
MAUR-ICIO XAVIER

sociacão Pro Nações Unidas
da Republ ica Bominicana con

versa com o sr. Benjamin
Cohen, Secretário Geral Ad-
junto para o' Departamento
de Informacão Pública. (Fo
to 'ONU Especial para A Na
ção ) ,

INCIDEIIIE Ia
1 FROR' f,rRI

BRaSilEIRa
RIO, 12 (Meridional) - O

sr, Heitor Lira, secretário do
Itamaratí, declarou, a propó
sito dos incidentes na frontei
ra com a Argentina e que a

ímprensa vem noticiando, tra
� tar-se de fatos de rotina que
'sempre ocorrem e ligados às
\ atividades de contrabandistas.
Adiantou que o incidente não
tem a maior importancia e que
o Itamaratí não dará nenhuma
nota a respeito, embora esteja
apurando os fatos.
Recorda-se que dois peque

nos foram atacados quando
pescavam à margem brasileira,
no Rio Uruguai, tendo um de
les falecido.

o rei é mcrtoi Vl-\o�a o -rei!

I
pesada, as 5"i:i3.E vicíssírudes, e

Se alguma conjectura suscita a herança que, de repente, se

a morte de Jorge VI, da In- abate sobre a jovem rainha

glaterra, é menos sobre o EIizabeth, a quinta do seu no

trespasse e a sua metafísica me. Tranquilamente, nobre

do que sobre o tema da vida, mente, o rei embarcou para o

na sua sucessora, a sua carga mistério do t'(n�trl} laao", de-
pois de ter refutlno durante

� � = - � = � = = =�

quinze anos,. no perÍodo maís
atormentadô; mais aflito, mais
crítico da história. Chegoupa
ra ele, mansamente, a morte
e baldeou-o para o. segredo
insondável. Perdeu a Ingh ..

terra a pessoa na qual se in

carnava a instituição real" e

outra pessoa, segundo a lei

sábia, prudente e sensata dt'l

sucessão: io.hia-lhe o Iugar,
Ascend�)3lizp.b

.

na idad da os so

nhos se pON'.aam dê 1usões e a

mocidade ã�sabotóa em espe",,:
ranças. Menos· no rei do que
na rainha, devemos pensar.
quantos vemos na velha In

glaterra e nas suas institui-
do sr, José Américo - ções um dos últimos nínhos de

candidato a senador l),ela' aguas da liberdade, um dos

E t d
. derradeiros redutos onde se

1'0. sse mons TO e energias .

passou a embalar os berços; acolheu a bandeírà da luta
êsse caçador de quadros

cele-·,
pela sobrevívençia do homem,

bres passou a ser jardineiro de sem o terror que o oprime nos
rebentos. Mas, o mais precioso regimes totaUtárlos. '

presente de Assis Chateau-., .

,

"A Assembléia Legislativa briand para a Paraíba e Cam- I E a Inglaterra. pa;s . onde_o
do Espirito Santo, por. unaní- pína Grande, é esta estação, l

fermento revolueíonárío nao

midade dos partidos que. n�- ,que é a Radio Borborema. A- tem.atuado com a intensidade
l� se representam, vem _S1�l1l- (Conclui na. 2a. pág. letra F,' (Conclui na 2JL pág, letra. AI}
ficar ao eminente brasileiro,
jornalista sr. Assis Chateau-

-
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l�r�and, seu imenso jubH? por
__ Camara Munu!lpal _=. ..;.....___,_...;..m..._".,.,.
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di��f)O�E3S��er1;ad��e�� 90S Igvrgdnr1'.s de Diurna n i
������s�� ���u�\�!r��ia���� I U U UUU ti U ti, t
durante a inauguração do no- II
vo transmissor da "Radio Bor-

.

borcma", eln Campina Gran- Sob a

de:

IN .. '90
, Keil. Ali. e Of1eiI!!U

Rua São Paulo, 3.191
ITOUl'AVA I!IJliCA

ExPLODIU NOVA
BOMBA.

