das ações, bem equiE- e praticassem jogo violento. '..

acionistas.' ,

'

IBffiAMA, em 18 de FeV�,reirp.d�'l.95�.
do ainda nos últimos minutos brado, I Diremo\,. p'ara encerrar, que o

1I11·'V"lri�dilS 'li .. Se.,· ,. N�C"I ai d ir.hg)lj'iII\lIl1rA.s" !U'IIf:' Ir�tado� ,

WILLY FREDEL um, autêntico sururú, do qual sururú "esquentou" a "fria" ii u.«I '" Ou I IÇu � DD t .,Upi IlIIl1l ti.< to I�U@ IL." ii'

ALBERT FREDEL participaram quase todos os

I
Como já dissemos, o prélio II peleja que fizeram na Capital RI,O, 27 (�Ieridjo.naJ) - "O I ,v:,,-ção do governador José Am�- Jose elaboron um plano aprova-

ARTUR HASSE esteve longe de corresponder d E t d P 't gu C ,.
SeI VIÇO NaclOnal de Tuberculo- I neo, e a nossa tal'efa na Paral- do logo depois pelá govel'nador

_ desenvolvendo-se em ambiente', o, s.a o .or u esa e r ...

-,
se pr?tendc i�augurar no próxi' i ba fO,i, muito fae!litara pela Agameaon Magalhães, especifi,

.....__ .,,___ . _ ___,.;.._ _ ,_.
- - -

,

zelrO. mo dia 2 de Julho" data lnagna' magmfIca cooperacao do dr, Lu, cando-nos:

Jet'l1(K'!.C"'_'.O.C.oeC40.000.C._'j*O.C.O.?*0.".O.O•.::JaC"O.��O.O.a.o.o.o.�o.:::�::.o.a.:).OK!�::4"�a.o.OKlOO.MO.oaO"'.O.Oeo.a.D.�.·'''G.r ",.:;.e,",.r '·frio" sem atraroões Para os
..' .

_.

!f"".oeo.o.ceo.""o.o.o.O""O-O�'_oiO""O-OO.O'ooo,,,,,,.o,o-,qoa.,ooo-.,,.o.o<>O"""'_'''''''-'oe,**,,,o._ooe_�.�"""."eoeo.�."
.. ,>.o'g� .

' ,..'. J d.a BahIa, o Con�unto San���' r
CIO� Costa, dIretor estadual do "'Cerca de 400 leitos deverão

:i�
, � paulIstas marcara!TI Vagulnho rIaI Santa Terezmha, o ecufl- Saude, funcional' no SanC'1lO, Aliás, a

ir O -Novo 3,upe,F',.., B,e:terQ,�I'n'9 T�eloDken" ('(llle�retto) H e' Tuta, tendo Alvim feito o '-t!'AÇAM SEUS ANffi.�CIOS- ei.o da. Clínica TisiOI�giea da �- QUATROCENTOS LEITOS EM I rêde de agua c esgotos será con-

�g �� tento de honra da turma vin-! NESTE DXARlv mver,sl�ade da .Bah1a e o

DIS'}
,RECIFE, cluida com "'2!'Las estaduais so'

�� �
, ,pensarlo InfantIL, a que acma Odlretor do Sel'vlço de Tu- frendo completa modificação, O

§� !l� -,I-_� -

aludi. Aliás, é de justiça, acen- berculoserevelouaindaqúe em Sanatório Otávio de Freitas, si-

��
... c:::!ractorl'za um, ambl'13'nfe de' dis,t'lnça-"� e, bom, go"sto � tuar que a luta anti-tubeI·culosa. nlarço do aJl0 vindoul'o c!f'\'cr<Í tuado nos tcrrenos do Sancho

§� ti v \li I \1 �i na, Bahia prossegue em bases ""'1' inaug'\lJ'ada parte do (:")1- por sua. vez, serã' destinado ex'
�g A sonoridade extrliordimíria e reprodução nítida;,de música e voz humana tOl'naram- i§

Pr'8,-a de· Ca' rubor'-lufT
admiráveis, podendo seI'vir ,de junto Sanal.oria.! do Sn,ncl1<J. 'lU,', dusivaJllent.<, ,í, cirurgia pulnlO'

�� no o l:eceptor que.v,. S.:sémpre desejou. AUad6:;, a estas qualidades estão t) excepcio-!
,

__,! ", ,"
"

,

11lOdelo e ele estímulo ás 'de, o.omo se sabe. ohedul',e �1 planos 1 nal', cleve!1(]ct dh:;po!' I.1t'li .servi

ij nal alcance c. estabUidade: :mi -ondas curtàs e longas. ',H mais lInidatles de nossa fetlcra- quase identic.o:; tW" do Cnnjun- ç�s g',rail; Icozinha e !avande'

�> Com êste aparelhO a Tdt'iúhken lança, ao mei·�:ld�l.'Up:ta nova 'e' feliz criação, um ��
ção", Sanatorial de Cm'ieic;l, cnlll e;;' r!aJ, ,do (;']l1junlo Sanatorial.

:,,*._0, produto de ulta'categ'ória" da�sua,t�o conhecida eác1".:,-:l.itada linhá de receptores de t� no 'melbor' Com essr. infol'lUaçi!.(J, () pro paeidade t:ll1lhem par;!. m:tis 11\'1 Vlsltm ainda

.0. .�
, ..,

os llispeusáriO!J
__ classe,

....
-

'

"

,00
fessor Manuel José Pereira B'i· 1.-100 Jetos para l.ubl'rculoso,.;, IlJUlllC

_" '1
.

11 t"
4ú
,IpaIS, ern erlnl '!)anhia do

r,'; A 'Õ\�lrpreendenté qüalid<l{l� Dc�ti�a.' que destaeâ ,0 inodê o
,

"A �_gr.e�o. baseia-se

D�oi
..

em frente illui. lho, dirêtor do Serviço Nacional Após a ysit:t ás oIm',s, o dire1.or dr" Ald? Vi![li5 Boas: diretol' do

�"2� grandemente na c:'llstruç�o' clentífic!ldo'�ab[I1<:t� de �naterlal plastlc.õ, o, q:-x",:l tam-
o.

