
S, PAULO, 9 - A greve que lei do seu país, do que se põr em

os cornurus tas desencadearam no! estado de rebeli50 contra ela. pa
onrq ue de fiação e t"cel:lgem, de ta tomar o, partido dos "mel1eul'�"

algodão do Rio, continua em ponto russos, prcvoeadcr'es e- le!ldeI's O�·

morto, Controlando-lhes as fontes, teustvos da parede,
os patrões, entre o Tribunal uo Dois patrões, e apenas dois ten

Trabalho e Moscou, ficaram com taram a ruptui-a da unanimidade

IA justiça trabathtsta. Era mais in- dos empregadores, colocando-se de
leligente conservar-se ao Jado da modo destorcido, ao lado dos gre
___., vistas, Teriam feito o presidente

da Bangu e o presidente da S.
i Luiz Durão, aquele "retour "ur

1 sai même", para verificar o er�

ro de se pôr na ilegalidade um pa
trão, a fim de rortatecer Mosc:lu?

Vale a pena afrontllr a majestade
de um aresto da alta corte da

justiça trabalhista, para, por eo

mcdísmo ou írnedtattsmo, aeectar o

passo COU\. os agii._adore.s� que Cft

,)it:'!.ne31n o r-evnlucão bolche\.i.s ...

ta Iar-vada, entl'e nós'}
1I1r. ,1ourdain filZill prosa, sem,

o "abe", Era uma revelat;ão a pro�

JI' I "a desse escriba; mas ele Ignora
va que !l razta, Tanto o major
,Ne",rton Santos como o dr. Gui�

üiorme da Silveira fazem eomuníe
aro, sem saber: Que estão dentro
da marmita vermelha, Estou certo
lie que um e outro são pacatos OJ:Q

namerrtos da SOCiedade burguesa,
qUE tevarram um grande susto se

bOdht�"Senl que Stalin descera, por
Uh1!'J phanlÍné drl Baugu, no dja de

incremento das atividades A taulfo de P:ÚV:l histnrIar ;>, Bartniorneu, liú Rio de JanelQ

esquerdistas par.'" infiltra- _ plano nestes nove :U1G'3
roo Se o djabo não é Wo feio cOQ

'"l mo Si' pinta, entretanto, o diabo
ção de extremistas nas eSQ ém busca de \Ira empréstí- vermelho alava não é para b1"jn�
feras oficiais. mo, A seguir o sr Barbosa cadetras,

O Ministro da Justiça, Lima entregou ao presiden- Perguntem "D� chefes da Ean�

t 1
gu e da São Luiz Durão se preten

na oura mente incumbido da te da República o memo- dem viver de bom: avenças com

elaboração do ante-projeto rral no qual solicita que o os comunistas. Um e outro não

está coligindo dados e di- govêrno envie mensagem querem saber de eoísas com Sa�

rigindo pessoalmanto OS
tâ, 'I'odavía, recebem Satanás den-

b I ao Congresso, possibititan- tTO de casa saem a passeio com
tra a hos com seu coroo de �

. I

A d
- J:, do assim o emnrêstimo de.

e e, em tr-anquila camaradagem,
assessores. re açao. \)0- �� '- por que 'gnaram que e com. Lus-

rém, será feita pelo próprio sejado. O presidente Cetú- bel que se acham de sucía.

COnYer�OU ministro Negrão de I ima "lio Vargas prometeu aten-I
A corte vermelha está P?r aí·

.,
..Jl. &. ,=L I Ocupa as vanguardas das fileiras

? d�sal?arelhamento da pe�uárja na Região de Mon� com
•

Um empréstimos �I{}S
l d�r ,a_�s. seus colegas aca- de tecelões, postos em greve eon-

nossa. pr�nclp,al �s!rada res-l tes
. Claros, têm suas atívída- seus amigos acadêmlcos 1 dêmicos. (Cünclui ria z.a i'�g, letra. A)

ponde; nao há dúvida, por es- des agravadas pela precarída- RIO, 16 (Meridional) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

�es desacertos e obstáculos , de do material da Central do W;\SHING�ON, 16 (DP) - O No próximo dia 28 o presí-odos quantos se dedicam :\ .Brasil, que não pode, em tais presdent.e eleito, sr, Eisenhower , , , IFil' d B' d
i

'Condições, possibilitar a nor- fez hoje uma das ultimas visitas d��te da República devera

I Icara a cargo o anco O'>'l:malidade do transporte do à sua "Casa Branca" republica- visitar a Academia Brasi-
VENDA DESTE DlARIO do wi 1
NA' ENGRAXA'I'ARIA

ga o VIVO. TECNICO DO HA!'!'! BENEFICIADO COM UMA BOLSA DA ONU na, instalada no Commodore eira de Letras, ocasião em

PONTO cmc Em virtude desse desapare- Pierre l'tlilord que aparece na. 'foto acima, de volta a seu país, aplica :r:rotel. En_quanto isso, seus au..x'-que terá oportunidade de B 81 d d I d
lIIIIif �

------- lhamento - acrescenta o ves- seus conhecimentos no desenvolvimento'de um projeto de obras de ;r- �l,ares estão empacotando Os Pd-asistir OS trabalhos da últí- I rasl a ven a o a go aopertino _ e das Iongas espe- rigação no vale de Artibonite, O técnico do Haiti, que recebeu tuna. pelS e outros havvres do novo - , ,

DEVERãO 'CONFESSAR 'as na estação. de .Porto Flo- bolsa da ONU, fez seus estudos, dos mais modernos processos de irri- chefe de governo, em sua

1'e5:-1
ma sAess.ao, ant.e� das fér-ias

SE ÉRAl\f' ESPIÕES restal, onde sê verifica a bal- ga ção, na AIgeria, A aplicação desse método aumentará, de maneira dência na Un íversfdado de Co- acadêmicas. ApO.1 essa ses

WAS1-IING'I'ON, 16, (U.P.) deaç�o das boi,adas em trens 1 consideTã,"e� li sUI�eTfícíe de terr�s :,-ráveis n,a :República do HàitL Este lu�bi.a Eisenhowcr r�servou a I são a maioria dos acad-êmi-
_ Dois veterànos do Exerci- de bItola estreIta para carga, I, ano as Naçoes Ul1.ldas e suas ag�nclas especlahzadas concederam. perto

,

maiOr parte da, manha em pa.- I cos subirá a serra ou se
to norte-americano, portado- centenas de rêses 'morrem de I

de 2,500 bolsas de estudos" facilidades internacionais para a. realiza- le_st,ras com, amigos e correliglo I distrib 'r' paI �'t' f
res de condecorações da ulti-' fome e sêde ou asfixiadas pe- ção de estudos no estrangeiro, obedecendo assim ao programa traçado. 'nar'os, na sede da sua campanha

I'
UI � _�os .,1, lOS, U

ma guerra, foram trancafia-' lo calor". (Foto ONU), eleitoral no Commodorc, g:ndo, aSSl.n:, a caulCula ca-

dos numa prisão local na ma- rloca. VISItaram o presi
nhã de hoje. E logo mais se-

I I d I'
· 'I

dente Getúlio Vargas no

�:�e;��a��;aPse::;�ei�:;:c1:t�� _8.. '-- __.em. "OS " p.3. r· amenlare.s es rUir
Catete os acadêmicos Mu-

e declararem se confessam li. .' ci� Leão, Barbosa .Lima 80-

��?i��:;!:�E��;··as al-Irm' a"ço-es dA M-Inlllilst-ro ii 'Fa-l"e-'·'nd"a �����:' t:!�;�c::n;:jl;:�
Pronger, detidos ôntem em, ,

lU ii ,Nessa ocasião ('� academi-

":iena, e que foram tr,azidos 'l-gOtlsa cgmp'aoba da -mpre f H
".

L f
I (CS solicitara"l ao Chefe

��ret��e�J�e�a��b�!��:ag��: ., Q I usa CaD ra o sr.. oraclo a er \:0 Go:rêrno iJ ·c·vidências

colta. '0, juiz arbitrou a, fia�-I J-\.�;, 16" (Meridional) - Ale;,: � j�rn�is contr� � ministro qon" ú: �!'lY.'ar;(jes ,c�tegori�as, ',>'t. Jecla, rará a primeira igreja ueu.L.,h-.l1
l'u s:ntldo de çu,,�, fosse Ci.lll

ça de cada um em 50 mll do- d 1. ,gc1'o�a campanha que,esta I C'O Lal1er, varIO;; parlameatal'es r 'r::r:o 'iue lrao à tribuna ct'itir:.'tl' à. São Judas, em toda a Amêri- I retIzado O en1pt'esti1110 de
lares, .. "r.do sustentada por v.'1.�'!iJs: das duas casas 'do Congresso, on iamfli'U1 os atos do Ministro ,la ca do Sul, está programada pa' a ��() milhões de cruzeiro" ii.

F2.:i,("llc'a" Ho Senado, o sr, ,\'.err- os proximos dias unla gr'1nc.e, r<al'Xa Econo'm;" 1,' d I

a-c-usado--de es-p--I"on-agem fo'lfIIPpr'eso �o
��::'� �U�:ll��'�::' '�r;�:��'o ro�: ;:a�_��aJ:Obençá�U�0:11���SJ1��:� \Stinal�S, à. co��;�rllç�:)e��l�

l
• qU"��:;_0 q�le ,��: em �hoql�: _

() gem d" :-5" Cristovão, o �adrO�jI'O
J.ovo edlÍlc�o p<l.!.'a a sede

_

� � ]I[ 11 , 1< da FdZ.-11da " �ll. Vl:'C;:�'� dos motorlstas, que sera ·efetua rla AcademIa, plano esse

chao C e I e r da Alemanha C"'o uoalsla I �����r "lÍ�(J��;::�\,:io��a};:'��;;3, ��� ��e�a �i':i:�:�a �1�aA�:,:::���� ��� ;;lic�ado adinda na g}esEtão .do(-,' '" I 'I l' ',':
- ': I [overno o ge1�_(!ra

.

Urlct)

I
...anla_t d. o }-;1'. �I'ae JH1hel:"o, torílobihsticâ "Vira enJ seguIda .,

� . ('ii
_l.;lL'cli(1 d( .b C'on.lÍssãu de Fi- pela l"'ldo;!ía }lI'esidentl' Dutra, (-aspar Dutra . .:>Qube ü sr,

l'a!1t;as f: o .sr. Lauro !.Iope;-';r rp para trazer� a iJf1agenl ao !IlOVO

era 1"lder do Pdrtl·do DemOCrata CrIlsta-o I'jt JI' .la 1'''ceIÜl" aliás con:eJ"l'io t.ernplo ('lU Silo .José dos C'WlpO l,
_...,

nárj(.,B (;0 S1', HOI'8t'ÍO' Laff. r, Centenas lie aut.omóveis, onibus e
Fraque.ta Em Geral '::U1";l"Io !'igiloso, eontou ('''''1 ..

p!omei,'n:, igualmenlc, óesl.!:'uir cClminhóes já estão inscritos p::!
VINHO CREOSO'rADO JlrLÓ'"n�a de todos os seu,,, 111' n;

mo ,"espião ocidental", Essa 1 "estudante"; mas tanto ele 'J.' afirm:l<;óc'S do tilular 'da Pd.�' I'a tomar pt.rtB no desfile, 8_iIv€':Íra ')'."':1, i!',clllsive o geui'J'al .'-!llpio {ConClUi na !',a página lctra B)
notícia acaba d,: ser divulga- q�anto sua ::,sposa estão

_acre-I
('7 da Fazenda, ql:a.nt.O 8:, �m I"'f' -�--------------------------------

da. !lel0 argao vermelho dItado!; aqUI como correspon- s,v,-·l,' uslrol1om co d(,IIf:JI, "':-
ruo, 16 (Ml'ddiona]) O --- ---- ---------� ----

'-:New DeuLchland". Dertinger I dentes da suposta agência no" c.QIT"nte dos calculoR da �r'r�('�: Conselho de Justiça da Príml'i- No Braslll a a�a-o �a Bns fila e'
-:

�Itreta atrave"Sera lUTI dos presidentes do ticiosa Centro-'Européia, que dar;ão d.a renel� trill\1tácia, ),0"
roa .4,uditOl"a Regional voltou ".I S(�n�i!!'m,' !!i;.Ji'lt 5ptinar 20-. partido

cristiío democrático oe presume ser subvencionada I parre <10 Cong-I'C'sm, I '

t' ,"
v �n • G\iU.l Q!iI.) da zona l'USS8, que colabora pela Russia, A essa agência '

. __

, 'o, ." I'

on ,em a l'I'Ufllr-se em p1'OSsegui-

com' 'os .comunistas fazendo pertencem também os c:iria- I r;l�ANDI'_ l\-L\Nl,' �.,., _1- I
mento ao $UlIlár:o dos militárps

obiios nor febre ama .. parte do govêrno daquela re- dãos Otto Werbel' f� Kul't I <;i;0 EM LOIJV(�l..\. pr-e;;os, sob" a"",,;:1.çiio dr ativi- �' I
...

