
Imine te a formação do Partido Municipalista de S. Paulo chefia. o
RIO, 1 (Meridional) -

Telegrama de Sã8' Paulo
insiste em estar �'''nincn-
te a fusão-do PRT e

PST, para formação elo
Partido Municipal ista. A
nova agremiação pJliL
ca contraria, logo de i�
cio. com a adesão -to

quarenta, deputados da
Assembléia Legislativa
daquele Estado e teria,
como :f�ura de prôa, a

prl?sjder.cia do governa
dor Lucas N. Garces.

/
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,-

ANO X

O'RGAO DOS "DIA'RIOS

o M E ·H S A G E I R O A S S E 1 V A SD
•. JLUMENAU. de Outubro de 1953(Santa. Ca tarína) - 6.a-feira, 2

pressão de consumo.

Preconizou o Ministro da Fa
zenda na atual conjuntura, uma

politica de austeridade até que se

corrija a melhoria do nosso balan ,

ço de pagamentos. Nossa balança i

comercial aíncsa foi negativa em I
duzentos e cinquenta e seis mi- i
Itiões de cruzeiros, no primeiro Se- I
mestre, acentuando-se por isso, um I

deficit no balanço dos pagameriiõS. INos meses de julho, agosto c

setembro, entretanto, graças às I
providencias adotadas pela Superin Itendeneia da Moéda e do Crédito,
foram maiores as exportações. Na!" Mirristr« OSV aldo
conjuntara presente - adian� o I para exportar mais. afim de mais
sr. Osvaldo Aranha - as medidas

I importar;a serem adotadas, algumas já em 3) - Vender QS estoques de a[
inicio de execução, são as seguin- godão. carnaúba. cizal. etc.. por
te,: pelas cotaçocs nes mercados inter
) - RegUlarizar as dividas c preços que permitam eX"Poi-taÇãi)

atrnzados con"leL�ciaís afirn � de- nacionais;
safogar o comercio para atender 4) - Favorecer a entrada de
ao . balanço de pagamentos; capitai!\ e deter por acordos a fu-

21 -- Usar todas as faculdades ga dos lucros represados no país;
conferidas pela lei número 1.807, 5) - Elevar u poder aquisitivo

PR ISOU
p A DEllTI

RIO, 1 O"Ieridional) - ConJorme havia sido anun

<::aC(,. esteve hoje na Camara dos Deputadus (l, ministro Os'
'\ait!1l Aranha, que anres-ntou ampla eXJlfl,sio:,11I sobre a situa
�iio economica e financeir.l tIO pais, de acordo com o pedido,
d!� iIll crmacões dos dc_puta(\o:: fe{!crais. Inícialmente âecla-
1'011 () Ministro da Fazen 1::0.:

"CGntrarianda os eie', 1<; b��",' ,dós net r lei, 11:l.0 se ha,
·na conseguido .1ÍL·,dr o captta) estruugeíro e nem se ha "ia

t:�tim.'l,: di' as ex:,".' .ta':&tI3, :10 casso (,IH! ascen-u.r CI pr e ço
do dólar. A mudanc i !la uri('nt:H.ã.) nc "'!"r c arunial. em
completa coordenação com os orgãos executores da política
de ,'thJ·o·cio e eanhío, e a np-irtuna lílrt· .. ·ll·'<:�... do Baneo
·'1i. '8;".�i, no merc, u-, etlnjugdLta .�"m outr.is J.1I'.}videncias.
l·er;n·ll· zm restab= .scer a '·I)nfiao.·;l ;'.1 a�ão ,'!) governo.

Em consequencia f�l'am conduzidas a bom termo as
conversações com o EXINBANK para a execucão do es
quema

. a�ustado pal'll: {I pagamento dcs ]IOS50S'" atraaados
c?merC1als nos Estados Unidos, Os ajustes visando. regula
rrzar {IS nosso� a��azados comerciais com a Alemanha, In
g�a:t�rra e �taha la foram coneluldus e OUh'll!3 o serão cem
diversos p.alses credores, dentro das pcsslbflrdades do nos-
so eomereto-

.

A politica de subordinar as im
portações de cada área às nossas

disponibilidades, nas diversas moé
das, paz prever o equilibrio da
nossa balança de pagamentos do
corrente exerciclo. Esta política _

accntou o Ministro - importa
em pesadas sacrificios que o go
verno tem procurado aliviá-los.
qucz: Incrementando as exportaj,
ções, que ajustando as condições
de financiamento para as impor
tações da vulto, de forma a permi
tir a líberação dos recursos cam
biais para as pagamentos mais
imediatos".

O sr Osvaldo Aranha disse que
ainda é necessarío o regime de
licença previa para controro (/lo
nosso inteJ.1Calllbio comercial com
o ext.erior, mas em termos e for
ma "afim de .mio só abandonar
mos. a execução da lei atual, como
lambem d� realizar-mos urÍl estu
do seria, cujas conclusões serviam

de base à nova ·lci a ser examina ...

da pelo Congresso".
Certas dificuldades

dos

acrescen.

AU STE R I"DAD E

A firma o gal. Estilac que c/erram
deFesa do

....,

Renter: O
do povo livre1r e

.

NeutralizDl1 elmo prefeito a ofensiva do. Kreml�n r

Berlim, 1 (UP) - O prEll" para evitar compliéações. o comuI!lsm'�, e at::. chegou a

feito anti-comunista de �er - Grande amigo dos Es- ser c��lS�al"lO SOV17tlCO.
_

Um Ocidental, Ernst Recter, tados Unidos A .fll1açao do extmto ao cC!
faleceu hoje, inesperadamente

r
O éxtinto guiou os berhnen munismo o.correu pouco depois

aos 64 anos de idade. ses durante as crises que se de haver sido capturado pelos
O alto funcionaria, simbo- produziram em consequencia ru�os. na frente onc,J?tal da

10 da resístencia dos

habitan-I
da derrota alemã, durante a prirneira guerra muna�al,. em _,'

tes dos setores ocidentais a-os 'administração quadripartite 1916, e, se. dev;.u pn,!1clpal- Tambero nao creio qu� g

blocos sovieticos e os esforços da. cidade e ante os ímplaca- mente a srmpana ql!'- l:e f' pena
de morte atemoTlze!

comunist�s por implantar sua l V,el� esforços
.

da RUSSl� por despertou a revolução e
a ponto de prevenir o crI

hegemonia enfermou algumas lobrigar os aliados a sair da 1917.
'1

_ .

'

horas de seu passamento. mesma. Cedo a desí usao I me.
•

' ..
'

Em uma nota oficial divul- Reuter, considerado como Ao regressar a Berlim, em Ha o exemplo dos-países
gada esta manhã, se comuní- um dos mais fortes amigos 1918, convenceu-se de que o 'Onde tal pena não-só existe
cou que havia �ofrido um ata- dos �tados Unidos e do mun que os comunistas projetavam como é rigorosa e sistema
que de bronquite durante a do OCIdental, destacou-se por I era estabelecer uma ditadura

ti t 1" da: N· a
noite, pore rnestava reagindo seu trabalho anti-comunista, I' ferrea, em lugar do socialismo I

icamen � aIJ rca a
.

o
.
c

.

satisfatoriamente ao trata- apesar de haver, durante uma livre que haviam prometido, 50 especial do Brasil, onde
menta a que fora submetido epoca de sua vida, abraçado (Conclui na 2.a página letra M) (Conclue na 2.11. pAgina, letra B)

faleceu

int-,;rno e externo do cruzeiro;
6) - Favorecer com o benefí- jseu.cio em pauta na impossibilidade I

do cambial de exportação de todos

os produ'tos, mesmo lnanufatura-

c_:t::>s, s�nl aUluento nos preços in ..

ternos. Nesta altura o ministro

O..svaldo Aranha pa�sou a atender

os quesitos formulados pelo dl?pl1-
tado Bilac Pinto.
(Conclue na 2.11. pligina, It"tra G)

na
Aranha

sangue
Unidas e vigilantes as forcas armadas

PORTO ALEGRE, 1 (MeridIo'; ea. do regime e da naoionalidade. tão dando o melhor mos seUS es

n'!.!) - Um grupo de destacados Di�5e que apesar de terem. :;;itio forços e da sua capacidade inte
ofIcinis superiores, entre os quais deformadas as suas finalidades lectual e cultural para resolvê-los,
se contavam os generais Estíllac por 'elementos interessados, contu.· A maioria dos assuntos debatidos
Leal, ex-minf,itro da Gu�rra e do. homens de excepcional saber publicamente, entre' os socios do
.João Alves Correa .Neto, num jan- e de indiscutível ;valor moral en- Club Militar, dentro do regime de
tar intimo em homenagem ao ten. eamparam estes problemas c 05- moeratieo em. que a nação vive é'
COronel Armando. F'acl�_ d'a Silva . '.' P"I?�P.<al."a,<princj.pios ime ,vem !ien-

���ee�:�; P�:e�;;�:�:'d:.e 's;:o:::ri SUfO(ADA�:>'A "REvOLTÀ ��as�:�n�=:ad:s,d�;:�:��� t:���
verdadeiro meeting, reafirmando do forma úuridiea e entrando em

os principios democraticos e a de- DOS PR!Slout:IROf plena fase de· eoncretização.
ei�ão de defenderem fi. legalidade I . 111;.J O general Estillae Leal aludiu,
e a Constítu�ção, dentro da or� Til cr 1.fi7N J.f)EJ:-f, 1 (UP) que. daquela campanha, em ver�
(f'�m e da ru"is completa liberda- Os soldados i'ndiano.s, encarrega- dade, muita coisa estava sendo en
de de pensamento e de expressão. Os SOldados i'rl"d'anO'5, encarrcga- coberta por pessoas interessadasInstado a falar, o general Esti- das de guar,dar cs prisioneÍl"iJls na desunião ... Malgrádo esse ne�
lac Leal, depois de enaltecer as (iu:. 'não quereln ser repatriad'.)';;, gativismo, as Forças Armadas man
qualidades do homenageaao, f.tj.- abr:!ram fogo hoje para sufocar tem-se unidas e vigilantes na de
sou o sentido altamente patriótico uma revolta dos chinêses 'e co· fesa dos superiores interesses do
das ultimas campanhas desenrola- réan'os do norte. Um prisioneiro país, ajuntou.
das no Club Militar, onde Os mili- nlolTeu; e Se!3 outt'Os f':iram fe- O ex-ministro dia Guerra frisou
tares. corno homens que servem ao ridos. Corno .�e &l.be, aqueles ainda, que o seu saerificio foi util uma luta

Brasil, procuram descutir e ex,.- pri"sioneiros t.�em efetuado mani- ao regime democratíco e à defesa inter.esses
minar publicamente, diversos pro- festaçÕes· tumultuosaS, rec1.Lsando da sinstituições 'vigentes. Disse
blemas basicos, que interessam entl'evstar·se COill os doutr1nado- que continua sendo o mesmo lu�
aos proprios dlestinos da Republi- res cDmunistrus·. ·tador de sempre, pronto para 5e1'-

Projeto· q UX8fá laVeI .. ientaÇãtl
organjsmos sindicais·· no pais

Empenhada Ir PSR na votaçãu das emendas
ruo, 1. {Meridionall - A pro- te nota: sindicatos da odepe.ndénc··a do Mi-

pos:to do projeto de ler que tr-an "A Comissão Executiva Nacio. ni'sté.r�o do Trabalho e que foi
';;ita pela Câmara, fixando a no· nal, do Partid'() Socia-dlista Brasi- reLrado hã me.�es da Ol·dem do
va oriflntação dos organismos lero, rei;olveu qu« 05 deputados Dia, por c.ornbinação entre o'

sindica's do país. o Partd,o' Soo I'oc'adistas empreguem todo es- chamados grande'" partidos.
cialisb. ao qual pertence o. au- forço para que a Câmara. eon: O pretexto para essa manobra

toro do referido projeto. \Or. João elua a ;votaçã.o da.s emendas do foi a d'i'vergencia de adeptos da

Mangabeira. cLvulgou hoje pela Senado ao. projeto"lei sindical unidade c da politica sindical.

impren-o. d�sta Capital a seguin que liberta .completamentu 0'.5 M'll.s os vartido'S, na sua pluraJi
nade, estão empenhando-se no

o:mge13mento do projeto, mas o

tou o sr. Osvaldo Aranha ':'::"""""re
sultam mais da falta de Um pfano
"par..., -t.. po�itica. -de in1;csti:n\;:J\ÍfJ$,
nacionais ordenado' dentro·' ·{la�·
nossas possibilidades de pagamen
tos ao exterior. Com efeito, se

consultarmns as estatisticas de

importação,
.

em confronto com a

renda n;!cional; Teal C a produção
industrial, \'crificar!:?'l1'\Os COlHO os

investimentos lem sido fator pre
ponderante aos sacrifícios que es

tamos suport>mdo. Os indices dc
importação, de bens de capital e

combustívei", revclam que o rit
mo <lIas nossos inv'2stimentos tem
superado o crescimento da :renda
rcaJ ,0 que indica aumento em

velocidade do desenvolvimento eco

nomico à custa da crescente com-

OV 5 rilieas
sobre lic nças

.

eiscurso do Udenista Herbert Levy na Gam<ua
, RIO, "1 (Meridional) _ O de' O dirctor da CEXIM havia representante PW'5ta r'nfirlll'e)u

putado Herb,:rt Levy reafirmou rofutado a . ." acusações akgan:do as acusações frisando que mah
ontem em 'dl:;eu.rso pronuncia.do que nc.s'3<l cifra, estavam inclui-- da metadil do orçamento eam

na Ca.mara, as "'luas acu'sações á das as licenças concedidas em bial de 244 !milhões de dolart:�
CEXIM :;!Jbrc o -esbanjamento de todas as moedas, inclusive as in- foi o montante do's licenciamcn-
dolnres em julho c agosto dc,:;te convr:rsh-cis. tos em julho fJ nos pd'meiros
ano, no ll1onL,LI1te de Hfi m;- I.ICENGAS CONCEDIDAS tlias de ago.oio·. Alêm das licen'

lhôclt. No scu dbcu.no rle (lntem o <,as em .dolares foram concedidll�;

';ut.ras, que resultaram no. can-

Responde O m·ln·lstro da Fazenda eclamcnto dos saldos de 800 I"i'
lhões de cruzciro'� 122 milhões

as indagaço-es irdoc deputados ��n��a�:S)A�;e�t��a�' �il:d�l d���
'I'