Iir iia 'a
de Tuberculose, iniciou seus ese- do Sel'viço Nacional de TuberçU' I (Conclue na Z.a pga .. letra H)

l_ bém corresponrJe plen<lmente ao ,maIS apurado g,Qsto, ,L"rmando' com as demaIS -par- Informações HANS TGENJES elal'ecímentos sobre 11 vagem que
J

�� tes' um hannonbso e· elegante conjjlIlto, Com, q válVul?s; 6 éircuitQs e ti,és r".ixas de i� acabou de realizar do Norte.
-�-'- ---��-'----_'

�� ondas, a Télefunken 'crioil I:-ovainente um! cláSsiCa'obra prima na técnica. de rádi�- t� Rua Paulo Zim,mermann, 120 - Te!. 1287 Em Dlum,eU'!I,li e Ritt ,"li,P Te�to,'
audiC'fio. E' desnecé31?ãrjo sublinhai' que este novo receptor Telerunken fOI con,·�,..li- 80

EM JOÃO PESSOA U UO UI U';!9 iJ

do s�b tôdas às tradi2ionaÍ3:garaútias.Tele:funkeo:: Firmá de renome mundial pela �� --_
Prosseguindo, dissemos:

dft;� chla!JE;fI1,S d"�,, ,b,,liíI;,m,
'.

IlnUlJ'lIteexcelência e seg).ll'a11.ça -d_e, seus produtos.
' '

"
�••�

- "Em João Pessoa, a. Cam-
UI;" 11' .. .J(5 Q:l!.j _ U' li edu

Se V. S. aprecia ser entr�tIdo pela excelente com_panhl.:!' de um ' conver;;ador ame- �� 'C'"'1�'"
"

....4 ' d" "H
'

t- panha, eon1 seus' reeursso. 'cons'

,

rio, "Allegretto" IhD, brindó;! comoês.te pra::er",abr"ndQ�hç; as portas, a ��·"o:.' Inu::a Ivre tCO omeopa iCO tl'uirá um hospital-sanatório pa' III.,'�n "S' !Dr" dl"::t, !ttlle�dR� l.!'mi� trinta
___ ,DR. MECESLAU SZANlAWSKY _' 1'1.1. 200 leitos, dcvendo aintl<l en, Ui'IJI � .;llpillaiílUUIiJIJ Uliü 1Il

fo Médico do HospítaI"Nossa Senhora da Luz viar 3 visitadoras sanitárias e lVIovimclltam:"SG desde; frent:.e à frente estarão Flo- ,

'

'E"
",

.,e
,', '..

"���,," Com�!!�d�Cra�áR:�C:f�;:g�6�}WB�l�cor;?��g�665 �iO�;��:�:�!:�t��{;��e:, ..r} I)D,i��:�,�m��� já os "amantes do peból" (la 1 ;esla eBV?�.� C�'uZvJ' et�l�ual��'
C U 11: � T T V � PARANâ' rá ta!nbPtn eqtlipall1-enh)' n�pf:'[í ... �egllH,úon(J� r;OU1 a.::llJ1"QJUlna.;· ,q nn

.

0,1110 f_a e ...
_, _-

" -",' ",- ":"-", - - --"- - ' ':, d d ,,- t' l' (' t H
'

f'

, ,&' Especialidade: ,DOENÇAS NERVOSAS E MEN'l'Al:1 Eã.rio para efetuar à pr!!!11uni- "'.ío da data, marca' a;_ a.rea-; ,[�s i:1f.lW �ur; "GTlnb• 0\

, Doenças, da pele: Eczemas, Furúnculose, Coceiras, Manchas ção pelo ECG em larga e��!J.- lizaç&o de dois magnificos I Va3to VerdI", :eceberá a'

��, Espinhas, etc; _ Glândulas. Falta de regras, Excesso, ]'10- la. Será, enviado ainda um' Nu- cn,contrDS. send9' seuS p:m� I VISIta do
" ACaTaI, conhecl-

" B F
.

1 I t"" E 't '}'d 'd D' cleo ''''''o''el pa'ra', '.Executar' o 'ca-
'

�,�." res ,rancas,' 'rleza sexua, mpo eneIa, S erl 1 a e, e- m,'.., . +a'g' 'stas três coi11tlntos, do �gl'erí1io de Jaraguá.
)OI senvolviinento iÍsico', e nlental" etc. _ Doenças crônicas dastro tor-runeo e '; a prem.um-

.< on1
,;"" ;', .' .,' -.

.

fi! em geral: Reumatismos, Varizes, Asma, Malária {!Iôniea ção pelo: BCO, ,através do, in- �chamados '

.. g:andes da

r ApreCla�oes ,l11:1S cO:�lpletas
�g " HemorroIdas, etc: "

I terior do Estado. Para a cidade Segunda DIVlsao da L.B.D. a respeIto serao feitas na,

i1\ ConsultâS em BIumenali, nos dias 26 a 30 de I d:· Campin�, '.Grande' ser�Q. ,en-I
e um de Jaraguá. Em Rio

1
edição" 'de amanhã, pois

�L__�••�.��.�_�_�t���J� �km���mLOOU�· :�����dOT�O, m� �a�'.�:�tç�:���'
. -'.��� i

.

I

,
'

tentos foram a'ssinalaclo5 .

na unic« oportunidad
.., .

Jelrontara.JJ a s seleções
p�leja o esíadío do Fluminense �:a::i�:nc:!;::iI;e:eS:a:�çaare� Santa Catarína.

batidos - pelo calor nossos elementos :::t:::a� ;:tac�:.�s:'S!:o:n::_ ce�:�n!ã PU�)i:::d��ee;��:::��,
f f val Lorenzi, tomando lle.1' C-! rio, alcançar outro feito scn-

b st t ite vmai
. -. ,

lua orma, a Q.enSlva. sem ex- '

a an c, mUI o mais que nos em ntenção aos Inststentes pe- ,
_ xemplo o despreendíme ..ro 'los 1 .

I

ra delas deu-se em 1928. por I aqui neste Estad D I fid d L' G II 't'
cecoes, O calor, deve-se repe-

'" ,�-. saerona .

" ,
,

- o. os ma es {lOS os S1'S, lUZ a o. 1, .Ó' •

tanto, ha vinte e três anos. o pior: nossa estréia dar-se-ia Edmundo da Luz Pinto e Cel- tu, surgiu como o maior obs-

];'ro!luraremos relatar, em pou- contra um adversário mais so Bayma, deputados federais,
táculo ao scratch "catarinlt".

