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"velou-se agf)r�1 que el11. l'in�
<I� maío �lliim" 'IS autortün-

.

<lC5 aduaneiras de Hamburgo
interccptarnm cinco tonela
das <l<e granadns anti-aéreas
d"stJn.(l,l,,� ii Guatemala. Tal

illforl1ifl��[I() -:foi conr.rruada

Inão só pelo governo de Bonn
,

como pela alta comissão do. IEstado' Unidos na Alemanha

ccíduntaí. O carregamento de I
granadas aparentemente pro ..

cedia da Suíça, mas as auto

rid�dcs ncretlital1lc que a 01'

('I:?m real do lTIeSlTIO é algum
pnis atrnz da cortina de rer,

o M E ti S
roo

00% BLUMENAU, (Santa Catarina)

NÃ
C DID
F,�clrrgGe O suu�Procura�or i

6eralJa 8e�ubliba sr. Barue�ü!

SERA' PE
TO DE

RIO.lA (Mcrid.) - Os cornunstas voltam H agitar' o am

bíente ,t)olitico com a aproximaçâo da pleito de 3.10, fazendo
reviver a Al'ança Nack.nal Llbertadora, responsável pelos
sangrentos accn.cclrnentos de novembro c"� 1935, A reporta- i
{;cm ouviu o sr. Alceu Barbado, sub-procurador geral da iRepública. ndagundo se, f!..s elementos sabidamente �7ermelho31podem cono.rrcr 2;; eleições. A resposta foi a segumte:

"Teremos ele examinar caso por caso {' desde QU2 pro- I
varla a .ril.hl(�ão '�'\' rcmista do candidato, não pc deremos,
evidentemente. permitir a inscrição r>�ra não desrespeitar o

ju1gamcntJ do: Tribunal Superior Eleitor al, que pos fóra da
lei o !)articlo e ii ideologia comunista.

RIO, 14 (Morld.) - A bata-
11m do impeachmeat contra o

presidente da República pras
segue .. deveno) o :1'. Capane
ma profsrir. amanhã, discurso
que rematará a s,�l'le ck! ;p1'o.
llunchlmentos de S�L1.s lidera.
dos.
A repol'Lagem ouviu o sr, _.-

AfonsQ ;(}·rinos snbre a entré_ "_" _. __ ,,_ -
_ ... ... �, J,

'lista dO lVi:i.ni,stro da Justiça' S, PAULO, 14 (Meridío()nal) ricanísta, c.-m :;edicos "slo.
em Belo Horizonte, a qual O' - Dois aspectos caracteriza. gans" do comunisITlJ caboclo,
fiI'. Tancrcd� Nev2s considerâ rilm a cerimonia de lançamen. e, ausenci-a de oo,w; asma dos
malograda a iniciativa do irn. to ,çf'cial da candidatura do oradores PC·I:.! figura do can�
peachmcllte, que d;sse: senhor Wladimir de Toledo <.lidai o.

"Não tenho nenhum co. Piza pelo PTB paulista à su· 'Esth-eram plesell�es l1ume.
mentário a fazer sobre sua o2ssão ê,a governador Luc;as iH'�'DS diretor:.:s' municipais c
entrevista", Garccz: do2magogia anti�ame. ui!;lr:tais ,tI :\ba�lllstas, bem

RIO, 14 (Merid,) - De acordó Lang 'l'huoog e kau GiQ,
..

,

com � lei '2.145 estâ subordinado ao quííomctroc ao nordeste de -Hanoí

regime de' Iicenç� previa até •• !.e num circulo de cinco quüometros

[13l-1'5<1 o íntercambto comercial;' de raio em tO,rno ·do ponto da en-

com o uxte ríor, 1'105 círculo; econot traga dos ferIdos,
mícos

D�fel'illd() � registro de 1.1- versíva, estarlamos "perrnil in ,

ma �-:�,%oa de, ívarncnte sub, do a burla indireta àquele
julgado,

V
• .

I I ° repórter aludtu ao p:!d-
a� lJ:arar O Tnbuna do. de reg :':t�o de lic�nça da

,

. . Ali: nça Nacional Libertado.

Sup�riQr do Trabalho ���/ º sr. Bnrbedo esclarc,

"O oassac o de uma agre,
míacão não »ode ter uma in.
flueucij, tão "d'-cisiva que im,
p,;rte em negat va. E' indis,
perisave l exam-nar a SU'l SitU3
cão atual e sua p03içií.J em

face da lei em vigor para de,
cidir sobre a sua Icgalícrade ou .. .... No ....as Iln'postll.S parailcgalidad.e".

I"
��-.

.

.

.
.

Flagrante da grande multt, telo Paulo, cnde se acham er.l nante d;., que sela
..
esse. tar 'os prisioneiros doentes

F A c A t\:I SEU S dão que assistiu" dom; ngo, dia guídas as 'enormes _c?lunas .da I g'tstos.o templo retígtoso, (F4?- HANOI'.,14 (UPl - .0' c�mando
, 6 do corrente, os festejes do futura igr,eja oatõltca, CUJas I tografía cedl�a .I?elo Foto .Uru- supremo trances na. I�d<J-Chllla forA N UNe J O S

_ I Divino Espirita S�nto no l?u-; obras, bem �dialltadati_. �ão, versa.l; -. er che.. COll.feCCiOna_,
mulou, hoje, d;,;: manh�, nov:s pro",

N .. 'E- S T E J O R N A (. I teu da Igreja Matr' z do Apôs, uma perspectiva, f:mpresslO. do nêste Jornal). ,postaõ a resperto da" nbertaçao dos

prisÍGl1eiro; doentes ou feridos e

propôs 'ao comando a cessação de

Slog·ons do comunismo cuboolo :�iE:E���'i;tl��
tcr'r:;no de '2 mil metros dIe largu-:,

d
'.

e
'" ...

'

li
'

.. ".

t
'ra, de ambos os lados da estrada

e emago· ia 'antl-ame,·rl. anIS,. (1

abollçã::_l gradativa, e restrição
carnbíais e <.:011 troles para chegar.
mos, à libel'd!:!de comercial. Com'

preende-ss, por is=o,�? expetativa
reinante dos tntéressz.dos quanto à

.

n:sse setor dã

!tTO 11
virtude do a,lrtrl,t1 na nm: t�,;ã(
C:_').!:i novos c'a:j�-::i�;t as; va i par:H' c

Tribuna I SU)'é'
í

or d(l 'I'raba lho
-- revela a inlprensn. local
acentuando qu» cs dm,,,istas são
norneu.dcs poi-Iucücuruunte. A .}'lI
t.ir de amanbã o Tribun;:,l nf,(,

poderá Iuncto nai l/.,rquc terá
quebrada li, puridad e lrnprusciudl
vel que acarretará �·,'.'ayCs p�e
juizo(l' aos trabalhadores.

Frente
co

•

americana no
bate ao comunismo

CODlO deputaJos
fprier!J s d . .::. P2l'1 ide. do p'rB. quc "t(;1\1 de'm tida
O primeiro -<,ró dor que se, cLJ .lVl:nÍsterío ciD' T !'ctbalha

ie7. Qu\'ir foi (J !ir' Viladimlr graças à trama das .iurc;as t',:o.

G.u·('l �, em nom: ,los direto- llômícas nteressadas na COB·

ries ant f:JS do PTB, que tinuidad;! d-') regime ,i::! f:X-

constituem sua base político- plsração vige.nte", ",

�kítor'al. Lo.n':,mdo a cand·. Falou por último. I) candi.
datura PiZ'l, dis,,!� que {) fa •. dato Wladimir ·de . t:'o!edQ Pi.
zia conn;J 'vej'dacl;oira f!cn_ za .. Afirmou' que �onflav'l na
didatura part:dó'lr!u, que te. vifor'a do trllbalhi3In::J ,tom s·1

................_..

ft�'����,a��n:ub;�a��r1�3 Lr'<:bl;�� ���1°��� ��,v:�[��ãr�l'i� .P�fi: Com' 9' p.reslllIU""*ol'e' Vargas o es'queAma'programa m1l1111'IO que ... ,�m· til"U ofícial e na f1<:tmIl1lstra- .. '

..

�:'��';Jl�;C����uta�,��r!�r�)1.(�I.�'� �f� ���lil���s�isan:��bie:l�::· ,.,' .

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

.

. �'-

��r�ó !��r���e:{���lisl��f��;�O_ �:ll�;1\��;Sc����l1'id��d�a��; p'�r'a Illtqu"'ldaça-o do-o a Ira"{ladne 'd·o 80PS'tac:'l' ,�s trusts <,strangclr(fS' da lavoura, c�m .a d st1'JbUI� U til .

. 'ii:' 11.11:" N·"que infelicitalll () pai,>", 1
'<.-" ...c......... V"-lI, .••tt ... Vi

'., ' ." : .,' :''''.':' .�' .• ,.

. .