.)
ram dada,s lH:enças no valor de

RIO, 1 (l\[eridional\ _ .. O fa· às indagações que lhe foram, ,13 milhões .de d"t.,lnrcs para. im
to do d'ia. é' a p,resença do 111ml,,,.. feita," pelo:; lideres e. represcn-

.

pO.l'LaçÕc';; da AJenlanha. 16 mi·
tre) Osvaldo Aranha na Tribuna tantes de diver30S partidO';; na- (Con':tue na. Z.a. página, letra Cl

dos Deputados. Como fez no Se- qucla Casa do c·Jn;;�·csso. Um -

nado, o titulal' ·da Fazenda lerá dos aS"õuntm3 que certamente ID �
.

uma exposição qUe eScreveu. 'Ill8- será deb"atido. é a :;ituaeão da ....,.,.

ditadamentc, acudindo, tlepoi'S, ser� debatido, é a situação da e'n,caoCEXIM, contra CUJO organlsmo

DerenciOftnu 0«' �lIrl'O'" continuam mal satisfeitos o co- J
'" I' J I'U" ,J \!;�!f mcrcia c a industrhl. Ainda on ...

tem o ud�nista Herhcr LevySOS O professor Piccard 4e São Paulo trouxc uma. serj{'
de denunc;a.s ao con€hCimcnto
C:'J Casa sobre as graves irregu"
!aridades pratieadas no'" ultimo:;-·
dias na gestào do sr. COfÍ"olano
Gois.

na camara
da CEXIM

lLHA DE PONZA. I1alia. 1
(UPí -_ o profe.'"o.r Picc"-rcl de

cepcíonou (JS Curio'sos 'lu" espe
ravam ouvir noticias sobre lnons

tras .�ubmHrinDi5 que teria. avis
t.ado em sua. son�aciona I dc�cid'l
a tres nlil cento e cinquenta. nlC
tros a.,y fundo <lo mar. E' que o

o velhol ci�nti'stft explicou que OS

farais da �ua batisfer� se ava-

riar'um clm"ante a descida. fican- VVASUINGTON. 1 IUP) - - A
do eles n;t nscurÚláo. Assill1 ele lT·;rça. Ael'ca norte�anler·cana l�

C 'seu filho Ja.cques só p\ld�t'am ';Elon hoje filIe a Fabricn. Locke
avist:Js milhares d", miero-organis· ecl e.':itá preP'JI"a nelo O� pI? no',
lUU';; fosforescentes qUé' parccianl para um «,,'>io CGll' 'moior ntõ

dar,çn.r. c�mo nuvens em torno

I
mico. _:1l1 tal ��';�o p�d�r a. per

da babsfcra, pI'.}vando, em todo manee,l no <- mdefll1ldamcnte.

cn:.:;o. qud ,existe v!da. na1.ueia lVfa� SU� -realizftç50 i'linda é con-

pl·ofundid"ade.
. E'dcrada mu:'l·.' dificil.

(OGNA(\\ DE AL(ÁTRÃO�I[l!
,
__

4

PtANOS PARA UM
AVIÃO ATOMICO

Prosseguiu com a leitura
Jca.rta enviada pelo �.)vet'nador
Garcez ao 'Sr. Erlindo SaJzano,
viee�governa;dar de Sã.o< Paulo
em 25 de sete.mbl'o ultimo
re,s,posta a uma missIVa em. líU',
o 'Segun:d'o criticava a a.t;tufl<?
pOlitica dOi primeiro. Nessa Cai'Ü\
o governador salienta que "do
l»:ercicio IdaS funções.. pÚbliCa!;
t�nho um sentido de dignidade procurará, tesolver, . naq�eh .

_ . t capital, alguns problemas :de
.

e de honra d� que nao CQndlZ alto interesse para' o
.

Estado._ '

erm os proposltos declarados ou devendo regressar dentro de
ocultos de s�a mj,�'diva·'. dois dias,

..

O sr. Ca,.strlho Cabral !Troem'r
roa minucio'Sa.IIlente c<s detalhes
da crise inclusive 'dentro da
própria bancada do PSP, com 'I.

imposig.ã.o do nome do sr. Anu!,l··
do Cerdeira para lid-er. ::m�tc n"

gou I) fati), tend'o o. ori:dor roa

firmado que apesar da impogi-
ção dos 19 membi-os .da b'mcac1a
18 votaram no sr. Moura Re--
zen"de para leader ·e no·.sr. V"3'
e-oncelos Costa O sr • Al'na!do
Cerdeira insistiu 'na

.

d<eclaração
de que ,não tinha interesse em

sel' leade.r e que '3e Uv;esse eo,ta
do presente á eleição teria, datlo
tambem Q. seu voto ao �r. l\Iloura
Rezende..
A êsta altura ,dos ll.eba±C'ci o sr.

Carmelo d'AgOiStinho intcreveiu
Carmelo d'Ag'OiStinhó inLercveia
para. salientar que o sr. Cerclrl:
Ta 'C'Stava "e-.quí;voeadc" F;·rqllc
fOTa ele, Carmelo

.

<1'Agmitinho
qU!lln Se opusera a eleição no

mesmo porque, tfmPos ante'�
numa re-uniãq nos Campo," EH-
5e05, dissera que n:em amarra

do se..ria maiís Ieader fl[< banf.:a
da.

qU1l de fat";;'""fr;;;;;�' não o .�Õ-men
te manter a unidade sindicaL

que é o que existe; ma� tambem

a :intervenção nos s'ndlicalm, e

na. gestão do.s dinheiros sindica'"

pelo Ministél':O do Tl'f.1.balho..
E assim. enquanto na. Câmara

por <l.to c'spontânoo r·ntrega.m a')

governo as armas da. interven

ção, bradam pl'la inrpren'Oa con

tra o Min'slério que fntervem,
basea,do. na legislação que eles

conservam. Ora. a. tlh'ergrnc:a
ent.re os pnrtidál':OS da unidfl'le
e ii. plu"alidat1e. não poll"r'a
uni-lo."-:ó, �en::��)' sF'n::lxá. 10"'-. levando

o ;::!"l'UpO )'tl!lj,critiiri..-) n, forçar a

votação em faVal' da sua doutr:-
..)

�

na. •

O que de fato 0'5 un'!l'ica. no

congelamento do pJ'ojeto, é D

tr'mor pela completa. autonomia

íl-indical, que estimulará a gran
de sindicalização e consequente
organ74ção das ma,ssa.'5 trabalha.
c1Qras". !�

P I a n o para apresentar o
governador
RIO, 1 (Meridional) - O rom- calam, falam pelo que 'declaram

pim(mto entre '0 go;vernado;r e são mudo,!> pelo que fussimu

Garcez e o sr. Adhemar de Bar- Iam; falam pelo que eonfe:s::am
ros voltou a movimentar o ple- e são mudos pelo' que negam. E

nado ,da Cama,ra, ccnl um dis- acresce.ntou:
cur'w do .�.l'. Ca,stilho Cabral. que - Desta. tribuna falou pelo
teve a secundá-lo na defc,a do que disse o sr. Arnaldo, Cerdeira.

g-ove1'11ador {:.áuJista o sr. Ca!.'m�' e f';>i mudo llelo que calou: fa

lo d'Ago,stinho, enquanto () ·�r. tou pelo que ,declarou, c foi mu.

Arnaldo. Cer{{e;.ra se coloca;va em do pelo que calou: (l foi mudo

ponto ·.J!posto. pelo. que escondeu co.m retação
Começou o. S1". Cástilho Cabral à crise politica irrompida em

.l.'ep-etindo o Padre Vieira, no de- São Paulo e que já ultrapassou,
poimento CO'fiO na confi'�,;;::í.o, ha ))ela .liua imjJ':}rtancia as lindes

homens que ainda depois de fa- esta'duais.
lar são mudos. Falam pelo. que Lembrou. adiante, as ac1;vcr

dizem, e são mudo's polos que tendas qUe tem feito às tc'Ste'

como traidor
munhas o·a. Comis!'ão d'e Inqué
rito sobre o ese?ndalo de "Ulti
ma Ho.ra": tambem é crÍ'J.Tle ca

lar a verdade POl' j"so não
ria CI falando não S'cria mu

do.

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

dit nova pOlitiCâitcl��,lke
cla bomba H ele

.

Ma,enkov,

a lUZ
Dcpois de ter declarado que sua experiencía d�s

campos de batalha lhe permite af�rmar que a guerra dev._ena
ser eliminada no mundo, o preSidente ,d-:::s Estados Umd�s
eXpressou fi opinião de que não existe ".senão uma tragedla
mais espantosa do que a de ganhar uma guerra: perde-la!

CONCEPÇÃO ERRONEA DOS ALIADOS
.

O president,e dos Estados Unidos declarou, em segUl-;
da, qLle os ·amigos estrangeírcs da América interpretam! as

vezes, de maneira ernnea o fato de que os EstR�oS Umdos
estão obrigadOS a serem fort.es para fazerem OUVir sua v:o�.
Esses amigos _ prosseguiu- dizem às vezes que a Amerl
cu é belicosa, impulsiva, que ela perdeu toda confiança na

mesa de conferencia. Isso não é v.erdade, afirmou 'J sr. Ei·

senhower, que salient:u, por outro lado, que importava
igualmente não suscitar temores não baseados nl1 adversaria
eventual.

Em resnosta a uma p.2rgunta sobre a posição de certos
aliados da América, a favor de uma conferencia a quatro,
ao nível d:.s chefes de governos, o pre�;dente Eisenhower
declaroú que os Estados' Unidos desejam evidentemente,
chegar a uma diminuição da tensão·' internacional, mas que
é dificil determinar como e quanto isto será !nss:'vel. Ei"
senhcwer, declarou ,então que tinha importaneia não toro
nar pior,es as coisas que melhoram, mas não precisou seu

pensamente neste particular.
- Exigi entã.o
{Conclui na' 2.1\

WASHINGTON 1. (UI') - O !lrcsiclente Eisen.ho·
wer anuncIou, em sua' entrevista � imprensa, �1!e comUnIca·

ria ao pUblico americano c aos. ar11lg·JS da Amer:�a no �stran

g,':)iro, os" princípioS peles q'fals �e. rege <: polItica dos Es

tados Unido:::, tal como sera deJ)mda apos
.

o estudo das

consequencia" d·) :fato de que a URSS POSSUi o segredo da

bomba de ·hidrogenio.
Opresiden.te dos Estados Unidos, que respondeu as

sim a uma pergunta sobr,:} se a posse pela URSS da bomba

de hidrogenio afe1.av·a os planos de defesa dos Estados UnÍ
d.:s, Acrescentou que o fato material da posse pela União
Soviética dos segredos termo-nucleares .era da mais alta

import.ancia, Mais do que nunca - prosseguiu - é necessa

rio determinar as intenções soviéticas, notadamente no que
diz respeito às n.egociações para a conclusão com os Esta
d�s Unidos de acordos nos quais os Estados Unidos poderiam
ter confil:l.llça.

PAZ, UNlCO OBJETIVO
Será cm uma data ainda indeterminada que o presi

dente dos E�tadvs Unidos Se dirigirá ao povo llmcl'icano. O
relatorio que fará neSSa ocasião sobre a política dos Estados
Un:d�.s se dirigirá igualmente aos amigos dessa nação no

estrangeiro. Estes, salientou Q presidente Eisenhower, devem
compr.eender que os Estados Unidos tem 'apenas um obje
tivo: a paz·
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HOJE - Sexta-feira, às 8 horas Programa de Palco e
Tela:

.

RO PALCO:

{i�VÃUjINHO e
dUIJ�a e:nnlleira:. da R�íl.io G;mcha de Porto Alegre, e

mais DEDiNHO o garuto prtldigin" malabarista do violão,
cavaquinho & b�ndolitn. '

NA TELA - CLARK GARLE, BARBAf:tA STANWICK e ADOLPHE MENJOU,. num vigoroso. m;lle da Metro
" A,G O R A SOU I U An:

'.

'i res grandes astres, num fBme sobre- o �ais perigoso'11m espertos: as cr.lridas de automf)veis!
fJ A G O ir A . SOU TUA"

Ingressos: {'idéia C:\'$ 15,00 '_ Platéa meín CIS 10,00
Balcão Cr$ IO,OO. -

(ine"'�Bu;s(h
�,,;'��::,

assassinos e assassinas são
celebrados como heróis,
gozando de impunidade e

fama, para que pensar na
forca, na guilhotina ou na

cadeira elétrica?

�EXTA FEIRA HOJE, às r. HORi\$ - nO.TE --
I Sensaeiónnl l>ro·gram:a popular:
RODDY l\'IcDO'Wi�LLt num vigoroso drama, narrando a his
toria r!e um cavalo selvagem:

"0 (H I ('O T E F A T A L"

B

Um filme repleto .de ação c víoteucía
Completam o' programa, o Início do super-serlade,

. "e A p" r Ã. o A M E' R I ( A"
Um seriado de classe
Preços: Platéia Cr$ 6,00 - 1!2 Cr') 4,,00 - Balcão

c-s 4,00' - li� c-s 3,00;,

do anuncio acha-se di
retamente ligada � -ii. eír
culação do jornàl. A NA
çÃO é o único órgão! de
eircníaeão diária que pe
neirà em·"íó(lOS: os lares..

---

fALENCiA DA n�DufsTRI A DE CARTONAGEM· E
.

ARiEFAiOS DrPI PEl .. �'OSlrr s. A·
-

Aviso aôr credores

(Orm.._ladllf lalel!1l)
o moderno tratamento daa

funçõ.. feminina.· -1'"
-Hnl.,. ".- _/'

Pr.f. 'emando M.galha.._"
'

I ílllllll"" 111"111 IHUI} i""11111"";;"" III"11111""111"" II '"""IIl11"lII""li
IE RI'"

·

Sh - 1 II ª
1�

-

ec O]OarlQ wao� �,-
-

!§ ATEN(ti,O AlENtA0 ê"�= , -

, =,_

-i-E :·l

E!E' A RELOJOA1UA SCH\VABE avisa aos portado- St-= res 'de cautelas a 'Virem troucar as mesmas por coupons ::i = mimeradcs, 'bem cotr\� chama 'a atenção dos clientes que ::1:: flze'rem compras alem de 500 cruzeiros durante o mez de =
1.= "Ag!jsto a"'Dezembro "receberem também coupons nume-1 :: raãos afim de também concorrerem ao sorteio de au-�= toméveís e ontrce: vafiosos premies, promovido pela _r--ê AgenC::l Junior de !mb1ici�aife, em Dezembro. _

tê
.. _

::

I � . R{)lojl)ari� Schwa.be 'de Oswaldo Schwabe à Rua., 15
o::I i -_ " .. - .

