
vorável ao

desarías de Itajaí, em

Santa Catarina; em

Alfândega. o MENSAGEIRO
BLUMENAU, (Santa Ca tarlna, Quarta-feira, - 16 de Dezembr& de 1953ANO X

ATE' FINS DE 1954
C NDIDATOS 'AS

LANÇAMENTO
ELE ICOES A C-

EfelviDO insiste pela adoção
do esquema inter-partidário

D
50
NOVA YORK, Vi íUP)

Em carta ao diario "The New
York Times" Siegfried Garbu
ny se refere ao comercio en

tre a Argentina c o Brasil, à
luz do conven'o que 0S dois
países firmaram em agosto ul
timo.
Na opinião de Garbnny, "a

PREPARATIVOS PARA O
NATAL CARIOCA

RIO, 15 (Mer-id.) - Do Palueio São Joaquim re

cebemos rmtem ,l se;:,uJl1te nota:
"O Em.iuclltíssj';no Sr. Cardeal, d. Jaime de

Barros Camara, Ieva, por nosso intermedio, ao co

nhecimento público. que houve evidente exploração
c má fé na apresentação, pelo jornal "Ultima Hora"
desta. capitnl, da audicneia concedida ao S1' Danton
Coelho'

A audiencia foi ucdída em carater pessoal. O

fotógrafo se infiltrOl� sem autorização. No dia em

flue a Câmara .Fede'rnI se pronunciou ofidal!1Jeníe
"obre o 1'11..'1101'050 caso que envolve esse jornal, S.
Eminancia levanta o seu mais veemente protesto
contra a tentativa de envolvê-lo numa situação in
compativel com ti Sl,a dignidade de representante
da Igreja".
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ItIlIIIJ!.EXPORTADORA Df,<MADfIRAS VlU':i)O HAJAI' I f
(' A' em il"q.nid·!'Q,.i,,'

j JuStiça sobre a indicação nr, 35153, do vereador Christiano Theiss; a-I
,J,. • v • E ,ta \óI!"1QU provado o requerimento nr. 77i53, do, vereador Emilio Jurk, pedíndo i

ASSEMBLE'IA GERAL EXTRAQRDINA'RIA u:na estrada de ligação de ItoUPav� a. Rio do .Testo; aprovado ,0 �equ:. i
•- rímento nr. 76!53, do vereador Chnstiano Thelss. aprovada a lndlcaçao

.,-"_� ,.."......,.............._..
. São convidados os senhores 'acionistas' da Exportadora do vereador E�ilio Jurk, pedindo estudos sõbre à n_lo�ifieação da. est�- I

de Madeiras yale ç10 Itâjaí S.:A� em liquidação a se reunirem I
da ge�l de ltoup"va; �provado. ? parecer da Corníssão <1.. Legl�l�ça� I ESTABELECIMENTOS Jt)SE' DAUX S. A. Comercial

em asseml?léIa gc:ral extraordlnárta, na sala: p'.o .. 2 do edificio e Justiça, Com :efe;-ellcl.3 ao _?flClO nr: .1684,. d� sr. Prefeito MumClpal, !
Gembala a Avenrda 7 de Setembro SIN, destá cidade de Rio aprovad� em pnmelra díscussão, o_ pr?Je.ta ,de 1,"" nr. 108153, que"dá uma

I
�- A P R E S E N T A M:

do Sul, no dia 28 doe dezembro do corrente ano' às 14 horas subvenção anual de Cr$ 3.000,00 a BIblIOteca Dr. Amadeu Luz; o .ve'

Cafim de deliberarem sobre a seguinte: reador Fedterico Carlos Allende, em nome da bancada da UDN, feliCItou I "
�

'hUI C1-1Ordem do Dia todos 05 memhros que compõem esta Câmara, pela manei".'! patriotica I lne
jl!l

1.0 - Rateio do numerário obtido com a reaU?sção do I
e 'eficiente com que se desincumbiram das suas 'funções, desejando ao

,

Ativo da firma mesmo tempo, Boas Festas e Feliz Ano Novo, extensivas. às suas í�- I

2.0 - Aprovação ?as. con!a>t do liquidatário e encerra, 'Ilias�
o vereador G�rhard �e_ufert, requereu_votos ?e louvor e congratu- ! r:- ti 4),88

. mente da Iíquidaçâo da firma. .' . laçoes ao sr. Prefeito Mumclpal. pela atuação prorícua e honesta no de-I r Ooe '1...1

:1 LúÍlouzine MerCL.t'y :Coú- Rio do. Sul 5 de dezembro de 1953 sernpenho de sua missão à frente do governo munícípaí, deseiando aín-

pé ano 1946, e], RàÕíyc. esto- Oscar Gordeiro. I'
da Bons Festas e Feliz Ano Novo, bem como à sua exma. farollia; o ve- H O J E QUARTA-FEIRA

famento de couro 'peneus e reador Pedro Zimmermalln peé:áu um voto de felicitações à imprensa as 8 horas.

pintura nova.
.

A
désta cidade, extensivas aos seus componentes e exmas. famili"s' o Ve- Ultima e definitiva exibição' de .. .

Informaçõe6: Ru� Sã'O José I
í reador Fulvio Bmmendoerfer, em nome da bancada do PTB, coitgratu- RICHARD TODD, PETTER FINCH, no 1egenàano fll-

601, ou telef- 1087 e], Edmnn- . Iando-se com os seus pares, com o governo rnunícípaí e com o povo,

I
me de aventuras em deslumbrante TECNICOLOR:

do.
'

.!
E2 indispensavel permanecer para p�,\lli�ta, agora, com comj-csto, su- apresentou votos de felicitações de Boas Festas e Feliz Ano Novo: c ve-

'

�."."' .�.",.��__r
__ '.__,., I lutar. per OU niper fosfato, e um cafezal reador WJadlslau Constansky requereu um voto de felicitações ao sr. RftBIU 800D ",a O JI�C"I·"Ciro '

.

V Eu D I! f E I Hoje cumpre pensar em termos parariaense, tirado da terra virgem. Governador do Estado. I
li H b�t !lo'"

n 1:; .. J' í de café com pecuaria, avicultura e i.\Tultiplique·se i) caso de ':Pio Cor. Findos os trabalhos. o sr, Presidente convocou a pt:('�'!:ima sessão' (programa livre)

, .'. t irrigação. Quem possui materia or- i.-ente� por dezenas do milhares de legislativa para o dia 19 de Janeiro de 1954. , As mais empolgantes aventuras de Robin Hood, o cé:ebre de-
.

U b'· l' t
.

P. 1'a homem
l'gsnica para fazer composto éuma I f..zendas paulistas, pacannensas e I .

'. '_
I fensor 'dos oprimidos. Filmado em magnífico tecnícclor na

d fntab i !C�(,es:eé: cbm pou�l cals,:, que �ó depende .,"a vontade rr:.ineiras. e teremos cruas centenas ii. B ILE DE NII L I própria floresta de SHERWOOD, que serviu de abrigo ao ban-

e a. r c ç � .' ?" fazendell'o de' aS50,;.a1' gado e de milhões de cafeeiros novos, "fir-
',. dido cavalheiro!

coTUB�•. ,

...
"

Hat:r,V .na Ca- a;:,es (galinha�, .perús'· ütl .:-ec�per::- mando a hegemonia déssa nossa ri. 'L" . Por uma dama e pel-o set� i�e�l de justiça, ele enfrentava to-

ra.tar �2n;.' çao da sua agrteulturn, N"o e mais queza nomundo.::. dos os perrgos e todos os Irnrn ígos! HOJE
sa Pef er�LU.a r1z., ' nenhuma novidade qu�, com vinte O governo do presidente Vargas

.

quilos de composto misturado com está deliberado a empreender em

bíper ou super fosfato. re tem a grande a salvação da lavoura care

base de uma plantação com uma eira. Vamos ter créditos a largo
produção cafeeira altamente remu- prazo, adubos e planos de irriga-'

ção, elaborados pelo executivo.
E' suficiente o podel' federal

passar cinco anos sem l1C meal' no

vos funcionários e nlio consentir

que o Congresso apro\"e o despro
posito de vaxios projetos de lei dte
aumentos de vencimento,;; de civis

e militares, que corut!tl.cm escan

dalos universais, com aUID<,ntos fa·

bulosos de indole pessoal.
Basta do Congresso legislar, dia

e noite, senl ter um. pensrunento
positivo, volvido para os interesses
dI> prod,ução brasileira. E' preciso
gastar com coisas uteis c remune

radoras. O que anunciou o Sr. Pa
checo Ch"ves, na Televisilo Tupy,
já dá para encher dois programas
de governo.

A •... ' .�.4JI

cordiais saudações
GREMIO ESPORTIVO OLIMPICO

BENJAMIM MARGARIDA - Presidente

o Gl:'êmio Esportivo Ol'muico tom a honra de convidar os
seus sócios e os da Sociedade- Drsmatíco Musical Carlos Go
mes e Exmas. Famíltas nara o BAILE DE NATAL q reali
zar-Sê no dia, 25 do corrente mês nos salões da '8. D. lVI.

car_tlos Gomes.
NOTA: AI5 mesas €Etarão a venda com o zelador d'a S. D.