�
''''--

P I
II

��eRosl la
III

�. ' gião. �u� 'prisão talveE mar- Bong,er, cuja prisão iôra �i-
,,-,7 '-:� �,R�:";'l'�)':.:-()_ -,- ,

lIa.!";, eomuni,:f:li, n:d f,)!'":;,, U!' 9S, ell!l�oOS g
, ',o O 001a e o q"II""fft.!!jI lí'flve"'ra." que o lUIClO de uma açao can- ,nullclaLla ontem pelo Depart.a-I ,_,.H} ,h)SE uOs LAMFuS, Iii 111,,<1;];;, Quanto an Vil .lo ',',i' r�- U U II U U "

....-�QI ,lJ�. ;J '" tra' esses' c()la?or�dores .

em Imento da Justiça norteameri- (Il1f'��<li()md) =_ ('Oll:O ,�ja�·I.: íl�;'ll" "''-''''1'0 dt) !',l'i: :1') fi�i'V,-:1ti\';;,
1:10, 1;:- CM.endJonal) - O sr, geral, _como pnmeiro passo na tana. sOlfwdad,·" h,,11 'lI'� "., ,n"ugll' 11 ('on,,,·lho d,o,:Jdm adla,l' o �P,l

',\ al�en'aI' -,?-ntunes, diretor do \direç�o ,de um amI?10 expurgo __ ,__ _ , __ pl'On::lw'''Ill,fmto )lal':;- a JJro�imi1.
f;CJ "JÇO Nacwnal de Febre Ama.- nas fllell'as c:on1unlstas. Aprovada !Je!o Chefe d.1 N:H)U l'eumao, pOIS cont. nua eX'-,lflll1'l')

�:Ia�a�\�l;�� ��,r���:��:�t�a ����I' ��}l�� JE1����Nl\E Vasto plano -para,,t�,ííli-::_'CD"nseguilltr f�p�ie���,�,Çi,à de ('lula um

dO;, n,.,�!�'1�;m��f�'2����I:;ÍI';;' �r���
dEl,te, p�{!·a.·ond" tOI'n. com a 'n- VIENA" 16 (U,P.) _ Sabe- ,F >:pgllin,lo (111 S,O\lS di,;cursos de

('buLE nc:8. dQ ministro. da ::i:duc'l ,se que �m dos cidadãos nor-
RA.UL �ERNANDES campanha Uni i-comunista, oeu-

,;,io (' Saude de obsel'var e tOlT'ar I te-�l_!Iencano3 l:?:res�'s, como.
CANDIDA'lO AO PRE- pará a tribuna do Senado na

pflJ,':u€nc!fi.s' ur,o;cnl"s �)nra co[>-- eSl)loeS russos, e Walter Lau- fltllxar O ,,"'m-Igrante nac·,on'ai
MIO NOBEL DA PAZ

\ proxima semana, A pJ'opósi' l,
b ,ter ? pnidl�mia -de febre· ama, ber,. de origem polonêsa, resi- R:p, 16 _(MeridiO,nal) - �a falando ii imprensa, declarou J

r.'''' �i1�;I'f:tr' que ali pstava dente em· Nova Iorque, Lau- sessao de ontem da AcademIa. I t 'd"i - "T .

O-.";l�' ol:do. Ouv'do, '''sta manhã b,er foi d,etido ôntein. no setor Brasile'ra de Letras o sr, João par amen ar � ems a, - emos

,_
_ _

t
qUe ser realizar na campanha

.c.)�r'� � vcrdadeira situação de ln ernaclOnal de Vlen�. No RIO, 15 (M:eridional) - O pr"- eh. Véo" ma 'ar, de famílias, Neves da Fontoura sugeriu aos
contra o mun'smo, 'não esque-

1',',,<ut nk Prudent.e, dIsse: "Tu- crnsulado _ nort�-amerlCano, sidente da Republica aprovou:J ,\t: ILngo da estrada Rio-Bah;a seus pares do "Petit-Trianon" c€ndo que envolve 1Jroblemas os

-do f�U cOl'l'en"do bem 'em' Pre- e e se haVia regIstrado conlO plano de apI'cação de verbas a' ",". b. bp:ecionado um ponto onC,1:' que apoiasse a can·didatul"n. do

:;;ic.lente Prudente. O mal, ata.!a- tribui'da.s às colonias ag.rícolas e será projetada uma colonia n'l ex-chanceler Raúl· Fernandes,':'�
do de fr ente, sem esmoreeimenl'o 'nucleos coloniais da Divisão d" cional, em escala, maiol", para Premio Nóbel da Paz, levantada

e;;tá sendo dl:'belado. Ao deLxar a Ter'ras e Colonização para o ano I e' '"neão de parte da corrente no Uruguai. Essa proposta foi

('idade. 16 turmas .de v3.cinaÇ.ii.o em curso, J\-fa'ores recursos se- rr'!grntl1ria nordestina que desce, d�fendida depois pelo aca!dêmio

',o,',ia\'!:IT. trabalhando at'v-ament'O! -

d
,-" ,'.e �an' 'nho-e�, por aquela rodo- Levi Carneiro, e foi aprovada

I
rao emprega os na reglao SUJei- • �

inGculm:'c;o . em massa a popnla- ta ao flagelo das secas, visando ...ia, unanimemente.

-�é.c, vi"üro de alguns' dias, mai� à fixação do colüno ·nac:onal. AS-I
.1', t<n'dades deverão's"guil' par2. sim, dos Cr$ 90,840,000,00 que o

-lo !ceá'. a fim 4€ juntar-�e às q!;� orçamento já em vigor, destina a

lá já I"stão, D"";.;(',"'o 'rabalh"'I', instalação e mwnutençãtl de colo-
as, ira, 30 turmas de njas agrícolas e nucleos coIonai;;,
.çà.:>· , pela Divisão de Terras e ColQni-

2!i CLSOS CO:"FIRMADOS zação. Cr$ 34,200,000,00, ou seja,
o. total de 40% do total deverão ser aplica

dos em trabalhos e iniciativas

___-"__�---'_-'-..;_ --'-,_.:._
.- destina'das a amparllr o imigran,

I te nacional e a criar Cl''lltros pcr
. manentes de fIxação e de produ-
ção na região nordestina, TEERÃ, 15 (UP) _ Corre que o primeiro ministro Mos- quanto isso, a Polícia britânica continúa procurando outro

I APLICAÇÃO NA REGlii.O sadegh e o embaixador norte-americano Loy Lenderson, en- importante conspirador nazista, o dr, Karl Friedrich.

____....;...___ Tais rCcursos terão, pois, a, contraram uma solução uara o conflito anglo-iraniano sobre DERTINGER NEGOCIOU O ACORDO

DEP. VOLNEY COLLAÇO plicação na propr'a reg)ão anel" o petróleo, O chefe do Go-vérno e o embaixador estiveram reu- COM A POLONIA

mais diretamente se faz o fluxc nidos ôntem, durante sete horas e quinze minutos, Nada qui- BERLIM, 16 (UP) - A prisão do chanceler Dertinger
FPOLIS" 15 IA, Mercuriu) sim vitorioso o nonto de vis- zeram dizer sobre o resultado dessas conversações; mas uma da Alemanha comunista desencadeou uma onda de conjetu-

.t' m;gratorio, que é justamente a d
'

_ Na, sessão d,e ôntem
. f51i Ita do dep,uta.do Volney Co11a.- V I fonte iraniana diz que foi elaborado um projeto e comumca- ras nos m'eios ocidentais, Frisam estes que Destinger fôra

d d 1, d 01
Ii!ais l':,tingida pelas secas, a oe

do anuncl'ando a soluça-o do confll'to, d
-

d if'
-

d AI 1 l"a
aprecIa o -, projeto e e1 CiO ço e lvelra ue acl�ou um os campeoes aram Icaçao a eman la e seu a 1] -

�
_

I' .' q ., ac,�ntuar que. é esta a prime'r" CAMPANI""A' POLITICA NO EXTREMO ORIENTE 1
deputado Volney Collaço C'e malS de acordo com a equi-

' .� mento pode significar que os comunistas abandonaram os P a-

01'
'

t'd d d d I'
. - ;rez O".1e se tenta algo em escala Londres, 16 ·('UP) - Scube-se que os Estados UnI'dos, t'd O t

.

f' D t'
'

o
Ivelra, no �en 1 o e

ser,'
a e pO ,ltlEa, a organizaçao "

f
- nos nesse sen 1 o. u rosslm OI er mger quem negocIOU

revogada. a leI nr. 32, do ano das comlssoes internas da 'ca,
maiN para fazer ace a esse ve- Grã Bretanha e ·1frança concordaram em examinar conjunta- acôrdo de fronteira com a Polônia; e agora possivelmente os

-de' 1951, que' modificava o I sa segundo determinava o
l;w problema nacional. mente as uersuectivas de uma camuanha politica comum no comunistas alemães pretendem reclamar .a devolução dos ter-

sistema da composição das I Regimento Intern-o,
' No "no corrl"nte, será jntensi- Extremo Ôriente_ As consultas a esse respeito serão iniciadas ritórios que ele cedeu ao país vizinho,

<comissões. UMA TELA DE fi('ada a colonização Inos diversos em breve, segundo fontes oficiais. A Aust!'ia e Nova Zelalldia PRESO OUTRO ESPIÃO A SOLDO DA RUSSIA

Esse projeto recebeu e VíTOR MEIRELES ntlc]eos já exil<tentes no Nordes- serão induidas nessas consultas. VIENA 16 (UP) - Ernest Tislowit engenheiro do exer-

melldas, uma delas no senti- Em primeira votação :foi t.-, como os da Bal1ía, de Pe" ESPERA-SE A PRISAO DE OUTROS NAZISTAS cito norte-ainericano na Austria foi ortlso hoje sob a acusa-

,uo de ser. a vigencia,da nov_a tamb�m aprovado o �projeto ! iJmbnco, d� Alagoas" 'd� p,ara;- B0:t:l'N, 16 (U�) - ,O alto comis�árjo �ritânico na

A!e-\
ção ?e par�ici:par. de

_ Um� quad�ilha- de espiões a soldo da

l'ú marcada para 10 de abnl de leI aue autoriza a aquisi- I t!a de Serg'lpe €tc" dlstrlbUlndo- manha Slr Ivone Klr\vatrlck, conferencIOU hOJe com seus prm- Russla, As mvestIgaçoes ao serViço secreto dos Estados 1

d,� 1954, a qual foi aprováda. 'i ção de uma tela de Vitor Mei-
I
sc,lhe" verbas suficientes pan cipais colaboradores. Informa-se que essa conferência teve dos revelaram que Tislowit para ter ligações com OS princi,

A seguir, foi tambem <l-lr.eles, l {lHe seu r]t'!'lenvolviniel1to prrmi- � por finalidade estudar a possibilidade de efetuar novas e ime- pais espiões a favor dos soviéticos junto do exercito norte-

pr�vado o projeto, sendo as- (Conclui na 2a. página letra C) I ta 3. localizaçã.o, em numero ca- diatal> detenções dt elementos conspiradores nazistas. En- americano na Austria,

declinio nas proximas 24 boras o calor» causli anle no
iii

10
O"RGAO DOS DIA' RIOS ASSOCIADOS

Blumenau, I
TaLltFONlI1! 1 • II li
lIad. TeJ.: "NACAO"
CWA POlltaJ. :s. , N. 187 J

De boné e· aslrakan

(Santa Catarina) - SA'BADO. 11 de

JANEIRO DE 1953 - - -

Assis CHATEAUBRIAND

• onam••
Rua 81.0 PavIo. ' ..UI

'('l'OU,PAVA aGCA

RI?, 16_ (l\leridionalJ - Est,::vel G_'mes,reunIdo untenl o COn"Cl<llt fia. Fór,tr � outros assuntos U''ltou

Superintendência da Mo.§d<: t; <10 se tlo despacho do Presidenb d&
Cré-1ito, sob a presidencia .l: "", Re�út1ica ao caso do alglldáo, O
Hc-r,·(.Io Laffer, A reunião, dI:' :1\,h,.-. !>tro da Fazenda distr':"l';U a.

