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mesmo b'abalÍto':
por motivo de sexo ..;_ corno é. qU�
a uma cátegorla de funcionarios
paulistas, 56 pelo fato de s;:,reIjí
mulheres, se apóséntarão Com vin

te e cinco anos de traba1h3? O

absurdo é evidente, O dlilParà�e
salta a olhos nus, o anu-consttcu
cional da medída, votada pela

-

As

sembléia local, nem tolera discus7,
são, Controverter o que? Se todo�
devem ter igualdade diante da:Je1,
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. ft· como se 'haverá de dar Um trata;'

i er a· e
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e ançou .

ontr-cA�ii:,�t���O:;n:�::;;
Tenho sustentado varias

...

vezes

Lu s-eO'P'.Q""','.e a' E·scurl···· ro-
���a:t:i:a��e�:�i�:::re:t::�.����
da

. restauração democrática, é In-:

vestirem elas contra a COlli;titui,..·
.

ção
.

e as leis, Não bá. mês em qu�
ou o Congresso Nacional, ou as

Irnlensificado na nalia o movimento ���T7::i��:ªj��
povo terá um corpo legislativo °

de de'.s.·erço-es e'l m'a-S''sa' d·.o' C'·'O·I·UO'I·sm.o
qual rião trepida em lançar-se as".

sim na inconstitucionalidade? Não

é desmoralizador para êle, calcar.

leis ou projetos de leis, no' desres-

WASHINGTON, ZO WP) - O presidente Dwight Eise- I ROMA, 20 (UP) - Centc- VIENA, 20 (UI') - A Hun- nevalli de ligações com os .co- peito a mandamentos' Imper-íosos da
-

nbower �restou o juramento de praxe às doze horas e trinta nas de carnponêses e lavrado- grra acusou as crganízáções munistas...
'

i suprema? Não· subtrairá ao po-
-'

e um mInutos (hora dos Estados Unidos), assumlndo assim res italianos abandonaram ho- judaicas e 'sionistas de todo o' II....,.. 7"' __
.

_ _._.__ -I der legislativo parcelas substan-

() I!0sto de Primeiro Mandatário dl1 nação. Imediatamente de- je em massa o Partido Comu- mundo de serem centros de ( 't
• ,

L' hf
dais da' SUa autoridade tanto de-

POI� de s� tornar o trigéssimo quarto presidente dos Estados nista, intensificando assim o espionagem e de estarem de-
.

ons ruua·: a- Ig· sembaraço posto na distorção de

Unides, Eisenhower, em seu discurso, convidou a Russia a ne-
movimento verificado na "a- dicados à sabotagem, cuja fi- •

I
r' normas constitucionais?

go-clar honestaments, o desarmamento mundíat, Eisenhower pulia sangrenta" e na região nalidade é derrocar pela foro. nova uSina -,e elnca A admissão das mulheres em

prestou Juramento �nte o presidente do Supremo 'I'ribunal de Cantanz.aro, onde as deser- ça os regimes dos países atraz funçoes que eram até pouco exclu-

Federal, soro �rerl "VInsou: e ant� o ex-presidente Harry Tru- ções do ccmunismo alcança- da cortina de ferro. Essa acu-> RIO, 20 (Meridionàl) -'- ° sívas dos homens, significa a vító-

ma,R ,e ml1hares de .l}�ssoas, A�em disso, milhões de pessôas ram a mais de seiscentos no sação é encontrada no jornal presidente Getulio Vargas ria de um movímento mundial. que

asslshr�m pela televisão ou ouviram pelo radio os atos da pos- último mês, Os últímosa rom- "Szabad Nep", orgão oficial aprovou.o projeto da Cornís- se chama o feminismo, Queriam as

se preSIdenCial. Tambem se via, perto de Eisenhower um ou- per co mo comunismo desfila- do regime de Budapest, e quesao, Míxta . Brasil-Estados mulheres ,
..

ser equiparadas' aos no-

tro ,�x:!l�esidente, sr- �erbert Hoower, republicano. Eisenho- ram pelas ruas até a séde do se recebeu em Viena hoje, Unidos, para financíamento mens, num bando .de coísas. E fo-

wer- InlCIOl.! seu curto discurso com uma Invocaçãjj, a Deus pa-

'

da usina termo-elétrica de ram .. Ec conseguiram todas as rei-
Partido Cristão Democráta, .

.

ra que o aJuda.sse. nesta hora que qualificou de "difícil".

I
perto d.e Crottone .. na Cala- RECEPÇãO AO NOVO Piratininga, em São Paulo. ví'ndícacões por que lutavam, ín-

P d
CARDIAL BRA- Essa usina, a ser construi.da chisi've o 'sufragio universal, E�'_

.ouco epOlS, o ex-senador nhower estabeleceu nove pon-
bria·

Rlc�lard Nixan, <:!gora vice- t<?s basicos pelos quais se guia-
SILEIRO pela Líght, permith:a aumen- las', pois, em menos de meio sé.

-pn!sldentc da nnçao prestava ra nas relações internacío- �CSUOSARGAA'NHIZUANCGo_REISA ROMA, 20 (UP) ..,.- O car- tar eru '160.000 Kwtts, os a- cUlo, senhoras de 'posições que

O Juramento ante o senador nais '

-ns 'BP o.HU>-IV 0lsn2nv real-' bastecimentos de energia da Ilhes conferem igllaldáde·.de
.

dil'oi-

William Knowlancl, Em seu
' i GENERAL EISENHOWER JUDAICAS- va, arcebispo da .Bahía, assis- Capital bandeirante, , (Çonclui na. 2,a i)ag. letra. A}

discurso, Eisenhower dedicou
tiu a uma recepção que·o em- - - _' - __

o
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O er coordenada 3pão do com.plol f���lia���!�7ât�:��Ê "Ilagará o sr. mine finto na�amarBI
��: e�e;����d�o n�n;;:���ge�� COnIra o regime do
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. ...

I
���rJ�:oi�rF;��;'��;J:��� I

. � overno egi cio CA���g:�BkiNA aa�míDistra�ãO�O srJicar�D Jaletj
sim, assegurar a ')az do �1un- C t.. f 1

s
11

.

,

on lnUQ "t
-

'te .. MANNING, Carolina do
no, Frisou, contudo, que o '. con USa. Q Sl, uaçao pO.' 1 Ice. · Sul, 20 (UP) - Dois ônibus
mundo livre deve continuar cheios de escolares se choca- RIO, 20 (Meridional) -.0 Banco do Brasil e que serv�
sua campanha de rearmamen-

.

CAIRO, 20 (UP)_- O Mi-I desse modo, confirmada D-I por ter querido se imiscuir eUJ'a ação não éra coorde- ram hoje nesta cidade em vir- "Diário C.arioca", orgão afe.i- !n.a .comi;"são do' g
..
abin.ete do

to e fortalecendo suas defesas t dO' t N'

I
f

- oad
.

UDN t to b' n mi'
,

tro Horacl'o Laffer Tece

eantra as ameác.as do COmtl-
ms 1'0, a. l'len açao 1 aclO- icialmente, As prisões efe- nos negocios públicos. Em úada, Feita a absterápão tude de neblina, que tornava ç o a e, por an ,e1 l1lS

.
. .-

nal d t 1· t d
- e'scassa a vl's'bl'll'dade Quaren informa.do sobre os assun.tos I'

beu amplo "das.Sié.�" .par.. a ata
..�

n. ismo inter'llacl'o'nal, 111dl'cou
1 eu, on em, uma exp 1- ua as vao muito além de seguida vem o principe Ab- d,os com'unistas, "os a,!!entes

1.-

. -

b
' -

"- ta escolares sofreram ferimen- de interesse da oposição, re- car, da Tribuna da Câmara,'a

que éra partidário firme da caça0 so re a sItuaçao poli- quatro exercitos, Além de bas Halin, primo de Faruk, E'strangeiros" éramrecruta- tos e um homem perdeu a vi- iVela.qve o deputado Bilacladministração
do sr..Ricardo

paz entre todas, a.s nações, mas tica egípcia que, apesar da '25 oficiais, cuja detenção grão-senhor que se faz pas- dos, entre {JS que, cora!) co- da. 'Pinto, através' do sr, Guilher- .Jafiet, naquele estabelecimen�

ressaltol;! quc e Justo que os nrocIr.:macão irradiada e em I foi anunciada pelo general d l'b 1 ·1 M h
.

'ul NO TffiOTEIO FORAl\f me Arinos, funcionário do Ito de crédito oficial. .'

povos llvr(lS contllluem seus
�

,�,.
sal' por gran e 1 era, mas rone a ama, J garam FERIDAS 4 PESSOAS· '.. •.

..

Além do dossiér .()' deputado
preparativos contra a agressão entreVIsta a lmprensa, do Naghib, centenas de CIVIS está terrivelmente implica- encontrar um tranpolim na CARACAS, 20 (UP) _ ° Bilac Pinto conVersou cerca

v�l'mclha, .

Ao terI11in�r seu 1 general Naghib, contínúa fon::m internados. Entre e�- do no C2S0 elas armas de revolução militar ou entre tiroteio causado pela detenção de duas horas com o enviado

dlS, c,U,:50, Elsen.h.o:ler dIsse:, lmuito confu,sa,. Bo'a parte ses Cl'VI' ", em.er::em tr.e's '1")'- P 1 t' F' 1
. '. "b' dn sr At'i!l'O Carnevall'l" lidero do

..
Ministro...da' ""az.en_'da. A.';_

"
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v � guerra na. a �s, ,ma_ . },na - os q_ue; como. o 'j"'"Unclpe = - .�'. .
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ÇOllAc"'oOnratr'aé1 allbeCs,Icdraavdcl'd'-a��, ]aIA}- das informações "que circu- guras ·particularmente l'nl� mente' o e,;v-secreta'TI'o gel'aI b' H l' S· E..Jd· a Accion Democrática; dá 0- erescenta o "Diário· Carioca"

v
-

-.. 1-:s a m
.

erga . u me, posição, causou quatro feridos. . que o sr, Bílac .Pinto está, a-

luz se opõe à escuridão."
. lavam nesta Capital nestes portantes: do VAFD, sr. Fuad Serag nao podem se resolver a A Policia informa que dez gora, em condições de "le�.,

Ante� d:clarou: seu g?:,êr, últimos quatro. dias, mas Em primeiro lugar o ex- Eddine, político ambicioso e perder seus previlegios abo- pessôas foram detidas, tendo vàntar as mais gráves. acusa-
no aceIt�ra a

respon�ablhda-lque
os ]'ornalistas foram regente Rached Mahama,. h'b'l N que co n l'd AI' d d' t acusado ao'partido do sr Cal' . ções e criar sérias dificulda�

de de gUIar o mundo lIvre sob ,. , ,�
aI, o nce 1e ao 1. os, em os OIS r;x

1'<>-1. '.
.

.

."
-

des ao govêrno do sr, Getulio
o ponto de vista moral e ma- prolb1dos de ubhzar por que foi demitido das suas . antigo presidente Waes, El mistas religiosos, destaca-se .

'.
.

Vargas, graças aos bons 'oLi.,.

teria1. Em seu discurso, Eise- motivos de segurança, está funções fa 13 de 'Üutu,bro, Nahas e Fuad Gallal, recu- na lista de p:r.isões) o nom,e
' cios do grupo .do sr, Laffer,

d
VENDA. VESTI<, lHARiO Contiriuam, assim, os prin�

sou respon er a pergunta do ant. igo governador do N Ao
•.
ENGR." vAT.•

A DIA
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a
n <:LA ""... clpms aUXl lares do presiden�

.

, I d
de um jornalista que lhe Cairo,' Kamel Kauiche e PONTO CHJC 'te da República, sua luta in.•

... uem sera o ruturo pres·. I· ente perguntou: três antigos deputados: Ha-
(Conclui na 2,a .-pagina létra G)

� "O antigo presidente do med EI Al:fad, Mahamud

cl A b L
WAFD estáva em residên- Rachad e Ibrahin Talhil.
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.
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a ssem Iéia . e9 i 5 I CD t i v ii ::i:���:E�?r��:;:t�g::::,e ��i:i�t��r::�i�:�; O ra a 1510 a uDlea orça pu IICa
Cabe ao PSD dar a lt'" -

1 se grupo, prova que não em os !;)aadlstas. Fmaln::-211- que pudera' opoAr' se'· ·a'· ·'s·a·D'ba" CO"I'·u·D1I!Isla..
.

... -, .

'.
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U Imo pa a.vra houve, a ben: ?izer, um I t� �es�a u� ponio a sallCn- I!J
.

'. ,.... .. '.
FPOLIS., ;W IAg, lVIercu- com 2 votos, o Partido Tra- didato e nem tomou qual- complot. O MHl1stro da 0- tar:, nao ,fOI _desc?berta ne-

rio) - Continua enorme o balhista Brasileiro com 3 quer iniciativa para se-lo, rientação esplicou que o go- llllllI�a hgaçao .dlréta entre""';;' Sensacionais declaracões da sraa Ivete Vargas �,

ponto de interrogação sobre votos e o Partido Social Entretanto, se for convida- verno tinha descoberto um os dlyersos. agItadores e o

.

f t
.

P
,

t l' , • •
.

m Iot c tra a' eX'-rer Faruk. Quantb aos
quem sera o 11 uro presl- rogrcssls a com um voto, ao, aceItara ViSto que aSSIm l co p on, 0_ rCo1me, " ,

.

dente da Assembléia Legis- ao todo tambem 19 vo- (Conel'lli na Z,a pâg. Mm J) provocando agltaçao, mas seIS Jornal? �s quc_ acabam
lativa do Estado. tos.

. de ser prOIbldos, sao os or-

,
tr��i��;:a�:s�: �:{s�� di�� m�C:�;���&�� b�;���i::� '8011ellldOS todoQ OS gt'anues d

...OS i ��:n��sm::i:!��a��uc�l��:
18 deputados do Partido 50- 1 Neves, U U O u 'I U das de um modo bastante

cí�l Democrati:o e m�1Í� .

I)

'I O representante peiebiS-

311100-&Oroa'nos .nos setores �e lu·ta li, ��l�C�!��tg�����, por cxtremis-
vow.,do .

dCpll!,ldo �;;�<lld�) t.a pelo Sql. do Estado, getu-
Ca��,Jl, dO �(I(.l(�., .1,1, votQ�.. lista cem p o r cento f-! __.".__ . _

por,t_Ullto, Du ('ld�l{l lado, ,d. isto cksdc U1;30, não está SA,lA.nIO f A."ILIA-_DUlaO Democratlca NaclO- mlll'tC) ele a
. d b

fi. A!'1J
') P' 1

c cor o c;:>m a a- FRENTE. DA CORE'L'\, 20 vacüo e setores das trinchei-
nal com 1.1 voto_s, o artI_c o tuta do deDutado Paulo (DP) - Prosseguiram os con- ras, Uma csquadra inimiga, A O ( MlllTAREf
de Represent&çao PopUlar Mélr0UeS, li-.:::er da bancada tactos de sóIo no transcurso que realizava operações de J J

. , '

das últimas <!4 horas. sen(lo sondagem contra .a ponta ró-
'e colocou-se. desta forma mais frequentes no setor Ex- c:hosa e um pelotão que atu-
em 1Josi(�úo ele quasi "livre tremo oriental do froat, onde cava os declíveis meridionais

i atirador", patrulhas do Oitavo Exercito da colina Jane Russel.. ôntem
il1flingiram aos comunistas à noite, foram repelidos pe

: Conforme jà se divulgou, perdas avaliadns em 105 ho- los aliados, deDaÍs de meia ho

'I o deputado Francis.co Neves mens, em vivos combates, No ra de combatê, No transcurso
setor oriental, um grupo de das últimas 24 horas a artilha-

I
tornou-se um candidato na- cl'llqtlenta sino-coréanos apoia .

t d'ria comums a lsparou apenas
I tural á presidencia, visto dos pelà artilharia atacou a seis mil ·obuses aproximada
: que de seu voto depende o crista do "Dissabor", mas fo- mente. contra treze mil do dia

i lt d dI'
-

I
ram repelido pelos de meia ho ter' r

i
resu a o a e elçao, caso

ra. de luta, No setor central
an !O.

: não haja al�um acordo en- t�n� do Oitavo Exercito co�� �---------�---------------,-----'----------

-'- -'-_ ' ...
i tre as demaIS bancadas. tmuaram martelando as forh-

----
---.----.---

i '1./I f,
-

d d t
.

d raIO'ar'!!! Mun.-jIll pai
.