M, Carlos Gomes a uartir do dia 16 d{J corrente.
Os sócios da S. D. M. Carlos Gomes deverão identüicar-I.soe na portar'a, al;iln de serem evitados contratempos.

.

Sendo êste ? assur,to, certos de sermos atendidos, apro-
ve:tamos o enseJo, pm.'a apresentar-lhes as nossas Icordiais saudaçõE's

..
GREMIO ESPORTIVO OLIMPICO

BENJAMIM MARGARIDA - Presidente
--;_--.:_ - .. _-,,-_..:..... - .--_- -- - - -�--

bs&m�léia Geral Extraor�ioária
(2a. Convocação)

Os demissionários da civilização
do café urge mandar pegá�los à
unha por um selvagem capitão de

mato, como o sr. Pacheco Chaves.

Postas algemas 305 pnmelros, os

ultimas volverão ao ql'artel cor

rendo.

Em couformidade com o estatuído no Paragrafo 2.0 do
Artigo nr· 13 dos Estatutos, ficam convidados t'Üdos os �ssocia
dos do GREMIO ESPORTIVO OLIMPICO para a Assembléia
G.eral Extraordinária, em -segunda cOl1VOCaçãD, a rea!Ízar-se
no d'a 21 do corrente mês, com inicio às 20 horas, em sua

séde social, a Alameda Ri.;). Branco, com a seguinte
ORDEM DO DIA

lo.) Eleição para os membros do Conselho Deliberativo
20.) Exposição da presidência sôbre os assuntos fln:.mcei-

1'OS e outros de geral inter,esse da Sociedade;
3·::.) Assuntos Diversos.

. NqTA: Caso nãü haja número legal, a Assembléia fun
CIonara com qualquer numero de' associados, cm te"ceira con

vocação meia hora após a hora fixada na segunda convoca

ção.
Sendo este o assunifJ, aprov.eHaIllOS o ensejo para apre·

sentar-lhes as nossas

T. H E RBST
iJsadoi
UáadÔl;
1Jftd�

,

Rua São Paulo, 481 f.
Caixa Postal, 103

B L U M E NAU -.. SANTA CATARINA

Telefeme, 1150
VENDE-SE

Urgente
(A.� lado da Agencia VOLVO)

especiali,sada em consertos e enrolamentos
de mot()res, dínamos e geradores·

RecondicioÍlrunento -de coletores, para dínamos e
,
'.

.

motores' de qualquer tf.po.
____:" Serviços de torno e mecânica em geral --

Perfeição -'

A M A I S
Preços módicos
ANTIGA

Rapidez.
DO' RAMO
tt "e.

B

Um dos mclh� meIos &!t

ev-lt;ar um resfriado � tomar.

Cognac de Alcatrão Xavier.

que a.tua como preventivo da
infecções bl'Ônquicas •

pulmonares, desinfetando •

rortâlecendo 03 órgão.
respirat6rios. AntieatarraZ•

.

e«pectorante e "dativo da toMa.

MOUII.IJ cc titiO VM PINte,
M"'S rOMl o
COGNAC DI "�c.A1do XA.Y1IIl

,

VM PRODUTO DO

llHHHUTÓRHl LICOR Df CaCAU lUlU $. I.

D

Partidas
Cheg"das em Curitiba às 12,00'

partid.;l,S' de Curitiba às 1-3,30 horam'
Chegadas em Bltnnenau às 19,30 horas

serviço de DOMICILIO A DOMICILIO
- OFERECEND'O ÇONFOR1.rO E SEGli:RAl\!�A

A g � n· t: l' a s:

Bl'.tUMENAIJ: _: Rua J_5 r!-i �..tfn!�n�Íl!"oJ :,H3 lR!,t,o:t- t!(.·!e:f:r.·)

Fone lIH12. '_ :CUR!'rmAl ��. Rua' 15 de Novembro, ;:� -� Fone !óJ�

A. EMPREZA ACEI'l'A VIAGENS ESPECIAIS
PARA SAmAS A QUALQUER ROlU.

I'..'U'RESSO BI,UltmNAu. .....; �TlmTl:1M.; LTDA.

1 K
seguinte, os Estados Unidos e

i a Grã Bretanha continuarão

I ocupando' posição importante
! no comercio argentino· Adian-

I te,
'd!z Garbuny:
"Na economia soviética o

comercio exterior desemp.e:!ha
j sempre um "papel secundario

J F� serve mais a fins politicas
,que I�C01Wln.íéOS/Depois da, se":
g1.1nda guerra mundial, os pac-

I tos !.Xfmerciaís consti{,Ulram
um instrumento ddiberado de

,. penetração 'eeononüea e de do-
minação politica, A significa-

I ção do 'acordo russo:-al'geniinD
· para ti URSS reside pertanto

I t<xclusivamente na ampliação
de seu poderio politíco na Ar

.!
r;entina. OS l'USSOS procuram

· ligat· mais a Republica sul-a
mericana â órbita soviética, a
celJ,ando com UIn acor'do en:!

I 'tnaiol' f;sl!ala !l(l futuro, Ajus�
l·tadQ o vinclllo eCOnOID!eO, au-

I
mentará a propaganda boviéti�

·

(a para afastar a A1'genti.na
de ReI'Í socios nOl'te�amp.l'l!!�l1fl
e eur.op,ª'U".

_ . _ _
___

CI II

•

no JE

Cine BLUMENAU
FonlZ 1156

na

H O J E QUARTA-FEIRA
as 8 horas. .

Jean Gabiu, Nicole Goul'cel Courcel,
super produção francesa

:H O JE

Blallcllette Bl'Ul1oy,

PAIXÃO ABRAIADORA
Um tormento de llaixões invencíveis! Um coloss2! filme

fr<lncês, uma obra de l'ara e wÜ'unha grandeza aplaudIda por

todos!
PAIXÃO ABRAZADORA

Sofre? Tenha Fé
Escreva detalhadamente para a Caixa. Postal I 9 1 S

_ São Paulo - Junte eL.velope ilelado com endereço.
Não utilise registro para (vitar demora na. retirada, ·em
horado improprio.

erc:9

" /�.
,- '.to
_,/.

,

� /.J\
fez-se�º,uda:,rcio50
com IOFOSCAL

� !
•

• iôdo paro \) sanguet
• fósforo parei «) cérebro'
• cálcio para os Os'sos!

o MA!S ","ODERNO FORTIFICANTE!

I LABORATÓRiO UG.OR DE CACAU XAVIER S. As
II, Freire Ih �!Iyª, �6 . Tel. 324m . En�. hl·g. "Nutri!" . C. P. 3.!HI4 • S. PAULO

•
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precisa observar

M U n I- C 'I' P I- o'}§s-'- l11ClplOS! celulas vivas da or- ,liA R MAS DO'gamsaçao estatal, sem prejui-

I zo de seus direitos democrátí-
" •

" 1., III II B Coes.
, 1--------Ha, todavia, ce:-.tos artigos r,al sempre crescente da inte- f . De_nho d;, nossa or�€'lU co�s_ JOSE' TOLENTINO DA SILVA

qUe me atra_em mais. Que me Iígêncía no país. j tltUClO�l�l, os prefeitos tem Os problemas do homem da rua se acentuam. Os lares vão :ficando
seduzem mais ou me.nos com- Então, o artigo que um de- 1 garantida romantIcm�_ent� a mais desamparados. postos em presença de suas dificuldades, sem ter

pletamente, conse�uInd? des, les escreveu sôbre cs muntcí- eleição, mas ecouom.csments a quem pedir sem recurso para sua solução. Impéra nas familias um

de log� a aprovaçao tácita e pios, me deixou verdadeira- sao .entregues ao seu próprio ambiente de restrição e mal estar - e mesmo nos eírcuíos remediados

c:xpontanea de rnínha .�ns- mente, eletrisado, norquc alí �es�,U1o sugados nas suas ren- - a alegria da vida caseira vai desaparecendo, oprimida pela falta de

ciência pelos problemas que se feriu Q âmago 'ce nossa nas', eI?-q.u�nto _""bemos que elementos essenciais à subsístencía, que nem sequer o dinheiro, se di

expõem, não sõments pela mais pungente realidade polí, {'� rnumctpios "s�o !(JS centros nhe íro houvesse, poderia ecmprar. Não há agua - as louras se empi.

franqueza, coragem .e since- tica, o problema dos proble- VIVOS �a produção nacíonal e Iriam nas pias sêcas: não hã condução - os filhos deram a voltar da

rídade C0111 que os agitam, mas. Como o homem, poz em
a matriz do imposto" escola e quando vem exaustos, empurrados e pisados, nos 1I1\'10S de

mas, também, ,pela simpHci- equação simples e compreen; �'A vda da naçao deve c<_>- transporte onde o risco de vida é o susto permanente das mães aflitas.

d d f t
-

I I .

