
\
W....SHINGTON. 22 (UF) - IO novo secret:\rio de Estado. I

sr. John Fost.e. Dulles. inir;iou
dr)

,Exterior com Ulna advcrtõn ..

. cia a 'todos os funcioni,ríos dl-
plomático5 ncrte-arncrtcanos.
,de que exigirá deles "a mnís
alta disciplina e uma Icáldade I.
positiva". A mensagem d,E'

IDUl���
.

íoi trnnsmltlda, pc!"
radio da Voz da Ameríca, as

representações dos EE.UU. ll--�--------------\----------------�----����----------�------�----�----�---��----�--�------_.�--�--�----�--�--�--��-------------.
--.. l

em oitenta e cinco pafs; .&1(0 IX
----�����--�---��--�'

D�RRU8A.DO SOBRE A
(HIHA UM B;.. 29

NOVA IORQUE, 22 (U- I perante a Assembléia da
P) - A proposito da cam- � ONU, em fevereiro proxí
panha ante-judaica, Inicia- J mo, de procurar extermi
da pela Bussía, os observa-

�
nar os judeus do mundo' co

�ores locais previram que munista. A revista soviéti-I�m futuro muito proximo ca "Tempos Novos", acusou
]rr'o�perão violentas dispu- o premiér israélita, sr, Ben .

tas Internacionais, uma vez Guríon e o MinistrO: do Ex'
que não Somente os judeus terror do mesmo, país, sr,

mas também os católicos e Moshe Isarett, como agen
outras minorias religiosas, tes do imperialismo amerí

serão os objetivos visados. cano, sendo bem possível
Seja qualfôr o objetivo des- que dentro de 'nouco os a

sa campanha, a mesma está cuse- de serem, tambem, a
se propagando como "o fogo gentes britânicos. Ataques
no capinzal seco", esten- ao sionismo foram desfe
detido-se por todas as ter-) chados simulüaneamente

,
,

ras por traz da cortina de com grande destaque, nos

ferro. O pr�meíro choque jornais vermelhos da Hun
será entre a Russia e Israél, gria, Letônia, Ucrania, Po
de vez que esta anunciou Ionia e Alemanha oriental
que denunciará a Russia e muitas partes da Rússia

Na propria nação, os ata

ques aos católicos e mino
rias religiosas, tem sido,
igualmente, rapida. Ontem,
em Cracóvia, foram julga
dos quatro sacerdotes cató

licos, acusados de serem es

piões americanos. O Minis
tro do Interior da Alema
nha Oriental, por sua vez,
anunciou que havia iniciado
uma investigação' para a

purar se o territorio sob
sua jurisdiçã�1 exist�lll ou
não igrejas em número de-.
masiado, De acôrdo Com os

observadores, algu;'mas Igre
jus seriam aproveitadas pa
ra "finalidades mais úteis",

"

.', _ "" '

A fim de escolher material sôbre ção a ser rCMll1i'lo nos vários llai· Chile, e Brasil. Vêm-se, 'da esquez-
I) p:-o.gresso �conõmíeo e social da; ses, par" ser eventualmente di,tti-I da para a. direita, Alfred, Fox, 10-
Amértca

_

Larin.t " para estudar a i buido pdo rcundo .nteíro, por in- tõgrafo; Leonard Berry, :redator de
cooperaçao r-restada a êsse desen- J terroé Ilo da ímprensa, rádio e ct- artigos para a imprensa: Dr. Car

volvímen tn )'('10 nr�grama d _._. I nema. A Missão é chefiada pelo

lIaS
:r>ávila, Chefe da Missão Bere-

.1" u e a'i.')l •.,- � •
'. ;

tência têcmca das NaçÕes Unid'1s'
Dr, Carlos DavJla, cx,pr�sid,.nte.,'lo tau',Porter. Diretor de Cinemato.

e de suas enticlad�s especiali7udas I
Chile e conhecido j'nnalIsta ldtmo- grafIa; Emil corwín, repórter de

uma rmssão c�)JcdaI está perc("-
americano. Na fotll;;rl'fia, aparecem rádio; 'c Robert Ziller, çínegrarísta.

I
os membros da lIIiõsão, examtnan-

I
'

'

re�do ::J �ontin('ntl'. Compõe-se de do, num mapa, o itinerário a' ser A viagem da Missp;o, iniciada a'l:;
seis memnrus r tem o en�argo de perco'l:do - Méx1co, 8,1Iv411 .. r, de outubro, de,v:.erá' durar uns qua
coordennr o matoi ial de íntorm-i- Colombia, Equador, Perú, Bolívia, tro meses.

CHICAGO, 22 (U? - A ciência
m édíca aumentou g-ran'demente
as perspectivas das crianças de
hoje chegaram a idade' adulta;

'TOQUIO., 22 (UP) - Uma e

missão da ritl'o de P'qu n cap
tada em Toquio anuncia. que no

dia doze do corrente um B-29

norte-americano, foi derrubado
pela aviação comunista chiriêsa,
acima do norde"te da China. Els
ciarece a CI11'ssora que esse apa
relho hav'a, decolado na base 'd e

Yokota, no Jap.o. O avião chi-

nês, s"gundo a. radio de Pequtn,
interceptou o apa.relho dcrr-uhnn
do-o em um ponto situado. anro
ximadam"nte, 21 qllilõmptros' ao
noroeste de Antung. cEntre Q�
membr-os da equipagem que 511.1-

,
taram 'em pa:ra,quedas e que' fO:'
ram aprlsiona!dos, f'gura o coro
n'el John Arnold.�comandante da
58 "li;la" da forca pér-il nor+e
am�r'cana. A unidade comanda
r1a nelo coronet Arno!d. acr- s

ceata a emissora. é particular'
mente encarregada do abaStéci
'menta aéreo.

VENDA DESTE mARIO
NA ENGRAXATARIA

PONTO cmc

RIO. 22 (Merid.) - Em seu

1
discurso de ôntem o sr-, Affonso
Arinos. na Câmara. crt.íeou se

veramente o governo do presí,
d�nte da R"públ:ca. dizendo que
este anuncára um governo tr-a-

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

,

�GoDfereDcia--,nfer:-JlmericaDa
Discutido O véto sobre

,

dos��':lnovos
a

,

.

I
inclusão!

Varsovia anuncia que se desenvol

ve um processo em Cracovin, pe

rante numerosa assistencía. e que

ahrangc os opcrllrios. intelectuais

e representantes de organiza�ões'
·"tólic:'\s. P.pós 11 Je:tu,r<l da denún

·tn [oi rc:>liz:ldo o interrogatorio
.05 tres primeiros acusados. O

padre Miguel Cowlik declarou ter

Ceita espionagem contra centros de

informações norte-americanos em'

Londres Berlim e Munich O pa

dre Josê LeUto reconheceu' ter or�

�anizado Q' ataque contra uma fá

brica nas proximidades de Craco- f

via; de ter se ocultado, depois,
110 campo; com o auxilio do arce

bispo. Acrescentou que o cardeal

Sapiena, arcebispo de Cracovia, fa·

lecido em 1.951. mantivéra.· em

certa ocasião, em viágem para Ro

ma. conservações com o sr. Gen

Anders e com oficiais norte-ameri

canos de posto elevado. Det!larou

ainda que o. atual arcebispo de<Cra

covia, monsenhor, Baziak e seu 'coad
jutor, monsenhor Rospond, não éra

'ram' partidários do entendimento

(Conclui 111\ 2." pág. letra D)

assuntos

LIITI DI

MAGNÉSIA

COMPOSTO

Washngtón, 22 {UP'I -- o ex

p_l"esidente. Tru1l'-'."n não foi _

»

único que se aposentou ante-ôn
tem. Com êle., também, voltou à.
v da: partiCUlar, o cidadão Char�
les Mactee. 'de Lincoln, 'no Esta
do de Nt''braska. Mactee,' 'nã,o'

no programa
Wash�ngtont 22 (UP) - �r*t doze n!u·o-cs (.[crulll ii l'U�,llcc-r-'------

. - , � _ .. dos esces quaü'o pai", l; confla-
,organlzaçao de Est:ldcs um rj·1 :3Ua posição com 1'c peito <10 pm- ram na. aetudc que adotaram há
('anos voltou a �lIrg;r a qucsUio bleow. o concielho "diou n voto dois anos. quando sUl'giu a ques
do veto em "55unt05 do hemis- decisivo até 11 reunl'a-o espec'al de t- d

.

• ao o veto durante a prepara-
fér o. de xando os membros do segunda-feira próx ma. A Arg' n- ção '.la regulamentação na qU"ll',
conselho ';la OEA decididos, pe- tina México, N'cat·,uma (' Peru. ta reunião consultiva dos chan
lo m nos temporariamente. O manlfcstaranl-se a favor de um crler:!s americanos. O Brasil, Co
conselho, 'na sua ['"união ele ôn- regulamento que Pl'oiba incluir lomb'a, Costa Rica. Cuba .. E'ltHJ.
tem, procurou dcciclir se nc-

OS novos a�suntos no programa dor, Est'ldos Unidos, Venezuela
cC"B'tará da votação unânime. ou (h conferúncia. uma v�z que (;.s- e Uruguai" anunciarnnl que a-

apenas da maioria de duas ter- te já trnha. sido f'a'úo pelo con- poladrão o regulnmento proposto,
ças pa.rtas para (fue s"Ja apro- selho da. OEA; a m()nos que umal que rer;,lIn'r apC1\f1s o voto' e duas
,'ada. a. inclusão rIo,; novo,; assun- proposta nes,�c sentido :,cja 311ro- terças partns para auto,l'i7.ar 'l

los no progTélllla ela eonferenc n varln, pela votaç1.o unàn'mc de inclusão dos novos temas ao

intr'r-americana. que será real i- todas as nações rn-mbros. Tó- programa.
7.ada este ano "nl_ Caracas. De-

pois de um depate Ue duas ho-

ras, sobre o regulan1ento, enl
-�,---------------------

núnlero de onze, durante o qU'll

Reconhecidos pelO Juiz os

filhos ilegitimos
-----11

da
1Il�'

Vluva'
11-----

RIO. 22 (Mer;d'ona!l A
proposito dos filhos ',1" adulté
rios, um matutino publica repol"
tagem a respe'to da sentença do
Juiz da Quarta Vara de Famí
lia a -=esp,/to de um ca"o tran
sitando por aIL

Há tempos uma mulher. c".:m

da, teve aventura, da qual resul
taram do.s filhos. um mel'i'- e

uma menina. O pai registrou os

dois pequenos [m Sf'U non1e, sem

mene'onar o nome da g-",nitora.

Foi colocfldo no registro, com

.,\speito à mã.e. "incógnita". A

gora, env:ullan'Jo, a mãe l'eque
rfU a citação do antigo ama'nte

para c0I!seguir a retificação do

termo do r'Ig stro de nascil11en

to, acrescentando-se o seu nOl11e

corno mãe das cr'anças. O juiz
julgou procedente a ação para

que a requerente exercite' o di

r�:to de reconhecer como seus.

filhos ilegíti�, 4avidos fóra do

matrimônio, os do:s menores em

causa.

.....,.11'

..........

••••r • "a..

.�IIriIll...Dl...

Continua a depuração em massa no r"ETENDE ALI KIlAN

governo comunista da Rlemanh ai c:::�:�::�NE
Entre os expurgadOS ligura 8 premier Oito 'Grolewoh,1 ����:di���cl��:;1::fli!�

BERLIM, 22 (DP) _ Con� I REFORÇAM OS RUS-

11
representantes russos na Si- \ tra os dist'qrbios por motivo €:strela cinem,üográfica Gilda.

tinúa a denuracão em massa SOS SUAS SIMPA- ria, Líbano, Iraque e outros "da reforma eleitoral, aprova- pretende se casa:- com a atriz

no governo-comunista da A-j
TIAS . países árabes·

I
da pelQ parlamento.' ,

I'
do cmema norta-anwrlcana

.lemanha oriental, verifican- LONDRES, 22 (UP) - Os DESAPARECEU A A- FORA DE PERIGO O Gene Tirene�r, embot:l o r..<,lVO

i do-se hoje novas prisões. A. diplomatas soviéticos nos paí. MEAÇA DE VIOLEN� SANTO PADRE romance do pnncip2 c:;teja

'noticia mais sensacional do' ses árabes estão procurando re. CIAS NA ITALIA ;' CIDADE:OO VATICANO,! sendo guardado em sf'f{r<do.

dia, entretanto, foi a de que nrçar cada vez mais a impres- Roma, 22 (UP) - Parece 22 {UP} - Os médicos do 10 idilio eSQ:;ça<:{o com'Gpne

o premiér vermelho OUo Gro- são favorável nessas nações desvanec�da a ameaça de uma ,'Papa Pio XII declararam es- Tierney conti·J.uo:l na "Co"·te

tewohl figura entre os mem- sobre a perseguição dos países onda de violências dos comu,. ,I "noite que o,estado de saúde D'azur", aos olh'1s de todos •

bras do governo que serão ex- comunistas aos judeus. O Mi- nistàs em toda a Itália. 'Isto' tle S. Santidade ,não causa ne-IAtualmente a atriz está n':::i-

I IJrgados. O Partido Demo- rustro Russo no Cairo, sr, Jo-

\
porque o jovem comunista on-' nhúma preocupação gráve. dindo no "Chatean e LllCri·

çrata Cristão da zona soviéti- seph Korniew, visitou o Mi- tem ferido:,à bala pela Policia I Com(u�e sabe, o sumo pontifi- zon", prOPriedade ào urinei-, "

_ .

l ca de ocupação aderiu ao ex- nistério do Exterior do Egito federal foi declarado fóra' de' ce tàmbem foi alaca!io pela pe, que foi feárro do seu casa- �e,gun�o se td'z. (1 fato,.'fol, ()ausa-

I purgo vermelho e ordenou u- três vezes nos últimos 10 dias � perigo. Enquanto isso, tanto ,puda de gripe que assola toda mento com Rita Haywoor.:h t;, LO, ,pe a fCal ma de dr1agag:"ID a �:
.