-
. :' ,d-e- Novembro n·o 8:�8. . ::f_ _

-

=I :fi I iuiili ,i!!1 i iH I Jtúi! i.nilllf1Um illlum Ii Ii li! I 11111' 111111111111111111111111111 ,:'=1 •

.

••• Ililude a lIIoddade Iii••
"elldIud. pejes .ales remIRl...

.er O·R E NO

-,--.-..

6o advogado abaixo assinado, representante do Ban- I!'" Indústria e Comércio de Santa Catarina S. A., sindico na i�ú0n{;_;a: da INDU'STRIA DE" CARTONAGEM E ARTEFA- 1TOS/DE' PAPEL "OSTE" S; A., avisá aos credores da ia- 1lida que, .cumpríndo o disposto no artigo 63, n. I, in

fin::'j'do- Decreto-Lei n. 7661, de 21 de junho de 1945, encontrarse-á, --ôiària,mente, em seu escritório, à Rua 15 de Novembro,n.o .8.94,: sal1:_l 9, oridé o�. s,enll,ore� credores terão à sua diS-jpostçao os
-

lIvros e· papeis da falIda e em que. os interessa-dos - serão atendidos. .
-

I
.. Blumenau; -

2tl 'dé 'sêteinbi'o de 1953 I';Dr. ,Waldir Cam.9os---,Ref.lre ..e��te do síndico

I
e - Industria

•

Para maior <:l:\rez'l o orador

grupou os rererídos quesitos da

seguinte 'forma:
-

1) - inflação; 2) _- política de

crédito; 3) - salários; >1) - porí-

lyea d� ,preços; 5) - capitais es

trangetros.

r.

L

-

vaeão
'

de edificios publicos;
2) - Menos ·despesas com obras pnblicas;

_

.

.3) _ Fazer com que se adote o mesmo ctiterio nos Estalios UnL-

municipios- e outras entidades; .

•

4) _ Moderação :pruden� no processo de industrialização do p�,s;
5) _ Refrear 1L especulação em bens de. raizes, procurando �rIen

o - capttaí- :para outros, setores da economia, entre eles a agrícut
tura;

,

6) - Estrita regUlamentação das importações; -

'7} - Pagamento total da divida comercial no estrangeiro; .

8) _. Estabilizar
-

0- poder aquisitivo do cruzeiro, dentro e for:l

país, mediante distintas medidas, uma delas não fazendo emissões
fmonetarias;

�_ R���zir ..

0' c�stO"da vid� 'e 'o i)l�ce -gcral'-de;' pre:!;ós e�DlI',:
� d�prego' e melhorar o UIveI de v.da. do povo brasileiro. I

.-_':"'" ..... - -",� =ê
,

nocidade-l

. I
1
)

r
I

I
I

!

Andar na moda, ser
'-

elegante, gastaI
pouco... quem nao. deseja? E, DO

entanto, como isso é fácil! Basta se

guir diàriamente os anúncios! Quem
lê anúncios conhece o gôsto da época,
distingue .os bons preços e sabe qual
fi loja _, que tem as novidades! A
leitura de um anúncio .c, sempre ,0

pri�e�op:ásso para uma'bóà compra -

país urna loja que anuncia assume a

,responsabilidade' _
do

_ que promete, traz
suas: ofertas 'a público para que se

jam comparadas e não" se esconde
airás da,s vitrína8, ii espera de um

f:reguês n'lenos àigentt'. E kIl1hre-se:
quem lê os anúncios sabe comprar!

l� :_.

UM PRODUJO- DMUNe.IIIDO"
,_. F

-

_,
_

• >'�",'

�hMPAf{f!A DQ? "'QIÃRíQ� A�CIA�iOi}"
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IDEUlSCHE SraLTEj Depo!m emjSio Paulo
s. PAULO, 30 (Mcridiona1)-SEr filh;) de J'alrne Waíncr, ?

� - Compareceram à policia Dora Lerner Wainer, com 48

para prestar dt�p.oimento, os anos de idade; casado, brast-

51'S. Marcos Aron Wainer e 1eiro nato, nascido em São

José Waíner, irmãos de Sa'.- Paulo. Perguntado pela auto

muel Wainer, ex-diretor do rtdade, respondeu que. em S.

jornal "Ultima Hora". ThtaJ- Paulo, tinha firma unicamen
I

te no cartório do sr. Bruno Za

raün, negando que tenha es

tado no Tabelionato Veiga.
Aí. o delegado lembrou-se

que ele, 110 dia 21 de janeiro
de 1927, esteve naquele Ta

belionato, onde deixou regis
trada sua firma, aoonada por
Salomão Lerner, e a qual de
clarava que ele ttnha 22 anos

de idade e era c.dadão russo.

Er-tão José W"jner deseul
LJl'I-Ee, dizendo q�� seus pais
tinham intenções de regressar

à Furopa e por essa razão,
queria que os filhos conser

vassem a nacionalidade pa-

S.a rA'OINA

01tGAO DOS "DIAJUOS ASIiIOCLt.DOI"
1"BOPiW!:DAD� DAI

S/A <ii: A NA. º AO.
-

A·· N A C A O
't

:Iíl:edxçio. Ad1mintn�& t) onc1rud: Bu 8i. "li. L
nu - :Fone l&9� - Oaixa P6Stal. U.

Dlrdor: MAURICIO XAViER

Redator: RAUL FAGUNDES
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KURZE BERICHTE

RUSSLAND WILL GESCHAEFTSBEZIEHUNGEN
MIT ALLE NATIONEN

LONDON, 3:.0,: (UP) - Wie die Prawda, Organ I
der kommunístischen Partei berichtet, schlug.Russ-I
land die Wiederh,erstellung �er GesCh�eftsbeZle�un-1zen mit allen Nationen der Welt vor. Diese Nachricht

:'urde vom Moskauer Sender bekanntgemacht. stas-t'sen, der Direktor der Vereinigten Staaten fuer Aus-

IlandsunternehmUngen, beschuldigte vor kurzen Russ-

Iland als verantwortltch fuer alle geschaefflichen und I

_�i����een .Einschraenkungen
in der ganzen Welt'j

:;.(��;�:�:':s .�.E�INNT WAFFENPRODUKTION
r�==

TOKIO, 1 .. (UP) - Der Sender von Pekíng

Imeldete, dass kommunistísch Cina in kuerze ein rie

siges Programm an Waffen und andere industrielle

Produktion begínnen wird. Beigefuegt wird, dass die

Sowjet-Union eíne grosse Hílfe bei diesern Programm
leisten wird.

HEUSCHRECKEN IN MATO GROSSO

RIO, 1. (Meridional) - Der Landwirtschafts
minister bestaetigt die Nachrrcht, nach der die Z011e
Bela Vista in Mato Grosse von einer grossen Schar
Heuschrecken ueberfallen sein soll. Díe letzten Berich
te besagen, dass dies'e ungewuenschten Insekten die!Pflanzungen zerstoerten und Richtung nach Paraguai
einnahmen. II DEUTSCHE FLUGZEUGINDUSTRIE.

IBONN, 1. (UP) - Die nordameríkanisehan
Flugzeugwerke "Lookheed" sínd bereit, der neuen

deutschen Luftfahrtindustríe technische und finanziel- i
1e Rilfe zukDmmen zu lassen, sobald di'e Bundesrepu- �
blik ihre Lufthoheit wieder zurueckerhalten hat. Ein iSprecher der Fluzeugwerke "Lookheed" gab hekannt,
dass in Kürzemit den ehemaligen deutschen Flugzeug-

1 k?nstrukteuren
Messoerschmitt und Heinkel' die Ver

bmdung _ aufgenommen werde, um baldmoeglichst in
De�tschland mit der Herstellung von Flugzeugteilen
begmnen zu koennen. In dioesem Falle würden die Ideutschen Flugzeugwerke nicht nur die neue deutsche
"Lufthansa", sondern auch die "Lookheed" mit ihren
Flugzeugteilen beliefern.

DIE ARBEITEN .IM HAUSGARTEN

. .

(Fortsetzung)
Nlemal,,; rdu(��-il'J1 Sl,e gleich einelU zus�mmenge- ,

rollten Tau aue d'<::m l:10�lE;ngrur,d liegen. Muss 1I1à.11
a�er r�gelrechte ��inzeiioecher ausheben, dUl1J1 5('ien I
d1es.e tief genug und vor allem auch im Sinne der:
BreIte ausgehoben, wobE:i sowohl der GrubenO'rmd aIs Iauch die Seiteliv':al7:n.d,� genügend aufg�locker� \VE.'rdEn I

muessen, denn soi'Íi1'::kommt es in schwereren Boeden (
vor, dass die junJ�n; :jn l.)ckerem Boden neranwach- .

ser:den Wurzeln '�U:f die festen, naturgewachseneri'
S.E'Itenwae?de oder GrubeIlflueche stossen, aber in

dlese�be nIcht einzudringen vermoegen, was sich na
tuerlIch 8ehr schaedlich auswirkt WiU man beson
ders sorgsam vorgehen, so kann man den in die Pflanz
grube. gehaltene unçl vorher beschnittenl� Rosenstrauch
auf el?en Erdhü.geI s.etzen und die Wurzeln gleich
maesslg U't�ber d;e SeItenflaeche verteilen; man muss
aber darauf achten, dass zwischen den Wurzeln keinr.:.
I::erstelIel1 verbl�iben. Da�m wird die Grube aufgc=fullt, der BoeI'en rmgs um dle Pflanz2 mit dCn Fuesse
f:stg�tr�ten, ""'las auch bei Gruppenpflanzungen i�
ell1heIthch d�.rchgearbeitetem Boden geschehen muss
und gr�endlIchst angegossen, etwa 2 Latten, Eimel:
oder. GI�sskannen Wasser, Die Veredlungsstelle mU�L'
schhesshch zwei Fingerbreit ueber der Bodenfl h�'"
stehen r "s "

h'
aec '8

.

. o muss lerzulande gepIanzt werden
Was den Schnitt anbetrifft, so kommt es darauf

ob man viele oder liebcr etwas weniger zahlreiche' :0,
rccht v;ollkommene Blumen wu.enscht. VaI' allrm' ;u:�
:u:rst alles to te, a11cs schwache oder s1ch kreuzenden und
relbende Astwerk ,\vegg.eschnitten werden. Sodann h ._

det man d' "b'
sc nel

.

' 1e U ng gebliebenen, starken Aeste wie d'
mersten der empfehlenswerten neueren Thee'l b 'd

le

eh" vier A .

1 Y 1'1 en, auf
." ugen, dw untersten, schlecht ausgebildeten .

ht
ml�gerechnet; schwaecher wachsend.e Sorten sChnCidet:anauE ungelaehr 3 oder auch nur 2 Wirk1ich gute Ah-'

. ugen'se wachwuechsige Sorten sollte man ueberhaunt nich�
pf1anzen, mo,egen sie auch noch so schoen sein d;n
wird keine Freude an ihnen erlebe�. ,n man

Fortsetzung folgO
R E_Z E P TE

-

SCHWARZE KOl\'IETEN

300
200 gr. Margarine, oder Butter, 150 gr, Zuckel-

gr, lVIehl, Salz, 40 gr· Kakao, � Teel. Backpulver�
r 1

Butter u?d Zucker eine halbe Stunde- tuechtig
.;;e lren, �as mlt Backpulver gemischte und gesiebt'tl

D�h�,isowle. aU<: andel',�n Zutaten daruntcr ruehren.

kI
e, asse ln elUer: S�ritzbeutel fu_ellen ul1d davon

Cf

el11e ,Roesehen mi'!. emLm Kometi?llschweif auE ein

l;f��e,es Blech spritzen, in Mittelhitze etwa 10 _

muten braul1 bacJ;'2n'

..

' Hf.IMOR

e
Der Arzt sprieht: "Sie muess�n sich menr Be-

w g�ngen n.achen, Herr Krauge"
"N h

.

oc mehr. H"!rr Doktor'?"

::Sie �ábtm doCli ga:.' kejne ger�gelte T.aetigkeit"O bltte, ich gehe hamstern".

.J!!:=

voto
Nações Unidas, Nova Ior

que, 30 (UP) - O chefe da

delegação brasileira nas

Nações Unidas, embaixador
Mario Pimentel Brandão,

necessário que mais

ou mais tarde -,- prosseguiu
10 embaixador brasileiro -

procedamos à revisão da
Carta da ONU, para que
assim as Nações Ul1Ildas
possam ficar em melhor

. .

posição para cumprir total
mente os seus objetivos, e

dessa maneira eliminar as

crítica!" de que foram alvo'
----------�--------------.

os irmãOS de S.· Wainer
f'ôra feito em 1930, no Diztri-j

desse -barco e essa pergunta
to Federal, nas p:"'oximidades jamais fez ele à sua mãe. Ao

da Chefatura de Pol ícía, não I afirmar que sua mãe tirara

se lembrando nem do endere

ço e nem (Í,,) nome: do serven

tuário ç10 Oartório. E escla

rece que tinha 25 ou 26 anos

e foi, nessa ocasião, que ele

e seus irmãos, por informação
'paterna,' ficaram sabendo que

eram brasileiros. Adiantou

vam nervosos e usaram. o cô
modo processo <ia amnesia,
em meio às suas declarações.
Tambem se apresentaram, pa
ra declarações, corno tesíemu-

Carteira de. estrangelre, em

1942,disse que somente há

meses atzaz é .que soube, pe
la leitura dos jornais, que

sua genítora declarara na De

legacia de Estrangeiros que

chegara ao Brasil em 1915.

José Wainer declarou ain-

nhas, os srs. MOisés Wainer,
diretor do Colegio Renascen
ça, nesta capital, e Marcos

Fnanlcental, diretor admãnís
trativo da Federação das So"

ciedades Israelitas Brasileiras
do Estado de S· Paulo. Os

oue nasceu na rua da Graça, da que jamais se ausentou do

nas imediações da rua Ríbei- Brasil e que, de fato, esteve

1'0 Lima, na capital paulista. envolvido em questões" uma

Residiu sua fam.Iia nessa T!.1a das quais relacionada com um

em deis predios diferentes, íncendío num estabelecmento

em épocas' sucessivas .. Nessa comercial de sua propriedade.
segunda casa, um predio baí- Mas tudo foi julgado ímpro

xo, de nr. 175 ou ] 85,' foi on-! cedente, não sendo ele jamais
de nasceu Samuel Wainer.