,

dri��Ol��lia;a�rh�, �r�;�jct�;�: Mais, um melho lamenio, para breve: {) super mercado
te da C, R __ p�tl.'a defend'er O'
sr. Getul'o Vargas dos ata.
ques que tem ..;lrlo a1v,J "por
p1l't:! dos tubarões", a'diantan_
do que o sr. Wladimir d'i' To.
leclJ Piza e1"l c.Hlchctüt"j do
chefe da .Nação, 1.J,�m como do

tara.m sua satiSfação
franqueza com .que o sr. Luiz
Corrêa eXDôs Q delicado as�
.sunto.
Já está com- o presidente da

República ,f.} .expediente com
o E;Sque):Úa da liquidaçã.o· d'Is
airazados do SAPS - reve.
lou ent1'·e outras coisas o

Luiz Corrêa,
Duran'te a r.eunião viva e

de alta, cOIn,9reensão; o' dire
tor geral do' SAPS prestou
ampi�,os esc:ilre�imentcs,. fen-

outras 'coi�

---------------------.--------------�----------------------�----------------------------

Movimento unãn ime a fim de barrar a invasão russa

sessao
O caso

plenária
coreano

RIO, 14 (M.erid,) - O sr.
Luiz Corrêa, direíor geral do
SAPS, mahteve, na AsS1Oci",.
çã,o Comercial, contato com

os cr'l;dores dessa autarquia,
a fim de inÊ;rmar.lhes das
providências adotadas para o

pagam'2nto dos atrasados que
,

montam em cerca de 160 mi.
lhões de abono· ao pessoal.

Os debates estiveram ani•
mados e .05 c1'ed?res do Si\PS
- como "l):ude {)bs�rvar a

nossa reportagem -- mnüfes�

'e�
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I REPR'f$ENIANJE
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� Procura-se representante ativo' e Idóneo para

� .:ia de Chocolates e enfeites para bolos.
� Pede-se �'efel'encias. Escrever. ,pãra Fabrica 'de,'
� C}Jc�o!ate,; CaIX2. Postal, 322 - CUlt;t:TIBA
�'<:'..,�_;�rrz EM' •

.SERVIÇO GARANTIDO
iPREÇQS. lVIOf)I�OS.

H f I N:.R I (H H ·0 111 N G E R
CIRURGIAS-DENTISTA

leslo (entra,1

pressíva, se não ..c cOITigírerrt fJS

I'
remunerar o trabalho pelo seu

êrros c excessos do regime econô- justo valor e no mínimo qU? bas
mico e social em vigor. te às indispensáveis exigênCl.aS de
Daí a necessidade da sua inter- viCIa e possa servir de base ao sa

renção, como se tem ·feito �mtre) lário do trabathaocr em geral, as-

·nós; através de um código de tra- I sobcrbado com o aumento do cus-
.balho em que se azscguram direi· I to de vida.

'...tos ao trabalhador. <lie Instftutos de Teria sido, sem duvlda, mdispell
'l>:'evidêncla para tranquilizá-Io das sável essa intervençã� do poder

da doença,' da v�l)lÍcc 'I público no campo socíal e, fre·
ou da morte. quenternente no eccnómíco, se as

Daí. a críacão d,e t"\lndos sfudí- l classes jnlcr",s-ad=- - .produtor:,scais para facilitar ao trabalhador a I c trabalhadores .e tivessem
•

'-

organização de seus síndícatos.] parnlhado para a sua _defesa. Nao
. que são 0= instrumentos da SUa o fizeram porque nao puderam
defesa contra a exploração do ira-

I
ainda.

bafho.. I O Pod�r PÚbl�co o deverá faz:,.t"
" Daí a instituição do serviço de

I por Ul�. "1ml?eratlvo na sua própn.aAlImentação da Previdencia So- sobrevívencía nos moldes do regI
cíar - o SAPS - desempenhando I me dcmocráttco em que ele se

função de uma cooperativa de i plasmou.
consumo 'como orgão regulador de I Aceitar essa. orient�ção e. (:00-,

preces e para prcporeícnar às I porar nela sera a mais íntalígan,I populações menos f::.vocecidas !; te e oportuna conduta das classesI aquisição de gêneros de Primeira,' economicamente domínantes, ou
i necessidade. conservadoras, tambem p::ra
r Daí a ríxação- d� calá rios para sua própr-ia preservação,,

.

PRECISA
MUrIUA' CjT�.R1NENSE DE '<-'SEGUROS

pessoa que tenha expcriencia na

ras,

ti
b) a.:;. retiradas dos sócios

Conta Corrente;
cl .ns pagamentos aos sacias

Contá de Lucros;

em riscos. etc. Donde se deve concluir

que o prazo estipulado se presume
em ern seu favor.. não em favor do

d0110 da coi iii. COiTIO no depósito Te

HOJE

VENDE-SE
Y'-�lde-se urna ótima C011-

:re:ta;:ia com boa freguesia,
onde tem a ag-encia do Rápido
Sl'l-Bras:leiro· Vende.se por
'l1lotiv,:; de mudança desta ci;
dade. Tratar à rua Lauro
Mueilcr, 111'. 11 - Confeita
ria Irnperíal - ITAJAI.

"',;':onde-se um medindo
80,' metros quadrados, Situ�
do a rua São Bento, prcprio
li�' a loteamento. Tambem
,-emle-se o mesmo em partes.
E um negocio d€ secos e

molhados, por preço de oca,
si;{,J. Informações nesta reda,

-:;_Tn:a casa 1Ft Praia de Oam,
Y;G.<;u, com uso de 1 ano, per.,
te ,"fj- Eotl)l Tonges.

,h,�Oli'macões na Farmacia
':)::'''',a T",;r;zinha. Itajai. Tclc-

cal lançou o nome do, sr. Gerhard Neufert, que na Oamara
Municipal vem desempenhando a contento e com muita dignidade, as funções que lhe foram outorgadas e confiadas peloeletsorado nas urnas de 19.50.

Homem afeito ao trabalho honrado e constl'uitívo, comoengenheiro técnica da "Electro_Aço", o sr- Gerhard N�nferttem desenvehddo atuacão brilhante e profícua no Legíslatí;vo MU!líci�al, na defesa intransf)gente dçs !lroblemas eoletí,
vos de Blumersáu, como bem atésta a autoria do seu projétoque hoje liga os bairros de Itoupava Sêca e Itoupava Nórte,cuja rea!J saçãó c::,Dstitui hoje a coner;etizaçã� dos maioresanseios da nonutacão de ambos os suhurb.os. Essa vultosaobra reEresentã hÔ'jc -ü esforço e () devotamento do sr, Ger.,hard Neufert em beneficiar 3, cOIj,etividade blumenauense,dando.Ihe o ensejo de propiciar uma das maiores c9uquis_tas soeiais e econoroícas dos u1t'moSi tempos. .

,Da envergadura moral do sr. Gerhard Neufert são poucos :;.s homens que. alimentando propósitos honestos, estejamá artura de rnerecer a cll!llifiança do elcitol'a(lo blume.n.i111�nse,motívo poruue o seu nome constitui uma bandetra para a .s��gurança c a lF rantía dv.\l ínteresses do muni ci!lio serem ar.llurtJ>;amLllü� defen<iid�5 na AlSsembléia Leg.slativa do Estado.Votar em Gm'hal'd Neufert é um dever de todo cidadão deb cm senso, que sinta a resnonsabtlídade !leIo!> verda.deirosdestinos Jio. mm), l] 1110.

ção.
. Mudou-se par_a a r'ua Dr. A.

madeu da Luz, 261, Ed'ificio
Ritter HILMAR ZOHRER �

Massagens MedicinaiS. '

$ I I (A
D '.·'cu'· ',_�" lJ2SSCa de con,

::-::,;-:,�·a. (c�1t;; 25 a 40 anos, pa
�'," casO! d,? família, devendo
Sc2'-:l(:!.' bdos 0:5 :.;erviços do
m::.,i�\}.>. OHm') ordi>:nado.

1\ trai ar no e5cl'_tórin.� da
F.:Dr;ca ele ClJ:)colate "'i:JA...

TURNO".

para pa�etó e taJUgu1-"-

A 1 F A l-A T E S

GR A H'E 'l

1Vfodelvs Att!,stiC{)§J Pa�
ra f'aiiamenfos, A.ni-,
ve1"sá:rinl-i. Pthn.ci:ra Co
mu.nhão, e Batismos.

IN!' ÔH:vIAÇÕES COM

SRA· r.i Ott E R

PRECiSA-SE.· Apres.entar_
U'" moça para baldio. qne se a H. BOEHlVIE - Alame_

s::nna falar lK·rtugu�s e ale;' da Duqu� de Cél.�as, 106.
m50. AlJre.sen�ar--':'e· a Rua 10,'--d", 1';royelübro, 44.8-

TRANSP,O,RIE Rua C:.rlos Hischbie-.
ter, TI.U 480

A Fábrica de Móveis de lf·
A. Kuenstler necessita de ma·s
a [gnus ,cstofadores hem como

de auxiliares. Paga.se b0lI_l 01'
denado. Interessados queIram FILHO em Itajai, necessitadiri ... ir�se ao t'Sl'l'itório à rua

P'''':;'la' 111' "'''7 cln Blumenau'j •

1 _ .•
<'J . � • <-<�

camlll Ioes para serVIço' eer�

A
l'elcfo.ue, 1 3-

As encomendas devem

A 11:MPREZA
ser feHtls sen�pre com

antt.'cp.r.cnda '(mínimaURSO

rEitTRO DE
91 mr O M Of li E I S

to e garantido no transpor-

àntom6vt'llt
CR.m.!nhõeil
UlIImhmetel

U3ad.,
Uudfi<!
U.��-

te de produtos

I Fornece Tanques a,.:in·
I teressados facilitando o

gameuto dos'mesmoS.