- .

't' T
- I •

t
..' N

.

d' d
-

t b d·
. agoa. o o ca oro r.. ,n nl," •

. ma hmpesa �ompleta entre os A legaçao SOVle lCa. e?l eera

lOS
comums as como a PollCla

•
ti Europa., ? proxlmo la o� }:n; em on. e f�� .re::,eblda, n;. s'em à aevida." comun:ícação 'com'

l supostos .t.:mdores, sabotado-l !rabalha tamb�t;1 ativamente de Roma, cada qual de seu 1a7 I de março, Pio XII comple!ara VIlla YakImur "em Kannet, a água.do mar, a: água (la/Lagoa,

Ires e e�pIOes, qu� fazem par- 'Junto. ao p�emler Mos�adegh. do, pr�para�am seus. planos, setenta e sete anos de �da- e pelo Aga Khan c pela Bc- ROdrigo de Freitas tornou'-$e im-,

te do citado partido. Idêntlca atItude assumiram os para rusturbIOS e medIdas CDn I 'de. ,gun· propria. para. ,3, vida, d.e' certos

o•• ·,.••Gula do

lJL UtUH Dl cacau XlVIElI SII
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suíssa

II

BAR f RESTAURANTE
MARUMBI

deHeínz Ricardo Zii�gler.
Rua SãD Paulo-, 3110

ABERTO filA E NOiTE

;

It�·�·r[S A· S"E' ";a�:��-m���-�uo:��t�! •
P�rmanente" que cOlib.�ça per
feitamente �,$etViçtJ�'
IDIonnaçõt$ ilà; Rua" .de

Setefutitu n,o, '1911,
.

BELIFONTE; Pennsylvania,
22 (UP) - Oficiais da Guarda
Nacional uníram-se, hoje, à
POlicia estadual e aos guardas
da penitenciária local afim dé

partícíparem dós planos para
domi�ar OS detentos amotina

dos. O motim ria penitenCiária
de

.

BeHefonte iniciou-se a

quatro dias, tendo a depreda
ção causada pelos amotinados
atingido ao 'ponto maximo,
hoje. Os penitencíários levan
taram barricadas em toda a

prisão e estão dispostos a re

sistir as autortdades.

·tJM'X CASA de ··ínorad'.a:,'";nõ��a,
com dói& quartos, sala de visita,
d� jantar, cósínha, bãiih'eiró, dis
pensa'; 'com' quarto. e' d-emals .,de
pendênêilll> indej)endente:-que para'
empregada; situada.fI. Rua João
p!)gsoa:'Çlnibtis na ·'Poria. .

Tratar com o sr. Alcantara
pele telefone nr. 1036.

cír, P>Rámos. com 4: goals.
Próxima Rodada: ..;,__ 'l!'1.�

gueir�nse x ,quararií (domln
go à tarde).

'-f •

dando-Ih, "

entre a Igreja e o Estada; assíríalan
do que o arcebispo de Cracovía
havia proibido seus padres a assí-

I
narem algum apelo em Estocolmo
e participassem das campanhas elei
torais. ti padre Szyrnonek reconhe
ceu sua culpabilidade em todos os

pontos da acusação.

IOFOSCAL

Reumatismo?
Nevralgia?

s DR
Linimento sedativo de

efeito imediato
'.",:,'

Sanador é o,m bálsamo de ação
sedativa contra. a dôr riévrálgicà,
reumática ou muscular. Uma fricção
com Sanador estimu1a li citculaçã.j
sarigtiíneá. e produz rápido alívltt.

. uM I'Rtmúti;). riO

llllllRI,uhiO LICaR�:bl:c lei g' XI V lER, $.;, i.

BLUM�NAU, 23-1-1953

N
Ufisséa Baião, Urtas .José Cor- é mistér que as córrénlês po-
rêa, Renato Ulisséa, Angelo líticas do Elltado trabalhem

(1João Crrppa, Celio Alcantara, onjuntamente para a escclha '.1n
,

..e.Almlro Bacha, Enéas Braaíli- de um candidato comum, afim
cio de Souza, Ildefonso Batis- de evitar. as dissenções e ríva-
ta da Silva, Haroldo Cande- Iidades, que só podem ser pre- ,

mil, Perí Grunes, Alfino Me-. judJciyJs. ,

.'.
.' sExirA fEIRA:'.deiros, Alleu Medeiros, João RONALD REAGAN _ DIANA LYNN

Maridel Silveira e. Nazi! Ben-
,... . SIEZAlt" E ;BONZQ, cril' "

.

to., . '..
. I' Fe.....as ·.Es..........as Man- II

"..

',r '.� 'O N' ,·I O :,

Não resta a menor dúvida .li cli;r-l1ieitr�;--Be�tI... II ,
�

,

"le os adeptos dó Barriga II" (I' di DARW
.

.

1
-

BO ZOVerde souberam escolher ele-, �o.� .. ,., ." ,� .. ,. ...'

".,'
. Quem lj': que IN não ',tm la razap.? N

.

, b
ii ELIXIR DE NOGUElRA t.' CHIPANZE! E' mais astiito do que' MAQUIAVEL, mais sabiomentos de fibra para dirigir II Gran�e 1,?�Plmltlv. I do que SALOMÃO... E mais engraçado do que CARLITOS!os destinos do glortoso clube II do lJanpe '; ti I . <A ·�isto:ria S�per !iila;riante. d!?, um Macaco que poz umaem 1953. Entretanto, para .

CIdade em "'iPandemomo!quem, como nós, -se acostu
mou com tudo que diz respei
to ao Barr-iga- Verde desde o
seu aparecimento. a falta de
um nome foi logo notada.
Porque os valorosos barri
guistas esquecera mJoão Ro
sa, o popular e benquisto João
Chicão? Si. existe alguem quê
verde 100 % fervoroso "piri
quito'" das horas bôas e das
horas amargas, 'este· .alguem,
senhores da Laguna, é o ve
lho amigo Chicão.
Dando "a' Cezar o que é de

Cezar", rendemos·hoje a nos

sa homenagem' ao maior.adep
to

.

do . Bairiga Verde de todos
;,JS tempos.

.

Aos novos, .dírígentes . do
'ltj_be Líder da Terra Julia·
na, auguramos

.. •·

uma gestão
oromíssora e fecunda.

-,:'"

CI

useh
WALTER

leite. de .,Magnesia COMPOSTO
Laxativo anti-ácido

contra as aziai•.

Ação suave e duradoura:
Sem sabor e não

adstringente.

UM PRODUTO 60
� ..

"

-1
lABtlRATÓRIO LICOR DE CACAU XAVIER S. A.

'_
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I DOENÇAS NERVOSAS'" E MSlfTAIS· II
- -
- , -

ª ta,'si fie Saúde Nôssa SeDtio�a da GI.iria 5
- -

= 5;
= :;
:: ASSISTt!:NCJA ME'DIC A PERMANENTE A CARGO DE ESPECIALISTAS ==
:: -

..

ABERTA AOS ME'DICOS EXTÉRNOS - ::
= =
- -
- -
- -
- -
- -

ª ELETRICIDADE ME'DICA - REPOUSO �.;..;;. DESINTOXUJAÇÕES - ALCOO· Sê
- -

:: LISMO _,... TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS· -.' ::
:: AVENIDA MUNHOZ DA 'RóéHA. N. 1247 - Fone. 3055 5' .

ª ENDEREÇp 'I'.ELEGRA'FICO: PSIQUIATRA. ªª
:: CURITIBA PARANAt ::
- -
- -
- -
- -
- -

- -
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OrganizaÇãO BlnmenauBose" tMa.
,r O R BIT A ", . .

Conlabilidade .. Representações Imóveis

íf.'

<=-.,

EMAS

I (ine lu enau
o SEU CINEl\-1A - CO]\![ RENOVAÇÃO DE AR

PERFEITA - A P R E S E N 'T A :
"

SEXTA FEIRA, 'AS 8,30 HORAS: ,

Nova apresentação do jã vitorioso Programa MARCELO
.JUNIOR dírétamente do paico, do CINE BL1JMENAU. ,

PRIMEIRA PARTE: - Shorts, complementos, desenhos
etc" na têla.

." . '

. SEGUNDÁ PAR'I'E - PROGRAMA MARCELO JUNIOR,
dtrétamente do palco, com farta distribuição de brindes em

mercadoria e o "bolo do auditório", bem como brincadeiras,
musica e muita alegria.

PREÇO úNICO - Cr$ 5,00
" -

. - ...

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

1IIIfIllilmmmllmmmmmmnlllmmmnnmmnrmmmmmml'lflPl
S SalllOBROiOAS

� VA.RIZES E ULCERAI!!

ii : D&8 P'ERNAS: curas Bem opefll9Ão
- DlSPEPSiAS. PRISAO DE VENTRE, COLITEfI.

__ª= lurKBIANA, FISSURAS; éOCEIRA NO ANUS

COBÁÇAO, PULMOES, ttrns, SEnGA. FIGADO
.:r

ª "-DR� A:R;Y,·TABO,RDA�
ã
= - U'Dmo� ESPECIALISTA-
ª .Clinica Geral de Hómens, Mulheres fi Vrbmpa
-

E r,roUpAVA. SEC.A: t �.11 e IS As 1'1 h$l. Bt.VMENÁU
UlI"fmulU�tmnUltflUnnllftlnnl1lllll�lmlllmrmrulommlllllmlllln

M A R A 8 ;A'
A Direterla, do Marabá Olub, cO:tJ,vidal os seus distintos

assocíados para comparecerem a Assembléia <:!e,ral Extra
ordinârta que terá: lugar ncr proxímo dia 25, .as nove (9)

. huris, mi sala Centenarjo do Teatro'Carlos Go-mes.
Blumenau, 22 de janeiro de 1953. .

".
. A D;fflE'l'ORJA

ENG E N H O D E A 'R R O Z
A R R E N DA .. S' E'

Arrenda-se um engenho de arroz em Jaraguá do SuJ.

Tratar com Reinaldo Rall, em Piçarras ou com Amadeu

Bàj)tistà De Mio em ·Curitiba á rua Carlos de Carva-

Ih!), 1610.

,����M�����""�����

INDlCADUR . DE VIAGENS
E M P R E SAM O R f I R·A & W E R N E R
VIAGENS DIA'RIAS ENTRE lTAJAr E :BLU·MENAU

.HORA'RIO DOS ONIBUS:

FAlÍTIDAS PARA lTAJAI': 7, 10 e 15.30 horas;

PARTIDAS pARA BLUME:lIIAU: 6, 8 e 15 HOIAS. �,

HORA'RIO DAS CAMIONE'I'ElS:
PARTIDAS PA,RA BLUJliENAU: 7 e 12,30 horas;
PARTIDAS PARA ITA.Jãl': 9 e' 17 h<:>ras.

. .

PASSAGEM: Cr$ 15.00 nos ônibus e Cr$ 20,00 nas camícnetea
AG:E:NCIA EM ITAjAI': Rua. Rerellio Luz • �AO lado da 19uJa
M.atrlz? .,..,.. Fone, 313

AGi}NCIA El'>1 BLU!'r1ENAU: Travessa 4. de .l"everdro ::... (A�

gência Bra-Blü) - Fone, 1266
_*__*__It_

RODOVIÁRIO EXPRESSO BRUSQUENSE
LINHA DE ÓNIBUS ENTRE:
LINHAS BLUMENAU-BRUSQUE

SAlDA DE BLUM'ENAU: - (De 2.as às 6,as feiras às 1. 111. 13.
Ue 16 horas) - (A.os sábad09 às 7, 10, 13, e l-t hmas) - AOI

I!Iomingos às 10 hol''ls.

SAlDA' DE BRUSQUE: - {DlaR úteis às 7, 19, li> e ZO. .Jl"fU}'-
(Aos Domingos às 18 horas).

"

LINHÀS BRUSQUE-FLORJANO'l'OUS
BAlDA DE BRU!)QUE: - (�.as à. Sábados àSl6, S, 15.e 15,15 h.
SAlDA' DE .FLORIANO'POLIS: ._ (De 2.as à 6.as felrlúi is
7, 16 e 17 hrs.) - �Aos sábados, às 7, 14 e 16 hrs.)