-

preso.

Não sabe o nome do
depoimentos duraram cerca

de quatro horas, tendo sido
cuvidos os quatro indiciados.

O depoimento mais

imp�rtante

navio
.. Ao declarar que soube, por
·informação -de sua mãe, que
ela havia dado à luz Samuel

1Vainer, afirmou José que sua

genitora chegou de navio, mas
não se recorda qual o nome

���==���������������'*"���

Dos quatro depoimentos, o terna, tendo, assira, os filhos

mais ímportante, embora eí- a formalidade legal do regís
vado de contradições fo i ;) tro de nascimento, esc!f.lrecen-
00 sr.. I05é Waincr, que disse do, ainda, que o seu registro

TECIDOS a RMIRINHOSE

ROERING
..

Rua 15 de Novembro, 1398
Caixa Postal, 588

End. Te!.: EDUARDO
BLUMENJlU

SANTA CATARINA

o cancer .varias doenças numa �ó.

Antinomycin não será a �o/ução
RIO, 30 (Merid.) -- Ainda I devemos

o aparecimento da

a respeito da nova esperax:ç:.t Str.cptom_ic�l1.a, ant:biótico de

para os cancerosos, surgIda extraordmanJ valor terapeu
cem a de3cobert.a do dr· Se- tico. Quero, todavLl, crer que

jan Wàk<,m;;; n," o antibiótlco o dr, Sejan não tenha afirma_
< Antiil:)inyC:�í1",' a reportagem d�, no. rec�nte Congres,.'w de

procurou ouvir 'mais um d,'.>- MICrobIOlogia de F..stambul,
tacad.r nml'erol�gj5ta, o <]i'. haver descoberto a cura para
fil'!<icir Santos � Silva, q!18 o cancero A substancia qu.e
assim opmoll; ora está em estudo, terá, sj:!m

_ "O nome de Sejan dúvida ·ação sobre as células

Waksman, é sem dúvidas dig- cancerosas .. Isso não quer di

no de todo respeito, A este zer que a cura do cancer €ste

cientista de Nova J"rsey já ja resolvida.

o cancer - várias dOl'n
ças numa só

-- "O Antinomicyn, conti
nuou o dr. Moacir, é um gran
de passo para a solução do

prob1ema, mas ainda não é a

sua final solução. O cancer,
podemos dizer, não é uma

doença única, mas uma reu

nião de doenças, e assim sen,_

do, será dificil o :lparedmm
to de uma única substancIa

capaz de curar tod.. �); os ÜpJS
de cancero Estou certo, po-
rém, que a solução do proplP-
ma está nessa linh'l. Ol.i seja,
o aparecimento de várias
substancias capazes de corri
gir a anormalidade celular
que causa o cancer".

Não desprezaI' o

tratamento elássico
-- Já dispomos no momen

to de vários medicamentos
congêncres. As mostardas mi
rogenadas, Os derivados dire
tos antagonistas do ácido fó
lic.J � os hormônios do tipo
cortisone, �'stão todos enqua
drados à descoberta do dr.

Sejan. Foi portanto mais um Iaprimoramento que propria
mente uma descoberta, To

davia, frisou .� dr. Moacir,
não devemos despresar o tra
tamento clássico de nossos

doentes, nem devem os doen
tes adiar a sua assis.tência,
fiando-se numa esperança que
ainda carece . de concretiza
ção.

O diagnóstico precoce
- No momento atual, fina

lizou o dr. Moacir Santos Sil
va. o diagnóstico precoce, a

cirurgia, o raio X, são as prin
cipais armas de (iefesa contra
o cancero Essas armas não de
vem ser .em absoluto esque-
cidas.

.
.

Perguntamos ainda, de saL
da, se 'J dr· Moacir concorda
va com a op.inião popular,
quandç se refere ao terrivel
aumento do cancer- no Brasil.
Tivemos uma resposta afir-

mativa:
.

- O cancer tem realm.ente
aumentado bastante. A sua
causa é ainda desconhecida.
Apenas uma coisa podeInos a

firmar e aconselhar a·:J povo:
O cancer de início é curá

vel, o contrangimento .(! o mê
do, retardando o seu trata

�nto é O ,responsavel prin_
cipal pala numero enorme das
vítimas q'ue tem feito".

SAUDAÇõES TRABALHISTAS ,

Meu qu.erido Chefe, e meu grande amigo dr. Getúlio,
Num rod3pé do "Diári,'J Oficial", está publicada a nova

lei, que recebeu o nr. 1.985, dispondo sobre os seguros de
ac:dentes do trabalho.

Por que é que o. SEnhor fez corpo mole? Deixou c,:Jrr.er
o marfim... E Café Filho, como Vice, acabou, então pro-
mulgando a Resolução Legislativa.

'

O decret<dei nr. 7.036, no art· 94, estabelece Que todo
,empregador é obrig:1do a segurar os seus empregados con-
tra risccs de acidente do trabalho. .

'

.

A nova Lei, esclarece qUe êsse seguro deverá ser reali
zado na jnstitu�ção dz previdência social a que estiver fi
liado o empregado·

Mas, 1::go depois, no art. �.o, esmaga o preceito do art.
Lo, qtiaJ?dQ e_?tabe1ece que (JS riscos de acidentes do traba
l�o contmuarao sendo cobertos por apolices de seguro emi

t�das, tambem pelas sociedades de seguro e cooperativas de
SIndIcatos autorisadas a operar, nêsse ramo, até 18 de setem
bro deste ano.

Como s.e vê. t�do isso não passou de uma camouflag.c! ...
AcompanheI, na Camara, a elabJração dessa Lei, em que' en
trara.m el� campo ,advogados administrativos tipo Alioma
res BaleeIros, pregando moralidade, mas fazendo os traba
lhos subterrâ_?eos p.elos corredores e nas salas das C·:>missóes.
Como um 1eao, manteve-se na tribuna a figura impoluta de
Samuel Duarte, mas acabou vencido!

A Lei nr. 1.985, é, portanto, uma lei de tapeação ou fei

to: de camarada�em, prá consolidar uma situaçã(l inexplicáv._I. As companhias de seguro continuam fazendo o que bem
entend�m, apesar dos expressos dispositivos constitucionais,
As. LeIs complementares prometidas pelo Joã-:) Mangabeira
(ha 4 anos!) pelo Afonso Aririos (há 2 anos), não passaram
de conversa fiada. , .'

,

Desse modo, c1everia ter mantido o art. Lo e vetad-o r s
arts, 3·0 e 4.0" ou enfrentando o problema de frente, vetan
do todo o proJeto, .para que 'a matéria :D:)sse reexaminada e
sobretudo co� maIOr decencia legislativa.

'

Os tubaroes ganharam, mais uma vez, a partida! E',
a dolorosa verdadt!.

Sinto, porém, q!le lhe não explicaram a maromba dp.s
sa R.esol�ça.> Perfeltamen_te escl�recído não· teria r.estitlli
do, :illenclOsamente, sem dIzer "Nao ou Sim" ou autógrafo"
ao Senado. -'I

, Certíssimo, d:1s ho1';'IS ill('('rtas,
BARRETO PINTO

vENDA DE1STE DIABIO
NA ENGitAXA'J:ARlA

PONTO .. CflU'

TELES(()'PIO
MA' 61 (O

M O R A
E" apalavrá 4e ordem.· Jo'açam

As colunas

dois montes situados de um

lado e de outro do' Mediterra.

neo, sendo um na Espanha e

outro na Afriea - são alióim

chamadas porque, segundo
lénda, ess�s montes, que eranl

unidos; foram separa,dos por
Hercules para pôr em comu

nicação as aguas �1_os dois' O·

ceanos.

Com"ntou-se

se, naqu:..le caso

ralo
Se não rôra

NA Venezuela, o correio

expede cartal3 de amor pela
metade da tarifa comum, de
vendO' essas cártas serem co

locadas em .envelopes" espe
ciais de cor vermelha viva, a

fim de que, com elas, os car

teiros tenham o maior desve_
la. possivel para nã() amassá
lau ou manclIá Ias.
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passares com

-seus pitol"�seo'S - p�sinhos
' rapi..:

dos" 'e, mecanico,s entre a 'mUlti

dão;' nada',' ate-mor·zadc'5. A' pai-

adicione um po;;;;-o

E não S2 esqueça minha a

miga, de servi-los
'

imediata
mente.

IM v
Dá gosto agora andar pelos caminhos!
Que encanto ver-se agora (IS roseirais!
Já gorgeiam nos ramos. passarinhos,
E cobrem-se de flor os laranjais.

Nas forquilhaI; das árvores. os ninhos
Semelham" mães, os berços que embalais
O' doce primavera! Os teus carínnos
São bem como os. cai�i!1hos m:!tcl'nais"

En�re os vultos C{F�,2dl)s do arvoredo,
Alclll (la cerca, um m(EO que ;t!Jat'cce
!':' como se vivesse num Ijeb'relio. , .

mais de água, sem .. no sntan-

uma colher de sopa, co loque
os '�li�h7���:;tre'-õs-vegeta!s
e deixe-os cozinhar, sem le

vantar 11 tampa. por 10 minu.
tos.

- a sra. Edith Angtla Ber-

nardes; -_ 'I'ambcm 'J 131' do sr. �1I-
- a sr ..-, Erna Pinheiro. ('5- ..ro .Iansen e .';ri'. Norma .J�,n

l_'OS::! do sr. Paul-i Pinheiro: ""11, "Ch8-Se cnriquecido de

na cirl�de:

HOTEL REX: :::1'8. Mignel Lo-
1;'::5. clr. Vida] Ou11'.1, Alvaro
rlc C.-H'\·�l]IF\ J ...sé Fa icorncr ,

Rl1y Burja, Brauiio Vinnond

L1Jl1:1 (' faro ilra, .João D'Amo.

i n�. Pedro Frota Fi1:Yl, Ervin

'I I ,'w\)by t· sra .. 'Woli'bang Steín
,
__-_-_(_�_O_·J_J_!)_)_),..1-'il:-·I-·r-11-:,>-,"-r-.__1_11_11 j bW::ier Oscar Levscr , Adolfo

I o, N- I,
Zvtn, dep, Cassio Medviros,
:: j l1rL:l i Zerikcr t e ET a., Ante-

nir. RC;!J�os Chaves c sra Her-

n1ogel�cs 'I'c.xcira Pinto
.

e sr2. ..

Manoel Pedro 3a111pa"'jo. TJ-

Matriz: Depois da carne ter sido
1 T J!. JA.!'

cnz ida por lima hera, adícío-

• nê a quantídadc necessária de
1
vegetais _ batatas, cenou-

1'25, etc. já descascadas e

\ coz ídas. Adicione também 1:2

I xícara de ervilhas e dois ou

três tomates e cebolas ínteí-
I � ,.

1" 1'4iras. :::;e )lref,�1'lr, ar .ciorie
"

,

I de xícara de molho de tema-
() � \'estid;nh{� sunplcn se rc- -

nova com o carré em lo zango
. te (catchup).

,';, os lados. de malha em san

I
Szgundo a versão irlande-

fena 'em cor dírereníe- 5:1. um bom ensopado, deve
. :-.- '

IcvarLarnbém 1J2 repolho, que
será ,,,diciOl).ado
'minl,ltos

Eadereço 'l'eleg
,

"INCO"

. Cr$ 5,&.000.000.00
�Q.o6ó,ooo;OÔ'
90,000.000,00

786.000,000,00
4J\GENCIAS E ESCRHORIOS NAS PRmCrPAIS PRAÇ \8 DO ES

'FADO DE S.ilNTA CAT1UHNA, NO RIO DÉ JANElliO E cuarrraa

mais de

PEPOSITE SUAS"ECONQl\UAS NO INCa ÜS CONTBJBUA. ASSIl\tI, PARA
o AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA PRO-
!'dJ ,DUÇAO

gumes!
Pouco a pouco o sambaion cresce-

I
duas colheres de vinho do Porto.

rá e tornará densidade. Derrame- Coloque esta vasítha cm outra mais

o então nas taças individuais ser_: baixa, com agua fervente e leve

vínoo-o com biscoitinhos leves. No
_

tudo 80 fogo, mexendo sempre.

verão poderá preparát Io tambcm quente em molheira para acompa

gelado pondo as taças quando o nhar um pudim de arroz ou de 5e

sambaícn estiver iria na geladeira.dá
r

() 1 moliria que S?lU graça por nature- �
za ficarão deliciosos com esta gos- Itosa companhia.
Um outro modo de apresentar o

sambaíon é colocar no fundo das

taças duas metades ére biscoitos

champagne ligeiramente molhados
no vinho do Porto e enchendo as

Ü1GP.S ('0111 un) smnbaion. Leve à

geladeira e pouco antes de servir
guarneça cada taça CODl um pena ..

"hinho de creme chantilIy tendo
.no tapo unl..? lucia cereja tirada da (.
calda. �

Com o sambaíon pod.sr-á ainda

A linba elegante <leste ves

tldo ctn lã marron ê acentua
da 11e1as aplicações, em m2iJ

lha, em c'or diferente'.

encher "beignets" ou o servi:rá

O sambníon pertence ti famUia
dos cremes. e sendo delicioso. não

St; compreende porque é pouco

usado, dado que o seu sabor doce

f' ao n1esnlO tempo r:narcado pela

presença do vinho do Porto, o tor

na muito ;tgradãvel aOs homens os

quais, às v,ezes. não apreciam O

doce lTIuito e sôn"lente doce. Não é

difícil preparr�r o s:unba:;on. n"!.as

requer um certo cuida,k) e aten

ção porque, como o �reme. não de

ve ferve.r. Por isso se r·ecolnenda

preparã-l",) e01 banho�maria.

Ponha em Ulna vasilha estreita

,.c a.ltn as gmnas d� Ovo (calcule
un'�� pessoa) e para cada gen1a de

'ovo ponha uma colhcr de açucar e

seu ôlfa�eto ônme-stico
"F" ,

Frutas: verdes ou acidas
S'ên'em muito bem para fa
zer geleias. Urna pitada de
bicarbonato de sadio corta
um. ,pouco a acidez. Man
cItaS: tiram-Sé com suco de
limão ou a{!/�a oxigenida,
deiando até secar e repe
tindo o processo a té sair a

mancha.