",'
segl!lnt.e nota it in1pren5�, fi res ..

p�:to:
"0 !\Iir:lstro do Extel'�,JT� �cnl. a

"o':>loração do Ministro ,Ia Fa'

zepcia7 trata de assegur3.!'·no� 03

ac';'rc.os de goYêrno à go"t!rnú,
P�I& ef'·,ocação do algo'dão, 'on:O
d',) ot1·rr.� produtso brasiL:l: ,'OU,

Cc:tnt;núa a nota do Jl.1i,)'stro
d2. ]""zenila:
"Q',u'r,to à venda do p.!gc,I;:LO

d'1. safra' de 1.951-1.952, de pxr.!'
d� ccm a proposta f_eita pel:> .1\11-
nisL'o 'da Fazenda e apr JV3.ua

p':�1) prEsidente da Repúblic3., C'l'
V� e.!a ficar à cargo do Ba:1co
do Brasil, que é seu detentor. O

!,rfFidente do Banco do .8!'.3.sil
('�ta ull:an;zalldo esse seta:'; :1.;
mudo ::t defemler a lavoura dI)

E..lg(·(\ão e o 111e.rcadQ inL-erno, c

c�'tJ,(" ando com sua diretoria .

o

Dertinger
Sr. João' Neves

e:,quêH)[l que garanta o ó..'3CO�l

n:.'nto da saft'[I, dentro dos UIP.

lil1rcs preços e condições".
C�'m I eferencia ao Trigo, o ('''0-

.,,:,1110 ll1:udfestou st'us votos para
'lu,; o acôlllo com a Argentina

BERLIM, 16 (V,P,) - O
lvIinlstro do Exterior da Ale
luanha orienlal comunista;
Georg Dertinger, foi preso co-

de lei especial tonlra os comunistas" ...HNão há necessida de
_A i';AO DI1'tETA DA RUSSIA taneia da vida e aç::1.o de Luiz

Carlos Prest.es, Niio se compreen
de que o Brasil ma.ntenha .rela

cêes eom csscs paí"es e meu dis

�ur.;-:o 'e OI'jl"tÜar:'t lleSSe senti

do",
"GOVERNOS LIVRES"

Acrescentou o senador Ham'l-

1011 Nogueira: -- "Pleitearei o

corte de relações com esses títe

res, cujos chefes 'de representa-

mais complexos, Obvio é quc ja
lllais se podel'á pensar numa 'e

ficiente campanha. se antes fo
�em sesolvidos Os problen�as e_

conômicos e de subsistencia qu'"
assoberbam a nossa gente,

E }H'O�seg·tl:u: _ ...Revest indo

B" no momento o eOlllunisll1o de

f1�pccto {j" agita,;ão revoluciona
ria interna.cio·nal a m�Lnclo de

Moseou, temos de combater a.s

iúntl's lte subversão, No Brasil, a

t: (ião da Ru;;:·sia é direta, atruyés
das l(·gaçõ·'s '..la Polon'a e <la

Cí'coslovaquia, que não só d!siri

loucnl livl'emente [art:l propa-

Teriasi o encontrada a
conflito 011 lo-i

çãc no Rio são cidadãos soviéti
cos, o reconhE'-ci,mento pelo
Brasil dos governos livres da Po
lonia e Checoslovaquia que tem
sede em Londres e j:"t "ão reco

r�hecidos por oito p::!íSf>S, Essa

nossa atitude terá notavel efeito
internacional e ajUdará a resi'!-

I
r-8 tencia inter.na desses país-es a

SOUç O 1 ��S;���SARIA LEI ESPECIAL
Terminando, disse o senador

carioca: - UE' necessario que a.

campanha anti-comunista seja
criteriosa G Sf'ria, não oric.nta,da
como algumas, que consistem
em chamar comunista a to'da.

genfe que tem opiniões pt'oprias
(Conclui na 2,a pagina letra G)

ganda comu111sia referent.r- a seus

raises, como até se intrometem

em nosgos problemas como acoa,

ü"ceu a Legação da Polonia qu",

juntamente com sua propaganda,
di:stl'ibuiu uma noticia. circuns'

para
Nada foi

o
..

anlanO
revela.do sobre as

.....

conversaçoes

Dotações orçamenlárias
para eolonias agrirolas
RId, 16 fMeri'd;onal) - o

preside-nte da República aproveu
a exposição dos motivos do mi

nistro da Agricultura referente

à aplicação das dotações orç'l.
mcntár-;as atribuidas às colônias

ag,rícolas oe nucleos coloniais da

Divisão de Terras e Colonização
"ara 1,953, Foi sugurida nova

distribuição de percentagens" da

verba. 'dcstinada à instalação e

manutenção de nucleos 'e coloni,
as subordinadas à Divisão ue
Terra" e Colonização,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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C I N E."M A S

useh
as �l!-�!i�«ir.�1i: ��ca� ���.�!�ç., aJ..�ã ,1111.1 :Indústrias, Textis§:i,ccal'Ias - 'Confecçãõ íie 'COUl'G' - Roupas Brancas

M�t01:j!� -..:. A�e�s�6�iqs � meos

"_
o

••
'

po de acloniatas das' fábricas
"�lgod�o e seda do Rio de :ra:nei
ro às veleidades dos umeneurs"
bolchevistas � um símbolo da pro
prta reststeneta brasileira ii infil
tração e 'às "manobras sovráttcas em
nossa saC'iet'lade e ern seus c";stu",
mes.

SA'llADO 'AS lua HORAS'
A extranha história de uma viagem emociommie:

.

Ele fOi posto sob cuidados médicos devida" a mania que
rt ( lU ME, QUE M A T Aiitinha de estar sendo semlJl'e acornnanhado Dor um enorme "

=Ó: '

coelho a quem ele chamade "MEU ÃMIGO HÃRVEY" ... En-I "CIUME QUE ,MATA" - Com os astros que foram iei-ttétaríto, a exposição do poente foi tão convincente que o pro- tos um para o q_utrp: :RUTH ROMAN, RICH�4-RD TQDD,prio médico acabou acreditando na ex isteric!a do 1al coelho MERCEDES 'MAC CAMBRIDGE, E ZACHARY SCOTT.:.:_ Amigo bondoso que só procurava, o nem. estar de seus amí- Todos o.s momento!, carregados de tensão smoclonal,.gos. Vejapl "MEU AIVfIG.O Hi\RVEY" e sintam-se mais í'elt- quando a nane ele núpcias se transforma numa vigiHa de ter-zes!
. .

, ,
'

,

"

'rorl)! ,

Acomp. Cornjils. diversos - PREÇOS POPULARES. "CIUME QUE MATA" - Um filme carregado de ALTA-VOLTAGEM!!! '

Depois do filme, exibição da conünuação do suner seriado
I
"A VOLTA- DO HQMEM MORCEGO".

.

Preços habituaes.
�-�--_._--

.�

Ine IClne en
o SEU CINEl\'I� - COM RENOVAÇÃO DE �JtPERFEITA - A P R E S EN,T'A: •

SA'BADO, A'S 8,30
JAMES STEWART - JOSEPHINE HULL -- l'EG6Y,

, ;

DOW -- NA AVrA COMEnIA

UM E U A M I G O H A R V E y:�f

suíssa.

D.ESPElJ.ua l5 de Novembro, 6.9
- ,--( q�asi :defrollíe �(l Banco Inca --

Tenente HAR.OLDO VEIGA e SRA., na. impossibilidadede despedirem-se pessoalmente de todos seus amigos e conhe- I

cides, aproveitam para, fazê-lo !)or Íntermédiol dest!", ofere
cendo suá nova residencía na Academia MiliÚu das Agulhas
Negr_a.s, 'llU cidade de Rezende, Estado do, Rio .

....--------�--��--....---- DEIZRODOVIARIA EXPRES �O BRUSQUENSE Se A. �em

17 (dezessete)
Presfações Mensais
�� - procurem ---

OS ÁGENTES GERAIS EM
SANTA CATARINA

lislri�oi�ores �e iotomoveis �.1..

'. n � :r � ,"- � '"� :. :' .,;" . " .

N
ou

V I ATA

CHICAGO. 16 (U.P.)
'rias escolas foram 'fecha

das hoje em diferentes pontos
elo terrttorto norte-america
no, devido ao surto de grip�.
Acredita-se entretanto, que a

epidemia esteja chegando ao
seu ponto culminante, pelo
menos nas áreas mais afeta
das. devendo entrar em declí
nio' já nos proxímos dias,

E ,M'P R E SAM O R E I R A s W E R N E R
VIAGENS DIA'RIAS ENTRE ITAJAI' E BLUoMEN"AU,

.. ' -

HüRA'RIO DOS ONIBUS:
PARTIDAS PARA ITAJAI': 7. 10 e 15;'30 horas;
PAR'l'I-DAS PARA BLUM:ENAU: G, 8 e lã Boru.

HORA:'RlO DAS CAMIONE'rIilS:
PARTIDAS PARA BLUMENAU: 1 e 12,36 lLOfll'l
PARTIDAS PARA ITAJ�<\.l': 9 e' 1.7,hora s,
PASSAGEM: Cr$ 15.00 nos ônibus e c-s 2.0,01) naa camtonetes
AG�NCIA EM ITAJAl': Rua Here!l\u Luz � '(An u,dll da 181'e.)..
Matriz) - Fone, 373
AGENêIA EM BLUlVlENAp: Travessll 4 de FevereIro - (A.
&êncla Bra-SUl) - Fone, 1266

-'- _.__$_

, ,RODOVIÁRIO EXPRESSO BRUSQUENSE
LINHA DE ONIBUS ENTRE:
LIN'HAS BLtJMENAU.BRUSQVE

SAlDÁ DE BLVMENAU: - (De z.as às s.as feiras às 1, 10, 13,
14 e 16 horas) - L405 sábados às 7, lO, 13, e H. horas) - Ao.

Bomingos às 10 hor-as,
SAlDA' DE BRUSQUE: - (Dias úteis às 7, 10, 160 e 20 hora..)

(Aos Domingos às ui horas).
LINHAS BRUSQUE·FLORL<\.NO·POLlS

SAIDA 'DE BRUSQUE: - (z.as à Sábados às. 6, 8, 15 e 15,15 b.
SAlDA DE FLORIANO'POLIS: - (De z.ss à. 6.as feira.. ã.
'7, 16 e 11 hrs.) _.;. ('\05 sábados. às 7, H e 16 hrs.)

.

LJNHAS BRUSQUE-ITAJAI'
SAlDA DE BRUSQUE: - 2.3.S à S:ibados às 1 e 16 hora•.
SAlDA DE ITA.rAI': - 2.3.s à Sábados às 8 e 13 boral.

LINHA l'l'AJAl'�JÓINVl1,E:
II O R A R lOS:

SAlDA DE lTAJAI': - De 2.3.s a sábado as � e IS 15 llllflll.
SAlDA DE JOJNVILE: - De 2.3.5 a sá.bado as 7;30 e iã,OO l!fJ,

LINHA S NOVA TRENTO-FLORIANO'POLIS
�ArDA 'DE N. 'l'RRN'I"O - ?o.as, ".as'e ,6.as feiras:às '1 hora�.
i'iAiDA DE FPOLIS. - z.as, Hl.s e s.as feira" SI 16 bO�&i.

I A U T O V"IA-rÃ O"H A S S E

'I AtEndendo às necf>5sidades � eo�venle�cla. dos ses. passllgelrllli,
a Auto Viação Hasse, acaba de estabelecer novo horarto dos
ceus transportes coletivos. os quais já entraram em vigor fiI
que obêde"er:;'o :10 seguint�:

I PAR'rIElAS DE BLUMENAU: (cliá'l"iamente); 6 horas ..,- Ônibus:
9 noras - unlbus; 13,30 - onlbu�; 14,30 ontbus (v.ta lbi?aPtli);PARTIDAS DE IUO DO SUl.: (diárl."tUlente) 5,311 horas ..:_: ont

bus (viu lbiramal; 9 Ilora� - oníbus: '12 noras - onfbll.;;; 15
horas - oniuus.