LINHAS BRUSQUE-ITAJAI'
SAlDA DE BRUSQ.UE: _ Z.as à Sábados às '2 e 16 horas.
SAlDA DE ITAJAI': - 2.as â Sábados às S e 13 horas.

LINHA ITAJAI'-JOINVILE:
R o R A R lOS:

SAlDA DE ITAJAI': :_ De Z.as a. sábado as 4 e IS 15 bafá•.
SAlDA DE JOINVILB: - De Z.as a sãbado as 7',30 e. '15,00 h13.

LiNHAS NOVA 'IRENTO-FLORIANO'POLIS
SAlDA DE N. TRENTO - Z,as, 4.as e ,6.as feiras :ãs''1 hora.,
SAIDA DE FPOLIS. - 2.as, ••as e. 6.as feiras às 16 hora"

_*_ ._._:.. _._:_

EXPRESSO BlUMEHAU..CURIIIBA
Endereço '!·elegráflctl: "LIMOUSINES"

AG�NCIA B�UJ!'!ENAU: Rua 15 de N!lv. n,r__313 � Fl)ne:"!OIl2AG�NClA' CU,RITIBA: Rua 15 de .Novembro, m·, 629.
_�_ _",_ ':__s.,_

BlUMENAU·JOINVILE
VIAGENS RA'l'IDAS E SEGURAS
--- SQ'NO--

Ji± P R E S S o' Á.N D O:R Í'N B A';
. ." f-

...... ,

I
I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OKG�.O DOS '�DIARIOS ASSOCl&DOll'>
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R�i!ação, 'Àd1m}nirâçio e Oflcírias� Rua Sis Pallie L
U1H - Fone 1-092 - Caixa Postal, .38-

.

o

I
I

, .

Diretor: lU A U Z. t C I O X A V ! g II

RedatQi"; ,RAUL DE .OLIVEiRA FA\GUNDES

I::ltPEDIENTI:
.Asslnaturu:

ANUA.L __ . Cr$ 150,00
SEMESTRAV c-s 80;00
N.o AVULSO .,. _ .. '" Cr$ 0,80
Sucursais: RIO.: - Rua. do OuvIdor n. 100 - Fonetl
; 43.-7634 e 13"_7997. - SÃO PAULO: - Rua '1 de

Abril n. 230 - 4.0 andar - Fones: 4-8277 e 4 ..4181

BELO.HORIZONTE: - Baa Goiás, 24. - PORTO A

LEGRE; � Rua João Monta'nri. 15. CUÇITIBA: -
Rua Dl'. Murici, '108...;... 2.0 andar - Sala 233. JOUl·
VILE: - Rua S. Pedro. 92.

Ir������
i n

ESTÁ CHOVENDO NAS VITRINES DAS

'Lord

e imperatriz dos preços,

- .: ,
• (CONTINUAÇAO) ,.

Outra t:arnpanha -?ub,(r�lVa -imponante deve ser lança
da Clll Viena, erri a jnda' d�_. :Federação Mundial de Sindicatos

lU segunda conferéw:lll prepárada para Iiezembro. E' a "C1n- .

ferência Inl<2i'i:wcicnal pela Segurança f;('.dól", para cuja pre

praf;5.0 foi :niciado li ,trubO:lllk do comi'é internacional em 15

de selembrJ na sed�,xla -Péderação. O objetivo dessa nov:.

conferência, idealizada por HenrI Rayriuud, secrdárío da C.
G. T. francesa, é o segmnte.

.

Desde a guerra_, em multas países e e,specialmente na Grã
Bretanha, foram feitos grandes pragresi;".'; no campo da segu
rança social. Se se pudesse suscitar o recóio de que aconte

cilnentos subsequentes (tais como a derrota dos trabalhista;:;

.na última eleição, britânica) ameaçavam êsses il.vanços,
.

um�

grande parte d�, opinião não-5!0munista pod�ria :Je! congre�a
ch! para defenae-los. O

..

movllnento trabalhI�ta ,nao"COmUnlS
(8 especialmente na.Gra Bretanha e França, mcltÇlU Raynaud,
l;�dia- ser atraido a uma. conferênéi<l; int�rnacIl.mal Cdirig:cta
ocnliamente I?elos comm.nEtas) pa!a dIscu�Ir um plano d,<, cam

panha defens1vÇ>. Os palSes satel_itf_"s, pedIa.Rayr>aud, deviam
ser conservados nó fundo' do cenarlO, apenas' com, alusões oca

;ionais á ausência de qua�quet'ameaça �eleS á .�egl!rança so

cial. ° lema dado ,ao movImento trabalhlsta no!; TIalSeS d:�mo
Cl'iJ_tÍCOS devia �er algo como "O qu.e temos, conservarelilOs".

O plano· fOI aprovado pelo Çommforrn e os détalhes para

.� uma grande campan?a em 195� nessas �inhas -í.'oi secretarnen"
r '.'

te delinead<1. O ,Partldo Com�l1lsta austru\co pro1'iwteu que 1u

dibl'iaria Ui'n numero de. SOCIal-democratas; legando-os a COffi-

1/5' nção ele imposto
, N

sal para exportaçao
��i��;:!;:;���EP�:"�::' Yi�orará a medida até o lim de 1�54
muvel oficio rocemo, ,co-I R10, (Meridional l - O salinas Representa, ainda, a

rnun ícaçâo d� posse da nova presidente Getulio Vargas, providencia a criação de mais

diretoria do Barriga Verde F. ! atendendo ao apelo que lhe uma fonte de divisas para - °

C .. de Laguna, a qual ficou I dirigiu a Associação Profis- país. Contudo, para que o sal

assim constituída: ,I sional da Industria de Extra- seja exportado, torna-se pre-
Presidente de Honra - çâo do Sal. do Rio Grande do ciso isentar de impostos as

'I'eobaldino Mendes Presiden-! Norte. através do Instituto transações, em face da cola

te - Alberto Cl'ippa, Vice- I Nacional do Sal, autorizou a ção internacional do produto,
Presidente - Alceu Medeiros, '/isenção, até fim de 1954 de Em favor da pretensão dos sa-

2.0 Vice Presidente - Erlin- ',mpostos incidentes sobre o Iíneiros, manifestou-se a Co-

1 Amboní, 1'0 Secretario - sal destinado à exportação, missão EXl7cutiva do Institu-.
Newton J:'rado Baião, 2.0 Se- inclusive a taxa de 10 cru- to, no sentido de ser declara

cretario - Pedr,? Piva J.u- zeiros por to�elada, criada I do ,isento da taxa criada .pelo
nior, 1.0 'I'esourerro - AClO- pelo decreto-Ieí n. 2.300 de' artigo 5.0, do decreto-leI' n.

li Siqueira, 2.0 Tesoureiro - 10 de junho de 1940, recente_:! 2.300, o. sal q}J-e se destinar

Ari Pires Cunha, Orador - mente aumentado para 10. ao extertor, ate 31 de dezern-

José Paulo Arantes, Diretor cruzeiros. 1 1'0 de 1954.
Esoortivo _ Elcio

.

Bianchini ESCOAJ\'IENTO Como ficou. esclarecido ací-

GÔes. Esclarece o presidente do ma, o chefe da Nação concor-

Conselho Fiscal - Nildo Instituto Nacional do Sal que dou com a medida que virá

Ulisséa Pedro Souza Macha- a exportação do produto virá trazer um grande beneficio à

de Joáo Martins da Slilva atender à necessidade de es- situação eeonomfca do pafs,
C�rlos Mussí Carlos Prates' coamento dos excedentes das nríncípalmente, porque atrai-

Manoel Bessà, Manoel Fer� I safras anteri.o::-es, Indíspensa- rá d�visas, =. dol1ars, para o

nandes Pinho, Tancredo Mat- I veis ao egUllIb�lo econ�mlco Brasil, <; abrirá m.ais um car,n
tos. dr. Angelo Novi Saul. da produçao e a norrnalídade po de Intercarnbío cnmercíal

ICónclui na za, pág', l�tra H> devida 'dos trabalhadores das com o Exterior. Aliás, foi vi
--------------

-----,-
,

: sando a esses beneficios que
1::'IIII11I1IIlH",m!llIlJIIllllllllllllltllllllllllmlllllmmm"mUlmlllmm� o presidente Vargas determí-

I· ª DOENCAS NERVOSAS E MENTAIS ê nou. as medid�s sugeridas pelo
I=. = Instltuto NaCIOnal do Sal.

! § lYr. Arnaldo Gilberti � I
ê DIRETOR CLINICO DA CASA DE SAU'DE DE N. S.

_.

O,
I::

.

--- DA GLORIA ---
-

,

':= CONSULTAS: de 2 às <1 horas na Casa de Saúde § !
I':: de 4 às 6 Rua Candido de Leão 39 :: !

:: Fones 4212 e 3055 :: I

/1=
__ CURITIBA __ ::

::i I�llllllllnllllllllllllll"II' 11111" I.' 111111111' I' 11111111 1111111' II ,t' fUI I II I ,ti "".--:

II . ai
-

'DIGIRI BEM"8 n O V a �ARR�Tç�!!aFç�Oes DIGIRIl EM PIZ'
! Toda ess3. vaga de depurações que recomeça a varrer os

'territorjos isolaàos do mundo pela Cortina de t'e:n'o naSC'!�l
: visivelmente das intrigas e decisões secretc:, - as ver�_ad21:

!
ras decisões - do XIX Congresso do Pilrtmo Comt1l1b,a da

li. R. S. S· O primeiro sintoma de que estávamos diante de

um novo proc�s�o pol�tico, po�to em movun:,nt? por aquelas

intrigas e deClsoes fOI fornecldo pelo propno �ulgamento ?e
Praga. Clementis, Slansky. e os seus com.9allh�lr03 .de conils-

Góes e de enforcamento ja estavam preses ha mUlto_tempo,
quando o Congresso se reuniu, e acusa?os de co.isas. ;lao dIreI

inteiramente diversas, porque em regIme totalltarw tudo se

identifica. mas em todo caso de um carater diferente das que

serviram depois para a sua condenação. A nota específica. des
ta condenação, que alterou por completo os dad_os �nterlOres
do uroblema. foi o anti-semitismo, e esta nota nao tmha apa

reddo antes. no caso de Praga. A partir daí, como sempre a

contec�, todás as outras de.!1urações terão um carater anti

semita, ainda que, de embrulhada co mos judeus acusados,

apareçam. vai'ios não judeus. . .

E' o que se está verificando no caso espantos.) dos ónetl,

dicos. Esses homens, pelo menos os principais deles, eram mé

dicos do Kremlin, a quem cabia até agora zelar pela saude

dos mais altos burocratas do regime Staliniano, a começar pclo
proprio Stalin, e incluinâo os burocratas estrangeiros, encar

regados da direção dos partidos comunistas dos países situa;
dos fora da Cortina de Ferro. Os telegramas informaram ha

dias que Thorez, o homem em que o stalinismo persiste em

simbolizar a fidelidade do Partido Comunista da França, ape-
sar de que ele há muito tempo não está apto, por incapacida
de intelectual, a principio, e finalmente por doença para
continuar a exer.::er a chefia, foi tratado tambem por aqueles

I
médicos que, segundo as ultimas acusações, estariam dispostos
a matar meio mundo. da mesma burocracia. Nem todos esses

I
mé<1icos são judeus. Por outro lado,- certos observadores que

rtcomoanham de Derto as cousas russas, indicam que a prisão
dos médicos está' associaãa a luta pelo poder, ou seja, para

sucessão de Stalin, entre Mo.lenkov, .')or u_m lado; e Molotov e

Bull'anin. 1')01' outro. E' l1rovavel que seja isto, ou, Cln outras

I)al��ras, ci-ue esta luta _pelo poder desempenhe um papel mui
+� !lEis imnortante. :w dl:'!Juração dos médicos, do que o fato

de alr.o:vns cIeles serem judeus.
IVrCls a noia anti-semita tornou-se indispensavel. No pe

ríodo uiual, quem quer que seja preso, !lor qualquer motivo

político, .T)or t.raZ da Cortina de Ferro, terá de ser acu�ado �e
cst"r CID serviço do sionismlJ, assim como de ser trotskIsta, tI-

I tista, espião e agente do imperialismo norte-americano e do

I br.itanico. Por isto, torna-se índispensavel juntar sempre al
,
guns judeus aos que caircm vítimas da de!luração, a fim de

I df'f àqucla acu.sação um mj�imo qualquer de ve�ossimilhan
\,a· A monotonia das acusac;oes e uma regra. MUltas pessoas

I
que fonUl1 �'l'CS'1s. em diferentes ocasiões, na Russia, surprecn
deram· se de serem obrigadas a assinar confissões de coisas das

quais ilão tinham a menor noticia. Isto acontecia simples-

I mente .�orque os crimes, como o resto, tambem obedecem a

um nlêln:J, e quem for 1)1'eso na é!10Ca do titismo e do sionismo
1 terá ele ser titista e sionista. O trotskismó é invariavelmente

I associado a .tudo 96r ter sido. até hoje, o maior desafio que

se ergue contra QI poder de Stalin, e o primeiro que ele teve

I
de vencer.