PORTO ALEGRE, 12 (Me
rid.) - Explodiu mais uma DIGNATA'RIO DOMI�J:
das misteriosas' pombas, que CANO VISITA A SEDE DAS
há alguns dias veém-mantendo NAÇõES UNIDAS - Durante
em sobressalto a populàÇão recente visita à Sede da 01'

portoalegrénse. Desta vês, a ganização mundial em Nova
explosão ocorreu no Viaduto. .York . O dr. Homero Henrique
mas não causou maiores da- i (à esquerda); membro da As-

.
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aprovando o proj éto de lei n.o

4/52; da Comissão de l"inanças, de
volvendo e aprovando o projéto de

lei n.o 1/ 52; da Comissão de Finan
ças, dando parecer favoravel a ven.,

Seguiu-se a apresentação do pro...

(Conclui na 2a', pág; Ietra n

"EL LIDER"

tacões para o Brasil. Mas para
chegar-se a êsse objetivo, é
preciso que o Brasfl compre
mais da Argentina, comei a Ar
gentina compra mais do Bra
sil. A venda das mercadorias
implica na compra de divisas,
e isto significa que a eapaci
dade de importação se mantem
em relação diréta com a ca

pacidade de exportação. O cré
dito é, às vêses, chamado em
favor do comprador com ba
(Conclui na 2a. pág. Iei,ia :3.:)

por
de sua casa, quando a

esta regressava na noite
passada. Segundo a mes
ma informação, o sr. Te
norío Cavalcanti teria
saído ileso, estando as

autoridades no encalço
dos assaltantes.

pelos vereadores, os quais são os

seguintes: Oficio n.o 192; dirigida
pelo Prefeito, juntando a minuta do
contrato com o engenheiro W. Ro

dachi; oficio n.o 193. encanmínjjado
pelO S1'. Prefeito juntando o pro.,

jéto de lei TI.O 7/52, que declara
de utilidade publica o terreno onde
se acha localizado o Hotel São Jo
sé. projéto que fo� encaminhado á

Comissão de ,Viação e Obras Publi
cas; Indicação n.o 'lo/52, do verea

dor Fulvio Emendoerfer, sôbre a

F4lira Livre de Blumenau, que rece

beu o destino "como requer; Indica

ção n.o 5/52, do vereador Emítio

J'urck, dando nomes às ruas Dr. Sa

pel e Eugenio Fouqúet. encaminha
da á Comissão de Viação e O
bras Públicas; indicação n.o 6/52,
do vereador Elllilio Jurck, sugerindo

I

Chateaubriand
agradece às

J felicitaçõps I �

RIO, 12 (Meridional) - A
cidade de Caxias, no Estado
do Rio, já se tornou famosa
em todo o Brasil pelas trope
lias que frequentemente alí se

GUÀDIÃO

circuito.
Desfrutando de merecida

ccnffança, o referido guardião
acentuou que ha cinco anos
vem prestando seus serviços
na firma, como vigia noturno.
A sua missão consisitia em per
correr não só a parte externa

Ato incontinente, correu em

direção à Eletr,o Aço Altona
onde chamou '0 guardião .da
quela firma, que deu o '!;ni-
melro alarme de íncendío en-

CONCENTRAÇAO DE MAIS DE 30 l\UL HOMENS _ AME AÇ/\ A ONU BOICOTAR AS DELIBERAÇõES DO PONTO
quanto um outro vizinho, que 5.0 _ MANOBRA �<\.RA LIMITAR O 1\10V IMENTO DA CRUZ VERIVIELHA NA CORE'IA - - -

fora avisado, teria ido chamar
'ente da Fabrica TAIPE, 12 (UE) - O govêrno nacionalista chinês asse-

de Chocolates "Salware" e um gura que os comunistas chinêses co ncentraram mais de tre

