
RIO, to ([vI,,- jdi .nal)
� Q "Dlárlo ,1:, Noite"
divulgou 110 í 2 c decjmo
noletnn Ik i'lquérito da

I susessão presidencíal,
Em primeiro lugar figu
ra o brigade ir .• Eduardo
Gome , com 721 votos;
Adhemar de Barros cem>
654; Getulio Vargns com
33'!; Osvaldo Aranha
com 278; Carlos Lacer
da com 131; El\IJ('o Gas
par Dutra com 130; Can,
robert com 122; Plínio
Salgado com 1 i;',.

;;- Brigadeiro na ;n,querito
O'RGAO DOS
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NUMEROANO X BLUMENAU. (Santa Ca tarina, - Sexta-i'airft. 11 de Dezembro- de 1953

TENTATIVA PARLAME TA 1ST
R A REFORMA DA CONSTII I�ÃO

163 deputados integra.ndoI" �"e��-- Ameaça de gu rra atômica
o Bloco Par'amenlansta I

dentro da. política" de.' f. reaRIO, 10 (Meri(Eonal) - Há dois meses que nos bastidores
'-

J
da Oamara dos Deputudcn, 110' maior sigilo, cone um doeu, Moscou: os 3 Grandes não querem aliviár a, teDsão mundiamente, para ser assinado pelos deputados da corrente parlamentartsta- Até o presente momento, 136 nomes já se alinham
no papel, subscrevendo o seguinte compromisso:"I - Para courrtenar a sua ação parlamentar e promovera prol>aganda da reforma da Constituição, reunem.se os deputados lurlameutaristas num bloco. que, sem interferir com a

�çãi) !'s.vedfie;í dos diversos partidos, orientará 11 campanha reJormísta.
,

2 r: � Bloco Parlarnentartsta rla ,Camara dos Deputadossera (IIrlgulo por um Ill'CSldente, um víee-presídente e um se.,
eretnríe.zerat.

3 - �Ompí'1lml�t"m�,,� ns eOillllünentes do Bloco parlamentarista a:

N

I' rd
de:;,

LONDRES, 10 (UP) - A em parte as esperanças que
agenca noticiosa ofjcia� so, hav.arn surgido ezn todo o

viéUca "TASS" r=p.r.llu, esta mundo livre desde que n pro
r.o ite, o !31ano do presidente posta de Eísenhow.ec para a'
Eisenhower para .::l controle cr-iação de um "banco de ener ..

Íllternadonal da energ ia ato, gia atomíca para fins pacífi;
, mica. cos" aliviaria a ter-são mun-
I· díal.
. Boris Leontyev, comenta- "Falando em geral, a Con;,
r ísta d.a Agencia �ASS, �iis�e :lh'encia das BC':1UUdaS .de;

I na l1rrmelra r<;açao sovíétíca monstrcu que as trés grandesao plano de ElsenhowE'r, que I potencias ocidentais não que.o presidente dos Estados Unt, rem alívíae a tensão mundialdcs fez, em seu discurso de
_ disse Leontiev _. Isto :foi

o�1tem, "perante �s l':.'açóes �� demonstrado tarnbern por umflictas, uma apor�gJ,l da polIdo discurso pronúncíado por Eit��...2..e força",. senhower, ontem, ante a As
a categoríco e rnpido co- sembléía Geral da ONU·

mentarko sovíetíeo dissipou "No dL'lCUi'SO existem milita!'!
-------------- --------- frases sobra-um suposto dese,

ío por parte dos EE. DU· de
aliviar a tensão ínternacío,
na1; mas, se se anallsar o dis
cn1"80, Eisenhower ameaçou
com a guerra atomlca e fez u
ma apologia da política de
frrrça".

_

Antes que Leontev falasse
€-tn francês pela RádIO Mos.
cou, a TASS transmitira- uJTI_
amplo resumo do oíscurso ,do RfO,- 10 (Meridional) __ O st-,presidente inglês, com raros Armando Correia.' voltando

-

presldent es dos domals partidos,

I
címentos. que outros comentários.

par-a. lhes fazer ',o;entir a urge n- num". VARIANTE DO PLANOte neceasldad e dr- urna conjugn- "Grlandemente BARUel-!
,

-

Tirou o policial a mas..;r;8.o clt' f:sfo,n-os destinada. a ar-I com tal situll.f'ãIJ. C:l11tudo, Leontiev (Íis,;e que"ancar o pa{�' fi grave "ltuaç,o nlente· ;Uberto' d� rd"p'J,nsnbilida- "o presidente dos,.EE, UU. JE!S- f
-

politica <;' ll,dnlinis[.nüivrt. "'j]1 I de pelo malôgro, da anteriOl' tell- tá tratando de' impfJT uma cara que usou an e os
:afundando tativa, sinto}-m.e< no dever de vol- nova variante' _do velho PlaÍlo ;<

'J! nr à prt,sp.nça das dÍI'€eõt-s }1ar- B_aruch de c�ntroiar li aplica- comunIStas,

buidas ue SGtl- ça das med}cl3:s para pros. _ ". _ _ _ _- _

'-
_ ,- _ '�:

pensa. ngt>rê! à presen�à I sugerir () rol o qu�::�se ��p.��. �t: ' �t�fci"��iI:���'ÉR':;jjij:�t�;�!it.!�::;:,tt::Y��':�lU��:rlv.s d!'!mais par'Udo,", {'om -

um 01>- zer; que se .ret1,1.1'fi.ffi E' conf'tHuam. Tl31o,_ querc.m um a�!Vl{l da ten� raI de Investi<Taeões que' ante<j€'tivc: mais I'esü,;to e uI'gente". ; t'ntr� si um orgão, de�ti.n:l':io :l i30 n;.undl�O �fl�e �:m-6>�� ! ont<m à no:,.ite'"p�esiliiu _uma ses-"Ra meses. tratava:·se de p":'-I" ;)I'[i�llar '" d '!".;;u polluc:R. dO- eon �ev. 'd t,s_ur<>; e 1

I ão do partido comunista com,curar imprimir no,'O','i rumos

:IO!
regil1!'.õ -E' preei"'ó, pelo m�n:Ja e,;so .

O J)rt�r den_':!:d EtlSdenho� '_receu ôntem. !WI TrlbUll�1 Pfl_l:�r.-overl1 e-o ad
.

't
-

"

h ..""'es-�o de e,'- se ""'<>1' e a alll e a "a a na
'd tT 'I f Ih

,

.

{} a mm:s .1',3<:;3:1 e apa_:guoc' li; . ",•. �« _,. ,. o "

ONU pela delegação nnrte-a- 1 eu 1 lcax SeIS c �� e:' verm,e 08com lstO. �reserY�r m-dJretame,I1'- ('�--t3D- de!Xan�; leYaI ,,(',',�o bois mericana o urovan1 d� f-:'Irma do Estado, de MJ:chIgaiIL Berryt� o ,n,glme. -,,-gora. trat'1-;:;e ao matadouro"
"

_ suficiente".
-

Goddoy tirou assim a mascara
s�mplc-sment� de .defe:ldp.l' o 1:�- "ESCltS��O. s�ra dlZH: qtt:: �,o- A TASS fez no�C.r que Ei- ,que usou ,dura�te ano�. apre-"Im", de p "1:;:OS _lm�dmtos €' 1.11·1 n:.o e.sta lnlClatlv:a com ': .!�: J\ 8- fénh:wer "admiUn (rue, se aI-I sellt�n�o-'Se e'j-lllo. comums,ta pu',:,etos, qUI' p.stao a vesta, Inc:.r-_') çao plqna 'do meu partIdo. gume vez os EE, DU ;J(J<,;sui- Il·a vlgIar os mOVImentos aos ($'
e. apena:il_ o processo que sera 3.- {Conclua na �.lL págIna íetra F) rll1l o que pudesse sei" chama. qu!'rdistasdotadr::-, que estam-o.s andando pa
re umn. $ubversão pae:r�ca, ou ,,'io-

:'''�:i��e!rgl���l���n����:�,ega�ifi;��" Responelera" ",,"'m-J8n .!'lI I,,,,,ente .<e" na-onlente se podt-'lrá negar". 1..- g. A

do um mon-::polio da enErgia
âtorníca. esse monopclro dei
xou de existir há muitos anos"
e que, ao mesmo tempo, ins:s..,
tia no poderfo IDI1in:: dos
,EE, UU..

"Depois , de fazer uma' sé
rie de ameaças contr-a um a..

gr,essor que pudosse
-

intentar
um ataque atómico contra os
F.E. 00.", 'o presidente Eisen
hower admitiu, segur-do a

TASS, que podia somente "a
ceitar com desconsolo I) fato

,

1 ---::'" utiltzar todos os fatos 1 rcun.rá o bloco pazlamentarts .

ou vida polrt.ca f; panamen_1 ts, devendo ser eletto presí,lar que se prestem, na propa,

I
dente o sr. Raul Pilla. víca,ganda da reíorm:., presidente o sr, José Augusto2) - votar uniformemente e secretarlo.garal o sr, Neste rtoda vez que a qU0,,�2U inte- Duarte,

leSSe diretamente fi campanha ,-��-�-�---
_

parlamentar;
:J) - apresentar 1.117.0 no íní

do da sessão legislattva de ,

.

lJ54' um novo projeto de re,
forma constttuclonal, nomean,
do' desde já ums CGmissão pa,
1'3 o redigir;
4) - promover no País ,e

especialmen1e nas rospectívas
c rcunscrlcõee eleltor ais a pro
paganda da idéia".

ASPECTOS l'OLI'J'I
COS

Sôbre O perigo
Raul Pile

r

a

volta
democnucía
advertir

aos presidentes dos partidos

DepUe O sr. Armand�.Corr�al
em favor de Verglho GOlS 1a

Nova
RIO. 10 (Meridional)

segunda vez .o sr Raul
Pela.
Pina

carta.

A oportunidade da apl'e_ -tOo ., f' d-sentaçãc da nova ,�menda par_:J mi uguam a o ...

lamenbrista, no inic;o do imo _ •

legislativo proximo, propiciá_ pressao comumstara uma n::.va 'tomada de posi-
ção _ em iaCre do reg:me parIa-I. BERLIM. ,lO (U�) - Sobe a

mentarisia. -

Da ultima vez u tr�zenws mil o numero de ale
. '

.. jn:cjatív�cdo sr, Ra�ll Pi,llD 9b_Ll?Ja�_ ela zona.._?r.�'7�ltaJ. ,�W? l)�{lOi�,-

-, tav..e, nllHoria.' stJ -lião 'sáii"u:try I ralü tia apl'eagaO! cotn1Ull',.,ta -1)1'0-'
,relléedor por não j-,er ,::;bÜdo ,cura.ndOl asE'), na zo,na' ocidental
<:\ "quorum" constitucional df� I durante Do ano corrente, I.;;so foi
maioria absoluta. regíalllÍ0 a03 -".'e r Ilelou hoje a prffeitU1'a
!Jarlamental'istas- O dirc'ito de I do ,setor ocidental de Berlim.
vma nova tentativa, que será Esse número de refugjados cons
feita no l1roximo a:1-) par:tltitue Um récord, pJis ILO' ano
constituir a comissi'io Ó� reda- passado, não foi alem de me:adu
ção da nova emenda. hoje se desse total.

yigi
!âneía, L':>'lll ,o objetivo t1 e ,�t!can
çar irnedi.Hios resulta los ('leito:
t'30is, sobretudo n,ooS Estados, Lo
go que, a carta chegou à UDN.
o gr,U pt-e'.sidente, sr Artur San
tos. e o lEader d?, lutnoda l'L

Afonb'Jo _\t'ino!', a-]!l'essaram-se
em procurar o -chefé libertador.
para unia co.nYersa, EnqUHnt'�
isso o Partido Republicano" 1':.'u

nid� rec<:bia o ',;r Ra�l Pilla pu'
ra ouvirl uma exposi'}ão verb,,-l
',bl'e a situação nacional.

Agrediu O Policial
O Diretor ·00 Jornal

RIO, 10 ,Meridional I ,- O inves_
I
sp.lltidos. Em seguida, desarmou o

tjgador d:1. Políci? 10 Estudo do i 51. ...-\zevedo, apossando_�e do re-
Rio. sr, Marco Auréli,,_ agrediu na I ':oIver que trazia na rit:t,�ra. ten. A CARTA N. 2
r.dação do jornal 'O Flu<11111ense". I t:;ndo 3Ivejá-Io. 11:io �.-nseguindo. A carta do sr. R \ul Pilla es-

seu diretor, proprietá:í:> sr. ,José I entretanto. graças à pronta inter- tá ,'asada nos seguintes term)s;
Luiz Correm de Aze,,'cdo O poli- I -\"('nr;iío dos emprega�lú� Cu vitima. "De o,utra fcita. tive 'Ccasião de
elal. depois de rapictl troca de,' Na iminência d� ser pr,·.,{" n pOlicial me dirigir ao p�'eddellte dapalávras. onde alegou :!uestões de fugiu. le\'ando consig j e ,'una do luniãO' Democrática. Nacional, en,I>onra. desfechou trelt'.-,,,dc, �oco n<l a<lversário. O jornalista apresentou tão o eminente 81', Odilon Bta�iace do jornalista_ prn;tnr.d:o-o sem queixa à Polícia, ga, e. Par seu intcrmétliÜ', l.' ,,,

Fi ao comunismo com
um

EVITAR A DIVISÃO
A segul1da parte da carta ,� a

que c'Jntcl11 conteúdo polít ico
mn is objeth'o e é a seguinl c;
"Ap,'sar disto" que tOdO',l os

dias é denunciado ]l'IIa impr,'n
,0 inclcpendente e "ncoui t·:)_ éco
ne C::mgresso Nadon'al. os VIl'
ddos naciona.is nií_,.l Parecem daI'
acordo d", si. Limitam..sc a pt'n
sar e'IH termo!' etc pel'fcHa. nor
malidade T'Q�ítica e c'onstitucic-
1Ifl.1. na sucesiliio pn'sirteneial e

mls sueps,ões estadlHd'", E pior
do qu:, isto. divid'-�llrse ú contra
pÓ' ;m-se ao. sabor d" intrres"'e.;
íme,l,iat',Js e ml:!'ument.. f'1"jjo'

atender ii convocação da comissão
Co nsulta da cfJlnissão de inquérito sobre os jogos

FRANCFORT, 10 IUPI -

te à l' Illliz._'l�áo üas in:veittiga
çõ,,�. Sustentou que a (�íi.ma.l'a
podE., '('J-nsUtuir comiossões dI'> in
quérifp pa�'a vel'ifieul' a efit'acia
<1.1. legislação pena.l vigente 1<0-

bre os jogos de az:u', bem aSR:m
O as conc}ições nm ql1P. a� contra

vcmções dessa natureZfl vcem
sendi"J praticadas,

RIO, 10 Ij\Ill'idion(lJ) -- A Co

mis:'ii'_:; de Constituição e JllSti
ca da Câmara examinou a con,

';Ulta formulada pêla c.omisgão
pa.rlamentar de inquél.ito so,bre

os joges de ,azar, a qual pene que
;;eja definida. no ponl:) de _

vista

,·on�tituciolla.l Ic·gal. eompetenclu
dç. tais 'Jrgã.os para tomar depOi
mentos das a_utol'idndes esta-

Afírmou que o secretário
E"lado ou Chf'fe de Polída
não ate-n<l' t7 a con.,'�'en,('fi.o,
comissão rB:lponderií. ctiminal
lr.ente. devendo a conüY!;áo PI"
d:t· providências ii Ju��tiça,
.A mat{'ria. irá, ii. pllbli<:M;ão nO

fim da qual voiar'cse-á. A Co
missão discutiu O pro,jctp. visan
do krnar q'xpl'essO' que a eman

cipação
-

por outorga a pai ou
mãe não ·dependel da

-

homologa
ção judicial para que pr,oduza,
desdo logo. seus efpitos. Os tel'-

mns do pareceI' do relator fo

ram aceitos pelo substitutivo,
det'el'Illinando a inscrição -no .rE�

gistro civ>il das peS'i,0{lS naturais
e da emancipação por outo,rga
de pa.l ou mãe, que não depende
da hom-:>lo-gação jud.icià.1.