A coisa pede parecer .fantastica e absurda, mas nessa ma-

�crja tudo é fantastico e absurdo. Assim, a depuru-ção que

I
h:'; muito se vinha .!lreparando, na Alemanha Oriental, por mo
tivos variados, será feita tambem sob a bandeira anti-semi

\ ta. Podemos desde já saber portanto, que se o poder de Ma-

j. lenkov,
como sucessor de Stalin, se afirmar, se afirmará sob a

bandeira anti-semita.

RODOVIARIA EXPRES $0 BRUSQUENSE S. A�

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

havido muítas visitas discretas de africanos a "Seilerstaette",
E' uma humilhação sôbre Viena, que durante certa épo�

ea foi um centro internacional genuino, com sua secular tra
dição cosmopolita, que tenha sua bôa re9utação injuriada por
receber as c�1amad.as r�uniões "internacionais" preparadas
pcl� Federaçao no mteresse puro da Rússia estalinista. Mas a
capital austriaca é tão importante como é inocente.

Por esta raz�o, todos, em qualquer parte do mundo, ao
receber um convIte para algum congresso ou conferencia de
nome sónoro, nãp im_9orta quão sublime seja Q objetivo que

r o

Aires Gonçalves
- ADVOGADO-

&eeidencla fi escrit6r1iru
- BLUMENAU -'

.

"'-tta -RruBQU&, .� - "6Da! l&'Ul

..o ilegrêdo estA
11m adotár o uo

.
da Ma.gnálll.
B1Burada.que pro
porcIona imediato
alívio.nasdigestões
dillcels.porqueneu.
traliza ablperacldez
estomacal e as fer

mentações gástrica..

Os comentarias que circu
.lam na cidade á resneíto da
morte estúpida de Celestino
Ribeiro são os mais diversos.

1·' A. opinião pública está di
vídida c;m' duas correntes.

I Uns afirmam que Celestino
\ Ripeiro vínha embriagado D'2-

f (o leito da estrada de ferro
j :,rél2t1do sofr-eu uma qued i
:s"ndo atingido pelos ultim 's

'l.carros da composição. Outros,
que supomcs a maioria, são �"A =r �llIii!lJlljg!!'!"i1ll1�;"'''''.o=.''''''''''_'

!
favoraveis a versão da luta (Do corerspondente Cyzama)

'-'K""""",,,,r-=�

corporal que redundou numa' O sr, Edwíges Silva é o ze- F VIAJANTES:
grande bordoada na cabeça. 1050 funcionário público' que'� Durante a ultima semana

Preve�do .

a hora do trem, ? exerce as funções de Agente ".io do Sul hospedou a figura
a�sassmo Jogou o corpo da vi- Florestal' em Rio do Sul, onde benquista do ex-prefeito rnu-

tI,m.a ,}:lem ao alcance do "ho- grangeou' inumeras amizades nícipal Vitor Buhr.
Lano. .

. '., 1 por seu carater retilíneo e Em companhia do ex-Líder
Crnne ou suíctdío e a per- I atitudes inabalaveis. do PSD nesta zona estive-

Igunta que .todos fazem.
.

Por tão grato acontecímen- -rarn entre nós, o dr. Acyr
, Para ho je esper:a�os OUVll' to, prazeirosamente. feHaita- EssEm.felder, competente Quí-
a. palavra da medicina, quan- mos o distinto casal. Edwíges- míco Iridustr ia l em Cur'Itíba

_____.....;.....;.........; ------.-----... do então teremos <:!ados. exa- da. Teonila Silva, augurando- e o sr. Francisco May, opero-

I pOS··t·"0''S' m'-

ais 'I-mpo'stu's···'·· !f;�ln�'l;r��fs����:� fâ�.�%}� ��eo ue�l f�;�;ana�f:r�ee z: l��n��:��-ciante
na capital pa-

.

.
.

.
.'.

.

'.'; ". fr�dQ Cíníello, o. humanrta�lO descendentes. .'
.

Ao prezado amigo sr. Vitor

. :,., .

.• �lre.tor do Se.rvlço de ASSIS' ������.����
.

_
RIO, 17 - Aqueies �hámtos que The;_mandei, Joaqui�ll, te�:ffit�oT�g1e��UY

,

nao eram de Havana, evidentemente. Nao eram da Ba�; BARBOSA"
onde há tantos anos.a industria do, fumo se desenyolve. .Nâo Assinado pelo autor. rece-

eram tampouco do RIO Grande do Sul, que os ten:: Igualmente bemos para a Biblioteca
bons. Não

era.r_n da., Es.ta.do
do Rio, que

..

os possm, excelentes. ..Ruy Barbosa", três livros de IIEram de �rapIraca. '.' . ., A •

• Zedar Perfeito da Silva.

. �raplraca� .. ArapIraca, dIr�me-a voce, em que planeta .

"Nem Tudo Está Perdido"
fIca l�S�? "'. '... •...

'.

,
. .-.

.'

marcou a estreia do consa-
. FICa, r�spondo-lhe, por aqm mesmo. E um MUl11elplO das grado. escritor eafarinense e

�lagoas, .m�ha te�ra natal.· ..

. .' ..... ;.'
_ "Até Que Surja a Alvora

.... OUVI dIzer mU1tl;is ;vezes que ,haVIa .a11 urn�; fonte nul�gr?- da" recebeu da crítica, os
sa de ag':1a� para cu�ar o� m,ales da clr�ulaça(), aguas rlva�s mais justos elogios.
das de ClPO; na BaIna. Nao J!ll'0 pela VIrtude qu� lI::EjS atrI- "Catarinenses Ilustres" é

b�lem, mas ao mesmo tj'!mpo nao .lhe_s nego- a benef!c� _1?-fluen- um verdadeiro estudo de gran
ela Lcom fonte, e o. que "lncontre1, alem 9:el�,.ou maIS .1:nteres- des vultos da terra barriga
sar�ce Siue ela, foram eultura� de fumo, l11ClplCntes, feitas nos verde e o arrojado jornalista
QUl11.taIs, mas culturas, �oaquun. _ . e escritor Zedar Perfeito da
,

Um governador adIantado, que a r�volllçao de 1930 prIVOU Silva conseguiu reunir o utT
oe seus poderes, o nosso prezado amIgo Alvaro Paes, olI:0u ao a 'radavel.

.

1

para aquele fumo e, desconheceI�do embora o uso do cachlm- cl te de B'br t
'

bo, decidiu que ·Arl"piraca seria mais tarde como' São Felix, p' l:n !l,!e a I 1.0 eca

Cac!1oeira ou �aragogipe; pr?duz_!.ria ta?aeo para enchér os s�f I��n�U�1Icdal ,,�e RI� d�
poroes dos navIOS, em Jaragua· NaQ realIzou este belo sonho; . '" .. I?-H�a, a uy. ar

não chegou tambem a.realizar outros projetos, que as vicissi- �osa InICIara 1:lma g.l'l.nde
ludes politicas frustáram: Mas, vinte e tantos anos depois, re� ,"��panha a_nganan�o l;vros,
cebi de um amigo, erp.pacotados em caixa de papelão, chani� Z ar PerfeIto ?a SIlva pron

tos de Arápiraca.. '.' '" �am=nte cumpriu com a pro-

Era, pois, verdade qúe teriamos nas Alagoas uma São ,neTs"a; ofertando NEM :rUDO .

Felix, uma .Cachoeira ou Maragogipe, Conquanto habituados

I
�s A PERDIDO, ATE QUE Potente aparelho de Nados X com moderllissim(� dispo-

aos charutos de Havana. que me oarecem a felicidade posta- =.URJA A ALVORADA E sitivopara tirár- "Foto-radiografias" do torax, (pulmões

em fumaça, apreciei a mercadoria� senti que no fabricõ de-
,�ATARINENSES ILUST�ES. e coração). Chapas de tamanho menor e de perfeita

la havia tenaCidade, boa orientação, base comercial, enfim, �

O �otary Clube de RIO ,!O -.--. nitidez - Preço reduzido --

para uma nova industria alagoaná. �E 'fremi dé orgulho Joa-
:>ul lldera, no momento, tao '-- Certas lesões dos pulmões podeul evoluir -

quim, por ser das Alagoas.
. , nonw_nental campanha e caI?-

- sem sinal al�um, mas não escapaUl ao exa--

Dividi então com você a caixa e, no curso de quase dois ::J apolO de. tod.os, tere.m.o� f;-
- m�, de Raios-X.

anos, lhe tenho enviado regularmente charutos enrtJlados. r>almente. VItorIOsa � Illlcmh- - Controle seus pulmões i periodicamente -

com fumo patrício pelos dedos. habeis' dos operarias de minha
\Ta que VIS!1 <:i0t�r RlO do Sul· -00-

terra
1e uma BIblIoteca eaoaz de Dispõe tambem de:

O homem, prímitivamente, só fumava charutos. O ca- corresponder plenamênte, " mod:!"�o apar�lho, de "ULTRASONOTEItAPIA'"

�himbo e os cigarros vieram depois. Mas o charuto não per- .
BOD�S DE PR.;\T� � espec�a!�lC�te �ndlC!ldo 11!! tratamento ele d(�eu(�as

(lCU na cocorr�ncia oorque tambem se aperfeiçou. Dar-lhe No dla 18 de JaneIro de. � r�unlaücas, das artIcula�(}�s e dos l_!1useulos, neu-
aqueles charutos er� llma urova de minha amizade. 1928,. foi ,realizado o en�ace

'I
ptes: ulceras das pernas; lnflamaçoes externas c

Fique s?,bendo
'

agora -que sou forçado a suspender as t�atnmo11lal do sr. Edwl�es' l�te�l�as. etc, ",

l'I;messas. 'D.

.. isse. -in�.
'o�Lúiz de Mello Motta que a

ia.br.ica
es- SIlv�, com a. senhora Teomla I CONSULToORlO .. rua Brusquc•. S2, - �n;,l!��ENA�

ta para fecnar; nao pode pagar' os impostos na forma como Per�lra da Süv�. .
I H�RAR�O D:AS C(_?NSULTAS. d.ls .. as i() ho-ra,.,

foram aumentados. O selo de consumo' as taxas das vendas',
2::> anos depOIS, em RIO do .� excepto ""os sabado",.

mercantis, isto reunido aO mais, em materia fiscal, tudo eleva Sul, a data vem de ser come- : ���.���=;;:;

..

����=
..

=========""'===""��

o p_reço do c_haru�ó ,d� Ar�piraca a tal ponto _que ele, assim I' _morada
pelo honrado easal·���

maLs caro, nao sobreVivera, nem mesmo no mercado alagoa-
---�- -- ---- - -. - -----

no. '1'
.

Que eu cesse de lhe mandar charutos pouco importa. Joa-
(jmll1. Importa contudo bastante - e é penoso - que uma in

iii;;, dustria nova, seja em Arap.iraca, seja lá onde for tenha to
--r das as condiçõeS para vingar e não- vingue porque '0 fisco lhc'

barrou.o caminho. .

'.

.

.

Sou mal. exerciç'lo em Karl Marx· Dele eonheco todavia
Q suficiente �ara s�ber que propunha a destruiçãô do ca.pita� ! ..

�lsm() DOI' melO .de Jmpos�os: im.9.cstos, lDél.ÍS impostos, sempre _.!
_

lmposto�, conforme..
re!_'Jetla, na certeza de. haver. descoberto a I

verdadeIra arma de seu combate.
.

1
-----_.

(apas
. .

Para sua proteção
I MODAS' CHANH: - A Rainha das Modas
I �

.

I�
I .

".1 � Rua 15 Nov" 139l - l'coximo ao C, Blumen,u

l�� .

1�������1

���I
t� (li'UNDADQ NO ANO DE 1920)

'. ..� I .

�
.
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.
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��� COBRANÇAS
i� ADMINISTRAÇÃO DE BENS

S .l\LAMEDA RJO BRANCO, 67/75 - FONE 1068
-

\1'P ----- B 1 u m e nau ----

�",�xs..",:%�������.,..n,
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so
a_ li'

. "

L a ®* iIZi!8! "'Mf!i'$",em�

ticias de Rio do Sul

Envollo,emmislerio O caso �9 �om&ÚJ
encontradomorto so�re os trilhos

Magnésia
'Bisurada'

AI Rio Branco .. 1200
Praça Dr, Blumenau 11 02

e 1178
Rua B. Retil'O

DR. AfONSO . RAB�
Doutor em Medicina pela Universidade do Rio de

Janeiro, Medica--Sanitarista pela Universidade de São
Paulo, Medico-Chefe do "Serviço de Profilaxia da Tu-

berculose'" no Centro de Saude de Blumcnau
reiniciou suas consultas 11arliculares

-- de

CLINICIl ME'DIGD

Informações Ufeis

-- com

iNSTALA(ÃO ESPECIALIZADA PARA DIA..