1
- '. lll,:::çar pelo mumcrpro. Com e-

os preços perderam o contrôle, que não se póde mais estabelecer:

� e. sem a e açao e pe a e e- SlVe_ tao Importante
.. a.ssunto le deve ficar a maior parte da consumidores acusando varegtstas, êstes lançando a culpa sôbre ímpos

gasnSla ,det sua t�m1�s��em. er nUoclOnalf--:-t 'é'dS Municipíos! renda. O que a União absorve tos e atacadistas, os ultimos culpando os óbices opostos à livre eoneur-

, da? <:.S heosm'aer ISC':, � b"esr"n vque- .

pre e1. o leve �er de call:- É' de dífícíl controle e aplca- rêncía, que estabelecem os monopólios e ravorecem a corrupção. Nem
(ta erros n cre , ren-a sem 1111.p car ISS:), na e 1- çã defícíe t 1I.1f ... d as blusas das crianças podem ser passadas a ferro, porque as restrições

. -

b
. -

d " "., d'
O n e. !VLeS ,III) quan o

hanram a proÍls.sao que a r�- llllnaçao. o m�r:e. e SI111_ se' transforma ess 1 G_l'recada- de luz por carencia de previsão, vão sacrificando bairros e l'royocandG'
ç�ram, � de CUJO;; ele:,ado Cl- pIes, cap!-ter _polIhco. ção em servço (ínstitui�ão téc- sanções gen,-,ralizadas e injustas.
"lSmO so podemos ?�)dar co-

.

Slgmflca ISt� � df'fesa dos nica agrária, higllf>Yl"; etc), A alimentação arrebenta os orçamentos. Cada feira é uma anguB
mo exemplo da pertIlldade mo lDteresses eCOnOmlC"lS dos mu- não se faz mais que criar uma tia de vé'ipcra para o pai. que precisa levar a familia um. l.'OUCO de dIi"

duplcidade ou tri[JI;cidadc de nileiro. para a mãe, no dia seguinte, que precisa com o pouco dÍnheiro

servços, unla vez que, não trazcr leijão. arroz, batata, açucar e café. porque a carne vat 5C tornan

raro, se dedcanl ii mc!'ma fun- do um luxo e os frangos são regalias custosas de alúversário ou batiza-

çãoã orgãos munic�p?is, esta- do.

duai.s e federais. E' a confu- Faltam remcdios por escassés de divisa e matéria prim'l, falta ma-

são. sinão o confIt.J·'. No final teria prima por escassés não se sabe dc que, a receita da farrnacia é

da cromca. solu::h;]l;. êle a
mais cara, íarmacia que não abre à noite, apesar dos planWes. plantões

qU,cstão sugerindo Ulrli'l refor- dcspolieiados, sUjeitando os práticos a assaltos de la<l:rõcs à "ôlta.
Em face desta situação, vai o povo se desencantando, no desânimo

ma da Carta Magnn .e pergun- dos malcs scm cura, na asfixia da indigê'ncia sem apelação, Paira no
ta - Quem tem t!Olagem pa-
ra fazer sso? Dolorof,a inter-

a:r o pior dos d2scontentament05, porque é daqueles que não vé mais
caminho nem encontra mais saída.

,'ogação. Certa vez, c'omenta-
rista abalisado te'l� -u defcn-

As crianças, os moços, as moças, vão encarando a vida com um fa-
talismo cÍlúco, "",sprovidos de qualquer perspectiya, sem encontrar nos

der a' tese InuniClpr->Jista -

deveres de trabalho, esfôrço e sacrifício, o caminho para :l elevação do
"Autonmllia polít':!l não bas-

seu nivd, nem tampouco para a conquista dos seUs ideais, êste desen';'
ta".

gano, êste amargór do irremediável - esta falta de fé num amanhe�
Fez um trabalho IOl1go e es-

ceI' melhor _ vai minando em cada um a dedicação profissional, 'Vai
tafante, no qual pl'ocurava corroendo a sociedade inteira, v�i fazendo CQm que a zoe�peitabilidlade
demonstrar, cOlnp8.rando Cons das instituições seja �rataC:u com um móle Borriso de ironia e descrença.
tituiçõ.es nossas e ec;tr:::ngeiras, E' preciso entretanto não resalvar (1,,'<3 declive de desc�perança.
a inglesa principalrnf'nte, as E' preciso tirar das' lições sofridas o ensinamento que ao povo dará
zonas onde deveriam influir as ânimo para ::. reconquista das suas posições.
três cJmpetências - 111unici- Todo dia que 'pas�a prova com mais exatidão, que ao povo só rest.a
pais, estaduais e f�rl(;'rriis. Lo- uma defesa - a sua propria organização, a su::. propria unidade ao sua.

go depois de uma sél'ie de ar- propria luta.
tig.os, parou, can.sado ou desi- Cada vizinho deve juntar-se ao outro vizinho, cada cidadão de todo
Iudido da inconse(}Llêr.cia da bairro dcve �os outros moradores, cada colega deve unir-se ao� outros
pregação .em terreno sáfaro· colegas, cada pai deve apelar para os outros pais, cada pt"ejudicado de

E', O c�so de .se �J"rguntâr Ve buscar em redor de si, o apoio dos outros prejudicados. Com funda
- cnde está a. base, as raizes, mento nos problemas a resolver. é preciso reivindicar e 'inte"pela�, re�

a fôr'ça dos partido, políticos? clamar e lembrar, formar um grande conjunto de apoio e rle pressão em

(Conclue na Z.a pli,g\'fta jetra G) favõr do reerguimento, dos direitos da fanülia e do cidadão.

Eis. amigos, 'P9rque foi fundada a FRENTE TRABAJ"FISTA BRA·

Pol,'b"l'amento �aUftU·"OIRX sobre
SILEIRA e agora esternos inaugurando êste diretório rural'. F'o! tão Só-

i" '" � mente visando esclarecer ao povo a sagrada lnissão que temós a cumprir
dentro em pouco. é que estamos falando para todos vós. De nossa par
te - estamos cumprindo, contra todos os obstaculos, o nosso ClE!ver de

OS �rgcos �OQns n mO,.,i'l·d�S :E����:u:o;e!�:� �:j�o�����:a: ��r:���h�e�:eded���;�d:�eq�=s::
O , Ü (JÚ (j lU tl U UU Há uma conspiração de interesses coincidentes no mesmo, proposito

oi de desarmar a população de tocl/os os seus instrumentos de defesa. por-
RIO, 14 (Merid.) - Em fa- 1 - verificar se <) preç,) ,in- que ela, assim, dividida e desesperançada; irá privando o país da sua

Meu querido Chefe, e meu grande amigo dr. Getulio, ce das dúvidas' levsntadas ciicado .está certo; virilidade.
No momento em que lhe escrevo, poderia citar o Boneto (ontra a Carteira de Comér- 2 - verificar as r ;edidas; e Aí, então, mole' e vencida será a Nação presa mais faci! dos aventtlJ>

, famoso' de, vate pol'tuguês' , cio Exterior (COlVIEX). cujo 3 - verificar os pesos. reiros politicas e dos ganhadores internacionais.
- On_?e vae? Onde vae? Onde vae?, meu querido? projet;), de lei tI'anda pera Tudo isto paTa sv!t.?r frau- Contra êSJ;e objetivo ergue-se entretanto uma tradição elE! luta e

,

Em Sao �a�:o está sendo' esperado para a Bienal. O ve- Câmara, de que f) possuidor de, No caso de ser cODstatada altivez, que o sofrimento não destróe, mas ao contrário, 'lt',nglndo o ex
lho Tamandare Ja �n�ou a sua nova farda de almirante, pa- do certificado de hr::emata- irregularidades, entà::>, a CO- tremo, exalta e dinamiza.
ra aguardar a sua vls:ta protocolar, no dia do encerramento ção de divisas podé ....á. ou não MEX não expedirá a Ucença,

\
Dentro desta. tradição, nos perfilamos.

da Semana da Marinha. . obter a licença de jmporta- enqua�to a� ex:,gênCiaS não E cada homem : cada mulher, cada pai e cada mãe, hi de ocupar.
Ou vae fa.z�r O seu tríduo, em Fortaleza, de culto :i Nossa ção, procuramos esclar<:cimen_ forem atendldas. dentro déla, o seu posto de honra. e de combate.

Senhora de Fatima? Ou, comer gulache em Curitiba?
' tos entre os assessr,reg técn.!- CONTRAFRAUDE' ,

Com� sempre" as �notícias são as mais desencontradas. O cOs do ministro da Fazenda. Entretanto, eSS-i pn-caução
senhor nao gosta de dIzer onde vae, e quando vae..• Só mes- Diante dos rumores que a é apenas para ooiblr qualquer
mo nos ultimos momentos. Depois é que aparece o noticiário respeito correm no cümércio. frAude. Por exemplo: preten
na: Hora do Brasil, e sã!} distribuídas as notas 'pela AgênCia a'COMEX, devido ao,que aci� der um importador (om um
Nacional. , ma ficou dito, daria, 0U nega- certificado de licitaç30 de a-

lUas, porque tudo isso? Chegamos afinal, na hora de fa- ria a licença, pe1.:;, que não penas 500 dólares comprar
zer novos testes· Sem querer ele.var o meu tributo de lisonja, passaria de uma CEXIM com U'1ll automoveL Ora, a Ikença
acho que com um bom trabalhmho poderemos recuperar as outra denominação. ' sendo concedida, a�l'cditando
noroas forças dentrol do povo. Mas, como é isso poss!vel, se vi- LICENÇA AUTOlVIA'TICA a COMEX que real:nente o
ve escondido, fechado pôr uma cortina de aço, dentro do Ca. A licença, pelo !lCVú órgão vdculo custaria aql1et"! preço,
tete? Tem a simpatia pessoal que é () iman da vida. Não que� substitu:dor da CEXIM ou se- rlaria margem a que c adqui
ro'dizer que faça como () Jalli() Quadros que anda. como. um ja .pela COMEX, será. auto- rente c':lmpem:.e o,; restantes

maltrap.ilho, prá mostrar que não se devCJ vestir, porque 'o po- mática, como declarou repeti� dólares necessários i, aqmsl
V? paullst� tem fome. Nem quero que venha: arriar 05 suspen- das vezes o ministro Oswaldo ção do carro, no camh�G livre,
sorl0S, e tIrar o, casaco a la Ademar·.. .