Sl'a. IVETE VARGAS

Em palestra com a nossa

Ilcaçoe�
,a versas, ,es rumOU. Q

..

iii!
AI _, .._ .' ,' ou daniflcando partIcularmen-
__ _

s()nhar para não :tazel' coní'i.-
reportagem, o nobre parla- te 52 fortíns, 14 posições de

Apresentado o projeto de lei do. aume.nto· .dos 'I
denClas ...

mentar disse que não é can- artilharia, 6 postos de obser- ALTERACAO DA. LEI
IMPOSTO DE VON-

SUl\'fO
.

Ivencimefltosdos funcicnáriospublicosmunicipais j �i4�ià���:����i:c�€
-------------.-

� -- - .

gislação do. imposto de· cOI\-

Reiniciado as atividades le,gislªt,ivas dêste ano, re.l:Il1iU-Se I do s.r. Prefei�o Municipal, junt<;_ndo- o movim:en.to do H?s,9ital s�lmo, a.
fim ?e... ,.Gu.e. s.e�a, este:o.�.

ontem, ás 14 horas. sob a, presldencla do sr, Ingo Hermg. a )'Santo Aniomo. referente ao mes de Dezembro, comunIcando dldo aos teCIdos. de fIlos, :I";'!I-:-.
Camara Municí:!;lal,

-

com a presença dos seguintes. veread?res: I.a_resolução.
da Assembléia �egi::�a.tiva do, �stado. '

sobre a d.oa- tros � outro.s,.. prod.u.to.s...d.e.
fIOS

João Durval Muller. Gerhard Neufert, Antonio RemeTt, Victor çao de uma area de terras a Umao BeneflClente dos Trabalha-. ou, fIbra ammal, vegetal ou

Weege. Emílio Jur!{ Christiano Theiss, Pedro Zimmermann,
.

dores de Blumeilau e juntando cópias de diversos oficios en- I sintética; o regime de pelag!"m
Arthur: Zindars e -F�lvio Emm.endoerfer, OS ..

trabalhos fora� t via�?s ao. Governo, do EstadO. e.á Assembléia; junta.ndo 4

... t d.i.réta; '{igorant.e para·o. tecldosecretariados nelas vereadores Gerhard NeUÍert e, Antomo projetos de leI referentes ao 'reajustamento dos vencImentos. de;seda,.. . ..
. .

Reinert.·
-

dos servidores públicos e professores do municipio; juntando. .

EESTEJ.OS .DE FUN-
.

E A INDUfTRIA i cópias dos atos baixados no mês de Dezembro; juntando -UII1. .•. DAÇÃO .DO RIO.
.

.! ,) I Do, Expediente constou a seguinte matéria: telegrama do I requerimento do sr, Gustavo Koch nleiteando a permuta de
-

RIO, 20 (Meridional)':__ Vã-

i Governador do Estado, de cumprimentos de Boas Festas, cir- úroa faixa de terras e o respectivo p�õjéto de lei n.o 5/52; .iun-· rias e 'expressivas festividades

Em face do DECRE'TO ESTADUAL nO 813, de 14 de ja- cuIar da Associação Comercial e Indu�trial de Blumenau so- I tando o nrojéto de lei n,o 6 áiando bolsas de estudos no Co- assinalam a passagem, hoje,

neir<? dc 1.953, que alterou a cobrança do ilnpôsto de vendas e bre a lei do sdo; oficio ,do dr, �rthur BalsiJ;ii, comunicaJ.?-do !légiO S_anio Antonio; convidando acamara. M.uniciPal, para a de ma_i..s·· um. a�.1iversa..·r.io...daconslgnaçoes, de 2,8 % para 3 %. ou seja nara Cr$ 30,00 sua posse no cargo. de JUIZ Subsbttüo da. COlnarca de IndaIal; recepçao ao Governador do Estado do Rio Grande do. Sul, no fundaçao do RIO de JaneIro.

(Trinta Cruzeiros) por cada Cr$'l.OOO,OO CMil Cruzeiros), vi- !
circular dô Prefeito Municipal de Itajai, transcrev�ndo o te- 1 dia 25 do corrente; comunicando assanções das leis n,os 401 .Constituiu 'ponto alto nas co

mas COMUNICAR ao Comercio e à Industria, bem como aos legrama dirigido ás autoridades federais e estaduals referel1- ! a 411; remetendo os balancetes .do mês de Novembro de 1952� memorações a serenata com

nossos associados em geral que, os efeitos relativos à lei alu- te á Alfandega de Itajaí; oficio da 5·a Regiã?,Militar, com Exgolada a matéria do Expediente, pediu a palavra o ve- 200 violões, realizada.. pehis,

dida, sómente vigorarão a partir do dia 16 do corrente mês, "eferenci� a �riação dos Tiros de, Guerra; .OflCIO da 1_ssem.;, I reador Pedro Zimmer!l1ann, .requereI:ldo um voto de d?sagra ... ruas da cidade, �a 91lB;�,tom.a
e desta forma, ficam esclarecidas as duvidas que se suscítaram bléia Leglslahva do Estado, cOl1lulllcando O. apelo da Umao B�- V? ao vereador reden�o Carlos Allende, :pela covarde agres- ram parte os pr�nclpals',arhs-

,cm torno do referido DECRE'TO 813, neficient� dos Trabalhadores de Blum�nau, referez:te_a doa.ç,-;o sao moral de qU� foi vItima ha pouco ,tempo, requerendo tàm- tas do l:>roa�c<;s�LI:g na�lOna!.
Blumenau 19 de Janeiro de 1953, de urna area de terras, pelo Estado aquela assoc!açao; OflClO bem que o refendo voto fosse transcntü\ em ata, A seresta fOI IDIClada a mela

ASSOCIAÇÃO' COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BLU- dos servidores municipais, comunicando a eleição da sua Não havendo Ordem do. Dia, o sr, Presidente encerrou os ,noite e terminou às primeiras

MENAU
.

.

primeira diretoria; oficio do Clube Nautico. América, convi- trabalhos, convocando nova reunião para a próxima terça ·fei- horas da .manhã, acompanhada

Federieo Carlos AUende - Presidente. dando para o batismo do seu barco de nome "Vera"; oficíos ra, dia 17. d� milháres de pessõas.

,

RELEM, :1.0 (Mel'id'Ollill, ---·1
ÇOl,Itinú�.m a� ';Jcu.sa,;õ?s d.º'; Iserlngahstas as Rutonrl8r:lpé',
contra as ameaças dos indJo,:,;

Gaviões. que estão atemort ..

3ando os extra+ores flH hor

ra�ha o castanhn. O� sc]víe',)I",.;

Ideixam setas espetadas nos

canuunõos e se são feit.Ds [1-

talhos na floresta, logo e51.""

aparecem crivados de fl"-",,.,
numa evidente provocação. Os

seringalistas estão se r-cbir-an-

do, temerosos, dos índios Ga·

J"iões.

o

Indios Gaviões
O'RGAO'3' ASSOCIADOSDIA' RIOSDOS

[Uma parada r . perdida L
__

o

•
c

Assis CH '\"l!EAUDRJA"p."D _
.

...

SÃo PAULO -:E;' a Cons

tituição da "ma clareza mertdla

.na nadech;:açã6'dos direitos e das

garantias lnrl,,,:i<luai,,, -rr- "Todos

são iguais perante a lei�, diz a

carta magna nó Art. 141. § 1,0,
Se todos são 'iguais perante a lei

e se a carta magna ainda, no Art.

167, § 2,0, proibe a diferença de

TltL�"ONlIh '''1 • • Z

IIn4. T.,l.; "NAiÇAO"
C� Poltal. 33\

Jbd. Ad. • Oflchllll

I'·Blumenan, (Santa Catar Ina) - QU:lrta:feira, 21 de

I- - - JANEIRO DE 1953 - - -
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� �U� �eclarou Eisenhower �

a9
assumir o �overuH �os RE. �ni�os
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(
�\

t:tperírneff/fJ
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I.ln'! DI
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COMPOST

......u..."

aatl-A.:"'"

••"... '" alio

UI. ueu!! I1f CacAU UVJfS S/i

RIO, 20 (Meridional) ..,.- Mi-I rio à luta. trabalhista - disse

I
"Muita gente diz que ouviu

nha opinião é que �e deve �rC?- a sr.a,
Ivete Vargas, acent,uan-' is�o e aqun� do �reS.ide.n.. te.�.curar dar um sentIdo parhda-' do: Eu tenho a llupressao que ,6

. .

",No plano nacional, meu

I presidente
da República evita

P"
.

«,' -O' partido precisa da união dos
'.

nmelra expo ..lça bem intencionados,. dos decen-I li'

1'!13. t'e.".I'I,.n!1l• .Ia .I"ndusfrl·a tes para um trabalho comum, '

IUli-,..\Ij \l! \I! ii pois o trabalhismo é, 'na ver- ,

dade, a única força política
ii ti t O mobilistica que poderá por-se eiD efetiva;

posição contra o comunismo", j
Depois de condenar o policia- J
lismo no combate ao bolche- I
vismo, declarou: !

"Nós. trabalhistas não qúe-:'Iremos mudar da noite para o

dia o mundo capitalista, mas
desejamos que os capitalistas
compreendam que sem o bra�

ço obreiro, o eapítal é comple
tamente inútil e que a função
do capitalista é dirigir e 'por
essa direção receber seu lucro

pelo trabalho realizado e não
continuar na velha e anacro"
nica exploração do homem pe
lo homem" .. Finalmente, so

bre as reservas do sr, Getulio
Vargas, disse:

RIO, 20 (Mp.ridional) - �'oi

inaugurada hoje, no aéroporto
Santos Dumont, a primeira
exposição nacional da indús
tria autcmobilí.stica. Essa
mostrá foi organizada com o

.

'objetivo eS!,Jecial de colocar

RIO, 20 (Meridional) - ° los interessados' ao pár do que
deputado Benjami� Fará ,a-, a indústria nacional, já !eali
presentoli um proJeto de lel

\
za, no ramo da fabl'lcaçao de

"1cedendo 150 cruzeiros de peças para automoveis. Com
salário de família por depen- preende desde peças sobressa-'

dente aos militares da ativa, ·lentes pequenas, como parafu
reserva e reformados do E-Isos, ·molas etc" até as grandes
xercito, l\1arinha, Aéronauti-

carroce.
rias basculantes, Par

ca e Corpo de Bombeiros e ticipam da exposição fabri�
Polícia Militar do Distrito I cas paulistas, cariocas' e gaú-
Federal. chas,

,
A�SO{lAÇÃ{)

)
(LM. E INDUnRIAl

DE BlUMENAU

COMUNICAÇÃO AO COM E'RCIO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



POMADA
,
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Ut'fH!IIlI'OI..".,l_ .'
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��b:b==='��==..=.:;=__==�===_.�.=.======::==�.:'I
lI'6rmu1� do Dr. Oomla-
iÓe Jagu81'ibc, à baile de

coemos, I! milagrosa plaratal
da rí6ra bradléua.

em face do lw- te, os onUs da inatividade recai- novos meios fim,ncei.ros rle wn Il,ÇtYO ,

nem. tão sobre os que trabalham. Âs; euja capaeidade tributaria já j�ã
..

Pensava-se que estariam qUiet?s, suas contribuições devem ser nuiio- �.quase esgotada.
.

'_",
'luÍ. após tantas e tão retumbári- res, para f'!z'er IRce às despe�as l. Mulheres de 4;;, 17 ,� ;;0 Hn05 'V;áo ".'.
tes vitorias. Pois não estão Iguais com o, pagamento da aposentad()- i cruzar os braços. não vão faz�r_,:.,.ao honlem� se 'di�põ�m' agõ�a ,-' �� ··ri�. Séguro sq'ciaf é

-

cíencia mate-- t rnais nada; e para que elas assin1�.::::·
São Paulo a' superá�Io, apo'sentan-C :inática. Tem base atuarial.

I
�·jvam. é a massa dos paulistas <tua _',�'.del-se naS .furgões pUblicas esta- '. 'Não se derrogam as suas leis. l:rabalham, que-m irá pagar esse·',',..quais, cqm �enor tempo do ,que segun.do os caprichos, sentimentais de�canso super-remunerado! Airida .'de.' ou as Injunções políticas. O ato t pef!l que o golpe resulta em ul}la.

ivIas contra a lei. que a Assem- do·gôverna(for.·sancibnando o pro- grosseira ilegalidade. Não vi:"'t".,,,bléia acaba de votar e o governa- 'jeto d�' i,ü 'aprovado pela As;em- 1'3, Os tribunais terão que dérrú� .':'dor de' sancionar, se levanta rígi- bleia Legislativa, num mom.ento de hã-la.
da, impessoal a' carta magna. recu- eclipse de sensatez, vai agravar o Para que as mulheres paulistas ,."sandq,-se éstabclec�r ii distinção oreamento dos funcionarlos em a- . se vejam aposentadas com vinte

..'.
que O legislad()l" ()l:_dinariç l1.aulis- Ü:;í<;l�de, pois tc:dí dé

.

proc'urar I ànos
.

de serviço publico, '6 preciso .�,.;,&. deÍiberou fazer: Se 1iômenii e novos recursos a fim de fazer fa-
I que

05 hcim�ns. 0_ seja� ig:,alme�- ::' ,JllulhC'r�s são' iguais p';:ran'te' a ce às despesas com o

pagamento!
'ó. A" Conshtulçao nao ve sexos,:;iei ....::.. tanto que :ilão pOd� 'existir d.llS funci�narias aposent�das, nu- em �posent.adoria. E se aCamara '.

diferença de salario, por mo�ivo ma idade em que poderIam pres- estadual votou. vendo centenas 4e -:'
de sexo' _:. como se haverlÍ. de'éom- tar, ainda, muitos serviços a� ES-I

saias nas galerias, e essas sai!is ::',preen'de� di{���nça de 'prázó: para tado. Ó golpe "'1brado no seguro podendo ter puxado o voto dós' .-' ,àposént�doria, contra' a (::onstÚui- ;;oc1'al. com a lei assinada dia 23, I r.eus ·deputad0s. não há, entretaI;l.,.
ção federal. entre funcionarios e afeta as finanças do Estado e a j t'? .j�ito de torcer a Constituição.
funcionarias? ádministração publica. V�i exigir A parada está perdida.

O govcrnador Garcez, sancionou
'ma lei :que 'os tribunais irão der
rUbar, sem maiores dificuldades.
Porque ela é de uma ilegalidade
flagrante, de uma inconstituciona-

(OH RA fE 'EM BLUMI:NAU n ('n IlAREL'ExnnESfO·. RIO DO lESTO LIDA. lidane palpavel. Aberra da Consti-
- EN T ""J .

, ; .,

\li jK. n
c'.'f"'ft J tuição, independente de qualquer =

Omelh�r e o �ais rápido i;er��ç{) d� ��nib�� ��rU�bano hermeneutica· . I;: ROUB ICEKentre Rio do Testo (Pomerode) e 'Blumeuau.·
, Volta�do-a

.

assim mesmo, a Ca- :: '
. ,"Iara pau'lista mo�trou que se acha;E Técnico esnecializadQ em máquinas de somar,HOR.4.itJO: - Partidas de Blumeuall. Rua Ne,eu itlJ�O.. filiada ,a' ';ma corrente delirante de

< _= eséiéver' é caiXas registra'doras.Dl/(5 UTEIS, 8,30, -�9,30, � 11,30, - 16 e 17,1)!) borali -
tAOS SAnADQS: _ 13,30 - 16,00 'botas. legi;,lador,es l,lrasileiros para 'quem. e Diplomado 'em Viena, Praga e Lo'ndl'cs.AÓS DOMINGOS: - 8,00, - 9,011, - 11,30, - 13,30, - 17,30 tesouro publico, contribuinte, nor- =. Oficina ã Rua 15 de Novembro, EdiL dae 18,15 Itoras. malidade fiscal. Constitmção, nada :; nôniÍca - Apartamento 2 - 2.0' andar'.Partidas de Rio do Testo (Pomerode) DIAS UTEIS: _ 6,00 representam. O funcíonario pu»li- ::: '

6,311 _ 7,45 _ 12,00 e p,OO horas. DOMINGOS: _ 6,30 _ Í;� é q�e é tudo. Um Estado �o�o :':mmUmllmnmUllmllllmUlllmlmmmmumj,mlJlIIllI!lllmlllftUn�;7,30 - 12,00 - I5,3!!.. ;-:-' l�A3p :!to,ras.. "
Sao ,Paulo. apos.entando. funclOna- -' ,

.