EXPRESSO RIO DO TESTO LTDA.
Omelhor e o mais rápido serviço de Onttms Interurbano

entre Rio do Testo (Porueroôe) e' Blumenau.
'

HOR.4.lUO: '- }>artidas de Blll'menàu, Ruá Nereu Ramos,
DL<\S'UTEIS, 8,30, - 9,30, - 11,30, - ](I'e 17,00 hora. _
AOS 'SABADOS: '_ 13,30 - 16,00 horas.
AOS _P0l\lINGOS: _ 8,00, _ 9,00, - 11,30, - 13.30, - 11,:10
e 18,15 horas. '

Partidas de Rio do Testo (Pome.ode) 'DIAS UTEIS: - G,OO
6,30 _ 7,45 - 12,00 e 13.iHl horas. DOMINGOS: .:._ 0,30 ;_
7,30 - 12,0& - 15,30 - 16,30 horas.

PONT�J.<\LIDADE - RAPIDEZ - SEGU:nA.WÇ.!.
_

..
__ .
__._

EMPRESA AUTO VIAÇÃO RIO DO TESTO
SA:IDA, DE RIO 1>0 TESTO: A's 6,15, 7,15 e 12,:10 HORAS.AOS D,,!lMINGOS: 6,15, 7,15, 12,30, 16 e 17 HORAS. .

�AIDAS 9E llLUMENAU: (Defronte ao prédio da Ml1tua CaG
ta:rinense):
DIAS DE ,SEM..4NA: - às 9, 11, 16,36 HORAS.
APS DOMINGOS: - àS! 8,30, 11, H, la 'e 19 HORAS.

_-__ "'
__._

EXPRESSO BLUMENAU..(URlflBA

.. __i '- ----Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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contr s leitores
fr:�a���:��ida��J�1 �ce����eit���:=: i Prolllb·,ça-o de atos da v·,da·guindo sempr.. rnutto dt:' uur e fJ
��l:���:u:m ::�:;sse;:,:,uní- cllIIjYJ:l1 para ev,·tarabstença-oZlnRO. D0MINGO EM

RIO DO SUL
RIO DO SUL, 15 (Corresp . J RIO, 14 (Meridional) -' ra já se encontra pronto para

Dando inicio no returno do carn- Tendo em vista os vários pro- zlíscussão final e votação a

peonato oficial patrocínaüo pela jetos em transito na Camara ;proposição do representante
Liga Riosulanse de Desportos. sôbre reforma da Lei Eleito- matogrossense no Monroe. E'
teremos no próximo 'domingo. no ral, foi constituída há tempos possíve l, por conseguinte, sal
campo do Duque de Caxias, uma uma Comissão Especial para vo um novo acôrdo entre os

interessante partida entre o li- exame do assunto, Coube ao )leadcrs' de partidos em am

der do certame '" o Iant.erní- -sr. Gustavo Capanema, Iea- bas as' Casas' Legíalatívas, ve
nha. der do govêrric naquela Casa nham a ser elaboradas leis di

do Congresso, a tarefa de re- ierentes sobre a relevante ma-
latar a materia. Isso foi feito térra. ,

em várias sessões, como se A reforma está fadada, ao
recorda. :illl� tudo indica, a provoCal'
i N", mesura ('�'asiijo em qUE! f-'l't:1 seusacão na Camara,vitúl·Ü.l tlU!i C'u�Ja�-:t?s de l�r�_':,1Idt?-í}t� ·.··1 '-'.';1""."1", ",'J""rl'-''''','tUl''"j I'J. sua Co- .I. -

. " � - � �� "�- }::t na próx íma ('onvQeaçao ex-

Gel1l1!/J " o t l,tlll<l de !.lSpll';;'JJle:; l'Jisdo b�specbl, fi('ou asseri- t raor-dlnárta. Vale chamar a

.03t�I'U �·iÍl'!lld.ic�lJ: . ,. • .
(�.do que a reforma seria es- :,l.f'HI;[tO, por exemplo, parao clw<lllê prtncípa l 5<'1'<. dlr'?"

I
audada em conjunto com o ':} emenda que promete a-

do pelo �()JlJII"('jd(J ,ul'tJJI1Ü J ,.\Ji" IH' !:::\f,nado, onde também existe presentar o deputado Alberto
no Amor-irn e tJJ o DII'lUfl

JUg�II'!
um projeto· a respeito do sr. Ílf'-nrlato, da UDN mineira.

:'l�m�", leJ�l feito llJtim!l,�e:,te:" te.- J(}�O Vtlasboas. Mas os del�n- Assim é que, visando impedir
l'a que Se empregar a í'undo 1""" tados ii.' atrasaram demasía- o não compareeímento do e�
rúu �,(')' :n1l'preel}dido. do, de sorte qUE a esta altu- Ie itorado às urnas, deseja' o

nrocer- udenísta sejam proibi
dos de contrair matrtmonio,
registrar filhos ou vender e

comprar imóveis, todos aque
les que não tiveram cumpri
do o seu dever cívica de vo-

I taro Enfim ao eleitor faltoso,
' ser-ão proibidos todos os atos

I'
dn vida civil.
Tr:lta-se, sob certo aspec�

fil in:;''; filiE fl sr. AlbErto Deo
dato e!:pera ver aprevada·

eído, E'," sem a menor dúvirta, 'l

maior' prova do crime.
Com uma cêrlula d e Cr$ ., •...

1.00000, uma cédula de Cr$ , ...

500,00 e 'uma cédula de CI'$ 100.00
_ pOI' rna is incrivd que 1'3,1'e<:a

os fi"ibricantes cot,sl'p:l1'am
t.antas ('ó�ias quantlls foss "TI; �J'?'
cessárias. C:01ocanilu um aCldo

com uma certa rnistul'íl. no

peJ. a cúpia fic:1va idêntica ao

m,lginsl, secan'Jo a seguir no se- JARAGUA' DO SUL, 13 (Do' Baepe.lldi fllrlnUl1 Ullla v;'l"dadei-j
rena.

j-' iíi��' Corresp0ltdeni.e) - O;; festejos I ra equipe de cabos eh,'torais, ar·

IA poiícia edá aginilo com to- natalino.L e de enh'ada. de Ano regimentando a maior vota..;;:;)
na a cautela pois tão logo c11'3< 1\(;VO suspe,nderarn, toemporaria-! passiveJ, centrali:l3da exclusiva'

goU o nosso Investigador em mente, os trabalhos lIa Comissão 1 mente 110 seu jogador 'I'aranto,

Vacaria, Roi! Biazus de AraujO Apuradora. nome�da para. dIrigir lndiscutlvpJmen.t<e um jogador de

conseguiu contratar um advo"'�- ó sensacional certamen 'eslJortiv;:J grandes méritos, edueàdo, mocl(!s

do que' esteve talnbem ern R'o promovido pelo jornal "A

t
to e cativante,

.

do Sul, chegando momentos fI_- NAÇÃO" e RADrO�ESPORTES, O estacionamento do \'r.Joro;';o

pó!': a vinda -dos falsal'ios, P-9, para a <escolha do Clube,. o Aca.raí, que durante as pl'inH!iI':1A
, Devendo ° inquerito pros5e, mais querido, inscrito na T..JD, e! quatro opurações vinha mantendo

guir 'em Vacaria" os prí'sos se- Qual o jogador, o mais popular, galhar<lamentt.. a. lIdernnc;a ta(J�'

guiram escoltados para aquela inscrito na LJD. bem causa extl'anheza I' n1'I'VO-

ciã:de," pd,lemos ü'dian"tar Reiniciando os seus trabalhoR,' sismo. não se sabendo se dispõe

Leopoldo Souza e Adolfo reuniu-se mais uma vez a Comis-' de uma quantidade de votos par.'.

até o momento não contrataram fJão constituida pelos srs. Ma ior causar surpreza de últh,HI glOt'a,

advogado. O causídico de .Va:a- Leonidas Cabral Herbsts!:", Dr·1 o se receiou a reação fo.·,,;i'h-1
rí� qué irá defendel' Roi! Bla- Murilo B. d'e Aze;redo, Julio Ra- V:l do seu mais' acérrimD rival Ii• d mos e Arthur Zunmermann. a

'õ' B õ'zus
.

doe Araujo e_ o r.
. .

t t'
.

I
CIta 1110 - o aepen 1.

LuZ, qual, sob lnt�nsa. espec a .1.V;; dO.
Mas, confórme prevíramo", a

CAPTURADO EM TAJ!O" mundo
_ espo:-hvo, proced'eu e 6.a.

entrada. agora, do D, Pedro 11.1
O

.

ASSASSINO DO &puraçao desse. formi'da,'C] ef'r- j de Corupá, monopolizou 3, si ,,1\-
'MOTORISTA' t,amen que esta empolga!ldo 1"-1 ," geral já antes bastante! uI�i ,I

B.IO DO' SUL .. 16 (Corresp.):- da a família esportiva de,;'a Zo-I çao - -

_ i n1RdR. e ne pl··�ve, com ra?:·!'J,

O nn de 1953 surgiu com algum
, � --

. _. uma votar;ão renhidísf.ima, ape-la _. -

r a olicia de Rio do I .

Nessa mesma oea5130. flcou re-

-sucesso pa a P
, í solvido, prorrOgar, de comUIn a� zaI De se achar com. enonne

Su1.
• f' h'orrjve1 �r'me fÔl"l cordo com 8l direção dêste jOl- va,ntagem, até hoje, o C.A,

BU'''l'Em }l;la ra,. -
,

. I
.

l'
-

h pendi.
t'd em qu" a polic!3 na}, em face {a lnterrupça!> . a-

Segundo nos informam, e5:áconle lOS.' 'd t-· d Co.·ta' c
O"uisse deíer o autor qu�, VI a,

.

o ermmo
.

o
-:- .. (1. -?' <Conclue na 2,.:t llg., Jetl',\ B)

��;�l� para a zona de Taió. que fIca sendo, pOls'd'o dtat_,n ('O
..
�----'------'---------------------

, . des e",tup'da e 111.ês em curso, qUlln o, en ao, SP-
AlZlrJno Fernan , '

t
.

d def' 'ti •
,

tI" eln que "D 'Tloto- rá cons ata o, em lnl v::;, o

b.arbaramj e� , eS�gir m:üOu-o d'c Clube vencedor e os jogaõol·_·S .

nsta. pU{ e�se r < •
� , • .

1 d.

.,' 1 f' ando a pOTJU- os tres prImeIros co oca. os...
. fQrma lncnve, lC .

,

-
"

.

t'd ,,, ..

_
. lt d mórmel'it('· ·"poc A S.a apuraçao, assls I 9, 1,�-

laça0 J evo a 't�-, ti um.' ele-. enorme número de esportista.
tratar-se a VI .n a, e

t f' '1'..

.

".
t naquela' zo- pres'entes erça- eira u t'lll':t I:;)

menta bcnqUlS o .

Café e Bar Catarinense" aprese'1-
na.

, tau o seguinte resultado t<l-

'Tão ]n'<o fi D<>.l!"g'ac·a Rpr-io- tal:

\ l�al de policia teve conhecimf-n- - QUAL O CLUBE,

I to do, fato, entrou em COnÜlCtU QUERIDO, INSCRITO NA Tr

",'m a polida de Taiõ. a q""l JD? - Clube Atl&tico Baep·mdi

1 com muita dicienc'a c.ons"l"lI':l 721 votos; .S.E. Acal"'í

aprisionar o assassirl.O 'fot"aRI- 207; S.E.R. Faixa Az1l1 ..,_ 6l5;
',la, D. Pedro II - 54; C.A. Selet'l

I O t.itul1U' ,1" 1" """,,,{,j., ni..... ·.,' (Guaramirim) 2 e Estrela F.G.

lllal ur, Maí.l'" !'Htevi' en', f�J(J
.

(li) (Né"êu Ra.mos) - 1 voto:

I Sul ew
('on<lu<;;'o (>sf"·i+,.L j V:J n - QUAL O JOGADOR, O

dó o as,,:;ssino <111" �M,llll f.·",:
..

�r. MAIS POPULAR, INSCRITO'

láclo. A', opiniào púhl'rn '.le. n.o NA LJD? .-. Albá1.o 'rarantu

I elo ;:l111 (·olll!·nla, �'Oln .':ért'" :I'� ..'·;· (Baependi) 658 votos; A1.:;·<1<:>." A
xa. t eJ' o ltS:-;Il$,!l1(l ;.tdo. '-sp n lnerlCO (Acaraí) 149; Antoni")

'I c:!'1o, ,.,,!'-1' ""aTIdo ]ltlm Marl'a Malba (Acaraí) - 65•. Horav!:>

.

amarrado comu um anirnnl �,el· (D. Pedro II) 50; Rolli- (B�l{JI;Cn
di) 38; Sarnir Mattar (Fa.1:!r.a A-

deVe 2U1) 31; Otacilio Ramos (I�i1epen
(11) 20, e outros joga.dores. CO�I

menos de vinte votos.
A sensação desta 6,a apul''l.çiío

.