FLORES: . é prferível COI
tá-Iás"pela'manhã, pois du

rarão mais tempo no vaso.
"

- Na agua das flores dei
tase Upl.· pouco, de sal, a fim
de coilser-vá-las.
- Um comprimido de as

p.rma reaviva as flores,
principdmante quando se

tratá de cravos.
- Para os vasos delgados

'Onde se colocam flores

d<õl
F'er!Uento: pode ser subs

cabo c'omprido, torna-se tituido pelo bicarbonato de

qdequadQ colocar areia 110 ,-,odio Emprega-se meia co

fundo para qUe nãp virem.
I
lher das de chá, diluido em

- A agua da carne serve c:gua, para meio qu.ilo de

de adubá às flores e p1an- farinha de trigo.
tas de sala.

F2rroadas de abélha: mo
lha-se o local com amonia
co diluído, o que destroi a

ação do veneno.

15'arinhas: de semola, tri
go, fubá, etc. guardam-se
'em vasilhames fechados.

Frestas: no assoalho fe
cham-se CaIU uma mistura
de gesso e tinta da cor do
assoalho.

- a sra- Nora Koffke Lang,
esposa de sr. l1,udolfo Lang:
; -- o menino Bento, filho elo
casal Osvaldo-Atída 8imon;

- o sr. Lauro Silveira, do
comercio local;

uma l-'�,::n�na. lendo o feljz e

ve.iro ::':2 veriEleadp dia 23 de

Sel0111 bJ'�, ultimo, na Seq;f\-1
do 1\1 at.ern idade cio Hospital
"S"int:-1 Isabel".

1t!fB .1; r � ���i'l�
tI il t;�jl.jH';l � �j
Estíveram hespeslados

bi.is de Macedo Netto. e

Jane de Moraes.

sra.

-- (I sr. Heínz Becker re

sidente no bairro da VelI;a;
- o sr. Hur.ry �VIeyer, rosí,

dontc .nesta cidade;
_. o sr, Zenaide Pere.ra da

NASCIMENTOS

PRE(fUO DO mA
:Faces COI' de rosa-

A pele do !"'OS7>") das mulhe
res é '3 maior vítima das imo

pcs íções da morta - altera

se em geral, com cremes, pós
de aroz, pomadn=, r ..uge, con

lendo, não raro, substancias
nocivas. qUe lhe matam a vi-

talidade, 'acabando por enru

gá-la precocement,2. Agua e

sabão, alim"ntac;ã9 sadia, vi
da ao ar livre e ginastica CJn-

I ferem à peje aquela cor 1'0'

sad'! que nenhuma dro_::w ja-
I n'?is j)odcl'<Í dar.

-

Aus cosmétic\}s. lHJJl1.ulas
e pós, llrefinl os tí'micoI'
{lue a Nailu'eza Hle ofe-

-"í

Prolongue
sua mocidade

com

OFORENO

2 dê Outubro
Lua. e S��'l presaglftnl alguEl

c�:ito � r:-:s pl'·l�dentt.:s_ GOV21�-

(Ofmo-Reguiadot Integral)

o moderno
trotamento

das funções
femininas

'"

_.. 7 _"" l,A 95' ·*SP;"'ae'�-4ií�ÂÕrl·h,.·tyt*?U� U;;:;ta&dr;::ii�
.. r_MM��.M�����.,,�miil;�:�SZA4A&+;W

.

A T E N ç .ii O! Grande venda de llrimavl'l'a (la. CASA
BUERGER - lJreçoS jamais vistos e' rotodo o seu variado sortimento de te�id(!5 leves

para.. o verão e roupas feita;5 em geral.
NOTE BEM: - Em artigos de inverno, descontos de 10 a 50%. - AlPR.OVEI'I'EIU
C A S ABU E R G E R a mais popular ela cidade.

-----�' Rua 15 de Noveml;ro, número 505 ---._--
':'H .

Endereço Telegráfj co: "BIRGUER"

Frigideiras de ferro: lim
pam�se facilmente, enquan
to ainda estão quent'es, es

freganeb8s com sal e pa
peI.

Feltro: pode ser aprov0i
tado para palmilhas de sa-'
patos d� inverno. Para lim
paz:: 5ülução de l'l�t&de u

mon'é:co m'ctade agu3.

Ferrugem; tiram;-se
'lXHlH;chas empregcndo um�'

solução concentráda de aci
do lavando em· seguida a.

parte afetada agua

I

•

Rua C�,rIos R:ischbip-.
ter, l1,U c'::i:�O

'I'eIcfonc, 1 - 3 - O - 1
1\8 encumendas devem
ser fCitLlS sempH� com

anh,'cl:'�encÍa (n1.Ínima

R-m.. 15 de Ne'rembro. !i.O �'l�

Telelene' n.e lU.
C� l'orf.1:.&lt f:n

:fe�uu. � f'JALACI""
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quadra do G· E, O_limpico. estarao
Consoante já tivemos 0I)Ol" resolveu promover, com a co- lição. Em Santa Catarina; nas derreia, sob :�antrole da

Fede-I
dos detalhes principais da

tunidade de noticiar, será co.! laboração de todas as entída, localidades onde () esporte da ração Atlética Catarínense . maneira pel a _ qual deverá ser
memorado em tcdo o mundo, I des filiadas, o Torneio Bi3�i· cesta conseguiu pr-õjetar':se ..de, Tambem a.. Liga Atlética levado a efeit:J o 'I'orrieio lo-
na data de 12 do mês que : 'iero de Lancs Livre por Cor- forma acentuada, são ínúme.; ,foi c.enttficada . cal, o qual será realizado
ontem se iniciou, outubro, respandencia, enviando às Fe-' ros os clubes que, represen-
.rt. nto, o "Dia do Basquete ds racôes estaduais as Instru- tados .pelos melhores encesta-

..J .Ií", çôes necessárias quanto às d!�r,2s que possuem, .tomarão
A Confederação Bras.Ieíra medidas que deverão adotar, parte no Torneio Brasileiro

de Basqucteball, para tant '. cem respeito à citada compe- de Lance Livre por Correspon'-

Campeonãto calarinense de· remo '8 15
de n o vem b ro é m HnrianõpolisA. Federação Aquática de O programa do, Certame tros; Tipo de barco: Outt�r:i&,-

5.a. PA'GINA A· NAÇAO

Na, 12 de outubro os

Santa Catarina vem de tra- Catarinense de Remo, já da

çar, com bastante anteceden- eh à publicidade pela FASe,
'eia, o programa da R,egab está assim elaborado
que anualmente tem feito 1.0 Páreo - Campeonato
realizar, Regata esta que va- - Taça "Governo do Estado"
le pelo Campeonato Catari- - Em homenagem ao Exmo.
nense de Remo. Sr. Governador do Estado -

E' esta, sem dúvida algu- Distancia: 2.000 metros - Ti.
ma, uma das modalidad.es es- po de barco: Outt-r ígger a

portívas mais em evidencia 4 remos com patrão; Classe ;
em todo o Estado, após 'os f'ei- Atr�rta.
tos memoráveís alcançados 2.0 Páreo Campeonato
pelas guarnições de outt-ríg- - Taça "Sulacap" - Em ho
ger a oito do Clube de Rega· menagem ao Exmp. Sr· Pre
t as Aldo Luz e Clube Naut i- sidente da Assembléia Legís-

ge:r.a.2 remos c·�m·patrão....,.-;
Classe: Aberta.

5.0 Páreo:. Extra Taça
Prefeitura Municipal de, São
Fr.anctsco <lo .Sul" - Em. no
menagem ao Exmo. Sr- -Pre ,

feito Municipal de S. Fran
c'sco do. Sul. Distancia: 1.000

metros. ,'nipo de
..
barco; 101e

Franche, a 4 remos eorn pa-'
trão., Classe: Pr incipiantas.
6.0 Páreo: Campeonato <

-

Bronzé ':Caixa E�onorr,;'ica" _

Em hornenagern. ao Exmo, Sr.
Pre�eitQ Murricipa! de .f.loria
Ilopolis. D}sl.ancia: 2,QOO me

tro�. T.ip) d,e !J:,reo· Outt-rig
ger a, 4 remos com patrão. -
C:léisse: NovísS.111 os.
I.:; Párcc' - C�!lnpeon.1tC>

Bronze ':,BôlllCO ln·�o" . - Em
ho:r.enagfm ao Exmo. Sr, Sc_
áetál'io" da ',-Educarã.) e S�ú-!
de· Distar.cia:. 2.000 lIlletro,s.,
ripa de Barco; Double'Scull
Classe: .Aberta.

. '

,8.0 Páreo:, HONRA ..:.", Bron'
/,2 "Carlos Hoep,cke" - Em'
1-, me'1agem à F-edernção A,·
'In3tica de Santa' Cjbrini.1 _:

Di�taricia: 2,000 '�H:tns, -'-:
r;po de Barco: Outt-Rig;;r:r a'
4 remos com patrã·). Classe:
A.berta.

tslre.Du. vencenno no campeonato' de
yofelhoJ o sexteto masculíno doDlimpico
Quarta-feirá ,à 'noite, .na- depois de estar perdendo por I Arbitrou a partida a dupla

quadra da S�cieda�e Recrea: 1,11 a' 6" reagiu brflhanternante Ronaldo-Garb?, .eani regular
tíva e EsportIva Ipiranga, fOI. e passou a frente de seus ad- desempenho. '

'
"

Iníciado ,:;) Campeonato de Vo- i versarícs. EIh 'seguida, adentraram a

leiból-Masculíno dá cidade, I' Reacíonaram, contudo, os quadra as equipes' principais
'Inicialme�t,2' jogaram as alvi-rubrns e decidiram o set dos vmesmos clubes. Esperava-

esquadras juvenís do clube 10 I Inicial -da 'noite a seu favor, se por encontros
-

sensaclonaís,
cal .e' 'dó Gremíó fEsportivo' triunfando 'por 15 x 12. ' mas :tal, infelizm.2nte, não a-'

Olímpico, as quais disputaram Feita a troca de campo, conteceu, Mesmo se apresen
urna -partida: bem equilibrada, '."'.otOl{ se Iogo que os Vi)li2i- tando com vários desfalques,
com lanêes bonitos' e corta- bolistas da Alameda Rio Bran o, Olímpico abateu seu 'anta
das espetaculares. As duas re , co. mais 'calmos, entrariam g:mista' com muita aútoricla
presentações for��m assim: dí�po;tos -� v�-;c�';: a�luta. u; 'de. As' c�nta�ens foram de 15
OLIMPICO � Werner, J.'.Iu "amareltrihcs" não bisaram ,x II,.e In x �O.

.

nir, Beto, Lomervel, Edíscn sua exibição antertor, tendo '

A turma da Baixada reve-

e Amadío. o marcad.r r; em corisequencia, -Iou �€rtJ descontrole em seus
IPIRANGA - Reino. Ps- "�". �ovlmentos, produzindo' boas

.

C" Silví P b t chegado it 1::> x 3. Entre os Jogadas em' certas' ocasiõesn110, anoca, 1 VlO, 1'0 se, , t d 'á _.
,

T'h' ,venceCtores o os jogaram com para 'noutras claudicar. Neces,l'b o.
" e , tdo.

I
acerto, porem o sistema de- sita'; 'de treinamentos -maispI1melrp se ecorr;:u e -fensivo apresentou algumas '

- -

tensivos, se quízer obterquilibradissimo. Os rapazes ialhas.
-

sultudoj, honrosos contraorientados por 'I'ico apresen- No sexteto perdedor Reino
taram-se algo "nervoscs, mas revelou-se emérit::J cortador, B:mdeirante de Brusque-
aos poucos 'foram se organi- sendo mesmo pfomessa das veram maior desta; l'�<".";::'
zando. Defendeu-se, muito mais rtscnhas- Os demais, em nho, Zé Luiz e Alende: '

'bem 'o Ipir:anga e teve mesmo plano (I.:�, igualdade, ésforça- O sexteto ipiranguista de-"
_t!ma grande atuação, porque, ram-se bastante. mcnstr;u ,esoirito de luta mas.'_'--

deixa lnuito
-

a desejar, técni- ...

Viaiir� .día. 8 para o Rio
O presidente da f. C. f.
Rum1:rá dia 8 do corren- í uma "mesa redonda" com

:e mês', p"ra a CalJ�tal da
'105 "maiorais" do Avaí, B�

Rep�bhca: o sr. Qsn,l Melo, ; ,.-.j',.", ,Atl'1·{'·, 1 b. ,p,'esldente 'da l' eCteracao ' ..... , '''' e e.l_u, cu es

Catariu::nsc de Fute:óol,; que conc::rT"m él.O

N:' 'Gu;;n�ab2:ra, o conhecido I �ar:.lpeonatq ílhé0. at.ufll
, (:: ','::�)OrLSÚl fj0rümopclita-, I' n�ente em andamcntq, afim

tl'utaú junto à Confe- c:e '1.11<', d'!r:::lte, sua perma·
Brasile:ra de Des- i1encia!lu Rio, decorra o

!'Ori05 de interesses do as - citada certame normalmen I
""cintion de nosso Estado, J', SC:Il;l m<:::t:ndre;:; à .:Ilsei-l
devendo inclusive partici

'lembro, d€v,endo ser recorde; - Em homenagelJ.1 ao exmo,

Este ano, ü númer,.: de, agre- ,sr. Presidente da Câm2ra l\'[u_
nlÍaçõe,5 partidpanü:s, cons-I.nicipnl de Florianopolis.
tando do mesmo nada menos! Distáncia: 2.000 metros
':2 'i�,ô p';reos, nos quais se· T;po de barco: Sldff. Classe:

.:':'![,(;'l.:ge3das altas auto-; J\b2rta,
..• :_j;.,:, {1,-1.:; e eS1J:rtiva3 dl

j
<1 Páreo: CaiYlpeonat(,

;-- I�-::lt��� du E.5tac1o e ainda 'J f - 'T':JÇi1 ··CoT};,clho Regional
L'�'de to lVIunicpal ele, São; c"� Desportos" - Em home
Francisco do Sul, tendo em I nagem ao sr. Presidente ti:;)
vista o r2torno às atividadés: Conselho Regional de Despor
náuticas do C, N. Cruzeiro d3' tos. Distancia - 2.000 m"-
Sul, daquela cidade.