Voncertam<llJ:
l:{{:;[:rlgeradüres Domésticos, RerrJtl'ra('ão em. Ger:.\l
Maquinas Oe lavai', Fogõe:s ell�trkt.", .i�'p!.radQres de "••
Enceralldras, Liquiditicadores etc ...

iietormas Pjn�!!r"J
CAiSA DO AMERICANO S/A.

,Sc(;ção Domestlea._-.'"

'l'ROCA
VENDA
�OMPRA

litaa IS de Novembro, 473 tel. 153.11 ' .

• .r..OSSA llIV!SA _E' S.ERVI.d ..

COlíl�-el!lãil}ilãf!éGn
:��AMlliHÕES F. W. D. (J'om

Wheel Drive)
�RATORES;L.H.B, �dül

f'�§a� • Aee53orloo'
Ç.' ;JRD - CHEVROLmf

..... _ I"inn -,

VOPAR
-,-

.�flTO COMERCIAL
imirORTADf)R4 S. A·

BLUMENAU
��\ 'i, 15 de Novemb:ro. 9��
"'ACISA" -� Fone 1324

,

.fd�:gramall: V.p..NDEMEEN:r;
�=-_'_k ,_ � ... �_�� _

.te com o

firma sr.

VENUTTI - Rita Andra- K
NA ENGRAXATAlUAde 111'. 46 - ITAJAI.

JAECKLE fi DAR!U5

·"11·J-nU:II de caça,. e.,-por
t�, ·re",ólv�rel'l. ]listo

!Pr> de. - qualquer
�'!.H:íllli,. CO�lrp�SE

N&'

VHtgcns entre BlullHmau ltaj;q
De Bl - s�Jdas; 6,30 _ lO,aO _

16,30 - 18,30 hs.
De ltajui: oaida, 7,30 _ )..0,00 -

13,30 _ IS,3,O - 18330 11'.
Aos Domingos: De Bl. - Itajai,

às G 30 - 10,30 - 16,30 ru.
I Aos Domingcs de n. BIll. às 8,30I
_ 13 30 - 18,30 hs.
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de intenso
.ú'

do· Futeb ;/�> em Bluinenau
pré/ia

Coube ao ({scfatch» ds LBF a parts espetacular do embate, mas ten.
10's, quem marcou, foi a selera: bruxquense Tentos Renda

'hísto- atuanüo bem o, time 'local, mas dcs, rnas o certo, é que H( us de' enLameado l' }tJl'isso mearuo Preliminar: Progrc:,;:,i.! <1 x 1<;r,
são '�1S rapazes de nrusque -quem fCllsore,s nunca ·S€· [prsado, foj I) _" -): da bola: Di- 1M:éssinho 'do Pulmeíras (},
anotam outro tento o mais b-lo rum, !l;";;mO 1101:]' iústanLes \'ei�t!u 08 LLpt:Etaúcj'e� com jogh:-' PEla ;5(!legãó de, Brusquu atua.

enCtHllllo <la ta! de, pOJ' Intermédio de Oi.á- ma íor aperto. ,Este fat:u!', a líado , !las de' ,alto 'quilaté, "driblando ram 1I.'tosimalllt, Afo:!lI:linh._], UH:
(}JIl1 íncrtveí facJÍirlade e, passan- neu) e Ir'Ineu (Lóc[J); 'I'ezoura.

comemorativo dOo

A.BANCO INDúSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S�
vi'), �Úl1! fulminante cabeçada: I à.

uma dú�e�, d€ chance conS�d'�:�-1 .x L r-.;!::i::;.�nl�se In�ls alguns rua- II"ave-1 �rop10;_Qu-lhC .ti cvnquista
nu tos I<3grr C expulao da cancha de um h'junfo de cat.eguita e a1:'
por Sal1ia('Jr Lemos il quem o e- ta Sigtllficil,ção.
sacatou. Dar.ínho, cüntundi�lt),! F·.)';se.m outros

'uu com'maestrfa, Se ti'vés';e �llU
t�· rórte, sei-Ia uni caso z,éloio.
De .1'egular para boa foi .a ar,

Bolulllini e ISll�; Pat.rcciu.io ; Te;'
Xeid'!111li: Otávio, .Iulinho I' 'Pc

'truslçy,: O �ombinado blull1frnn

= l\latriz: 1'1'1\31\1=

Fnndadn 11:'111 ?2 de Fevereir« de 1 H35

Cnj'lital • II 11'.. It". ..,�

End. Telegr.r
Cl':)

'lU
en

DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NO 'INCa' E CONTRIBU1\, ASSIM· PA
R.A o AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAIVIENTO DA

-_ PRODU�_ÃO --

PAGUE COM

bit.ragem de Salvador J;..rmos. S. �ellSf': ltinho, De Lucna (Scbrarn 50;000,000,00
46.000.000,00

-tambun é posto fora de, co'm'ha- ,tempo c cou,sequentrmente S. andou cometendo, alguns er- () Lázaro (05ní); Brandá(}, Wur
te e assim, com apenas novo jo-

i
gramado, .revosttr-se ia de maior, 1'08, um dos quais, na fase inicial ·ges e Ieger; �}Jnas, Gépi. Urunú,

gactorrs fica o "scratch" desta: brílhantísm-, ainda o "Dia do foi prejudicial à equipe brus- Darmho e Sadlrrha (Michel).
cidade, pois os reservas já ha-: Futebol". a.ntc-ônt.em comernora- quen.se; quand') Otávdo recebeu
viam trocado de roupa, Espe; ! do. Aprsae das chuvas assístt- "foul" mas conseguiu golea�·..A

"

,!ir.<\.· ç 'A M SEU S
rarn todoS' pela dilatação da con Imos um dos rrrelhorea, senão o falta foi marcada, em beneficio

I
A N UNe lOS

ta�em m�s p�r paradoxal que II
melhor préüo futeboj'stíco, da do infrator. N E S T E J O R N A 1..'

pareça, nao ha qualquer transroz presente temp::Jrada em Blurne- ---"""7------.-'-----'----------------_

mação no panor-ama d,�
.. fnc�n nau. Safi�fe� "in totum" ao nii-" O «RIO'�S'.:· PIUlO»

�ro�:�n::a�e�rof::�u:e:�U�:I::.:: II ::�o::P:::��c�a�u:os:s:����o��� iNO enCon tco dos II'dor iis J ,novídadss. merrense deíxando nasi bíthete- I
"
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"
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lf tiSirctetizando àdonaram-se os i ras a bela ímportancía de Cr$ .1'" ,

"
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�".���'lfj'n'rn",���*" ... ""'....................

�.::�::;o:-ss: '��o���:g:r:PO p:::� �::��::�n�::�n:ee:i;7ce��� m��: �:;:�:oo�U::os.d��:�á
o

ad:la::�� lo 1" m� iS f@I,·z'oCOr·lnt,8anf ._.---�_----,.---- _

feição; nem conseguíu vantagem quem consignuu tentos foram os Iocn l de presttg iar. Que Sejam U J ii ?l' M,& O T O I C L I S M Ono marcador; culpa CalJB aos a, brusquenses em número mais ,mais frequentemente repetidos, Prosseguiu sábado e dorniugo 'car am Os alvinegros 1 x O SODre II '.' �
"

taeantss, que, muito, pouco chu- que exagerado. Fut€ból é. �sto
f

Não podemos dEixar de apon, iI tarde o TOJ'ntio- Rio..sã.o PaUí o Fluminense. que estuva invic'
taram cOntra o arco de. Mosi- mesmo. Ganha a equipe que sou- ,tal' antes de conclui.r esta' nota. 10" cuja s!tuação está se tornan- to,

O ii I d O' ,--O C' lube 1""nlerVllllra-o'lnann, pecando luas finalizaçõc,s, bel:' achar 'mais vezes o caminho, C')illO fígura máxima do cotejo. cio inteir!lmente favor,:veI ao; Na Capital paulista a F-:)·tu U �4f
.

UP !l� �n
.

-

I"em outraS óportUllidades, já qnE das rêdes. Soube fazê-Ia a turma o tninúsculo Darinho. O garolo. bandeirante,. No encontro cios Ii� guesa d� D[J3portos, "fita azul" iia ' I li d, ,I U '

,

'
-

:sempre optaram :por uma tróca alvi-rubl'a, 1Ícitam€nte. Exibiu-se com todo aquele "tamanhinh9':, deres, rcalizado,::tLÇl!��If!.fac�n_ii.,.te do futebol br::l.sileiro. _,.�' ba'i"a

I '24 L ',..J I t •:."a,,� �,=,,, , 'mproduH :;.::,:,:u�', p'�bilid� f,..,,", ',m, ,� ,6."� ,= v, ma," �,t, n C,dnmM "a� ::lon: ,�::� :;;:,,: �:'::�'::; :es e aIIo nas
.