�liás prevista, constitUiu a en

trada no certamen do simpa�l.�o
·D. Pedro II, de Corupá" qll�· re

centemente levantou o campe'l
nato municipal de futeból f! o SEU i
centro-avante cQlol'ed Horaviü, de

vastas l'ela,ções, arnizn'.:le;3 l: Si".

!latias.
'!i:' vóz eorrênts de qu'e O D,

Ppdro II se mantinha em silên

d.:., ob:!t>.t'vando, apenas, a dis

posição dos demais concurren

te>!, ·não descurando a enorlY,e

fa.milia dompedrina" de Corupi,
de acumular votos enl segro::\fJ,
dos quais, acaba \ie lançar mr.a

partícula sómente para mostrflr
a sua inevitável e perigosa p�e

_
.sença neste Certamen 'para con

quisia da belíssima taça e, wo
.-

vavellnente tambem, é Ob'-1ÍO. -dR,.

_ meda.lha de ouro, destinada ao jo-
gador colocado em prh'neiro )[!- paz de satisfozer Q iodes os 5U'JS tlxigênd;;s. Está sendo cobrado, du-
gar.

.

,
:�., i i rante êste mês, o imposto

Ontem foram expo�fos na �d-

AtN2A.__.._./:)1: ��f,i;J__ ..

I predial (2,0 semestre) e

_ trIne da Livraria Cli'ntral os. �a
__

I taxas de consumo d'agua,

�l���!st��í::j���· ê�t�el��;:�� DR'1·0'�dOC 1°mo �a '11
até o dia 15·

ao Clube .vencedor, e as trf,s me-
. -;;;;lI � • NA COLETORIA

:: .dalhas aos três jogadores coloca- ,

Á
. � FEDERAL

'dos,. doação do programa Radíl)� J�/ O R 1 A � li � I T � B A

C O M R8�U��kA<J EM SUA CASA f
-

. I Durante êste mês, sel'á
_ E8pOJ?te�, P-9 da Radio ;ia1''''-

p 'Me e H&WÇiii� I
feito o adicional restítui-

,D -= guà.
.

.

. vel.
.

�dllll!mmítmmnllmmmmm'ÚII�i;lllIllmmmmllllmlllmiIlUliilllnllílJmlJlmUIfIIII li IlIQ "·;! .. r ... ;� I Sabemos que o simpatico C.A.
_" . _

_--

'.--i�-DENNis BARDÊNS--

'---1"'---'-
,

--HÜ&&�J
--_.-

Fl:jzando que o comércio dominical está "constantemen-

Antes de sua ocupaçãó p�!lbs alemães, e da irl?po�içã?

dO'V t T h I'
IJI te aumentando". Zem.an acrescentou que êle' "está tambem

��g��:d�ç��su��t�r:�llhi� �,aai:t����{Z:d�;��;o�,��r���U�e!���t 01 a c ecos ovaqu'13 ��;:}��f���e!f�� ���:a����!s�:���!�1�:r;s��:i'0�I����O��7�
Quase toda indústria tinha seu smdICato, a leglslac:;ao estatal

que todas as lojas, também pertencem ao Estado, Zeman dis-

protegia o operário do excesso de trabalho e ,sub-pa�amento, s:? que a venda aos domingos da União Soviética "pode ser-,

as horas de trabalho eram a� lJ1�sf11as �{)S palses maIS avan- ,

= 'lM""'@t § lco�siderada' como estabelecida". Talvez o esteja, mas se oS"

çados, e o tra\=lalho 1?xtraordmal'lo era mtelramente volunia- .

. " • .
' ,

. tchecos receberão com agrado o ter relógio atrazado, fazen-
rio e pago·. '.. . ,.' mitindo-os compras com

J
no ao pass� que .na Boe�m� do Norte fOl lanç�da uma cam- do-se a JegislaC'ão social tcheca conformar-se com os baixos

Sob o regime comun�sta _tudo isso qesapa�ec�u, O feu-
.. vagar.·

, .

'.

- p�nh� par;!. md�zlr o� mmerros a trabalhar tres turno�. P?,r I padrões soviéticos, é outro assunto.
dalismo, que ,os. tchecos' Julgavam. ter Sido. elm1.mado, para Desde. que os comUl11stas conqUlstaram o poqer, contu- dia, mclUSl\'C o� c1ommgos. As horas de trabalho, em iabll

sempre, reto;no� re�orç��o com todos 9s estratagefllas.da:�o- do" bem havido um constant'e movimento por mal()r pl:-odu- cas como as Oficinas Auto-Praga em Liben, foram aumenta

derna -orgahlzaçao clentIfica -:- o cartao de controle policIal,. ção e mais horas de trabalho sem· pagamento extra, culmll1an- das de 58 para 60 haras por sernana.

aS telefônicas censuradas e '0: p,cider de propaganda dos. jor-',
'

,
.

.

nais e rádio, dirigidos pelo ,Estado. "

' do n� condicões que teriam sido consideradas cOlno e:Xplora- Nilo se. eleve julgar, éc1aro, que o Estado obtem tuelo sua-

Hoje em dia os sindicatos tchecos não são mais associa- . ção de trabalho mesmo há 30 anos atrás· Os estratagemas usa· vemente. A o.nosição aberta, que existe .em profusão, acarre

Ções livres de trabalhadores' capazes de proteger os interês-. dos para reforçar os planos do govêrno são aqueles :familiares j ta prontas e tcrriveis pellalidades, como prisão, trabalho for

seS de seus membros; são organízações 'do Estado cuja ta-. a todos os Daíses satélites soviéticos; competição entre em- çado ou "reed(teação"; mns a resistencia passiva, quase sem

refa é obter a última grama de trábálho dos trabalhadores.'· pregados, brigadas "volutárias" de estudantes .!Jara os tra-
, pre m�is difícil de deter, é r,az:cavelmente generalizada.

Cuidam' que os objetivos do Estado sejam lucros das quais balhos de fábrica e de colheita, e campanhas para atrair as I
Naa obstante os comunIstas parecem determinados a in

vão para o Est�do ,Ia, :scalõe� :favorecidos do partido, uma ,,'ez mulheres, para indúsll!ia�. anteriorme�te ,con.sideradas iha-
I t:ro�uzir o trabal,ho dom!ni.cal em uma escala naci�nal. Em I�

que toda a industrIa ": po�sU1da pelo· Estado. daptadas para elas, prmc�palmente as ll:du�trlas pesadas. de Junho, atraves da R�dlO de _Praga o co�entan�ta Dole)SI
A Tchecoslovaqula túlha' or:gulho esnecial em suas horas. Um aspecto desagradavel em um, !)alS tao fortemente ,re- I devotou téldo seu tempo n neceSSIdade de abrIr as lOJas aos do-

de trabalho. Antes ,da gt:-errà muitos trabalhadores, inclusive ligioso é a quantidade 'cfescei1te de trabalho dominical, que I mingos; e. C1!l 26 ele j�1l:11O,' �nn locutor ch<lmado Zenwn disse

os de escritófios;: cOEPeçavàm a.trabalhar às 7 horas de mo-' I está sendo imposto. A Rádio de Praga anunciou, em 18 de

I
que o �b).etlyo eh)" !\ITmlstel'!I) do Comercio Inlerllo ao fazel'

do que tenninavain flS, 3, hor� da tarde, e. tinham 'o' r_esta- do agost? de 1952, .que os mineiros .11� área de ?�trava e SOI?- essa, �x��encla, era pr·uver "rnelhor sel'Vlt;o para os tl'aba-

dia livl'e � tIm hOl'ano mtelrgente.,.no periodo de verao, per- lov tmhaln trabalhando lUfi expedIente domlnlCal "volunta" lhadol'e�. '.

.... liIIíiiiIIIIIR ta ... +I:I1I5I

Noticias de Rio do Sul

!Tesos BD Rio Gran�e �o �ul dois
. au�aciosos· falsários

.

de
.

�iDbeiro
'-

compreen'cicr que a volanola. ja-

r
de a ser construido

mais será aprovada, O criminoso durante o decor.rer
merece e deve sofrer justa pu- curso.

nição porem 'i'spancá-Io nãn" Como não podia dc'xar de ser'.

justiça aconselhavet hoj e em a alegria foi geral, urna vez que
dia. Rio do ,Sul. pl·Of.;'!','ssista corno as

POSTO DE SAUDE PA- mais importantes ci<\;ocles do }')c'-

RA RIO DO· SuL tade, vinha sofl'enc1n a Iu lt a 'ct<-
RJO DO SUL," 15 (Cor-resj).) melhor asatstencta no E!I'tUt' li"

O programa "Governo MuniclJ1al ;ll>ude púbüca.
êlll.Fór;,,", qULludo 'li'; SUa tntíma
apresentaqão, prnpor'conou acs Con1.) Posta t].:. B31l'li' {"':l .,.

rlosulfllf!cs, mals uma r.gr':;Hlavp!. provaüo, o Pl'pteltn l"n'i mn is

sur-praza. E' que o Pcefpit.o \-V!Jl.. um Importante htli,:arfl"1l1o ú :J811

dernar BDrn'hausen, trouxa ele crédito, no conta ('01'1'''"(,. ('01" ;,

li'Jol'iaTIopolis, dfvidumente 9[>1'0- população i-iosulense.

va.da,. a planta do Pnsl o di, Sau' Realizando sempre ern 1,!"()\'E-ito

O maor intSresse dos adeptos
do "esporte-rei l'esid(' na prr-Ií
mfnar, ond« o Cruzeir-n �llt·!P� C-(J

ruo fronco Llvol'il o. l\{ais uma

nesta c/..... 3(1i"�
do ano em

U&GAO ·DOS "DIARIOB ASSOCIADO."
.

f'''OP:a��DADlI DA.'
.
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tenha mais um rádio G ..E em casa!

Ca.pas Lord
Para sua proteção

CHANH: _. A Rainha das Modas

E' a guerra c o r e a n a
U I c a s o . perdido 1 MODAS

e imperatriz dos preçosPARIS, (SIP) - Infelizmente, alguns círculos I:0lí-
ticos eurooeus· (do .. Ocidente.) ..estão tendendo a consIde·
rar a Guerra' na Col'.éi:a,· cO,mo um caso _perdidO, T��o es

tá a indicar' que a,; bandeira da ONU nao ConsegUlr,a re-)
primir a avalatlché'verme1ha na península, �ue esta, sen-'
do castigada 'fazem quasi. 3 anos· pela ternvel catastro-

fe. Pelo menos., isto estão dan do a .compreender os gran-..
des líderes do Velho aóntinente, .em suas decla�aq?es pu
blicas. Não querem' êles a "extensão do confb.to , por
que isso viria prejudicar seus interesses. Ora, e sab�do
que a tal "extensão" se refere ao fechamento da. CJ:ma
em relação ao conflito;"única medida capaz de termmar

de uma vez para sempre com' a agressão comunista naque
la parte do mundo. Entretanto, como �á apontamos linhas.

aCima. isso não convém ,:iQ""s grandes mteresses de d,eter
minadas nações ocidentais, qU,e preferem ver a contmua

�:ão "sine-die""da guerra, com .,visível perigc: para toda �
humaniQade, que perder seu m,ercado na ASIa, e�nbora, e

claro estejarn esses inter�sse,s econômicos sendo

d�ena-ldos üara o bem do expanSlOnISmO vermelho no Conhnen- .

te A'mareI0. .

'.'

Causa extranhesa tal ,atitude. mas não é de tódo uma

surpresa, mórmente pará as comunidades européias hoje'
esmagadas pela avalanche do imperialismo verme.lho. A

precaria solução que querenl dar; isto é, prossegumdo na

guerra a procura de uma "vitória" - quasi impossiv�I de
se obter - será a mesma que 'se buscou para solUCIOnar
o caso dos üaises que ficaram' .colocados debaixo da "es

fera de influência" dos 'vermelhos, maneira preguiçosa
de traduzir eloquentemente, a: fórma que tomaria em se-

guida, .a dílatação. elo império staIrnísta.
'

.