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

ele Aranha' contrario
ii concessao elo abono de natal
Hoje a palavra final do

. presidente. da "epublic a

Parecer
RIO, 1 (J (Mel'iC: 1 '_ Est011 Frf'del'lf'O Sclunidt presidenteseguro dt' fIU"', com a tralisfol'_ (l;"j Sub-Comissão da Industriamação em reaEdade do plano c;p Alínl('nta�ão da Comissão

que me apL'eRent:m.l vlsando a de DE-si'!lvúl'.'imf'nt·) IndllBdendêl' ,às nceessldad(·� de irial.
sub_.:dstencin deiS ,ln�3c', \�OPU; Dur:wle fi longa Lonversal::ço,cs, o eOI1lI.ll11S!r.o d,'lxara

I <:ão ql�� 111<1'1l"vcnll:' com {Ide 8:1' tlJ11�1 amCle::]. :ornan- I vr:sldente GetlllL:; VargAs, osdo-sc apf!ll:!S um i�nt3smo no ((cnicos norte-americanos exBrasil" ---=-- disse o;ltem fi l?re- puzer.lm ao Chefe do Gover�ldenle Vargas _�03 �ecmcos 110 os rt'Eultados até ag0l3 aInorleall1Cl'lCallOS UE: ahmen1.",- rançados, mostrando-se entu-
siasmados com a.s pl)8sibilida�
ocs da rapida execução do
pian·"), que comm:eendp., in
<:ülSivc. a transferencia de aI
gumas industrias uli:-,lentares
estrangeiras para o !10S!>0
país,

Verlladeira e fecunda

I'cvoluçifi

rtüs. eSCllle<"C11do a rp_p.--l'c.U,F:"; r]p •• j_q €:letivas 'Ou n.'io,

que tais r'JrlllJinat:;õr-R p(llí(lC:l-"' -u !'r:i;Üu' inif'io\l pare'rel' 1'(;'3·

POdf'.r:',r, ff'l' !"Ir. t!Pit"Í!"-" ,lo P:;Í;,_ '\:JtI:l!1flo !1 llr�e;;sidu.d" di!. fixa;
r'úo t1uieial da i!On1pel cneia ela:.
�omissões de inquérit:J 11U tocan·

Va:::,ga� Sem Alternativas
No Terreno Das

o sr. AUgLL"to F'reder:,cf>
Schmidt, que v{'rn acampa
ilhando os estudos ora r,',;Dliza
rios pela missão Hr.cri::JlUl; :1-
CTf<SCelltO\1 na ocmaão que,
eom -� contrato inspil'Hdo pf:'l,_}
j,residente Getuliu Vargas e
qUe teve tão bo'l acolhida
por parte do ministro da Fa
zenda, 1':1'. Oswaldo Aranha, o
atual Govel'no col')'!oll o pro.
blema da alimentação publí.
ca brasileira em se'l.� term{ls
tecnicos, D'sse ainca, que ti
l!ha esperanças de ':Jue o plano
fOra iniciado se constihâsse em
lima "verdadeira- e fecunda re_
-volução".

l�lll Out n,:.:; t J UlÚ:�. \);J l�Hrlído.s
n:i.o 01 j{�ntanl. nt.') dil'igClTI: .:-:rin
UIT3:"itados ao snhm' C!(' a.eoni f'-

Hão se conforma o juiz
cem a subs!Huição

juiz \ViIliam Clark SUSl'e,lH) p':
Ic, Depllrta,nll'nt,o dI' Est::tdo- das
funções de principal juiz hortF;
amerieano na Alelllanhn, anun

ciou que teaciona pl'''.,;idir ll{l]:

malnumt.e a aJJCrtUI':l del, el;rt"
'I', "r"unda-f f, 'u, DÍl."t' Clarl·
que não tom::rrá conhecimento d':i

prC'sel'lça de um suceSSOr -'nteri
no ,nomea.c]<1 ]ill,1'3 substil ui-ln.

RIO. 10 (Meridional) -

_ SE\- I' ra
- dirigidp,,} através d;Ol sr. Lou

gundo ap.urou _u. rppol'lagcm o rh-a.l Font('s._...por uma comissão
ministro .osvaldo - Ara,nha d�u de fun�lónários chefiada pelo
p&recC;ri contrário _' ii, sr, Licio Ra,uer. que há, dias e'S-
do abono de Nata.! mi- funcio!"!a- t€ve no Pdacio ,do C"tete 'havia
lismo público. Sustentou o· Ulu-

ções .solicita,das pelo sr. Getulio

Vargas ao Tainistro da FaZend1l.,
"- solução final foi tl'cns:i'erida

p:n;a ru::lje.
Ontem"

voltou ao

Ministerio da Economia
Finanças

e Refot'ma Bancária

vll1'iv:?1 onte\",
depu,is de- consultar () n-íinistro
Osvaldo Aranha .e !iele r,'c0her
a informação de que o Tl8.rc-�er
de, ministério dl!. Faz�nda SÓ:lo

ÍlrrdB chi'gari? à Presirltncis,
marcou para. hoje_ umo, npVR nll'

Pres, Getúlio Varg-as

RIO 10 (Mm 'Í<liol1fl,11 - C': n
forme antecip'l.ffiOS_ ü sr L'3l'af!l
Pinheir;:Jt )pu da tl'ibuna

.

d!l Câ
mara o rBlatóú) anua I que o

pr I.:id.-mte da COmissiio de Fi·
nanGus é \("'I;.ii.gado n. apl'es�"!ntrll
após a i'lab{,iI'açáo do O!ç"lnwn·
to da Repúblic<l, Os tq:'cos prin.
cipn is dcsge uOCUlilento já fn".t.',

p:r nós lhlblic'ados ','lltem rne;'

:no.

governa.mênial no·.; assunto,,; €-2(;,
nômicos ,Por isso IneStr1t) n",' ,
d&ixOU pass::.x a oC:Jsiã.O' n:trn. r o

''(Is ataques ii. politica cam:-'bJ
,'o ministro da Fazenda,
Interpelado sobre a p.-,ünrill.

70, 'J '"r. Isra.el Pinh!'lro di';",\",
Lrn síl1tes.� e-e\' contriir.!o a ,::-�.
sa ot1entaçilo dQ> luinistro da r�I.•.
zenda. 111as não podia deixal' df!
rec,(l'nhecec que nãlJ l1'ivia outro,
alternativa dian1e d,.. r;l'ilvida ,\"

1 - Cx1u.ç.ii{) do l\l!ni:-;i,fl'io "" 1 agrÍ(',o:las. isenção �e ta:i�as
Economia. eoncesslio de canlblO' 0'[101·11.1 1':"1-'

2 _ Reforma ban"ári". com fi I 1':1. as impcrtac;ões �te' ma'luini-
criaçã.Q do :Ba:ntlO It11ra1. rio dcstí,rwilo " ln,VIJ11ra, ete,

3 - COnsjnh�ão d, "m� rede

gcral do.! urmaZl"lls. sil;-.:; ,�f.l· V ,- Mudança da, Capí;"'ll Fe-
gorificç,s deral l}!lra Q Planalto Ct,n:trat-

'1 __ Estabeleç,;mf'nto de, tuxas Paxa. O 'Sr' Israel Pinheiro a 10-
difet·eIH:ia.das n:a 1 >gislação "tri- ca�ização da (J'Bpital da Repúbli:
butár'i;J., com incidencia men'J,I' I ea no Rw <'le .T'HI.eiro, c?nstitu'
de impOí!tns sôbxe 3JS indústrias

t
lima -"anom'llia insu.stenta'>"el".

Tod3via. somente hoje ii tarde
ri pl'Bsidfmte da Repúb1ica. t1arii
ii. pàlav:l'tl

-

final 50hre o a:osunto,
A resposta a,o, apejo que lhe (G'

cão, contratad':s ;.lelo govern,
I'rasileiro para estudar {2 exe�

{�utar um 91ano de'it-n1'\do a

criar '.101 sistema de alimen
tação sadia e ba?"'::t!.� ao 1)0SS'

povo, Os tecnicos: sr.s" (;t!or

ge Ho\vard, Lulten S3r1;8 e

John Guernsey, f.oram leva
dos à presença do pl""sident.e
d::: República- pe10 sr. Augus10

A leitura durou cerca de du,,'�
da situação do paíshoras e os a,p�,rtes oferecid<:>s nii"

se 1'�;\-C1;tiram de Illalcr sih'--aifi CONCLUSÕES
cação, O pl'incijlal apa.rteant€ foI Para normalização d" situa_
o �r. Tristão da. Cunha, no t,�, i�i':!) nac-ional, ente-nde 0, sr. I,,.ra"1
f''1.nte ao combate sistemát.'co a Pinheiro qu,-, sÃO .indisJ)ensúycis
todr', [l 'l1ialq,uer intel'IPreni:Ji'l'i> urgent;;s rui ,1I"Euinte�l ,fi('did!'l'l �
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VENDE-SE
Vende-se neste JornalFil? preço d" uca.sião e por mo

tivo d" mudança. fim bem monta

d..
.

)311-1'. com pêqÜf!:nlI.1I ii!.cQmoda

ÇÔÍli, 'l'roido no 1ia:l.uo do Gà.l'-.
Cll<. Otlma ireguezla. 'f'fa.t!ll1 <!om

,,'pcollrletário, i\ RUl> 'A_onu

":t. 3,7Zii, '(ao 1:I.do dü 'C1D$ Gal'cla);

PROtURA EMPREGO
.

_"'. I
Sllnbor Ças:J,do com 2 anos de

Ilir:iticll. de vtafante e balcão, :po-
clenu!) alH"egentar 'lualquer :refe-,reneía, orerece-se l>;"ra Úãbalhar
no. ramo, de: !lreférenf�la com :fir,

,luas. nesta praç;l.
Tratar co:m. Alcides, li. lh.a 15 de

Nllv.' 828 - sobr.' sala i ou, lia vr,

Za Nova n.o 1340.

TERRENO EM CAMBORIU
�.

VENDE.SE por preç{li de
ocasião! e muito bem situado,
€studando.se fatUidades 'para
... pagamento. Tr?tar à 'l'ra�
vessa '4 de Fevereiro. 105. A .

I

ímpetos de fera acuada, o jma-Iginaría um dramatuvgo vul.,
gar, um grosseiro explorador
do "guignol". Aquele que de IBernstein chegasse a formu
lar um tal eoneeíto seria o

iTLUÍS debil cronista de teatro.
Não teria logrado �e3�f'r um
müímetro dentro do peço trá.
gíeo, que era a alma daquela
hipersensivel eríatnra. E' fa
to que a hipérbole pertencia
ao seu estilo. A hipérbole jun.
tamente com o SW1ÍllCS-O. Sua
forma revestia muitas vezes o

colorido de um ba<':'lr turco.
Havia, nos planejamentos do
seu estilo, o faustoso gritante
do árabe, o pitores�o do mou-

1'0, o "ensacional do 1U<l1.1 gos
to de certas imllDrtações do
Cu;:fo Pérsico.
Na trama das sua, peças en-

contrávamos a todo instante 'o
o�.""""".09O""9Ç�o.O."""'c<tOeO"""O<'é animal telúrico, d.23encadean-

1t...'C�·cc�
..

_."....,-..c.��.c.c.OteOllQ"�i.

õ<i co uma força natui"tll, uma

�

AS E MUUICO-ES � tempestade, um crime, l;m ca1-

I�t n.
_�.,'.. ·��o' vario. Vivem cristalizados !lI.i

'�� � minha retina, os mum<'ntos em

que vi Mme· Simone, Fran ..

� Armas de caça, espol"" � cen Gaby MorlaY; fazendo o

� te, revólveres, pisto- U "Voleur", "Rafàle", ".3E'cret",
1}i las etc. qualquer �o "Le Coeur", l'Jud'!th" o.

I mar�a, COMPRAM-SE I Acusaram-no de haVfl" n
NA oi troduzido no teatro I) Ol'utalís-

lEi
mo que Zola e Mi:fbe.m trou,

'(asa Pesca e (aça f.io xeram para o romance. EquÍ
. vóco. Ele transportou para "

I!LUl\olENAU - � seri teatro a vida, n vida s€m
l Rua la de Nov., 1301 fi, I�áscara, .a vida crua a vida

Y����i!�""G.o._,c 0""",,,00. oo��l hlpersenslveI,
em um· 1''': ched.?