"'.' , .;:nnmmummnUmmUUmlllllllUlJIlIlIlIIlIlIlIlIIUIUIIIIUllllllllllllllllmmmllmmmnmmtlllmmmlHl1';6 l·ON'rUALlD1).Plli '_ R�IPÉZ 7 !!EGIIRANÇA rjas con) �;; anos de exercidQ, sig-__�_
.

_;::::= _._ _e_ _._ nifica que p-s seus .legisladores es-
-

'_

'.""

O tão' dementes. Como São Paulo pre-=_'-:- D,.,,�, !.EN_ ii"AS 1l,1ilR."VQS.,.".IlS, li: M
.... e�TA,IS" ===... 'Et1P���4' A,UTQ VJ4�4g R'Q. Q ,.' '�$Tg �:nn�eo' r:.��:ap�os:o:::'a<io na!�:��:. ,�

..

.' .

. SAlDA DJ,ll RIO DO TESTO; AiS 6,15. 7,15 e' ii,30 'HORAI'J. '

AOS DOMINGOS: 6,15, 1.15, 123(1. 16 e 11 HORAS.,' que só encontram simile na Cam/l-�_ Casa de Saúde Nossa Seobora da Gloria � ���e�!e�E BJ:,UMEN�P! (ve!:onte �.o ,p��dttt,�;,- f'liitUll. Ca- n:i::?s Vct�adores !!��n': de .Ta-

( Primário_

� o ,prinçipio do. sÍncrorlismo no CURSOS (Admissão=: ;::::::; DIAS DE SEMANA: - Qs 9, .11, 11l,aO HORAS, seguro social estabelecê; srigllndo ( GillasiaJAOS DOMINGOS: - ã:l 8,30, 11, 14; liJ'e i9�HORAS, .',=_ ASSISTBNClA l\-IE'DIC A. FERMANENTE A CARGO DE ESPECiALISTAS ª _.:..:;,. '.:..:..� _
..�, � os es�t!diosos ela' materifl: cf? àssa· ( Técnico de COlltabilidlHle

.

ABERTA AOS ME' �.

lariado ·inatívo deve ser pago pe- (.5
"

DICOS EXTERNOS É EXPREt'fO :BLUMENAU.(URIT:I·BA, los ':'ss;dariados ativos cíué'i�aba- ( Internato
-

... ,);) I' lhall�' iio >!;nonuÚ1tó em !tu,! êle é pa- SESSoES (, Externah)�. ELETRICIDADE. ME'DICA _ REPOUSO _ DESINTOXICAÇÕES � ALCOO- � A G�NC1Ahi���iI��e�:r������L���V:l'���:: �one: 1002 �:be7e����r:�t:!�; �:V.!�à;�:r q�; Dia 19 de j�n��:'::·I:í��n��� anlas do ,Cllni9 P:renaratóri�;=_ LlS,,MO _ TRATAME.NTOS ESl"ECIALIZIlDOS, _ -_- AG,I1;NCIA cunr.rI�A:'.RulÍ l� de·Novémhto. ur ·629. .

" "egurad� 1:éria '!i��h�' 5�,' elc ti- Dias 19; 20 e 21 de fevereiro, exames rd�! àdmissão .

acl"Gl...
= '

- .d.

::
.;. ,.�>.

'�:�,;'4�·· l'..::2.�� _rt..::_: .
..-

vesse trabalhado du:rante o perio- násio.. _.
"

.
.

�

:::: AVENillA MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 - 'Fone, 305::; :;; BlUME'H'AU JOIM''VI'lE do de atividade. Seguro social . é O,Ginási9 Dom Bosco e. dirigiu!} !lelos súfml1)tes saleli!:a�
$ ENDEREÇO TELEGRA'FICO; PSIQUINI'RA f:Ê ..

mutualidade. Os que náo >traba- nos clt: São João Bosco" que �105Stlem m�i:;; de' 2·{)Ofi ê'\,!légios•. ! ,

= C U R I 'I' 1 B A P A R A N A' ;;:;: VIAGENS 'RA'PIDAS E SlmURAS lh:un :são pagos pela contribuição Sltuad'o no, centro. (.Ia CIdade de �l.O (lo S,·uI. goza de todo>
$' "., "

.::;
los que trabalham. ReduzindOl-se uf rt d I d r ti'

::: :: w x P R E Sg,OS� �0I) O Ii};� n: A a "pqsentaqori!l!. aumen,t�,slr �,lJU- �j:�tes� ótini�,�rm��ti��to.mo e no, oaM c Ima, estudos éf!��mlJnmllmUmlllmmllmllllllnIllIlUmunlllmnmllllmnmlJllmllliltIlIIllU!llml'illllllI nUHWIlllllm;; mero, de inativ.os. cqn,sequentem�n- Matrículas abertas. '
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'

..

'"
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h" TIGOS DOI ,RAMO FELQS MENO�ES :rR�ÇOS'.DA BRAÇA. ',.' '.
. .

'e J o, a' r I' ( a
o"
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''APROVEITA o ENSEJO PARA COMUNICAR QUE ES TA' l)ISTRIBUINDO, A CADA F,B,E GU:fi;S QUE FIZER UMA

,I
.

,

�,

'

." ".
_,

COMPRA, CUPõES NUMERAD.OS @_UE DARÃO DIREITO A VALIPSOJ; P�:fifl\UQS, COMSEJAM:
. .

.

í.ó FREMIO _; 1 FAQUEIRO 'DE 73 PECAS. - 2.0 PREMIO _' 1 RELpGIO DE' OITO DIAS DE CORDA.
. ',,' " ," ,

'

.•
'

.

. 3.0 E�EMIO _ 1 pE�PERTADOR,�, '.
.OS CUPõES SERÃO DIsTRIBUlDOS' ATE' O 'DIA 31 DO êORRENDTE·M1l:S. O SOR'rEIO SERA' REALIZADO '. h.

..'

NO AUDITORIO ]lA P.R.C.-4 --�--' .

-

����§��������'f;'.F;,,>�;""��f.;t;�'t.>�f;�t;���� "

..
' "·'��,*�����..��W�������:çf,.���'ti.'OO-�··

QPORTUNIDADfS. I.

II'

••

���.�����������

I. ft1áq�inas de €O,stur� par�
.

Fins Ind�S!riais.as melhores marias de Tll'QC. alemã !la. Jndústrtas Textls
,Sacciiri'�s .

- :JI(Jilfecções�' de CI}�l�O' - R�u:9as Bramias
. .

Ml)tore.s - Aoessorros - O Ieos

ELETRO-lJOMBAS l"ARA AGUA CONJUGADAS
CUD;l, motor monofáslco pa:.:a 'ligar na Iuz.

. .. .
.

AQUECEDORES DE AGUA ELE'TRICOS E� " ,

AUTOMA'TICOS '

�� -suissos marca "CUMJJLl'S" suissos -

1'0
,�óiler .

- � H.e�ss,;wasser-Speicher
ANILINAS E PRODUTOS QUIl\'UCOS "GElGY

�e !)roceitêncía suíssa
. . .

I MAX lOIlUDT

SEM P R f"_
"

APTOMQ'YEIS QSADOS I
FORO 60 MP. - 1937 - CHE-!YROLET COUPE" - 1940 _ RE

NAULT fERUA - 19á� _ MÉR-j- ---- - CURY _ 1948 - CH.RYSLER
CONV. - 193<i - FORD 85 lIP. L
- 19J7 _ ADLER 4 CIL. - 1936 "

CllEVROLET - 1948 - OPEro
Para. colocação. imediata, uma SUPER i; _. 19:'8 � AUS'l'IN .-\.-70pessoa' com Prá1iic'a ·para. Secção de - lV5Z' �OLKSWÁGEN

?eças, com boa callgrafia e firme 1951"':_ DODGE _ lnS - FORD
.
em eàlculos. Exig�se referência.' A coxv. - 1529 - TRH'NPH Z
Os candidatos devem apresentar- PORTAS - ISS!.

' .

5'� pessoallÍlente. ou por carta de "A C l S A" Fone 1324 - BLUl>�õprio llunbo à OFICI�� ARTlC M�NAiJ �. Ru; 15 de Nov., 983
LTDA.., RU1\ 7 de Setembro, 472.

.

PEÇAS E 'ACESSO "RIOS E�II
Inutu al'resentar-se quem não es- -- GERAL
nver �abllitado.

Ul\;lA CASA de. madeira na praia
de

, c.�mboriü. Preço de ocasião:
CrS' 45.000;00. Tratar com Za
gulni, _n;'_ casa Buerger Ltd'a,
Blume�àu ,"

•• "ODUTO DO

u..oll�r,)iUO uee•

Bateram e recoid
de, tempo gasto

para sentenciar
NOVA IORQUE. 20 cU.P.)

_ O Ju'ri Federal, que está
UMA CASA de morad 'a. 'nova,

I examinando. �s acusações. con
'com dois quartos, sala' de ViSita.! tra treze lIa�res c?muTIl�tasde jantar, cosínha, banheiro, dís- de segunda-Imha, ja �alece
pensa. com quarto e demais lh�- ter batido todos os recordes
pendências independente, que para

I
anteriores no distrito .meríempregada, situada à Rua João dional de Nova Iorque, em

pessoa. On íbus na por.ta, 'materia do tempo gasto paraTratar com o "sr. Alcantara formar uma sentença. Com e-
pelo telefone nr. 1036. feito, os doze jurados entra-

.

-- -
-rn hoje no sexto dia de ira-

( . balho, durante os quais teta-
lizaram quarenta horas de'I"��,.r._.,..._;...:.._..;-...._.. sessões efetivas, examinandotittilo de campéão, A pri- as provas e tratando indivi

meira delas será disputada dualrnente a situação de cada
entre Atlético e Bocaiuva um dos acusados.
e a segunda reunira os
clássíros rivais do àssoría
tion ilhéo, Avaí e Figuei-

VENDE .. SE

Com urgencia, moça para traba
lhar em mãquína "zig-zag", de
vendo ter conhccímentc do ramo.
Informações na sala anexa ;1

â rua 15 de Na�

Automóvel' '"
,-

Troca-se

no
..,.".,.�------

J.
,

PREfISA .. SE
" .. iria no encontro dc)' desejo

e da vontade de seus co1e
gas. Uma vez eleito, agiria
de ,�cordo com a dignidade
do Legi,,�ativo, sem quais
quer eompromis:-;os parti
darias com quem quer que
seja. Não admitiria desres
peito nem á Constituição e

nem ao Regimento da Ca
sa·

Dentro da União Demo,
cratica Nacion<1�, o nome

que, segundo apuramos, te
ria o apoio de todos os

membros da bancada, seria
o deputado Celso Ramels
Branco, representante de
Lajes.

.

Espirito sereno, de 2;:Ua

ção equilibrada, sempre su
perior em suas atit�ldes,
tem-se revelado um parla
mentar estudioso e impar
cial. Seus parecerRs nas

Comissões são sempre da
dos com��argumentação sa

dia e solida e quando toma
parte' nos debates, o faz
sempre com grande eleva
ção. E' um candidato de me,
ritos indiscutiveis.
Resta, agora, ao Partido

Social Democratico dar a

sua palavra.

rense.

De uma moça ou senh{}l'a
:vara salão dle Ondu:lll.ção
PeI'nlll,nente, que conheça per
feitamente o serv�ço.
InfQrmaçõe,S l.13.. Rua '1 fle

Setell;lbro n.o. 1971·

humilhante. Mas ínferír dai
que a Alemanha esteja pr.::s
tes a se precipitar outra vez,

_ __ _ _ _ _ _ _ lem' maior delnora, nos bra-
ços d� '!-Im outro nazismo, res
tabelecido pelos sobrevíven
tes do primeIro, é um 'dispa-
rate. Nós vivemos em umter.na;' eiwolvendo' a reSp0l1S<il- mundo de monstruosidade�bilidaqê do governo nos cªsos politicas, .

e elas podem su!'
m�ramente IleSs�ais� gir em qualquer lugar, inclu-Ainda rio diz�( do ,"Diãrio sive, é claro, na Alemanha,Carioca", os "ataques que o :'m dos países mais atormen·Ministro da Fazenda enco- tados do nosso tempo. Mas omendou de um representante unico meio que os homensda oposição, contra o sr. Ri- calmos, lógicos e reflexivoscardo Jaffet que, afinal, não têm de evitar essas monstruop Il1ais presidente do Banco sidades consiste em procederdo Ilrªsil" atingem menos a como taiE, c não como outro3eSte do qUe a,o pl'Oprio gover-· insensatos.
nO'·fedel'al".' ' ,

G

--2 CJStj ELziR
KAOSING, Ilha Formosa,

W (U.P.) - Chegaram hoje
[l este norto os dez sobrevi
ventes dos dois aviões da ma
�inha norte-americana, perdi
dos ao largo da costa chinêsa.
Como se sabe, (1 primeiro foi
abatido pelas baterias de cos
ta chinêsas; e o segundo caiu, Iquando tentava levantar vôo
depois de recolher os sobre
-i.riventes do primeiro apare
lho. O almirante Williamson,
em cujo navio capítanea che
garam os dez homens, confir-
'ou ter sido abandonada a

procura aos outros onze tri
pulantes dos dois aviões.

f Agracledm�nto
.

A familia Pozes, nrofundamente consternada com o
prematuro falecimento- á 11 do corrente 'de seu �nesquecível riià.tfdÓ;::Pàí1'sogt;o, e avô.�

,'EQMUNQO DA SILVA �OIES

coroas
ultima

•

. Aman(la:., Eger, padeira diplomada, residente à,

rua Sáó Paulo, comunica á SUai cli�ntel<lJ e ao povo em geraJ, que li) ca�Q do falecimeritlJó tle uma gestante na casa de umaparteira á ruà São Paulo, referido nos jornais desta cidade,não ycrifioou-se em sua casa.
..' .

< ,

Blumenau, 16 de janeiro de 1953.
AMANDA EGER

,

QUARTA FEmp.� ,'AS 8,30 HOR4S
"

.

J. AR'fHUR RANK,'apt;e5enta JA'CK tYARNER - JANE,
H'YLTON E DAVII) TOMLlNSON - EM .'--

" Q ,:_( E 1 E R A D Q.�'I Impr. até"14"çÍnQs.
�:' y

'.'
I Impressionante nart;ativa de .uma fuga desabalada sem
I esperança! --' o filme que traz a garantia de J. Arthur Rank!
I Acomp. Compls. Díversos - Preços, populares: PI· 6,00 e

I 4,00 - Bale, 4,OP e 3,00 . .

.

.

i
.

.

",

\
de- assocíar o azulou o ver-
melho com os gêneros ali-1 têm mais facihnente à mão e mentíeíos que' compram.

I
deixam de vendê-los porque Tanto nos Estados Unidos
as donas-de-casa nao gostam como, em outros países, estão

I
.

'"
. . sendo organizadas

.. pesquisas,
" .

' 'em grande escala, sobre. a

côr. E não resta a menor dú
vida de que tais pesquisas po
derâo.. modificar muitas' das
opiniões geralmente aceitas
sobre a vida.

Ci,ne

8

OUTRff :PRotr'IStf!<·;� I;

Esta��sD��fdO�� ��:'�artic7� (O'MI',R":,; ,E·LV,'-IR'I'.'. 'pvA':'�'6-""A�'pam com bastante exito
. n.a Ilmaioria dos esportes mundiais ,'.... .

'

deram os passos iniciais para RIÓ, 20 (l:\1:�i:idioriá1) _C'N�
Iormar uma equipe tambem audiência marcada para '.de'
de futeból, capaz de competir, pois de amanhã Elvira Pagã
'com as melhores européias e vai comparecer ao Juizo da
sul-americanas. Com esse ob- Decima Vara Criminal desta
'jetivo, já se cogita de contra- ,Capital, por onde, também.
'tar lVIaU Busby, dirigente do ,es�á sendo

.. pr_?cessada .
por

Manchester United. As nego- crrmes de mjuria. A queixosa
cíações a respeito ainda não é esposa do empresário Juan
'chegaram a uma fase :formal; Daniel a quem Elvira cha
mas os norte-americanos dese- I mau de "cascavel" depois de
iam que Busby passe pelo me- I ter levant�do suspeitas em
nos dois mêses nos Estados torno da Iísura do, seu prece
Unidos, preparando a sua se- dímento conjugal na presen- I

leção-
.