outro guardião da Eletro Aço zentos mil soldados na fronteira co a Indo-Chína. Acrescen
correra a chamar o diretor- ta que os comunistas chinêses leva taram naquela fronteira

presidente, que se achava na gigantescas obras defensivas.
Sociedade Recreativa e Espor- Al\oIEAÇA DA. O U
tiva "Ipiranga". Os dois díre- PAN MUN JOHN. 12 (UP) - URGENTE - A delega-
gentes imediatamente compa- ção da ONU à Conferência de Ar ísflcío ameaçou aos co

receram ao local do sinistro, munistas boicotar as deliberações s bre o ponto Quinto d.o
tomando as necessárias provi- Temário, isto a menos que os verme hos abandonem sua exi

dencías enquanto os corpos de gêncía de que, na eoferêncía da pa�, que 'Se celebraria três

nornbeh-os da Emprêsa Indus- mêses após o armístíeío, fossem traliadas todas as questões
trtal Garcia e da Fabrica de do Extremo Oriente. Os aliados dec1aí-aram que em tal confe

Gaitas "Alfredo Heríng" eram rênci� da paz s�nente, deverã� ser ldébati�os problemas da
.lvisados do ocorrido '

I
Coréia. Na reumao de õntem, nao hoàve �cordo algum.

Disse mais o d�poente que
.

NOVA Mft._N�BRA COMUNISTA ,

}d'E'S,",Onhecia
o vulto (Jos prejl�-� í ".

zos, como tambem ignorava PAR JI;lUN JOHN, �.2 (UP) rel�t.iVp.s: ao Ponto Quatro do�
o' válor do·seguro da proprie- i�Deçlarou o generalNuckols pr1s1OJ,lelros de guerra os ofl
dade siniaLrada. .. ' que dúrante as conversações ciais �liados tiveram, hoje, a

I
I

impressão de que os comunis
tas tencionavam limitar gran
demente o movimento das e

quipes da Cruz Vermelha na

retaguarda de suas linhas. Pl'O
nuzeram os sino-coreanos que
as proprias equipes expressas
sem seu -desejo quanto à ques
tão. Tal círcunstancía atribui
ria aos membros da Cruz Ver
melha comunista um poder de
"véto automático" . Os comu

nistas sugeriram, igualmente,
que as equipes da Cruz Verme
lha visitassem os campos de
prisioneiros e volta.;;sem ime
diatamente à Pan Mun John.
Os comunistas tambem não
cOllcordaram em que as equi·
pes da Cruz Vermelha tratas-

sem dos prisioneiros quando os

mesmos ainda estivessem a ca

minho do ponto de troca.
PROTESTO ALIADO

TOQUIO, 12 (DP) - O ge
neral Ridgway dirigiu uma

nota severa ao membro sovié
tico do Conselho Aliado Para
o Japão, protestando contra a

apreensão de barcos de pesca
japonêses pelas forças russas,
nas águas da ilha mais seten
trional do Japão. A nota fri- t

za que já anteriormente, o cO-Imandante Supremo das Forças
Aliadas protestou contra tais 1
atos, sem que aparentemp'l1tc',
seus protestos merecessem

'1'qualquer atenção da parte da
RUilsia.
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que fez e naçoes prospeJ as e

I ., - '" . C''' 'II uasa rto .amerreano f", �,
organizados molambos anar-- '� � • �

,quizados. As tradições, que 1-:
- � r-

,; !Chesterton chamou' democra -

, H
que

ANUAL .. , . , ....

SE�lESTRAL . , . . , . , , . , ,

N.�AVULSO ...... ,' , __ ..

'

.

Cr$ 100,00
ces 66,00
ces 0,50

, I SIS e
na' sua continuidade no tempo' desse-e-viésse.
e no esp1:Íço: �Pela lei'da tra- Do outro .Iado da

'diçãb, siinples, human-a, práti
ca e adequáda a natureza' das
coisas, tem' podido a Inglater
ra aguentar os 'azares de que

se Jilovoa a sua rica, embora

';em não poucos capítulos en

earvoada ie trágica hístoría .