'

Aranha. Pr.;;cedidu a licitação onde custa 47,00, .enquanto o

Está, porém, muito- divorciado do Povo, devido aos erros na Bolsa de Valorf's e obtida dólar para autom.'lvel" nas li
certos auxiliares ineptos, e dos apaniguados, que sabem a cobertura cambial para a citações. é de Cr$ 150.00! .. ·

manobrar.,
,

importação, desde flue não ha- Terá,' assim. a COMEX, u-
Tudo esta desordenado, e confuso. Repito: fechado. no ja na transação nenhuma ir- ma atividade ,fiscalizadLra, pa

ca,tete. receb,,endo,
apella'B fri!l!ne�te dois ministros e três

ca-'.,regularidade,
no caso de a ra conter fraudes e abusos,

�arad�s 9ue cons�guem au:Ilcncla vae peI_!sa�do que (j Bra_ COMEX, como na hipótese a- realizando um "policiclment-o"
sd esta VIvendo dIas maravIlhosos. Mas, nao, e nada disso. venturada, negar a lic.ença. sôbre os .preços ind;cados nos

�uando lhe perguntei, neste sábado para onde vae, ou caberia mandado CF. spguran� pedidos de importação. sôbre
q�e Ja ti!nha delxa_?o! o Ae.ro:porto, pela madrugada. que lhe ça contra o ato, pOiS o direito as 111€didas e sôbre os pesos, a
dIzer, com o coraçao getuhano:

. .
àimportação é líquid.; e certo, fim de comprovar se conferem

- Venha, antes conhecer Os sofruuentoB do Povo, mas de vma vez preenchidas as exi- ('om a mercadoria desejada
perto. Adote providências em favór do 'Povo" que se encontra A VERDÃDEIRA ATRIBUI- e com as e:tações i.1J exterior.
na. penuria" �', poré� indispt;nsável despedir certos aventu_ çÃO DA COM1J:X
rt:lrOS que aInda

_

estao _destrumdo o seu governo, e que, in_ Mas, esclerec.erd�}l-nOS de
ves de colaboraçao, estao, entorpecendo a sua ação de prc!3Í- Que a COMEX à vista do cer-
dente .da,R�publica. tificado de licitação· de divi_

CertIssllnos, das horas incertas. I sas, terá a seguinte r-tribui_
BARRETO PINTO ção para conceder a licença

ce importação:,

ç 1 O
':Redação, Administração e OficinaS: Rua São Paulo n,

3191 ';""; Fone 1092 Caixa P1>stalJ 38.

XAVIER

FAGUNDES

ANUAL .; �
... ... ... ... ... ". Cr$

SEMESTRAL •• ..•. Cr$
N�o AVULSO;.. ... .•. •.. ... Cr$

SUCURSAIS: RIO� - Rua Rodrigo Lishoa, 12
- FOR1l> 42;,:5953 - SAO PAULO: Rua 'i de Abril

n. 230. - 4.0 rutdar - Fones: 4-8271 e 4-4181

BEtO HORIZONTE: - Rua Goiás. 24--- POR
TO ALEGRE: ._ Rua João Montam, 15 - CU�

RI'Í'IBA: � Rua Dr. Murici, 108 � 2.0 andar-

Sala,233. - .TOINVILE: ,- Rua São Pedro, 92·

E' ·um prazer imenso .para
mim, Iêr os artígo., de cronts,
tas patrícios, bem intenciona
dos, quando tais escrttos me
caem às mãos. Novidades pal
pitantes escoam d i bico de
suas penas e 'lá se vão impri-'
mindo nervosas no papel e dai
ligeiras, quentes ainda, cor
rem para as rotativas que as
devoram com voracidade pan,
tagruélíca, São() notícias ou
novidades colhidas, todas e

las, nessa descomunal e mul
tiforme feira de assuntos que
tem sido a desconcertante vi
da brasileira do ilPÓS guerra.
E isto só nos traz otimismo,

. Sadio estímulo para melhor
interpretação dessa babel ter
rível que têm sid.:> os proble
mas para a estratrricação do
pensamento brasileiro e suas
consequências soclai!>.

Ii U R Z E B E R I e-n T E

REICHES PETROLEUMLAGER IN AUSTRALIEN
,ENTDECKT, ..

1 PERTH (Australien), 15 '(DP) --:- Die Nachicht,
dass in den Waeldern.von .Nordaustralien enorme, Pe
troleumvorkommen entdeckt wurden; verursachte ei-
ne gewàltígé Aufregung in dem Land wo bisher noch
nie Petroleumbohrungen zu Erfolg gefuehrt hatten.
Die Australier umarmten sích vor den Zeitungsstaen-

I
den, als síe diese gluecklíché Nachrícht .lasen.

. InNew ;lork wurde die Nachrícht durch die
"California Wex�s Corporation", die 80 Prozent der

I Aktien der Gesellschaft besitzt, die die erfolgreÍchen

I
,Bohrungen v,or,g,enom,

men hat. Die, reS,tliC,h,
en 2� pr�-,zent gehoeren der Company "Ampol". PremlermI-

nister Menzies' erklaerte in Canberra, dass d:e Ent
I deckung von Pétroleumfeldern fuer AustraUen gross'e
Bedeutung habe sowohl fuer die wirtschaftliche Si-
tuation des Landes wie fueI' seine internationale Fi
nanzlage. Representações « P o I o })
BISHER 38.000 TOTE BEl VERKEHRSUNFAEL

LEN IN DEN USA
DETROIT, 15 (UP) - Ih disem Jahr kamen

bis jetzt rund 38.000 Personen durch Verkehrsunfaelle
ums Leben. Die siatistischen Festsiellungen el'geben
aber, dass die Zahl. der Ve:r.kehrsunfaelle seU dem
Jahre 1925 stetig abnímmt.

.

REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA

ARTIGOS PARA SORVETERIAS
TAUCHER IM ATLANTISCHEN OZEAN

VERSUNKEN
lVITAMI, 15 (UP) ---' Ein Amateúrtaucher na

meus Rope Root verschwand am 4 .. November in den
Tiefen des Atlantik: nachdem er bis zu eiuer Tiefe
von 122 Metem getaucht war und damít einen neuen

Weltrekord aufgestellt hatte. Eine Gruppe vonWissen
schaftlern, die sich an Bord eines Booteshefand, das
der�Universitaet von Miami gehoerte, mass d�e Tauch
tiefe und erklaerte, dass dascBoot eine Tiefe von 400
Fuss erreicht uhd damit den durch den Franzosen
Maurice Fargues im Mittelmeer aufgestellt:m, Weltre-.
kord geschlagen hatte· Auch Fargues kam !'lei seinerri
1etzten Tauchversuch ums L'eben, er wurde tot an die
Oberflaeche gezogen. Der Biologe Dave. O'Berry er

klaerte, dass Root durch die Gewichte, die c1' an sei
nem Guertel befêstigt hatte, auf den Grun:1 des Mee-
res gezogen wurd'e.

.

,

NOTLANDUNG EINES PASSAGIERFLUGZEUGS
BElMADRID

MADRID, 15 (DF) - Ein spanischer
brachte durch ein geschiktes Manoever f'=rtig, das
Leben von 32 'Passagieren zu retten. Nur wenjge Per�
sonen erlitten leichte Verletzungen. Auf def:J. Fluge
von Bilbao nach Madrid wurd das Flugzeug, eme
"Bristol", durch starke Wmde schwer beschaedigt.
Der Pilot musste eme Notlandung vornehmen, Jie ihm
am Rande des·Somogebirges, 93 km noêrdÍich von

MadrId, dann.auch gelang.
ANSCHLAEGE GEGEN HOCHSPANNUNGSMAS

TEN IN. ENGLAND
LONDQN, 15 (DF) - Waehrend in Edinburgh

em Prozess gegen :vier der "Verschworenen zum
Sturz der Regierung'� angeklagte schottische Extremis

! ten laeuft, sind alI der schottisch-englischen Grenze
I bei Carlisle Íl:l1 Westen und bei Berwick in-: Osten
,

Anschlaege zur ZerstoeI'ung von Hochspannungsmas-
ten aufgedeckiworden. An den Masten waren Spreng
ladungen angebl'�chtworden' Bisherist nicht bekannt,
ob die Anschla,egemit eineI' in dem Edinburgher Pro,..
zess erwaehritén Organisation zusammenhaengen, de
ren Ziel es sein so11-, zwischen England und Schottland
alle Nachirchtenvérbindungen, Eisenbahnbrué'<,ken u.