ça de .:'ar�as l?essoas: 1

INDl�AnOR DE· VIAGENS
EM P R E SA·MO R lEI RA·& 'WE'RNER
VIAGENS DIA'RIAS ENTRE lTA,TAI' 1!l BM.Jol'lIENAU

nORA'RIO DOS ONIBU5:
PARTIDAS I'ARA ·lTA.T1i.I': 7. lO 'c 15,3Ó' horas;
PARTJ,DÁ!> PARA llLUMEIIIAU: 6. 8 é 15 ÍIora8.

.

nORA'lHO DAS CAMIONETJlS:
PARTIDAS PARA BLUl\IENAU: 7 e 12,30 hOrAiI;
PARTIDAS PAnA lTAJ'AI': '9 e 1-7 horas.

PASSÀGEM: Cr$ 15;00 nos ônibus e P$ 20,OQ nas camíonet€�
AG:Il:NCIA EM ITAJAI'; Rua Hercllio Luz - '(Ao lado �a Igreja
Matriz) - Fone, 373

AGENCIA EM BLUMENAU: Tra-vessa 4 de Fevere�rt) - (A-
gênci� Bra ...�lú) - .. F�n�. ,��� \.�.. }-: ·�r, i , �

;.
ê

•

- -

_*_ �!J__11'_

RODOVIARIO EXPRESSO, BRUSQUENS�•
_ ." .:.�' �:: oi ••• -..' •• > '. _', >

LINHA DE ONIBUS ENTRE:
• LIN<:a'ÁS B(,UMENAU-BRUSQ1JE

SAlDA DE BJ)UMENAÚ; - (De �,as às .6.all feiras à,lI ,�, lO" 1:f.
i" e '1'6 huris> - (_,j;�s s5.bados'às 7, 10, 13, li 1;{"honl!;) - 4-o�

Boming�s as" 10' horltS. ' ;" ' ' '

.

SAIDA' Df;:' BRUS<!:U'E:' - (iuu úteis às 7, lO, 16 e 2Q JtlJra?)
(Aos Domingos às 18 110ras):

,
'

. '
"

LIN'lIAS BRUSQUE-FLORIANO��OLIS
SAlDÁ DE BRUSQUE: - (2.aS à 'S'libad'o's 'áS! 6, 'i;lS e 15,15 h,
SAlDA DE FLORL1.NO'POLÍS: - (De 2.as à 6.as feiras ã,
7,16 e 17 brs.)·- �A08 sábados, 'às 7,14 11 16 hr�.)

LIN1IAS BRÚSQUlC-ITAJAl' .

SAlDA DE B!tUSQU�: ....:...2.�s à '!l'ábados 'às 7 e 16 hOTlU,
SAlDA DE! ITAJAI': - 2.a5 � Sábados às 8 e 13 horas..

'LINHA ITAJAI':;HnNVILE": " '

H'O R'A 8l,Q S:.
SAlDA DE lTAJAI': -:' D'e 2.as· si. sábado as ':I, e 15,15 )lOl'�.
SAlDA DE JOINVILE: _ De 2.3.5'11. sábàdó as 7,30 e, 15.06 h1'l..

LrNHAS NOVA TRENTO-FLORIANO'POLlS
.

SAlDA DE N. TRENTO' - 2.as, 4.as � ,6.as �eir.lls;,��7 ltora•.
SAlDA DE FPOLrS,'- 2.a5,' 4.as '.-,t �::as feb::_ -;; às; ,16 �ora.;

....-._., _.�. "::::""f_
-"� '":?-� ,

A U T O V I A ç Ã Õ· H 4 S S E
Atendendo às necessIdades e conveni�nc!a dos' srs.�pissaç'eiros,

a Auto Viação Hasse, acaba de estabelecer novo h?rarió dás
seus transportes coletivos. os quais já entraram em vigor e
que obedecerão ao seGuinte:

'

PARTIOAS DE BLUMENAUi (diádamente): 6 horas -, ônibus;
!J hor�s .:... onlbus; 13:30 - onibus; H,:Uf onlbús (v.ia Iblrámá);
PARTIDAS DE R,IO DO SUL: (diãrlamenteJ 5,30 hora. - onl

bus (via Ibirama); 9 horas - onibua; ·12 horas - orubus; 15
hora'g _', ohibús. "

,

"i . �: ':
.'

C ld.
'Busch

R E (. O M E ( A r'

Enternecedor romance, retrat�ndo CDm fidelidade a abne-
gação de um coração feminino!!!

'

"A VIDA RECOMEÇA" - Um filme que TODOS
rão assistir ...

Preços dei costume,

M A R A-BiA' (L U B E
A Diretoria! do MaraQâ Club, convidai os seus distintos

as�ociados' para compareéerem a, Assembléia Geral Extra
ordinária que terá lugar nOI Jlroximo dia 25, às nove (!})
horas, na sala: Oentenarío do Tea,tro Carlos Gomes," ..

ntumenau, 22 de janeiro de 1953.
.

A DIRETORIA
______--'---_ou:',

t quase c�rto Que alguém do íomilio
tenho pref9réncio por outro otrcçôo rodiofó�
rue o exotomente no horário de s eu progromo

favorito ... Isto ocontece frequenfement� ... Re-

501110 O problema 'Ievondp poro coso um no�o
ródiQ G·L tsfe modêlo é' �m dos mais atrQ�

entes e dé· maior copocidode do linho
ti e�€l(ar Eledrlc 'poro 1952. t Vffi op�r�lho ,g�

.POl de �oti�foze( o todos os HIOS �l\ig�ncio�.

AliO - Folónte pesado
de 10 po(egodos; Diol
verlica(9 vólyulas cs,
com lum;ôel múltiplas;

.

l,faixos de ondas mé�
dias �' curtas, l�nqo·.4
qmplicclos; cootrate de
lonalid�de em' fi po./:
ÇÕ�5; ;/íg;r;:ão,paro fer
nógrafo, cÇlm reprodu
ção de aÚ'; fíç}efk/?d�.

Rio.,do·· Sul

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Noticias de Rio do 'Sul

Visitará oticialmentn Rio �D
Sol· o governa�or do Eslaôo

&as iê·ii>�
&eduçi(), Acllmtntl'açio e Oficina.: Rua SIe Puie ..
:nU _. Fone"109Z':_ Calx& Postal, 38.

.

Diretor:: 1\1 A u Y. \ C 1 O X A V I � li
�

. . .

Rm� o'b�mf�ncionà;e�l:o I
do tSTOMAGO E hfrl::Srttt05

eUXU� WÊSTPHALEN
��z:e:::!X?:ºC

--------------------------

PROFESSORES

mu!her

F.sse volume !.odo não deve meter medo senão a si

própria! T;-ate de reduzí-lo tomando o Cha

dr� ri: ,iTibur;o Xavier. Laxànte suave e diurético,

o Chá de Hamburgo Xavier combaLe a obesidade

e a hipertensão arterial. Experimente-o.

Ficará menos temida e ... mai:? querida!

,

eHA DE S,JRGO

.�JM PRODUTO DO

S. n.

ontr az
linda empoder da Russiaa
supremacia aérea e terrestre

OSLO, 19 (R.) - A União I cos no s�ntido dc que a No-

30viética ainda possui maís : ruega VIOlara sua promessa

forças terrestres e aercas do
I
de não perIl:lÍ�ír a construção

que o mundo ocidental. decla- de bases m!ht�res estrangeí
rou hoje o rnírustro do Exte- ras em ternt?rlo norucgues.
rlor da Noruega, Halvard J'vI. "Estas queIxas. nao têm

Larige, acrescentando, porem,

lfundamento -.
disse - uma

não ser provavel que a Rus- vez que o. projetado acropor
sía inicie uma guerra preven- ia em. Andoy a uma parte
tíva porque sua atual supev , necessaria {!7- noss� defesa �o
rioridade é contrabalançada 1 norte do pais, e fica a mais

pela posse da bomba de hi-
drogenio pelo ocidente. de 300 milhas pelo ar do ter-

Lange que passava em re- rttorio russo mais próximo".
vista as relações íntsrnscío., Lange mostrou-se satisfeito
naís no Parlamento norue- com o oferecimento da Orga
guês debateu também proble- i nização do Tratado do Atlan
mas da cooperação economíca , tíco Norte "(NATO) de .esta
e militar na Europa, as amea-I clonar aViõe.s de caça aliados

cas russas à Noruega sobre as na Dinamarca. Isso reforça
bases, a questão da ajuda às ria a defesa conjunta da .No
areas pouco desenvolvidas no rucga c da Dinamarca. Dls�e,
sentido da autonomia gover- "porem, que a Noruega nao

narnental o Plano Schuman e 'receberia aferia semelhante.
o Exército Europeu, As mais porquanto os aliados zespei
importantes tarefas da políti- lavam a política norueguesa

ca exterior norueguesa en- no tocante às bases, conforme

quadram-se agora no Pacto foi expresso em notas da No-'

do Atlântico - disse Lange. rucga à Rússia, cm 1949, e

O ministro do Exterior re- compreendiam não haver mo

'Judiou as reclam�ções .. d.a I tivos para, .que essa 'política
'mprensa e do radlO sovletl- fosse modlÍlcada.

____

c- IS iraç-Ol zi
Ia na Alemanha

'aI. cemo certos circulo.> fran
"ses procuram faz8r, a jttl
�ar pelos telegrama·;, ,s m::mi
'esiamcnte absurdG e. da p3r
f.' de muitos, senl fi Inenor

':o!'llbra de duvida mal mt�n
. ;('i,ado. Os vestíglos do na·

cismo ainda serão perceptiveis
)01' muito tempo, na AlemH
'lha, e � inevitavel que, sob
diversas formas, uma ve'l ou

(lUtra eles apareçam ó lu7. do
dia nara escandaliza!.' os es

�iritõs calmos, lógicos e refIe
\:iV05, para os quais a exibi
�ão dos horrores hitleriano::l €'

a tragica experiencia da rui
'la que êles trouxeram para
,� próprio país que os �ngen
dlrou, deverialn bastar para
·.Ima condenação inapelavel, c

Jara o seu completo abando
'10 nas trevas de um passadü
--,

.

(Conclui na 2a. pág. letra D)

RIO DO SUL. 19 - Ficou
definitivamente -asSentad� pa.�

.

-ra
.

o mês de março próximo
[vindouro, a visita oficial do,
Governador do Estado . de
Santa Catarina, ao município
de Rio do Sul.

.
.

.Segundo a reportagem con

seguiu apurar o Governador
:rineu Eornhausen será alvo
dê inúmeras e justas hornená-

�. ',:eris por parte do povo rtosu-
lense.

.

Conhecendo melhor as rea

lizações da administração
municipal, o preclaro Gover
nadar de Santa Catarina vísí-.
tará a Interidenc ia de Lon
h·as.· o Viaduto da Estrada de
Ferro, a Praça Ermembergo
Pellízzettl. a Intendencia de
Rio do Oeste, a Escola Mu
-rícípal de Canôas, os traba
lhos de construção da ponte
Clara o Bairro Proletarío e de
mais óbras importantes leva
.1as a bom termo pelo Prefei
to Waldemar Bornhausen.
mIl AÇAO o PARTIDO TRA
BALHISTA BRASILEIRO
RIO DO SUL, 19 - Rio do

SUl, ultimamente, vem rece-

bendo a visita de personali-

De lal,m a NU'remberg
dades de grande vulto no pa-
norama político nacional. Re-

,

'

� 11111111 �:���n:��e z���:'e�:de��f�d��
"" LONDRES, (SIP) ,

O povo polonês poderá olvidar tu- ,Torge Lacerda, Saulo Ramos
do, menos a tragédia de Katym. Essa é .a· expressão que se vê, (!. Wanderlp" .TuriM• das ban
que se sente ein cada Dolonês. ao rememorar aquele imenso i ,das do PRP,. PTB e UDN,
drama, que envolveu. <l PolOdà e seu povo, no. decorrer dá .' :éspectivamente.
Segunda Grande Gu�.rra MUndial. Katyrn é o estigma que I

• Pelas primeiras horas do
de perseguir aqueles que deram origem ao assassinato frio de dia 18, quando fômos assistir
10 mil ofic�ais poloneses, prisioneirOs dos exércitos invaso- ii reUl',;ão do Sirf'dicato dos
res, após os terríveis dias que precederam a mudança dos Trabalha50res na Indústria
exércitos poloneses para O Ocidente da Europa. Mortos esses de Mobilia:dcs de Rio do Sul, Elementos dc prôa do PTB
oficiais pelos russos quando da invesÜda desses cOl;Itra" a Po- em atenção a.wn amavel con- catarinense, esperamos de

lonia, pensaram os assassinos que jamais, seria descoberto vite do trabalh�3ta Walter ambos o mais decidido apoio
seu h�diondo procedimento. E enquanto, o governo polonês, I R.qussénq Primei, tivemos a em oról dos associados dos
ainda sob a direção dO saudoso General Sikorsky, procurava gfata surpresa 'de encontrar, ':l1stífutos a que pertencem.
achar o paradeiro� dos·.lO mil oficiais; Moscou mentia e pro- nO mesmo local, o Profe.,'Sor· OBRIGADO, DR·

telava as resposta, procrastinando c:r:iminosamente .. Enfim, em Telmo Ribeiro e o dr. José De WANDERLEY JUNIOR
abril de 194;3, quando QS alemães arremeteram contra os exér- Lerner Rodrigues. RIO DO SUL, 19 - Esteve
citos russos, '4escobiiram nas florestas de Katym, 'i1as cerca- 'Do dr. Telmo Ribeiro, DJ?" �m Rio do Sul, durante a u1-
nias de Smolensk, a gigantesca c'ova comum, na qual estavam Delegado do IAPI, sempre tI-I tIma semana, o destacado r�
ent:-rrados 10 mil polonesss, pertencentes ao exército da Po'_ vemos as melhores referên- ,presentante de Santa Catan
lama, O tempo conservára os cadaveres. de maneira a não das·a seu respeito e após co- na na Camara Federal, depu
pairm: dúvida dó que Se 'tratava de uni 'massacre organizado rihecê-lo, pessoalmente, não tado Wanderley Junior.
de acordo com instruções prévias. E muito embora os rus;;os vacilamos em manÍÍestar o Quando. do rumoroso pro
tenham negado vezes inúmeras não serem os autores inves-' nosso apreço e .sincera amiza: cesso em que fômos envolvi
ligações posteriores provaram o contrário. .

'

j de, E' que (I dr. Telmo Ribe., dos, por denuncia absurda do
Como se tal não bastasse �--_:_--�'----._'-- - -_. , -

a própria atitude dúbia do�
s�viétieos e o seu desejo de
nao levar avante o "caso" in
�i"'aram sobejamente, se;em
eles os autores da mortanda
de. Por essa razão - aliás
bastante forte - continuam'
os poloneses no aguardo do
pronunciamento da justiça
lnundial. Em Nuremberg ten
tou -Se trazer o caso à baila
mãs tal foi o esforço .dos so�
viéticos, que êle fIcou como
"esquecido.". No entanto es
clarecimentos que surgiram
posteriormente, inclusive um
vasto inquerito que está em

àcp:r;os.seguimento, não deixam
lIII!IIoIitluVldas de que 'Kiatyl'u não
.7é um mistério para a justiça,
mas que brevemente - "será
motivo para trazer às barras
do �ribunal internaCional, -qúe
tera de voltar a funcionar, os
criminosos vermelhos.

.
.

O trajeto para eles é de
KATYM A NUREMBERG!

Redator: RAUL DE OLIVEIRA FAGUNDES
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RODOViARIA EXPRESSO BRUSQUENSE S. A.