..

cament,?
O'timo o índice diSCiplinar

das clisoutas noturnas de an

te-ôntem,' aS' quais tiveram a

presenciá-las bDm público.

co Francisco Martinelli, am

bos de FlorianopJlis, ,em com_

p,etições náuticas levadas a

efeito nas grandes capitais do
Brasil e mesmo no exterior.

O Campeonato Estadual de
Remo terá luga a 15 de No-

la1iv<1 do Estado - Distancia::
1.000 metros - Tipo de bar-'
co: Ióle Franche a 4 remos

C:111 patrão. Classe: Estrean
tes.

3.0 Páreo -- Camç,eonato
- Bronze "Adolfo Konder"

Direção, de: AURELIO SAnA

'Dias antes de sua viagem
o sr. Melo. promoverá

I� ... ��
ii .�� ffli � iÍ'

, ",' ,ii

acreditam
AURELIÓ- SADA '! necessitou de Drazo �elativa- .,5

Q1JE' Teixeir.inha teria mente "curtG'�: três an(Jr�. ::
're�r,bid(!. tentadóxa prolJOsbt' Com tal' acr.·nfecimentQ. vêm, .=
de 'um álto mento'r palmeiren-' sonhando, denti·o do mesmo 'E
se, para í:etol·uár em 54 -às fi espaço de tempo, os valoro_ ::

/l!j Ieiras do Cam:oeão do Gente- sos' craques que deram ao gre· ::

e S I? O r t I li o nál'jo, onde revélou f;e um mio presentemente pr.esidido ::
'" craque de extraorcUnál'ios �'e- peI? sr. Agge& �uerrelrOo sua. §

, . , ',_ i'ur!ios e tornou-se verdadeIro·, maIS Cí\:ra, conqUista de -iodos =..

-. ídólo da "Farroupilha".

I
os tempos- Ec.

R d
,..

J
1",,,1' coinc:idencia ou não, ' ::11

.

A ., desde seu afastamento � po- =.

acao e·o a'
,

'a IO· a raCJua li b���ea�:mi:i��s,d�sfoIa;:e:a� ,

, Prepara .§
1; 3. zero três anos, nã<i obteve

n futurll,', de ,ê
I'

". o
' qualquer título de· maior ex -

'" �Entregues' as premi;)$ no Dai e da Vitorul do ua�pendi pressão e o !lrõprir.. futebol sea fil1tQ , .:
t· d J P 9 "A N -" t'l t ZYP t 1 local, sentindo a falta de suaJaraguá do Sul, IDo Correspon-'I portes P-9, ri voz espor lva e,:1- -. açao . gen 1 men e

con-'-t
esportivo cl� -9: congra U ou-

dente) - Perdura na memória de raguá do Sul através <),:\ ZYP-9. vida,':. pela Direlpria do C. A. s� com ::-. enorme fc_nülia dos azur- "estr�la" uláxim:a, regred'Lu
todos' os d'C:sportistas catarinenses, Aguardava-se, até hoje, data a· Baependi, delegou poderes ao nos- ras por esta dupla vitória, acresci- bastante. Pa:lmeirenues da
os vários certames espOl·tivos em- propri2.da para ser feita a entrega so colega de imprensa. sr, Augus-. da, ainda, pelo 85tronO'>50 campeo- velha guarda, afinll11m uns,
preendídos por este jornal, em co- não só d?, taca "A Nação'·. como to Sílvio, recem-nome::'.do Diretor

I
:,ato conquistado com fibra. denô- não encaram os' beatoS' l'efe

laboração com as diversas emisso- também da medalha de ouro_ Esta da Rádio' Jaraguá, p?ra represen- da e pe1'3istência, derrotando todo� l"2ntes a� assunto COln muita
ras catarinenses, certames estes data se apresentou sábado último, tá-la naquelas festividades. Motivos os clubes filiados ii I,JD; numa simp:üil, enquanto, outros
que em Brusque, Rio do Sul, Ja- quando o brioso Clube do sr. Al- de força m8jor, porém, inibiram ao disputa municip-:l das mais renhi· most: :lm·se convictos de que
raguá do Sul, etc., alcançarr.m êxi- fredo l{rause comemorou, com jus· animador daqu�Je sensacional cer- das. e que foi inscrita com letras : l':;'.. ;"no <10 "queixada" à e'

to absollltO. . ..... .,. ". .. .. 'tíficado júbilo, o seu Baile da Vi- tame de comparecer à noitada da de ouro nas páginas esporcivas ja- qnille esmeraldina sCl'Ía moti-
Em Jaraguá cho Sul coube ao tórip., ,em regosijo ii conquista do Vitória baep�ndiana, sendJo êste rag'uaenses. A taça ,.A Nação·' re- \'0 d � satisfaçãu, incontida pa_

simpático C. A. Baependi a con- Campeonato Municipal da L.ID. co- jornal e Radio Esportes P-9 re- eobeu·<) das mãos de seu represen- ra mi!hares de adf'l)to; esme-

t- d t d ' .�� presentados pelo veterano cronis- tant". o ,·,'ce.pres1'del,.te do C. A, ra!dinos, entre eles muitos dosquis ta do ltulo a f'nque e e 'o mo liC'er invicto e "bsoluto. O en- � •

m,jlis qU2rido clube", fazendo jU?; tt;síasmo da núbre fnmília azurra ta esportivo daquela Emissora, sr. Baepem"i, sr. Durval M�rcatto. que que recrimimn·;nu o jogador
á belíssima taça instituida por "A eclodiu naquela noitada dansante, J. de C:L�::!iU. alto funclolliirio do em rápido improviso, agradeceu ao quando' de 'sua ida p,lr::t Brus-
Nação"; coube tambem ao C, A. festejando não só p. estrondosa vi- Ministéi-io da Abricultura, qu·e en- belíssimo gésto de' "A Nação", 'na que.

.'

IBaependi a medalha de ouro, 1.0 to'ria do camp<'onato. COlI10 tam- t � do t f' u "A N ç';".. pessoa de seu dinan{ico diretor, --: QUE o sexteto de volei-
- re",an 05)'0 C" .

., ao e
boI masculino da Sc.ciedadelugar, conferida ao seu fam030 bém recebendo a taça "A Nação·': Rádio' Espor1;es :a_-g

..

, teve pala- jornalista Maurício Xavier. A Me-
Icomo ·'0 Clube, o maiô querido·' nas dogiosas' quanto a éste jor- dalha d, Ouro, colocou-a o repre· Recreativa e Esportiva. r�i-II 'd s'entan'te credenciado ao peito' do ranga deixou de jogar Cln

I
e ap audm O o seu valoroso defen- nal, ao seu diretor, jornalista Mau- "

renorri.:do centro-av2nte' Alberto Brusque, sábado passado, con-SOl' Tar<:nto, ao lhe ,,,r conferida _ricÍ;O, ;Xól,y�er•. 'fi:'lflpre�llÓ!l�o.é tão .

t
. ,

a Medalha de Otll'O Radl'o-E5port'e� . Taranlo, q�e t!'�bém tev", pala- tra O Bandelran e, por se ne-
. , notável on9.ueto com o programa ã·

.'

t d I bvras de reconhecimento ao gésto gare_m, os H'lgen es O C tI e

,.esportivo da Rádio Jaraguá, atra-' de Uounava Seca a lfagar 2Jl
._lIiII!aIii_UI!Ig:p"��3�....m'ilõiii__IlIliIi__.._aellil'i_llJI.!!l!i&M7i:l.I!ij!ilBi!iW!i!l!!!!ft!IIiIIIR_!'a;Iii!l!:!íMiiII....�A;!!"3!i5rt'!9""'!liWiillllil'"_III_. _.IIII'IIIIIIII__'w*,'·lI1 vê, de seu programa Ráóio-Espor- il.espesas decorrentes' da via,·

tes p-g. Feita fi entrega da taça gem de sua delegação.
"A Nação·' e Medalha de Otll·q, a Há quem diga', no entanto,"
enorme rarriiJia e simpatizantes' do ter haviu,:i um acôrdo 'entre
c, A. Baependi, que lotavam todas "ll.marelinhos" e tricolores, 'no
as dependencias do salão J:ica�en- sentido de ser transferida, pa-
te ornamentado, agradeceram com <'a- 14 dó próximo mês a p�ie'
estrondosos aplausos 2S palavras: do ja programada para a noit.e
"r. J d� C"stilho, homenageandO de 26' próximo passado· ., .

- QUE estarão concluií'ios
na data (te 15 fIe novembro
vlndoul'c· os trabalhes para a
11' ,taiação dos refleions no IEstádio do Grcmio Espo,rtivo S�Íldo Q primeira" fozer tr�_
Olímpico. Aliás, nesta opor}'
hmidade, ainda rIe <lcôxdo cÍlm
';S hoatps !}ue correm pela,d-

ieta ns�j�t'�}lci�l ba�pendinu. ;
r!adf�1 l�r(.:-teude:rH ns dirigenlcs

O l'lailc <1�! Vit.;ri" do C ...\, f]:". 11f.l- "nmis qU�l'id\_t" il1lHl,�líral'
o� reHcl.u��:;, pl'!mln':tlDlln, a

vnuht <t E'IHl:WJ\'"u o,�, IIJIl;!
e-qll:pe H��rande:':? (lo lt,io (uu

.:;.zürras que., �f:cebenI"Io o tpulQ de- de Sã'!) Paulo,.
.

Campeão de. lH53, ,..nriqueceram - QUI!: tI{'ntru .mn breve
�eu pU:trlnlúnio' 'C:OITl ;., riqUiSfliTllO �stará erguirla na Alalncda
troféu' "A Nação�, o; (,rgulhandc,· Duque de Caxias a. suntuÍJsa
,,-e �Illc:a,. �d,erem em poder de séde do, Palmeiras E';porte
,·"u (IIlt"rido defensor A.lbel'to Ta- Clube, COIn a qual, díga-s'e de
r::nto:' li úi:�dalha de Curo. cl"",,si- . !)3.s::;agem, vem a familià 'aI,
fica,",cl:".ó coiI�� "o jogador. o' iliais vi.-verde sonhando desde õs
ilOpular" 'do sensacionál Certame p�iineiros passos ensaiados
" 'quo:! nos referimos, pela prestigiosa. agr,emia,ção.

I
'Queremos destacar nesta repo:::- Neste llarticüiar, ije'jamo8

iagem a r.er,sonàliélde do SI', AI- -iustos, são dignos de� lou-v'ores'
fredo Kráuse, atu,>l Presidente do os es'forcf;s -da' atual Diteto
ClulH Atlê'tico Ba",prmdi, cuja' fi- da palmeirense; O, Palmeiras,
dálguia e Cllvalh;;\d�mo de tràb eis a v'erdade, é -um clube"que
repre�entam para o seu' Club" uma não sabe 'ariroveitar suá' rtotá
lcgíÜ';na r",;cD!!!cnd:'Cuo ED!.:i;�!J �"3.� vel lHJl)',I:!_rid�Hle�
,·"'':'t'',,l;. ',,� .:," ,"[ti'; ",,,' t""ar -._ 9tf!': 1'9 �E,� ln 'Uf; Orrtu':1:.:: :�i��t-J.:_;�v&

...

!�� ':�C;�:�iG -�.;y::�t�vc óre; r.O:}!1�;:; lc!!g·o €: tL�f::b-;'.c,;o
;:' ;;::;t!l�l do! '.L.LiaG.'·. é cc!c:"3.!1.ua (I h! �;c.!:'!1a J) le�;�!á a t.�{;!!o', c
D�,:p{:!:11 leniru ·je ::ua �!t:!...:ad� ti... P2.l.!��Lir�.:; !)j:90�té C!�b�, n�s
'l"J:�Ji:L-tdc' .:.o�!4 � E.E-�crtL\.·.a. ara' a!!!l�!ns 'D11.13&a 'dcr C .. !�.. '_.:!llni;ri'''
Clube que' herdou a tradição' da ca,' grandioso baile social, no

l·vet�raÍin Soc.icdadc de :riro,. a tra- qual os piaiel's éampeões : do Fraqueza e�- g�ral'dlçao, atraves do patcuTIomo que Clmtehário l'ec'éb-erão as me· VINHO If1RF.OSOTAnOlh� coube, aO Baependi, como - 10- d:tlhas alusívas à:memorável O'
.

IiIILVEmA
'

�ri_B_�j������m.,__a*�s=���I�H.tRtl;��;.����__�"M._·�._�__.4�E5••••'••_��,••n.I!.4�;,· gillrro mcr�� -

, cDn�rl�� ��a '�onhr�� �� •

,par d2, importante reunião
J.; �,('r realiza?a na sécle da
rptf:Tlda C'lti':lade, entre seu

d;r:gpnte máxü:no, sr. CaO'
u:'lo Branco e rresid'::mte,;
de. todas as Federacões fi-
liadas·

.

III
'"

II

, ,_�.__-'- --'_-,-..__:_-.,.-.o'---���-�-......,.--....,--

Ecos cio certame

ele ,

dand.i.lhll

IOFOSCAL PARA DIAGNOSTICQ ,EmATAMENTO DAS

Molesfias DE OLHOS .. OUVIDOS
.j _.

'NARIZ e; GA'RGANTA '

Este Institüto EspeciaUsado, está f.Ífagnifica.
mente :lUontado e Instalado -com amili
fiIoderna Aparelhagem plU'� todo e:, ..

Qualquer Tl'atamentQ õ.: sua
'

especialidade
Todo () seú Instl'umenta1101 RecéiÚementc

,

Adquirido e Importado da Suíça . ,

Alemanha' e 'Arueriea d.)
Norte.

",-

_•• *._,._

GABINETE
centro-avante Taranto, figura co

nhecida nl): canehas blumenauen-
• ses_ T,:ranto ganhou a medalha
instituida pelo programa Radio-Es-

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

APARELHO MODERNO�mMENs PARA,-
DIAGNOSTICOS EXCLUSIVOS DE DOEN�"

ÇAS DA CABEÇA.
'

_0•••
__

"

desta maneir� a iniciativa ô�3te

jornal em eolabol"r.ção com a :Rá
dio .Jaraquá, nun1. certame que
nHireOll época nos anais esportivos
l.nc�is. Em seguida J'ealizou .. sc a

=

Gabinete de fisioterapia-'
BISTURI ELETItICO (para .operações sem

.

sangue)
,

ONDAS-CURTAS· (UltratCl'ID' Siemen.
mod'elo 52). '

INFRA-VERMELHO
AE.R.OSOL, (Aparelho iu· ,

;rlez para nebulisação no tratainento das sin... ·

sintes sem operação). Elecuocoagulull'ão.
Diafanoseopia etc.
__9$�._..,.