GNO'SIICO E TRATAMENTO DA$ DOENÇAS
DOS PULMõES

- Aplicação de pneumotorax -

tenha mais um rádio G-f em casa!

t quose cedo que alguém do fomllio

Alio - Falante pesodo
de 10 polegadas; Djol
verticc/; 9 vólvulas GÉ,
com funções múlfiplos;
7 faixas de ondas méo
dias e etldos, lendo 4

ampliados; conlrô!e da
tonalidade em 5 posi
ções; ligaçõo pofo fo
nógrafo, com '�prodtl
çõo de alfa fidelidade.

Levamos ao conhecimento da nossa nrezarla clientela e

ao público em geral, que a partir do dia 15 do conente trafe
I t;ará a nossa linha (le modernos MICRO-ONIBUS entre BIu
menau e Florianópolis via Itajaí e Praia de Camboriú, nos se

guintes horários:
Saídas de Blumenau às 7 horas (
Saídas de Fpolis, às 17 horas (Sõmente nos dias úteis

AGENCIAS:
Blumenau - Rua Floriano Peixoto n. 26 (Ed Mútua)
Floi'ianop-olís - Rua Felipe Schmidt nr. 42,

I A DffiETORIA

I ê!!I! III � I HIIII! IIlllll! 111111111,11 llll11l1lUlIlmlllilllllllllllllfllllllllUllllllm§
: � ENCOt1TRA ..SE EM BLUMENAU O SR. KAREL ê
1= =

i § ROUB ICEI( �
I § Técnico espcdali:t:ado em máquinas de somar, calcular, ª
I E eSCl'cver e caixas registra doras.

,
::: I Diplomado em Viena, Praga e LO'ndres.

I;:: Oficina à Rua 15 de Novembro, EdU, da Caixa Eco- §
I §§ nômica - Apartamento 2 - 2.0 andar,
,=

-

illllllllilllllllllllllllUlllllllllllIIlllIUllllllllllllllllllll1111ll111111Ulllllllllh�

FARMACIA DI

PLANTA0
Encontra-se de phn

tão, de 19 a 25 do cor

rente, a FarÍ11acia Gui
marães, á rua 15 de No
vembro, 1540.

lenho preferência por ovlro olroçÕo rodiorã

.

nico' exatamente no horôrio de �eu programo

fovorito ... ISIO acontece frequentemente: .. Re-
-

501'1'0 o problema levonclo poro coso um novo

�ódio G·E. fste modêlo é um dos mais otro�

enles e de maior capacidade do linha

Gene�or Elect;.ic poro 1952. E um aparelho co-

striaco

l'ELEI<'ONES MUITO
CHAMADOS:

POLICIA to18
i'\OM'BEm()� 1148
6. 'O S P ! TAl S; .

Santa Izabel ..•. 1196
Santa Catarina. . 1133
l1unicipnl •• ,. •. UOB

UNHA MAIS
U NI tt· Ã. D I O!

Asslsteucia Publica
A' disposição da popu

lação local, encontra-se no

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

tenderá, gratuitamente,
todos os casos urgente.
de eníermidade ou de
ferimentos graves, a.

qúalquer hora do dia ou

da noite.

PONTOS DE
AUTOMOVmS:

lU

paz de satislazer o todos os suos exigéncios.

EMSUA CASA!

���---.- -----

-0%0-

Imposlos apalar
NA FAZÉNDA
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, t;�rá
feito o adicional restitui
velo

Cuco-cuco no ninho
parecer a Conferência dêste mês, desde que foss� produzida' desaliaram as instruções do consulado americano e perderam
um número suficiente de "trabalhistas" na França:} Grá Bre� seus passaporte em consequência.
tanha pelos movimentos' comunistas naqueles paJses. De Viena. os coniatos da Federação se este1td�l'.� b,�m além

A. única outra conferência que a Federação Mundial está da Europa. Em 1950, organizou uma conferência em Pequim,
preparando no momen,to - neste caso em conjunçã.J com ou- e criou escritório lá com chinês, um australiano, um india

tra organização de fachada comunista - a

FederaçãOMun-/
no c um diretor russo: Este· escritório está em ligaçãD cons

çiial de .Jovens DemoCráticos � deve realizar-se em ViepR, em tante e secreta com a Federação em Viena, Treina ag�mtes

15 de fevereiro próximo. Não se conhecem os d,�tall�es, mas f� asi�tic:os em �ubversão, e,�romove !rradiaFões incend�á!:'a" n.a
certo que; como. suas predecessoras, ela promovera as poh- maIOrIa das lmguas da A sla, atraves do ·SIstema de radIO du··

ticas de Moscou e sómente elas. nês. Na Eurona, a Federação se concentra sôbre o que retar·

O que Qode ser 'feito com as ma=luinações da Federação j dará e interferirá com o rearmamento defensivo dos Estados

Mundial de Sindicatos, sob a presi.d.enCi.a do italiano

.CH .Vit-I.
democraticos contra as aÚleaças dos preDarativos de guerra

torio? Enqua'nto a ocupação russa continua, as autoridades aus-. da Russia (Sailant desempenha um grande papel no "Conse

triacas nada podem fazer. A maior parte dos delegados da Fe-' lho Mundial de Paz"). Na consecussão de outro objetivo, ela

deração perderam sua cidadania, tendo f-ido renegados pelos tem concentrado uma barragem .de propaganda contra o Pla- tas nas democracias. Qualquer' sindicalistà que descobre uma

govên10 de seus países de origem ..Um.deles é .frene G61dwín no Marshall, e a ajuda econômica de recuperação em geral. ligação entre seus sindicato, ou de qualquer de seus funcio

Spiegel, que embora tendo' nascido em Brooklin, reahhente Seus correios vão e voltam entre ela e as diversas internacio- nários e a falsa "Federação Mundial de Sindicatos", deve

votou em desafio, as leis dos Estados Unldo��, com seu rnárido nais sindicais - um, o Sindicato Internacional dos Mineiros compreender que sob a capa da proteção de seus interêsses,
comunista ausiriacocm duas eleições. cm ViellH' John e. Mary mudoll sellS e�critúrjos par;) Viena. Seu ma,is recente cmnp� <.'st:'1 sendo transformado em um dos milhõ('s de instrumentos

Wolfard, dois outros membros administl'ati\'os da Fedéração, de atividade é a A'frica. Durante os últimos seis meses tem 1 do imperialismo soviético russo.

pro!esse, andariam bem em descobrir exatamente o que está
atras dela. A Federação em 'viena é quartel-general da li
nha de frente do mundo comunista, assim COluo o Cominform
é seus quartel-general da retaguarda atrás da Cortina. Ela é
certamente, boicotada e tem sido frequentemente denunciw'
pelo Conselho dos Sindicatos austriaco, embora os comunistas
tenham uma pequena minoria entre os seus niembros. Quando
o Conselho abandonou a Federacão comunista desacreditada
em Outubro de 1949, juntou-se á- Confederação Internacional
de Sindicatos Livres, que representa 51 milhões de sindicalis-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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AsmAS. CONTRA I.OI�OS
. Montados sobre renas, tis Lapõc!; vão ca�ar (J lobo, mas

as aguias que eles carregam no punho (como falcõesi) são 'sua
uníca arma.

A nolvora é rara BO Grande Norte e a deflagração dos ti-
1'OS de -fuzil arrisca SelYl!}I'C de provocar as avalanches, assim
os Lapões caçam os lobus com agulas domesticadas, que agem
nem mais nem menos que à maneira dos falcões.

As aguías capturadas no ninho são- adestradas e exercita
das. a SG atirar sobre raoazes cobertos de peles de lobo.

Uma vez prontas para agir, os caçadores se atiram em

perseguição ao lobo. O lobo, rajrido. corre sobre a neve. O

passara Iiberto de seu Eloleiro (o punho do homem), voa e al

cança o inimigo. Plana um 90UCO e, com todo o seu peso, dei
xa-se cair sobre sua presa.

Os dois animais lutam com ferocidade. O lobo é temível
por sua gucla, a aguia por suas garras e seu bico. O lobo ro

la-se sobre a neve nara se libertar, mas o nassaro' segura sua

presa e não largará-mais. A· aguia é vencedora. O caçador vai
ao seu encontro, e despedaça' o lobo diante do passam, que es

pera pacientemente sua recompensa: a carne ainda palpitante
do seu inimigo vencido.

.

obsequiar, con'vidando-as para

o jantar. Este está pronto, ou

melhor seria servido com al

guma coisa que ficou do al

moço, mais uma salada ... mas

não há de ser isto I.Im motivo

de lamentações!
Uma dona de casa esperta,

deverá valer-se de todos os

.recursos nas dificuldades mais

inesperadas, A 'soluçao do ca-

- - - - _._ _.. - -_ - . -- :....__ - - - - - - - - '_ -

TALH!E

,

J

I
;{f

.,

"
'

,E' notável a 1in11& assímetrt.
ca dos conjuntos de jn írnavc
ra, como se vê neste modelo
realizado em govgcrão cinza

claro, com gola (' nunhos srn

seda preta.

;::;hiaparelli revive o', atraente
pied de poule, em. pua, Illtima
coleção. Este modeln realiza-

do .eom o pied de poule;.é 01'

naà''; na frente e nos punhos.
Uma gnlínha . branca torna

mais encantador o conjunto,

---��-

Sófre?Tenha Fé I
Escreva detalhadamente para a Caixa Postal 7 9 1 2

- São Paulo - Junte envelope selado com endereço.
Não utítíse registro para evitar demora na retirada, em
horarío improprio. �'".

A dór logo pa:§�a , _

. }fi' \ ,quando ;se passa
f

OL-····.... /IÇ
.{!

Rainha das Modasi e imperatriz
. preços apresenta a última novidade

VesUdos
.

Bangú à

dos
em:

BÁLSAMO ANAlGÉSJ(O
DE EFEITO IMEDIATO I

�
_. {IIAII CEITO' nre • dô, t:<>ft! ... !4ÁO�

.

.

JlWl&lllIo Gelol CODtua6eL� �
,/ IIIfQto�� (tDaU get!..,\ dMeS reumáU�b".� .

-{ MmlIgi_ • mUllculaN!Ol alo l'âpldanielo\. ,

. � Mlmdu ""m 4pUr,liç6es <1é {leIo! Gfl!<lf.
Il.l., ...fallam.... descongesUo" " ...(!mul.. .

'.".
• �fl, pr<I<IlllfIldo acrs<iáve!

,

.�.sacllo de .lIem estU. j

Ves.lido para Praiá à

'ã

195,00
·28OrOO

Vestido Parlé
Vestido Merce

520,00
J10,00

-.::',

a

Vesl·ido de· Seda· tf.

OIANn para sua eleganda .."! Rua 15

81u':de Novembro 1393 próximo tine

menau

Senhores Cumerciantes
.

RECEB,El\IOS
BOlVJ;-BRIL - C�_;R.� PARQUETINA
_ FERMENTO FLEISCHMANN -_ .

.,

CAMmOOS

DAi U;E D tt

,a jovem ,esP<>s� é -pouco ex
. p�i;a...•Mas· . bem depressa,
dema:Siádo deprêssa, vem o

tempo em que : 'são' .. amados;
muito mp,is.,dQ· que arnamt :

Preparando: .

': as. malàs, es

queça a escovinha ',de,dentes
.Lque pode se'r comprada) mas

não esqueça a fantasia (mer

'cadoria'. cjue �. não se encontra

à 'venda),
Qh, homens! Não se defen

dam por otgunio ou por des-
• confíanca da puerilidade, da

infantilidade, no amor. Todos
a infan-·

.. _.
..

BANCO INDU'SlRIA E
f

(OME'RCIO DE SAMA· CA1ARINA
_;... Mattiz;; -lT A J A I'

Fundado em, 23 'de Feve.reir� d� 1935

Capital intégralizado
Aumento de Capital

.
.

-
.

Endereço Teleg "INCO"

c-s 22.500.000,00
27.500.000,00ó.

Cri 50.000.000,00'
30.000.000,00.

Fundo de reserva • é

Total do não exigível . . � �

.
- ..

,
"

Cr$ 80.000.000,0&
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Vóltarãt>
.'

a "'competir �dépois
Através o remo, rnodallda- barco próprio para as

carri-I Vasco
da Gama e União de '1' DAÇÃO DA CIDADE ',. DE

de. esportiva �ue tonta com, das de o�t�rigger�,<t:pito' r�� Porto �:gre e T�eté e Flo!,e_s- SÃO PAULO�
milhares : e mílhares de, fans mos, teem provocado .pera SI ta, de csao..Paulo, competirão j' Surge, como. vemos, outra:
em todo'O pais e também em I os>l11.a�ê-:,el{)giO�?�C: comentá- na empolgante PROVA F,UN-, magnífiéa O�O��Ul'lidâde' paranossa- terra, Santa Catarina f r íos ,de, toda a :�n}PlienSa Cf5-: "!_.._____, <

�:J��I�� PT:;;�!��obas�:�::n�� :;:���r:� ,�:��p:::u��ari_ em
;

'p'
'.,':'

a'
. ,

nh' '8':'
.

...

OS lia'·S.,Nossos rowings, pertencentes ne�se: i;Íe. 5Z, embora, sem. ou- !\t .•' ' ..•.
'

..