D 'N I tA.'•.cas,pa,laYra,s, o"que foi aque- técnico, mais poderoso. numa eatarmeuses-que torciam pelas
puls o dia estava abafado e �enpgs �rvos9s Im mpo' 0Relala saudósa etapa e se.Isto está preümínar, O embate teve .cõres do seu Estado.
ainda assim a luta fora trava- yU {'I U b

'ao', nosso alcance, 'deve-se a' . ,. ,

1" 15 h
da num estádio fechado., Dseu InICIO as us, oras, com

" ístúrbios sexuais, nervosismo, angústia, ansiedade,

gentileza de André Sada, um um só! abrazador tormentan- Sem apoio da defensiva ti- Formou cie da seguinte ma- I fobias, idéias fixas, irritabilidade esgotamento nervo-

.dos, maiores. craques produzi- (10 os Z2
.....

jogadores, notada. "vera'm que r-ecuar os Coml:"l- J]eir�: Albedo ,Moritz, AÍtlo I SO, insônia, falta de memória. neuroses cardíacas (ner-

� I' 'u'
"

l' d A � ,

S 1 f' F ri' Z
.

'Z' M I
vosísmo do coração), digestivas (dlspepsias nervosas)

('OS pe o soecer arrlga-vC1'- mente, os nossos, O cotejo n ierros e nurc ar a, 1r�,1' jt\l:nan�lez e .cze_; ,e ,aça- etc. '

'de. em toilos os tempos.
'

p;rincÍllal reunia os seleeiona- do atíavíado, assim" o reduto co, Elesbão e Botafogo; ClU'- -- Problemática sexual e afetivas. Narcoanálise,---
"

Não tivemos a oportunída- dos do Estado do Rio e do Pa- final da Bahia. Evidenciou se, ;os l'ires, ehumbita, André I P f O' li I
-

T"
..

{\� de vê-lo .em ação, quando raná, tendo triunfado o segun- então. a classe superior dos ::.latla, rrijl,�no e Franeaíassi. ro · r II oapo eao e.letra
em sua fase áurea. .admírandn do,

-

'

'azes da Boa '.ferra e a conta- A derrota, é preeíso dizer, nâo I Professor Catedrático da Untverstdaríe do Paraná, I-�a,5. virtudes Atuando,já

erUj
Enquanto tiveram fo'le!!." O" ge,m final veio premiar o con- di-uínuíu os méritos dos ele- n;orário: Da 1 e mêia à:::;; e rnêia da tarde, Pela manhã,

I
''';I. • �v _ 50 com hora mareada.

um veterano, quando estava homens da defas barriga-ver- junto mais técnico, mais or- mentes deste Estado e nem ti- Sábado: Das 9 e méia às 11 e mêía (1:1 manhã.

para largar as chuteiras. Em de, tudo correu bem. Os prt- ganizado, fisicamentc melhor rou n brilho desta jornada que Consultório: Rua José Bonifácio, 11,° 92 - 1." andar.

jogos do campeonato classista.• melros 45 minutos apontaram preparado. 8 x 5 o resultado se tornou elas mais espe- Telefones: 3326 (residência) e '1436 (consultório I.

'!'
1 1 I --CURITIBA--

bem :co_.mo naquele llr�io �n- a seleção de nosso Estado, com final, placa;:d de bola ao ce'l- tacu ares ( e

tre veteranos do .Pa.lmeira:> e. -v:alltagem no marcador: 3 x 2.
,_ -----,-- ----------

do Otimpíeo, André S�dà ma, I A vanguarda, notadamente, Ha-o ValllllldoD O a' 'rburo Ivan Capelletli dOI" � uoals�:�����eA�rO=;::: O:';�E?;OlUA temos :i;':�:: j:.�:::�",1a::::�;:;� �:;'::. :;;rê�'�: ':.:'i;: '.
.

.

.
. .'

I ." I

prazer de submeter à apreciação dos seIlÍlores acionistas, o t1'aSão do que foi nos sau;lo- cano e Francalassi, desenvol-

I IIIIt" d' E I·d R
I'

vai"b,alançOgeral,contadel�c�ose:perdl\se'"pa�,ecerdoconselp�:sos,tel!ll��s.I�f�g:r{luele,a,e-;veu;i�nPressiollante tl'llpalho. eu�' liDOS marca o,s, por .ue l,e's e ene, em ,;. orlafIscal, referente ao exerClclO fmdo, em 3.1' de DezembrO d�

I quipe
catarinen'se qlle e'm

19981 I 't· d I' t 'd Á

1951.
,"

.,

, .. ,','
.

'
'
,;, ncen !va os pe a orCi a gUit-

O balal�<:'o geral bem como a dell1Qnstração da conta de enfrentou a_ rapaZIada da. S,!3, nabarina jogou nossa turma

b'

lvcrcs e perdas, reT1l'esentam, c�aram"ente Ja sit�ação destaso- Terra, não em Flori.;u�ó'poli�, I "p:.á
cabeça". A segunda fase D,e pé os assistentes caplxa as aplaudiram nosC"os dzes :--

cl�dade: No. en,tanto! para- qmllsqueI , �sc�arecunento� 9-u� .os nem em Salvador. O esp�t�· v,e,lo r_evelar o exgotamento
")

s�nho�e� aCionIstas, ,,,�ügarem
. ,necessal'los, estamos a mtelra

culo teve por, lJalco o e�,tádio d
'", , d d S t..

Com o n,gresso \lu. embaixada me nacional. T.enI!in,ada a IH·or,l'ogaçâo., "1
Ln110, brilba;'am BC'leVal. Cali

dlspl)glçao para presta-los.
- '. ':""." !

e vall�S Joga ores e an"
,

'

�' "
, ' I ,.. ',- 1

.

N'OVA BR'EMEN Ib'" 18 d Fe 'r de 1952 do Flumlnense no R10 de Ja, Catarina Elesb-o 1 5
atarmen es d,' clCl",de de \110 O mutéh deCOll'Cll na m< b air aSslstellCJ:l" de pe, OYaClOll'JE co, OSIÚ, Agostinho, Teixcirinha

... ,uama, e vereIo. , '

",
,1, ' ..'

"

I
. a

ii'
um (O lIa no Esplrito Santo conhe· '

ALFREDO BOOS _ Diretor Gerente �eiroJ. ;ius*amlillte, �a épqC,a maiores "eixos" do peból es-
'

'I soluta ordem, Imperando, am')]:! den10radanIente os sulinos.