Starkstrammastenm díe Luft zu jagen. ,

SCHLIMMERE F'OLGEN DES FLUGZEUGUN-
J

GLUECKS IN SPANIEN
'

......MADRID; 15 (UP) - Entgegen deu ersten
Meldung·ell, -di� llur., voueiner Notlandullg ohne Opfer
von Menschenlebim berichteten, brachten die an dia
Ungluecksstelle geeilten Hi1fstrupps die SCb,r'eckells
nachricht, dass nichfweniger aIs 22 Persouen bei dero
Flugzeug"rubiSturg ·húndert Kilometer noerdIich von
Madrid' unis Lenen kamen. Acht Personen kOlluten
nocn lebel1,d �lborgen werden. Eine davon ist inzwi
schen àuch gestorbe:rl"

DEPOSITARIOS: (Al HIDRATADA

Rua': 'São Paulo, 2130 - relefone 1.508'
Enda Tet REPOlO �JfoupaYa S�ca .. BLUMENAU

SAUDAÇÕES TRABALHISTAS

a (ERTO

Serviço mensal en·
t,e LORd res e, pa,
tos Brasileiros
LONDRES, (IrP) -- Em

meados de janeiro próxí.
mo .0 Loid'e ,Brasn€�ro inau-

I
entre Londres e p.::r'tos bra
gurará um servico mensal'
sileiros. Na oporümidade,
zarpará deste PQ!"to o car

gueiro "Lóide -Brasil" de
7 . 500 toneladas.
Unidas do Lóide Brasilei

ro já faziam escala em Lon
dres, por ocasião de suas

'viagens á Europa. para des
óescarregar produics brasi�
leiros. Não obstante esta
será a primeira vez que tais
navios receberão carrega
mento em Lonqres, sob a

conf'erencia Reine Dni'do�
Brasil em que o Lóide Era·
sUeiro foi admitido como

membro. O novo se:'viço é
na realIdade, umá extensão
do que é feito qU'nzenalr
�.��_�n_..��

(CUlIl1luo na t.:!. pá;l.lIl1 li)t:ra�m

PARA SUAS COMPRAS DE

NATA'L

lei
I

RIO, 14 (MeridJ - Em
exposição de motivos ao

presidente da Republica. o

I (]jre�or do DASP opinou no

sentido de que seja reco

I mendada ao Conselho Na

I
cional de Economia a r-igo-

I r�sa obse;vancia da l(Ô'gisla
çao em vigor na parte rela

I Uva a admissão de contra
tados.
Observou o sr. Arizio de

Viana qus o Conselho, con
trariamente ao que dispõe
c dec. 5.175, de de janeiro
de 1943, admítiu varios
contratados independente
mente de prévia antoríza
ção do presidente da Repú
blica. O Tribunal de Contas,
ainda recentemente negou

I registo a um desses contra

tos, sob a alegação de que
não foi autorizada. O díré-

tor do DASP acentuou que
eSsa orientação do Trfbunal
é nova, urna vez que todos
os contratos anteriores fo
ram registados, não obstan
te infringissem o citado
decreto.

POVO

1 Fábrica de Máquinas e Fundição
Especializada em fabricações de balanças marca

"MORITZ", de 20, 30 e 40 quilos - Máquinas para
padarias, marcenarias, bombas de água para poços
e ponteiros, de 1 e 114 de polegadas.

- Oficina de estamparia e fundieão �

Projetos, orçamentos e demais informaç6es na Fá..
brica:
Rua Uruguai, 30 - ltajaÍ Santa Catarina

Quebrando Cabeça
1 4

1

t2
S
4���
.s
6

.........._1lIIii

1

8
9

HORIZONTAIS
1 Receptaculo de pano; picante - 2 Contrariar; filtrar

- 3 Bambu; especie de mamifer-o - 4 Unidade das medidas
agrarias; oferecer - 5 Aleijado - 6 peão (pil.) - 7 Al
ternativa; sustentaculo dos aviões; casamento - iI Oompa
nh'a; nome de mulher - 9 A parte podre da madeir .. ; alma.

VERTICAIS
1 Pancadaria; pedaço - 2 Tatu; desabar -- 33 Local

para concertos em praça publica; contração - 4 Conjunção;
batina - 5 Abertura - 6 Mau cheiro·; irmã da mãe -7 ($4
pccie de ave; famoso .- o Falba; em qlW hlp,:H' ,-- fi Com�
praregarrotes duraJ'lte Q {lno; reper(:utír. __ , __ j
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B' muito moderno, entre
,

os novos rriateríaís usados

para os tecidos de VErão, o
, "f o" de palha; este ano ob-

11 ove-se um tipo macio e Das
t tante flexível para as sáias

REt'HNA Mor� ..'ES

I
destinadas à praia oe ao cam-

______ N(Jj(jciooisfo,chefe da Cio, pu, vercladeirameLle gra-
, "f'" t t t ' 's I

I cioso.
.

Boa Cé'111!da sem.1r: leve a.' G€ on1� es. emper U3 (c a a -
'

:-
' "

I. (' 1 '

PJa internacional c talvez S€-I sa. Misture bem sob)'!' fogo ,S,,:o salas um ))L�_O '7 t�s
j:l por lSS-J qU2 todo" g�sbmos llenb e deixe cozinnar com a ele cintura, a qual fr."a mUI
de spaghettí. Nada mais prátí- i panela des�ampada cu ca de 1 to cingida e fina, ccmo a

co, gcstoso e nutr it.vo que um I hora ou ate tOrmaL' um l1101hJ moda .ndica, Vocc, poderá,
prato de spughef.ti ,

ilPresel1l-'I'
clon"o, Der-rame ;,)bl'� o st;>a- ,

� __

prato de spaghct l i, apresem- ghetti quente e S,i!''.';l ilTICàl�- .

tadp com todos J3 requisitos Lamente, com que.j o F<tnnesao

C ,,1h(; tradícões da bela "alia: um ruladn. -

� f • O ! I �� O'

MOLHO I�i\'pmO m.
.

� �� .

4NIVERSA'RIOS

Vli�N!ft� ,"t.f,��f� ij.!: �Iff..V;

"'1� 'F."HHtAX'\'f'!H���
,?(H.T'l'O 'Dm"

Concertamos:
RCJ.ngel'adores Domésticos, Reirigeração em Geral

Máquinas de lavar, Fogões elétricos, AsplradDTcs de F-'Ó,
Enceradeiras, Liqnidificadores etc",

Reformas l�intlllail
CASA DO AI\'lERWANO S I A .

Secção Domestica

Itua 15 de Novembro, 473 tel:'532
" NOSSA DIVISA E' SERVlft ..

OS M .'H3 LI N IH IS JIJ.';SF.NHOS
H tHiHS ""HOADO SORTIMENTO

� DR.. A R Y T A R () R D li _,--

J

IT
V A R I A HIltMOg�O§nA�

V AP..I§',�3 jJ: n!M)jlI;il!Ã�

Uill..8 !'�RNAB: ('tl1'li,$ Il�m !'l��!i'1i.,�_'<t
JJI�i"�l·S.j\§. J>í1,Wl\O nK VY:N'ft�V., fXU,J'{'�fl.

!,!,y �,m/U'�A. f"18(,HIR#.l5, eocsms, NO ANU§

CO,�AÇ,M), f'Ul.MmJ!S. RINS, ��,!';lUd., !ilG.âlH'

llr:>s!al;ill's mensais só na:"!

P HOSDOCIMO
I�ua 1 j de Novembro 900

HurlVIEN!'lU

feliz

BAKCO IHDU'SnUA E (OME'IlClO DE SANTA

1iIIII

ai
- Matriz: J T h J A r

Fundado em Zl de fevereiro de U3S

Capital •.
. • #- •• •• .,

Fundo de Reserva .... ... e-e

Endereço
.. Cr$

ªi;reS!m'a jêmlne ii melhor sugelfão em

ai'U��$ íliua HOMENS.

Total dos depósitos em

- (®�1gecções Saragossy
Camisas Tanhauser, lemo, 'Ied e Banlan

_, (ir§�osl ceríelras, e lindos estojos Dober e
Surman.

- Gravatas e lenços Duplex
- Pijamas e Robe de' Chambre lemo
- Meias lobor (eota,uror lUan Casa de

e ainda: o Maior sortimento das Melhores
res, linhos e Tropicais.