O mCSlU;) está acontecendo com relação ao conflito
('lll'e,.no, S..,bem 0'5 influentes polítiCOS europeus, que a si·
\ u:ll,'ão jUl1l;:,is será resolvid�i, enquanto a China Comunis,
u continuar sendo a báse do avanço vermelhi), o qual,vi-'
sa não tanto a Coréia, mas firmal;' um ponto de in,....j;
cáo para aimplantação do '·pan.-asiatismo" sob a lideran
;,:;. de Moscou. EJs porque, na atual configuração dos aeon,

l�e('irnen{.os, a guerra coreana parece não ter fim próxitno,

Rua 15 Nov., 1:19:� - Prnximo ao C. Blumenau

A/lo· Folanle p.Hodo
de 10 po/t:gado!l; Dia/
verfica/; 9 vólvu/ó$ GE,
com lunt;õ�s múltiplas;
7 {oi"o;; dê ondas mê·
dias é CUflos, sendo 4

ampliados; cOfi/ró/e d.
iona/idade em 5 pOfi
ções; ligação para fo

nógrafo, com reprodu
çõo de 0110 fidelidade.

t quo5e cerlo que alguém do raffj,lio

!e�lha 'preferénc;Q por Oulro afroçõo tadiofô.

niCo €><otornenle no horório de seu progrotr.o

lovordO ... 1510 acontece frequentemente ... Re-

-

-

-

�olvo o problema levando paro coso um novo

ródio G·E, tste modelo ó um dos mais atra-

entes e de maior capacidade da linha

General Elcdric poro 1952. t um aparelho co-

TENHA MAIS
UM RÁDIO

A insist�ncia da Rádio de Praga sôbre a;; virtudes de
venda aos domingos prova que a campanha éel"eliberada. Ela
anunciou recentemente que 415 lojas de alimentos e prod'J
tos industriais nermaneceriam abertas aos sabados e domin�
gas, e que no devidó tempo a idéia seria extcndida ás cida
des regionais. O comentarista queixou-se que, em Ostrava, as
facilidades de c-omUl'a e venda não tinham sido fornecidas nas
novas industrias, �:;orque se "queria tornar as condições pio--
rcs (Iara desnertar insatisfação. .

-Cóm as -condições tão más como jú são, êste argumento
parel'e um !)oueo forçado. O fato é que as excessivas horas
de ll'abalho nas lojas, além de privar ('s trabalhadores de
ódio necessário á cultura, relaxamento e recl'&'lção, são muito
perigosas ti saúde. E' por esta razão que as horas de fi-aba lho
dos ,<?omerciários são tão cuidadosamente reguladas' nos pai
ses livres·

Dentistas e m'!hões de

Koynos-istas compro
valdffi que Kolynos pcr�
E"n:a l'...�olmfllte o hã1:to,
rcfresc anjo a bóca.
AI<im disso: Fo!yno.>
combate ektivametlte
as cáries e reul.!""
muito mais.

KOLYN05 perfuma o hálito

I
l'AIOIACIA DI'

PLANTA0'

Acha-se de phmtão,.
5 a 11 da corrente, . a.
Farmácia Glória, á rua

15 de Novem!Jro, n.o fi!)!.

TF,l,F.FONRS MUlTO
. 'CHAMAllOS:

f'OLICIA 131e
�h,)MRF.rR{)� 1148

ROSPI1.'AIS
Santa babel .. 1196
Santa Catarina •• •• 1138
\lllIlicipal •• •• •. 1208

Assistencia PubUca
A' disposição da popU:�

lação local, encontra-se no

Hospital Santo Antonio,
a ambulância de "Assi.$-,
tencia Publica", que a·

tenderá, gratuitamente.
todos 08 casos urgente.
de enfermidade oú de
ferimentos graves, a

qualquer nOTa do dia ou

da noite.

PONTOS DE
AUTOMOVmS:

�l Rio Branco ., 1200
Praça Dr. Blumenau 110:.

e 1178
Rl1@ B Retiro

Imposlos a paDar
NA FAZENDA
MUNICIPAL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUARTA PAGINA

tratamento e verá os bons
resultados.
SEU PESCOÇO TEM AI.GU·

'l�I:AS' RUGAS
Empregue nieio limão todos

levemente -as sardas, 'uma "por'
uma, pelo nienas duas 'v'cze�'
ao dia.

'

.....

A SUA CAHEI.IURA {,OtTRA

"::,,,' A-

Sempre será precisa a tua YO� .yiuda não se sabe de onde.
e Indispensavat é li Iuta renrre nós como inimigos e amantes.
Se não ninguem --. -ntnguemf - reconhecerá este destino.

II Não importam os mundos'��e pOder';i,�",(m�ulgtar s6:ünho
nem as rosas expostas nas, estradus para alegrar- os olhos, 1)
se não earnínhares eemígo: mas se o fizeres. aqui estão as rnil�has II

ii

! mãos.

I!

dr. Karl Evelbauer, Fran
císeo Mazzíottí, \ Gel'l"lrd
Mann e família .. João Ou
tenes Pogelli, Mudo Ma
noél Novaes e sra., Fran
cisco Blasch Junior, e srta,
Ilse Koglin.

'

-- I:IOTEL HILETZ -
srs- Iríneu Wérnes, Ladis
lau Isatkowsky, Osorio Ro
drigues, Euclides. Selíng,
dr. Ingo Altenburg, Fran
cisco Kraewskv. Fernando
'Costa; dr, Heli;'Carneiro e

Armando Nogueira..
U 'Preceito dO m�
CADA COISA :A SEU- ,

'TEMPO

OS BANHOS de vapor no

rosto são de positiva necessí
dade para Iívrar a pele dos
cravos, suaviza-la e ativar os

tecidcs cutaneos, Exerce a

lem disso, uma notável ação
tônica e re iuvescedora sobre

heg
CHEGA o verão, e com elo

Conjunto vara prala, eompos
to de shurt, 1)ul;;1'O e casaco.

As duas primeiras peças sâu

Jeítas em linh<) (IUadrkula{{IJ
azul e branco. O casaeu é ver-

[lpquenas preocupaçôes que o

:\lnigo sol rnultipltca. Em be

.ozu. I) fator tempo é írnpor-
Lante. 'I'empo mcr , pois o que IlO inverno

pode :iel' dissirnularlo. no ve

rão é uma preocupação muito Iseria. Mas para tudo há rc

medío-
O limá'), para a pele que

./

melhu.

do. tanto aquele (jU" marca ,)

n:](Jgio, como o que !:'e faz
»errtir em frios, calor ou u-

Rainha das Modas e ímperaírlz dos

não é mui lo seca é bom, Cor
te um limiío em rodelas e pus-

��Ig�����
�

MO AS CH NEL
W

se-o Suavemente sobre ".IS sar

das, O mel. o leite e os crc-

Vestido Marce à

Vestido de Seda à

(HANEL para sua eleganda .... Rua 15

Blu..

310,00
420,00

mcs a base de pepino tum
bem são recomendáveis.
Outro fator importante no

rosto de uma mulher é a bo
ca. Uma boca bem pintada a

judará seu rosto a ser encan

tador. Em realidade, pintar os
labios é coisa importante e

mais difícil do que muitas
imaginam.
Deve-se ter uma técnica es

pecial para fazê-lo escolher
bem o tom do baton, o tipo do
mesmo - oleoso ou não oleo
so -- e saber fazer o contor
no sem deforma-lo, tirando
com um Ienço de papel o ex

cedente.
Detalhes pequeninos, pe

queninos, amiga, mas que
muito a ajudarão a ganhar u

beleza.

preços apresenta a última novidade

Vestidos Bangú

em;

à
.. .,' ...

Dr. Aires Gonçalves
-ADVOGADO -

J &mdencia e esC�ltÓri.1
����=m=====m="-m=�������������! --BLU�AU' __

���aauu��������""""�����""�""����- &u. �rusque. '5 - F6uel 1'71

.�," .. . " ...

Cr$ 50.000_000,00
30.000.000,00

-

Cr$ 80.000.000,00
'

de Novembro 1393 próximo (ine

R E C E B E ,1\1 o S

BOl\x-nRlL - CÊRA PARQUETINA
�- }"ErovIENTO FLÉISCHMANN --- [ F 'F7

UM ,IODuro DO

U..O".10IUO

'F6miii1� do Dr. Domba·
.<111 Ja&1iaribe, l ba.. da
coerarill, li milsgnna pbUlbll
da ,fl6ra ,baIIsfleira.

Senhores Come relastes "çu_a_l,S de,NQ.Yembro, 8.1), 876
'. �ITelefone', D,O

'

1306
·(iaba, Postai, 2�9

..

TelegJllUnll; -., ','JALAÚi;:'
c,�,
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América de Joinvile

cl e Fu t e b ó I p o t

Sebastião ('uz

"ilioi'.I � I BLlTlVIE�AU, 17-1-1953

de ,:futeból·

81Uf)1e"'. � ,

, !; .
.

,- '3c�

nisto· c'idade: Palmei(Qs

auense

spor tis te

Com vistas ao certame es

tadual. falou-nos o coach tri
color que os preparativos de
seus comandados' serão ínten
sifícados e sua preocupação 1
maior reside na fórmacâo do t
aíaque, que provavelmente t

obedecerá à esta constituição:
Teixc irin ha. Otávio. Euclides,
Pet.rusky e Joine.

oH. PROBST

DR. TELMO DUARTf PEREIRA

Publicam.os há mêses, com comunicação para. compar�-Itodos os seus detalhes, a. pu- cer à sessão de audiência, on-

I níção imposta pela Junta Dis- de deveriam expor' os fatos
ciplinar Desportiva da L. B. ocorridos na luta contra seu

I
F.ao Flol.'est.a d.e RiO. d.O Te.s-.! grande rival de 'I'esto Central,
to, devido desagradáveis acon quando se sabe que fôra ex-

-tecímentos que tívéram lugar pedido ao alvi-verde um ofi- '""""
em seu -gramado no returno cio neste sentido. Pretendiam -------�----__,,--------------

. <

dó .eert�me A�t 2,a pivlsão, tornar sem

-.

ef�itO o [ulgamen- F"I"liado O Imazo'nas em ��rater-

qu-ando prel iou com o' Vera to que resultara no rrgoroso , r; 1&;._
Cruz-

'.

castigo na reunião dos mem-

t"M
" •

Seus dirigentes .ínconíor- . bros d� J. D. D.;.. dia 12 p.p., ex raOl1a.alnarlOmados com: U nena sofrida os quais índeferlram sua pe-
190 dias de suspensão) alega� tição, contida no o!ício de 2

ram não ter recebido qualquer de dezembro de 19<12.

UM PRODUTO DO

I.IlBORIHÓIHO LICOR UE CnCllU XAVIER S. 1\.

CI1?,URGIÃO DENTISTJ.�
AO LADO DOS" CORREIOS E TELEGRAFOS ft

A' ALAlliEDA Jl,IO B.RANCO N. 8 �
Médicos Y

--._._. CLINiCA GERAL., ---"
. �slleci�list;:t, �m poenças .de Criança I

CONSULTORIO; F'lorfano Peixoto, 23 - 1. andar -

-I
i

. Fone: 1197.
��

\REsro'NelA Rua

��ai�ô��çioFcin,
f074

�DOENÇAS �
DR.. CARVALHO .�

I

'I ··U S E N I E
MOLESTIAS DE SENHORAS

DR. RENP\TO CAMARA
. j)OENÇllS INT]:t�RNAS

OPERAÇõES ONDAS CURTAS
Consultório: Travessa 4 de Fevereiro, 3

Fonese 1433 e 1226
..

DR. GEBHARDl HROMADA
Especialista em alta Cirurgia e doenças de Senhoras

Consnítas no Hospital Saritá Catl'i:dnll
. '.

Das 9. às H.e das 151/2 ãs 1;; hs.
'.

- BLUMENAU.:-. llOSrrTlíL §A��{l' {)AT�RIN.t\
INSTl'I'UTO DE OLHOS·

OUVlpOS·� N'&l'UZ E'G.ARGAN'rA
.. '" • DRS� lIVA�E$ e HfUSI � .. IS

!WA Xctl-�:Q�l�(",v.! ].pfi,-� ;t'(j';i AND�1.

DR. HfRBE Ri
.

GEORG'
.

AD,VO GA D9
ESCRI1'ORIO:. HOTEl, 'UOLETZ - BLUMEXAU....