'<1;-1
c' :',;!co!au, sem que o:; outros 1e-

, _.

� " • a' cen"l-se alguns detalhes d2... .::..
1 t d d" l'

.

d 1
,

' em� qne OS canocas V,lllJIl7S,'" I tadllal, no passado, VIu-se

bJ.-'j
, "

(e u o, a Iscipllna e leaJ(W,c'! rlgl!1 (l-se o go';erna( 0' capi�,,�- nhan, decepcbnatlo, Pelo con-

BALANCO GERAL, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO _ . ,. •
"':':;'lla nele lU que fizeram bar, t 1 ba pes'soal t

'

�,

DE 1951 _'_,__
" cl\st!lraJl�s,coJIl'o rJgo� do ve- tIdo InteIramente pelo ,cansa- -, '-, ,en rI' os 22 paiers. cOmp'�Ll'-�n, men e, ao arqubN_ tr;;.1'Lo. ap::tI'ecel'am muito bem,

_ '.iP. ,

I
' . -. t, - l'lga-vereles e capIxabas em dls- t d d' l'd d "d ,_. I 1

DIf;PONIVEL rao! .t\. can;I.CWa, n� dfa do, en- ço, vltIma de uma lnsnlaçao
'

,

"

o a cor la' a e que ex!stm ,,,- 0.f1l110, cumprimC-:l:C n"o-c de\'(mdo'se dizE'l que todo o

çontro, atingiu o máximo, no intervalo do cotejo. Não lmta do Campeonato Bl'aSl;leu';) durante o tempo em que pé'r, com muito entusiasmo, pu:,,; ,,_ onze lutou destemidamente. COP1

, A,'Q:S baianos o calor nã9 ra-\ quiz voltar a can1.l}o. mas a de Fuiebol (' que l'e3ultüu' ;1:1.
mancceram na capital do :8,0')" presentára-se ele de forma lU' amor :lO quadro, tornando-se

rià tanto, mal assim, "Je vez muito rogo' eÍltrou enl ação, d.esclassificaç2.o dos cüm'l",,11he'-
rito �anto os integrantes (I;:

I tável, praticando d<'fe,,�,s ré;il' crcdores da. admiração " sincera

que os nortistas eonhecem-ll() fazendo número, apenas. Fê-lo r:JS de Loul'o, ,do magno <,cria,
embmxada de nosso Esta:':',,' 12G ! mente milagroS[IS, Além Ü" Ado;, tio 'público de Santa Catarina,

í8,44'7,50 minutos emocionantes pre,�.�r1'1-'1-'
.

,
'

,

�:�:ll�S ,,���:��e:��oq::p:��v,��:: ( �uaraní Futabol, ClubepOIS as cores de sua prcdIlcçao 1 iZ ti
se bcm ,fIue saíssem vitoriosas PRJlli1EIRA CONVOCJlf�AO

,

I De ordem do Sr. Presidente. iieanl- os senhores sacias
·no tempo regUlamentar, não 1'1'- i convocados !1<ll'a a Assembléia Geral Ext.raordinária, á ser

petíram sua façanha na Pl'orro,l rc�li�ada 1!L! �Sédc S�:'ial dc:ctc CI�lbc 1'<1 Itolll,}ava Norte, no

g:v'ão quando vrl ." 1 1

'\
pro:omo dia .-. de Abl'lI, com é1 Fegumtc ordem do dia:

,'.
' '. .. ln. (.e Tr-!, ] ,o) - Eleição 11ara a vaga ele Presidcnle do Clube,

xelrmlta selou � f;c'rte da p:l1'- 2, o) - Assuntos de inicrcsse geral do Clube.
tida., 'BLUlVfENAU, 27 de março de ]952

"úm umeo individuo tentou' JOÃO ANGELO DE OLIVEIRA - Secretario Geral

comprometer o I5rilho do esp;)tã·
culo, segundo declarações do sr,

'J\:roaci!' Iguatemy da Silveira"

desportista que chefiou a mi'l

� são catarinense: - um dos ban,
deirinhas que auxiliaram Ivan

Capelletti na arbitragem, con'he'

antigos craques catarinenses,
na época ;ro amadorâsmn, tu
do farão para vencer, jogando

eiene e cetetineos
com entusiasmo. SorI'ii�dt)-nM:
o trrunfo, iremos a Salvadnr
cem esperanças, já que numa

\
prorrogacàa tudo é nosslvel,

�s baianos não IH"r��ram por
Ô) x 1 e'TI seus dominlos c de

pois não rnvldaram em Cnrí-
tiba? Vamos à luta com di·;po
síção, procurando, COTIl dlsct

píína e respeito ao adversá,

emprêsas de" traL,sporte�
ptoprietarios de caminhões �

Cr$ 840,792,,40

FILIAL RUA 15 DE N OVEMRRO, 1513 - BLUME NAU - MATRIZ: ITAJAI'

20,000,00
Venham conhecer o veicu lo de maior rendimento em transportes terrestre,,;

para 10 (dez) toneladas.

50,OÓO,OO
241.652,00
363.962)0
33.99%;30 689.612,5U

frejui.zos a amortizar:
CTA. DE COMPENSAÇÃO

Ações em caução
'

'

109,872,60

\f� P A S S

'�i I NÃO EXIGIVEL
'

Capital
Fundo de Reserva Legal
Fundo de: depreciaçijes

Cr$
----'--- ......

840.792,40

I V O :

85.978,60
210.000,00
3.928;60 299.907,20

o n9vo caminhão MERCEDES BENZ, para 10 (dez)
toneladas (Motor: Diesel de 155 H P ao freio

Freio; índ!')pe:Q.dente Ilas, qua tro rodas, sistema Westinghou se. Pneus 1100 X 20, lubri

fiGação automatic,a €m todos os pontps do Chassis. Carcas sa; De aço forjado, inque
, brav:el com, tr.�ção in9�pen dente, E Il}.uifas outras inova ções.