I�a rasue n er13gos�n1: que pésern fstrs d0fei�,:s
-",

a equipe do mesmo nome [,,'.I.a-1 E�boça-se acentuad,� movi. dos grandes ,::n111siastas dJ 1e" az,::!s Leais, Heil1z Mailerfi;l,ndou acertadamente Vil: (spetacu:armente o Fiamen-

'I menta nos meios m�tocielis�i. i motociclismo local, que mui- c Ernesto Vetsch.
p,quadro, alvi-IiCg:r'o e U J U fi C fi J ft R I N f N' S f go ,,,.i3naland'J o catarinensc J:>h· eos locais, para enViar � !Sao I to em, trabalh�dl p:lo l\Lto.

.Ç;UIDO GRAHL INTER-;poucas� as vezes que Mcsirna,m�

.

,,' c{�','Í') dois llos quat!m: tento:,

ali
Poulo, em agJsl0 prOXlTI10 I Clube, .r:o sentIdo de que este

,

,:' "

", .' -', �,
"

.

vindouro duas ('QU _;_l('S <1= fÍ2s!J-:rtista ceda ma possan- \''lRA' COM SUA BMW�teve de se. empregar a fundo Ila- ,. vi·nr,,:....os.
, mo1.ocicli'sla3 'I�ca s'_- para in� Il:- máquina A.J.S., de dois cl- R-61

ra manter tntactas suas • '. Na tarde !ire f3ábad0. dia 12 L'

I
i!:'r,-:,i�em !la sC�lsacior:.al c<?m- 1 ndros, COl:- 500 e.� ...�para (:j�- Por ou 1'0 !adu, já está as-

E' justo salientar, tambem, nos U !r

S" E G'U R O S G' r H'I1I S' tL',ll c j1('rdeu outra 'VeZ o Va'A_:'J pc Iça0 c}:nc:nmada '24 n�. puta r a �JlDV3 da.� ",4 hf:!n�". s·:gurada a partieipação d'c

t
' ,

,
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. n�;.1ll l1lotJcicletas, promovl- Bracke all1da nada deCldlt1, Gdd-o Grabl. co\',J;:roprietáriopoucos contracataques cmpreen,
.

'

.; cln G:·.m::. Perdermll os Clllzmilltl'
da, anualmente, pela Rádio m;ls a expectativ:l nos n°.�io3 da OfiCÍ113 mecanica de AI.didos às Linhas fionais alvi-pretas, ,'. '

.

. '

,
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� 110:; pan1. o Ame: ica, ellja .1' Í'rQ- l.Pan-Ame1'ic: na e Centauro motociclistico�\ é d�.; que S·.5. fons) Grahl. em Itoupava Se-
colocaram em chéque os diant'i' ':16u'tacão assinalou rcu pri.11' il'� I M :to Clube, da ca!):tal ban- .:stá já quasi ce�11, p;:;r_ ccnt-:J C<l. (';:m SUa pORsHnt8 máquina

b
.

, Agora operando taIT.!hém em, ,"o .. .'. I (leir:lnte. Iav:mível à partlclpaçao d"
I BMW R�fj]. de 650 cilindra.iJ.·os .

.rusquenses a cidadela guar- i: t_;uC':'!l�o no 1·�!U--8. Paulo (1<::,í e! Como t de",' (.:::vem esta)' ,:1I� m;'lquina, que. nesse C9so, das, na 1,n_;Va d,� agost.) e!linecida por IUn.ho· que t<imbelll

( !D Nl""
ano. Iletnbr:H:!:JS. ��' aD? pas,-::udo ,i�i ','2r:a !:lilotadn !)eIo;; excden-j J,�te:'.lag:,s.: !Existem, b,astant:'"luziu em certasi Ocasiões prati- A � ç _. ES PES'SO A IS DetalheD' técnicos daa l'odu,j,t'j das mas blldu:tlhC" a partJu-

,."' 01"'..,..11[ (_�::u��i'llJ(,'." II;) sucesso, cl;!cando defesas dé vulto, dignas _ Ií
.
� .
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.

'

,
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que passaram: pnçüo (13 dVl)la bl�unp]nu·,n- � _� (.". � ! BJ\'l:W, pOIS. trala-sf� �la maqUl�'j .

se formada !Jor Fritz B'rUDCI' j!: t,."2.��'__

.I '7-!P.- = ! na das ma).s apropl'ladas para
,
pe um arqueiro- de categoria" ,',

7 h
' • ,> +.......;1' 1 l' t

.

.1ogandó ap�nas discrétamBnie Planos aceniveis ii cada b Is Al\1E'RICA 2 x V1\;::(,D l'A ;'e,�f���;�;��, �1�\��v�1 (iL:r���;�, �,-�:\:_ltlj;\�...
"

a I ��[l��h?r��:'á �;;lo���� en�cl;j
infe.riorizado técnica e

' C O
GAJ,lA 1 _ He'1f1,,; ('�I<i nbUverarn .:J 14,0 lugar den1 t'e , g :" " L : \ - M I sell propriel.ál'jo Guidn Grahl

't' '1"'"
�

�'!I·!'l'-",','.' �I,(,' ,_G 45 eoncurrente8. ll\, .. 1\\ (�. "----J" -o peh moIocicl'stv, Ralf Mna:'l.,mên e, oi o ,co-njun'to, 'alvi�rubro _. �
,
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�
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-.:.�_ 4T"1!! Im ({.:;s jPV':'1l3 aZNI que POS,!:;tllcOntudo, quem primeiro Inúirrnações com Lívouius & Cia. r Alarem (Alllt:,rica) GlíU,lIIi;R1YIE IHIAC.!{E • -.i""""" J) �

trou o c '�1.. d d ,lVaSCo). CEDEUA' SUA A.J,S, : '!" 'iJ
-

=
.

. arnlU1!O as rE éS, quan nUa 15 de novembro, - Blp.m"enau '

�l!l B!umerwu cxis'(�m 1110,- t "'-"--,nv�
!do transc�r;riam ,37 m,inubs,

dl"j
d .,.. ""'�" .... 'P ii'í:::OHIHTIANS 1 .;, TFT.Tl�\l1NF�I'>i !ocic'etaU bm>lanie cap1lz:.s e. 11Juta. Wurges, com a.'situação dv- •. ---.�" ,-

� '''re:Hz3T _r.:ramics .[w·unh:E; em .!, wo ,....lj!:Óf.1M.

IM,b�. ��� pt· � �BmE��a�����R�-��.m�.�·�;••·�-��·�·--��-��.�-��n�·���.�.���� ur��G Jt fut�ili�� E' q�!n�u� : ��

:"';,:,.:::;.d��q.�;��,�;�,�5."Placa.rd f,utr..:bo.lIstiC-,O d' «I. 'Ia;;:'ç'a-,···::0'» :::;;:' �;I��::����:�;':2�g,;�i�'·;!; i �.��..���! i
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.. l3, p_t\JJl...O �� :ii: • O d ii�cu arco, mandou-a ao balbal1t': Jogo,; de sahad:J " d!:HlIIngo uI. guelrens", L '5. PAULO
' ca'� V-' u! 'Jss::.dianéi.'é} (I :'f. Jt m", a,nu !\'

I Dl!: lJI!iSPOH.TOS U --- (;oal:;: GliilhcrDle Breske, proprietÍl- t 'rafameMO' "'.(,"Om Uive toque de pé. Este SLI:;3 e'm1ilg::ns: Henrique L"ge: ImL>itub?" x Na Capital: Nadunal :l3 3'1:, Co.'
Pode-se afirmar, derrotou o I Guarau; tk l"polís., L mereial o (s:ib,�d0). Juventu� '2 :x

Di!!o e Hm:old._, - ,Jui;: BaUóta rio dn }y,pulllr E mai;,; ;1ntiga � do. fvnçe... M,SANTA CAT' I l�" I 1 , •.•.' üficina (sner�ial.iz'l(la ctn IDO.. !iR .....""na. e'

' ,a_A, nA

I R. G. DO SUL . 'J>ortUf:uc-a Sanf.ist", 2.< Sãn Paulo, Laul'il,-, �. R"!ld,,: II'
--

I �l'epresentativo da L.B,F. Em'
'....

�'r·ic'phlS PITl BlllmerWtl. !oi ,;1' III
I

'nl lIfllenau: S'_'leçflD lh.. Brt1:;- Ell(P. J\legJ'e: GrenÚfJ (}�"[ l'\,r ... :2 1-;, Portu[:ue!ta de DC"l1orto;;; O. 1-=-;18 ")�l'ri{IO 'l-�'lrt'-Florinno Pei..xf)10 e UJ;"ll
..... "l!'i...���mfft��l"- ... �.....a.•<Jàm. a mesma disposiçã,) �(1. que <1 x Seleção local L I�strela. Ç-;l 1,'!Z 1. (snba(f»), 1. I'_'

, ..Jil_.. .

n ,

Tatn ao gramado, no }leriodo der.. DaJvfl.. 1 � Pr
.