:

. ",:
'

•....'
' C.Ump·�.,rira .ao Aldo Luz e Mar'tirielti, nas ter:as mesmas classificações -

.

grandes regatas realizadas de seu grande riva], tambem Vários acontecimentos es- qualidades para a 'prática do Dário, Ernesto ve Henrique; tando um titulo 'de enorme: juí e cuja ação decidida e efi- r -'------,------
TI,as pr-incipais cap'íta'Iis do .Bra- h,!m.. brilhado i�tensamellte. t· t

;

d
.

O
.

D' F
' .

'f'
-

d' t

.

f d
I n Fraqueza em geral ti.

. por lVOS eem rnerecído a' assocíatíón e que em breve restes, Zeca e oca; errr- .ugm .icaçao e que vem ar cien e vem se azcn o sentir J1l VINHO f:REOSOTADO 1\sil e tarnbem além-fi';:mteiras, As delegaçõe�, 'clessa;;,agre- crônica especíal ízada maior estarão em condições técnicas ilha, Alvinho, Aloisio, Sabão 110VO ânimo àqueles que se
i U SILVEIRA

o primeiro dos dois Clubes já mÍilçõi':sflorianópolitanas, que atenção, durante esta-semana, dé defender com inteiro êxí- e Arich, esta foi a constitui- prontificaram a servir o Tu- há muito tempo, L
, _

representou á C. B. D. no Sill� dia 18. deram muito, .coforído oorém ' "

to f
.'

to . 1 be vaasnarr
-,

d
-

I' e de I .

���;}�:rf::�:�:Eg��:: ;:��::�;:;�F.::��;:�� :�:!f�!';;�ff!i:lª:� !����:::r�§i�i::;:[ ,�:§�f:'��:Sª:�?:E; Hajea noite 8 jantar·promovido peJa LBFr d t di fé, 'p'ois suas' poderosas guar-. b d 1"

't
. .

d d I R t tA'
a es aca 1SS1ma.

.,
' aca a e, a icançar , apos o -me- prin.ê�al, estamo;s ce.l':os d�s- que entraram em

..ati�i a e,
.

No Bar e

..

es, 'aurar:- e ve-

t .:
aqueles que com a entí- ,membros dos di:'<:rsos depar-Assim aconteceu' em Porto hÍç5es estarão, novamente em recido triunfo que conquistou co, l1ao .demonasá .e, so entao H,m defesa da agremiaçao pre- nida, promovera a LIga Blu-, I tamentos e auxiliares da L.

Alegre, nas Regatas Interna- ação na manhã de domingo, sobre o quadro de igual cate- dim,inuirão, em -rmrito as ele-, nidída !Jelo sr. Pedro Vieira, rnenauense de Futeból. às
I
dade colaboraram, na gestão, B. F., sendo que o sr. Sebas

cioriaís e mais recentemente I
na raia de .Iurúbatuba, onde, goria do Paysandú de Brus- vadas -quantíàs de 'dinheiro' rende Gaspar as mais sínce- 20,00 horas de hoje, um Jan-, Benjamim Margarida, i tiâo Cruz, recentemente Iéito

em São Paulo na' Prova das juntamente com o Clube d,e que. que em' 52, inutilmente, dís- ras : homenagens, pois soube- I "" .","'1 \ Na' ocasião, será feita a 1 presidente, não poderá COlllForça� �A-rrri:â'd� do CBtásil" Regatas Vasct> 'dá,'·Gamii2'ffit· Se todo o .trabalho da dire- penderam-os mentores tupien- r�m, em quaisquer �ircuns:an-I t�r íntimo, ofel:ecid� aos seus ent:e�a das l11,edalha� do cen-!Péll'eCer uma vez que não se
Os a1doluzEmSes, q&e 'pbss'úem Rio, E. C, Vitória da Bahia" tóría "bugrtna", Q qual tinha ses, sem qualquer resultado ClaS, corresponder a con:flan-' dIretores, fUnClOl1arlOS e to- tenano a todos os dIrigentes, ,encontra em Blumenau.--=----

. '.

; f ���o��e�i;op:�;�S:i��:S q��ti� prático. ' " ça neles déposítada, conquis- I

Regata uficial da (; I li Ar «" I O n 1\ Mvesse honrosa colocação no �����������v���
fASe a 16 de abril
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. te clilssificOll-se em penúlti-,' d D
.

ria vem realizando, intenso CURSOS (Admissão
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'rs
'

(trabalho no sentido de organi- ( Ginasial� em ,..I mo lugar, por outro lado os .

"
.

•

I zar da melhór maneira possi- ( Técnico de Contab1lidluk
.

1.1 (dez'es.Sefe) Ingentes' esforços, que dispen-

A' Y'
.

(
.

.

. , I'.l . veIos esportes náuticos em ( Internato

Prestações �Mensais .�:l:r�s ;:�� �:it:ena�:�i:��,d� (.
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'.' nraénrem� '_.Ii. 'lue veio confirmar .mais uma',' ..'

Dia 11) de J'aneiro, início das aulas dI} Curso Preparatório.. P
,

I
FormaQ_o pel�" Faculdad,e de Medicina da Uni�

I
cou, segundo foi informadaOS'A"'GENTES" G'ERAIS EM' vez que não é com profissiona- .

ver'sl'dade do Rl'O de .I,ane.iro, Dias 19, 20 e 21 de fevereiro, exames de admissão ao Gi-. •. " '.

J'i. nossa reportagem, para a da- "

..

.'.

� I.ismo que as agremiações do Professor Catedrático de Biologia da Esco- 11a51O •

SA''MI'A (ATARINA �. ta de 1ft de abril vindouro, <l' O Ginásio Dom 'Bosco é dirigido !Jelos sacerdotes salesia-..
'

.' � Vale do Itajaí, progridem. Is-
"

,,'" la Normal Pedro II
l'ea.ll'zaça-o de ollt,I'a I'egata ()',' _ nos de São João Bosco, que possuem mais de 2,flOO colé!dos.

I
. Assistente do Professor David Sanson ,,' � "'lo só acontece quando dão 0- .

Ch f
'

d S '.'
Ot

.

Q C ir S 'd de' daI. Situado no centro da "idade de .Rio do Sul, goza de iOflo,

Uistriouidores de lotom oveis �. t �':::f::!�:�:i:::;��:;��� ..,....•Fe·eo'r�rnr,ç"a�lumn°.���d�lJ.fO·,,::enH1
�o �

'e::'utlS; III ! ,'. po�::: i:�;,.::;�,::ti�:Oo::�:: ��:j��;�f!�,�i�em:�.�,mOdemo,
óUmo clima, "tudos di-

8 ile corpo e alma às cores que . . l da Capital como do �nterior,
- OU - � com tanto entusiasmo defen· :biplRl)1.�q.P pel.a FACULDADE NACI()NAL devendo o programa da II_Ies- r������'�"'x�"""%,"""n..

......���.".:%'���:-.;��'U
li A V I T i 8 demo DE MEDICINA, da Universidade tio Brasil. dfi A � ma ser ado à publicação

�
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E O Tupí, em seu onze -de ----. Rió de Janeiro ---

JI T A J A Í - BLUMENAU _: JOACABA ,lspirantes contou com

nova-I','.

Ex-interno efetivo do Serviço de Otorrinola- dentro de pouco tempo, pela

I �',������������, I los possuidores de excelentes ringologia do Prof. Dr. Ruul David de· San- ,entidade que está sendo pre- �.. sôn. Ex-assistent.e da CUnica de OlhO.s Dr. sidida pelo sr. Eurico Hos- �
.
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� A rainha d�$ Modas e impéfi1tril dos �
com 11- 5.0 Paulaq!os, 'com 5 tentos - Saulsinh,'. do NARIZ e GARGANTA Gépi multado I' preços apresenfa a úUimiJi novidad� em:�

á',
com"14 !\vaí Lauro Guarani e Moa I tste Instituto Especialisado está Magnifica-
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A:rtil�eiibs: Lisj)Joa, de' A\iaí, ,. ('C'OnClue n'. 2,3, pg., letr�' J)'
-

mentEi Montado e Instalado com a mais pe O UP11
' Sàias p' lissadás à 320',00� .. w

'

Moderna Aparélbagem para todo e
'

- Qualquer Tràtâmentoda sua O player Gépi. que no cam-

� Sal"!ls p.:nis !i. '70!'U"i
I

especialidade peonato de 52 destacou-se

CO-I
I[i QU U ,;D ,�U

Todo o seu Instrumental foi Recentemente mo um dos melhores centro- r' B' 8(} AftAdquirido e Importado da Suiça médios de nosso futebol, aca-

�
'»Cnas angu a '7 ,vu

.
. Aleiminha e America do '

81 11"1
'

220 00Nor,te. ba de ser punido por seu

clU-1 UC-C1S RiU �n ii
.

._.._D.� ..__ be, o Tupi de Gaspar. Múlta- � .J V
, ,

G A B I N 'E T E D f R.A I O X ram-no os dirigentes bugrinos � Blusas Paris à 85,00
em 60 % dos seus vencimen - '"

Dlu«' !U' in � � 15.AOtos, por ter integrado, sem, � D WJlgJ A I;!l li
• ti'

'a devida licença, o time do t. Bhl$as Miriam à 58,00Palmeiras naS partidas que o �
Campeão dQ Centenário reali- �
zou em Brusque, contra o � MODAS (HANEL para SMil eleganda
Carlos Renaux e domingo pas- �
sado, nesta cidade. frente ao �

r
América de Joinville. :I';
Gépi firmou contrato co- �

mo não amador, daí estar su- �
jeito às punições previstas pe- I �las leis desportivas.
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I'"'
.' b) LA'DO DÂ CAL'I{A ElJONOMWA $
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tando-se que o prln1f':lrO deles',
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Ao entrar o certame floria
nópolltano em sua· reta final�
aumenta cada vez mais o in
tetesse da torcida pelo seu

desfecho, pois quatro clubes
ainda lnantem grandes espe
ranças com relação ã con

quista do titulo de campeão,
os quais são-. os seguintes:
Avaí, AtléUco, Figueirense e

Bocaiuva.
O segundo deres é o que

tem caminho menos. espinho
so a, vencer, Dois 119. s�gundo
turno passo_'\l i.iwóiWne ,pela'
dupla de' ferio do sóccer
ilhéo restando-ihe tão sómen
te, como adversário 'mais pe
rigQso, ° Boça�uva:. ]I; esta. a

classificação at� o, ll:lOmento:
1.0 Av�í e Atlético, cmn 5

pontos perdidas _._ 2.0 Fi-'

gueirense, com· 6'� 3,0 Bo�
caiuva, com"lO - 4.0 Guaraní;

lumenta a riYalida'l
de 8ulr.fllmaíunas,

e Progre.sso ...• I
Agora que estão pel'feita

mente regulãra'iid�§ Ti'i/�itüa�'
ções do Amazonas � do Pi:o�
gresso na Liga Blurnenauen.
se de Futebõl" fó:ifto$ infor

mados de que ambos, para
muito bréve, desejam, catejar
amistosamente, disPlltando, a

lém disso, uma g,rande e ri-

Oficina C·'nmnlAta n.;;ira,�···r"--"- 1""'-

Ai ESTÁ o TEMPO fRIO ....

�

COGNIlC DE
ALeIT"' O
XaVIER

é
o FRIO�� chegou tardc,_
ena. chegou. bravo! P�.vil)ll ,oe
�'q1I ele, pois, t�n4o o C<>gnac
(K AfcatrÁo Xavier. À base de

eÍCIltrão. bal� de t<:>iú. alcaÇU2
!I.�.m�i�tca' d.e 'g;:""',
• vaJI:n', o',�.c.de Alcatrão

tlvo -c.ontrs as mol�stia& pu1m.o
_.... Seja prevldwte: tenIa=
iíasa . um fraoro do Cognac d:

.

Akáttão Xàvicr.

':'foV.� reMI Ó -, <
"

.,t.

roe"",' Df ...:..CÀ1"tÁ.O uva

MI

I'Lu
amQnhã:- no prova· 'fundo:ção .

que (I remo barriga-verde snlí- . portistas de iodo o Estado,

1
possibilidades das guarnições

dlfiquc mais ainda seu prestí- principalmente aqueles que do Aldo Luz e Mart inel li, sé

g�O � confirme seu alto nível I :f�üs ardo�osos do esporte náu- rios candidatos a�s primeiros
tetllJCO, no momento. Os_.des� tIC,(), :confIam plenamente. nas postos e a conquista do Tro-

de Pauloda cidade

lo C. R. Ticté.

tes

"
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G•••
__I,
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APARELIIO MODERNO SIEMENS PARA
OIAGNOSTICOS E�ClíUSIVUS DE DOEN-

'; ,9Aª I.l�.f;�BEÇA�
Gabinete de' fisioterapia

BÍSTURI ELETltICO (PaÍ'a"operàções sem

. ". sangue) ".
.

, . ;ONDAS�CUJtl'ÁS (Ultdit;rm Siemens-
;�; , 'tN'��:����iibIO

AEROSOL (Aparelho in-

glez para nebulisação no ,tra�àlp.ento cI.as slnu
sintEis scin' operàção'. Eledto'Coagtrlaçáo.