Gabinete de Refracã.,'
.

PARA EXAME DOS OLHOS
. (EQrrQ?O-Bf1,lTSC!I-LOl\>IB) "

PARA RECEITAS DE OCULOS E
RF.SPEC'l'IVÓ CONTUOLE

DA S LE1\t'l'ES RECEI
>TADAS: (ijVERTO

M.ETRL�•.
Microsc61)io�bitlOCulal' -- Lâmpada de Fen';..

da - Pe,dmetro).
__90:0._

,...,

-

-

-
-

-

-

-

t: ntrep;a dp''i faixas e lnedalhils ao::.

'::::lmpeões jaraguaen:s-es de 1 953. ·�...;ob
intenso 011tusiasnlo (le toda í! �:c ..

�mrM,DE DE CAl\HSAS, COMEÇANDO CO:,l AS :U:AIS MODESTAS

AS l't'IfHS ELEGANTES, PARA OS GOSTOS MAIS ELEVADOS.

pendi se proJnngoll ;(tu 'i,H}i;l}I!:;t
Ü35 hor�l.s d:,: n,�ld:-�lg:]�l:.'t l'l:' rIf�l"litv
go, revel�ndo o entusiasll1(J dos

, �

1=

fe�CI� no Brmil aviões dQ tipo, : I :=
T:'::''P0pulor"(mi�tos),com,d�$co'! .

'I �to'ofido! d", 1'r/. �ôbrc (JS }Qr� --

Ii
'iê
;=
í=
!=
,-

!=

i§
.-

,-
1=

I�
.-

-
-

-:. :::
��;;;

�ê
:�
:�

fos,QVA.RIG ó tambam º pi�
. ,�

.

15 de v r 0, 1051
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,:::;
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-
-

neíra d� SUl:! 'ltO!1Qmig. E note:

,�.
t;onseJ'Vou.lhe o confôrtol

-', "
:::_,

MARCA DE GARANTIA

- '.,_
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Apresentou nove pontos
da a zen d a 'p a r a d e t e r
Quersaber Castilho ..... Cabral Moderacão do processo de RRssembleia leJoi:lílticlv3com u m está o P S.P. industrialização do· país' epe ln o.

Di,-.",·".Bn um des�fin sr, Ddemar de Bar,�s ro ne=�v�i�a��R��:�o::o h��:') :-pr!gr:��a�!o lid�o:;::�� :���::�

SaA9o-'
-

fJranci«'COI ::J Illu a ,u ao da Fazenda, dr. Osvaldo Aranha, para terminar (;OlU a inflação e por
-

'RIO, 1 (Meridional) - O O!;T Castilho Ca1Jr,,1 que ad- importancía para a vida dos em ordem a economia do Brasil.

depútado Castílho Cabral vertiu var ias vezes o sr. Adhe

!
dois países. Com- a llOlitica a seguir, que afetará ás ;nvetsões de capital "I

prosseguirá no discurso 011- mar ele Barros no sentido de
-

as exportações norte-americanas a essa Republica sul-americana, dís-
tein iniciado sobre !) rompi- qlle Sé' guiasse peb exemplo Chegou ao Rio a mís- se que Aranha espera liquidar em breve toda a divida. comercial bra- FPOLIS, 1 (A. Mercurio)

f
f.�rto e' bem estar.

mento entre o)!J S1"3. Lucas ctt) sr. Benedito Val-adares em são polonesa sítetra aos exportadores dos Estados Unidos.. - Na
.

sessão de ontem, da convidou o autor do opusculo'
Nogueira Gareez e Adhemar reJR("�L' ao sr- .Juseelino Ku-

f
RIO,o 1 (Meridional) - Acrescentou que t-eve luga; uma seríe -de conversações com Assembléia Legislativa, o de a visitar a cidade e ver de

de Barros. Analizará, ínclu- bístchck, desísttndo de apre- Chefiada pelo sr. Ludvick Do- importantes credores. Estas não só se referiram. ao pagamenüo das putado Francisco Mascarenhas perto como ela progrídé em

síve, ;1'5 ultima� dee1ara(;?�·s. s�r,.1 sr se como dono c m�nda- bros.ansk.y, repres,enta?-te no dividas, como tambcm Preparando o reinicio das importações "esscn- OCUpOU a tribuna para repelir todos os· setores, Assim po
do Chefe do PSP. E desafiará tário do governador naulisca. M�Dlsteno do Comercio do Ex ciais para a vida eeonomica do país". re:f.erencias menos Iísongeiras derá ver que ela não merece

-.:;: sr. Adhemar de Barros a �ão se encontra: os pre- ter'Ic r, da Republica Popular Informou a delegação que se conseguiu um srande progresso no contidas num livro de contos refcrenclas rnencs dignas.
que Ir-ve o caso a uma con- sidentes do Brasil e

_ . da Polônia, chegou esta ma- empenho de reduzir a divida comercial com os Estados Unidos, meúían recentemente publicado, de RESTABELECIDA --A
venção estadual do Partido Bolivia drugada ao Rio de Janeiro, a te!) emprestímo negoctauo com o Banco de E:cportação e Importação autoria do sr. Salin Miguel BANDEIRA DE SANTA
em Sã" Paulo, com os atuais RIO, 1 (Mer ídtcnal) - A missão comercial polonesa, e" credito cuncedido por nancos particulares ao nanco do BrasiL sirio naturalizado, O nobre CATARINA'
diretorias municipais e sem proposito de um telegrama de .

l'lil' d bal
'

t
.

1 d parlamentar.,- dep.OlS de _acen- .. Na mesma sessão de ontem
procur ações âfiln de que S�ai que deverá entabular nego_

"Ate que o atua aesequr rrro a ança m ernaciona e pa-
_

C'J -

esclnrccído com quem está o �:nt��Ze��� ��u����id�r;:tee�� ciações com o governo bras i- gamentos da nação possa ser corrigido - declarou a ...!:!.egação
- o ����: ������;:���ss;�u�o� ���:for,e�ia�:oj:os1eU1��f d�õ

PSP - se C0111 v sr. Lucas Bras.I e da Bolívia para o mes
leiro nas bases estabelecidas governo se propõe continuar um estrito sistema de licenças para re-

fna�u.ela cIdade., a manerra 1I�- deputado Francisco Mascare-
Nogueira Garces ou se CO_,)-I o d b

. recentemente pelo ajuste co- guIar as importações. 1 z co f mesma dei
� e novem ro proxrmc, em Il P 1

,e 1 mo 01 a -

nhas, sobre a r.estauração das
pres.ídenta da agromíacco. mercial Bras' o onia, vísan- No memorando de Aranha, recebido pela. delegação do Tesouro

Entre outras �oisa"3 contar-i Santa Cruz de La Sierra, apu, do tanto. quanto possivel a brasileiro, aquele salienta a. ímportancía fundamental das medidas re- xada, protestou contra essas Armas, Hino e Bandeira de S.

�_ rou-se que possi.v�lme;nt,e �al, .ampltação das relações mer- guIadoras das importações, para que o Brasil possa fazer frente a sua ofensas, dizendo que São Fran Catarina, Inicialmente o au-

(-O-M-'---IS--R-O-U-P�A-f--- encontro se verrtícará, p.:;'!Sc 1 cantís entre os dois países. O divida comercial no estranaeíro. cisco atrav.essa, no momento tor invocou {JS motivos que o

A J a estrada de ferro C.orumba a I sr. Dobrosansky já entrou em
São os seguintes os nove pontos enumerados no memorando do

I'
uma fase de intenso progres-

Santa Cruz .de. La �1�rra, que I contacto aquí com os repre-
ministro da Fazenda: so, pois todos seus filhos es-

EM (HAMAS Iiga o Brasít a .Bohvl�, de".'e- sentantes diplomáticos de seu 1) - Reduzir os gastos govcrnamentals cm eonstruçno c conser- t�o empenhados
.

em-propor'
ra estar concluída ate o fim I 's l(.ollclUl na za pagine letra B.I clonar-lhe o maximo de con-

Floriariópolis, 1. (A. Mer- do corrente ano. Embora nada 1
pais.

----- -- --- _

;�;t����,�:;;�:��ai�!��m:E�tt:o::�JE!���::;:�� I TElEGRAMAS RfTlDOS Sensac iona is roubos a IUI do cantavam o Hino Cat"tn,n"

��eo�O�eETct�dd�. �IV���:. ��� I
chefes de Estado, dada a sua

I Id·
A·

d C··!III! I
�osa�:���Xs�:,djtaq�� no:

�J}���ti�:c�!fe�acPa:��g�r�� I' ( O N T � A T O D E re�o�� ,���;�������e_� r.!ri��� Ia no centro -

a '8plla ���)S�����Ç�?m�of::��i��j�!:�
m� e uma nnca e1

i�a AgencLl (lOS CC.P'ClOs e
-

b 1
.

� C d
ra grosseua que reflete bem ( j C A M

-

li I O ,�� o _, l' " ., , ..., .

ta e ec:aos, oncor a, a se-

o esoirito barbara d.e verda·. A J A t �1
h:.Lgrafo" , l esta udad.__, tele_ Florianópolis, 1. (Agencia da Caixa registradora a impor faZiam necessanas. FOI lme- guir, com as emendas do de-

de'ro t d d 'I gramas pár:, as segulntes pes- M,ercurio) --- Em w"da me- tancia de Cr$ 6.800,00. diatam"nte solicitada a pr.e- putadJ Osbaldo Cabral, no
, s ara os e quem o pra Na cid 'de, d GaSI)aI' �ca Ast Br t' Bell11 d 3

..

_

ticou. A criança ap8receu por
- � e <'. ," -

-

soas: ra, .1 c'o; , nos e Olas a(;,J!1�eeer,,:n Dando uma busca mais por sença do pessoal do Instituto sentido de- serem introduzidas

perto da venda do comercian_
b,un de coLtratar .:!as�mento, l:.ugmann, _H��rIqu.e �acl�a,-. nesta cid'ld2 do que 3 impor' menorizada verificou que ial- de Identificação') Médico Le"' al�umas modificações na Ban

te VIa Idem ira Brasil estabele'
(. jovem Leon:ld', Xavier (,0, Herbert Guber, Jo"·,, Dum tantes arrombamento,;, n:! tavam mais set? relogios de g:i! para fazer· o levantamen- I delra, na .varte

ciclo na mesma rua, 'Entendeu Franzoi, f�lha do sr, Luiz Fran n:er l.\d<l;cha,;:e, Juvem;] G<l;r- Casa das C'ásemiras, na He\' OUfJ· # to do local e colher as impres estrelas que representam os

o C-merc'a to d f . -

zoi, secretário da Prefeltur'l Cla, Llblralma Angehi MaJor lejoaria do sr. Mal"ÍJ Din-�e e O Comissario de dia sr. Cid sõés digita's. municípios O projeto por

cinh� usa�d� '-par� i:s�ero �Ie�1 Municipal, com a senhorIta l<?1ÍVEelrF�' l�l�arNia Ag\�:itiill�;" l\d1e;- agora na Otica Modelo, tJdos Valentim Ferreira, compar(1- Sr. Márici Dias, funcioná- fim, foi aDrovado cont�a os

espirito í;nundo e ediota. Jo-
Mercy Vailsuita. fUha do H. )es

.

uc_", azar�.lC' ue" eI- elEs nraticados à lUL- do dia, ceu a,;) local acompanhado do rio daquela Repartição se en- votos dos deputados Enelin·;)

gou, então, aleool no menor
Mõrio Vansuita; cl)me_::ciantr� 1'�5, �lOsul, TecehgeJn W ..l· Costuma"'a seu pr Jpr;da,. soldado Idalicio Pereira Xa- carr.':!gcu desta<parte. R'beiro, ViCel)t.e Schneider,

encharcando suas vestes. De-
naquela CIdade. tl�r Blsker A Weiers. rio, sr. R�Hlleu Cêls�al.:!s, ao vier. e o motorista Cardoso e OportunaIl1ente daremos Nelson Rosa Brasil, Ylmar-

i�iS, Waldem;r� Silveira ;te Enrer. hel'ro b ra S 1"1 e I" r o recebA ��:t� ��a :oi�uraR!��argr���� Ntcmotu..
as

lrov:dendcias qRue•se mdaioresSinfor1mes
-a respeito. Correa e Braz Alves.

to ��o�e��� �n��;t:jo r���.. � ti .

.., O vitrines abertas, f.xpondo va- O IClaS . e 10 o U
saco de feijão, riscou um fos- "fi d d EE UU

riedades de joias e outros ob_

pforo em cima do menor. Este (€rtl lCa O e mer'lto nos .

jetos de ornato e oriv.esaria. ....,

correu em chamas. Acresce que todas as vitri- roveltosa excursaoPor felicidade estas se apa_ ciais ,sobr<e ferr:o, aço e ligas de nes e p-:.rtas internas de vidro

garão logo, sJfrendo, entre- IoVASHINGTON 1 (UP) - O f -1'1'0 na est'ação do referido de- deixava a vista o interior de

tanto. o menor graves quei - Departament·.) de' Mina'oS dos EE tado ele Orcg-:m; e alntes de vol' todo o estabelecimento.