...... ,�500. 000;00
8.500;00

�2.385,20
,

'520.885,20

EEmVEL
Cts, ,Correntes credo
Titulos a pagar
Institutos de Previdência

CTA. DE COMPENSAÇÃO
Caução da diretoria 20.00Ó;OO Distribuidores de autoloveis S/A

cido por Leão, marcou nada

menos de '14 impedimentos CQ:I-

NOVA BREMEN, Ibirama, em 31 de Dezembro de 1951.
ALFREDO BOOS - Diretor Gerente '

, ,
"

'
,

ALBERTO LAUN - Guarda Livros - CRCSC - ,,0151

"
C R E' 11 ! T O

Mercadorias (lucro ,bruto nesta contu)
Prejuizo a amoÍ'tizar

" ,

De Sanatórios

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ctcmcrrtos comunistas estão sei

lnfi1tra:l::o no selo do i'tl'l �'�na
Hsrno para criar urn ctíma de

t,'nf'J"::��:-! :.1 anlmoshkrde. �'lOlH�
cio aos seus objetivos, Procu
rarn cm torno do aumento OI;

bolchevistas levar a classe dos

á tarde, em de sua parte,'no seno

com a reportagem da :Meridio-j
tido de que, para apressar os

nal, o sr, Lido Hauer teve 0- trabalhos, em benefício do pró'
portunidade de desmentir cate- prio funcionalismo, fossem ex,

servidores contra a corntssão gõricamente tal informação, a- cluidos do aumento provisorio
'lue estuda as bases de seu rea- centuando que está afastada os servidores que recentemente

justamento, dlvulgando que o, qualquer possibilidade dessa ex

rvprcscntarite dos funcíonár+os, cíusão, pois a. comissão resolveu
:<1', Licio Hauer, declarara, numa tratar também do aumento il06
Assembléia Gcral, que os st.tvi autárquicos. de acôrdo com a

dores, da Centl:al do Brasil. dos emenda do despacho do preaí
Corr�l�s e Telegrafas, das t.abe- dente da República. Tudo. por
Ias urucas, o "O de penacho e

I conseguinte, não passa de ex

todos os que recentemente foram ploração.
melhorados cm uma ou duas le- O sr, Melo Flores, vice-pr-est-.
[1----- _

I/IW

nao

RIO, 27 (Meridional) .-

Celebram-se hOJ'e às 7 hs .�. . . .

7 !.. .' .. , na .1breJa matrtz, as segurntes missas:

T,. �,o �,tnI.mor,. pelos [n�ecldos era Familia Schramm; - a, do S. C. de

.Pradí
p n, de A�cJno Gabrrel: - a. de Na, Sra., pa. de Ambrosína Ana

radí ,
- /Henr,ao; - Hoje, dia de abstinência!

E' rR�CISO PERTENCER A' VERDADEIRA IGREJi\. '--0--0--0--0-0--0--0 O 0--0 O O O 0--0
tagem, turma essa que recen-

".De conrormídaoo com o que está escrito no Evangelho de 'São Ma-

T
- -

-:-
- - - -0-0'--0-· temente se submeteu a exame

1�\'J, cap. 16, verso 18. Jesus Cristo Nosso Senhor disse a São Pedro' "Tu L
.. · , por uma junta do Departa-

E,S PEDRO, E SõBRE ESTA PEDRA EDIFICAREI A MINHA lG�E.TA" rygve 1e ]aNa �,m�u� f'a lad a por J'esus, há sómente uma palavra para síaníficar. "p...

. monto de Aeronautica Civ'il,

dro e 'pedr-a"tI'
to -- sendo todos aprovados com u-

"SIM' o S�' _' ,3 como em �ranees, - Disse, igualmente, Cristo Jesus;
• A, L1AO. EIS QUE SATANAZ PEDIU PARA VOS JOEIRAR CO- ..

d
ma distinção digna de elogios E dos novos alunos, após seve- 'I - -,.-

- - - - -

M� TRIGO. Et.;. POREM, ROGUEI POR n, PARA "UE NÃO DESFALE-
! ,me 1o e·sC r'.

'

en te graças à eficiencia dos ensina- ras instruções do "comandàn-

�' A 1U:" FE. E TU POR TEU TURNO CONFIRMA TEUS IRMÃOS'" li>. _

Ev , de Sao Lucas, cap, 22, versos 31 e 32),
J: , •

I
mentos práticos 'e teóricos mi- te Tupy", varios já "solaram",

Alé� disto, o Filha de Deus feito Homem sómenle a São Pedro pro- , deseja pôr fim á luta, e,
nístrados e, também, às reais isto é, já se lançaram aos a-

��t�"t:. DA�-TE_:,r AS CHAVES DO REINO DOS CEUS", IEV. SE, S. r Trygvie Lie secretario ge- óer-tametrte empreenderá aptidões dos candidatos Estes res sosínhos, dirigindo com

ecos, 16, 191, E Igualmente ao Chefe dos Apóstolos é que for d't' '''"al d N
-

Unid t d di
, 'd'g suas próprias mãos o. engenho

rquclas palavras divinas: "APASCENTA MEUS COROE
am 1 a�, as açoes ru as, o os os esforços para con-

iaS aepolS as 1'1 orosas pro-

'EN�A ,�
IROS APAS- C t' t' t d t' seus es de Santos Dumont o que beln

� " ho:> MI.NHAS OVELHAS!" (Ev. São João e� 21 '. "
ensurou as a lcas comu- seguir o armisticio, E11- vas pres a as, l'veram - ,

';egs) E' 'd t
' p, , versos I" e 't d' ev'd c'a O h"

P '. -_ �,yl .en e que Jesus Cristo, Verbo Hum:o.nado sabia que São
1115 as nas negociacões pa- tretanto, no decorrer dOI forças coroa os, eIS que recp.-· 1 en 1 o avanç a que c ,-

edIo nao VIverIa senãopouco'· t·
" garam nos estudos em tão cur-

pmdu 510 J : . .

s anos; no verso 18 do cap, 21 do Ev. se- ra a concertação de um ultimos meses, parece ca-
beram SUé:'; respec lvas llcen-

< oao, aClma cltado, ha uma "lusão de Jesus . , , , b 1 1 t 'd d
.

t
-

S-
tE; com qUe Pedm haveria de glorifi('ar a Deus _ E' �o gene�o de mo:- ,armlsÜClo na Coréia, di- da vez mais duvidosa a ças de pilotos num ai e eva- o peno. _o e 1ns ruçao, � ao

�as :s promessas de Jesus a São Pedro foram' feitas T���:�:t<\��e ���
,

zendo sentir-se no momen- vontade dos· norte-coreã- do a efeito na S, D,M. "Car- eles: Acary Ismar Dalfogo,