" <...,..,oo.""""8",*,.a.,,,,� nu, batido p,elas vagas furio-
sas das paixões e a inseguran-

( E li T R O D E ��s�as proprias coisas terre-

A UI O M O' V E I S

PRECISA�SE
1 Auxiliar para a secçãO! de
despachos de cargas, que �L
Da falar portugnez e alemao.
dàtHografo, quites eom o ser..

vtee militar. e dirigir eami
nhão.
'I'ratar na Empreza Karmo

Ltda., ,,;.:.. Rua Dr. Soppel. 17"1
� FoneJ 1435.

LOTrES Ar VENDA
Vendem-se diversos lotes.

Situação previlegiada, proxí
mo ao centro. Preços vanta

josos: Facilita-se os pagamen
tos.
Informações com o proprie

tári.o Dr. Herbert Georg '- R·
15 de Novembro, 313 _..;.. Fone
'1531.

Jorge Zipr" Leonardo. José
Zipf, Ma,úfred Sehonberger
Marcia Sçhoertau, '1Vfarcos
Kluge;-Maria Cárol.na • A

morím, - Nilo Poffo, Norber-
to Koffke, Ozy RcC:rigues'
Paulo,G. Mulberí:, Ralf. G.
Krieger, Ria Ethol . Maar,
.Jttlia Rothes e WíllyAugus
tQ Haéhleitnel"�

D EMAS:
ESTABELECIMEN'I'OS Jt 'SE' ·DAU=-X: s. A. Comereía!

A P R .K3, E N 'I�.A 1\'1:

I sê �Iaudinoj Dagoberto.Em
�gOl1 R. Peíter, Harry �,�
ehenberg, Heinz Schutz- Ré
lia Alv'€s, Hermann S. Hi
emísch, Horst Grüll.' Inge
borg Christa Laun, Jnge
burs Holetz, Ingo Greuer,
João Gregório Pereiz a Go-

I
mes, José B. Bertolf, José
..

(AIXA NACIONAL DE CAP'lALlIAÇ.lílJ S, A,

I Capital snbserít« e reallsado c,r!!i 3; 0.110,000,00
SE'DE:'

-

Rua "1 de Abril, 252' 4.0 andarv-. Te!. 36-'7004
SAO PAULO

H O J E
A'g g hiJúts.

IVIícheline Presley, T�arcel Hei'i'aml, Jü1i'iana Beneii
• Camilo Piluto em:

-

I' f'POMPE'IAf A CIDADE MALDITA"
SORTEIO REALIZADO

ZO de Novembro, de 1953
Cumbinacôes Sorteadas
Plano dê 21 a 1m imos

Pompeia a cidade (los vlcíos e !Jrazer - Uma empolgan
te historia de amor vivida em um·,.amble,nte alegre e festivo,
aos pés do poderuse Vesivio, que ,uulÍll tarde soteri'ou li cida�

tle justamente 11(1 climax de suas 6l·gias· Grãmliosa e espeta
cular montagem.Seu filho corre e brinoa o' dia t�do ... e. il uo.te, qnà;ulo q

eeusaço é grande, l'le repousa e dorme. lIial!, quer na" Jl'''''"

em que '�le brinca,
-

q�er nas., boras, em q�,-e ele do-:maJ
milhares de pequenos luimigos 'de sua saüte trabalham stleu

eiosamenle .•. São IIS vermes, que sempre - moro euto

após momento + �ovimenlam-se para ti:ur �ll�. seu o�ga
Dismo o alimento que' deveria dST·lhe mars força e antme,

Cabe .. você, que é BU" mãe e é esclarecida. dele�dê:lo.
Llyre.o dós vermes, dando- lhe UCOR DE CAC,� U XA·

VIER _ um vermífugo de. açãc modersde que dev"

ítoJ:t tomado per tÓdSR as er-lancas �lU idade. -8rocolsr'.

IIÓ,TE
as g horas.

JAMES STEWART. WENDEL COREY, em

KGK
ORE

URIt
GFD

NIR
V,J.,F

PVS
DOn

HOJE

Plano de 12 anos

CiSDP
COR

I I K
KZB

TI V 1
OAB

Todos os títulos contemplados serão ILIQUIDADOS IMEDIATAMENTE
.0 pró:.{i:uo sorte;o de amortiz�çã,;, será realizado.';:- u nos

sa sede no dia 31 de Dezem . P. f, as l<t;OO hs.
No dia imediato ao sorteio. os resultados serão publicados

nos jornats:
.

.

....
. ,

"DIARIO DE S. PAui,o" e "O ESTADO DE S5':0 P,AULO"

Vejo aqui o que ã. o
LICOR DE CACAU XAVIER

Completamente Inofensivo para o organismo. é o

único que pode ....r tomado em qualquer époCa,
...m dieta'ou purganfe! De gõstoogrodável.
não contém óleo e não irrita o intestino

infantil. Empregado no Brasil há mais de

50 ano••

DUPLA fi EDENCÃO

I
A fé e a esneranea nunca abandonam

'. do!
-' .

.

.

.

Um .espetáculO de

..

fortes emo. ç. õ.e.S, av.
resentado como

vulgar realismo!.
.

Era aquele estranho homem um assassino oU hel'oi,

I �o;ie n(} cine Blumenau ','DUPLA REDENÇãO"

I SINDICATO DAS INDUSHUAS DE fIA(AO E' TECEIA..
, _' -

Gt�1 DE BlUMENAU
IlVIPOSTO SINDICAL

EDITAL
De conformidade, com o artigo 4, das Instruções Minis_

teriais. avisamos a tod')s os Senhores Industriais do ramo de:
Fiaçãó e tecelagem em gnal; c0rdoalha, estôpa, ffiálharia,

.

'meias, passamarias, rendas, tapetes etc, dos municípios. de
Blumenau, Gaspar e. Indaiàl, associados ou não deste S]ndica�·
t6, que, de acordo com a Lei, devem recolher no mes de Janei:'
ro de 'cada ano, o "Imposto Sindical-Empregad0res", .ao Ban*
co do Bra�íl nesta cidadé, em favir deste Sindka,toj ;orgão

.

representahvo da classe nesta região. -. •

O Banco elo Brasíl fornecerá as guias para ;) aludido re.o,.

colh'ment'l.
'. .

.' '.

Blumenau em 10 de dezembro de 1953.
Ernesto' Stodieck Juniór - Presidénte'

EXPRESSO. BUJMENAU - CURITIBA
LIMOUSINES NOVAS DE LUXO

RAPIDEZ,- SEGURANÇA - CONFORTO
Enll. Teleg_:Blumenau e Curitiba: - LIMOUSINES

AVISO AO PUBLICO
O ");:XPRESSO BLQMENAU-CURITIBA", concessionário dos ser

viçOs de transportes coletivos em LIMOUSINES de LUXO entre

BLUMENAU e CtTltI'rrBA, VIA JARAGUA' e JOINVILLE, avisa
que a partir de 16 't1'o corrente trafegará nos seguintes horário.:

LICOR DE CACAU XAVIER
• onrmlf�g.. .I. conflctn'i(l da mãe brasilel,"1

S O he ? T e n h a F é
Escreva detalhadamente pa�a a Caixa Postal. 'I 9 1 �

_ São PauÍo .:.:... Junte envelope selado com endereço.
Não utllise regJ!;tl'o para tvitar demora. na retirada, em
horarlo improprio•

SEUSFAÇAM

Novembro 900

Não houve haude no '

concurso para diplo
matas

ANUNCIOS

(OMPRA-SE
�ESTE JORNAL

Automónls Usade
Camlnhõell Uadoe
Cllmionetell Uftdotl

Partidas de Blllmenau às 6,00 hora.

Chegadas em Curitiba às 12,00
Parti1Í:LS de Curitiba às 13,30 horas

Chegadas em Blumenau às 19,30 hOfaJi

Serviço de DOMICILIO A DOMI.CIL10
Ol<'ERECENDO CONFORTO li: SEGURANÇA

A g li n c 1 a 5:

BLUMENAU: - Rua 15 de Novembro, 313 (Hotel Holetz)
l1'one 1002. - CURITIBA: - Rua 15,' de Novembro, 22 - Fone 634

A EMPREZA ACEI'l'A VIAGENS ESPECIAIS
PkRA SAIDAS A QUALQUER HORA

EXPRESSO BLUMENAU - CURITIBA, LTDA.

RIO. 10 (Meridional) - D'<\11

lugar à suspeita de fraude ,,;

publicação no "Diário OficLtl"
::C'6 dias cinc·J E 'iJete, dps resuI'

tados da prova de' inglês do! C:JT�'

curso do Inst.ituto. Rio Brancu-,

pa.!':l carreira diplomática. lst-,

porque, 'numa lista somavam uo'

ze carrdidatos rep,txwa.dos e, '.:'e·

gnmh) c\';se número', já aparecia
reduzido a dez. O Instituto, ex·

plk;ando a reportagem () fato,

'SSel':;; � Q métlooo DC(1rr�:�
em v'l,rtude' l:íe' <engano ,Em VI.'

lude di), vrecipltação dê um cán·
didato, 'Iue c..�ns(lglliu trez� pou,
tos, saiu como sendo obt,ido, ti'ês.
:Revist11. a li�a, foi tudo regula·
rizado, dai do nome

, �-" <

\ t;jf�"

TROCA
VENDA
COMPRA

Desejo comprar uma casa residencial.
Mais informações com:

Oswaldo Nóbrega, em seu cartório, no edincio do Fó�
rum - Blumenau.

. .

�T' "conceSl1lwnárlOlrl Diversas máquinas fotográficas, inclusive estereoscópi-
CAMlNHOES F. W. D. (J!'our I

ca (3a. dimensão) alemã, a preços vantajosos.
Wheel Drive) Acylio Accacio Pereira Pires: Tel. 22 - Caixa postal, 20

TRATORES,: L. B. B. DieieI GASPAR.

Peça.. e .Ace�:ri()ci -------V-E-.-M-·O-------___.;.--FORD - CHEVRO�
- Linha-
MOPAlI

AUTO COMERCIAL
IMPORTADORA S. A•

.

BLUMEMAU
R.ua 15 de Novembr<l. 983
"ACISA" -- Fone 1324

'I'elegramas: VANDEMEENE

Uma colcha de vicunha forrada, de luxo, para casal.
Tratar: REX HOTEL, com o sr. JOÃO CRUZ.

TA PErES----�--------------------

ORGANIZAÇÃO 8lU-
MENAUENSE LIDA»
lem para venda:

�i

!I 1 terreno no Bairro da Gi!re1a;" i
\1 ii RUM Ji:ngenhelro Odebrecht, II
II medindo S2 metros de tt8üt. li - - - I$LUMENAU

:: iWi tiO Wiin:;S :·xl!�und", 11 1;--:-� _
..

II 1 "lTano da 15 meUoa "Oi' \'I! fli) no Eamo d. Bom UetIro, i K
II Ill)m. tlim! casa liti IAlI�. I}

II li: ::II. :II: Il presidente como o presiden- partido com uma ala do p-
U 1 bela eaB!l resldencW no IS.... I te da República, coroo tam- sb, e nã.o com o partido,
II co 'fimbó. ll!tuada num terrBllO I b d d d f

II da
116 meti'os de frent. por II

em e eputa os '.ederais não havendo nada a retifi-

I :iS rm:trú! de ·tundo. 1"reéo de II e até mesmo de ven:::tdores" car, e se retificac5io t;oubes
II uclilÚão. J'll.ellita_l!4! pagametlw. 'I O reporter perguntou se se, não deveria 8€r feita P9r

� 1 eAlla na ;u: :ala. pouco •• 1: éra de acôrdo com a pror- ele, mas pelo jorr,al, 'que
II Mm (? ponto final do onlbUll II rovação do mandata dos de- llão fora fiel ao seu pensa
II da Itoupava, construida hé pau· Ii putljldos, respondendo: mento· Por outro lado, dis
II co tempo, ótimo local para I! "Isto é assunto diferente, se terem os jorna:s da capi
li bar, é restaurante ou outro ra- I que nem está sendo cogita- tal federal notici�,do larga
U mo da neg6cio. FacUlta-I. no II d
ti pagamento, n o. mente os termos do referido

'iii 1 sungalOWXnXo :o.� da v.. 111
- - - - - _. - - - - acordo, firmado entre .os po

�.:uv H liticos da Bahia.
li lha. em estado de novo. Teu.. I "Apro'Veitando a oportunidade,
U lU,) dé. 2<l0 metróB quã,dradoe. II '.-."�' apres-ento a V. Excia..ps pro-

II O'Uma altuação. II nando Caldeira, do C. E. teztos da mais elevada conside-

íl :II: X z I Paissandú O cen'tro atacan- A N UNe I E M ru.ção e estim'a. 'a} aRUl PilIa -

li 1 uegoclo de .ecoa a molH· II te -Julinh;.
.

I N E S T A F O L H A Pre'sidente do P.a.l'tidi;) Liberta-

I! dos na rua 15, bem ImUla40 II ttor".

II • com bOa treguesia. II Soubemos ônten1 que o

illl. DivérsOil te:re�o: • __
c
.. 1,1 Johgador acima dtado não (ALENDA'RIO fiSCAL "P R O G R E S S O"

c egou a corresponder nos

� todo. o. ba�r� :liI clda4e.

\\ treinos de que
-

participou, IMPOSTOS A PAGAR ASSUNTOS! FISCAIS

fi D!versos lotes", cu.. lU p1"ll111 I depois de observado pela DEZEMBRO - Declaracão. de Menores: Termina, IJeste mês,

II 4. Camborlú. II djre�ão técnica de cJube das
o- prazo para apresentação d(js déc1ãrações de :�l:Yl'Pregados

II
- menores.

II x :51: lIt Laranjeiras, dev€ndo, por; IMPORTANTE _ Nome comercial: Todos os comerciantes
11 :II .ngenhos de _erra no 11111• I '

.

II nlciplo doe Ibirama 11 11,� qn1. !. isso, retornar a Santa Ca- e industriais para que .possam ter assegurado, efetwamente, o

II' lometto.l da OIlU!CII.O cU ILit.il. II tarina dentro de bréves dir.eitQ ao uso exChlsiVO do nome comerciál, déverãc. promo-
ver_lhe o registro no Depàrtamento da Propriedade Indus-

I .Im!'. II :dia5� _� ......l I tria! do Ministério do Trabalho, Industria e Comérci{) (Art.
II li: 'li: % II 10& _ Decreto-lei 7.903, de 2718145 - Código da Propriedade

II .

1. casa residencfal com 11m Ik - - Industrial).
I lf:n'eno de 750 m2. nó centro II G '.l'abelas do: Imllôsto do Sêlo:
II 4& 'cldad.. II Sêlo p:ronQi'fJional:
II xx� C .