FONE-15<n

Corre fores .

.•

UlMÉR 'lAFFRONT

Oficina
,., ....

COMFLETO RUA 15 DE 1.436

(Defronte á'o H(ine BlumenauH)
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Desp. I ustri 1 "

1 OCI ç o
.'

Pedro Cá foi crock preferido A entrego! dos
'. vencedores certame.. o ...... premies aos

Na prrS('lj('" do Deleg:1do
de Policia, .1 mdiante decia�
rou qll� h::tvlC! J"'dido empr"CS�
tado 'j; féJTamentas de Fr·
Lirich, ;, qL:em "s devolveri.:a
mais tarde. fnle· oue foi des
mentid� pOl. (-!:'Ü' '"último.

votos, Angelo Ledra com 23
votos e Pinguim com 21 vo

tos.
Diversos foram os jogado

res com menos de 20 votos.
Tão logo foi do conheci

mento público, rumamos pa
ra a séde do Industrial, onde
o dr. Orlando Bertolt, mui
digno Presidente da LRD, a

quiescendo a um convite do
Diretor de "A Nação", fez
entrega da Taça' ao Clube
Vencedor, entregando as 3
m ..dul'has aos jogadores mars

votados.
Num ráptdo improviso o dr.

Orlando Bertolt destacou o

papel da imprensa, mormente
na época indecisa em que &

travessamos, aproveitando o

ensejo para se congratular
c:?J11 os c01:nponente_:; do_pelo- VATICANO, 16 (UPJ __ , O Europa OC.lr',lWl
tao operamo, por tão expres- "O-I:) t R " , \

'. d: -u '1'1 "E
sívo trlunf . Ressaltou taru- serv� or,�. omano, or7 oeira

_, a.' l.· ,-

�

b - di . d 'd tl gao semí-orícíat da Santa Se o con1e1'C1O r» ln os j.aisos

Cf"!'1
era

tem, os pre ica os os a fe- informa que o govêrno da lU_' munistas. E"" \ advertênvla
as .qU� m�ecer�J?t a pre e·

goslavía- recusou �e a ace-itar I f31. parte
ln quar to relarel':o CHICAGO, 16

rlen�Ja os espor JS as rlOSU- u'a nota do ValÚ',PH: datada anual da Or z.mizaçâc da r�,_
I perspectivas dà

enses I
- " .'

I E t d U 'd
�

L ,; < g' R I d de 15 de dezembro último Na "pel·açao ,'.C') tOmwa. carne nos 'S a o, nl os Bao
000 a se ulr o sr. o an .- f'd t S t S' I muito alentado("'� gnç�s ao

Schawaro'i'(ski agradeceu na
Ie cr1 a no �,a an:t· e aCl!'1 Tl'em�nda exp osáo \,. _

'"", _' ,i .

nalidade de Presidente da sou as autúrldad,>;:l tI,! Belg-ra- lleno de St>raje,v(> cçmtmno aUI1le�lt(, d I pr,)du�

.9A D I d t' I f d do de realizarem m·Ü3.llça e BELGR" r 'O lI) U1.>', 'çao llorte-amerlcana, e111 lima,
. . n llS na o 'erecen o

' " n� , 'I � --

'd' d 1 J'
aos presentes fa�ta cervejada.

de prenc}erem, �:n WCissa �&-l Tremenda pxnb1ao d'-,,,,uvu I me Ia e set_e mi. P<:�' (hfl-· '

Na 'raea da Vitoria os des- �erdotes �,ut'J'l( H. Acu�')u

'I as instalações Lill�'ll(,S i'lges- Esta dec1ara<;ao fm, feh'�" pejo
portistis beberam ("ampanhe. am�" � g_? ':_'CIO de �l�n ele lavas perb tle ,:5cnievCt. As sr.� J0!ID }!.��ne�, _ p�<!slO�n_te
gtõntíl oferta do dr. Orian- per;;egmr '" 1><.!'0.13 CatolH''.l,

'I primeiras no ,1'::,3:ll l11c)1t\'·m do::;. f�lgoríflcuS S,w":,. �J\cres.,
Ôõ BertoU. Finalizando tão Grâv� :.úv€rteuda ,que perderl TI a Vida vIHie e centou o �:r:.. Holme:; qüe o·

agradav€I reunião, o c",i:n Estrasbu",;J, 16 tUPI ,-, A 'uma pessôB e q W OUt.:"l'3 .·m- poder a;Illl&lt'VQ do pU'lO nor�

te-ameriCano llumenta ao

Imesmo tempo ·lue a popul,,-,

5sinado O Contrato Para A Execucão Das ���J'i��r�âe����:�l��te::�:��;
, cento nos último, cimO,) ,anos: ,

Obras De Remocle1açãoDo Porto De Santo�
Serão'construidos mais 1.600 metros de cais

eleitoral n.o 1 do Industrial, Secura, Osny, �ngelo Ledra
I
Mirador - a emissora dos

Walter Roussenq Primo, agra- I e Pinguim - Jogadores que bons programas - Casas Per- '.
deceu o apolo recebido da

Isempre
primaram pelas joga- namoucanas, a loja dos pre

maioria do nosso' operariado, das leais e _receberam expres- ços baixos, Bar Havana -;- o

tornando realidade um sonho sivas votaçoes. ponto do cafezinho gostoso
dos adeptos do clube 'proleta- - Bar Ford, o restaurante

rio. I Terminou dentro da maior dos pratos apetitosos e final-

De nossa parte só nos resta. harmonia o Concurso de "A mente a Confeitaria Colam

felicitar Q Industrial pela

I
Nação" - Radio Mirador e, bo, ,o estabelecimento que a

magnífico triunfo como tam- finalizando desejamos agra-I presenta finos e variados do

bem cumprjment�r Pedro Cé, decer, publicamente. a cola- ces para quaisquer comemo

José Antunes, Konder, Cará, borncão prestada pela Radio rações.

RIO DO SUL. 16

lcorres-I ;)utis:::ntes
da equipe opera- verificamos que a contagem c almejado título cc.m . ".

pondente ) - Nas dependeu- ria. Após a apuração foram final foi a seguinte: Lo LU- 2.UH4 votos enquanto o Duque
elas da Rádio Mirador, com a

,
conhecídos os seguintes vo- GAR ._ CLUBE CAMPEÃO de Caxias fit'Oll com 1.062 vo

presença do sr'. Mauricio Xa-I tos: Industrial, 1.073 votos; - A. D, INDUSTRIAL - 2.0 tos. aparecendo depois o Con
viu, Diretcr de "A Nação"; Duque de Caxias, 31 votos e LUGAR - A. D, DUQUE corrha com 79 xotos.
dr, Orlando Bertolí. presiden-I Concordia, 4 votos. Pedro Cé, DE CAXIAS - 3.0 LUGAR Pedro Cé foi;) craque pre
te da LRD, e mais os despor- do Concordia, 530 votos; Ca- GREMIO ESPORTIVO ferido, com 1.573 votos vindo
listas Bertoldo Schuber, Oso- rá, 237 votos; Konder, 285 e CONCORDIA E ULTIMO depois José Antunes C-3m e53
rio de Moraes, Roland Sch- José Antunes 6 votos, todos LUGAR - MARINGA' F. votos, Konder com 408 votos.
warowskl, Osny José Gon- do Duque. C. Cará, com 295 votos, Secura,
çalves, Ar isteu Neves, Walter Após a ultima .apuração, O lNDUSTRIAL consegutu com 48 votos, Osny, com 28
Roussenq Primo, Waldemar ------- - --- --

dos Santos, Nilton Novais e

PI d dgrande numero de interessa-

ano e com' r-cíodos, foi finalmente realizada e 1 ' a
a ultima apuracão do Concur-.
so Inst.itu ido orn pró l do lute-
hol riosulense. •

b
"

t
·

Não erramos êj',\ afirmai' C nl e rI an'lca
���'��:�'i��:l:��U����I�slf2r:�� 1 Estimular as 'racas eDil prodldes que economizem dllllrsdentes pai'" () 1l0S,,0 futebol. . , TJ'

•
-

A eqnip<, prulétaria l'esolvêlll LONDHES, 1G. (U.') --.?, r-st.ímular o comercro com que se a hbr,a e3tt't�lIna se t0t;-
vir à luta com ínerível eutu- .1nflul'llte e nutortzado peno- I produtos que ecuiorruzern do- nar convei-sível nao prcduzr-

u, \ I
d l 1 "T'l T, k ' I 1 !, J f tA'

.

síasmo arrebatando o titulo lCO !llenSa ie rsan l'r., ,ares. . ra �ran(le e er ,) nn merrca

cobiçado por iodos os clubes. sllg�rlll ontem. q ue o. Peru, j ,�m estudo. e,;�)��.!�l. ela [0- \ Latina, !IOStO L!llr::. naquela
E o I�ldllstria! venceu, com ca- C���e. :U:rllgll�\ A�'getl�lIld _c I �n!Ca so!�:rcwl r ,"mIan�'':::l. �o:n I P?�:te d? �;1ll!.ldo,./. Iíbrn ê o r

tegol'lU. O resultadu e qlle te- I Paraguai
deveI am seI alral· I'; Amenca LaLlü1., publ!C.lOO �!:;a quas" t..ao "J11da comI) o

remos, em 1953, o Industrial' d?s para o novo ,p'h}!)[) Ou I oll�em em seu :mmero ,1e �<J- do!al'. El;t �ll1S de 1947 essaa

disputando o camueonato da! C'lmlllOllwca1t1I Bl'Itan!c:l de nelro, "The Banher" decbrou ,se13 repubhcas l.av13líl acu

. ,3 Divisão da LRD. \nulado um salda 10tLll de .

2:35.000.000 de estl'r linos. Em
fins ele junho ele H152, esse

lot>ll havia se redl.l7ido R,

<iI.OOO.OOO de esterlinos,
A publ icação sugere que a

Çrã Bretanha anime esses

ReCDS,ou-se a luuoslavia' a aceitar
\o'a nola de prutesto do Vaticano

Na ultima apurat;iw a pri
meira urna a ser aberta foi a

do Bar Ford, qUe assinalou a

seguinte votação: Duque de
Caxiás, l:l:l votos; ConcGl'dia,
6 Vütos e Inclu;,;t1'ial 1 voto, FPOLIS., 15 (A. Mercuria) destinado :l séde da novel
,Tõi',{. Antunh�, 117 votos; Se- C'onw já é do conhecímen- emprêsa, encontrarse desde
cura,_ 9 V?t05: Meireles. :1 170, ,tu públicG, após longos anos óntem nesta cidade, os Dire
tos; KO!1�iêl', 2 vütos; Esio, 1 I di" paralização voltará a fun- tore;; srs. dr· Ottoni Arregui e

':.')�O e Menelau 1 voto, todos ',danar, em breve nesta C:.tpi. Rrnanl Kramer,
fil1é1dos ao Duque. P!'dro Cé tal a Já trddicional Loteria dfo Quanto ao prédio destina-
do COllcordia, fi votos. Saitta Cat.arina. do às extrações, não poderia
A seguir foram apurados os Posta a sua concessão sob ter sido mais feliz a escolha

votos da urna do Bar Hava- CO'1colTêneia pública por de- eis que recaiu no de n. 23, da
na, com o seguinte resultado: terminação do Governo do rua Trajano, altos do Banco
Industrial, 165 votos; Concor- Estado, em meados do ano do Distrito Federal, situado,
d�a, 43 voios e Duque �e Ca- proximo passado, sagrou-se como se constata, na zona

X1US, 1 ,voto. Pedro Ce, d� vencedor, entre três outros mais central da cidade e, por
ConeordJa. 205 votos e Jose CGI1C01Tentes, o grupo finan-' tanto, de fácil acesso ao gran
Antunes, do Duque, 1 voto. ceiro do conhecimento eapi-' de públic'o sempre interessa-
A Confelta�'Ia Colombo, t ',li:-ta riograndense, sr. Otto

I
do em acompanhá-las 'de per

onde o lndustnal mantem a- N. Haseloff. to e para o qual a empreza te
gora a sua nova séde, foi a Agora para tratar da esco-

.

ve o cuidado de reservar ins
zona mais votada pelos sim- lha e s.daptação do prédio talações condignas.