Redação, Adimintração e Oficinas: Rua São pauio n,

lU91 -'- Fone 1092 - Caixa. Postal, 3-8. -

Dketol": MAU R I C I O, X A V I E R
R,edatol!-Secret�rio: ORL4ND� SThVEIRA

EXPEDiENTE
Assinaturas:

ImpOS(DcS a IIII,F
NA COLETORIA f "' ':

. ,",". ·F�ERAJ--, ;:

I
Durante _. este mês, �i es.,; "

tão: sendo cobtildos os se
,

guintes' impostos" e', taxas: I1" Patente de Regi�ro. para
2 indústria e 'Cómércin,
'atê ·28 de F�vereiro; Taxa
de OCUP;tção� até 31 de

�iarço; Imposto de Renda,
dependente da deliberação
da. - Def'eg2ca Seccional,

contra o Glória, foram fatores certa para o mundo, atraves
que influiram, de certa manei- sou a tormenta da guerra e

ra, na produção dos comanda- suportou; como convem ao

dos de Wurges. Qúadl'os e ces- múnus da realeza, os encargos
tinhas: .

·os dissabores de conjuntura
Pl\tLMEIRAS: - Bircholz,

tliteralmente
dramática para a

PeI�1pa, Busch, Faísca e Stro- "commonweath". Dele se po
meter. de afirmar que sustentou o

IPIRANGA: - Aearí t4),

I
reino e 'o império no círculo

Fogel (1), Greul (8), Wur- de ouro da coroa, Recebe, po
ges (6), .Tací (3) e Kílwage

., rérn,
'éom a sua morte a meí-

:j. ga e fragil Elizabeth pesadis-

aparelhagern moderna, a iudarão
.

'"

ver melhor --�

de Nov.• Olne Blumenan

·NA FAZEND�
MUNtc1PAL

. Na. Fazenda'1'tlunicipal
" Durante este mês está
,- sendo, cobrado o imposto
: de licença para carro-

ças, carros, motocicletas
e .bícíefetas {ano ínteí
...o),

LINHOS
(, A 'tA B R A I A S

lROPICAIS
O MElHOR SORTIMENTO PElOS
P�ECOS DA PRACA

-

� Só 'No
. ,

1

E

jéto de lei n.o 1/52 que foi aprova
do em segunda dÍscussão; projéto
de lei n.o -4,/52. que autoriza a com

'pra de um terreno para a criação da

Estação Agro-Pecuária. apresenta
do pelo vereador A. Zastrow, o qual
foi aprovado em segunda discussão;
projéto de lei n.o 5i52. que faz n

crescer á lei n.o 295 mais os -artígos
1, 2 e 3; posto em discussão, foi
adiado por sugestão do vereador

Gerhard Neufert: requerimento da
Cia. Comercial Shrader, juntando
um oficio do Prefeito, sõbre a ven

da de um terreno de propeíedade
municipal àquela firma pelo preço I', -�--�--_";"----_';'-';'_';'_----';""-"'_'_'--�

de crs 35.734,20; posto em discussão

I ESpoMtlstafoi aprovado; parecer da Comissão .. i

.

cio de reinar; pela obra cole-
de Viacão e Obras Publicas, sõbre :,' "

'

d I
.

t" Acompanhe em seus mínimos detalhes {J desenrolartiva de fazer urar na 11'" 0- a compra de um terreno de A.
dos treinamentos do' selecionado -eataninense, síntoní-'ria a -Inglaterra, a velha In-

1
Starowsky, sómente pelo preço tl� t zando, diàriamente, � 12,15, minutos, I} programa "ESa

NADA PERCEBERA' glaterra. O rei é morto! Viva Cr$ 62.800,00; .posto em discussão
POlt-TES NO AR", da �ADIO ARAGUAIA, de Brnsqne,

Concluindo. afírmou <.I sr, CRrl!l�; Te" Va' ocupar o trono da foi aprovado, parecer da Comissão
em ,1.583 Kilocielos.