K
C�200

I. � fecularta. 1. fabrica do 0180 II te sohreçsrregado. Demais de Cr$ 50,00 até Cr$ 500,00... . To? ,

I Rest<' entri.!tan·t·ü .11.'1·' De mais de Cr$ 500,00 até Cr$ 1.000,00;. '. Cr$ 3,00
I de eassafraz, 1 8erraria (lua- li ... � majs de Cr$ 1.000,00 até Cr$ 5.000,00, por
II <Iro de centro. 1. fábrica d. II :30U O sr. Osvaldo Aranha Cr$ 1.000,00 ou fração .. .. .' Cr$ 4,00
ti PliUlta mecanlca com � lIarra- II _ (J recurso de o assunto De mais de Cr$ 5.000,00 até Cr$ .10.000,00, por

II rias ·'!"içotW • reserva � - II C � 1 000 00 i
- C ... 5 00

ser examinado pela Cornis- r.,. . , ou raçao .. " '. r'l!' ,

I :so.ooo plnhel:roll adultow. 1 II De mais de Cr$ 10.000,00, !lar Cr$ 1.000,00 eH

11 linda fazenda com 50.000.000 II são Executiva do Plano dI) fração .. .. .. .. .. .. ..'". Cr$ 6,00
II metros Q�adrsdos. tudo litu». II Carvão Nacional, como a M.B. Além da Taxa de Educação e Saúde Cr$ 1.50
II do no município d. TalA. II lei pI'evê a concessão de Sêlo simples

:1 1. td ��;, I1tuad II, financiamentos às empre-
De mais de Cr$ 3Q,00 até Cr$ 500,00 .•.. Cr$ 0,50

o.m II 011
•

'f
De mais de Cr$ 500,00 até Cr$ 5, OPO,QO ., Cr$ 1,00

II em diversos ponteis (Ia cldade. I sas carpom eras. De mai� de Cr$ 5.000;00, por Cr$ 5,OOa.ao·ou
li TerrenO& de grande .. l'tpitla I fração .. .. .. .. .. .. .' '. Cr$ I,50
H v..lortzaçlo. Ot1mo .mprllSO 11.11 N-B. Além da Taxa de Educação e Saúde Cr$ 1,50
II capitaL II (Lei n,o 1747, de 28 d,e Novem1:iro de 1952 -_ Altera (J

II lC. li: Z II Decreto-Lei u.o 4655, de 3 de Setembro de J942 - que

II ConmUe-nt)� qnande ti&- 11 dispõe sôbre o Impôsto do Sêlo - publ. no Diário Ofi-

II ."jIU· efetuar qualqllOT I c:al da União de 28111152)·
II negocio imobiUarlo: 1 E, Lembrem-se .. .. .. ..

I ORGANIZAÇAO BLU- II Registro de firmas - Contratos, alterações .de eontratos

I MENAU'PiSE l.TDA., I
e distratos de sociedades coinerciais' -'Legal;'zação dc·Uvr'Os

I lf:u� 15 ã., No-yembro comerciais, :fiscais e fich,aB de empregados':"" ESilt'ttas lli'lrlllsas

, '1' 8'10, l.fi �dal'. wl. IS; - Registro d.e Marcas e Patent.es ;_ Jlecla,tações dê Renda etc.

I f'�nf> l!i7%. I VOLLRATH & STUE�,ER LTDA. � Rna 15 de Nov. 642.�
,..... .. _'OC,.- 1:0 ,/Uid. -'Sala 5. - li!dificÍo B�nei) "Ineou --Blum.enan ,

OS MAIS LINDOS DESENHOS
O MAIS VARIADO SORTIMENTO

VI'ndas em suaves prestações mensais só nas

L O J AS P ROSDOCIMO
Rua 15 de

f
I

N tI'
,.

I um a li
.
mms cfJnmgno

mais humano, capaz de le

I v3.l' aos corações daquelas
I infelizes criaturas o confor
I to moral e espiritUal de que

I necessitam dos S':'liS sem'e

llhantes.

I' A distribuiçãu (les pre-
) sentes aos doentr".:; póbres

- �-�-� daquele nosocomÍc dar-se-á
110 dia 24, ás 16 11m [!s· na

presença das autoridades 'e

jornalistas.
Constítuírá es�'� aconte

cimento, sem duvida. a fés
ta do coração para o cora

ção, em cujo Rf"!hel':te se

Tão evocadas as mais subli-
mes tradivões d� s,l�idarie
dade humana e sentimen
tos cristãos.

B

f

Quem não sabe escolher,,' não sabe
comprar r Escolha V. tambêm -

o me
lhor, lendo todos os dias os anúncios.

. Uru' anúncio sempre lhe traz notícias
de produtos, preços e lojas - e lhe
indica o caminho da melhor compra!
Nunca esqueça: l1m produto anun

ciadú assume a respollsabilidade do

que promete,. traz sua_s qualidades a

público para que sejfun comp3I"ad�8
.

e não se escond.e aBônimo atrás de
um balcão, à espera de um freguês
menos exigente. O primeiro passo par�
lima boa cornpra é sempre li leitura
dos a.núncios t
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;o E U TS C H E SPA L TE Erechim--
I

REZEPTE
(Weihnachts-Gebaeck)

IjINZER ;l'OERTCHEN
500 gl" Mehl, 1 gestr. Teel. Backpulver, 250
gr. Zucker, 1 Essl. abgeriebene ,Zitronenscha
le, 2 Eier, 250 gr. Butter, SaIz' 1 Gu:::s Rum,
Zum Bestreichen: Marmelade.
Zum Bestreuen: Puderucker.
Muerbeteig bereiten. Mit kalten Haendf'll deu. !II 2F_E__sr�....íiIlií·I!F'lIiiir_.._iLIi·.IIII__.1I._------_._--.

Teig schnell kneten und kalt stellen. Spaeter duenn Iausrollen uncl mit kleinen Ausstechfoerrnchen in der
Groesse von 61:2 cm Durchmesser ausstechen. Zu ei
nem Toertchen' gehoeren 2 Plaetzchen, 1 ganzes und
eins, dern die Mitte fehH, d. h. vor clem Backen aus
dero zweiten PIàeizchen etwa 2112 em ausstechen.
Auf einem gefeHeten Blech in Mittelhitze' etwa 15
Minuten backen· Das Geba€ck seU hellgelh d':'n Ofeu
verlassen.

Etwas abgekuehlt die Plaetzchen init Marme-'
lade bestreichen und mit Puderzucker bestaeubten
Ringdarauf setz€n. Der Kontrast zwischen ãer róten
Marmelade und dem weissen Puderzucke1" ist beson
ders wirkungsvolL

};_
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]\.:URZE BERICHTE

RUSSEN WOLLEN KEINE TELEPHONVERBIN
DUNG MIT WESTSEKTOR

BERLIN, 10 (UP) - Die Ersuchung Westber

'I Uns, ei�er Wiederhers�ellung der Telephonver?indun�
gen zwíschen den b€lden Sektoren, welche im Mal
[vergangenen Jahres unterbrochen wurden, wurds heu
te von den Russell zurueckgewiesen. Der Chef der
westberltner Post, der díeses Berteht gabo erklaerte,
dass ohn€ diese Verbíndungen die erwartete Konfe
renz der vier Grossen in Berlín unmoeglích sei·

DIPLOMATISCHE BEZIEHUNGEN ZWJSCHEN
ENGLAND UNn JRAN AUFGENOMMEN
LONDON, lQ_;(UP) - England und Ir&:n gaben

gleíchzeítíz die Wíederaufnahme der díplomatísehen

li
Bezíehungen zwíschen deu beiden Laendern bekannt.
Beíde Laender werden sofort ihre Botsehafter ernen
nen. Riu Sprecher der brítisehen Kanzleí beríchtete,
dass glegentlíeh Verbandlungen getroffen werden,
das Petroleum-Problem zu klaeren.

'I'RAUERTAG IM IRAN

TEHERAN, 5 (UP) - Der "Mullah" Ayatollah,
influenzreícher Reltgíons-Chef im Iran kuendígte in
folge der Wiederaufnahme der díplomatischen Bezíe
hungen mít Gross-Bl'ittanien, einen 'I'rauertag ím
ganzen Lande ano

REIS UND WEIZEN IN SANTA CATARINA
Der Staat Santa Catarina produziert zur Zeit

220.000 Tonnen Weizen, nachdem man festgestellt
hat, dass die gesamte Ostzone des Staates ausgezeích
net zum Weizenanbau geeignet isto Im Sueden des
Staates, insbesondere in deu Munizipien Turvo und
Ararangua. ist der Reis zu Hauss und erlaubt eine
Ernte von 2 1 i2 Millionen Sack.

.

.

� .{l.: 1t.i'
SCHWERER BRAND IN I.JIMA

'. .-

LIMA, 10 �UPl -- In einem Nebengebaeude
des Finanzministeriums brach ein heftiger Brand
aus, dureh den 30 Familien obdachlos geworden sind.
Der Brand wurde- von 12 Feuerwehrabteilungen be
kaempft, denen noeh Hilfstruppen des HeereB und der
Marine beigegeben wurclen. Bas Feuer zerstoerte
Tausende von Paketen Tabak uncl Lebensr�1i.ttel, die
h'er gelagert Waren. Die Behoerden isolierten die
Brandstelle dnrch D:Y"11amitexplosionen, um eine wei-

I
tere Ausbreitung des Feuers zu verhinderp· Ueber
die Ursachen des Brandes ist nichts bekannt. Men·
schenopfer sind nicht zu beklagen.

NEUE METALLART VON RUSSISCHEN TECHNI
KERN HERGESTELLT

BERLIN, 10 (UP) - Die kommunistisch\9 Nach
richtenagentur ADN gab bekannt· dass dureh eine
Gruppe von Spezialisten des Elektrowerkes Bitterfeld
eine neue Metallsubstanz, der si'e den Namen "Magna
dur" gaben, produziert worden sei. Magnadur ent
haelt 98 Prozent Blei, weder Staniol noch Antimo-

I niurn. Nach den bisherigen Erfahrungenr die man im
! �okomotivbau gemacht hat, haelt sich Magnndur viel
,1aenger aIs das Metall "V Nr 10". Die Hersteller des
TVIeta1Js sind die Ingenieuere Sliger und Zimmermnnn.

STREII\: IN DER IVIE'l'ALLINDUSTRIE DER USA
PITTSBURGH, 10 tUP) - 33000 Arbeiter der

"American Caú. Co." und der "Continental Can Co.'"
die der CIO angegliedert sind, traten am 2. Dezember
in Streik. Die Ar:beitsniederlegung heruehrt 68 Metall
werk'e in 30 nordarflerikanischen Staaten Hnd 5 kana
dischel1 Provinzen.

HUMOR

Kind: "Mama, warum bist du so trav;1 ig ?"
Mutter: "Ich bin abgespannt, mein Kind",
Kind: "Wie kannst du denn 80 trauriv sein ?

Unser Pferd ist ja. immer Iroh, wenn es abgespannt
ist" .

dVEl-

em 1450 mi' loneladas . a
-

�safras. Paulo, 7 (Merid.) - Paraná. Como se sabe. há

I
ta ou cinquenta anos sub

�om:nta o diár-io

"Estado,' i\OS limites do Rio Gránde dividiu essa área em lotes
ce Sao Paulo" que "a "esco- do Sul com Santa Catarina coloniais não maiores de 25
lha de Erechim, no_2io I c a Argentina uma: grande hectares e deu-os, gratuita
Grande do Sul, para a rea- I I egião· outrora coberta de:1 mente, aos colono!'> alemães,
Iízaçâo da "III Festa do 'I'ri-

'
mata vir�em e constituída I poloneses 'e italía .os, que

go", não podia ser mais a- de solos os mais ;ariaveis antes da ultima guerra a..

certada. O município esTI .. - inclusive uma grande correram aos milhares para
encravado numa nova zcna mancha de terrn roxa - aquela região, onde- Se de

que tem para os gaúchos o .muitos feríeis e profundos. dicaram à lavoura e :'t C1'1a

mesmo valor do Norte do O gOV'8Y'no estadual, lfá �in� çâo, e de modo especial, ao'
cultivo de cereais e porcos .

Durante muito tempo Ere
chím era o centro por exce
lenda da criação de porcos
no Brasil e, em consequen
cia, da produção de milho.
Em função d isso montaram

- ile ali grandes f�"igorificos
ou fabricas de presuntos,
linguiças, salames, salsi
chas, banha e outros ali
mentas industrializados

.

do
porco. Guardadas as pro
porções, a região equivale
ao grande celeiro norte-a-

..,--

�����"",�������x.���
a ... ortilOIOA !!l

V tUUZES li ULCEIlAIl
0&8 PERNAS: ClIl'alllleDl open.C}!l.

D1SPEPSkAS, FRISA0 DE VENTRE, COLITZI!.
� '" KB1ANA, FISSURAS, (lOCEIRA. NO ANUfI

CO&AQAO. pULMmi:t�; j',IN8, SEmOA., I'IGADO

'.

Aguias-=- DR� A R Y T A B O R D A�
� 'WE'DICO E8PEClALIS'r& -

CllilIea Geral de Homens, Hülhf:!'a • Oriml....

I�: • b 11 eU" 17 he. BLtlMENAll
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hoj-e, estes cereais.
milho e da criação suína,
constituem uma riqueza ta
manha na região, que se po

; de assegurar ser ali o lugar
de maior fartura abun-

SAUDAÇÕES TRABAJ..HISTAS

l\leu querido Chefe e meu grande amigo Dr. Getúfio
Voltei! Estou novamente na Cidade Maravilhosa. Os Bi

lhetes passarão a ser diretos, sem necessidade de cabo sub
marino, nem do- telefone do servíco Internacíonal.

Voltei, e cada vez mais brastletro e penallsado, 'Uruguai
é o país delícioso, de tranquilidade, e onde nos sentimos co
mo em nOSSa própria. casa. Buenos Aires é a capital trepi-
dante, que não dorme, que está sempre rir,onha, e ·�ferves- RIO. 10 (Mer.d.) - Prece- .