� BANCO SUL DO BRASIL SIA �e�amos ao' conhecimento. da n()�sa !lrezada clientela e

�
, ao publIco em geral, que a 'Partir do dIa 15 do cnn'ente trafe-

". I gal'á a nossa linha de modernos l\1ICRO-ONIBUS entre Btn-

�
(FUNDADO NO ANO DE 1920) j menau e Florianópolis via Itajaí e Praia de Camboriú, nos se-

iJf DEPÚSITOS (JUROS ATE' 6%) g guintes horários:
.# TRANSFERENCIAS

:t;1
Saídas de Blumenau às 7 horas (

�
;p1 COBRANÇAS Saidas de Fpolis. às 17 horas (Sõmente nos dias úteis

li" ADMINISTRAÇAO DE BENS AGENCIAS:

:;; II,.[.AMEDA RIO BRANCO 67/75 - FONE 1068 ' Blumenau - Rua Floriano Peixoto n. 26 <Ed Mútua)

é.
� -

-_ B 1 u -dt e nau � Florianopolis - Rua Felipe Schmidt nr, 4.2.

r., .•.:"'..'l>..�.....��,,����,� A DIRETORIA

desta zona, porque o dr.
Wanderley Juníor tem sabido
corr-esponder perfcítnmonte os

anseios do povo catar inense.
CRIME OU' SUICIDIO?
RIO DO SUL, 19 - Nas

proximidades da "zona pert
zosu", ondc campeia o mere

trtcto em Rio do Sul, a poli
cia encontrou, morto, junto
'10 leito da Estrada de Ferro,
o corpo de Celestino Ribeiro,
casado, com 38 anos de ida

de, morador em Barragem,
ro fez questão de anotar, em

IAgel1te
Postal Telegráfico de neste município.

número diminuto, os casos Rio do Sul (e por incrível que Crime ou suicídio é a in
pendentes do IAPI, nesta zo- pareça o povo riosulense con- rognrta que permanece ainda
na, prometendo informar aos tinúa sofrendo ainda os efei- . e que ser

á esclarecida dentro
interessados dentro dos prt- os daquela nossa campanha, ele alguns momentos, quando
meiros dias.

.

IPorque
a Agencia local não rór feito o devido exame mé-

Quanto ao dr. José De Ler- obedece horar io algum, pre- dica. .

ner �odrigues ja é nosso co- jl1dicand? �emprc. os ínteres- GRANDIOSO BAII,E REA-
nhecído desde os tempos da ces do púbhco) fala deputado LIZARA' O "DUQUE DE
Cia. Lago, em Lauro MUller.,wanderley Junior o primeiro CAXIAS"

, Atualmente o dr. De Ler- � erguer sua voz na defesa do RIO DO SUL, ) 9 - Rei
ner Rodrigues vem dirigindo [ornaltsta. Morno I e Uriico chegará em

o Deoartamento Médico do E' que o dr. Wanderley J'u- Rio elo Sul dia 31 de Janeiro

IAPÊTC, em Santa Catarina. níor, embora paranaense de sendo hóspede oficial do "Du

Quahdo da ultima vez que nascimento, sempre soube ser �ue de Caxias".
esteve em Rio do Sul, procu- um vibrante dcfensor dos di- Quando do Reinado da Ale
rou o dr. Rodrigues anotar os reitos do povo barr íga ver- gría, Sua Magestado estará
processos pendentes, trazon- Jc. sm atividades no Esporte Clu-

) agora informes à respeí- Aproveitando a estada do be Concordia, no Caça e Tiro
to de alguns casos. orcclaro homem publico e11- 'Dias Velho" e no Duque de
O Delegado do IAPI, em tre nós, manifestamos o nos- Caxias,

Santa Catarina, dr. Telmo Ri- ;;0 reconhecimento ao deputa- G�nde e justo é o interes
beiro e O Chefe da Divisão do Wander-ley Junior, a quem re dos associados e f'requen
Médica do IAPETC, dr. José não conheciamos pessoalmen- ladores do Duque de Caxias
De Lerner Rodrigues, estão 1.e. em terno do baile anunciado
vivamentc empenhados na Em Rio do Sul o deputado p�lra o ultimo sábado do pri
campanha empreendida pelo eleito pela Uniãa Democráti- rneirÜ mês de 1953,
Partido Trabalhista Brasilei- :a Nacional. foi alvo de inú- Os foliões estão ensaiando
'.-0, na defesa dos mais justos mcras homenagens, entre as inúmeras marchas e sambas
intercsses da classe trabalhi8- "Juais de�tacamos o banouete e diversos cordões . carnava-

(Jue lbe foi ofere�ido. no" Ca- lescos deverão se apresentar
êa e Tiro "DiRs Velho", pelas no Grito do Carnaval de 1953
classes mais represcntaniivas no Duque de Caxias,
_.

Barreto Leite Filho

I
As autoridades britanica!'

le ccupação da Alemanha in

'ormarall1, onlem, em Bonn.

-lue o seu sprviço secreto ti

lha descobe"/TI um
..complQ ....

le nazistas �ndurecidos per
'onagens de c<��egoria sob :3

iitadura hitkriana. para se

1Dossar do ooder, Até às ul
'[mas noticiãs recebidas, sete

deles já se ac'aavnm presos.
3ão todos indh'j(k(13 (jlle 0 'u

')avam cargos. ·�m gC'ral, reh
tivameníe importantes, na

segunda e \11 ter(�eira linha
ia hierarquia nazisl", ou que
wando não 55) designari,)s
Jelas funções que exerciam,
'e disÍÍnguenl ;1"1' serem Ye

',·.!1 anos hitleris1:as, (;omo "'n

tal Heinrich Haselmeyer, que
�articipou do célebre "putsch"
··1e 1923, em MuniquE', primei.
ra tentativa do 11lturo Fueh
('er para chf:'gar ao que ch'=
�ou mais tarde, Entre os prl�'
sos figura o ant.igo "g'aulei
:er" de Hamburgo, Karl Kalf
,nano Tambem figura um cer

to dr. \Verner Naumann, .e

cretário de Estado do Minis
tério de Propaganda, que se

diz ter estado no abrigo da
,�hancelaria, dentro do qual
'}oebbels e depois Hitler se

�ó.ieidaram e ter inclusive si
,ia incumbido por este ultim0
de substituir aquele· Os de
mais são pessoas do mesmo

nivel, ou aproximadamente.
Até agora é tudo quanto se

5abe. Quando e como esses

conjurados pretendiam dar J

'1 golpe para chegar ao po
:ler, e com que outros elemen-

I
tos contariam, até agora não
rei revelado. Sem isto, é evi-

=====;:::;;::::;::===;;:::;:::;::;�.
dentemente impossível avaliar

�1�-"''''��������:�:<;����8::�����'�SSS:��S:!:S::8:::�::;!:;S:::;S;:==�:::;:"';:����S'�S��=="":(;11
I!> alcance que a conspiração
pudesse ter. Até agor:a ela pa-

'i
; rccc uma simples trama de

A
I Eanáticos ressentidos, nos

I'W quais o ódio é a ambição im-
potentes são maiores do que

e n a se poó'.<;a pensar que fosse a

sua capacidade real de se tor
.

.

na rem efetivamente perigo
sos. Evidentemente, a Policia
Militar Brítanica e o serviço
�ecreto das 'forças de ocupa

I ção não poderiam permitir

1·
que mesmo meia duzia de in
divíduos cospirasse impune
mente para restabclecer o

I'
hediondo regíme destruido
entre outras razóes, todas d(.�·
dsivas, porque os resíduos da

I ignomínia c da derrota n'-

I
centes são como não pode
riam deixar de ser ainda nu

merosos, na Alemanha, e se

uma tal iniciativa, por tela
aue fosse tivesse liberda,le
p'ara se desenvolver sem 01"11-

baraços, se tornaria suscetiv21
c.e criar s!tuações desagrada
veis. A oportunidade, aliás,
talvez se mostre boa para u",

novo exame, mais atento, do
Estado de coisas que persista

II no país, desse ponto' de deje
çóes da vergonha alemã, cc ,

mo do grau de contaminação

I que
elas consigam man�ei, na

sociedade germanica em rc-

1 construção.Mas extrair dai cOl1sequeE
rl,!s politicas de pri;;1eira ma

gnitudc. no plano int�rnaeio-

De 2 a 20" de diâme

tro, até 4 metros de

comprimento, para

esgôtos ventilado

res, águas pluviais"
etc. Peças especiais
c conexões de todos
os tipos,

Informações Ufeis

I

" LEVES

• INOXIDÁVEIS
• ECONÔMICOS'
• DURABILIDADE
ILIMITADA

FABMACIA Bt;
PLANTA0

Acha-se de plantão, de
5 a 11 do corrente, a

Farmácia Glória, á rua

15 de Novembro, n.O 591.

TELEFONES MUITO
CHAMADOS:

POLICIA .
1:)16

�OlllffiEmO� .1aS
HOSPITAIS:
Santa Izabel .. .. 1196
Santa C'at8rina .. .• 1138
\laniCípal _.' ., ., 1208

Asslstencla Publica
A' disposição da popu

lação local, encontra-se .nO

Hospital Santo Antonio,
a ambulância de "Assis
tencia Publica", que a

tenderá, gratuitamente,
todos os casoS urgentes
de enfermidade ou de
ferimentos graves, a

qualquer hora do dia ou

da noite.

PONTOS DE
AUTOMOVEIS:

"I Rio Branco .. 1200
Praça Dr. Blumenau 1102

e 1178
RUII B. Retiro

.

Agente Geral:

N. I� ZADROZNY
Ruo São Paulo, 3275 • BLUMENAU

iH

Impostos a palar
NA FAZENDA
MUNICIPAL

Está sendo cobrado, du
rante êste mês, o imposto
predial (2.0 semestre) e

taxas de consumo d'agua,
até o dia 15·

NA COLETORIA
FEDERAL

Durante êste mês, será
feito o adicional restitui
vel.

ESTÁ (HOVENDO NAS VITRINES DAS'

EL

Pela Sra .. Patrkia Webber
"Na úIlíma ,1istà: de condecorações {la rainll'a Eliza

hdh fil, a sra. PatriCia Webber; esposa de um dfretor tle
1J.lantacão de. borracha: da Malásia, recebeu a altá distin

�'fio de' fi'i, B. E. (J.\I:embro' da Ordem do .Império �ritâ
IlÍCO) .em 'reconhecimento por sua. "grande bravura, de

dicação e jovialidade diante de condições adversas".
LONDRES, - 13. N. S� � Hámais de.4 ânos, .a agressão

arn1ada e o terro�isn:lO comunistas estão á _minha porta, Meu
marido, Donald, e diretor de uma plantaçao de borracha de

1.100 hectares aproximadamente, em Layang-Layand, no 'Es

t,;do de �Tahore, na Malásia. Vivemos e ti:'abalhamQ� co� nos

sos quatros filhos pequenos. e 450 'empregados por tras de

cêrc3S de arame de _3 metros de altura, Est<l:m()s sempre aler-

i >'15 contra qualquer ataque eventual:· .' � " .:. : .. ....
•

A.. selva essa Ti<assa. espessa e pantanosa onde os, comu

nist2:S se es�ondem das tropas. britânicas, das !rc:pas do pa�s
.. do serviço,s de segurança, sobre 4/5 da Malasla .. Esse paIS

tem uma populaçã::l de m�üs de 5.250,�OO pessoas, compostas
dc malásios, ehíneses,_ mdIano� e paqulstanos e fornece cer<;a
d�' metade da prciduçao .mundIal de borracha natural e maIS

�� l,lln tcrço da pro�ução m�n.dial d� .e�tanho. Des�e 1�4B,
(I's terroristas .::omulllstas fa_natlcos utIhsaram todos .. QS metoc

dos de violencra,:..de t�rr?n�mo e de sabo!agem para <:!-es_or
gani,sar .

a produç!10 e 1l1,tumdar a popltlaçao com: O obJetivo

de dOlnlnar .o palS..· . . ..

'.,
. Para nós, fanü!ías de .diretores de plantações. e de minas

_"\fde estanho, e pal'a 0.5 homens e mulheres das difer�ntes .-:a-
,

"as que ganhal�_a v�da em nossas' terr!is, o que eXiste ha 4

:. aS nessas reglOes e uma' guerra;. e nao !J. gue pode evocar
,,11 .

"t d' ·t ·t' t
� Ofl'Cl'''l'' t d_:.',o1esmente. no esplfl o. c U1Ul ·os o er no" "os ri O

� 1.1� A _,-.. "10 • ,

ue enlêrgencla .

---------
--------------_-_

.. - -- --- -,
---- -- ----

rcs Dara tirar-lhcs todo o valor. Entre 10 e meio dia volta á

A·..•.. v1il1.d·a .da es"p··os·a" d·.o· pia..ntad·nr trle borr.acha na alásia ��:��J;���:��o���\�r�����:���� ;�fme;sc��ó�·\�u��:�\�?·c��:
U Durante o dia ajudo na arrumação da casa de 7 comparti-

_'-
'

_

.

,__ mentos, a cozinhar e cuido do jardim. Nossos dois filhos mais
.

,.'. velhos, Anna, de 11 anos, e Clive, de' 6, frequentam a escola

Meu ;;bungalow" está situado num jardim sobre. uma esposa e um "baby" de 10 mêses calram. numa armadIlha.e de Cameron Highlands, que fica a mais de 600 klm" de casa.

colina, limitado dos três lados pelas plantações de aproxima- ·foram mortos, Mais redentemente, quer dIzer, dur�nte.os seIS f Nós os conduzimos cada três mêses em. carro blindado até

damente 289.000 de seringueiras e no quarto pela selva· Os mêscs de férias que desfrutamos na paz do campo lIlg1es, sou- Singapura e de lá prosseguem a viagem de avião. Os dois ul

limites exteriores da plantação estão cercados por uma imc bemos que um velho plantador, muito qU,erido de seus ope- timos, lain. de 4 anos, e Célia de 2, que falam apenas algumas
portante cêrca, e, ,no interior da plantação, a parte onde' se rários, havia sido morto quando se aproxnnava de seus em- palavras de inglês, tagaleram alegremente em malásio brin-

encontra minha casa está cercada por uma cerca idêntica. � pregados para pagá-los, cando de terrorista e policial em nosso jardim cercado de ara-

.A� noite, tôda a região é iluminada por projetores, e mem- , ,
me.

bros das fôrças de. segurança armadas fazem um patrulha- Nossa casa r�unca fOI .at,!cada ,dcsde que a ha.bitamos, .em-
menta constante Meu marido e eu nunca dormimos seül' ter bora tenhamos fIcado mUIta.., v,:zes alerta e OUVido, de dIa e

á mãos armas _:_ meu marido uma metralhadora ou um t.e- de noite, oS tiros e os bombardelOs efetu�dos pel� RAF contra

',' 1
- ..' t'

.

- f 'I' d 'I t 'd'" a selva. Contudo. pouco.antes de nossa ll1stalaçao, um bando
volveI. As re açoes SOCIaIS en re a:> amllas os p an a ores .

t
.

d' 1 t I'a-" de madrugarla 'ateou fogo.

"
- 'd 11a '''[ala's'l'a ce saram" to'da pes" de terrOrlS as lnva lU a p an a",<v"',

que sua, Isavam a VI a .J.'. S ., soa

]'
··t' f'-b'

.
. metI'alll0'u o "bungalow" e empl'

.' . 1 t
-

.

t d t d' nos eSCl"l anos e na anca, .'.,
-

que VisIta as p an açoes no momen O eve es ,ar p_repara a pa- lhou todos os móveis para queimá·los n1as o "observador"
�a chegar antes. do toque d� recolher que soa l'lgorosamente.

d
.

l' d, d'· -t'
.

e todos fugiram oara a selva
as 19 horas, e a passar a noIte. no local.

.

eu. um asso no
,

e a :'�I e�Cla 1
"

. " .

A possibilidade de caír numa emboscada está :sempre' pre-
sem ter descobertO odUdOl, sua es?_osa e o baby. de 6.meses

sente. Atiraram no nosSo carro quando dávamos.Uma volta que. estavam escondIdos no ?an�lelIo, Os comunl�tas tmham

pelas' plantações em duas ocasiões, mas fe1i:;::mente não fomos bebido �odo o cogn�c. que se achava na casa, � �avlam �esm?
feridos. Agora, meu marido tem um carro blindado e Uma r�spondldo el:_n m�la�1O a un�a te��fonema d:ngld.a ao O:lretor,
guarda armada que o acompanha em suas saídas quotidi�ui'as dIzendo q�e esse ultlm� r:avla saIO, O que e multo sutil uma

e nos três dias da semana que nos dirigimos a Kluang, a 32 vez que. todas as p�antaçoes receb�n: f:-equentes telefo_nemas
quilômetros de distância, para as compras da casa. Apezar do servl90 d� segu� ança .para certificaI -se se tudo vaI, bem,
de tôdas essas precauções, estamos continuamente debaixo de Nossa VIda c:; de VJgl�anCla con�tante, Levantamo-nos as 6

,'..

.

.. .... ....
., . horas e depOIS do cafe meu mando .parte, armado e acompa-

forte j»reensão e os terroristas têm feito muitas vítimas. Há nhndo das guardas, para � vistoria �a' plantação. A's vezes,

ap�nas 4 mêses um jovem plantador de terras vÍsinhas, sua descobre qltC durante a W,llLe os bandidos golpeanun as ál'VO-

Capas Lorel
Para sua proteção

MODAS CHANEL: -. A Rainha das t�odas

e imperafriz d0S precos
, _"

J

Rua 15 Nov., 1:J9:l . l'ro:;jmo ao C. BlUlllcllau

".