C:pn� prllER��,:" jj l.,");\ V � J �

R A D I O T E ( N I ( A .. "G L O B OH
(lfoupa Sêca)

ESllccializada em coucextes e moutagem de )'CC!lll{fn'cs,
comunica a seus amigos i: freguêses que D!1BSui tnca-dts-

RUA 15 de NOVEMB'fUl 53]

�iENTE

IfUFONE 1 1 {) 6

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



lhas D'Agua, figuras de des
taque da
num total de

,
'

ram os players visitantes, .sante, a qual decorreu' em' rapresentaçâo d& veteranos
de acôrdo com O mime da' ambiente dos inais alegres, na sesunda da melhor 'cie

agremiação,' fato que cau- com aspecto fino e elegan- três partidas contra S'êU

sou ótima impressão a todos te mesmo, dada a presença, maior rival. Proferiu o

quantos 'presenciáram 00 no local, de parte :)a fina,
chóque. Ilôr da sociedade blume- "maioral' alví-rubro algu
VETERANOS DO OLIM- nauense. Na OC,,'>I:lO o S1". ruas palavras de agradec:
PICO 6 x PALMEIRAS 1 Aggêo Qu·erreU'I} fez ent1'e-' menta, aproveitando 'f) en

N;;; partída principal da ga BO sr. Benjamim Mar- sejo para tambem saudar a

tarde. o "eleven" de vete- garida da taça que fiem-ii delegação tijucana. Em 111)

'ranos do Gre!:'1.io Esportivo de pósse transitória do 0- me desta proferiu bréve (J

Olímpico, fazendo alarde Iímpico, pelo feH? dé sua ração o sr José Cl'_lÇrem, Y'<'
de um Jogo bem ma � s pro
dutivo E. técnico, não encon

-írou maiores di!Jculdades
para sobrepujar brilhante
mente o quadro de igual
catesor ia do Palmelcas, por
6 x 1· Fizeram os teritos al
vi-rubros Brito 2, Willy 2,
.Marcolino e Arnorm, ca

'hendo �,Aldinho a autoria
d,0 único goal alvi-verde,
Equipes:

. OLIMPICÚ Renêo,
Arthur e 'Caubí; Oswaldo,
Longo ti' Marcelino; Ico; A
morim, Brito. Willy e Ru
tiL
PALMEIRAS .- Miguel

(Jucat, Tiurra e Flores;
Dcoclic1es, Maar (- Augusto;
Pedrinho, Me.reles, Líno,
Aldinho e De Maria (Galia
ui I. O antigo atac-mte Schir
mann também atuou duran

Ilussi. Alllaurí Ol ivz ira e

Jtoberto VI!e:!'kel't bem C(1�

1110 o Depur-tarnmfo Fem i-
1,1HO da citada agIcmim;nn.

reador da Camara MuniCi
pal de Tijucas.

LavI':1U o Bolhas D'Água,
(128ta 1', rrna, um Ipnto sen

sacional, prfncípalmeute a

éomissào formada pelos
51'S. José Marcol ino. N iIton

devoram a saúde
de seu filho!

,
r Muito acertada fd a de- nho foi absolutaménte ho

fbeiaçâo que, tomou, a Fe- nesto e imparcial. Em vista

deração Catarmeni;e·de Fu
'leból, próvídenc-ando a

vinda do árbitro Gualberto
Tacitani à Santa Catarlria,
para .contrclar a de'l.-fadeira
partida do Certme Estadual
do corrente ano. disputada I o certame ilhóo do ano V�l1�
entre Atlético Renaux e'A=

I·
douro. Caso se concretize

mêríca, '
'

.

Este desejo, viria a ser so-

. Agiu com bastante acer- Iucíonado um dos mais gra
to o apitador da Fe1eração I

ves problemas do socccr da

bandeirante, cujo rl..:'sempe- Capital.
"

-
.

.

"
'

. .

JARDIM Bi.UlllENAU

PARTOS -, PARTO . SEM DOR, -' ORAVIDEZ .•
,

-,- COMPLICAÇÕES -
.

SERVIÇOS l'RE'·NATAL

Seu filho corre e brinca o dia todo •.. e, à noite, quando o

cansaço é grande, êle repousa e dorme. Mas, quer nas horas
em que êle brinca, quer nas horas em que êle dorme,
milhares de pequenos inimigos de sua saúde trabalham silen
ciosamente. " São os vermes, que sempre -- momento

após momento - movimentam-se para tirar de: seu orga
nismo o alimento que deveria dar-lhe mais fôrça e [mimo.
Cabe a você, que é sua mãe e é esclarecida, defendê-lo.
Livre-o dos vermes, dando-lhe LICOR DE CACAU X:\-

.

VIER - um verrnífugo de ação moderada que deve
ser tomado por tôdas as crianças em idade escolar.

,

Não é candidato aos pri
meiros postos 11a ímportan
te competição que será efe
tivada na Capital· bandei-

rlacard �sportivn �e ui Na�aD»
Ji;M ARAHA{.�UAH.A._ profissionais-

Ferroviár ia 4 x Palmeiras EM CATANDUJA
é-e Franca o. l Catanduva 3 x Guarani de
EM S. ,JOSE' »o RIO Campinas 1.

FRETO - América 3 x Rio RIO DE JA�EIRO
Preto 1. NO DISTRITO FEDE-
EM JUNDIAI' �_ Paulis- HAL - Vasco Ó:l Gama 4

ia 2 x Bragantino 1. x Bangú 1 (sábado à tarde);
EM BAURU' - Baurú

11
Fluminense 2 x América

x Tunan 1.
,

(, (D ·Fungo).
,

ElVi MAR!LL� -. S�o I E6PIRITO Sà:-�TO
bento 1 x Sao C�tetar)o 1 -

EM VITO'HIA - Sel-ecão
Estes sete últimos cotejos

J

fazem parte do ca:11peona-
A 7 x Seleção B 1, em pre-

C I 'I
�

b -t- 2 e;".,��d1i�ta ..

parati'.os para (.) Certame (C raCa(» ea annense fhlia DO Cam��G�HhO t��'ln'!!·.."

I
to da Segunda D�v\':.ão de � •

Erasile:ro. V'em brilhando intensa- curto estágio n.) Palmeiras. pícã J dE meia esquerda; 1'e- \

3AHL'l. mente no certame bandei- Ivan há mais (Ir! 1.1m ano 101'(:an:'I) sobren'anejra a

I
'

EM SALVADOR -_ Sele- r2,nte deste ane> um dos se encüntra em Lins e na i v;�rl'gu2)'c1a do "defanie",
c:ão baiana 2 :x. ln'.srnacio- grandes jogadorê$ produzi- tarde de dominso viVEU, I ;;ue as�il1aku n�'da menos

I nal de Porto Alegre 1. cios pelo futeból catarinen- ialvez, a maior cf.i1c'C'ão de I de a.U[l�ro t0ntos contl�a a

'I EM ILHE'US - màepen· se nestes últimos h:mpiOs. !"tIa carreira de futéb'olista, I :'dagm,rda aponbda como

àE!lltel:x. Ilhéu.:; ]. F' ele Ivan, que em nosso pois formou no únze do Li- ::. ]'o=l11cr elo pais, atu:ümel1�
ALAGOAS Estado atuou de m.'!dh es- nense, que roubou a inven- I te.

EM MACEIO' _. Selecão querdo pelo Paula Ram0s e cibi1!d:Jde do São Paulo Ii'. I . _

alagoana 7:x. Seleção de
I Figueirens'O, h'ansferindo-I C. no campeonato paulista, . �

Sergie 1.

I
E'e mais tarde para (l San- após unia série do: UI parti- A N UNe lOS

R!�l\f�i�\�� DO ��!�� tos e fazendo mais tardedél�_.�l�����_?,=-C:Pl,� __ a_ �� ..r-_:,_� S �_� _,I_?_.R �A L

•

Á...
_

�
I F ei 2M 1_F"+.FWNPil:jlfWA���1;,�::,,�·,"�::::"-,..r_."�'fi..::t����

co RIO, Grande dv Norte 3 I
x RiaC'huelo 1.

l'PERNAMBUCO
EM RECIFE - Santa

Cruz 1 :x. Náutico G -- ven-!cendo este prélio. o Santa

ICruz levantou' ;) segundo
turno do campél1nato per- i
numbw.;ano.
EM C.ARUARü' - Amé�

ríca 3 x Central 2·
CEARA'

E:M FORTALEZA -- !tDr
Laleza í x Ceará O.
EM BELÉ'I\![ - Remo 2

.x 'Tuna O � O "leão do
Norte", com este triunfo,
ficou campeão..

PARAl'BA
EM J02\O PESS.OA

Auto Esporte: 3 X Paraiba
'1.

NO EXTERIOR.
EM MONl'EV1DE'O '

Nacional;5 x Liverrool 1 e
1

.Wandel,<ers 2 ,x River Plate
2.
CIDADE

- GiêjnXo de Porlo Ale-
'

gr'c 4 x Necaxa O.
gM GENOVA (Itália) --�

SeJecão A da Ifáliá 3 x Tche

cosióvaquia O.'
EM DULSENDOUF (Ale-,

manh�l) - Bóca JúnÍors da

Vftjg a(jlJi a qUf) á Q

LN:OR DE CACAU XAVIER /

Completomenl3 i",ofansiv'.) para o orqonismo, é " único Qve í·
pode ser tornado em qualquer épQ!:O. ;9111 dieta ou Pu�á::;1113!
De gôdo agradáv::l!, nôo contém 6'eo � não irrita o

intestino inFantil. Empregado no Brasil "ti m�h de 50
onos, deve ser normolmsn+a bm'Jdo por tõr:las os

crioncos o partir dE> ? orio •. Consu'lq .''''LI médico
e osco-Ihe que Ihá rafa -.õbre 09' (jllolido "8< do l.lcor
cig Cocou Xnvlsr,

LICOR DE CACAU XAVIER
'o vermífugo de confiança da mãe brcísileirc!

i
"",

de 10511
,
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comias.
Dentre essag il1i�íatÍvas,

destaca-se a apres mtação do
balet infantil, qu� por diver
sas vezes, foi 'apresentado ao

---

mo, 15 (Merid.) - San
gr cnta cena verlfícou SE', on

tem, no ínter.or do Restau
rante Palmeiras, situado na
Pça, Onze de Junho, 288, da
qual foram protagonistas um

cozinheiro do mencionado res

taurante, uma jovem de ape
rras 12 anos e a tia desta .