Fava para o Rio.
cente. dente de Buenos A'rcs, che, NO HOTEL REGENTE

Quando se fala que Pel'on está forte logo a l'esposta que gou ao Rio. à meia noite de Do Galeão dirig,u.se Lind-
somos peronistas, Isso não me preocupa, porque' não preciso :::abado último, li eorouf,i
de Peron para coisa alguma· Sinto-me assim, à vontade para Charles Lindbergh, famoso a

elogiar li Argentina, a sua citlarle_capital tumultum:m. onele viador norte-ame!:'�can(' he.
não falta carne, pão, oude não há l"acionamento> de, luz, õnde roi da travessia, num VÓG' sem
se pode comer !leIa metade do que· aqui despendemos. peron. escalas. de Nova Iorque a Pa
é sustentado' pelos descamisaílos. Ou melhor, com os traba_!l'íS uor sobre o Atlantico No"
lhistas. E' co� �les que goY('rn:;. Daí !l guerra 510s malan- te,: é vitima do .rapto e sacrL
dros, dos boa',-�ldas. (lOS D;egoclstas. Nos, �ue tomos esco_ 1 fiCl-� de seu fllh'nho. num

rad�s pelo PartIdo TrabalhIsta: estal_llos dommados !leias tu_ cirama que comoveu ü .nundo
baroes, pelos gafanhotos das !Hrat-anas. .

inteiro.
Qu,!ndo est!ve há men�s de um ano, em Buenos Aires, Lindbergh conseguiu man-

con;- dOIS �ruzelrOS .c?nsegma um 'peso e oitenta centavos. ter.se incógnito até o momen
H?Je, de!l?as' da polItica do Oswal�o Aranha, pl'ecisamos de b de geu desemb�lrq'-le nesta
tres cruzeIros, _!lara obter .um pe.so ... ·

_

.

... capital. Qmmdo" ao apear do
E, no cntretant?, nnuta m�I�l'eS sao as n?�sas possIblh� é'vião - um aparelho da Pan

dades e as .n.oI3sas l'lquezas. InfelIzmente.• !lorem, mal cerca- American, no .aerop.Jr;·2 do
do por auxIlIares q�e ocupam postos-chav:es, o senhor vai Galeão - ídentifi:::0U-5'€ come>
sendo cad� :vez maIS eng·auado .. p'al'ece que a {oucura �.h�_ sendo o coronel 'Ch<wlf>.s Lind
gou

_

ao maXllllO. E quando ? sellho� aparece. como o sabIo bergh, engenheiro norte-amp
Cata0. com o seu ar de gravIdade, aI to�o� se calam. Mas se r' cano. cs fllnciollt\':ios da P0-
se re�lra, .entregam"t>e. novamente. ao. dihrlO. licia Marítima ,e da ImigraçãtJ-v oIt�l e e,ncontrel l?go �ela frente o escan§ala Coriolu- ficaram perplexos, ao atiuB
no de Goes. � o sensacIOnalismo de sempre. Naa v,enho de- r m com a presença de umafender º COl'lOl:mo, ,mas não

. .J?osso deixar ?c consignar que c�lebridade mundial Graçps
0. ?swaldo A,ranha e adver:sal'lO �e seu, antIgo ch�fe de p�,� a es�a circunstanr:h puderamhCla, e c�lle�,wa a .OllOrt�uudade lJara tIrar a sua ·vendeta· os jornalistas ter conhecinien-
0caqtUte vr·ea� at���tefcer Il:' (hIa eEm �ue (� nnutrta II (J:m�l)� ftor ao 11) do .auspicioso :fa�ll.

e'e .p� I"!" ii aça�hla (O .Ul'lCO x. U ra que, �!U1S .�o: da ll.:m Buenos Aires LiudberghGuerra, eXlg'm. a retll:a�a �e Al':.mha, da .FaGta mlDlstl"l'ml, e permaneceu ane'G:ts dUl'Ul1t2
I} senhor defcl'lU a eXlg'enCla em 4& hOi'as. " te e qua1"o h01'[lS e os' l"'eNesse dia n< I} f- 1 ." f.' ""'7' -.:<

'li In 1, . , <:;

. .

. ,.1 a aremos malS em a all'e •• alnt.lr. -;m púl'teres só se deram (:('nta de
s?Jen'as do Ja�e�. �as �an:a�adageI!S vergonhosas dos emlues= Sl�a passagem quando já êletunas di) B.B., nas negoclat,ls da CEXIM ..

·'
r --�-�----� -

Nel3se dia, que eSllcro não seja antes da posse (lo seu su-
----

cess{)r, porque gosto pessoalmente do Oswaldo, no entanto.
com 1(1 sensaciomvlísmQ carioca, teremos o llrat() do dia:

'

.

- .�s inq�ietações do Oswaldo Aranha, os ágios do B.B.,
os lutereSBes hgados COln os- grunos que conseguiram vencer a
uão apro·vação da lei de lucros -extraordinários etc. eas.

Como se vê,.:1 eterna maledicência! A misédu da vida!
E quem sabe se o futuro algoz de Aranha não seja o :próprio
BaleeirG, advogado a(lmlnistrativo, fantasiado em puritano e
cap,az de vender -l1 lltólll"ia alma, 1)01' alguns cruzeiros'!

'

_
Certíssimo. das hora!, incertas � nervoso� porque os dias

estao passando. e .vamOf; pioralHl0. .

BARRETO PINTO I
P.S. _._ A partir de quarln.feirn, se não chover, e se não I

houver contra.ordem, j

.

lUa, ] 9 (Merid.) --;- o pre
Sl<1-ente da República ap'ro
vou exposição . d::: .n1otivos
.do ministro Oswaldo Ára
. nha· Tcla-tiva ao íorneci�
menta de recursos às em

pr(isa<; carhoniferas dê San
ta Catarin� para pagampn-· .

to de at.\mento de salários
estimados em trinta milhões
d,e Cruzeiros· O ministro da
}i'azenda é de opirtiãci que
não pode .nem deve '{) Go
verno enveredar··
caminho, porque serm a�
normal �iÍta:rem os poderes
públí('o� a fornecer reemo-

a. empresas privadas,
�eh1 maiores estudos Oi! in..

. dagar;ões, para ocorrló'r a

despesas peculiares, qua'!do
o Gov-erno já está com o s'?u

orçamento consideravelme'n
(Conclue na 2.a ll�gw,a letra G}

ENDEREÇO (ERTO

PARA COMPRAS DESUA S

NATAL
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4a.··PN'GINA

As mãos de mtnha mãe ... Quanta l"sndad".
Carinho, mROf, detieadesa pUl':l .

. Me' lenibl'il'l1. :ri'essa doce fórlnOSUl'a
Dos traços vellcr<lndüs, sem vaidade.

Oh! Quem me dera u!,e11llS a metade
Gozar dcts dons da: 'l!'idii e· ila ventura

.

Que elas sunlícam. cheias de ternura .

"

Ii íncansáveis, ao Deus da Eiel'nid:ulc!,

O' inhlha mãe! Éu sei que as túàs magias
}i:. envelbecídas assim ·ficaram
Porque tiveste, sim tuas .horas agràB.

aNIVERSA'RiOS
- Fa�em anos hOjé:

•

__ o a ménína Ducacy, filhi
,rhi' áó'casal :Ma§.: -Gerda Gen
k ler e que nesta data comple
ta seu primeiro a 1C de vida;
- a srta, Marta Estela de

Almeida, filha do sr, Francis,
C'J de Almeida;
- a sra. Ida Schwanke es�

.posa do sr. Reino!c., Schwan-
1..e;

- a sra. Edeltraud Meis,
'!;er, esposa do sr S:íefried
lVIeisner;
,- o jovem Paulo . Gonçal

ves, do comercio Iocn i:
- o -sr. Hermano Gottmann,

residente nesta cidade, e
.

- o .sr. Manoel, da Costa,
residente no bairr.] da Vetha,

NiUCIMfNfOS maas Incurâveís,
mente quando tais

[sm desconhecidas
médica.

.

Acautele�se

VENDA DES'!'E DlARIO
NA ENGRAXATABU.

PONTO cmo

- Com o advento de um

i obusto menino, occr=ido dia
4 do mês em- curso na s�('<:ão
de Maternidade do Hospita]
"Santa isabél", acha�se em

festas o lar dó sr. Joé

IVlal'�'1Quetti°. e sra Iria Marquett! ...
,- Acha-se engalanado des

de c;: dia. 3 do fluente mês,
com o nascimento de um me

nino, o lar do sr, Rein's Kol�
Ie ry e de I!ua virtuosa esposa
da- 1V1ar13 KolÍ.ery,

-:-- Tambem está. de para
bens o lar do casal Osmar-Nair
Pfau, com o nascimento de u'"

ma robusta menina, ororrfdo
ontem.
- O lar do sr. Domingos

G .. Scabu e sra. Lydia Scabu,
acha-se enriquecido com' o

nascimento de UIU menino,
tendo o feliz evento se verifí,
cacto dia 3 deste mês, na. S@c�
ção de Maternidade do Rospi�
t;;,1 "Santa Isabél".

O't.A'J.AlUl'h
.

I
Dotados dê genío

li i n iU· . cordial, possuem"
Estiveram hospedados amigos e podem

-- HOTEL REX; S1'S. dr. A. nativa sociedade.

por B;AGA SWAlVlI
r

10 � Dezembro ��

Dia ultra�=�="������=íi"����llf.�g��,j�
n fR ·16I1)&IR1

Concertamos:
Refrigeradores Domésticos, Reirigeração em Gerai
Máquinas de lavar, }o'ogões elétricos, Aspirad.ores de PÓ,
Enceradeiras, Liquidificadores etc ...

R e f o r mas ..,.-. - P I n t 11 't ti 3>
CASA0 nOe- A�'UntI{)ANO S/A.;

Secção DOIDCBtic'.l.,--;
E it I DAS I

Espinll,l,!s, Mancha_s Ulce-
ras'

�

e � ntOtuuat���o-
ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande

.

Depurativo
tIo. Sangue :�

Rua.1p tIe Novembro-, 473 tel, !512
• NOSSA DIVISA E' smtVH� ..

-

ra um Natal mais feliz
CI ,. PEITER

PRONTA

E,NTR;E GA

apresenta sempre a melhor sugestio em

arligos para HOMENS�

.".<;p>
� '('j-

Sendo a pririu:wo o fazer troo

Is alama�as:
� Confecções Saragossy •

!

- Camisas Tanbausef� lemor led e BanlaR
o'

.

- Cinlos1 tarieirls, e lindos estojos Oober e
Surmahi

'

= Gravatas e lenços Düplex i,'
- Pijamas e Robe de Chambre Lemo
= Meias Lobo, (entauro, Tifan

fegar na BrCisil aviões do tipo

"PopcllatU(mi5to5), corri dMCO�
te ôfiei"l de 15". Sõbr6 0' tar!

fc:n,aVARIG itamblÍlffi a jJi�

!

r
I

fi..ira de $U(] economia. E note;

e ainda: r�.-

o Maior sortimento 'das'·Melhôres
fãS, Linhos e Tropita!s�

cas! PEITEI
., � ';.

RUA 15 de NOVEMBRO 533
RUI!' 15 DE NOVEMBRO' Dr. 808 .. Ja..

' BlUMENAU
A "(EREAlISTA CATARINENS'E" AVIS4tA' SUA DISTINTA FREGUESIA QUE OS PEDIDOS DE BEBIDAS E CONSERVAS PARA AS COMEMORAÇÕES DAS fESTAS DE .... ' NATAL E ANO·,jOM, :'sOMENTE SERÃO ENTREGUES A DOMICILIO QUANDO FEITOS ATE' O DIA 19; DO CORRENTE. DESSA DATA EM DIANTE TEREMOS O MA'XIMO PRAZER EM ATENIJER A TOD,OS E M 'NOSSOS BALCõES, Ã�.,

R U A 1 5 D E N O Y E M,8 R O N Js 8 1 O
.

Anfeçipadàmenfe agradecemos ii preferentia
'.'

com, que nos dislin{iuifem�
(E R E A-II ST A

'.TELEFONE . 1 3 O fi "'-';
�

, .. -_ �J' _ ���':""'-�- �.<:';',
__.. ...... , .:;_ ..... " ..... ,_- ,-,-_ - � RUA 1S DE NOVEMBRO;

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

-

--" - - -��.

spÍ '

••

CATARINfNSE
- ;1

"
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Nd" Alam,e·da Rio Branco o prelio entre «velho�s» alvi ..rubcos e esmeraldinos'..Na preliminar, Bolba� D/AguaxUnião do) Faquistas de Tijucas
Áos saudoststas elo .fu- grande interesse nas rodas nau, fazendo mesmo com 'rnadores cem pm: cemo.

.

tos esmeraldinos e alví-ru-. a efeito no próxímo domin- ,qual constará d'8 inúmeros está programada. além da
teból blumanànense mui- esportivas da cidade. 'I'ra- qUe velhos despes tlst as }Q- Deve-se esta oporf.unída- ,b'os aos dirigentes do Bo-: go um sugestivo festival es-I atrativos, dentre os quais :Jugna de veteranos entre
tos dos 'quais hã' vários H- ta-se da realizacão df' um cais recordem -c.un sauda- de de assistirmos a um com- : lhas D'Água F. C., que re-I portivo no Estádio do Grê-'l se destaca a magnin ..a tar- ·os dois mais tradicionais rt
líOS deixar:arn de compare- encontro entre Ólimpj.co e àes tempos idos e vividos' bate entr.e antigos elemeri-jsolveram 'organizar e levar mio Esportivo Olímpico, o de esportiva. para a qual v ais do futeból de Blume-

��.iv�r���'��2:�� 2i�:!�:�e� i��\;];!l:: ��:��;��;�ri��;� .8e·"d'
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:e'·u" O' ,G·u·····ôr8··,oy'- ·t··!l·mb·e··1 em, eeu.s d'8-1- ';-0 ,""·os. �f��r:s�'�����j��}s ;��!::
tarde, na �ancha da-Alams- lY:a, algumas das mais brí- jogadores que envErgavm::nll·· '. . ....
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.-:t U sentativos do Bolhas D'A-
da Rio' Branco, um�espetá- Ihantes jornadas pébolístí- o uniforme de seus clubes' B·"-

• "..

'10 d l· M '11 d II
iii �
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Cõmo intuito de.oferecer litigantes em busca de uma torças coroados de p.eno ê- Na fase inicial já haviam de Tijucas .

.

.