.-:-,gresso 4. �Exp�eF�Ü! En. VacarL::.: Florianu de Novo ' }';fU Snuto:-;: SanLa0 4. x 'l"!aluen-
1';,deirn os 'o adores d' • ],,""0:

nho do P"Jme:rac (l x NItcrOJ O. HüJ])h�!l'g!J 1 x Palll1eiras L

I
F!O dr! Rio O. r Sf,NTor:; '1 7; FLA�11�N(;U I) .�-

d-
" J g. a. se ��t ! Eln S. F'x?'l1ci;;;co: P�lnéricD. 5 x r

. .

�rl1iz: Car)(}f; dp. (}]iVt-,jJ'H 1VT{!nl(�i-.3 nossa cidade, que então nã:J Ipirang.a [) (sáb;.,dol, I
.

,

, PAHAN1\� 1':111 C(�lnuitl(l'�: l'onte Pr:..ta 2
1'0 _� I-�endD: r.�r$ J 56, lf10,OnlnRis co,n:ta"/a conl De Lucas e Em Jaraguá uo Sl,l, nacpcndi 5 Em CnriUba: A1!ctÍ<:CJ Pnraaacn- x P:.1Jli�ta de JundiaÍ 1. ILázaro, substituidos .respertiva- x Floresta de Rio UI) Test::> o. " se 5 x Blóeo lI1rog "l1au 1 (sábado) j. E S' �. G

.

d
G'JaIR: Nicácio 2. ,H ugo C� D'"l

-_,

I ,

�.
1 nl iJrOilllu-a: � unranl c Catn- I

me,nte POr oSchram e Osni, �m i Bot"fogo 2 x Acael I. I Pal',slra Ii:Uin 4 x GU,qraní de pinag 3 !<. São B':nto 1.
'

I Véchiovista de se acharem adoentados,l ,Em �p�lís,: C, A. Catarin","s.e 211
P�nta Gr",_sa 2, ,I Em B",tatai5: Palmeiras da ca-!-o

• - •

d t
.

x ,Cel'aIlllCa de H. Lage 1 (5aba- Em Monte Alegre: lVlonte Alegre' pital 4 x Batatais 2.
!"'>.'N.lllCla a a con -enda, coube no cioi Pauh R'mo� 3 x Fi .. "'e- •

h')' . '

'

V d I,

" ." '. • .- u ",,�dreZll1 o �. Em 'PlraClc_ba: X e Novem, 1 1.{i Corínti'; '10'. sem ]Jonto pfrvanlente aos ca-mandados de LE-: oro 2. x N•.wL.te de Baurú (l, 1. '1lécQ. 'a iniciativa. doso melhores a I Em Rancharia: Linense de' Lins dIdo - 2.0 PalmPlras, com ,--

·taques. Partiram decididos cm' R E M O '1 �n�a��!a:��V�! América de Sã� �.:� �.�:�:neen�a::�g:. C<Jlll 4.:busca. do eml)ate. pOrem logo de
José lia Rio Preto: 2 x Catanduva

_ 5.-0 Vasico- da Gama. Amér.ica:pois esboçaram ligeira l:eação 03 Promoveu.:. F.:.derai_�ão 1).- Carh e Man�)eI Amorim, ,40 o,
visitantes, investindo sua van- quát:ca do Ri<: Grande do Sul

j
Barroso.

.

I e Portuguesa de Despoltos. com

guarda. rumo à cidadéla
..
contrá-

na manhã de àomi':�') ultim:;, O :::-áre: Honr�, ultlmo d'l) 1 .RIO DE JANEIRO 6 - 6.0 BotafogO, com 9 -- 7:J
em Porto AC'I�gre, .�_13, R�gBJ-',: !)�ograma. reservado às' gua.r 1>;0, Distrito Fe<:'çral: AmérIca 2

Santos. com 10 pontos perdidos,:cia com bastante perigo. Numa e{n. homena""_D1 <I JliIar-n .. ..-.
n çães de Out-rigger a 4 1'.2- x Vasco d,.' Gama 1 (Eábudo),

[destas JIiv€stidàs, pnl'VOCOu um NaCionaL
mos com !:latrão, foi ganho 'Univer"it{irios cariocas 2, x Univ. Artilheiro: Quincas. elo Flumi-

!escanteio, bem CObrado na direi, Oito ,I'.áreos for:,:11 corrid8s corn l_Yluita facilidade pelos t-rt pauli,tas' 'o, '. Coríntians' nlnse, com 6 tfntos.

.ta.,pox Patrocínio,. A bola foi na tradfclJr.al rai-1 dús Nav'õ- pulan ':5 do barco dn Clube' d�
.

de Sii:) 'Paulo 1 x. Flt\mila�nse, O, I Próximas l".'ldadas -

• gantes,. r Q rio Gu;i.ba, senco R::gatas Ald) Luz; cuja exL' fel'ra a' ta,''de: Flameug-opequena ,.llirea alvi�negra, b'
- ,

I MINAS GERAIS .

� .'

qUe os cinco primeiros f::lram IÇa0 Impressionou. magnifica
'

..'
'

Osni e Julinho cabeceou dísputli(,,1S sómen�e 'Entre os mente aos adeT}_tos' dJ rem.o '

Em �B. Horizollt,e: Tornelo 1111C1O: I. '

,

I
-

AtI t q
, ; t u o

' ((;onclul, "na 2," 'P;;�ln" letra, II:sivelmente: 2xO. Logo a Club-2s nauticos da Capital g<1ucho, que em bom numer0 �all1p;ao o e lCO, ue .lIpa e
,

,levanta Patrocinb nQVo ,gaucl1a 11",<:11 ;:;5 ;1'8s rest?l!_ ac:rréram às margel�s do Rio' :Vilá Nova. no cotejo final, por, 2

'Sobre o. arco d� Itr'uh'o O CO"�O t�s cdor;�c:dQ C.o';l 2 pBrticiuú- Guaiba'fapeSártdo mauctel'r!-tpol .� O. I

l
<'

d' 181 .;",
'r'. .

.
�

, _ çao e guarl1ll?fJC<; represer:ia- , Que se ez sen -r na apl a , I "

vai finalmente· a Teixeirinha, tivas .1,e P:;r�r) L\·.egre, de c,u-· dos pam!)as: A .r-.::pre�,entaçãJ1'
Em�;Juiz de Fora: Esporte 2

XI:!Iue tem tempo de .aje.itá-lo para
tras ci>:l l.:!,;,; d,) _':lterior elo do Barr�so obtéve Q'� 2.0 lu..: Volante O. ,"

IÜ-:J Grande dD Sul e ainda de gar e a do Uniãà o 'terceiro, "

1Santa Catarina. PERNAMBUCO
, Em Recif�: Náutico :.I x Great

'-Na 'prova cláss ca inicial, :Western O. '

"d�ub'e-skiff", na distancia
de 2.000 metros, a dupla bar
rig3-verde Valmor Viléla e

Man.oel Silveira, camI)':!ã da;
Am,érica d'J Sul, representan_
do O Clube Náutico Fr:mcisco
Mart'nélli,

.

foi ".:ncid!a p::r
Barata e Ira.cino, batidos pelos 1
l!l€Smos nema:dons de n.osso IEs:ado, nas el'minatóri;Js pa-!
ra ,? certame continental de;
maio pã!õsado.

'

Fundo fie Reserva c-s

Total dos depósitos em :U;3;5--1, mais de .....

AGENCIAS E ESCRITOR:íOS NAS PRINCIPAiS 1'1\_ACAS DO ESTADO
DE SANTA CATARI NA, NO RIO DE JANEU{O E CURITIDA

1110 decoa-rer- fios prim'eil'os 45 mi,

nutos, de luta. Tornou conta qua
se que. totalmente das ações, as- -f CHEQUE

A55!8'I'ENC!A '!'ECNWA

COLOCAÇAO

Por outre> lado, a 'w}�;�a T.:'!

fl,_;!'tagel'l e5'('''e em palestra
Cl'm Õ conhecido � abalisado
técnico e',11. e'etro�mecanic:).
';l'. _f_.' th'll' Otte, um dos gnm�
de,'; ent,,:,.,i'-lt1Í[lS d:, motociclis
mo. [) '-ILwl. iJ 'cxempln do qne
iú f.�z, 1'0 'ano l1fl_s:·;ado. qual!.
elo .' n'lJ:J1'0li de malleirll ex

lnwl.·rJ'nill'ia ii máC!uiul NOI'�
Iflll. 1<1nlbem desta

-

vçz ('s1"
cti,;po:d,o ,l rE,;f'rv"r PiJrte rb
"!:'H� leltH1U n ) pl'epm';� das rná
Clt'ÍU:lf;. "na nade "le'1'o-111('ca
lIica. ::;j nat',-1 t� 1 f�)r solicitado,
b:�m' ('(111to a aeompanhar ,os

mnlQcklisbs "! São Paulo.
prc�1.and-.�-lhe� tuda a assiste11�

. �iél neces",ár'êl.
Com,) "·:1110S. tudo se enca

minln celeremel1�e para a so

;11(':10 sati;:fa1.ória.
/Sabemos, por outro lado,
ql1 � serão abertas listas de
Huxilios. as qua:.s percorrerão
toda a cidade. p::>ra ang::t-riar
fundos necessári{)s à amortiza
ção das grandes d'es!)esas qU2
se fazem necessárias ao envio
das du",s duolas blumenfluen
ses a São Pául0, e cuja parti
cipação naqu2la �radicíonal

I orova, ";>1' si só constituirá
�rgulho -panl nós blumenauen-
5es. sintefsando i'. fibra, � co

! fil'rem. o a1'rojJ ·2 decisão de

I n:S�a gente.
C,m maiores dt'ialhes, vol

! t;'�'0111rJ,S' ü_i:Jortullamel1te .ao

OW;g;!J......\ZiJUi I ' , ] !E , ''''�

IOJoar!
CENTRA,

a

L
HAROLDO REG USE

BLUl'.1ENAU _ s,c. _ Rt'a Floriano Peixoto, B9

Caixa Postal, 439 - Telefone, 1638

JOU\$ RELO'GlOS ADORNOS
Quintn
x Bota- CONSERTOS GERAL

REPRESENTA(ÕES
•

Caixa Postal,
BLUMENAU

T e I e f fi n e' 1'345
l. CATARINA

401CEARA' .