.s;;.:;;:-���-SSSS��
-_------- �---

-----

A policia telefona a cada hora para '0 escritório de meu

marido a fim de controlar a situação, As guardas armadas fa
zem seus relatórios periódicos. Si a polícia não obtem respos
ta, saberá que os terroristas cortaram os fios e se precipita
rão em nossa ajuda. Nessas comunicaçõe.s telefônicas os mo

vimentos de lado a lado são sempre feitos com muita discre�
ção, em caso dos comunistas prepararem emboscadas para
capturar as mensagens.

Essa é a vida da família de um plantador de borracha

I'!i Malásia no momento atual, mas como me sinto feliz de a

char-me novamente na Inglaterra, pela primeira vez depois
de 3 anes, tenho satisfação também. de retornar a minha vida
na Malásia.

Confiamos que com o General Sir Gerald Templer, alto
Comissário na.Malásia que a Grã Bretanha enviou para to
mar medidas firmes contra os terroristas, a ordem será res
tabel('cida e que um diá possamos ürr;mc;ll' 01:1 e{'l'{',,;:: de :U':1-
me t: viver novamente livres.
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ANIYEIUA'ijOS: '1 cujo nascim�nto se verif�-
cou na Seccâo de Materm�

,
- FAZEM 'A;NOS H<?JE: dade do Hl�spital "Santa
-

a. srta. GI!'i�la Reíner, Isabél", é o motivo .da rue
da SOCIedade local;

,

. gria que reina, desde o' d� ,

" -:- a sr,a":Paula CurbaI?-l ,6 do corrente, no lar do sr.:
Leite, esr:os;3., do ,H. 'Alel-' Salvador L. dos Santos ,'e
des A. Leite; I sra. Lucia dos Santos. ,í'
- a, sra- Ern�stina Lo- 1 '_ Acha�ª�:;- enriquecidc

rem, esposa �do sr. Rudol::,o ,{ .tambem com o nascimento'
Lorenz e residente em Pas-

de um menino, ° lar do ,'sr.
so Manso;, Jacó Maffezzolli e de sua
- o :r. RemoIdo. Kr_ie-': exma, esposa da. Celiná

.per, resldent� em. Tlmho;, , ,Maffezzolli. tendo o feliz

.

- o sr. Joao La�a> fun-. evento, se rezístrado dia ;9
cionarro da Fabrica de do mês em �urso na Se '.

GaLJes Medicinais Cremar çãü; de Maternidade do Ho�-
S. A., e

. pital "Santa Isabel".
- o sr. Paulo de AgUIar \1". �

Moretz, residente em Ita- f ,!aJanles�
jaí, - Estiveram hospeda-
,CASAMENTOS: . dos na cidade:

,

- No Cartorío 'de Regls-: - -HOTEL REX: srs. Ilía
'

S ! tro Civ!l, desta cidade, rea- Lqdypensikv, Luiz Otcro 'e

lliz�r-se-ão, h;oje, os se- sra., Geza Reichmann, Pau-
"Esta pergunta é feita por l gumtes casamentos: lo Tavares de Luca, Carlo8_'i

muitas mães, e futuras mães,
.

- do sr. Manoél Men-: Saltes Paes, Cruz, Wolfgang .f#,
algumas ,por.que ;',' exagerada- donça ,inuustriário', resí-: Paul,'Arno Hedler e .sra.,
mete preMup,\d�ti pelo futuro d t' 'n' .

"d G' .

G' B' h' O' l'
Hsico e psíquico do seu filho. en e no ,anTo o ,areIa,: :r'luseppe rr�sc 1, swa, �
outras porque consideram tal- com a sra. ::\',\!'a, Mana,' da r do Russo, :Jose Gonçalves
vez muito. !lesado {} período Cunha Dias, tambem resi·· Pereira e srta. Alvina Gon-
da a�ame'btação e desejam, dente no bairro .do Garcia, ,: çalves Pereira, Luiz Mall-·

e
' . ,

râo Rodrigues, Nestor B'.
,

, - do jovem Ingo Passold Rosas, Adolfo Walter Chrís.
filho do sr. Paulo e mann, Hans Wiesbauer e

Ana Passold, com a família, Ar'istotildes de'
Edeltraud Goldacker, filha: Freitas, Jorge Demeste ,e

do sr. Helmuih e sra. Ana' fEmília Antonio Alves de
Goldackêi-. "

.

'Carvalho, e sra. Anna Bri-

Plascimentns to. Santos.
"

. ,
"

--,. HOTEL HOLETZ -'
srs. Manóel F. Soares, .Ed-.
mundo Leitnes, Emílio Gi.;."
.ràrdl, Heniz Werner, ,João'
Machado, Cacio Kieschi�.
Americo Leites, T,inÍo.tió., c

'

Bussmann, Domingos' .'i�í�
xeira ,Guíraarães, }\,'!�ul'icío
Silveira, Paulo Gliveir"",,�'
Italo José Negião

"

HOTEL, D1J.RMA
.

.
. . .

BEM - :·;rs. Milton Wàlk'Y-
- q.ue, o Jardul? ZOO!OglCO de .'rio Liberato JoséR. VI"e' '.Par.is c o mais velho do I'

". '

,"

1

mundo Dois conta 764 anos ra da Costa, Tr::odtir,ieo ..

.. .:. de idade,- tendo s�do f1;lndado, i Dias, Felipe, de Figueired,o,
em 1188, pelo rei

FehP�-A�I-1 Leite,
I. Costa Silveira ' Ai:� .

gusto, com alguns ammais arrd S' 1'· c,

:que lhe foram oferecidos pelo znam ,0, .. erglO, Gf1n�raL1 ' e',

rei Henrique da Inglaterra. AJao de Almeida. '

- que, na escuridão uma 11\':p e"f d R�, ,

'

, pessoa que sofre' de daltonís- 11 [ee I C) «) .11'1# J
?'lo distingue melho� �. ob- CARNE DENTARIA f. e.

Jetos. �o que um índivíduo VIT'I\M,I1>.TA 11')de VIsao normal. ", .ta., "'''I a, 'Ji

- que os Estados Unidos A falta de vitamina
sicas, seja da mãe, seja do fi

, lho, que devem induzir a um
têm uma produção maxima

, de aço, em tempo de paz, de
ou a outro aleitamento; .ísto 80 milhões de toneladas, a
é, se a criança está bem .e a

, mãe não só goza boa saude e
qual é muito maior do que a

Olh'
tem um Ieíte rtco, mas e" tam-

de qualquer outro país do não só preserva
ando para (I esquema, voce A

. .

'1 t bl .•• 11 15 v d

I
p rrmerra uas res 113,.1:' bem psi' t t '1

mun o. 'contra a carie"
verá como é facil talhar c fa- Prosseguindo €111 nosso plau<l {(ue apreseutimos ao bom gas- _ ,qul�amen e ranqUl a, - que, desde 1874, não c- i
zer este bonito modelo dc.ves- de ;qJ1'esentar rnorielos n:>,ra 11 to dai leitoT:l é em seda oran-

nao ha dUVIda de que a crian- xiste mais na Suiça a pena de seg�l:do alguns
tida caseiro. fIlie 5�rve tam- boneca de sua filha, damo.;; ca, com )Jala ue !aíse. A se- ça será, prejudicada se lhe for morte, que :foi abolida pela au,::aha a cura dos

�ef!1 para banho. {le so�. Muito i ll_?je uma .i,lltel'(;s�ante suges- gunda é exc':!utac1a em algú- tirado o seio materno;
�

Constituição Federal ali pro- ca.riados. " ,

facIl tambem (" vestir e'3t�,' tao: este vl!st! •.linbo de .1ohn" :dão quadriculado, com inte.-
,

Se a mile, no 'enta�to, em.- mulgada, naqu�le �no.. ','Use' leite mal1te] ... ,:';;i,';e""�_ '

llratko modelo, (lesa ressante ,1eeotc ..t\!rmando re· ,)ora aIlarentement.e sa, e agI-
- que, o pnmeIro navIO a 1

:
"

",a� �, "

, 'A, c?,rtes· A terceir..!, !linda m.�is cada e nervosa, em suma se vapor a atravessar o Oceano ,ll,le_d-e LeIte miOS e, fIga-

cores
SImples. tCh1, uma mcrnstaliao não suporta a amamentação' Atlântico foi o norte-america-' ,dQ, pois esses alimentos'

I
de renda 1'0 i'b'Ql'te da fren- é aconselhavel, neste caso, re�" no SAVANNAH; e que essa I' .f�;t�e�em.a vitamina:ri 0.' .

ti
te ' correr a um produto artificial travessia, sensacionalissima n� . ,

� d'" ..:1;/ ',.1:"
e isto tanto pela saude da época, realizou-se no ano de llecessana a "lU! e ,,;�J)�'.' .. ,'

tivo relacionava a côr com ':i pll iVRAS {ftUZADAC'
mãe como !leIa saude da 1819. {l.entes - SNES. '.',. v

religião e, por conseg'ninL, Pâ_ll K J ,�riança. E é em defesa da mãe
com o incognoscível nosso�: PROBL}�MA N. 537 que os medícos aconó;elham

progressos na '('iência da eôr ARNALDO GRANER. que a amamentação não deve
�e atrasaram lnais do ,que TAUBATE'

durar mais de seis meses; e a

nossas pesqui.:<as sobre' <l' na- criança. fisicamente, não é
Illi'cza,

'

prejudicada !Se em vez do lei-
Ainda no esplendor �a lda-: 'te materno tem ,o leite artifi-

de Média. quando a ll1<!gnifi-: ciaI.' Icência da arquitetura gótica; "L_l--l.--Ir�.......,,�-jr-"1Lestemunlu1"a f) progresso do: 11
]\'[as na pergunta aludia-se

'lmem, a côr foi relegada })H- Z 1-4-r-�_...
L_J--'--I tambem à saude "psiquica" da

ré{ plano secundál:io, '" sé' é pos-: 2.
criança, amamentada artifi-

sivel dizer que' OC'(.lpàva qual-, óI' cialmente ou não. Neste ca-

quer plano, Uma 'das' reacões' I>
30, se a' saude fisica e psiqui-

da escola de arte moderna foi, 'i ca da mãe, e portanto a

dar à cór predomínio sobre a 4
"qualidade" do seu leite não

forma. na pintura. Os grandes
I-�-+--� deixam a, desejar, o leite do

mestres ficariam chocados .s I....-t._,,;f;-.-l_;'+--i-t--t
seio é, sem duvida, vantajoso

0111 a pintura moderna, não., /_

mas não "decisivo".
tanto po'r causa da sua ten-', '" O mesmo vale para a dura-

ctencia ,para o subjetivisme' ção da ,amamentação: ,uma

COlno 11elo S
•

"fI
' criança a,l, imentada por dez

" cu lISO
'

agrml-; HORIZONTAIS:
te" dacôr.:" meses com leite' natural não

-=- 1) Capturar - 2) Signa tem maiores probabilidades de'A linha que formam os ar-· mourisca do crescente; espe- tornar-se psiquicamente mais
ranha-céus de Nova York é; cic de guizado de camarões c

magnifica. se a contemplar-.: ervas _:__ 3) Cabelos brancos; "��..,
mos de um navio que entra.' 'pessoa eximia em qualquer'
na baía. Mas não se pode dei-' atividade - 4) Indica lugar�
xar de pensar quanto mais' gesto (fig) - 5}, Recusa, pe
bela seria se os arquitetos se' queno :poema da Idade Media
tivessem preocupado em jun- �larrativo ou lírico - 6) No
tar a cõr à forma nas esl:ru-' 1ne de uma planta aracea.
Juras dos arranha-céus. Uma

I
VERTICAIS:

i�portante feição de revo_lu- I) Nome de .u mplaneta .te-

çao", pro:,o::ada pelos arqUlte-; 'lescopica - II) Haste de es
tas braSileIros c os dR escoo, para; titulo dos 'bispos maro�

1<., fran.cesa, como Le COl'bu-' nitas de origen1 siria - 111),
�Jer. Ia! o liSO da côr na arquÍ- Denominação' 'geral para os

'_ct.ura. elemcnto de que de�- anuros pequenos; exprime es

cUlda�am os europeus, atraves' panto - IV)' Igreja episco-
• dos secnIos. pà1; além. - V) Cuidado di-

M<J.s ess� reintrodução'
.

da ligente; ,rio da; Suiça - V:t)
côr em nossas vidas nã�)' é a-' Enfiada él.e con.tas que lnar

penas questão dos lnutáveis cam 15 dezJ'luas.

I gasto� do homem. Começa- O A' fi 1mos H verificar que a côr de- r. [res onça ves
, sempenha importantes fun- - A-VVJ>G@i)':_'
çrw:,;, que !)odem ser avalia
.-Ia" cm tênnos de saue1e, di
),b_�il'o e diciéncia no' traba
lho.

Sabe-.sé,. heje, que a.'S pare
des pintadas de 'branco exer-'
cem ínfluência irritante sobre
a maioria das pessqas. Contu
"). milhares de hospitais, no

mundo inteiro, pintam 'suas
paredes de branco e os doen
tes custam mais a curar-se

Ipor esse motivo. Os fabrican ..

teso por l'ua vez, empacotam,
seus produtos no papel que

•
(.Conclue na Z.;l. pg., letn B)

sã do que a que é amamenta
da por somente seis meses.

Os controles experimentais,
sobre a que.stã.o. não llão, por,
ora, estatisticamente Sltncien-,
tes para tm:)a. reSp.osta üecidí- i
,âamente,MÍTmativa ou 'nega- i

Uva. O bom senso, porem,
,

aconselha q:Ue é bom, nestes

éasos, rtunca::' .!.':fot!;íat" a natu
t'eza� se" uma mãe é sã e po-:
ire 'atmimentar, e ;se a criança'
,desehvo1ve-se: 'úormahrtente .

''''m -O' seu leite, é intítll e' per"':
feitamente dispensavel' J:"ecor-,
rer â .aliíftentaçãQ ;n;tifícià1.
'E se .à 'criança;,aos seis-sete

A R-A- O R 1: B E L O I meses átingiu o peso.que 'dÉrve:
,
':,

.. 1; : '

"

atingir 'ilãó' deyera· ser manti- �

A'�v'''on,,'::ol'dl'l'
' 'da' ao :seio, continuando' um',

a gu v sacrilidió:�:já que'a amame'll.-'

Atende eni·';'u':'':'�uer co- taçao -é 'taníbem �um sacrífi-'
... � cio. para li mãe - e' ati'iscan�

marcas do Estado- do dar-Ihé:iúh, â1i1nel'ltó Ç,tue
- BLUMENAU .. -, 'jã deixou"de'.ser',COlnpleto, e

Ediflelo por outro !�ado· trazer com,: is
so, preju1zo"s' à saude da mãe· '

,.

, i
i

Rainha diU Modas ,e cimpe,rafriz
preços apresenta a última novidade em;

,

Vestidos Bangú 195,00
189rOO
520,00
3-70,0,0
420,00

das

Parle

Vesfido Marce

a influênciaCHANEl para sua eleganda ..� Rua 15

Dlu-
NQVA YORK - A atitu

de da sociedade a resoeito do
fenômeno natural que cha
,namos côr. des'cre\'eu um cír-

I
cuIa qúase cOfD,pleto. porque
hoje" com'. nO:5 tenl�)OS pre-

1 hístóricos. o ho; nem tornou a:

:�======7,..""=""",======"","",""""",,,�.� descotl'ir () grande efeito psi
.....""'""'""=""'"'==<LLL==""""="'tr.G=======m��������"l

I

calógicc' que :l cór pode ter
;:obre a .. ida.

- - - -- - � - - - - .- - - -
- - - - - - -_ - Os det'ol'adol'es. O.'S especi�

�r���""",,�·�"..r4'r.,/y-.....,.,�,,���...;t,;:""';#�ffl-�i)..�-:,t'�,.��A;.-.#���"§��t>.f;.�I'" ',istas em ilurn.1nacão. ot-: pSI-

';'; {.� cólogcs. os técnicos em outros

t� E N [;J f. N H O n � A R R O Z �'"'' aspectos da viela modt'rna es·

�
.,. ._. - L

l
tão descobrindo meios de ia-

I fi " li: M � A f li:
� zer com que a cor dos obje-

� I<l ili. !'li � �í:l ii A '" .J L �� tos que nos ceccam possa

I
�i tor.nar mais atraente a COln-

, � plicada rotina cotidiana de
1>.l'1T1H1a-se um eng'enho de arroz em Jaraguã do Sul. � nossos dias, e menos prejudi-

�" Ti'al<Jr (;{)m Reino!;!\) F.an.' em Pkarras uu eom Amadeu ft c�al para ,no�sas energias fi-

I
.,

� sIcas e pSlqmcas.