, Diafano�cop�a ptc. ,
'·

..�à...._··._.

Rua 15 de Novembro 1393 Próximo
Cine Blumenau

I
Gahíneie dé

.

rlefracio
- .. -. _' -, -,_ ..

PARA EXAME DOS 0'..008
CEQUIPO-BAUSCH�.�OMB)

PARA RECEITAS DE OCULOS E
. RESPECTIVO CONTROLE

DAS LENTES RECEI
TADAS C/VERTO-

.

METRIA...

Miéroscõpio binocular - Lâmpada de Fen
da _,. Perlmetro}., .

I
! ,

fabricar: qualquer Filmes e máquinas fofográficéI$
.. .... Ihores q ualidadas

RUA 15 DE NOVEMBR01 ,NR. 1.436

- _.. tipo de lentes .... ..

COMPLETO SORTIMENTO, DE'
,-.,",."

O'(UlOS : PARA '. SOl· E � DE 'e GRA'US .',. :;,;.&._�
! .HC;'

.'

:-z,:u';;c:;e5-6" � >:sps'? "".,.,45?''���?&,���.������'?;��'3'*'S������:.�����,!--�����I;;;: . .'
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o se manifestaram sobre o assuntof [Da muito qu� fazer em. ,pról �O Nomeado···novo �iretor da .'.'yR�l!��"idi,�)e-Ob��!a'��d'dç!u�!t�e.,I�t�b�!��11 �eseDYolYlmgDlo paraibana do �rasil o sr. �alr Rego de Ohv�lra
ambiente, político foi, subita- 'ao PSD no discurso, respon-! comissão Inter-paetídária, pois i RfO 22 (Meridional) - O paraibano e não é producente lião '81 José Américo convIdado para Icupara pasla da Vlaçilmente agitado pelo l.lder da deu. o sr, Gustavo Capane-

I taml?em
se lllterp�ctava c?mo senad�r Rui Carneiro decla- se agitar, agora, a questãoda' ,

. e'
.

UDN sr Affonso Armes que ma reacao da UDN a anunciada RIO, 22 "Meridional) - O I ra íba afim de convidar o go- o sr. João Café Filho deu urna,': .' •

'
\

•

•
> :. • rou, hoje, à reportagem; sucessão que viria fatalmente '

pronunciou, ontem, violento) IlDtençao
do PSD de ser hder "Acho prematuro qualquer agitar o Estado co' menorme presidente da República assl- vernador daqueleEstado para longa risada:

'

discurso de c;ít�ca ao presí-j "De f�rma alguma: Foi um da "reforma administrativa", movimento no sentido de ;0 prejuízo para o seu progresso.
nau decreto nomeando novo '

i "Estou gostando da "bola".
dente da Rep�bl�ca, acusando-] aJaq�e .dIreto, ao pre�ldente da acentuou o s�. C�,panema:.

I
cuidar do problema sucesso- De minha parte sinto-me hon- diretor da Central do Brasil o ,- declarou..

o de ter .C?nS�lt_Uldo um gover- Republlca e eu o _:nterpreto "O PSD nao quer ser Iíder rio do Estado. A atual admt- rado pela lembrança da índí- engenheiro Jair Rego de Ol í- ! "Quer dizer que a minha
no de mlh?�nos!.. sob o rot_u- !

como uma. deelaraçâoi de. que da reforma, ma� colaborar nístração da minha terra aín- cação do meu nome para su- veira, que já foi vice-diretor : viágem à Paraíba foi para fa-
lo de adminlstraçân tr:,1_>alhls- a UDN �sta contra o presíden- com ela. Penso al�d� que ?S da vai completar dois anos de cessor. do sr. José Americo. da ferrovia e pertence ao seu zer .urn convite ao governa-
ta, fome�tando! a poütíca de i te Getutío Vargas. trab;t]�o:s d� comlJsao Inter- gestão, faltando, ainda, três ou Mas ainda é cedo, repito, No quadro d e engenheiros. .

dor?
.

'

grupos fmanceIrOs como a I parttdárta nao serao efetua O sr. Jair Rego de Oliveira ' O vícé-presídente dá Rcpú-" ,-
'. .

�
-

tros para o término do seu momento oportuno, então vc- , , '

('�nteceu ,com O B�co' do Bra-\ Interrngado se o �aj dlScux:- d�s. pOIS se situam num plano mandato. Há muito que fazer remos. Aliás, naquele ensejo atualmente, está _à disposiçã_o I , b}ica" depois de. afirmar ,9uesít, merce do alhcmme1!to em 50 podería ser um sinal de dí- dif'erenta",
em nról do desenvolvtmcnto (Conclui nu 2,a pagina letra GI do govêrno de Sao Paulo, di- I i for:; aquel�' Estado para re-

que se manteve s. eXCIa. em I -. rigindo a Campanhía MLU!-ici- I veto a ��raIba e abraçar velhos
face da crise do algodão. Es-

T
lIiIII

f' I
paI de Transportes Cólctivos

! arr�:g�s , a_crescentop.:
�e discurso foi íntee-pretado

era u a 'super orla eza lO dor' da Capital paulista. I ,Nao fl:tl portad.o:: de ne:-
em certos círculos como uma

. O sr. Jair Rego de Oliveira nhuma rrussao politica � mui-
advertência à maioria gover-

.

.

. .

. . é engenheiro do padrão "O", 'I
to menos .dessa, em parficular,

namental de que a UDN esta- admitido em 18 de setem�ro . S� o presidente desejasse con- .

ria disposta, a rever suas dis- I

tr do I
..

d I
'de ] .920, como praticante téc-

,

vídar o sr. José AmerlCC? �ara
posições qu:t�t(): aoapolo à re-Ipene pe � n c urEa a en ro nico- Ocupou várlas. funções ocuparntgurna pasta míníste-
forma admínistrativas que o I

' . II como a de Chefe de Deposito, rtal, nao creio de . �qua�quer
governo pretende. engenheiro-presidente e inspe- forma,

.

fosse eu o emíssázío de
O de-putado Gurael do Ama 'p t I � �hlla Com Isl I t· I

-

d I
..

tI.." tor de tráfego. Em. 1.942 foi S
.•
excia . em. tal caso. Des-

ral, a quem o rep011er ouvil;' ro IS OU II U IIII.un a coo ra a supos aVIo açao I seu errl uflO consultor técnico e também minto.categorícamente, a no
a respelto, disse: TOQUIO, 22 (UP) - A pulantes desceram em pa- mod.Iicações se destinam instituto, cuja capacidade particip�u da co�i�sã? .de CO-I

ticia,

di d P
. ..1" lOh d f

.
. . . .! - ,.'

__ iprdenaçao do Ministér-io da Sr. JOSE' AME'RICO"Não estava presente quan- ra 10 e equm uzvu gou .raque as e oram aprisiona- ao cumpnmento da Iei que I nao comportara maior nu I Viação. Exerceu várias comís- . ... . _

_ -'-'- -'-__

do 00 sr, Affonso Arinos pro- hoje um protesto da China .dos, estabelece a subordinação mero de estudantes. I sões no exterior. Foivice-dire- .
ocupar

f
a PasLa. �at :v;a�o, I:I'AÇAM SEUS Al'iIU'itCI08nuneiou seu discurso. Pelos comunista contra uma su- MODIFICAÇÕES do ensino secundário à le- FALECEU NO RIO tor.dc �ovembro de quarenta nteUsmdaeroefeorre�<�rmseInulsd::r���ti� I NIllS'rE mARio

resumos que h. parece-me que! .

f ·t NOS EXAMES DO I' -. d b d _<O
--

.

o líder udenista, em quem re-l
tono por uma super. or, a- gIslaçao federal. ASSIm, FIGURA ILUSTRE I

e clnco.a "zem .ro e qu,,:ren-
1 d t d INSTITUTO DE rr; U e seIS. POSSUl onze mIl e

I DI
vercncio inteligencia e probi- eza voa ora, que ena SI o

.

l este ano não havera provas, DA POLIJ:ICA L JA smp sTas a ewassa,; a s01l1aza.Ií' I' t···da�e i�tel.ectuais, desta. vez, é!batida, a doze do corrente,

I
EDUCAÇÃO de selecão. que tanta ceIe-I LISBOA, 22 (UP) Fa-,' de' trabalho e mais de trint� e ara espn leu os 0m BOU!nao fOi ngorosGamtenl.tc Jvusto' depois de penetrar quinze RIO, 22 (Meridional) - uma te{n causado mas um leceu na sua residencia nes um anos liquidas de serviço.

.

b· UU.
,

para cem Q. sr, .e u 10 ar- . • ,.. ' ,

Df' dr' t
gas. No meu ver é possivel quIlometros pela Mandchu- I' O professor R. AcclOle, es- exr·me de admissão nos ta Capital, o professro Do- a sua e e o lCIO cons am

F A' numerosos elogios. .� '" .t •

.� til Ique tenha havido f�l.has. po� ria a dentro. A orça erea i teve hoje como costuma

fa-I
moldes do que se verifica mingos Fezas Vita, Chefe ,; O lDalor cIrco o coo IUOU e"parte, de seu. auxlh�r,. ate. norte-americana, entretan- I zer, na sala da imprensa. no Co]egio Pedro Segundo do movimento monarquista DESMENTIU O BOATO D

'.,...,:.� i'i_',', ".
.

mesmo ele confIança dlreta do t l' Ih f': 1 t d
.

.

.

O - 1 . -

.

t':" t t
O SR, CAFE' FILHO

� t',presidente da República. To- ° C IZ que o apare o 01 i pa es ran o com os )OIna- exame oe admrssao ao :por ugues e represen an e , RIO, 22 (Meridional) _ O
da,via, só quando constatadas derrubado na Coréia do i listas e revelando, nessa 0- instituto será realizado na pretendente ,ao trono de ! vice-presidente da República Está scndo anunciada para
estas e devidame�t� compro- Norte, bem fora do terrHo- f casião, as modificações que' segunda quinzena de feve- Portugual, sr. Duarte Nuno. I;Jesmentiu a notícia hoje v�_i- bJ:,eves dias a extréia, nésta
v�das, se !l?de eXIgIr utma da- rio chinês. Segundo a emis-I serão introduzidas nos e- reiro, havendo cem vagas O falecimento do professor I cula�a, procedent� .

de
.

Joao cidade, do maior circo do
çao energlCa pGr par e o ... . -

d
.I' _.

d' d d Pessoa, de que te1'1a Ido a Pa- oontinente americano. Tra-
Chefe, do Gr,vêrn1} para pôr posLa vlOlaçao o seu tern- , xames para mgresso no lns- Essas vagas sao resultantes ocorreu epols e uma 0-,

.

_

cõbro a qualquer administra-I sôra de Peiping, onze tri- I htuto de Educação· Essas das instalacões técnicas do lorosa mo�estia. qt:e. o ret�- , ��_ção menos feliz dc preposhJ -------'.
.

nha ao leIto ha vanos me- I
seu�. sr. Joél Presídio, �rderl I Cronica Policial ses. Nascido em Caminha, I

do PTB declarou' no dia 10 de janeiro de

�i�o�t!:['�:t;8�ru�:';�� Continua sem solução o ,problema da �:'r���� �e: ����e������: �: I
�oo :C������O' eC��!�t!o ::;er� II d I"

/Ir

,a lIf�ntl·1 i �l����::r ede����ii�rd�e:�
;,�� ����i�1�:El�:::::::� II e IOquencI3 II u i e Blumenau ;:':'�:2i;;::d��:rqU;:�{g:o��
após ter dito que entrará no dado da causa monarquista,
plenário. com um discurso que

, ,� . . . transformou-se em princi-já estáva no fim, acrescen- Sempre consti�uíu um pro- I gado o.e ,alIcIa f ncammha eg· 'tropelou, ante-ontem, no su- I d" t d.
.

tou: blema a solução para a repres- <:(':;; IJE-quen,)s de .. ,llú·�ntes i . .J II Jurbio do Garcia, a senhorita pa lngen.e O mOVlme?
"O fato de não ter havido 'são á delinquencias infantil Jnz d,� M:enores CL ,ia auto�i- fininha Freinotti solteira to .monarqUIsta. A este tl-

resposta nossa, não. significa fJ11 Bli"l11f.p-au, onde o seu in- oade- rJãu dispõ� Ó;:' recuri1JS 1uando esta transÚava pel� tulo foi artifice de uma Iaquieseenda. Ademais a Ca- di{'f' é \Erdad2.ramente dar- para aplicar os !lE!CeSSarlOS rua' Amazonas,. de

.b�cicléta'l colaboração leal entre os.!ma.ra estáva quase vazia, com rtlé'l1Íe. ,'!a DelegJcia Regional corretivos a esses menores, co- Em cons.equencla, Tmmha sO-. 'monarquistase O regime!muitO' pO'UCOS deputados da de Polida não SRC raros os C�l- mo sóe acontecer em outros f.reu fenmentos leves sendo S I � O f Fmaioria, presentes. Darei res- s s rcgi!ltrados d" furtos pNt- centros, onde existem abrigos transportada pela polícia para I'} aZI"'fr.. pro edssor ezas
posta a esse discurso pessoal- tif.é:dos '1ésta cidade por n'E.- para menores e casa,> de C01'- "I Hospital Santo Antonio, on- �. lta OI autor e numero-

,mente cu por intermédio de ':lares. entre 13 {' i 7 anos. CoJ- reção. Em suma, os :vais sã0:l b b d d'
.

um de meus.ll·derados_
.