� U I���������. ao nosso púbUco desportivolví�ória que n? final dos 90, xit? ao trilar o ár·b."ro pela se av;:.:..t�j!l20 n�c�ar,':ad�or A embaixada tijucana,
um bóm JOgo e numa ten- minutos sorrru aos rapazes ultírna vez seu apito os visitantes assinalando s,>gundo fomos ir.fcrrnados;
tativa 'para revidar à derro- do quadro v.sitante, pelo O piacard em si espelha três gols CO�1trn deis do será recepcionada pelos
ta que havia sofrido sete apertado scóre de 4 tentos C0m absoluta prec.sâo o tluaraní. No período derra- "boêmios" às la horas de
dias atraz- o Guarani trou-. contra 3. quanto procuraram �IS dois {'teiro ampliaram fi conta- (�oming()' Recomenda bas-

'Xe até Blume�au, d,omingo b:ndos, alc�,nçar um. ��su]- gem para 4 x 2, para depois tante, corno vemos, a etapa

passad:, a equipe �o La�r? Muito embora Si:'U gran- t",do, favor avel � �q�.z a diminuir novameuIe ') con- u·pol'tiva que presenciare-
Muller da clda�c ue Ita�al, de empenho prrra colher chance que se. hu.easse� jl�nta do outro lado do rio.

1:',US depois de amanhã no

para quem havia perdido um resultado mais compen- os rapazes pra�anos, cuja Os tentos da representação
!'ramado ela Baixada, onde

por 4 x 2. sador, os bugrínos não tive- façanha,' por ISSO mesmo,
'

I) acontecimento de maior

As representações princí- ram a satisfação de deixar o pode ser apontada como blumenauense .!"�'ram mar-I exprsssão será o jo�o que
pais dos Clubes em referen- campo da luta com as hon- das mais brilh.u tes, mór- cados por Cid 2 e Gon<;a1- d.sputarâo os quadres ve

da efetuaram na Itoupava ras de 'vencedores, isto por- mente levando-se em eon- ves, Jogou o Guarani com ter-anos do Olimpic., € Pal
Norte um embate que agra- que seu adversário soube I �ideraçâo que foi c'Jnsegui- Horival, Edgar e Aurí: Ro- ::\eiras, integrados pelos
dou pelo entusiasmo com c-ombater com nobvel espí- ! da nos domínios da agremia meu. José e Geri; Cid, NeD' seus valores m.:lis Jestaca-

que Se empregaram os 22 l'ftO de luta, vendo sens es" (;ão tricolor. Michel, Corrêa e ::'-;ic&J1or. d(,s de outróra.
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cio a ri o.• ,
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Aceitando a explêndida estâdio principal de Timbó, para fazer as pazes com o � POR ATACADO E VAREJO
proposta que lhe fez a 80- um combate gigantesco e e- triunfo. Entretant,l, não é � End. Telegl'. RAILSO - Rua 15 dé Novembro, R04
dedade DesporLiva e Re- quilibrado. com facilidade que concre- � 1.0 andar - BLUMENAU - Santa Catarina
creativa União, (\ Grêmio Os rapaz·es da Alameda tizarão seus des2jos, isto S .

Esportivo OlímpIco enviará Rio Branco· excf.'ção feita porque o União vai a cam- �..����������t;t#'.....-.;..���

na tarde de domi.ngo vin':' ao empate de 1 x 1 contra po disposto a colher um

re-! .

,

douro a Timbó seu esqua- a representaçãp portoale- snltado cOl1sagrade>r. :::lIIllmlllmlilmHmlmllmlllllmmlimllllllmll!illlllm�llImmlimlll":'
d�ão profissional de fute- gren�e
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d,?. Nacíon�1. só de- Concluindo, devemos d�-I § INSTITUTO DE ê
boI. cepçoes tem expE;l'lmentado zer que realmente a partI-l;: I· ..

'. ::
De há muito estavam os em seus compromissos a- da entre os dois aIvi-rubros :: Olhos O U·riO� D!!trize G�rg�nl'" ::

desportistas tímb(Jen�es so-' mistosos, �rês dos quais per- tem tudo para. rev�stir-se I §
... IIdu -ii na I .. -o., q Ó ª

nhando com um cotE'Jo des- deram bIsonhamente, ou de absoluto .bnlhanbsmo 'e

I;;; do� Drs ;;;:

sa marca e princ�palmente seja, para o Floresta de Rio seus espectadores, durante § ... §
com uma exibiçã') do onze do Testo, Baeper:di de Ja- os noventa minuioq de hos-::: A.'r'
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.• '.11. .• "U dade, é dos mais e,levados, .na tarde
ào dia 13, portan- sensação. I ª Fa::mado pela Faculdade de Medicina da Unl- ª

. t, d a mentado muito 1-
. versidade do B.ío de Janeiro -

����:i'r.��,�ji�n;� V:�:t�l�:���t�;�!l� �:��i�tnt!!\� ��:����1� 0E�:t�inq:�. a���.�,��n:��I�nva tnmBflra�3 nU maria· � ,iQt, II h::::::n�F;�;;���:�;J�:1�:a::n:::� I
neral Dutra as equi_:}es de a_ que foi disputado em ambien- S&nLcs, que agradeceu a pre- o NaclOnal de Furto Alegre'lltu b pUlO ti I =: Chefe do Serviço-Ol.orino do Centro Saúde de 1:E
1'1adores d<ls Sargentos doO 23.0 ü,' de grande camaradagem en- sença do Bolhas u'Agua' na- U;üonenses e al�:i-r;lbros, de De_r:tre tod.o� 0& qlw,dros 1 r:1até:a . esportiva,

.

hlume- � Hllilllt'UâU. ER· -r. fé! dos Bolhas D'Agua E.C. t1'e os 22 litigantes· Equipes qllela unidade.
l,os.se de c.Ol1)t_u.'...os bem I (l'ue Ja nos VIsItaram, e fo- ",.a.uense,' 0,5 barirls �eram. 1".;:';_.'. F d

!II!I! ��_A equipe dos "boêlnios"; que atuaram: ' Deve�s,e destacar, por outro I .
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jogando em tarde Inspirad':1, BOLHAS D'AGU/\..: Nilton .lado, à presença· no Estádio tremados, l?teglado� por la de duvida qU!� o (10 Ola- ;xcel�nt'e aemúnst:'a�:Ho de::: 'ern�n O eusl =:
venceu merecidamente os Sar- Russi, Amaurí e Zé Luiz; -:Edi- General Dutra da torcida do jogadores cUjas quahdades. "'. ,', lutebo! a todos '1ÓS, quai1do 1= '. iO' fi '_
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gentós "peta alta ccrJagem de valdo, Marcolino e Tartaruga; 'tí.me vencedor. a qual compu- individuais não pedem ser r L,a Atlehco �lu.be. oa Ca..

pOl' aqui passaram, no ini. I ;:;_'.' �_=ti tentos contra 2_ No primei. Alcides (Ladislau.J, Luli; Jor. receu com SÜél eS'C':Jla de sam- - tIl R 1-1 foi () Diplomado pela PACULDAD1� NACIONAL
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't thscutidas, estao aptos a o� pl a (a "epulJ lCél., (ia de 1953 e cotlÕía�'am com = DL', MED',.C.l·,�TA, d" U"'ll·H"'r"'l·d··'d� 'do Bt_;as"il, E
_.-o tempQ a equipe P1i itar. OI gm 10, n'ao I e \..arrelrao. ba, éhef:ada pelo' pau elrIS ,a .'
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superior à do Bolhas .o'Agua,. SARGEl)!-'TOS - Penz, Fé. NageL ferecer ao magnífico públi- que maIS lmpre�,slOnuil a o Palmeiras, I � _.---- Rio de Janeiro ---- ª
ma:.. dievido à grande atuação 1;& e Armindo; Alvaar (Má. _'"
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r__ Ex-interno efetivo do ServiGo de OtOI:l'inola- -

""a �etag""'rda dest" última, rio), DJ'alma e Cava (Jack�
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.. TE me V I l t I � ringologia do Prof, Dr. Raul David de San- E:

u � u.<> �: ores (a C'I egoria de
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pouco conseguiu dp prático. sou); Corrêa, (SalvadJl'), Re- t' I: (OMEtRtIO nt SAUl' A� (Al"An��A t a A' M
I!DD. Ex,à9�iRteIlte dü Clínica de Olhos Dr.

lVI'esmo sendo dominados nos mito, Nunes, Nilton e Tureck 8'"(0 INDUl";JIRIA ..

� II&; AR . I IUR J. A.. um nanIas, 1oacir,OsvaI- :=; �"�.�� Mow'a Brasil �-."�. �
45 minutos iniciais, os "bo- (Cava). do, Olavo, Lima, Maxwell, I � �
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lhas" jogando à base de pro-
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No pedodo comf.>�emental: cervejada. Agradec(�u em no- '.

50.000,000,00 sões que giram em tomo li�e I ª MAR' e 61\. GANIA
DE "amarelinhos" f;lra-m do� n!? cks Bolhás D'Agua o ·sr. Capital.. .• .�_"" < ••

•• {2i:$ �emp()rarJas int.t?!'êsiaduais, ; � tirte ImltitutQ ESfJtclalisado �stá lUagnU'imt. =

110S absolutos do gl',-,Il)'adi:J, jo- Nllton Russi, fahmd:J em no- p'lindo de ReSi1i'V8 N •• �.. ....,. v", 40000 ooo,on il'uto de suas magl!Ífir:as [i- E uli!mte Montano e Instalado com li mlti.
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.
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FA·C O'",'sr'.III� Osm'o'r CU'nho AHENC!A� iS ESCIUTORlOS NAS PRINCIPAIS .....RAÇ'S no &S- I c:epcional, prátic j e filiilr"·IE Alemanha e AmeJ:leá do
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l'ADO DE SANTA CA1'ARINA., NO RlO l)E JANF.:U�O ii: CURJTJ6A !'lado.
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Toeve lugar na noite de vem dirigindo hú alguns a- .

ASSIM PARA
:.= G a B ' N E t t r\ E R A I O X
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s.�gunda-feira' úl�,trrq.a-, en1."<> nos, vale como 'urna ·gar�ll-' DEPOSITE SUAS EC_O NOMl��S -NO- INCa � CONTRIBUA, to·
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, rrerminado os lompro:', E
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A I . I; II =

o AUMENTá DAS' POSSIB1LIDADES DE FINANCIAMENTO DA PRO� lnissos 110 camureflnaio Me-I a -_••••_-
-

Florianópolis, a f;l€;ição pa- lia para a marcha ascen-
ÇAO tIL, -

APARELHO MODERNO SmMENS PARA
l'a a escolha do Présídente

I
cional dos desportos aroado-I.

. DU' .�O?O Hano de .�uteból, os I E mAGNOSTICOS EXCLUSIVOS DE DOEM.
(�a Federcaçã<> Atj�tiéa Ca� rE.S de' Santa Catarina; aos I, c;lr1gentes .al.a��E'nses estu�, ª ÇAS Di, CABEÇA,
tarinense, Na �c�siãp; cómo í qU1:ÍS ,não tem fattat:}o o im,. r ( o M (H E QUE ��m ,a P�SSI,�:lL:�� de en-I ª ="" ....� .

E€' esperava.fOl r�'e1eIto

pa_lf ')rescindivel apoie do dli'l� .

"
....� ta.l no\ a excur�ac de sua: =: Gabinete de fisjoter�pia

ra ocupar 0.· refer,id.o .carg.o g.ente máximo d.a F.A.C. ,l
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ti" t de roteiro traçado +::Ulto que:: sangue}
cado desportista. de nossb I, Co�a nmgue� _bPscon e-; DICIBdJ er'ça eira u campeou9 .0 .

. .a agremiação 't�:t:ióca já de- ª
ONUAS-CURTAS (Ultl'aterm Siemens·
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. U I'
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modelo 52).

cos te� dispendido em pról ; v,in período de experiênciasI.
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. 1.:gOU �od�re� ao �sr R.ub�ns § A����i�:;!���:oOin.
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..la cerca e ez, Ia�, una-, ...�. ,,_ gau mesmo a surp!H.nder, fa-} Daniel, Ralph, Ald'nho e Ivo " .

t 1: 1 ,,-_. : j;a G· llI!..;�e�,b. d6 n6fr�".a-.A'mente com o teclnco Fer- Tendo. a presencIe-lo num....
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T d '., nJ1- d" :Cordeiro) .,
Oe en a)o a.r COln oS mes-· :: al.hu I� � I!tij,i f;iI"- v
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GoaIs: Aldinho S<. s.'
26 m. i-I mas� .ne�o.CiaC.iÕp.s para a I E PARA EXAME DOS OLHOS
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I' I d.G.dO Gr.êrpio E,sp.urtlv� <?l�m
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: )lutos. do. ,1.0 temp':l p.a�
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a a re�hzaçao de encontros a� :: (EQUIPO-BAUSCH-LOMB)
pJl(�(j, Os'dOlS encontros m!ClalS ClQ. �e�mg. Ivo €',�r�nClsco. ffilstOSOS. E PARA RECEITAS DE OCULOS E
, do Camneonaf,..:;\ de Futebol pe- este ultImo de p�n,>"t�, aos
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gando a partí�a l;augu�al ao Quadr,:Jp:� ,.' -

FOLHA' 1'-"
' do à reportag:em iJm despa. == da. ..,..- P..ertmetro).
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, da cobrança'de uma pena má- IJig, Wuerges e Ort�ndo; Wal- cho telegraflCo qlW lhe fm =: d T' Oxima àssinaladá c<Jntrá a Ind· t<,1', Genésio e Ratudlo;. ,Ma- remeLdo pelo errmresário:: Gabinete e raumafolog·ia cular
.'rextil Cia. Hé'ring•. I:ena esta chad.o (.Jacob)" Ba�ltonga, I Rubens Sampaio êomuni- � EXCLUSIVAMENTE PARA 'l'RATAR ACI
qüe realmente eXlstm e que Fuhrmann, Bertoh e Dagober-
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resultou éril gauI, sob protes- to _

.
.

tan o sua c ega a a u- E
tos de urÍl dos players da e- ARTEX - s�egmundo (San men<lU dentro de poucos:: CIAS - CONFECCIONA LAIJDOS E DESMAS·

cjilipe' derrotada, exc1uido da tos), João (Siegml!ndo) e A- dias, afim de negoeh'r com � CARA SIMULADORES.
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Industria Textil Cia, I�e- li. 2 (;C.B,F,F.) �. OhmplO' e I guem a bom termo os enw &II U UI�"'III� U!Lj ::11111 iii d U

g��Ci�. � :E;IT1PS'�:;e!l!�d��!rliJ P111heIro. (Artex.), ......_EN ,�. I t.end!mentos dentre a:f·par� : R 15 � INNSTITU'l'fo:312532 d'
ª

rninut,zs do segundo tempo. A l': F I ( I E N ( I Ates. mter-essa
�

as, ven lc:ar"" ::::
!.... 1 1l1li

::

q�t��;� Antollto Mauro e do !unelO acha-se di, se-baem110��O r::�ti��O���;:�:: na . '8 'GV., li OR

i an ar !
:p�z;heiro;__José� Iv�

-

�' lVlassa� �etamente ligad,,: �. elr�... mos -tcrce_ndo para que sé ..-

1.·�l,Y!;l�·O NE�� ªnen'O; Joao, Osw.,lao, Fran- culação do jornar. A NA'. . '" d O _
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, ch.'culação diária que pe- !ana a esta Cidade. pOIS e = nr. 'tAVARES � HIH �
. I�.T.C. HE.RIN.G.. -.- .Sch,�p- netra na. maioria do.! -Ia· illeg3.v,eh11ente Uh1 onze de

� Dr. H'EUSI ==- 1014 ::
'.