.

o 1. 1 <

de Finanças. favorave1 aos Balance-de Medeiros:

r Inglaterra, nesta fase de tan- tes de Outubro e Novembro, aprs-- ':.'Hlm!!mmIUnmUmlmUlnmllmlillmllmfmmmlimlmllmmmm�Assim. o militar da ativa 113C1<l tas dificuldades. na complexa sentados pela Fazenda Municipal, ti
, =_= E' no Ioga!' da venda que a propaganda vende., ' :: .

perceberá dos cofres federais quan- coniuntura- contemporânea. E-' qual foi �scutido: e aprovado pela
do afastado do exercicio para o de Ii b th

. .-
h El' b tl Mesa. Encerrando os trabalhos, o

rza e ,a ram a snza e 1.'
;;sempenho de mandato estadual OH

Pobre Elizabeth! _

.muníeípal, ainda que gratuito, na §forma do artigo 20 VIII do V.V, _ :1V.M. e das decisõ�s apontadas. _

Em se tratando de inativa a si- §
tuação é diversa. Está fora de exer

cício, e não incidirá em acumulação
-

-

Alfaiato LadlslàuB
pítai.

VisiteliiD sem cumpromisso Meço'
Com toda prática de comer

cio de ferragens. é baicão, fa
lando p3rtugUê's e a,lém�o. 1)1'0:
cnra colocação no

désta praça.
Informações para

Paulo, 360 ou pelo fone 1249.

RUA 15 DE NOVEMBRO, !\lo. 58.8 a 596
.._-----"� BLUMENAU �'-..,.....-.

Aquele q\fe, pertencendo ao Se� ..

viçQ Publico Federal, aceitar, man
dato eletivo tocaí.. deverá. desem
penhá-lo com seus ônus e vanta-

lança de pagamento favoravel
pois isto permite-manter o rit
mo das suas exportações. Mas
não é menos exato que esta
.

ação sómente se normalize.
q .u a Í1 d-ó h o u ver .(1
'r i t m o d e suas impor
tações. Finalmente, não se tra
ta de problema insolúvel, es

pecialmente quando se trata
de duas nações legalmente a

mfgàs"�

Z Y M ..6 . Radia

------ij
.

lí--.--�-,--=�
ExAME DE ADl\USSÃO 'A l.? SERTE GINASIAL

Inscrição - De 1.0 II 15 de Fevereiro,
Realização - Di",s 20, 21 e 22 de fevereiro. às 8 horas.

__

EXAME DE ADMISSÃO 'A ljl, SERIE NORlWJ\L

lnscliçã� - De LO a, Úi de fevereiro.
Realizacão - Dias 20 e 21 de fevereiro, às 14 horas,

_.

EXAME DS' za. EPOCA
Curso gtriasial - la .. 2a. e aa. série� .:___ Dias 18 e 19 de feverei
ro, às 14 horas,
CURSO NORMAL - Di�':!{) de fevereiro, às 'e horas,
Inscrição - De lo. a 15 de :fevereiro.

l!:XAl\IIE DE LICENÇA GINASIAL (ART.o 91) - 2a. Epoea
Inscrtçãc - De 1.0 a 15 de Fevereiró

,

RealizsQão - De 18 a 21 de fevereiro, às li! horas
"" I'!"MATRICULA: De 15 de fevereiro li: 10 de -mareo. IINFORMA,ÇÕES: -s-t- Diári!\mente, d2s 9 às 12 e d"" H à$ 17 horas, II

na Secretaria dn Escola Normal Pedro LL

2)

A Y·)I S O
..

.