D' chamados á. presença do Jtnz
c .rece eu os necessários cu- � sas o ras e lreIto e, par-'

. ITlI 3cnpre aco",iece, o e.c- 'ratJvos, (Conclui lia Z.a pág letra. B)&c Menores, advertindo-os so
---------------------------- 1)1'e a H:sponsabilidade qt:c

lhes cabe na fonn3.ção morai
'lesses filhos transviddos do
caminho;:; do bem, �mbora re·

conheça que essas advertc!l1'
'ias em nada nossa resultar de
.;atisfatório.

-

Entre esses rr.en()res delLt·

f}0ntinllamos ainda muito Cl;mQI!isf.a5 di.lut\'! dn perigo quentes, que já l,e\ e diversas

qu.," _realmentc re!1rcscnta o comuni::imn pa,'a a3 nossas insti- ;Jassagen.5 pela pOlida, desta

tUlçoe� democraticas e para a !)roprÍa sJb'�rania l1aci:.mal. ca-se um de 12 anos de ida·
· .� c�rt!? .que o numero de com'mistas militantes. no Bra- de, de nome M. S .. residente

511: e_inSIgnIficante se comparada com a 11;]55'1 população d!! 55 no suburbio de Fortaleza. An·

111ll!10es de habitantes. Mas não se deve des,nrezar a sua organi. te-untem, o referido menor,

zaçao,. os seus metodos de trabalho. a sua persistencia e a sua 3provcitando-se de um descui
OUF..'ldla qU,e, desses poucos, fazem Uni exercito muito eficif'ntc lo de um colono que deixara
e muito ramificado.

-

1 bolsa com dinheiro na car-
·

Ha. nos meÍÇs dcmocraticos 1I!'tl(l compJacencia indiscu- roça de verduras, furtou-a.tIveJ�nente criminosa,. com as atividades j),-,l;licas de cidadãos Queixando-se ao inspetor dêpublIcamcnte conheCIdos como ageJ1tc,; 1�I()SCOVJt1.lS, quarteirão de Fortaleza o co.Nota-se medo de desagt'ada-los, recei) de pro\'oc2"los si Ilono afirmou que a bols'a COll
se. 1.h e s, negar apoio ás suas iniciativas. e daí essa

-
tinha a im'1ortancia de CrS .

qu�S} slmp��la com que se lhes recebe os convites e se lhe3 ,600,00 em -dinheiro. PersegtlÍ-val as rC�Ulloes e festa;s' I
do .Dela autoridade policial, f)Pr�c�samos emergIr desse letargo. pequeno larar>io foi detido.II.umlgOS da ord�m e ?o trabalho conscicnlc. j;ltrumentos 'confessando que escondera a�le OdIO� e de confusao soc!a�, ?S comunistas são. 901' força da i bolsa. a qual mais tarde foi

�leolog�a que .Ilrofcssam. mlmlgo.s da família, da sociedade e encontrada e entregue ao legí-a patna. timo dono, Como de outras
Para eles não ha religião. E não havendo rcligião não ha vezes, o menor delinquente se-

escrllplllcs de moral ou de politica. rá encaminhado ao Juiz de
Por todos os meios tcntam inutilizar a il1l.cligencia c Menores. para as devidas pro

destruir os talentos, quando não os podem a�)roveítar para o videncias,
mecanismo ele sua guerra ao bem. AGREDIDO A REMO

Dizendo-se amigos dos o!)erarios, só se infiltram na c1as- .

João Carlos Brockweld, de
se proletaria para semear desconfiança e r>romover lutas so- 25 anos de idade, solteiro, reciais, sidente em Itoupava Sêca, a-

Fingindo-se nacionalistas extremados, só estão á espera grediu Erico Hess ao recusar
de uma oportunidade -- que. felizmente. jamais chegará - se entregar-lhe uma canoa de
de entregar o Brasil ás garras tíntas de sangue dos dominado- propriedade dêste ultimo.
res russos. .João Carlos desferiu violento

Solidados com os .planos imperialistas de Moscou, falam gólpe na cabeça do seu desa-
em paz com a mais candida das hioocrisias. , ,

. I féto com um remo, produzin-E poderemos continuar indiferentes? Poderemos conh-

i do-lhe profundo ferimento. A
nual' d_e braços cruzadcs? . . .

. ..

vitima foi medicada no Hospi-Nao eS9-u�çamos que cada comul1lsta convIcto e um trai- tal Santo Antonio, enquantodor que esta as nossas costas, de punhal em punho para aba- o criminoso foi trancafiado no
ter-nos, e tratemos de nos defender, individual e coletivamen- xadrês da Cadeia Pública.
te, com a re.cusa sistematica a todos, os seus convites, a todos CICLISTA ATROPELADO
os seus movllnentos, a todas as suas pretensõe. Um carro da fabrica de ci- I

· Bar�ados da. nos�a vida, te-las-emas barrado da propÍa J garras "Sudan", guiado peloVIda naCIOnal, E lSSO e tudo. motorista José dos Santos, a-

I
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para
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IH uWmas novidades

JOAO f'RAINER

D�
A R

V E R �.
L I 'ii

o
R E Ca�a "A CAPITAL"

Amanhã, súbado, a popula
;ão de lndaial viverá um dos
maiores dias festivos da sua
h i s t ó r j a. E' que à
�oit.c, terá lagar uma grande
"esta noturna de verão, em
benefício da construção da
lOva igreja matriz local.
Essa festividade vem des-

1ertando particular interesse
� curiosidade do povo in
laialcnse, não só pela sua fi
alielade benemérita, mas
,a111bém pelo fato da festa
"ealizar-se à noite, motivo
rque a cidade será feérica

"lente iluminada, graças a
'a lif'sa cooperação do Prefei
lo Municipal.
As festividades constarão

-:Je diversos divertimentos po
pulares. tais como churraséa
da. bebidas em geral, festivi
'Iades essas que serão prece
didas de marcha luminO<;a,

--

VENDA PE:-o'tE mARIQ
NA ENnRAX t\'1I\RIA

PONTO ('Rir

com a colaboração do conjun
t.o musical "Concórdia".
Por nosso intermédio, a

;Olr:a��ã�n�eg-:re:r�ejos convida
�������.

----- ... __ ._--------,-
. "-'-....,;.-"----'---�-----_.

COI curso de «D Nação»

Empol ados OS circulos esportivos de
Jaraguá do Sul com o ma n ifico certame

xv

.Juraguá do Sul. 20 (Do Cor·
l'-spondcntel -. Após o trans
curso das fCl-ltas de Natal e li li';
No.vo, o mundo e.spol'tivo de .Ia
raguá do Sul centralizou nova
lnente a flUa. atenção ao �cn�:R"

ciona! Certamen E;5portivo pro·

agr'miaçã.o esportiva. ,extraordillál'io dcif; aZUI'I'3 S. En-
Vaticin;í.mos, Sf'nt erro, fI l'de' I trotanto, sab'amos '(le onho Clu,

runç3. do simpático C. A. Bae-. be,
.

não lIlenos, dbposio a con

pendi. qmuldo levou esmagado� I
{jui,�tar 03 loiros da viLória. c,

,'a vantagem sobr� o seu .niais desta :tórma. levar para a<; Ruas

acérrimo rival local, o Acaraí, cores,' a riquíssima taça, doação
cujo entusiasmo. após manter-"e deste _jornal, e a Medalha de Ou
à frent� do coneUl'SO, de�aju ia' ,1'0, óferta de Rádio-EspOl·t"s p
mentavelmente ante o Impulso í 9; outro clube. n5.o da cidade.

-

(ma". 'do Mun'cíl'in. c também

Fraqueza Em Geral inscr'to na L.TD -'Iual seja ()

VINHO CREOSOTADO br�oso�. :r:'edro, II.. que de ma-

S.I
. nCll'a tau lns'Jflsrnav::! leY�ntoa

1 vens ci campponato muníc palo Con,
forme d'duz'mos da votflção ré,
haixo discl·iJllin�fl:). a fRm OH?
dompedrina entrou no Certamen

lBaependil. 20 votOii r out.roS jo
"adores votado., COlll lucnos M
20 valos.

movido por êste jornal em CO')

peração com Radio Esportcs P-

IH.
da R:id'o Jaraguã. rara co

, tação 'jo Cluhe, o mais 'luerj(lo
.

nscr to na Liga J8.raguaGn5f� de
Futebol e do. joga.dor. o mais

popular, inscrito também ne'õsa

poro toda a en rda, pois só nu·,

ma apuração, a última (7.a), ri>.·

�'�trou nada menos elo que 44ô
votos. o qUe constitue uma ar

ranca'la fulm:nante. seríssíma
"Imeaça para o pr'mriro coloe:t·
do, o Baepelldi. Centralizou tam
hém o D. Pedro II a votaçiio no

Ren vctP'C:1'10 dt�f�ngor. 1\1110P-q,
que acaba i:fe consignar a ,"primei-

I ra vntaçáo.
O nrímeiro ministro da India. sr. Nehru pronunciou um uma atitud2 maliciosa dos A Comis�ão Apura.dora, reuni-

discursõ t)erante o Consdho das Igrejas, no qual focalizou. Soviets, no propósito de da nesta S"man2. no Café C."

especialmimte os �'roblemas ....01íticos do Extremo oriente.! Dl.anter a solidariedade .do. go- ta,.'n<'fic;e, D.pUrou o seguirite re·

Grande de narte de 5'la oração foi dedicada à China cornunis- verno de P�quim com o
. d.e sultado:

ta,
-

� '''lOSCOU, à base das. ne�essl- Qua.l o Clube. o mais, quer·do.
dades militares do prImelrO e ll)>:",··to n", L TD? - C A. Bw'
ainda pelo desejO' de susten- ,,'ndi. %7 \'oto�: D. pPf!ro Ir.

tal' um conflito no qual a 4.46; S. E. Acaraí. 278; Fa.b:a A·

China perde uma -parte da >;ul. 65 c outro'� çluhes com fi"

sua substancia. nos de cinco�nta votós.
.. Qt:',! o joga'dor O ma;s popu-

.A� palavras do pnm!;!lro .h:r. j."_scl'lto na L.rD? __ , -,Ubert�

n:mlstro .Nehru devem ser ou-
: '1'�l'fli1to fB""flpnõ1Y !ln" vot,., .. ,

vlda:s e mterpre!adas no seu
Munga (D. Pedro IIl, 387; Alci

sentldo. construtIvo. O famo-.des lAcara.i},.H9: Ant{l'iO 1\"'0"
so "perigo amarelo" das gera� 'I-Acaran 65; Horac'o (D. Pedr'
ções passadas. é agora maior rI) 50; Rom IB"epen(n. :)!J.: !".

:10 que ntmca. mil' (Faixa Azul). 31; Otac;"

Boletim Internacional

hru�,�E O' Problema.
Chin Vermelha

CurvejariaCafarínense S._Ti.

fi
A política adotada pelas

Nações Unidas em face da
China comunista não será a

mais conveniente nem a mais

'sabia e por vezes a diploma
cia indiana, agindo sempre
em função do interesse pe-

culiar no assunto, e vem di�
zendo ao mundo livre.
Não devemos perder de vis-

. o fato de que o crescente
poderio chinês não é agrada
vel ii Russia. Apropria guer- I
ra na Coréia envolve tambem J

A R i O REBELO
Advogado

Atende em quaisquer e•.
marcas do Estado
- BLUMENAU
Ed!fieio

a cerveja preferida peloscalarinense �

Malle, ���Hla � fermento Seleeiona�8s

A posição ele' Nehru em face de grande vizinho- reflete ta
l elos QS temores e preOCU�1çlÇÕeS, perfeitamente justificaveis com

j um surto de poderio militar que po�erá tornar-se ameaça?or
não apenas para a segurança da Indla como de toda a ASIa.

! Nas aparencias de urna admiração elogiosa pela obra de
: unificação chinesa realizada gelo regime eomunista, a inten

r ção do !Jrimeiro ministro foi a;1resentar ao ocidente a reali

I dade de certos fenômenos sociais, politicas e econômicos que
I a mentalidade anglo-americana tenha talvez menosprezado.
I Pela primeira vez na Historia, aquele conglomerado de
,

potentados feudais. que foi sempre a China, mesmo depois da
revolução de 1910 com os seus "lords da Guerra", adquiriu
homogcneidade [lolítica e passou a agir sob a direção coesa
de um governo central.

certamcn. no

Não se deve ocultar a imnortancia desse acontecimento e

o primeiro ministro Nehru a�roveitou a circunstancia de fa
lar perante um congresso mundial para caracterizá-lo em sua
fisionomia propria e expô-lo em s�a enorme transcedencia.

í ;,
�
, ,
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