.

O agressor, o cozinheiro,.
conseguiu fugir, estando em
seu encalço, as autor idades do
13'0 distrito políc.al, enquan
to a vitima, com um profundo
:ferimento no abdome, produ;
zído por :faca, encontra-se in_
ternada no Hospítat-de pron
to Socorro, em estado gra
ve.

NAMORO
A historia tem seu ínícío há

um .ano atrás, quando a j·ovem
Maria, de 12 anos, veio do
Cés rá, morar com sua t a, Sue-
1y Rodrigues, de 22 anos, ca

sada, domiciliada em um
modesto cómodo, nos 1lm.dos
d:.> Restaurante Palmeiras.
Desde a chegada da jovem,

c agressor, o coainheírn José
Faustino Fagundes, solteiro,
domiciliado na rua S. Cristo
vão. 21, passou a perseguir
Maria com propostas de namo
roo Esta, porem, sempre o re

pelia, com o que não concor
dava o agressor, que sempre
repet.a suas propostas de a

mor.

Na tarde de ontem, Maria
aborr-ecida o:m 3_; tentativas

PARIS, 1-1 IUPl - A F.l·anç",
pediu hoje maior tln.'rl:lde na _�.'
liaura do Atlântico Norte. ç':mlO

uma especie. de "o::ontra-p€SD" aO

prOjetado exe-rcito europeu. O
chanceler frances Geúrges Bi
dault. ao assumi.'!." l' prcsid�n(:Ía
oa organização d'i Atlântic')
Norte para o novo ano. drclarou

lho Nacional do Potrcíeo en- leo está acelerando seus tra- Petróleo, o qual será azora a- Sr. Presidente:
trará em entendimentos com balhos no sentido de que a drnínístrado pela Petrobrás. Pretendendo essa Câma-
o Banco do Brasil e com as companhia possa .J;'mcion&r o Nenhuma soíucão ra encarrar os trabalhos do
Prefeituras de todo ,- pais a ma's depressa possível. O sr. Plínio Catanhede, pre-
iim de que tais oonti-íbulções I Na recente viagem que o sr. sidente d;;:, C.N.P., ;nformou

corrente a_uo com a. sessão

possam ser arrecadarias a par- f Carãos Medeiros SIlva reali- ontem à reportagem de O a ser realzada ne'Sr.:1' data,
t.r de janeiro de 954. Os reei-I zou à Bahia e. a Cubatão pôde JORNAL que ainda não foi venho, pelo preser.té, teste
l?os fornecidos_ na ocasião do i �le obter _os dados necessaríos dad� qualquer solu7ãq � pre- t munhar a V. S. e demais
pagamento serao trocados, pos a ccnclusão dos Estatutos. Es- tensão dos proprletártos de I

�.
A 'I •

teriormente, por obrigações ou � ta visita serviu ;lara que se I postos de gasolina que pedem c:.mpoüen.te,s dêsss :-leglsIa
ações da Petrobrás- soubesse qual o patrimonío a� um aumento de 5 'Centavos na tivo SS' mmnas efusivas fe

Com relação às tabelas de tual do Conselho Naclonal do �õrcentagem para venda da licitações e sinceros agrade-
pagamentos ainda .nã() foram ._.__.

. llt;r� de g�s:lma..0 .assun�o cimentos ·pela deeidida e

as mesmas confeccionadas €"-

F 118:..
- foi submetfdo a plenarío e so, . 1 1 '1' b

-

t d. , cr- .

t
' ,.' .. ea co a oracao oor o os

pcrarido que as mesmas este. I e ICI Oç o e s
me.t;Le na p�OXlma q,ext�.fClra. ,�,.1

jam concluidas até o próximo! . sera conhecida a d�c sao dos . �lIestada,· no sentido de fa-

dia 27. Entretanto, já se sa, . '

. membros .do. C.N.P. Entr�ta�-
1
vorecer os SErviços públicos

be que serão elas baseadas na
to

.. tudo indica q1:18 Os dlstrl-. ffiunic'pais e conduzir a

pesagem dos veicules. isto é Ad' bUld�res de gasolín '! ser�o a-
b

A.

t ' 1-' t-
o pagamento será feitr: de a2 gra ceemos e retrlbu'mos tendidos na sua pretensão- .om exi o a mm �2. �es ao

corda com o peso. };',tarão su-
as .fulicitações de Natal e A-

O pr-esidente durante o ano que está pres-
. no Novo, recebidas das' se-

jeitos· ao pagamento de ím, guintes pessoas 9 iÜ'mas; Segundo. apurou a nossa re, tes a se findar.
postos todos cs _Vê'.Clllos de União Catarinensa de Es- portagem, já está sssentado Estou certo de que os
meter de explosão, a. saber: tudantes de Fl(Jri nó 01' que o coronel Juracy Maga- .

bl' �
..

automove.s, camlnhões, lan, ,. - :J op IS; lhães será o presíde-rte da Pe- _ _

pu lC,O' lY,UnlCI-
The Texas Company (Soutli t dchas, tratores e outros. America) Ltda, do Rio de Ja- trobrás. ° ceI. Jumcy Maga- .paIs 11.ao Se Crlam esen-

Sobre os Estatutos da Pe- nei1'o; União do Comél'c::o e
lhães _exerc�. no. �nomento, o volvido com o SuCESSO al�

trobr�s inf�rm')u o sr. Carlos Indústria de Seguro!> Gerais, c:\r�o de adIdo mü�t.ar d� Bra- c&.nçado, não fôss� .:!' enlu
MedeIros Silva. que os mes- de Joinvillc; Marmorariá In- s11 Junto. ao governo d·,s Es- siástica -o ·patrióti<'a atua-
mos. est�rão concluídos até 15 daial, de Ricardo Recltelberg, tados Un dos.

d ... S V 'd �

de JaneIro. Enquan�;) isso o I õe Jndaial; Organ:z'\dol'a Hahn
o." nrs. el ea ore",

Conselho Nacionnl do Peiro- de Gramado. .�-----------__,----..,:.,---.-----------;.__;---,;._,...:.;.__;..,;.....-

'-Iniclativa louvave.-�--"-

Sugeriu o vereador Ary Jaborda a
criação do Posto Municipal da L B R
"Na sessão �� ú:_ltem .

da

I tribuiçõ�s. -:rrecadadas nês-I contr:buições re\.:ebi::as pe
(..amara MUl1lC1pal, l11.Ul a- te mUlllcIp'O c as verbas lo município, quando são
�ertadamente, O vereador

I
concedidas pela LBA às 0- canalisados cent:enas de mi

eir. Ary Tabord_a
_

apresen- br:as .de 'agsis�encia à saú.de lhar.:s de ;ruzeiros anu,:istau un: �equerm:entú ver- publIca, sahentand0 a m- para os cofres. da Legiao
bal, solICitando fJ.ue :oe tele�! significancia das irrisórias Brasileira de Asslstencia.
graf::.:sse as preSIdentes da!. Ressaltou o véreacor A

Legi.ão Brasileira de Assis-:�ONTINUAM AS BUSCAS ry Taborda a necessidade de
tencla,. sras. Darcy Vargas i DO AVI-O "'JUlíKERfH ser encarado de maca posi
e Maneta Konder Bornhau-l A ".,) tivo o problema da assisten-
sen, no sentido de ser

ins-I RIO, 15 (Merid.) - O Mi- cia à infância e matE'rnida
talado um posto da L.B.A. nistério da Aér·::nautica jnfor- de nésta cidade rssisten-
uésta cidade. mau às 9,30 horas da manhã J .: d •

' �
que varias aviões e hc'ícoptc- (;.a essa que e ;TerIa mere-

Justificando o seu reque-I ros continuávam procurando o (;er o incondicion.al apoio
rünentc., o vereador

Tabor-I �,v�ão tr�-motor JU':'i[KE�S, elas institu;ções benco,ficen-
da teceu vária.:; considEra- ��"uparecldo.�m voo de VIto- tes. motivo porque a insta-
-

f d
.

,

da para o R·." ..O velho trans- 1 ;. d .

. .

çoes, azen O sElltn a ne-I pc!rte, que traZIa I.rn.l �arrega- �açao e um pOS10 mumCl-

cessidade da criação '.!aque- I m�nto .

de carne 1L;a. o Rio, paI tia LBA nésta cidade se

la instituicão beneficente I fOI aVIstado pela. �11tlma vez constituia como tim imDera-
que 3e.m e�sa maior uniLlt!.I.lc ,cõe- .