Em F�rt�JezE: C:olouro"- do Ar

Jt Botafogo do, Rio� {l (sábadO).
·.,BotaiOgO 2 ;: Cear:i �L 15 de Novemb 10, 592,

NO EXTEllIOR
--------_.

,

Em ,]\i[ullL ,·id.;,',· River PJate 2

;'Naciollal 1 (Eábar:lo).
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LEGISLACAO SOBRE A NOVA SEI..AG�.
DO LANÇAMENTOD"E CONTABILIIlADE

Pareceres ãprovados pelo Min. da Fazencl�fracasso da conferencia sob.a

Séria divergencía
16 potençi35

a Coréia

no seio
...

ntJo comunistas

Sobre o as-unto em epigrafe," l'ninistro o memozíaí de fls.,1.a (; no situação dos dcpósitos de dinheiro,

que tanta celeuma tem causado, en- í qual reclama 'contra a Circular n,o 'que os empregados sócios e ínteres

tre as ctasses produtoras, ou seja. {56 dz H de setembro do 1[!53, da sado..: das empresas comerciais nas

a circular n.o',56, da D.R.!., divul-' Diretoria das '�endas Internas, e mesmas efetuarem, tal qualmentc

gamo..:, " 'seguir, os pareceres sobre

lo despacho; publicado ,no· D.O. de os acionistas e diretores das socíe-:
o assunto, já aprovadlos pelo. títu- 6 de novembro de 1953, página .. à::ldes' anonímes, depósítos cesses

lar da Pasta da Fazenda: 18.857, proferi.:}) pela Recebedoria que sá-o contabilizados cm meras

clarou que não foi tomada nenhu.� ExPEDIENTE DO 1tITNISTRO _ do Distrito Fed�ral em proeerso de c! cczrente graiicas, de . "deve e

ma decisão. Acredita-se que ezsa Dia 12 de abril de 19M. consulta. haver" com ou sem juros, à dís-

flutuação resulta eh uma seria <ti. PROCCESSOS: _ 2. Concluí o dito, mcmortat por posição do depositante e O :1:"90 V.

vergencia no seío das 16 potencias S.C. 51.031.54 - Federação das solicitar a expedtçâo de .eírcutar Excia: para declarar que, em face

não comunistas sobre a formula Assoclações Comerciais do Brasil. mínístcrtal, \' do preceito, expresso do art. 49 da

que deveria ser escolhida para por De acordo com o parecer da Di- ' 'esclaree�ndo, definitivamente, [l Tabela, do Decreto numero :12.392,

fim à conferencia sobre a Coréia; reção G�ral da Fazenda Nacional, te'-.--.----.....-.,...-.....--.....--------,.;.;.;.------'--

segundo declarações colhida;; em deixo d;, acolher o pedido. i
boa fonte, parece qUe certas -dele- Pubüque-se, juntamente com o I
g;jÇÕ�5 insistiram para que seja referido parecer, e' arquíve-se.

'

IJ I
posto um iill1 à conferencia sobre O parecer a que S� refere o 'd�s·' 1
a Coréia por meio de uma carta as pacho supra, é do teor .:;'eguinte:

.

'I
sínada pelos 16 c dirigida as dele- A Federação das, Associações Co' t

gações eomunístaz .' mercíaís do Br::sil dirige ao Senhor' I

Nesta carta os 16 constataríam a' --.....;.--..;....-:----:--'-�....;.;--------.,--.:----_;.--�..,.---'-----:---,.---;---:--_:_'_--,;----�--,..,.:.:...;.;:.;._,�....:;_;_
impossibilldade de 'um acordo so

nro o principio (,,, uma íntcrvencão
das Nações Unidas nas eleições ge"
raís na Coréia.

Es:a carta, cujos termos terían
sido contestados por certas delc

gações dos 16, foi abordada duran-

te a reunião de hpje de manhã.

GENEBRA. 14 (UPT - Soube-se, tão d!> convocação de uma sessão

rl"poÍ..õ da reunião do 16, hoje de I plenária sobre a Coréia, amanhã à

manhã, que uma nova reunião das tarde. SegundO fonte brrtaníca, e!

potencias não comunistas, terá

lU-,
sa decisão foi tomada e a sessão se

'.;ar amanhã às 11 horas no Pala- realizarão O sr. Puyn, chefe da de'

cio d::.s Naçes. Durante a reunião legação suj-corêana não está dís

de hoje teria sido. discuti& a ques-
'

posto a reallznr essa reunião c de-

Um Grande Valor Moral
.

l

Na conquista das liberdades democrátlcas e dosl princÍ_
vim,; de redençã., naconal, o- cleitorado brasileiro, no' momen

to em que se aprestam os ,!lartidos para a campanha do pró
ximo !_llc ,to de Outubro, deve medir as consequenelas de
sua decisão nas urnas' em Iavnr d., cand-dat., de sua predile
;:ii!). Na atual conjuntura politi-
ca do ,!laís, a conscíencía cív ca

'nacional deve se ídent ficar no
r" -lustamentrl dos valores mo.,

raís, em que pese a restauração
uas forças vivas que for,ia m a

J;randeza c a felicidade do
ela, sem que foe_" preciso convocar

(lo Brasãl,
uma nova sessão plénária. Segundo -

Vivemos boj� uma época
a formula, consiste em unir em

cm que os destnos do país c-
reunião plcnárb e fazer uma ultima S. PAULO, 14' '(Meridiçmal),

,

x;gem homens pubficog de a-
proposta reafirmando a necessidade "O homem tem no quintal um' aber t-, .no chão cnc roa �,ma i101-

cão, de renuncia {', de saer ltí.,
de colocar as eleições na Coréia '''lerdsd:,il'o a.rsenat de ca de car'::e que. p';-- SHa

"

\ '

eles capazes {le reernsorldar o
sob a egída das Nações Unidas, 'hus paro. apanhar e mat":· gk prende a um dlsposttlvo cUJo a-

uresüg!o que a nação merece
Diante d:: recusa das, potencias I los"

- foi a li - nuncia ,c('AI':d·1;j cíonamcnto det-rmína a dlstcn-

no concerto elos demas países comunistas, seria lida, então, uma '}ela Delegacín O"ral d,'. Un,[i,-' são rep nt ina da VI",-a d(: mUlld-

civilizados do mundo. declaração comum dos 16 consta- Intermaclonal p;')Ü�tof'a doi' , A· _t'a ti. que 'J fe::'lrro. apanhado ,:\),,\-0

Ante a corrupção mor.i l
tando o fracasso da conferencia so- nlrnais. Logo se org8"i'�,)\l u�n" pescoço estrebucha no e.r at5

fWC avassala <\i'S � rculos pn,
bre a Ccréla - c propondo fazer um cc .-avawl que CO;T:p3;Fceu á ;:U?, morre- €nforcado

litico-?(lministrath' ;", :' povo
rclatórto

à

s Naçô(.',; TJnid::s e pedíri- Anhanguer-a, JG_ TIa Bar'-" ]j"m-

brasileiro manifesta sua des.
jo par;:: CSF: organismo procuror ,da re;:.j'dencia do .:".. 1-'ã,ro O..; '1'

f'nmça nos homens .!lúblict-s e muita razão terá o eleitora- \
urr � solução _politica ao problcma I �n" al''''nhrJo C�I,l{l o t· rl')T !l1J;!

dH, nas llróx 'mas e'leiç5es, de boicotar nomes que não m�re_ ; C9reano. t b'chanos d�E .-edon1ez.aa.
caIU sua c("I:lfi>m"a, Porém, nem tudo' está perclidll. lJcorquan-