(I b cJ D.. cI'- S Imaduras lJOr todo o. CO�I).o. .
UU_ anunciou ter conce.d'�do o- tal' ao Brasil, pas'Sara tres me- Ontem, o sr. Romeu deixou -

U � 10 O U .::l
Lembramos que o mdlVlduo "certi'ficado de merito" ao enge- partamente em Albani. no Es- J prédio às 12,40 horas e vol- 'IW. " g

Walter Silveira, autor de mais nheiro mftalúrgista braJ�-i1er:J "es no Japão corno empregado da tou às 14,00 horas. Durante _
_

_

est� revoltante c selvagem Herbert Cremer, de São Paulo. Canad�an MetaIs Company.
este curto period.:J de tempo RIO DO SUL, (Du C,)l'- Pedr,) SDutOS, dr. Nelson Co- Persuhn, Afonso Laúth, J. J.

ato, é um d·elillquellie já co Trata·se de um celiificado que �
os ladr�:.,�!�P;!do respondente Cyzan,a) - D,)- minese cÚ,1 Roch3. Ad':!l71ar Gc Enns, Vitor von GUsa, João

nhecido na nossa policia. a adrili'nistração das opel'açõeS NOVA IORQUE, 1 (UPJ -- min,5o ultimv, em carTa espe_ vaud, ,\ :.lcl:Eo Fl.'ischk.necht, Tennings Filho, Geiman�:>
Por várías vezes temos no- estrange�ras c.oncede_ ao's -e.stl'an· Calcula·se em sessentE\ e cinco {ONDJ:NADO 'A fOn(-A O cial da Estr:\da de Ferro Sml Ervino Schroeder Alfonso Brandes Jun�or , dr, Renato

ticiado Ler-lhe ,embarcado em gC:'JS que terminem com exito mil o :número de portuárÍ'Js que
i.... I{ ta ('abriDa, seg·li:.r des�a 0- Odebrêcht e Franz Kugler. Luiz PereJra de Souza, dr.

canoas policiais quando se os ,eus estudOi<;, Cremer, gradua' não compareceram ao trabalho EX PRFMIER EGIPCIO
da ele_ rum:- à Indalal, a (.al'� Em Indaial n.1 aprazível re- R. Joudot, Egon W. Hardt,

estendeu a campanha da re- do pela Faculdade de Engenharia hoje, nos po;rtos norte-america- ......
, "_

,fana de rotlt'idlleJS quc, u·::'.:-m s'denci,1 do sr_ 'Bamneier, os,' Artur Voss, Alfr.edo Schroe-

preensão ao Jogo. do Paraná, -efetuou C'studos cspe· nos do Atlântico paralizando as CAIRO, 1 (U]:.) _ O Tribunal 1-';;r hados do' -;ua:; '';:''lRS LI· rotaria:.ws de �io do Sul pas- der, Artur Hardt, Edmundo
- - - - - - - - � . __ o:municações marítima's com a ReVOlucionário do Egito c0nde-

Li i�S, vi,]'ara n '<JqU':];1 [lo· saram hc:!"as agradavêis,' co- I Schrc.eder, Gerhard Sprengal,

S I
-

I
..

'

Europa e a América Latina.. O nou hoje o anti'go 'llr;meir;o' Mi- ft��s.ista cidade- do Vale do nhec,end') o _bel? orquidiàrio f Alfredo H. Hardt. Walter He"

n uçao "8 OfinOnlCa pt'ir3 movimento foi dEflagrado pela nistro Ibrahin Abbdel Addi e mor ,,�a�t_ d
daqueL!. ('onheCldJ elemento,

!ring Hílario ,Buzzarello Hen
,

.:\ i� - u;�soclação l!nternacional de estio rer na forca., jUlgando-o culpado h
� ",nL o apenas o compa- verdad<!!ro adeptú :10 prqgres .

'

S h d' R li n' .

t

'

..... " de tral·ça·o. A decl'sa-o "
n. e1r.1') olhar Paul, que na so de Indaial. • rrque c roe er, o le er

vadores. recentmnente expulsa unamme -

I

f
' do Trabalho. Há g.randes espe- manda ainda conLscar todos os (p1Caau",la)o al'e ach.ava . elRn tSão �urante a churra.s?;:;da ofe- Baumgarten e Fritz D:nning.

U m C a S O d e U I e b' I 'b d' -"" negoclOs () - o ar')' reCIcla a caravana rlOsulenS2
.

f1' rll,nças de- que o presidente Eisc- cns o Addl com execepcao .

R' S I
- •

f 'p.- ,

li 1
,. elos que tenha. her(l.ad�. P�ra' o tOee c'olmO (1tO('d u .estev� pres€'n- oram debatidos os mais va- ara aproxIma s.emana,

nhowcr faça, uso, ,pc a prtmel1<J. v �
, os CS S"US cOlnpo riad::s assuntos, ÕJmpartilhan

-

vez, das faculdadf'.s que lhe ':ru' cumpl'imento da 'ilcnte-nça. ii n'�- ne'nt�' ·!·,·to -e; V'·,t OI f- auando d
.

. .
- ,-�, � , . {lr 1 do d1 ITIo'_:>sma, com suas fami- � e maIS um

torga .a let Tait-Hartley, para c,c':!<ar'(} que a me'ma seja con- Roli K: i€ck, Edmundo Kinas' lias, é\S seguintes e conceitua rio do .Clubeobrigar os po.rtuários a voltarem fl�n��d� pcl� conselho l'evoluc·?· E�hard Grimm, Pedro LCG! d� das pessoas de lndaial: Nereu
�

ao trabalho durante certo perio' n.ar ,(,U, e o nam" do Pl'Opl'lO SIlva. Helmut B'-'uma ·.t Silva, Walmcr Maes Tose'
d- • t' c' com �< gover e

- -

'.;.ll'd 1 F'
"" baL en, , ti

,o enqua;n: o nego 130m v" no glpCIO. preSlu: o pc o ranci=_[',) FerfoU, dr. Jaime Dorigatti, Mar,CUS Rauh, Ray-
patrões. general Naglüb. Dorigat�i, Curt Schroeder, mundo Stanke, dr. Wigand

----�----_ ...
•__ .: 5"ht "MF: R'

a
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AMSTERDAM, 30 IUFI solução vedade:rament2
- Um jogador de fut2bol : salomonica. No primeiro
não pode enfrentar·se a si tempo, Kubala atuará como

mesmo, jogandJ SimUlta'l' rDe;a-esqu;erda no esqual'
lleamente nos dois teams drão da FIFA contra o

em campo. Mas Ladislau' Barcel'cna. E jD. no segun
Kubala, o famoso centr0 do tempo, jogará como cen

avante do club espanhoi tI'u-avante no t�am do Bar

BarCElona, vai fazer qU8.se ceIona contra o da FIrA ...

isso' E' que hoje à noite seu Os torcedores de Kubala é
clube enfr-entará a seleçãn que ficaram meio des/10r �

europeia da propria FIFA, teades com o negocio e p<l
nesta cidade. E tanto o clu- r:ece que vão tore:r pelo
he a que pertence, quanto empate ...
a Fe::!eração Europé;a reda
lnavam, �2US sel'viç._s, De-

Pois de muitas horas de di:,:
t \"'"'' r�)o ..

' tiS fI
cussão. enc2ntrou-se um:; _

Reconhecido pelas .. autotidades
de Pedro fenório nos mensais, ' os

mais justos elogios aos

10rosos membros do
r:osulense.

pOliciais o duto
Galeria Cruzeiro ondej foi reco'

nhecido 'c alvo de cur)osicla('"
pOr paxte dos que �e encontr�
vam nas proximidades. Nes'"a

ocasião, um jovem que dis.�e ia·
la,r em nome dq seu'oS C'Jiegas de
um estabelecimento de ensino
foz uso da palavra solida.rizando·
se com o parlamentar na "Iuh.
contra o sicazi'Bmó d'e Duque de

Caxias",
.

RIO. 1 iMerd:onal) - Com a:< narrar ao pal'lametanr a-� v!olen
declarações de Ciccro Tenor:'J ii cias que aofrclam na Delcgacia
reportagem, quando de 'Seu d('[>o\ dq Ordem Polit'ca.
mento á Ju'Sti'ça de Duque de

Ca.idas, f',stá fadado a fracas:;al'
,o Droces-iO ,da policia de Feio

r;3\tr�)\1EiííIi:1t!t]i'[S1ff(�!�'!fiii?{Wi:}''''i_-,'.t:{l'i!fOl�{i'i:ri1frr')W[1t�'W� t:ontra o deputado Natalicio TI"
- --- .. ----.---,-,- ---- ---.- ---- -----

.. --

r � .1 norio Cavalcanti. Ish porque, o

jovem criminosl} fez gravf'S aClI

'Ilações aos policiai,,; flumncn8es
dkzendo-se vitima de violencias,
....-

a fim de acusar 'O parlamentar
caxiense. A.s dcc!araçex',3 do Cí·
ce�O' Teonrio - qu"', convem

ressaltar contínua detido, na De

legac·'a de VigiIancia - foram
as ma"'; graves, pJis disse e tal

dormindo em c'm�nto molharIa
alem de ser pc!"r·dmamentcl ali·
mentado.
Dis;;e mais C�cero Teno,.;o e,

tal' odoente e que já C'.5crevp.l'a

ao drlputadoTenori.o narra.dno tu
do o que se P2. r;ava e que só .�

l1eUcal'a. por tet' sofrido violcn
c'as.

NEGARÃO NA .JUSTIÇA
O Que não j'psta duv'da õ de

'lu>, todO'i5 os depoimentos eon

'-_eguidos pela p�licia de Fcio
D1.U·tOS do,� Qua:" cpnlpromct.-,
do.res para Tenc.rio Cavalcantí,
serão desmentido'.'; n-a Justiç". Ci
cero Tenor;o - que é 'ilem duvi'
da. a prne1pal te<tl'munha com

que p delegado Fredericí - jii

X
.80 pronunciou publícametcn, ::".

cred'-tand,�se que venha. 11 UCH-

Drtigos para Homens, I�.�_, �:n�i;�lU�:f1:CU�5a;::s p��:ã::izr,r�
� me-:mo com Jo�é Severino, Al-

Se,lihoraS:e�'lCrianças j!§J fr'edo Amorim, "Pernambuco" e

� _ É$ eutro_'!. q)le acusaram Tenodo,
_.,::.o",�-:", :, f ' � _�

. -;,.:._ ". -;: /'i)'.-:.I� -mas qu� .lego que consegUita.,ll
/' ,O" "'.'" ,..... • .r _ .'� r� •• :'-,,' ."'J / .� __ 'J.,._:: L

I
f' l'berdalle f'(irllm c,'}rren{'.) ::-0

HO'i;pital dós S!'.r'V"qos do E't::Ldo.

manu� li,o nG·) foi a:nda pe."m'ti
do aos jo;rnali!\ta,�, pois ex"stem
,depoimento'S. que, os polieia:'s- julEm sua ult:ma entrevi�t!l. c ganl conveniente guardar em

Em sua. ult"rna entrevi�_ta, o sigj�o, pelo meno.� por: mai-- 1'1-
cel. Ba,rcp.los Feio revelou que gum tempo. No ,entanto sob" se
possui incI' cio-j robu.�t')oS capa7.e�
.cJ;() c,rmvencc!' �, Justiça da <"11·
pabilirlaàc de Tl'nor-o Ca\'akant'
Uicero Wilson. Naval e P-�dl'o

Tenorio. na chacina d� DU(lllC de
Caxias. De fato ao que soub�mo,c
diver'.iias pessoas já jll'e,o;taram
depoimento. seneJ.) bastante \'ohJ
mo,�o ,0' processo. O t"or deS'3eF
documento:.; são pc,rem, dec;co

nhecidos, não SI' pod1endo avaliar
a sua imporlaneia..

BAIXARAM OS AUTOS
TrmZl!.J termnnado o pr"zo de

30 d,ia/'!. concedidos pnr lei p:'ra

'_

v�.rd)a "to.:'! l'Ir. OlAK10

�A ENt.RAXaTA..Rl&

que o pr(lceS'i'.o fi do� mai," volu
mosos dOI! qUe j:i tnl.n"ilar"m
pela .Tutiça fluminen;'e púncipal.'
mente na patte per'icial, a ci'.!'g-o
do pc.rito Fonseca, qu" fez jnn,
tal' numCl'O'.>llS fotog-rafias dos
eadaveres d'l Imparato- e BIol''''!{)
em diversas poslçács, do autOl:l:1.')
vel d'J delegado e de Pedl'IJ

Vista-se Bem Fraqueza Em Geral
VINHO CREOSOrrADO

Silveiranaria.
MAIS DEPOIMEl'TTOS

Prosseguiram, ontr'm á I,',"de
O'S depoimentos na Drqepu:ia de

Duque de Caxias. Cere'.!. d'! uma
hora. 'O ,delegado Frederi�" en

,contr{}u��". n(... Largo da Ca ['loca
com o mov.J-ri,sta Roberto

adquirindo
artigos

seus VENCEU A EI.EI(ÃO EM
BElE MDO PARA' o
(ANDIDATO DO PSP

casana
a. conclusão do proee�so o drle

gado Frederici. ? 'u pl'm/:d'''lüe. c

enviou ao juiz ele DU'1ue de ra

xia:a, .�;r. Navega c.retton, �or ci
tan.do a baixa do'� m<)8mos, para
a c'�nclusãl) de dilij!cneia� flue

congxlera de grHu.d.e-_ lmport.an
ci'a para provar a culpa dO:'3

.
a

cusados,

RIO, 1 (Meridional) - Termi
nou a apurtaçã.o do pleito para
prefrfito da Capital -Pará�n!'e.
d-'sputado por seis cand-rlata'Õ ti"

de Novembru 415
Atnndcn"10 �. (..(ll�('ihl(,,_�() do <l� ...

legado o jciz clC>p"l'lin"lI a ha-xa
dos autos. que iá _�" é;H:Ont- 'I m

no.vamente na Dp.le:'Ttte;a cc Po
licia de Duque de Ca,){'·"'. seu

Rua XV

AlNDA-- o (ASO DO
"ULTIMA HORA"

fl{''l.

Na volta 10; llol"g-a,lln

,�

�S:·S-S'5;'§_'§'@.,�:,&_����

RJ;O, 1 (Meridiana]) --- A 0,r

mbsã.o Parlamenta.l' de lnoui'r'
to, que investiga as tran"�l'!õe'
cOm o Banco do Brfl.�it l'e�n'-V�l

fei'tas enh',," o "Ult.ima· H--.ra"
"-onvocar a. J)refe't,o) Dulc;rl' o c" ...

rJ{)_'n para._, prestar declp."n,:õB�
em torno dr'''' "',,',uintos sôh"e o'

qua-", pediu eSclarecimpnf.os à
qU'ile orgão. �em. contudo, r

reber resp-osta dos ofíc'los
'

'1U�

dir�giu a.'} Chefe Id'o Executivo'
municipal. Um desses ·as�unl'J'
'Í�z respeito a parte _ do ter�ne
à Avenida Presidente Vargas. o

cupado pela "Er':ca", _cuja parte
.conforme coinsta do

-

-inquérito,
foi dc�_"t,PI',,)IlI'i��l:-', d�1 C"ntr�f' do.
Br::w,l'l.

P A R A . LE R t O AS,
ECZEMAS,
IN F'LAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E I R

ESPINHAS,I",HJNCH r::XI�TIU IGU�L
:...--=�....�_-,;:-�;o;-_s_ .. ::-;-_.;;,� ,,,_=�_,..�..;:;:�
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