Avisa: que já estão eil'culànd,u seus novos, confortá.;
veis e luxuosos ônibus, oferecendo o máxima de Cfm� ,

foda. Com Agência nesta cidade no Hotel HoJetz.
'

SAO OS SEGUINTES OS Hm�A'RIOS:
PARTIDAS

RIO DO SUL
.+

BLUlVIENAU

Elsnulb ·1�eUer
documentos re-

o Oinasio 'Dom Bosco, está situado no centro da ci
dade de Rio do' Sul com ótimas instalações modernas.
Estudo eficientes. Alh-nentação sadia. Disciplina' segun
do {) sistema de São 'João Bosco, que faz do colegio a.

continuação da vida de fa1l.JjUa. ...-

Secções: Internato, Externato e Semi·internato.
Cursos: Pl'imariQ. Admissão, Ginasial, Cientifico �

-- Comercial --
O curso de Admissão ao Ginasio fune�ona desde I)

dia 15 de Janeiro. - Exames de Admissão nos dias 22
i e 23 de fevereIro. - lUATRICULAS ABERTAS.

'

.JARDIM BLUl\lENAU
.,

PARTOS - PARTO SEl\-f DOR - GRAVIDEZ E
-- C01\'IPI.ICAÇõES --
SERVIÇOS PRE'-NATAL

CONSIJLTAS ME'mCAS DfA'RI}\S � '9 - 11 HORAS·
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Um telegrama de Nova Ior

que f
é o séguinte: os técnicos ofí- {tmmllllmmimlmllmmlmmmmfmmlimfmimlHmmmmUmm� ;

dais estão convencidos de que I >

I
II Hã! lifii;I �

•.

I
o tet� americano sofrerá ii

,.s e I
'

I o ª
pressao natural da lei da 0- = .

'

�
.

�
·ferta e da procura, agora ten- ª ".. r

. ':
.,' �dendo, francamente a -colocar- =

\-UnU-unUUUt
;.' HU2UiHlíiU1HH,HiI.;:":

se do lado dos vendedores _

" .•�n I I.

daí surgindo a necessidade,
inclusive para os importado
res, de uma revisão do preço-
máximo, prevista, aliás, em

acordo díplomáttco firmado

,JOAO F. DOS REIS)

SEGUE O BOM CAMINHO

1"Por SU· Propria
�

com o governo americano.

Reconhecemos que -os ame
ricanos levaram alguma van

tagem.neste primeiro mês, em
que ganharam terreno no se-"

v ós que buscais o ângulo onde os" eaminhos· se anrem para o benl

ou para", mal: vós que não ignorais que outros já avançaram pelo
mesmo camtnho, abrindo o passo para. cheaa r ;.t senda, não te per
cas entre o sotuçar ths sombras ... Se 'lucreis ser 11m discipulo, nuseat

em teu coração li raiz do mal ,. a arranca. Essa raiz vive não- só D&

coração do discípulo 1ervoroso. como tambem no do homem de
_

de�

sejos. Só o forte pode destrui-la. O di\hil tem que esperar seu creseí
mente, sua frutificação " sua. morte. . . Essa li uma planta que vIve
e se desenvolve- através das id3des. Floresce quand-a' i) h9,.;nem aeumu..

la inUmeráveiS extstenctas em st mesmo. Quem qÚiú,l' entrar na sen
da, deve arrancá-la do seu coracão, Então brotará sangue .,. a vida. do
homem parecerá desvanece rcse completamente. Tal pl'.QYa deVe ser se

frida.; pode apresentar-se desde o prrmetro deg.rau da, peng-05a. êscad'l..
que conduz ao caminho da vida. POl'ém� leUlb}.oai-v:os _

sempre 9:U� tens
que passar por ela. Reforçai as energias de tua atma para tal empri'-

Exclusivos para S. ·Ca1a:l'ina:

S/A
BlUMENAU

ano.!! svô.aa
LEGITIlVIAS

Casa .do Americano S. A.
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_:"'Eiementos .

dós do PSP se

preocupados
:'i!i1idade de
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