I o sr. PyUtl. parece favoravcl :i J
'

to aiml.l eXÍ�;tem homcll5 pi-nesto qudt. rabalham e ;utam u primeirà fortnllb de uma carh! D� f"k. nl) "n',

lHH' UIll ideal C0illUlTI, sem bafe.jat. as '·influcnr.ias extranltas dos 16 sem realizar sessão plenã- el,tuo f,,"a'''' f"lCr,[it_rad',\!l u':·is j i,

e �ernjcio"a:; da l}o-ífca corrunta e dcshutivá. Na selecão da, sendo essa a,raz:h pela qual 3' \)OS de, 1P'nl!1tliJha!3. amb()��

de seus valol'e:l 11101'a! s !Iara a-escolha d_:..;; candhhtos á de- firmou que ainda não havia sid:J ol"n ... f'.�l1ci�",flm;",:to 'e que' 'ae:'l'

I1utaçã{)< estadual !lal'a Q proxlmo pLeito: el€it�ra!, a UDN lo tomada nenhuma àJ;)ci.:ão a rcsp�i- bavam de apaTlJlal' dois g:3.to�. já
(COnclue na. a... pa.,nna. I��r.. U, IConclui na :Õ,Q p<lg1na letra Cl agonizantes. Um (los rnger"�lO.t

',nnsiste num caixoi,e de porta
dQslizante no sentido vc-tic'.tl,
que fEcha rcpentinamenV ao ;;'J1'

puxada, pelo '·8.llimtõl a isca ti"

ca.�nc cxist{;nt.e no :lundo. 0:( u
tro é d€, fun'cibname-iitô' Iúaii{'!';
petacular.: ' uma Vara de p'!,dca
'fixada ao-- ,solo peJa parti!'!na!:r

'

grcissa. é _vergada 'até que as dU-'as extreplidades se t"qU-m. ' Li'

gado; ii. eÀ-trem�dade liwc li?, '..tm

segundo esse processo, uma sim

ples carta termínarta a conferen-

com

armava

E Solvou O Pai
De T .. inta .Anos 'VENDA DEsn OUBIO

Confessou O Crime
De ,Cumprir A Pena

, S�bado ultimo c'�l<ca das menta do fato. acha-se no
16 horas, José Reinert, vulgo calço do desorde'l'), !ni.ra
"Ba ano", em comPl::to esta- devida punição,
do de embriagu�.;;.

'

pl'Offioveu
.,_ ,

desordens Di:: bar "Grutá .
do DESRESPEITOU A MENOR

Leão", no sUburb'o de Itoupa ..

'

D i o. it.� f·
'

va_Seca, tendo quebrado um
om �g a no �, ol,pr.eso

vidro da pra'eleira ,d:: cloces.
oe !ecollll�o ao �ad!e.s da Ca

bem como provocàdo e dirigi� Ideia PUb}IC.?, o lndlVldu? M�r
do {!.•esados insultos ao próprie- ;os Hab",tzcr�uter, reslden"e

tário do estabelecimento. A
a ru') C!-Iapeco, .a�u�ado do ter

polie'a que tomóu conheci ,;>erSegUld�
e dU'lgldo ofensas

" -

a moral de tuna menor. Mar_

N t-· d Ri dSI'
cos qu·; já foi processado ha

I leia S 1! .0OU·
'

tempos pélo mesmo crime, é

Lança o P. S. D. a candidatura do sr. ,on,��;;�;���;;
W.. Borini à Camara dos Deputados
IUO DO :5UL. lA _ .. - l!t',lIizou' Os,'. 'VV'nceslau r:",l ini. Pi·-si·

:;c dom.ingo ultimo, na s"'le dr dente do PSP, ex-Pre'feito de Rio
Pa.�·tid,J. Social ProgrEssista. a do Sul e po1tico de grande pres
Convenção Municipal do Partid' tig'o 'nesta zona, foi fscolhido
de Adernar de Barres (lll Rio por unanimidade de votos para

{lo Sul, para, escol'ha. dos candi- ',' IICCITet à deputação fedem!.
dato,:,: que dcv"rão conCOt n·.r g A Convcnc,ãa em Hpreço. tl'ans

J)t'oximas' eleições. cerreu mi!}l .ambiente verdadci-

BELE�, 14 (Merid.) ! assassino da professora Ju- i sé Maria Miranda Castilho,
O postahsta Agnaldo Casti-

'I
rací Freire Castilho,_ é ino-I�ilho do condenado, confes

lho, condenado recenteIIlen cente, sendo o fato sensacio sou-se, rem cartório, autor

te. pelo Tribunal ��pular a I nalm�nte comprovado on-I do crime_
tnnta anos de pnsao c�mo j tem a tarde quando Jo- Esclareceu que envene-

nara o prato. de mingau de
d. Jurací, que preparava�se
para ingerir o mesmo, en

trando s:rrateiramrente na

casa e, aproveitando-se de
Es'eVI;! ônlcm à noit'�J na redação d,este jornal, o sr. uma momentanea allsencia

I'm.llo Weinrch, operário. de profissã::> carpinteiro, solteiro,
reSl?Cnte à rua São Pauk', na ca,,;a do sr- Adolfo Pamplona,

da vitima. Alegou que re-

}J�dlI1c';1-nos _para fner ° seguinte esclar,�c'mento: qu·::! os solvera matar Jurací, sua

d scos tocadJs no programa "Peça Sua Música", da PRC-4, madástra, por haver a mes
entre 17 e 18 h�ras de sábado ultim�, :lia 12, oferecidos à sra. ma ocasionadO' a expúlsãoLilly Hask:l, nao :fi_ram :,or ele solIcitados, embora o I.)f·:re- .

eim�nto desses discos hsse feito em seu nome. Informou que, d� casa paterna d.e duas �r
P?sslvt:;_lmcnte, alguma outra pessoa, de::;.�j.f)sa de criar uma. mas suas, as quaIS, depOIS,
�:Ituaçao de constrangimento entr-c ,'2!le e aquela senhora, te- tornaram�se prostitutas a-
nlw se servido de s::.u nome para oferecer as refer'das musi- 1 d : I
C2:;. De qualquer modo, acrescen:ou, quero deixar bem cla- :m e provocar sua, e;xpu -

r·l '::"las c�lunas de A NAÇÃO que não .ofereci qualquer dís- sao, acusando-o, mJusta-
co il refenda &�nhora naque1,e ou em -outro qualquer, dia. mente, de ladrão.

NA ENGRAXAT.UUÁ

PONTO cm�

�Cronica· POlicial

rromoJeu ... desordens e. insultou·. o
pro�rieláfio .. �a «Gruta �o· leão»

Um esclarecimento

Desviava �rncesses da �IFlr
mB�iaote ,ro�iua �e ��� cruzeiros

\
,

Mac'onilo º Antonio,Felix,
dois menores residentes n� su RIO',14 (1\'i"rid:, __

o

o .(vli7.li.i;'�i'{ sr. Osvaldo Arailllla jã. ·inieiol.l (,:,

burbi.o de ,Ponta Aguda, qmin- Osvalch Aranha; a eKernplo- do estudas a .respeito tendo obU,lo' .,
do regressavam do, trabalho, que Tl!aliza na Fasta da,

F'az-u"l COlab?raçã�
de. ur:ntécnico 11eiV,:

altas horas, da noit·�, 'fOralTL da, pretende tambem Efetuar ti· amencal'.1.li, (} sr. SedeI' Q1JP' já \>,"

atacados pelos individuas Dídi ma reforma administrativa no presentou um p'ano de refoJ:'J,"" ..

Schneider e Pedro d'a Caroli- M�nistério da Ag.rieultura, CarI;t1 pelo qual .aq'uf.la Sec,r€tarh. C1e
na, SOfrendo ambos .zscor'3-

. Estado fica ia' t't '-d
ço�e� n,_-' r'osto, A pol'cl'a esté. que ocupa interinamente, com a

M' 'st
r aSSIm cons I UI a

., � 1m ro, PrOcuradoria, Contad(;.
no 'encalço dos dois malandr·)s exoneração do sr. ;;'Jái) Ch.,> -ria, Sub-ministro e se.'s alJSi"tN'"
os quais já são conhecidos co. pha!'i. te:;, um pára. cada dcpa�.tarn�nt�;
mo ll1aus elementos. No .Ministérj. .) da Fuzilnúd, Désaparecerlam &lgumas direto-

Ite').lly'!ralll o� maioi'ai:s tio pe!J ::-----...,;---:------ ..- __....;____________ rias dentre elas a de Despella
sCjl!3imo cm Rio do ,Sul, deiy..ar a

o d
II

t I
Publica, e seriam criadas ')ut_.�,".�_"

�����:i�:(}d��rf��:Oy�����:�:� � esu.sa O I n e r' 'e sse pe o concurso 'como a da Fiscalização da y::.;,; Por 8.t� �0�;�%�:r�, vl�n;"l,'o,
>' pesa e llece,ta, c {)o D€partam..:,n- O

.