Eapíid<l. De Mio em Curitiba á rua Cado:; de Carva- W Sabemos, pel<ls descobertas

I� jdOS
arquelogos e sociólogos,

,,,
Ih", 1610. que, o homem J?l'imitivn usava

51' l1. cor como melO de emocão e

;�f..f'F''''''Jo''',,'··V..�''r''V..'''..-;'�f;,<f,<',..��...���<f,':'''''''''''''''''H'''...''/..'>f,>.'!',>$''...�$� e.,...:pressão comunicahva. ·Tal.
vez porque o homem primi-

-----------_-------

de Novembro 1393 próximo (ine

menau,

1 COME'RCIO· DE SANTABANCO INDU'5rRIA E CATARINA A.
� Ma irh'; I T A J A I'

Fundado em 2:l de Fevereiro de 1935

Capital inl.egralizado
Aumento de Capital

Endereço Tdcg "INCO"

Cr$ 22.flOO.OOO,OO
27.500.QOO,00

Cr$ 50.000.000,00
ao.ooo.OOO,OO

Cr$ 80.000.000,00

Fundo de reserva •.

Total do não exigi v.el

'rotaI dos depósitos cm 30.6.523 .. Cr$ 680.000.000,00
A(rENCIA.S f� ESC.RI'rORW5 NAS PRINCIP AIS PRAÇ \8 DO ES

'fADO DE SANTA Cl\TAIUNA, NO RIO DE JANEIRO E CURITIBA
TaJWa5 de Depó·;f{os

�p6ldtOll�. vista '(sem limite). 2% DEPO��UTOB A PRAZO FIXO
DEPO'SITOS L11'.1ITADOa Prazo'mínimo de 6 mêses 5.1/2% ..

LímHe de Cr$ 2'ilO.OOO,OO: ,
4,1/2'/'b Prazo mínimo de 12 mêses 6%

LimitB de Cr$ 51.>0.000,00 4% DEPO'SITOS DE AVISO PRE'VIO
DEPO'SITOS POPULARElB Aviso de 60 dias 4%
Lh.nih' de Cr$ 100.000,0,0, 5%. Av�so de 90 dias 4, 1/2%
(lleiil'ndas semanais Cr$ 20.000,00) AVISO de 120 diaa 5%

CAP ITALIZAÇAü SEMESTRAL
ABRA UMA CONTA NO "INCO" E PAGUE COM CHEQUE

s

'

.

....

pelo'menos -reduzíslo, mas com
a conseíerrcsa -tranquila.
Como resposta a tão [usti

ficada pergunta, eis o que es-.

clarece um" .especíalísta, afiro,
mando 'que para resolver o'

problema basta só um pouco
de bom senso.

O leite materno. é claro, é
o alimento mais completo pa
ra uma criança, embora os

produtos artificiais hoje €m:

comercio, sejam preparados:
com tais garantias que podem
pretender a mais completa
confiança.
Mas são as contíngencías :fi-

Senhores
RECEBE1\>IOS

B01VI;-RRIL - CÊlJ,il, ,PARQUETINA
-- I?ERMENTO FLElSCUMANN

C �E R E 'A ,L .I S TA:"
C.. A T A R I N E'·N 9,,,,e·

Comerciantes

Togai - alivia as ti6tcIl !!lOm figutauçe' ... '"
rapl4ez.

lOial - é Indl(ado cOlltra:

Dôre� :de :cabeça l'Be�friados /Nevralqlas I G�l�e .,.'.
ReumatIsmo Clatlca' .•!f'�'�'\'r;,l

TogaI • �uxilla 8 �limín.ção do ácido úrico. Não I!xer';e qualquer ação
depressiva. O. comprimidos de Togai dissolvidos em ag';3 ,ão lacels,de ,

tomar. l\\jlll.r". de médico. atestam a sua eficácia, To.;, " ",,,dil:am,entQ .'.
que se pode'tomar com .b.olul. confiança.

,

:,'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



v u acasso

c rta se rov idências

PARA DIAGNOSTICO E TRATAJYlENTO DAS

Moleslias DE OLHOS .. OUVIDOS
NARIZ e GARGANTA

esle Instituto }�spcciaHsat1(1 está l\Xalr!Jifka
mente lUoniado e Instalado com a -mais
l\'Iodürna Aparelhagem para todo e

Qualquer Tratamento da sua

especialidade
Tudo O "CIl Instrumental foi Rcccntcl.t!cnte

AdQuirido e Impnrtado da Sutça
Alemanha c Amcr'lca do

Norte.
___O$��

__

GABiNETE DE RAIO X
•__

o**�
__

Al'AUELUO I\HJ!H<:ItNO Sml\1ENS I'ARA.
DIAGNOSTICOS EXCLUSIVOS DE DOI�N·

ÇAS DA CABEÇA.
_I't$ ••__

Gabinete de fisioterapia
BISTURI ELETRICO (para operações sem

sangue)
ONDAS-CURTAS (Ultraterm Siemens

modelo 52},
INFRA-VE!'�MELrrO

... AEROSOL (Aparelho in-
·glez para nebulísação no tratamento das slnn

sintes sem operacão) . Electrnccagutação,
Diafnnoscopia etc.

Gabinete de Refração
PARA EXATh'lE DOS OI,HOS
(EQUIPO-BA'USCn-1LOMBJ

PARA RECEITAS DE OCUI,OS J�
RESPECTIVO CONTROU�

DAS U';N'}'ES RECEi-.
TADAS C/VERTO

METRIA.
Microscópio binocular - Lâmpada de Fen

da - Perímetro),

A rainha das Modai e impe,ªfriz· dos
preços apresenta a última novidade em:

SaiaS plissadas ii
Saias Paris à
Saias Bangu ii
Blusas Nailem à
Blusas Paris à
llIusas Afia �$
Blusa! Mirianl ii

-,:�,
l�- J;;'\� �

MOD�� (HA"Ei para SU� elegancia.
: " �C�.' ..-

� ,-
<'

' o

Rua 1S de Novembro 1393
-

-- .. -_'.' _" ... -

320,00
310,00

- 90,00
210,00
85,00
7&,00
.58,00

�' .. :- <{j'

Gabinete de Traumatologia Ocular
EXCLUSIVAMENTE PARA TRATAR ACI
DENTADOS DE OLHOS - mn:CUTA rERl
eras - C1JNFECCWNA LAUDOS E DESMAS-

CARA SIMUI,ADOR1';S.

Ofidm� fabricar qualquer filmes e máquinas fOlográficas
'" ..... Ihores· qualidades

RUA 15 DE :NOVEMBRO, NR.

.. - ..

COt·1PLHO

O'CUlOS PARA

Upo de lentes

SORTlt\1ENTO DE 1.436
SOl E DE 6RA'US

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I I I
1':::I�ro::;:�a��:derd�oe:�I��::í:�nIO em torll�!P�:ni:pr�t:���lhe_á IIRafaersiáôêbes depois de cu prirpeaalda lei da Inlervençao estatal na ecunomia I '.. ..

b
'

LU�� :����·vli�i�:�����)Si�n� �r� I �;:;, �� �:;�e���:���c�'!��a��e�= :��n�o::Sa �:�����a ql��. �����: n��� oferecido um almoço I[,na cadela 'ocal pr'allc,ou, 'oulr,o rou U
tFederação do Comercio do Estado caitar a apltcação da lei nos mol- interpretada, deliberando-se. por , 1. .

de São Paulo, na ultima reunião des cm que vem sendo interpreta- fim. conservar o assunto na pau- No próximo domingo, dia

I
da na. dh,:lsa do munlclplo .pe-

da entidade informou que. em vir- da - o que tornaria a situação aín- ta dos trabalhos, devendo sobre 25, esta cidade receberá' a vi- ,las autoridades íocaís, apos (}

tudc da interpretação que a Fis- da mais dificil para a classe quando ele na proxíma reunião manífestar- sita honrosa do Coronel Ernes- que realizar-se-á um lI:lmoço Ha dias da semana passada dcncia de um amigo, Pl'es?e.n- o nrcduto do roubo. O auda
ealização da eOAP vem dando à fossem instaladas os chamados +rí- se a entidade. to' Dornelles, governador do I em hom,en�g,:m ao e�llnente noticiamos o roubo perpetra- r tindo a ,t)resença da poücía, cioso meliante; que já cum

lei 1.521, que dispõe sobre a inter- bunais populares. Em seguida, o O sr. Alexandre Hornstein, ao Estado do Ri? Grande do ,Sul, . home,m publ.lCO, na se�e doo do no município de Guara- I Rafael Sanc;_hes tentou. evadir- príu pena de seis meses de ca

venção do Estaco no dorní riio eco- advogado-chefe da Federação do relatar os tral�alhos da Comissão que a convtte do, sr., Irln.eu I TabaJara Tenl� Clube, of.e�ecl- I mirim por individuo desco-! se, o que nao conseguiu, ca�c' dera por crime de furto, .e!'!
nomico, quando os proprios ju,- Comercio. sr, Fernandes José Fer- de Turismo e Hospitalidade da en- Born,h�u,sen, l,er�orrera var.lOf' do pela Prefeitura MunlcIpal. 'nheeido, que entrara. na resí- I do nas malt:as �o cerco polí-. contra-se detido, A policia
ristas ainda não definiram clara- nandes, .rez detalhada exposição em ttdade, lembrou � conve�iencia d�, m�lllCl.pICS do '\ ale do ItaJa_l.! AIl?S a homenagem que lhe dencia do tesoureiro da Igre- I, cial. Conduz ido a presença. do continua investigando sobre
mente o que seja lucro patrimonial na reguJamentaçao da leI que Cria O Ilustre chefe de estado gau- ,sera prestada pelo governo ja local donde furtara um 'j Delegado

.Joao Gomes, ta-ajan- outras falcatrúas que,
a Ferteraçç áo do Comercio, por in- --------.-- o mercado cambial livre, não ser cho chegará aqul acompanha-I municipal, o' guvérnadar Er- terno d� casimira marron e do um terno de cõr marro!'!, I

me-se, Rafael Sanches
termedio de seu Departamento Ju-

II
III

d 81a
esquecida a parte refe:e�te ao cam- 'do do gover-nádcr Irineu .Bor- m;sto Dornelles seg'urra Il,:<ra cerca de 'sete mil cruzeiros em primeiro indicio das susper-v j praticado. "

ridico, esti! estudando aquele ,di- c�n O bio manual. que constítut uma ver- nhausen, do

contra-AIIDll'an-\
RIO do Testo, onde pernalta- dinheiro. tas, acabou Rafael por confes- APEDR,EJOU A CASA

ploma legal. corocando-sc, aSSIm. dadeira necessidade para a polití-

'I
te Nelson Carneiro, 'Cmte, rá.

.

sal' o roubo em Guaramirim, ALTAS HORAS DA
II disposição de todos os sindicatos

ti
ca de incremento do turismo es- do 5.0 Distrito Naval e outras A policia local iniciando as afirmando que escondera o di-.

.

MADRUGADA
miados que estejam interessados trnnnctro. Informou. depois, que personalidades de destacada. A vis�ta do chefe do- execu; diligencias para a descoberta nhclro debaixo de Ul11 pínher- Matilde Westves, residente
n? assunto. Acrescentou que. _Cl:, Transmitiu ontem o eprgo ao no- ti Comissão do IV Centcnário vai' prnjeção nos meios politicas e : Ovo gancho a Blumenau �sta do criminoso, de póssc de in"

ro nas proximidades da resi- á rua Amazonas, no Bairro
vista dessa mesma [alta de deftrii- I vo subs tí tu to. sr. Da!miro Duarte or,::anizar um curso de Iinguas pa- 'I' administrativos do Estado. I senda, aguardada, corn pnrl:w:l- formações que deixavam derreta onde praticara o cri-, do Garcia, apresentou queixa
cão de lucro patrimonial e do f'a- Silva o sr. Alcindo Maia, que 11a ra os motoristas da praça. tendo A checada do governador lar Interesse !.leIas ofícials, transparecer suspeitas sobre o

me. cr ntra Armelíno Inácio de
to de numerosos juristas e juizes long(] tempo vinha exercendo intei- em vista capacitá-los a melhor a- I Ernesto Dnrnctles está prevís- : considerando-se a posição; des- conhecido larápio Rafael Sa�- Jesus. também ali residente,"

dE' d t referi Acompanhado de policiais,se terem manifestado pela íncons- rinamente e com muita profieien- tender aos estrangeiros que 1105 i ta r-ara ás 12.3'0 horas de do- 'tacada que o governa 01' r- -es. conseguiu e er o ,- Rafael foi até o local indicado acusando-o de ter apredrejado
tit�cior1�lid.a�e d� .referida, 1��, aI

cia, as funções de Agente do I�s- visitarão por ocasião da.s festivida- I mingo. �c;tSião e1? que a ,ilus- n�sto �o,rnelles ocupa no eenã . do indivjduo,::m Bom Rebr.�, '

foi encolltrad� sua casa �lt,a� horas da,madru-
Fe(jcraçao Ira solicitar 11 opmwo de tlt.uto de Aposentadoria e Pensocs des com que sera assmalado o tre cnnlhva sera reCepClOna- 1'10 politICO do paIS, onde se homunara na reSI nnde, de fato.

.'�' gp,da e dIrrgIndo-lhe Insultos,
abalizados juristas. a fim de escIa- dos Comerciários nésta cidade. 14QO.o aniversario de São Paulo, r ----

i ócasião em que provocou a!-
Tecer plenamente o assunto em de- \ No exercicio das suas

atribui-,
Referindo-se. então, ao interesse I dI!

gazarra, perturbando o sosse-
resa do comercio, o principal atin- cõcs, o sr. Aleindo Maia sempre se que no estrangeiro despertam essas

O 1· a t.',:UI'"'0'
•

t
"

i go dos moradores daquele 10-
l,ou':e com hombridp.de e senso cri- festividades, de que é exemplo 50-

" 111 a C'
,

, a I cal. A policiá está no encalço
:\ ::.,)1.' L." ,',,:-. J :- 1 "riN'", enOllanto que no seio da \ licitação feita ao Consclho por uma ,,:li.' ,

de Armelino, afim de aplicar-
!lI A, fli' \

sociedade blumenauense grangeou; empresa de turismo canadense, que A- lhe o necessário corretivo.

'1' um v",sto e sólido circulo de ami- I desejava obter informações sobre

I AiVIEACA DE AGRESSÃO
-------------- 7-ades, moth'o porque, por éste in- jh06pedag-ens c outros assuntos de i .. Na Delegacia Regional de

I tcrmédio, o sr, Aleindo Maia, mui- interesse para os turistas. Propõs ..

t A I 'c,li.cia estiveram Feldmann e

I
tn sensibilizado com as generos"s então o sr, Luis Gonzf\ga de Toledo

"r1 n
",

e a r .1 a·; :Valdemar Metzll,er, residentesdemonstrações de simpatia e ami- que rr Federação do Comercio re- I '-' } a rua Tamandare, apresentan-
com que sempre foi distin- iI comendasse a todos os sindicatos' " -,

\'
do queixa contra FrItz Guen-

guido, Vem agradecer esses teste- filiados sugerir aos seus aSSOCia-I pre"l·pJ·tado.�,·' ao restrl'ngl'r l'n- ther, a"_�usando-o de cs ter. ,3-;
I d 'd -, E "rRA"'BURGO 19 (UP) e tagnação economica seJ'a <'"ando o quari.o rclatorio anual � -

d
-

mun lOS e apreco e ,consI eraçao

I
cios o. uso. em sua correspondeneia, ::" u

.",
S '

l."'''''arn',)l·o "omerC'I'al de nlate- mcaçado e agressa,o, em vrr-
� ,

A E O d t 1 f ho en 'ida o comercio com a Eu da Organíza(,;ão da Cooperação _L. - � - •

d 1 d"os seus mumeros amIgos, de um carimbo contendo um ('on-
- uro_:1a Cl en 1) 01 - v' c , -,

ri, is não csirategicos que no I
tu e {e t::rem. as es�)osas, os

---------------------

"I'te para visitar São Paulo duran-l je sobri;;il1cnte advertida que ropa O,riental comunista seja Economica Européia, pela fal-
f'

,�'
'd t meS"'lOS d1scutldos com a 'filha

Velha macro"bica.a faleceu aOS';e a comemo;ação de seu IV ecn-l' ,enfréntará um colapso e�o- reiniciado e o como1eto uso da ta de um "plano de ação", o passado bene lClOU o OCl en c .... " "

t 1 energia atcmíca se faça, Ata- trabalhista britanico ','George Brown diss� que as nações eu- I c�e .