<_E�ê)ORES DE PEDRO NA CHEFIA DOS APOSTor�os DA IGREJA is
I to lnenos otimista sobre as nos e seus aliados prox' ,los Gon,8s", sob o p'J.trocinio Ghuenter' Oste, Franz liotte e

;;.";a��sd�a�:�,�oiS oSC�aPf�s são os �ispos sucesores de São Pedro' no- possibilidades de� se che- nos e seus aliados chi
l1l10

do Aéro Clube, especialmenic? Iwan Von Hertwig, Esses alu-
, e na e la da Igreja _ A Santa l"rc' u·

. neses i I f D ." t' f 't �

�"Cató!ica" significa Universall deve �om e'eito ."'t'
Ja mversal gar a uma trégua, Lie de- de. chegar em futuro pro-,

para ,aque,e im, e posse va" nos, s� IS CIOS c511U.OS pro"l'e�- pessoa enterrada ha vinte anos, �

éc 1 t"
., • eX1S Ir por todos os 1

� 50 f t
-

� u os

�
e a _consumação dos tempos, e não apenas dura';;te a curta vida I

C arou que as recentes exi- xrmo á cessação das hosti-j'
refendas licenças, os no'l.os a· s elOS, que ��.lS �ma ves

I rigiu-se, ontem, imediatame,.te para I primeira vês reunir-se-ã a

�:�,�e�:r'l es:ao Pc�ro. -:- Un:a :'e7o que as Palavras de Deus permal1E'- gencias vermelhas deram lidades". .
viadores estão credenciados vem atestar a eflclencla <ia Es- aquele local. afim, de averiguar a I abril próximo

, mpre, a consequencla lóglca a que nos conduz a origem d' TrygvI'e L', d' ,para requererem ao DAC :18
.

cola de Pilotagem, e depois do

�antm; Evangelhos é est�: E' PRECISO OBEDECER AO PAP.:r�,:ça nos a novas uVldas le lsse mrus .il h d 'I
'

-.�mn�e Sucessor de São Pedro, se quisermos pertencer 'i VERD���� sobre se os con1.unistas de- (Coneli na '3 T,ág, h'tra .F)
carte�ras de pUotos a que t!:'r11

I
mil o e o eo a que mereCI-

Igreja, que

, ��E,'A DE CRISTO, que foi edificada sóbre Pedro. Che�e d�S APOS�OlOS sejam realmente pôr fim à
damente fizeram jús", resolve- sente, procurou o reporter ouvÍI

_. l�pO de Roma.

-�Divulgação ASP, ex. 5415. Rio de Jane'iro,;, guerra,
.

enhuma oferta 1 ��na::e::l�br��adac���:����� �o;�:�a:i:e�:d��r::d:gs��:e �õ�:�

I
o secreta.rio geral da: ! do Aéro.Clube e aos pilotos for

50.

reSOS nO E II' Organização Mundial cri- I ti t L b De rato - i.sseverou Frecl�rico

. g I e t' '1 s comu
..

I'
lua os em ou ras UrInas" eln

Seiler, o coveiro - ha duas sema_

I
lCOU em especla o -

aos comunis as'
como -aos seus colegas ainda nas, ,-,tendendo ii sOlicitE:çáo de uma

_
_

'11'sta8 por "uas cusac.'.ões " '"

_
_,,, aprenCllzes', que deverá rea- I familia residente no Rio de .Janei1o,

!dO I ex m ;1IiItn 1l1lisIros desta-�e la5ev'!l·�.drço'aSa dó,e'feOl'tNoUa ,'I'
lizar-se dOlningo, dia .30. 'no' procedi :! exum:,�ão do� re"w" !'1"r-

_ ,� v .a .. ,
rr Campo da Aviação, A essa h.J-

I tais ri", um "eu ..�te .1u�rjclo, que

III.
,guerra bacteriologica, e SAIGON, 27 (U,P,) � As propostas de Clement 11 c 11 a g d' f

I fOi enterrad() aqU1 ha vmte anos.

't
.

e ln o S u- i"to é, no ano úe 1931. Quando

___________" qualificou-as de "absolu- Um porta-voz do comando constituem Ul1lcamen e um
---�-__ . -=-_...;_....=.c_ .:._"'"-_..;.:..,._------:"'"__- __...".......i

1i3HnS" di ii I tamente falsas" por oca- frincês desmentiu c:atego- textb de propaganda, sa-

,h��M.�d?fb�,OS ,fiOS m3U"� de J'"a.neh o' sião da"primei;a entr\õvis: ricamente a p.oticia de fon- lientando a desesperada
. A [",.0, 47 (UPl .. I.loü, InCln. ;;ivcl que lamb."" :;1", d l Ia coletiva que concede a te estrangeira segundo a situação de Ho Chi, Minh:

hr'(1s r'o Ga1)in"t v' fd' t
" . ,Ja acusa o 1 t f' t S l' t d 's O por' a

,""
". _ e 'f a IS a, que de f.p.nl"r fomentar '. l' jmprensa desde seu re- qua as propos as e1 as ao a 1€n ou epOl I, -

''',.''vam no pod"r qnando ,.".'
' n01l0,; (IS- " 'I '" t" d' 1

1"'1'<",11 •• •

-

•

_or- jUl'bin� nesta capital, SCI'a� EI "resso de Paris, Tr1ugvie- mIcrofone da RadlO Difu- voz que a no ICIa IVU -

, ns sangr enlos motllls de D' f' .

'" " iJ A '

�(i de janeiro' último r.' .

. ln. 01 detido ontem á noil e, ao Lie começou recordando são Francesa pelo coronel gada por uma agenCIa es-

.

no �alro, deIxar a residpncia ti , , 1
. 't .

'

h 'd t
Joram postos sob custodia poli- . ,.