1 TI A
..

� Ul LADO DA CAIXA ECONOMICA epl.mmn, wa m1l"o;e Deno; r�
... 'V"i., "'0 J:ta��í l)r�meira Clüalict'ade - -

�������������������������������.������- n� P�t e Andrade; Lau� res kO -p" . ��'. •
� . 6nüüiUUIIUIUiUIIUIUUUJlldillliUIIIUii"""liUUlnlinliin""i"iiü�

�

MODAS CHANft
Rua 15 ele Novembro, 1393

-.

�.
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-
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-
-

:::
::

Arli(J'o para·So,veferi'as ;em'6etal
REPRESEKIÀ(Õfl�. Gorôura de. (oco, Sabão e Sabonetesr. fécula, Ami..

do. de m,ilho; Esçovas e VassOU,ril$r �rUgos �e· Folha Papei e Pape,..
IÕéSi Lusfro' para, sapatos, Maquinas e �rramenlas Chinelos e ·Ia..

man�oselc�
DEPOStTAIUOS: C4l H'��ÃTA em sat�s de 25 quitas'

Rua: Sio �aujo, 1130 � relefone 1',508'
·fiUi. Tel. REPOtO=.... Ifoupay,a Sec�. � BLUMENAU. .,�;

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



COGITADAA PRORROGACAO DO MANDATO DQ
.. -:i'·,
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,�

GOVERNADOR DO E·STADO DE SAO"'PAUl
Nas pró x imas h 9 r ii s IDe revnlver, em nUU�9 o �eDut3�o Nalal.na H�SIl�al Santo IInlllnlo

.-

d' 1-'·
- � ,

.' P" fi ,Const.tulra () .A.confe-cimenfo

mo, l�Me!O!!e!Olhi�pelaÇ!�ia�IOI uctona. saio, �DI' �erse�uição ao sn�lenfeFes.ta-'Do (oração'ParaOCo�açã�,
o, meios políti�os estávam I Ouvi�� pela l:eportagem "�' muito mais fai il, ec�- JOÃO_!ESSOA, !.O. (_Me;'i= de .vereador do PSD: �:. �au�� I, _

Encontr0tl éco nos
.

co�a-I pert�nce não 'só aQ� d�rigen I'
A contrib�i\�t_l e�pont�f;;

cem suas atencões voltadas o sr. Cír ílo explícou que o í10mlCO e produz menos agl-
dional) QU�lldo rr.a.s lpnten ,!'.rOtura, que alem d. :]�/ptr I coes blumenallense� o apelo tes «aquele estab�le('lmen- nea e humanitárii do come;v',

•
, - -. ses era .:; movimente na raça me er na sua zon i 1;! ehJrd, '

di
'�' ..

I d 'd
' '., dé

.

d l' "

PH� os entendímentos pro- assunt� e da �lçdda da As- tações no Estado a f'l�ição VidaI. Negreiros, o deputado escreveu, recentemente um ar:- na, rreçao do Hcspítal San- to e sau e, como tambem Cl_O, ln ústrta e 9; pOPr:-i'��1
duzídos pelo sr. EtElvino,l sembléía paulista. Em con- para governador srnultânea I petebista, sr. Aru":1ld) .Bonífá, t�go no "Jornal dE Norte", Cll to Antonio, no s'�nilco .de I

cabe ao povo blumenflu-en- çao em geral (11) bpne!lClO'
D� ôntem para hoje, porém, I .

� com a de residente da Re- �lO, s,acou do revulver e saiu b,c.�?do sua atuaçã I:' Asse�l�- se promo,;,er O Natal dcs I se" pela sua g�nerq;idade dos: desherdados, d� "sort�;:;
passaram a p :. "1 _ I

versa tem SlCiO consultado a
,. p .

. -f!l disparada, provocando pa- bléía. Sabedor. do que .ocorrra, ooentes pobres da .uele no-I nunca' desmentida e pelo multo concorrera para 'quec"
, 4�. _

r",tJd par se respeito respondendo sem- publica E preferuvel a

COIUJ
rvco entre as pess J3S que a- o sr, Paulo fOI ao encontro do, .'. ,S_

•
I . '. ,.'.' 'b'"

-

d la:--
f" '

(! ma situação paulista. E'
-

'f' 1
. eidencia dos mandatos' não guardavam condução- deputado, íridaganrto o que socomio; curo �l;:>prl?endl-Il':eu alto espI:r_:lto de Jl;lstIça

I
o� 'enfermos po .�" o ��::-,

que 'a em�nda eonstítucío- I?De ser av;:ave ao p�rlO- só para presidente,
.

vice- Interceptado POL out1'O� par-
se trat�va. Diant,,\.?o oCQrr1: men�? m�receu to�o o �poío I e compr�el_1saQ, pelas' eau- pital Santo Antonio tenh��

11:11, que VIsa prorrogar por ?o gove�na .ental d�, ClI,!c.o ,lamentares, declarou que es- do, o sr. Arnaldo :'/�::,11 con e sOildar.edad'e nao .so das I sas aHrll shcas.'
,

" {Conclue na 2.a pAgina letl::a;,:�,'
lF'1 ano o mand ,'t i) do g I

anos. Frisa ainda o 81' Círí- (Condue na 2.11. pãgma letra K) táva no encalço do suplente
tra o sr

.. Paulo, ,!edl�r:;do-se classes produtoras mas tam!
..

• '-

,

. \ • 0- em seguida. A vítima nao s�. c
'

' a_"

R oi ..;. Mvernador; sera ap/2sentada ,

--- --- freu qualquer ferimento, fi- bsm da população em ge-, '

,

,

n2sprox.imashora�.Há Po-'Somenle na Bahlaa a U O' N f.t���da.apen�s a aba de paletó ralo p .gêsto sirr:,p�t�CD �ol eurnoo. e.m ,', Oleou",,"
��r::o�Ult� con�u�ao a res- /I'

,

'l1li III iii l'���e�C:�i����u��rl�.;�f�i��!' PidSidída' p'":orGromy'-k�>
Alguns JornaIs chegaram f 'd "8 I

nais sentimento:;; cristãos I '

., �..

a �tribuir .ao sr· Cililo Ju-, ormou aeur O com o que sempre caratmizaram BERLIM, 10 (DF)'" �

.

mar .�resIdent.e .. ,�o. PSD,' ,. _

:'" .. Prepare i cs, a�itU:des nóbre� 'e filan-I Se�ta-feira próxi.ma, re�Ílir
bandelIante, a 111lCJahva da '

,.

'}i
ti

• f11turA de tropIcas do povo ae Blume- se-ao em MOSCOll. (os mmis-

E.m'enda, n0 sentido de esta-\ RIO, 10 (Mel�itt)' ore acordos que 03 udenis-I f;ão ambas anter�ores ao Ul-! Qr-/�.i1.'_ .,
11 '" II U mm.'

, ,I
i:;:-08 de Relações EXierióres

belecer o mandate gover- I Q�lando da sua vJagem ao tas vem afirmand.::. em di- t!mo pleito federal, sendo
.\

seu filba C"a União Soviética c dos
namental paulista para cin- 'hlO Grande do Sul, c pre- versas unidádes da federa-I Clue, na Faraiba, dele parti� I A louvavel e feliz llllCla- E t· 'd t 'l't

'

I 'd t
.

l'UNI
dando-lh. d d

s a os sa eles

co anos, a partir de 1.955. Sl en e naClOna oa D, r.ão, com vistas ás proximas ! cipam o PR, Dos entendi- ,üva a ireção do HGspital
Havería um govern8dor in- i Er. Arthur Sanbs, prestou eiêiçóes. Ontem, o sr. Ar-Imentos recentes, sómente 10FOSC lL 'I

Santo Antonio teve H reper-

tcr�,ediário �ntre o sr. Lu- i d,eclaraçóes á imprensa de thur Santos prOC�lrOL: O nos- em um deles, na Bahia fi- cussão que de-v!a' merecer,
CilS d. Garces e ql�P. se fos- Porlo Aleg1'2, Sabre a linha 80 reporter, a quem mais li-

I

guram as seções estaduais I tl�nClllHlf motivo porque a vitoria dês
se ,,-leito naquel:: sno. seria! nolitica do seu p�rti.::'o e so- ma vez voltou a fa1ar sobre da UDN e do PTE, conjun- 5a humanitar:a 'carl1panha organização

Outra testemunha coovocada
I) assu���;h�e���::l����entá_1 i:l��n���n�� Pf:n�;:��
dos sohre alianças da U- no Espirito Santo aft coliga-

Pe.la comissão de inp!quir,·to DN com o PTB, ultimamen- ções foram realiZ;;;:'h.l<J entre
� te firmadas, em Válios Es- � UDN e o PSD e, em Goiás

RIO· 10 (Mer!àümaJ) Regressei dos Estados tados, como sendo indice de (mtre a UDN, o PSP e uma
A T't"!;lortagem l1'lviu o sr. Unidos somente etH princi- uma orientação sist-emati· RIa do PSD, São f'ssas as
Olini.o IVlachado, alto fun- pio d'e 1.953 não ,'oUando ca. Entretanto, n�da me- unícas composiçÕ<?s recel1te
cionário do Bane') do Bra- mais àquelas f1.H:c:ões' da 1 Í,os CErto. Em do:s E<'tádos, !11Cnt= estabelecldas para as
si! que exerceu I) cargo de CEXIM, não estando ao par' Ceará e Pal'aiba, ('}�15tern a- eleições de 1954, peiás sc
i1se�ssor técnico da CEXIM de coisa aíguma ocorrido <:ordos entre as seçüi's esta- c:õe.s regionais da UDN _

110 início da gestão tio sr, depois da minha saíJa duais dos dois partLios, mas dentro de sua :lUtO!lf\mia'es�
Coriolano, declal'11ndc: tatutária.

.

"lgnoro as razões ou cona
- --- _. - - - - - - � - � - - - - -- - - - -

'
•

Declarações Semelhantesdusôes que levaram a COa CAia a- dmissão parlamentllr de in- u ç O e grau prcs,!adas em POl;'to Alegre,

%i����r�'��ll�:n;��:�g�� 8e'ceIJer90 seus dl'fJIOI�!lQ 000 !j��a:����s��t����{��l�à�� ;��:\�:��õ:",,:ii�h:;:��r'u um

pela CEXIM foi muito cur- ,

U U U lDUO a capital baiana tomando o fato provocou alal"idos

tá, Tive logo qus repressar
conhecimento dó ('aso ,da :l'E:partição, pois todos imagna."

aos Esfados Unidus para fe"col'cos em, cODla�I'II·�a�e Bahia, especificado nas de- vam que ri jvvem escrituraria ti-

Prestar ml'nha crllaboraca-o darações, telegrafe,u ao' sr. "Ves�'e pcrdil1,.) os sen-i:do:", 8el:.-
- A th S d cita.,am. uma aillbulância do HOIS'"

a' d'elega<;a-o brasl·.'.'�.l·l·a ]'U:1to r ur antas, pc indo re- 't 1 G I'
_

.... L
• P1 a ' ",tu 10 Vargas para socor-

à Assembl�ia Geral da tificação dos itermos, ne- l'lHa. Momentos depois., Jarillil

ONU". Depois 'csclar{-ceu:
Para os circulos culturais cor Antonio da Veiga; 7.0) gando ter havido acordo en- falcch no hospital.

"Realmente o p,·sto de
e educacionars désf:a cida- rnscursD do paralli!1fo. tre a UDN e o PSD daqueie

assistente técnic) é dema- de, constituirá a:!0nt-f'cimen São os s::guin::üs 0<' con- Estad-:J. O o sr. Adhur San

sladamente imp<Jl'tán.te e e-
to de transcendelltal impor- fadores a recebercnl seus

tos de imediato respondeu
-

tal1_cia social, a fés.ta de co- --!j·plomas.' ,

20 chefe do Executivo baiaxiste para auxilial o diretor l. ,

na sua tarefa. Não SHÍa pos- l�ça? de grau dú tur;ma de Arturo Bazzi, Ca.r los Jo- no, esclarecendo que se re-

sivd tal posto s�,:" exercido
tecmcos em contabilidade I

.

ferira a um acordo do seu

de 1953, formai", pela Es-: (Com-:lue na 2.11. p6,g1na letra D) (Conclue na 2.a pâgin.. letra fl)
por algum com opimões téc .

!l'cas de orient'!ção geral, ���n�é����ni:'�, ��:����� ssa'1101 uma seullora noque não coincidam ("om a

direção daquele, orgão.
fe no dia 19 do cQrrede. no

'

_

_______..... ,__ ... _ .. _ _

Teatro Carlos Gmn'es.
'

do��gS�il��:d;:;r'�I�:�tar��·dl·a do pro'prl-o casamento8 horas - bençao dos aneis i
lia Igreja Matri:: r::e São " ,_

Max (arlhv Paulo Apóstolo, em,missalPreSO e auluado nau- pOdera casar lao �edD
.' celebrada pelo PIl,:,u!11nfo re

" '
:

WASHINGTON. 10 �l.iPl ,- (: 11'C/I'OSO Rev Fr-"! O'c R
RIO, 10 CMe,ridionall - O J'o- e com 1'1'1"3 firmar relações. '-0 l"ior do apartamento. a sra Me.