Bl
�

A __, f I sobrevoando MarIca. apenas ti r
-

ú" 1
L

rá impossívcl formar._) Exercito ·em umenau, _i.l que ez, C'inquenta quilômeh',l::! aQ n01:-
"o ln lspensavc. para o

eu.ropeu. um confronto entre 8.S con- tE' desta Capital. n�elhor entrosamenm dos
p3tudos necessários à conse

cução Ge prograrra d� ação
vtrlbu'do aquela ínstitui-

RIO, 15 (Merid.) - Os pro
prietários de veiculo') de mo
tor a explosão "terão mesmo

de pagar., a partir do proxímo
mês de janeiro, os impostos
previstos na Lei 2.004 que
cr ou a Petrobrás. segundo a

purou a reportagem junto ao
sr, Carlos ·lVLedeiros da Silva,
consultor geral da Republica,
encarregado de . regu'amentar
a referida lei. Adiantou-nos a

quela autoridade que o Conse-

-

PORTO ALEGRE, 15 (Me
l·i_dional) - Durante a per
manência do M:nistr.o do Tra.
balho ,aqui, ocorreu um fato
curioso, deveras interessante.
O sr. João GOl.lla:rt, acom

panhado de sua c.:.mitiva, vi
sitou a Associaçã� CO"'11ercial,
onde uma cilada eslava arma
da para o Ministro. Este, quan
do pretendia r€tira.r-se, viu-se
envolv'do por representantes
de todas as claSSeS patronais,
convi?ando-o a !,)articipar da
sabatIna a resp'?ito das rei
vindicações das classe,.
Verdadeira ofensi.va de per

guntas foram f�it.a3 a.:). sr.

J_ango, destacando-s.�: monopo-
1]0 e seguro contra acidentes
do trabalho, previdência so

c'aI, aplicação da legislação do
trabalho. imnosto sindical
C� digo do t1'a1)al11;) e salári�
minimo.

Os lideres do comer cio e in
dústria, depois de exgotarem
O� argumentos contra a refor_

Medida de -co·n·'ra ..peso
para o 'Exército

Europeu

ma, que o sr. João Goulart
está pretendendo à frente da
Pasta do Trabalho. cuvíram
a resposta c:.m esclarecimen_
tos providencia's que vem
sendo postas em prática. As
sim, item por item o sr. Jan
go respondeu ao temário, ex-
(Concln, na 2". pAI. ,,,,,ua Ol

Submeteram oMinistro· do
Trabalho a uma sdbatina

ção'
o requerimento do ve�

reador Taborda foi recebi
do com muita simpDtia en

tre os seus colégas dE ban
cada e demais membros da
Câmara Municipal; aue hi·
potecaram integral ápoio e

solidariedade à Sl..!a louva
vel iniciativa. Ap6s aprova
do o requerimento, o plel1á
r�o aprovou' a remf'ssa do

tel'8gra.ma às sras. Darcy
Vargas e Marieta Konder
Bornhausen, solicitando a

criação do . referido posto
nésta cidad'8.

Assalto
de.ntro de um

fArmo.dos, roubaram

Tentou AS<;Qssinar
A Amúnte . E O Rival

RIO, 15 (MeridJ - Não nou-lhe que Se afastasse, se

conseguindo reconciliar-se I não queria morrC'r. a com

com a amante que o aban- panheiro de Silvia não se

donara, um individuo esfa- intimidou '8 reagiu, sendo
queüu a mulher e o homem! atingido por uma facada
qlíc com esta vivia marital· que lhe desfer:ra Sebastião
1ne11.te, na rua S. Jo:::é, em na coxa direita. Ao ver Ma
frente ao predio fi.O 90, en', noel ferido, Silvia acorreu

Duque de Caxias. em socorro, sendo tambem
ABANDONADO atingida n� abd0me pelo

Si]via de Olivei ,'a, soltei- ex-amante, que se evadiu
ra, de. 23 anos d� idade, rE'- em seguida.
sidente na rua S. J�"'é, 178
l1&quela localidade, há te.m- �·i*fi*lIIIiIIm I!Il!&I1!=_JII==_.a •••• .IIZ!!II'IIII!III__!iI!!iHiBII.I'III_n__UlMm_
}Jos, conhecera Sebastião
Sinfronto, com quem passa-
ra a viver maritalmente, A
contece, que há cerca de
dois meSeS resolveu aban�
donar o amas:o, porque este

passara a' chegar em casa

'constantemente erebr!a�ado
.�ndo·morar em compa'i':thia
de Manoel Gregorio dos San
tos, amigo do casal. Porem,
Sebastião não se conforman
do com a separação fez va

rias propostas de re('o11.cilia
çàu COla a ex-amante, '-,!ne
sempre se esquivava.
[l(lmippo ultimo, Sil\·l::.

ao sair d;' um ba'le na ('.�sá í
de sua prima Ma,-ia Arrue-

.

la em companhia de

Ma-In�el encontrõu-se com o ex-
.

amante que �he embargou
(IS passos. Como Manoel

l}rolfstasR� S�DRtifio urd�- ��������������������r.�������������������

Manoel foi soc"lrrido 110

Posto do SAMDU daquele
municipio, enquanto sua a

mante foi remov'da em es

tado grave para o Hospital
Getulio Vargas onde ficou
internada'
As autoridades cie Caxias

tomaram conhecimento do
fato e encetaram diligencias
p�rti prender c crimino
so.

RIO, 15 (Merid.) _ Dois
ccnhecidos desord(';ros, depoiS
de práticarem audacioso ·assal
to. anião armadu contra' os
passageiros de um autu.lotação
da linha Nova Iguaçu-Praça a jogar p21as janelas tJdos os

l'.-1auá, resistiram, aInda, a ba- valores que pcssuis�em. Nc-
Ia, aos'poliCiais que, ma_$ I nhum dos assãltados pode (de-

tarde, conseguiram l(1calizá- rece;!" :resistencia e momentos
los· �o eles, os individues co- (j,epo's, os dois individuas de
nhecldos !:,elos vttIgos. de sapareciam pela :rua escura,
"Paulo Gaturana" ,,,;! "Galo carregando·o d'nh�i.ro E' os oh-
Cego;', Somente este ultimo, _�� � ...

'

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

nu entant{J, ]iKlde. sec preso, de
llOis de ficar ferIdo na perna
em cOl1Seqllellc'U do tir.'teio
('l'.<C estabelect'ra com os poli
ciais. Autuado na delegacia de
N (lva Iguaçú,' ;foi identificado
como Paulo GuimarãeE, de 26
an::-s, solteiro, sem pro.fis.',ão
e sem :resi�encia, A poliCia
contínua no encalço. do outro
assaltante que 'consegu. li eva- tes sindicais, afim ,de pleitear
êlir-s,e.

.

.

a aprovação d:> Abo:JO·. de Na.

DE "PARABELUl\l El.\-l
\" tal. O sr. Tenorio Cevalcanti, trabalhadores para o proximo

. PUNHO.
S

numa tirada demagogica, fa-, ple:t;;!, e fazer agits.t;!ão servín-
,O auto�lotaçã'P de chapas lau aos' trabalh�do!"'s dizendo I do 'a seus interesses pessoals.

R . .J. 2-67':29 e D. I!'. 4-16.88. qu,,;? o governo e o rt:'!'lJonsaveI!
.que serve, na linha Ncva Igua� pela s�tuação de m'(;6l"ia

.

em I
�u-Praça Maná, .e f':-rt�ncente q.ue vvem as eIa,;.:;"s 'lJSSala-jf, Empresa Evallll, parbra qua I

rJadas. .
.

,

SEi lotado do seu p;mto i�icial, t
,O ,pi�toleíro. no c,;1.ant.::> não'

(' s ta n d o na d 1 r e ç. a Q Q se 'mamiestou favoTavel ao a

motorista Valter Ormindo Ro I bano. E
o st. Gurgél do Ama-;

dl'igues· Ao atingir a rua Pli- r:l, por sua vez, .�nmlOu que I

Dio C"sado, mais ânus pessoas há dois culpados 11') :-orpedea-I
.embarcaram no colet·vo.

ES-l
mento do abono: 05 sr;:" Getu- ,

tes ultimos passageiros no el1. l�o Vargas e Jo�o Goulart. I
hmto. deram o .siIfut .ie para- .

Os trabalhadore,>. mostran-!
eh pour,::, mais adiante. na rua

I
do ctescontentame'1to, grita� I

Coelho da Roéha, num trecho .,·am pf!r greve geral. O cE>rto
I

.

sem .iluminação .€ �II;>andonndo. é' que .o abono jamais será u- I
..,.....--...;_���......�......".;....;.._.,.,...,..,..:._..,...;;....,......;.:.;..;;..'.......;;;;.;;.....;.;;,;o;.,;;..:;..;��
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.\t31.·amCt3 de w;!cchcr 110�

,'}, . :'IDCSS<' rlC5tt':. àfa�
1JI1'( \JS TI' ,tores Can:l-
41cu PS - A'{(f!ilra agora
c. '-:,f,I:'O tr:'{cl' llclH 11U

':.J t 'ano ile '\',�u!la.'i a

r! e�taçõés.
�oI;citcm 'uú:" urÍlu de-

\
,

l'lH·v.
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