- o e -pll- oue sempre haVIa tido es- Clement c lefe dos

servl-,
ra11gelra aVia esna ura-

,"'1'
melro uunlstro Mustafa EI Na- . � , .' -

f d t t'
'.h P'l proprm residencia, Es- has e cnconü' _ . verancas de que as nego- ços lnllItares de propagan- ao pro un amen e o SeU 1-

lel'a:; '1.utOl·i-'ldas d'
,ase ag-ora em sua � . - 1 d 1 d 1

., "d'
. L" , lHseram que resídencia campes!"r� dR Bilbei' dações de Pan Mun Jonh da constituiralrri um apê- (O as pa avras o corone

cs::;a;, uas pef;SOa!< Fuar! Se' <r

• "", I
'

CI d t
El Din l'X

.• t.' d �ab a fifi quilometros do Cairo Ahd
-

tivessem cxito, e eCl'escen- lo a Ho Chi lVIinh tendo ement, separan o cer as

, .. -mIniS 10 o Intcl'Ior, El Fntt'lh Hnsan lambem foi" r' t'
'

'f d t xt .... " d"cl
e

. A.bd EI Fattah Hassan, ex-

< tau: Agora, porém, sin- I
em VIS a _por um termo a rases ,o ccn e", v ,

•

� a-.
t

conduzido pal'a fóra da. cidade, d 1 f
IlllmS 1'0 dos Assuntos Sociais, to-me menos otimista do guerra, ran o ame a: JamaIs 01

_ a Bassioun. no Baixo Egito, OIl-
�p.rao .ae\lsado� de nc�"li!!enCI'fI. t' t A ONU

I
A j'lltellca-o do estado mal'or

,., �
. de possui uma rcsidencia, que an enormen e, ,i cresceutou o porta�voz:' J'

-

-'
em relaçii.o eolU aqueles distur- entrar tH11 cOllversaçoes
11ios.

O {!(l\'PI'1I0 rir) l'rimpÍl'O mml;'; �lII!I!I!illllmllll!ll!!lIl!lI!III!1J!IllIIlI!lmIllIlIllIlIIJjlllllllllliIÚlil!liiii!llilill!1II111111J11ll11l1l1l1lllllllllfIlllll _=11
�om Ho Chi Minh", Esda�

(.,'0 ,Nnguib leI Hilal}" anunciuu
,_

receu final1nente o porta-
quo os duiR antigos tit.ulares lm- Gr:lndes var,'edades de s:lp"'tos pa�';}

_
voz que "semelhante 1111-

,·ia.nl sido detidos pela policia
"'"" li U U i u ciativa não poderia partir

á nuite passada c conduzido" - :: do comando, mas unicamen-

���I:1. d�ua;aí:�s�le�����ni�:d�n:�� _ SENHORAS, (AV ALHEIROS E CRL�NC,.AS V. S. ENCUNTRARA•.

' te do governo francês".

governo á respcit.o não nH'ncio-
J.I DUZEN'fOS ]\<10RTOS

nava o motivo das dctencõc!',
- I

_ .NA _ ª HANON, 27 m,p,) - A
I
--- ..-----------

pOl'ém csferas autorizadas disse-
_ § I' fase ativa' das operações!

ram que se acredita que ambos =
-

d !serão acusados perante os tri-
=

ll'
:: e Limpeza inicíadas ao

bunaio; por negligcncia quanto _ IT § I
noroeste de Nam Dinh ter-

aquelas desordens, em conse- =
.

J
:: I

minou agora, Unid:>..des. f

quência das quais o rci Faroult ::! móveis franco-iVietnamitas I ---- ----------------destituiu o governó do partido
- ,

.

d
wafdista, _

E I procuram atuahnente' i-
I
--.---'------,----,-------�-'---� .'

S�R��im�! ���i�t��I��Ç��a�
-

Rua 15 de Novembro, 415 - B l U'M E NAU !! �:fc:d;r t�;ren�a;:���i::�!Ap I!!\ n.a s 250 M,'" ,ro'm' unl·s··· t.:s.t!
Iy já havia acusado publica- ::

do, a fml de rccupe.La:: �S.l
' � \..:. U;.;J

mente EI �in de l}ií.o haver to- :: = armas de toda a espeCle

T
.

;�a�Oes:�����s A�fi�:�:;asdur�:� I ê Sempre novidades -- Vejam os artigos expostos em suas vitrhias. s -jue o VieJn:inh escDndeu:E' . 'CJ 8· A-�mfol'madas disseram que é os-

. :. lOS arrOZaiS antes de re- I m O
__ .� ..

p 1II11111l1ImlJlllII�JJJI�mlUllIIlIl�J�!!�IIl�'.!!.lIIlJJllIlmlllllmllllllllllmf!'1Jf1l!.!.!.1f!�IJ 1I111UIIIIlIIII1ll1llII cuar. O inte�rogatório-dos I ' '

'

______Detalhes do desastre em Itoupava Seca milhares de suspeit?s prê- SERIA O BRASIL O àIAIOR

ID
__ o -,-------�- ;os durante as operações!

, I -

t t h nrossegue e já várias cen-
I WASHINGTON, 27 <UP) "

. do Senado, A Ã.dminh;l;'açã}
. ec aram as es emun .:IS que o m-otor,·st�, terras de regulares do Viet-l Cálculos de carater oficial, d�- (Alma que no Brasil 11á um:

I
VW' , 'I 'lUIgados revelam que o Partl- 60,000 comunistas.

d
' llunh foram descobertos,

I
do Conlunista na América La- I)isse que a Arge'1,:n 1 H n

I' O On ,"'- u �
,- uz,·nOu e le""s o 5,·n a I co ..

roupas de campone-

! ;��;::, �st�ed�Cul�e a������ I ����l�C:; de::eIS ��iO:r��l��(,�;
O .;, O r� . nvenc10na I o primeiro balanco das em uma infotmação sobre, o I tf,m de conniúista8.. 0_ t'Hal d"

. 'd d V' t 'nh ' d.,! programa de Segurança M1,1tua, "ermelhoa nestas naç:>�s, �"fl;un·

Ileu iimas �iti10as q:te o carro IrafegavII a 30 . QUnOl!lldros horariôs ���iS�:;'=\J��� d�: :r� I

:: :;:d.:;�!:.;;"�:;'.:.:;,,�'"' :��'�'�::=:'':::�����
Ao conumtarmos ontem sobre a (�U,elll cRbe apurQ.l' as respon- entraI' na rua Benjamin cons-, cidade de cêrca de "0 quilómc- \ mas automáticas uma cen_.1 A informação foi prepat'ada número dc comunistas na (Jua·

o lrá" ico acidente de automo- sablhdades, tant. buzinara e fizera o si- t·
...