1
• '" • LI (l J �oS-. .J G I h

"
.

SLW{ OI' Joseph ]\fac Carthy de·
1" h'

. . h _
__

. I" TIl oel Doua Fernandes de.'- ',',;pac ante esta .enCllXl'egadtll1'a percf:beu Q €nlbU'3tc e de

clarou que aceitará com sati�ü,-
Jae , as 20 ora., solen1- ,)<:)11 di' ca�a.r {miem_ e talVEZ J I do:> pa.peís <lo:> u"trangeiros c', lllonstrou intllr(�;se em .retirar

rr.Q um debate direto' -com 'J . :' " nade d'2 formatura no salão I seu matrimonio >;õeja adiadO' in-' em seu llodcr, estavam os da �Ta. í sa Nc 't ltu "cl b "_

'd t T
•

t 1 ..J 'T' I d·· d T I�'
s a ara. oJ,J • o servan

'.'1 eu e rum:l11. !'I(Jbr� o pJ',,'; Cle espe acu os ,-,o .eatro I
euni a1nentc pela aventura CeCll:J. Mora, de nacionalidade. do 'lue eSé':;tala todos ai' seus

IJlema da illfiltrac;ão COml!',llf"J I Carlos Gomes. COU1 o seguin I
que .criou e conseguiu n�ali7.a1'. � US6[l.. .

proce'.'sos persuasivos l,csolveu
no governo pas!'ado. O CO', 'tf

j t;:; pregrama: ! MUDl�o de um rovo,I,,<'1', atraiu ATRAIU AO

t�. .,

para. ;;['se d,'bate foi feito n·'! J:' audaclOsam€nte uma senhol'a APARTAMENTO �aC3.r de uma arill;;. Procurou

(5CL�lúantQS de direi"J d'l' ti' "

1'0) Abertu::a da �essão; russa a. seu apartamento e.3. a- O jovem fUl1cionár�o do D. C. �iolen:an,lente. C�:i::á-la o inv (.'l'

vfrl";Hdadé de H:U'\"llJd. Nãc, n, I 2.01 comproll11sS0 dos con-l meaçau. " I T. começou � conqu!�ta telefo- \
t"u cc,.lha a lIm.,lante. A ,·.ra,

l?'l: ,l�de logo npnhum con ''! ',I t�dorandos; 3.0) er::trC'ga dos I JOe! é funciciuário th Departc..
nando n? dia 7 l.ara a sra. "�I?-l M�ra, vendo-se dCf�amparad'L

\lJ.I�IO .

de 'l'ruman: ma:; font"", dIplomas; 4.0'1 0nt:r.ega do J menta dos Correios e Telégl'af0ti �

ru, r�,�ldente na HIll EnuI.'a I g;:ltou P,:)1"
. s?corro, sen(!<.J aten·

a.tI�?' :.a�las a.credltar:' '11�� r�',:�� ! l)rênú) "Antonio da Ve·1. i e tH1.ba.l'h·a como cmpr 'gado do ::\,�I�pa!O'.. 111'
.. 62. Confc�sou . que! tc. da p�!" vJzmh'm e populul'(,<,

8.'1:1 :l.lega,ndo qu� bJ dl.,ClIS".h ,,". 5 ) d' �. d '<lc�,p3.chante André Ledc!" Por haHI!. neceSSidade do seu corn- que pa"savam pelo local.

seríu incompn.iívPl com a dif!l'.i �a, .0 ISCUr;:;� C ora- i ra;o;Õe., ligadas ao DCT JóeI tmtJ 'Ylt'l'('imento urg ,nt�, para 3>;,,;t- ----------,- - - --�.---

d::l<I, de um f!x-pre�id['nl.." ,;" c:or da turma, Jn�� Dertolf; ! cn!'ta facHid:l,de de m�nter cO'n·
nar uns papeis em c.ompanhia

D
·

d 1-
.' ",

lte[túhllea. (, oI horncnag'2ln ao conta- I t.1CÍ'JS com diversos jm:ig1"antt�., c:':. �eu e_po�o. Par; )�80, .�r�n-

n nc a os a po l,... ...nl·'rágl"�o ac."del1t,ca 118 ru-a 15 :�l.�t�U;;:id�n��ab�,S�::�. [LDI�����1 e UI. " �""�If
'" 1jj vcl'_D<'la, conve.n:c'JJi-{l, fi. 3com- ,,'

Atropelado pelo caminhão o ciclista ;:��t��;�r:lf:�;:��:;,:��ílTlernbros da V/M R
,-

faleceu no hosP'ilal um'a hora' depollis l'af/,'te a viagem ,p;z'tlcurou expU-' ,

' .

I_ p�;,� (�;i�::��Ste�a;�u��� l�:"'- Carta anonima endereçada à, Delegacia
ga;l:iza.doe, Ao m(!'�mo tempo, con
f"I5:",ou que havia tomado inle
rE�S,j pelo caso, em vista (lo,
,�lUpo que os docwl1centos ex�·
garn para o proc'Csso leigal.
Até então·, a '5ra. C leilia Mo

l.ta nad:t percebia do "go.Jpe" do
K.'vem fU:UclJJnál'ÍO-.' Ca.ncordavu
plimamente, e ;chegou mesmo [L

I:j,ceitar a :;rua. genet'Jsidade: pek
i:ntm'cBsil demonstra.do em resol
'<'OI' o seQl Ca.'lO' Qualld.o se diri

'giam para o, al;art.amento. a: :;1'3 ..

Mor'a indagou da neceils.;du,d.' dos
papeis serem ussinadr�'s �U.nl a,

'jiD;'"taml'lnto. Mai,,; uma vez Iuel

pl·OCu.rOU explicar fltH' 'J' seu 'ti

) a eS1l6m-va Já.
Quando' pEr,!'l ... I'a.r�1. no i,n, o-

Trágico acider.t8 ceorreu motorista freiar o pesado purar ,a respons::lb·!idade.
üntem, ás 11,45 hürr.s, na veículo, as suas "'odlts dían- ° motorista José Inácio foi
rua 15 de Novembro. cm' ieira e traze iras passaram ;ntimado a comparecer na

que foi vitima um ciclista, �obre o corpoào infeliz ci- Delegacia Regional c;e Poli
atropelado por um cami- clista, qUe sofreu grmres fe- cia para depôr. Uma das
nhão, Segundo as versões r:menLos· s:ndo imediata- testemunhas ou,,:das na

que correm, o desasü'p. teria mente transportado ! ara o policia declarou au,:;? o ca-

S2 verificado da s-eguinte !iospital Santa l':abel. Não minhào desenvolvld veloci
forma: PrecisamenL2 áque- suportando a gravídadé dos' àade não permitida r,o cen�
lo. hara, o caminhão de cha- .ferimentos, Henr:que Reis-' tro urbano.

. pa n.o 2-70-43, guwcw pelo eh veiu a falecer ás 13,15
'

St'U proprbtário José lnác:o horas. Comp:H'e�eu a poli- A vitima era empvE'gado
�.� dirigia para a rua Sãà cia ao local do acidente, l:a bomba de gasofna ané

Paulo, quando e111 frente á v:ndo sido instaUl'E,Jo o com :-:0 á Confeitaria Soer.er, á
iH'ma Carlos Ho.:!pcke S.A. petente inquérito paa u- tua 15 de Novembro.

êllropelou o sr. Henrique
Heisch, que montava uma

hic:eléta e rumava o cen

tro da cidade . .A.pesar do

PuraqueclJistas ;nàú:; pm:eram

fim hoje ii. tática Gbstrucior., "t(,

doi; prisioUi!iros seI cc'reun�,; C!"'

repelem a. rep'atria(;Ilo. c\ que
.�. l·t'ccUrayaln denlOl"1.:r ati ,��� r;!j

cac;õ"$ eoUl qu'. agente,; �o f'f.U

;o;ove1'no te:ltavam conv.'ur S, �",'.'

à I',Hldar de opinião, (' mlf" c

prisioneiros ·.;e nega�ser:] a ",,'"

da barraca em qUi� SI- e:'cCua;l'

esSas explica.çõefõ. fOl'anl �-n' 'I;"

l'iam(IIü,€< carregados para f:ô,:'.;; I'Pelo,; guardas indú's, por TI'li '�,'

que grito.ssem e esperneassl'm, -- -_�� � � _.,;.__��---..-- _

.-.

Conidando Truman paar
um debate c,nm

,'Posto fim à laUca obs..
trudon�sta

,,'PAN MUN JOHN, 10 IUP -

R(<). 10 (Meridional) ._. Jm;- 1<.\1 11, em Jacaré-paguá.. Apcsar
na Fo,nte;; ROClha, jovem ([c. 'H ,11,' ;,mr.-!n .. )çür;"!mente, Jari,lia
ano" de Hn.·le resirlent.f· 1l3, l'11a iWC�l',r()\\ �.�[>ilf;\r-S8 do na.mora.

Profe'sso;r Btlrlamaqui n. 271. (�!) [>ou.:.o. a pouco. Entr<ltanto>, o

quando regl'es;m,va ih alríHH)O ,!:tS!, chegou ao cc,-mbecimento rle

pa,ra a Jar.!'\�", curie ü·.nbalhaQl, sua avó, com quem !'.,sidia. Ad·

'.�ii',uad;3. na estrada vieentF de, vertida a, res,pEito, [l, é,"l'rituráTía I ---�=�-�-,-�...,.;,...".-�....._--_.........,.;.......,..."�.,_--....,,.��'

['\'d'Jlveu (!t:.',Xll.t; üen,titiva:m:enLe
ü jovem Sél'gio.
Inicialmt:lrLte, vendo, que

contrava certa dlffeuJda.dc:

MATOU-SE POR P.\.IX.\.Q

e:t:tlUE���:r o a:nlo;r' de Sé':-g".io. Ct'\)..

p..iveu ar!"anjar outro< namo·rwo.
Passou a sair com o <'nge.nh€>.ir>J
Evandro Medina. de Bdto, soltei-
1;01 ,te '27 ::mos que trab:üha "1a

Divi�,o de Eng"nhaI'ia. i\a Ha,c;,a

l'l(luslriaJ.

PROPOSTA DE

RECONCILIAÇAOHã tempos:, .Tarina veio a co

nhecer :'Jérgio d'j .J"';;-UB Pinto.
Dux-:mte alglUll tempo na'�'Jra
rtlm�,.b{" qt1ando, Sérgio confessOu

que cra. casado, re:ilidindo com a

Hi!l)(:·mt 11.1. ru'l. Albano n. 14, ca-

1\IeS;Qlt)' :=...�3itn, tié'rgJo p:t'ot:(l-
rcu�a novaine'llte,:, j?t'::lporido-Ihê
reconci�ia��ão, e a volta, aos ve

lhos tempos de nam:orc. Iarina
l"esistiu às prüpostas, upe,;:ar *,I':�
não esquecê-lo .. Pensando que o

',: U C<W F .nã,; tinha umÍl soluçãó.
res,llv�u euicidar-s�

,

Trahalhou norm;Umente no

primdt';JI txpediente; mantendo

as mesmas relações :de cortesia

RIO, 10 (Merid,) _;. As au. mingas Ferreira," 236, apto·
toridades policiais de Nltero. 705, em Copacabana. Esta.
continuam empenLadas -em e- .fez, juntamente C0:n ::eu pai.
lucidar O,mister;o en. que SP. Vladimir',D.eklava; ln1j}:JrtaHq
encontra ainda envolta a mor· 'tes' declaraçõeR ::1,) detetive·

,

te do iug'Jslavo Brankn Iva. Iniciando, rlec1arou a lUgOS
ninc, encontrado em estl"anhas lava, qué a jovem BJanka Vo
circunstanéias na praia de lhovsky, 'que mora atualmen
Gragoatá, na car:Jital ílumi te, num club iugoslavo, à rua

Doming-os Ferreira, 147, é pe
dgosa agiiadora comunista.
!.d'antou: que Blanka chegou
ao Brasil há auena',; um ano,
indO residir em SU'l C'ompl:!
I1hia. Mas, devido as suas rra

rieiras cativ.antes, �(ln5egtlitl
Ioga, reunir inllm�ros 'adeptos
«O credo, vermelh::" seus COTIl,_

prrtriotass. Adiantou, ainda,
não saber como a jovem co

munista hão rlOSs\il1nc.o ne

nhum mejo de v'da, conheci
ào, consegue se manter. A res

peito dessa circunstancia, dis.
�e que Blá.nka recebe o di
nheir;> necessario ao seu sus

tento de comunista. qL>e .1

têm como 'eleme'lto i"npor
tante à propaganda vermelha
em no�o país. J!'inali7ando,
esclareceu a iugos1avia, que o

r.:.cnse.

O chefe 'da Delegacia de Vi
g:lancia, Secção dI:! Segurança
Pessoal, sr, Wilson Madeira,
·'mbora sem grand2s recursos

tem se empenhado & fundo no

�,pníido de esclarecer o fato,
ol1v'ndo elementos pertcncen�
teoS à VMRO, .�rgarJzação que
alualménte está scn:1o exploA
ruda pelos comunistas e é a_

pontadn como autora da mor

te de Ivaníc.
CARTA DENUNCIADORA
Madeira recebeu agora, u

ma carta anonima que apon
t:1va varias membros da
VMRO. Após meticulc-51\s di.
ligencias, conseguiu o pc1icial
bcalizar a autora da mi.:;siv'l.
Trata-se de Gertrude, D�kla
'la, domic!liada na rila Do.

TRITO ES WIl'fERlOO
SENHORES AGRI(ULTOr'ES

Acabamos de receber nova remessa deslt es afamados Tratores
Canadenses. -- Adquira agora o vosso fraf(f pelo novo' plano de
vendas a prestações..

Solicitem-nos uma demonstracão sem
,

...... COMERCiAL VIEIRA

Diretório do'p. s. P.
"Compromisso.

B 11 UNS S. A.
Estando para, terminar {} mandato atual, o Diretorio Mu

nÍcipal iI;) PSP cçmvida, por fste meio, os correligior.:írios.pa_
ra compar.�cerem, ás 9 h�ras do d'a 13 do corrente. no Teãtro
Carlos Gomes, onde serão tratados os seguintes ��suntos'

1,.0) - Êlev.;ão do Diretori.J Municipal.
.

2.0) - Póssie do mesmo.

3,0) - Assuntos de interesse partidário·
G. Beduschí � Presidente.

IM••
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