Guenther. Cham�da fa iPO=
t.enarío.' A fim de considerar o uso nomico a n1enos que a a ua

rape'l'as e�ta-o �e c011centrando I
II ,cra ao. local da br.lga, o� a,

I 'I ,Brown dec1arJu perante a As- �. � .

d d d d G

114 a005 no Asilo dos Velhos ��esC���:�, �mas!:�:o df�>i :�:��;= l''::''=-
- - - - - - - - - - - - - - - - -

I ;���l�t: ��)��;;tí��e d�osC��� ;��:�;� n:p:��:d� ����\V�in�� !f���nu:n °a���t�Od�tac�, ����
Fato digno de menção,

pe-/
O que podemos, entretanto, �;:a:�tu�o�o:ü�s:�et�;in�����to�c;�= I reIJs�ocll'V�S d e cone'1I111Ig�a-n ! �;�f,���:;���sann:i� ad��e;�� ��Olin�:s ��a s�x;���ã�rt.o�� \�Fi:�;Z;��ii�;fe�?fOiSd��d�las carateristicas curiosas de adi�n�ar, � qUE' a falecida c�n-I selhaveis para o e,a5�. Ainda o sr. b U U u II cão' .

da produçao, que, chsse, cons-

que se reveste o c o r r e u tenana, ha longos anos se 111- Alexandre Hornstem lllformou que, ! "

° "'1Íigo ministro britanico titui o unico �TIe_io, �e conven-
' .

�n!�a�lç��� ����� ��afle4 ���� II �eé�7�r�id��eA.�:;�e,d�Spe�:;h3: :�;o�en:ao �i���!� =:b�:c��dar�id��
no caso �a IIre've �os lecelo-os' das Obras disse que a "estag-I cer ?s Estado,=> Ul1lc.os � o .fa-I

I nação economica des ultimas' n<lda ,que a Europa slgm�lca NA
de idade, fal.eceu, dia 19, no sua avanç:ada idade, gosava de inuteis ,feitos por algumas casas

dois an,os" e as "dificuldades negOCIO ..
Brown �ecla�ou que IAsilo. dos V�ll�os, anéxo ao perfeita saúde, graças, ao tra- comerciais que nla�tem aparelhos

." d' somente (ConclUI nr, 2.a l'''g, letr:l. D)
Hospital MUl1lClpal Santo An- tamento que lhe era

dIspensa-I
de radiO e outros llgados cm alto I nos pa1'5eS po 1am

tonio. a macróbía ali interna- elo naquela instituição de am- volume. dcliberava a Comissão de -
, .

.
.,

ser solucionadas pela adopção .----,..;...-----_.......;.....---�--�....,..--.,-

da, de nome Margarida Anna. paro á velhice, Turismo e Hospitalidade sugerir a RIO, 20 (MendIOnal) -

I' os dIretores do smdlcato de "uma politica expansionis- Preten�em' entrar em �re'veO
.

h d'd d' t a oca -\ na direção da produção"·Caetano Costa, seu sepultamento

reali-I
Federação encamm asse um pe ! o ° ambiente no sindicato os I estavmll presen es, n -

- . .

..

t
' senador liberal belga Roger

'

A reportagem dêste, jornal, zou-�e. o,ntem p�l? mar:hã no ao Sindic�to ,dos LOJIS as para que

I tecelões é de expectativa, I sião, sendo mandados ao
Motz uniu-se a Brown na cri-

'

ao saber do aconteClmento, CcnlItena 1I1[1lDlcloal, as e::j:- este se dIrigIsse aos seus assOCla-
, '

"

� '. lá se encon-
procurou encontrar vestígios "lsas da Prefeitura Munici- os, recomendando o cumprimento A s ultImas horas de ontem PalaclO os que ti('a ela relatorio da Organiza- ,1,." "

que assinalassem passagens da paI. das posturas municipais. e o dire- mTI telefonema do eatete travam, Recebeu-os o sr. ção da
..

Cooperação Economica

OS l�9rcDnalroS C g r IDe 'Ssua longa existencia, sendo in- Margarida Anna Caetano tor sr. João Baptista Monteiro, quc II ch-,mava à presenca do pre- João Goulart, que passou a Eurol)eJa p:la !al!a_ d;l um 'mU O b ij U
'

frutifero o seu trabalho, pois, Costa foi uma das mais anti- é presidente daquele sindicato. eS- ,G
d

-

'bÍ' l' _ t dn s detalhes sobre a p{ogra;na c e pH�VlSaO.: e ':-
n,ão houve quem pud�sse pre- ga.s l1!acr�bias que chegou a ,clareceu que ir.à to',"ar imediata- sldente a R.epu lCa os 1 e,s óU ur o

, ,p,le�se.ncoLl duas sugestocs POSl-
RIO, 20 (Me,ridionaD pretensões da classe. Daí a

CIsar detalhes a respeito. atll1g1r a ldadc de 114 anos. mente eSSi\ prOVJdenCla. deres operanos. Nem tc-dos l?r",ve da class:, A? flnal
�1
tIVc1S,

__ , ,_' _ " foram os teceloes mforma- 1) Esforço geral para de- No proximo dia vinte e seis decisão dos operé:rios, de se

Rep-!lllriiamentA de I-ananases dos de que o Presidente da senvolver. a ene::gia ,atôl'nica será realizada grande as- declararem em gréve caso
g II iiI lU pU República havia sido pro- para J!so 1;1dl;lstnaL DIZ que ,a sembléia dos marceneiros, os patrões não resolvam

t 1
..

tude que co ri t r' 1$ U 1'" -" 1'"a pa r o
curado pelos industriais em â���â�� �;��;�:r��d: �::::etr;;� Julgado O proces::iG de dissi- conceder mslhoria, pelo

� :;
� tecidos, que manifestaram rimndo; 2) reexame do feeha- dia coletivo pela Justiça do menos de vinte por cento

o desejo de que S, Excla, menta do co:nercio com os pai- Trabalho, esta não se pro- sem "assiduidade inte-
,

ses da Cortma de Ferro para '.

..

d"
· ,

t
. f d' d d crl'se A ver se "não fomos demasiado llunciou favoraveln'lente as

r ., rn1Z a e n 1po ..s oV1e 1ca �:�eh�eo1.�aq:�nt:-feira' � -:-".",,--"",,-=-".,.,.....:.=-=--".;.;.-=�=-om,-m-�-m-�-:m-m-�"'";w.;....;�....�-�-�-�-�-�-�-�-0/2-:-�-�=
Chefe ào Govêrno receberá ������=="'.al:-au.==!�

TOQUIO, 20 WP) - O

I
viética, com exceção de crimi-l comunista, houve tentativas

Ita
luta cntre deputados comu-

os tecelões, esperando-seComité de Repatriamento de nosos de guerra, I de manifestações contra a re- nistas e anti-comunistas foi
d t hJaponêses dirigiu hoje um te- DULL.ES E ITASSEN

I
forma elcitoral em diversos travada esta noite na Câmara. que esse eneon TO ven a a

legrama ao generalíssimo Sta- VAO CONFERENCIAR quartcirões, Brigadas volantes Na mesma ocasião, a Policia encontrar-se uma fcrmula
!in, pedindo-lhe que permita NA EUROPA da Policia interviéram! para prendia nas ruas de Roma de conciliacão entre oS em-
um rapido regresso ao seu país ., WASHINGTON, 20 (DP) dispersar colunas de manifes- mais de duas mil pessôas que pregados � empregadores.dos japonêses ainda detidos na Dentro de poucos dias segui- tantes que se dirigiam para o realizavam manifestações con

União Soviética. A mensagem Tão para a Europa o secretá- centro da cidade. Foram efe- tra o projeto de reforma €:1ei- Uma grande passeata será
japonêsa declara ao Chefc do rio ele Estado sr· John Foster tuadas umas cem prisões. toraL Ao investir a policia realizada no dia em que o
Govêrno soviético que um ra- Dullcs, e o diretor da Seguran- DUZENTAS PESSOAS contra os manifestantes comu- presidente da República re-
pido rcpatriamento dos sudi- ça Mutua, sr. Harold Stassen. FICARA1\-I FERIDAS nistas, mas de duzentas pessô- I b t 1-tos japonêses "contribuiria Ambos os funcionários do go- ROMA. 20 (UF) - Violen- as sofreram ferimentos. ce er os ece oes,

g�alldem,e.n!c 'para a amizade vC:'no Eiscnhow,er. _ina\lgurado I -------------------------------
����itSéOv���c��'da���:s�:�\�ia� ����di����fC���C;;��sc�;� E�:IVa-O plel-,tear OS com'unllilstas a reJlleiça-ojaponêsas ficaram profunda- ropa ocidental sobre a defesa I

�����t�:��:���:���J!r:lo��:e;�� :r��rf����l����r������J:��;ldo velo parc,"al a' iel'" de d!l!efe.sJ" do EstadoIriamento de japonêses que I poio dos Estados Unidos ao

permanecem na China, A'lre-, pacto do exercito europeu,
dita-se que correspondam a MANIFESTAÇõES CO-
trezentos mil os japonêses que MUNISTAS EM ROMA RIO, 19 (Meridional! - O "Diâ-, J'linislerio da Justiça, diante do : sobreviveneia" - afirma o sr. Or-

ainda se encontram na União ROMA, 20 (lVIeridional) rio Oficial" do dia 7 de janeiro f"to consumado, propôs, segundo lando Leite Ribeiro, na promoção
Soviética, quando o govêrno Antes meSlno que se efetivas- publicou o texto da nova lei de de- infn'ma o "DiiJrio Oficia!", ao go- ,que acnha de apresentar no juizo
de Moscou já declarou repeti- ce a greve geral decretada eln fesa do Estado, inclusive o artigo: verno um" solução, que não lhe da 3,a Vara Criminal, em face do

das vezes que nã,:, haviam Roma �'<lra a tarde de hO.lc, pc- 38. que concede anistia aos que parecia rlc lodo corrcta, mas que reC!1rSO interposto pelos advogados

mais japonêse" na União So- los sinc!ic�t.os da obcdicncia priltiearam, antes da entrada cm, '-" a "nie" po�>iv"l de ser I,enl.ada: ,d.e Prrslc�, pleiteando " extinção

'\�i�or na Jei. iÜ()$ crjnlino:'j(��j flll�:� i;:1 r('liil_hti.{.�.l.t:fH} (1:1 '�('j� (�(ln\ o .VC�{) 1 1;1 rc:=;peCl�\:8 aç�o penid ..�nl �i1ce
lJflCadDs pt?lus estatutos. tendu :-;1-, ;V::1 �lrfl!:O ,,�. r�,} dl�\ a. o "DUlflU �JO}', nl'iU-�'"f,1:;; •.W e �7, da 110"\H leI de

do tudo saneinl1ndn pelo presjrl�u- t
on'_'1;11" I razl!_\. nO\."iHIlel1te. a lei de �c;:_!lI:r�nr_;a nadun.nl. Corno S{l: sal1e7

te da Rcpuhli{�a. Acontece que, no
.

r1('fcs� t}u Estl�{lo. �obre protesto o princillal dirlg�lllc verJnclho eln

dia illlcdiato, os conlUlüstas� crn de que i\ publicação anterior saira nO�;RO pab c os dCHUÜS nH!nlbl�o::;

todo país, entraram com o pedido com crros c. na reedição aquele dis- do Comité Nacional do extinto P

de habeas-eorpus. conseguindo Ii- positivo vinha vetado, CB, estão sendo processados naque- ,I
ber!.ar mais de 100 comunistas pre- O veto deverá ser mantido pelo la Vara como incursos ,?O de�reto 1sos pcla Policia Politica, Aqui no Congresso. por razões politicas. lei n, 431, de 1938 (antiga le1 de

Rio. advogados do Partido Coam- Mas os comunistas preparam-se pa- i,egurançal,
nista deram entrada na Justiça a ra agitar a questão na Camara e,

' Continua o representante fio Mi

um pedido dc não 'punibilidade em depois. nos Tribunais, para pleitear nisterio Publico em seu documen

favor dc Luiz Carlos Prestes. I a decrcta(;ão da nulidade do ve- tI'): "0 comunismo, .pelos seus a-

Ag-orn. segundo se' noticia, "ra- to. dcplos, (lue se encontram de ar-

to criou panico nas esfera oficiai�. RIO,) H (Meridional) - '10 vc- ll1as à n1ão para levarem o país a

to ao llrtigo da RepUblica salvou na convulsão social, como têm a

o pais de um dcsastre de conse- firmado Iidlmas expressões das

x

m
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Artigos para

triancal.

As uWmas nov�dades em �uUgos pa ..

ra o '/e�ão, V. 5., em:onfrará �fl

Exalla ti in1prenSa porlugueza
O herol 21a vitória dos

I

aliados

LONDRES, 20 (U,F.) -', ,,'

Pelo dcdmo .segundo dia eon-,
seeutivo, dens:\' cerração co� "

bn: a Grã-Bretanha e o Cá-',
nal da M>ll1cha. infc!,[,olllpen-:,"':

nu dif1cultan<Jo (.IS tl"ails�
r")rlE'.�, Os a�l:opol'f:fJ.s de L6n�'
(ln's cout.inlUlt1'1 pnJt.icameIÍte'
parali'zados, conforme aconie:',
ce há doze dias; pcis ôntem,
apenas um único avião con.,

:::eguiu deixar a Capital b:ri

I tânica. ,Durante a noite, cin� c.- ,

, I co navIOS se chocaram nas" .. '.,

, . águas cobertas pelo nevoeiro,' "

.:w laG largo da costa holandesa/.

"

Casa
LISBOA, 20 (UF) - A en- 3ão das obrigações gerais do

irada do general Eisenhower DOVO, E' homem indicado para
na Casa Branca foI saudada dirigir a _:1olitica de uma gran
com viva satisfação pelo orgão de potência sem o apoio da
oficioso "Diário da Manhã", O ,nal .seria muito diiicíl e mes

jornal clC<itac8 o papél histori-
I
'TIO p�;i�c�?, enIre:ltar o colos

co desempenhado pclo novo -;0 <lSIatIco". DepOls de ter e

presidente na vitoria dos alia- I nélltecido que a "união de to
cios. i dos os povos, prontos para lu-

I tar
Dor sua liberdade, {! a úni- No Ministcrio da Justiça reuniram-

"O sr. Eisenho\ver. escreve "'a c'apaz de fazer recuar o ur- se os jurisk'.s do governo. e pediu-se
(1 referido jornal - é, sem dú- I so moscovita", o jornal forrnu- ,

uma solução para atender aos re

vida, um norte-alnericano de I Ia votos !)ara que o govêrno
.

clamas que oficiais superiores das

quem se póde esperar que sua: elo novo l1resíclente seja tão Forças Armadas fizeram chegar ao

experiência militar e politica util aos Estados Unidos como
.

governo contra a valvula que se

lhe confira melhor compreen- ao ocidente. ; abria a favor dos comunistas. O

xv de

PreJiou na tarde do dia
18 em Limeira, municipio
,ic Brusque, o Fluminense
desta cidade. Tiveram os

URSS, o ".rtigo 38 eonlpromete, sem
!duvida. a segurança nacional·�.

A cerveja preferida peloscalarinenses
Malte, Lu,ulo E fermento Seleeiona�os

tricolores como adversário
o União, um dos mais des
tacados conjuntos do fute
bál menor brusquense. A
pós uma peleja equilibrada

I registrou-se o marcador de
.

3 x 3, o Qual veio premiar
os esforços dispendidos por
ambos os contendOles, Re-

8ultado d�s mais satisfató
rios para o onze blume'
nauense, que está '::m fran
ca atividade, no momento.
ajustando suas linhas para
o próximó ccrtmnF' da S(�·

gundona.

E' :preciso que não se con-

Srs. Vereadores. lW'ldam paixões com a digni-
Não posso deixar passar es- dade do legislador. Daí, o não

Cervejari��lCafarinense $..11.
fi invi�

&=========���.{
PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES"
COCEI RAS1

! F R I ,E I R 1\ 5 r
I
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