LOTERIA
D E

DO ESTADO
S A ti T A -( A T A R I N A

(ConClui na 2u- pátSin3. letra 1j

" L "

RIO, 16 (Merid.) - Teve setor de exportação, vai ser

:!l.ugar hoje no gabinete do sr. ! devidamente formado de ma

Hildebrando de Gois, diretor neira a fazer jús à sua ex

do Departamento Nacional de pressão internacÍonal na ba
Pertos, Rios e Canais, cerimô- lança comercial. Dois mi
nia de grande importância pa- lhões de cruzeiros serão em

ra a economia nacionaL Com

I
preg!'rtf\!, nas referidas obras,

a presença de técnicos e di- Diligencias sobre o

retores da Companhia das I imposto sindical
Docas de Santos, foi assinado t Riv, Hi (Meridional) - Já
contrato para a execução dos! se encontram terminados os

serviços de construção de i trabalhos da Comissão Parla
mais de mil e quinhentos me- mental' de Inquérito dos gas
tros de cais, dragagem da! tos do imposto, sindical. Ago
bada e completa remodela- ra as diligências estão sE!Ildo
ção do porto de Santos. O' levadas a efeito quanto ao re

principal porto brasileiro, na colhimento e aplicação do im-

p:sto sindical de 1945 a 1947. nantido em S· Paulo pela or

Adianta-se que, terminado o ganização internacional do

levantamento contabil e es- Trabalho. A primeira etapa
clarecidas todas as dúvidas do trabalho compreenderá
,desse trabalho, os peritos e, [ma ,visita de toda a missão
-tecnicos farão entrega do ao local e planejamento. O di

mesmo aos, deputados Rodri- r-etor cinematográfico, sr.

gues Seábra, Bilac Pint e Brereton Porter, está em con

Benjamin Fará, que compõem dições de fazer o rnteirl das

a mencionada comissão de in- filmagens. Serão entrevista-

quérito, do,5 os técnicos brasileiros e

. estrangeiros e as' gravações
No,,_os membras da Fun-I posteriormente distribuídas
daçao da Casa POllular

,

RIO, 16 (Meridional) -I ao radio mundIal. A barragem
Monsenhor Helder Câmara, está sendo construida com o

bispo auxiliar do Rio de Ja- empréstimo do Banco Inter

neiro, e o sr. Baldomero Bar- nacional de Reconstrução.

Em Sa-o Paulo a se'de do!�a��t!�:ocÍo ��;�l��me���� �t:::dcfo c;:.����d:{nS�::p�rtt:�=
i traI da Fundaçao da Casa' Cla.

1 Popular, O ato do Ministro do

"C t d
-

d Ob
l���b���:�Ul��i a��ni������s� MOVIMENTA-SE O P.

eu ro fi ao e ra" ��;S;i�n��ert����ua��� !S d��; FPOLIS., 15 (A. Mercurio)
" 'laVaS· membros tomaram - Segundo estamos segura-

)OS8e, no seu proprio gabine- mente informados o PTB de
c, Santa Catarina está se movi-

Primeiros trab'l,lhos da Imantando no sentido de, em

Comissão da ONU jar.eiro corrente, promover
RIO, 16 (Merid.) - A mis- as eleições dos diretórios mu�

';;0 espce!;11 das Nações Uni- nicipais, pois o mandato dês
das, que desde ôntem se en- te terminará n 30 de janeiro
cC'ntra nesta Capital, terá eo- : em curso.

mo primeiro trabalho a bar- I Espera-se em março .futuro,
l':lgí'nt ri,} rio Piraí, depois o a vinda do Rio de Janeiro,
'scrii·,jrio da "Mão de Obra" ,dias antes düs eleições do no-

_

'

'\'o diretório estadual, a Flo-
l'ian6polis, o deputado fede-
1'31 dr, João GOülart, presi·· promp;->,�'.
dente do diretorio, naeional ver a crJaç'aü dt, novos murll-;/
do P'rB que auscultará em' cípios, notadaJ,12lllt' eom -, !o.i',:'

. !i'lol'ianapolis e em alguns dos

,'desmembramt-nro,
!.)Ol' e"

,

" mais,
importantes :l1unicipios razão, elo nl1ln icípio de C .'

do, hmterland catarmense, co- pecó, cujo j'l'deiio é do
mo Laguna, Itajaí, Blumenau T. B.. ,:

,-��----------------�----------------

Cervejaria Catarinense S.
JOINVILLE

o Guaraná Champa 'ne da

ANTARCTICA

Noticias df! Gaspar

Te fam os
exterminar

1. B.
De maior consumo em todo o Brdsil

areio Cr$ 1,50

VENDA DESTE mARIO

NA ENGRAXATARIA

cmc

oradore
a lOlla

de Poço Grande
do meritrwcio

GASPAR, 15 (CC1T�'SpOll- t:I religiosa t>lH louvor a São triz a missa solene, que será bem, sNá realizada Domingo
dente) _. Tentam os murado- SF-bastiã". acompanhada pelo côro San- próxi!no, dia 18, em Belchiorl
res de PO�'/] Gr"llde c;x,termi- ji:s'�a I radiciollal fésta que, ta Cecilia. Logo após, dar-E'e- Alto, neqte muniCípiO, gran
n�1' a zona .do MeretrlcJü, na- : lodos u,.; ano::, é realizada com, á o início da fésta popular,' diosa fésta popular em louvor
quela lo.c�lldadt>, _ "I f'xt'e'peJOII,t! bl'ilI�antismo es- :na pateo do Colegio Cristo I ao glonoso santo São Sebas�

� notiCia, como nao podIa! lt' ano, lambc-m, pelo que se Rei, onde não faltará uma I tiãJ, O vigario local já orga
deixar de ser, correu l,o,to r ob�el'�'a, n;i, fllgirá à regra, suculenta churrasQada, gali- I

hizou um ótimo programa,
pelos quatro cantos da cwa· I p(J�" e grall�{e o interesse Ilas nhas assadas, cafés, bebidas, para que nada falte a aludida

�e. O::; mOI'�dul'es de P?Ç'O ;
:.;::;ferJs catúlicas da cidade rodas de bicho, da Fortuna, festa, que este ano está fada

Gr�llde, Pllvwram um, abaixo pela slla realização. O nosso Aviãozinho', e outras varia-.Ja ét alca1H;ar um brilhantís

u�slllado ao Sr, Prefeito Mu· benquisto Vigario o Revdo. ([as diversões. ° nosso presti- mo invulg3.r. Noticias vindas
llldpal, para a extinção, da ,�rel l-�oqlle, ja tomou todas gioso Clube Musical São Pe- de Bclehiorl, dão conta, de

"ZJIl� Pt:;rig�osa" localizada ,'s providencias para que a dro, estará a postos abrilhan- (I'JC reina ali, um desuzado
nas lmedJaçoés d�,quele 10- . aludida festa alcunte o obje- I tando a aludida festa. i interesse pela realização da
gar.

_
! th'o desejad,:. Pela manhã, EM BELCHIOR ALTO

I
grandiosa fésta.

. Nao rest3, duvida. que é Ull? �erá reL:2da na suntuosa m:::- Com todas as p:;mpas, tam-
caso sensaclOnaL e que esta I

_ ' ,__ __
CASAMENTO

m�reeendo po: parte d? pU-.,. . .� .

Pelos laços sagrados do ma-
bhco de Gaspar os maIs. de· fíW'�dY�����

I
trimônio, unir-se-ão sabado

sencont.rados com�nt�nos,! � �1róximo, nesta cidade, os
Uns opmam pela, extmçao en- ! distintos jovens, Leonardo de
qua�to outros opmam ao con- í ( A S A ,Souza Pamplona e Nílda Sch-

tfr�rJO, O certo porem. c�n- I I midt. O noivo que é filho do
'Ollne aca��mos de ser ln- Sr Francisoo PampIona é
formados! p, está n�s mãos ,alt� funcionári� do es6rito-
do �l:. Pre�el�o MUl1lClpal" o

II "A r.. j P I T II [ 'rio da Industria de Linhas,
abaIXO assm'A,do, com assma- • A � I� prestigioso desportista e gosaturas de maIS ou 1nenos 80 f

. . .

{oitenta. pessoas) que querem
.

nas es er�s SOClalS e esportI-

de <lma" ferma ou de .

�

I "" .. .. - X _ _ .. ..
vas d;:t Cldade 9(.' grande

.

e

acabar com a z d �ftrCl, mereCIdo conceIto. A nOlva

tríc' Sob
ona o l.erp- que também é fino e gracioso I FPOLIS., 15 (A. Mercurio)

10. ri, o. caso OUVImos i ornamento da n:.>ssa mais aI. 1-
O sr. Governador do Esta-

�J:J.�r; daa ��e�V\a d� um ln?- . ArH"os n ara Homens.- ta sociedade, é fillla do con- do assinou decreto n. 344, es-

�('gundo �l" J"
ug':.I, � ql:� '!:J f" reituado cidadão José Rafaél I, tabelecendo novas norUlaS

.

p-O "

I _' -:-:.
a ni.o e !lla:� Schmidt. para os serviços de contabili-

S5n. e \i 1\ ('l-se a 1 POIS, " .... 'dade em todas as unidades
�1\ere,tr:z(',s usal1;, ,,_ abusam de �er.HOra� e CflafiCai. ANIVERSA'RIOS administrativas do Estado.

��a I�lfel:z, prOfI33:l0. ? f:0ndto Transcorreu ontem o ani- Ficam, mantidos para exe-

,

SlllI"-'In ue easa em craJc f', "crsário natalício do jovem cução dos serviços públ'
E v<!, e atravessar a eslra�él! Ari Pedro Corrêa, Caixeiro da e�tadllais nos anos de 1931ioS
��r? �omar�nn. ba�ho nc TIO.: fJ\r H���mar novlidadet"· Cnsa Comercial Armando 1935. co� as alterações püs�
�ura I�SO amda 11,.1 outras na- .1 !H_i j. � em �iugos pa- Spengler, e filho do Sr. Izi- teriorménte determinadas.
lural� lIlCO'l.l'1110nCl<lS causadi1s doro Corrêa, Fiscal Munici- Os serviços serão execut _

?,�i.lS _l�(,J_'e,l:'lâes, fO q,\!� v�m r� A lil.'t"';O V (' erH'.l'I-n�
I paL d�5 por uma equipe de eme�-

> r.PI�JlIlZ!), �s ��u laS _le.- I ii u n.i'il, • ,J" 11.\.1' �rafa &!ii Viu transcorrer tambem gencia a ser contratada pelo
d{Ln!r - 1)( las f edo!1de-,ClS, [ _dia 14 o seu aniversário nata- governo e pelos atuais ser"'-
f_ermlll:.ndu "�liÇ! palestra, licio, o espreto garoto Engel- dorcs d� Contad

.

G 1.1
dJfSe aquele m,'r<ld�r _

q�,I�

"A CA ITAL!J � bE'J't Hal'oIdo, filho do Sr. En- da sub-diretoria o��a Co�t�b-�
tem como cerio a E'xtlJ1cac do(

C
IS" 1 d d

,1
"Paralelo Trinta e Oiló" '.

_

ge bert chramm, pessoa de :1(,a C
•

O Tesouro ate que, se-

puele lo"al'
(ld I asa prestigio ,aqui. ]am cnados os respectlvos

i'E'S'rA bE�if LOUVOR A"
Completará, dia 19 próxi- quadros do pes�oal da C.G.E.,

SÃO SEB '\.STI
-

O I
mo mais um aniversário de com a aproyaçao da reforma

_

- A wa preciosa existência a gra- da secretaria de Estado dos
G,'\SPAR. lo (Col'reSptlll- dosa jovem Freda Pawlowf.- Negocios da Fazenda.

dpnt(·) -- Como aeonteee l)- n.�,.':I vy d:.'i llllue"'bro 1115 Id, fin(} ornamento da nossa A retor na d á eaI'
ll11altl]cnk, d,'v "'I"'! "'Pt' l'c·l} i·· J n�.l /;, � f'HIV i'!. �

1 ever r .lZ81'-
._ �', -

; '. ( socíednde, e filha do Indus- !",. no decorrer do exercícIO de

;;o.d:t ,t(.r('n�It·lra pl'OXllllo., <lu!

I
trial OUo Pawlowski, pessoa 1953. para a normalização de-

�O !1t'sla Cidade com as pom-
�

bastante benquista e relacio- finitiva dos serviços de Con-
1Jo.,; de praxp, a grrmdwsa ff�s-�_ nada aqUi. tabilidade a Cargo da C.G.E.,

SERA' REfORMADA A
CONTABILIDADE

ESTADUAL
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