,

1
"

pela ramo executi";'o do gOVCl'-, temala, que foi alvo de jpúme

ue! O'�»)Tido dia 2'1 último, em A nossa reporta"em, procu- nal conveneion"l I'Sto e- puzel'a .r�sb c quel, ao ser aVlstat o ," \ traI de rádio descobertos •

• _, �,

d
'" .. , , 001 us ac lava-sc '[ pouco mal'" d'd

no e enviada aos Comités de ras criticas no Congre3sü, �l�

Itoupava Seca, em que per eu rando esclarecer o público sô- a mão para fora. Afirmam as d 30' t
.' '-

! a apreen lOS, Relações Exteriores da Câmara suposta influencia dos verrr.e-

3 vida o conr'eil\lado industrial bre o acidente, esteve ont.em na '. nl"�rna$ te,l<;!munha� q"" no eCo me 1'05,
.

•

�

,
. ..,

umpre aqUI !'cs::5altal' <Jlle, <{I'

\Ug'o 1I1oellmann e· sarram ferl- DelegaCIa RegiOnal de Polwia momento da manobra do óni- .

d d I
-

1

d
.

� acor o COIn as cc araçoes ( u

dos mais três pessoas, procura- on e velU a saber que quatro bus, avistaram o autollloyel que, motori t, d -'b' t'"
.

t "m 'lUa t t uh'
-

t 1
' s a o onl US, o I'anslth

ruos contornur o 3SP':C. o
._ e� em n as Ja pres aram de- se C lOCOU violentamente contl'u.:. na rua Bahia est.ava livre e (1.'"

Pesem as responsabJlldades do pOlmento. o transpm·tc coletivo !
o t I b d

!

, .... -; .......

. n lllornen o (a ma.no ra e e�1-

doloroso dC;lLlsti'e, cUJas Yersoes, Segundo 1".'1 decmraçoes dessa:1 h'lda n 1 'U B
. .

r.

,,,'t'l""II"· :�ii1fj" pnr esclarecer 1 testemunhas, (me são' as sCnhu- Tumbent jJrc:;ta.l'lLm declal'a- t" t
� I a

t ctnJanul\ �Oi) ,.

_" .

_, , .

an. nao cons 11 ara a '\prOXl-
dada:c; 1.!;; cil'cnn:st.aucEtS em qUI I'as Berlha Ruof[. Herta \Veissc, çóes as ,'ítinw.s do acidente, :;/':;. mação de qualquer " 1

ocorreI' o r"to. �Cm cOlü:1dn, t,,�- Tereza Suave e Laurlt de Olivei- Rafacl Linha.res, que dirigia 'o A' .�?lCU o,

-

,

t '1 o
.

t· t 1 t
o quc Clstamos lnformad(}�.

mOS apontado es e ou aCLue e c -

ra, que aSEIS Iram o choque de au omove, Pa rocinio Laurinda, Rafael Lin'hares' h' 1

d 'd 'raudo s"
.

_ d {) a d
•

t' 1\
e con eclUO

.1))0 causn 01', conSI ( -" VCICU quan o se encontra- ornes Iea 1aria Heleml' volante que já partiCipou e:11

��"a cÍL'('unst.i'tncia como pl'pl'i'n· ,-um scnfa<1uH no t'mhus, o molo- Cas("3.is,:ls quais ufirlnal'p!" quo t'
-

ç��.
• .. compc lçoes aut.omobilísticas H'l-

gativ:'! das autoridades l'olidn\s rista Conrad Schultz, antes 11e o aut.omovel desenvolvia a I!elo� cionais,

'Solaram' quatro alunos da fseela deft

ilANACAO
� ,

------i1 J:------

Realizar-se domingo uma churrascada DO
.-

Após varias mêses de árduo direito, aliás, alguns já provi- t u, r o s a v i a do,r e s I sr, Seb.astmo Cruz:
, l'

.

N
r, PresIdente-

Preparativo, conseguiu a díre- r1enciaram nesse sentido, '!'lta',1 a iaram-se os Jovens . oroerto
C

.

Ad '" U! 11 t
'

•

. "ruz; 'ITlce, QuO ,�, o s elfl,

ção do Aéreo Clube de BIu- do aguardando o recebímeuto Wiederkher '

e Heins Sievert, Lo secretário, Níartinho .Ca-r

menau e, principalmente, seu dos citados.documentos, pilotos formados pela S,a tur-. doso da Veiga;, 2.0' dito, Ártur

instrutor, o conhecido. "Tupy", Mas, tão logo a s.a turma ma, que auxiliarão, , , nas des- f:)astro; t��our�!r,? .Carlo� San-

.r •

b t d·
, , ,

d' t,}('sas dessa festi.nha ele zrande !tos; 2�o dl�Q, Nwa.slO Sclieffer�
dar por pronto a 8.a turma de roi reve a a. ,lnl:Iaran; os ,1- . . .. _ �)� ! orador, dr, Arão Rebello; díre-

estudantes da Escola de Pilo- rtgentes da aviaçao local a lllS �'lgmfIcaçao para aqueles '!t!2 tõr fie galpão, Carlos Ubiratan·
críção dê novos candidatos nu

I
se d�dicam às {'��sas da :ew- Jatahí.

Escola de Pilotagem, a 9.a tur- nauiu.a e ritle mars .una ves re

Da, num trabalho incessante reunirá os blumenauenses de

em pról do engrandeciÍnento . dícados ao invento de

la aerouautica civil brasileira grande brasileiro,

A (efvejalÍa (aiarinenle SIA.f no afã de marchar com o progres
so de Juinville e Santa Calarina e para melhor atender sua l1umcrosis�
sima dienlelat .não mediu esforços para ampliar suas inslalaçõe5 tom'
gran1es e mDdernas máquinasv afim de produzir em sua fábrica 01 aia..

,

mados e inegúalavais RErRIGERANTES DA AMlARCTlCA Guaraná
Cbampagne � (açula - Agua Tônica de Quinino - e Limona�aa

Assim, pois, os senhores consumidores, dos delicio.sos refrigeran",
fe� �a ANIAR(TfCA - os de maior consumo em todo -Brasil·�· poderão�
em JO�RVmeT e em fodo Estado de Santa (atarina,. adquiri ..los em coo;
dições aCl:ssiveis como acontece em todos os demais selorerdo País.·

'Disse que estes ca.leull)� p6em
em evidencia que o Pç\.�tido Co

n;unista por si só m'TIf�a pode
rIa ganhar uma. elp.i'(iio livr!'
em

.

nenhum pais eh, Amêrka
LatIna, Acre<.;centO\l que a 3.-

me�ça partidária mais dos' sim
patizantes do Comunismo qUR
servem os propositos e finalida
des do partido,
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