Assembleia do Estado. to de PCJlSõu:.
svaldo Alanh" (;ompl' teu

di!��S,� r��:!��c�o��;� Ó�:n;;�. Ralenha do (spor�e Clube Conc.o'rdl-a
A.re,forma no Ministério"

. !:��Ie�:V:::,:�lad��iir��:d:I,
tI'

Agnctlltunt. '!lO o,"(l Bsta.mcs. in, oficiais
'

l'lauJo
u aram-se com tod'Os as prcsen· iormados obedeceria <l esboço lden

t
.

te:;;, tendo em vista que a oportu tio.) centralizando-se tod{)s os ser
na c, acertada escolha veiu ao en- viços e departamentos Em torno

RIO, H (Merid.) _ O in_I NA POLICIA
contra dos �ntcresses d.) própr:') RI� DO SUL: 1-1;:- A SOCiC.d�·lcordia

1954. ISOci�dade riosulen�e, 'elementos <lI' tHu.s6 () '�e

A'lilliO.i5tl'fC:;H"',dividuo Silvano Cavalcanti r
Partido. de 1'1,suJense VIVel'f', iDO p'rO;�I' COlUfmorando p. passagem do de escól e que não vacilaram em que s'-rm., pratlcamente um su':i-

d'J Albuquerque, vem de se.' N�.De�egacia de Roubos e
_

.

mo sab,:do-, mais uma nOltaua seu 31.0 amiver.sário\ o ES.VJl'te colaborar :numa campanha tão ministerio.
"

pre::;) por desviar, da S.:;cção Falslft:açoes, pa�'a onde foi .0 q;<e na;) r�:"ta. a meno.r d;í- verdadeIrament� abraeaqabran· Clube Concordia brinda.rá seus extraordinária, 'Visando apenas ,.) MODIFICAÇõ1'':::S N/I, A-
"

de Fiscal'zação d� COFAP, enca,mmhado, Srlvano CavaI. VIda. � que, apos a Conven:r;ao te, associadas r frequentadores, em maiorapoio para o tÉ;rmino da GRICULT'URA '
,

vár:os pr,ocessos referentes à cant de Albu51uerquer decla_IMUnlC1pal
do PSP, em Rio do O ohjetivo p.rínclpal será. aléan a noite 4e 19 do andante, Com o suntuosa sédc. do Esporte Clube Na p.roxima tel'ça-felra, o

mi"(�i�mas infratoras. A fraude rou _que r€c'2bw, por �rocesso SUI,� a r�gremia�ão ,partidária que çadQ, satis�ato�ramcnte, uma 1'-7 bailo já c�mentado e aplaud�L'J Coneordia, querlOmos ne'ilha I:, !listro Osvaldo Aranha desp,;(!l:!�'
fOI descob.erta porque o sr. de.sv1ado. li quantJ de 000 cru- obe ec .. a chefta L'} dr. Ademar I que ,.) apOlO e expontanco em como o Baile. da Rainha. nhas em n-)S50- ultimo comenlá- rá pE.la pl1imeira vez ,Cilffi o. pI!!'

�?sé Primo de Oliveira Ju- ze;r:JS. dc Bar.ros, no Brasil, fieou a'nLlll torno do Concurso Ra�nha C::>n- Desde o inicio- do piramidal l'Ío an.tes da apuração final, cum 'sidente da" RepÚbLica., ma qua:i-
1uor, chefe desse s'21'viço, no- Concurso, cerraD1QS

'

fileiTa pximenta-las. com muita satisfa- dada de ti�1l1a.r interino da Af!.':i
tanda que um laudo pericial. te.t'nO do mesm'),: na CE·rteza çãq, pela maneira elogiavel comO, cultura. Nessa 'Jcasiáo suoL!i<:,:�"
gujo infrakr requen.'êra eXll- .... vitoria que ,seria álc'an!}ada, gra- souberam lutar pelo ,Esport�, Clu I rá ao Chefe <lo GOVErno as V-i'';.-
ln8 dos lnesmos para sua c1e_ ças a boa vontadé e ao .alto rs-' be COIncord.ia.' "', ,I,meiras dCcretos de exoneração e

fe;;a. t'uha desapanecic\'), 0::--
O

' nirito de co,mprecnsâo da ,::ocic-

denou busca nos arquivos da l\'IAIS V�.t\RIADO ESTOQUE DE PEÇAS PARA CAl\lINHõES E dada loca1�'
- .._ -.- - - - - -- -- - - - - - -.- - - - ..... l

f�!l�si:���:EtEse��I� et�
�

COMERAcUTIO;OLVEISy' ,AE' IVRosaSA DIOSPR,oSUIÇAN-oS: S II
;r�::;;s:;���:�,:� Elugia a imprensa .. suiça

:'�!J�!:::'tod:q:,���� ..
.

M .

.

.

• N. �E�j:�":i��f,�qu:::� a s_ e, I e,-ç ã o ,

b r a s ii e i r a
(,.'JSSOS da firma José Valente RUA XV DE NOVEMBRO, N.o 9 2 3 ' A, candidata de Ituporane-a
Compadre, que s·z encontra- B L U M E N
yum extraviados, tinham sido

AUSAN TA C A T A R I N A 'gentil senho;rinlia Lorena Ha-'

recebidos por aquele funcJo-
werNti! possue, segundo, estamos ZUIÜCH, 14 (UP) - O 'lho individuál não basta; ó

nário. Interrogado, S'lvano O informados, grande reserva de principal orgão desportivo! preciso tambem jogo de e-

confesSou seu crime, ,ndian-
votos, Tambem tivemos co-nneci- S'" "D S' t" I

" .

t' 1
"

I 710.... P O R T ç A mento' da surpres!J. que. será pro- UI\<,O, er po, e ogla . q:U1pe, acrescen a o Jorna.

tLlndo que outrcs referentes .tu A O D I R E T A h
'

1
-

b '1' I
a'p fl'rmas Y�lando Lel..... O.S ele porcionada, na. hOra "H".. pelos

' oJe a se eçao raSI eIra, P
,

,'J v U

'

• e, aulo. 'RLls Vic, ''', IJ

Souza, .Toã'o Santos Corl'2!1a. Agentes "A U f T I N"
adeptos da candidata graciQsa pelo seu desem.penho de sá- i Tambem o cronista do "Na-' assistentes técnico,; 0.5 "'1'",' i " ,,-..:" .

M . .T. da Sil1a <;1 Panifical;ào � scnh>;)rínha Carme.n SUv.;a Che, bado contra o clube suiço, I tir:;nal Zeitung" diz que foi toO' de Castro Belcz� O;:l�-:\(i' ·d�.·
,

Belem Ltda. tính?m sic1:: por
díd. Lideramdo COm latgo·

.

ma;,:- dizendo que o; público :fi-I uma delícia ver os brasilei- Almeida e Alburquerquil. A�'; 1'1'11'
e�e desviados� achand:o-se Pac I:' ra CHrVROlET' FORD G M C DOODGE INTER g€m de votos. a senhorinha b' b t

.. _ dE, Miranda Bustos e L1.I.i:õ D�·

guardados com -o rfegociante ,
ij_; pa: t:

"

,...T
,
f _

I - Walhaud Schmit espera conquis
COU oqula er O com as '05 Jogarem; [!nas. adverte motQ.

Silv'o Coelho, à rua Benedit(l NATIONAL E MOTORES HERCUlES
tal' 0. al�ejadO triunfo ._Ac;rediia l"f!ligrManas" do jOgOd ,b�adsi�

f
q�e no próprio campeonato Com excn}ão do SI·. i'a,:;,} !:'�ifl

'

Hipnlito, 47. Dada a busca maiS, áin lli_ na. expres,s.va '\'0 a eIra. as expressa UVl as nao terao muita oportuni� Vieira, (l do s�·_ :"oaquim Ta'.. ::>'õ

nesse estabelecimento co,. ção a .§er, depositada r.'JS

u.timO�ISObre
se a equipe terá qua- dade 'para jogar com fiU- diretcr do I�omenta Vegeta!. J'"

mp:���dO�� ai��an��ra:pen�� ORG,ANISArÃO ESPE(IALlSADA PARA VENDA POR ATACADO j�::�g�:ra!l. senhorinha Vlally Udades pru;a derrotar 0,5 OU- granas deslumbrantes, e
demài;; Já fJ�erci<lm id€ntica� l'-'-1

'

" i os f r to d
-

h t
"'. çé�s pa.,,:a a� auai:s fOrU1Xl t1-�J-:...: ...

serem encontrado� mai� rl'-ze '", Quatro candidatus que sempre r, avo 1 S O campeo- , que preCIsam c u ar maiS 'naÔ{iSo, :fui- g·abineü. do
"

l?í'oce.::flns,. i-rahalhnJ'a.rn pNa gl'nnrh�7.n \\f1,l1ato rnjJndiâl, pois o bri- forte e correr mais. Joã.o G'Jeophalô

�'alllenle democrático, c1e\'endo r. mais fortall'cida. '

mfluente procer õo PSP, contar] Rcsla apenas agora o pronull
c�m (} apoio de di:,ETf_'�s munici- ciamento do Partido Democráti
pIOS entre os quais podemos a- co Cristão, uma vez que l!Jdos os

pontal' Inclaial Itupr.'·anga. Taiõ, demais já estão, em ativldad�'s
IbiJ·ama. Timbó- Rode,io e !-tio, do para a campanha que se ap.roxl-
�L �'
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