
Reco Iheu o submarino misterioso na� . costas ele ranger três individuos
T�NGER, 23 (UPJ --I

A PoliCl'ã'" iêlte�rnacional
de Tanger continúa in
vestígando o rumor dr:

que um submarino teria

recolhido, .quarta-reíra
úftima, em determinado I
ponto da costa, três indí
viduos. Depois disso, o

mistérioso submarino
teria rumado para o Me-

Iditerraneo,
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o Gov rno Francês
P 1 iol

. ção Do Direito. Intern
C6osi�era�o «�ersona DOD grala»�o
a�ilo mililar tGbecoslovaco em Paris

RIO, 23 (Meridional) fosseis alí descoberto em prin-
Numa das iniciativas mais ar- cípios de 1.952. Na ocasião es

rajadas do jornalismo bras i- táva o cientista Nelson Muniz,
ICiro, o "Diário da Noite" a- entusiasta pela geologia, fa
caba de enviar a Remenço, na zendo exploração na mina de
Bahià, uma caravana da qual I cristal, seis léguas alem da

participa Eustaquio Duarte, I qude l11unicipio no Vale do
para explorar o cemitério de São Francisco, quando surgiu

N ãi-se-yerifica O ··anli ..�e-ilis O
enlre O pnvo da Alemanha Oriental
PREPARAVAM 08 COl\lUNISTAS UM PROCESSO COM FINALIDADES DE

------ PAGANDA ------

BERLIM, 28 (_DP) --;-' .Os I mlér general Naghib fés hoje
chefes da comUl�ldade Judmca encrgica advertência' aos par
na Al.emanha onental, que se tIdos politicos do Egito duran
refUglar�m no setor oCIdental te as gigantescas manífesta
de Be!lnn, cOllc�der�un uma çõcs pOlJularcs que lhe foram
entrevIsta exclUSIva a United tributadas hoje. Essas mani
Press. E aIi�maram ter fugido festações marcaram o começo
por terem Sido informados de de uma série de ccrimõnÍa de
q�te o govêrno comunista es- : quatro dias para comemorar
tava prepa!and,) sua prisão'l' a destronaçüo cio ex-rei Fa
p.ara .organIzar um proe�sso de

I
rouk e il ::;:,;cem;iío de Naghib

fmahdade propagandlSticas.' ao poder, Hagrlib dcclarou que
Acrescentaram que o anti-se- não tolerará nenhúma ativida
mitismo não �e \'cl'ifica entre de dos partidos políticos du
o povo da Alemanha oriental 'rante os proximos três anos.
mas apenas entre os circulas CHEGARAM A LON-
mais graduados do partido co- DRES OS DOCUMEN-
munista, a'élS quais ele é ins- TOS DO COMPLOT
pirado pelos russos.

I
NAZISTA

NAGHIB ADVERTE OS
LONDRES, 23 (UP) -

PARTIDOS POLITICOS "Chcgaral!-l �o Foreign Offi
ce os maIS llnportantes docu-

CAIRO, 23 (UPl - ° pre- mentos apreendidos por oca-
- - - - - - - sião da prisão de antigos che

fes nazistas na zona britânica
da Alemanha ocidental"
confirma-se 'oficialmente. O
sr. Eden havia declarado an
te-ôntem nos Comuns que o

. nevoeiro, suspendendo ° trá
fego aéreo, retardara o trans
porte daqueles documentos
que estão agora submetidos a
estudo nos serviços competen
tes. Os documentos chegadOS
ao Foreign Office foram es

'I colhidos entre seis toneladas
de documentos apreendidQs,

es u

PARIS, 23 (DP) - O Mi
nistro do Exterior publicou
esta manhã o seguinte co

municado:

cês em Praga, inscrita na

lista diplomática, havia si
do sequestrada e, depois,
detida e interrogada duran
te várias horas por agentes
�checoslovacos. As autori
dades tchccoslovacas, acres'
centou o porta-vós, não. ces- I
saram de opôr uma atitude
puramente negativa às de'

(marches insistentes das au

toridades francesas, recu

sando-se a desautorizar es

sas atividades inadmissíveis
e expressar pesar C111 face
dessa caracterizada viola
ção de regras do. direito

in-Iternacional.

"O 'govêrno francês fez
�aber ao governo tchecos
lovaco que o major Vim!',
adido militae junto. à sua

emhaixada em Paris, éra
considerado. como "perso
na non-grata" na Franca e

que éra pedida a sua �ha
mada". Indicou o porta'vós
do Ministério do Exterior
qUe no transcursso do mês
de novembro último, a fi
lha do adido militar fran-

Suspeito de ter praticadO
a t i v i d a d e s criminosas
BERLIM, 23 (UP) - "Re

fugiou-se na Berlim ocidental
1') conde Fernindand Thun,
chefe do protocolo do Minis
tério do Exterior 'da República
Democrática Alemã" - anun
cia ° "Newe Zeitung", jornal
norte-americano Dara a popu
lação alemã. Segundo o mes
mo jornal tambem se refugiou
em Berlim Ocidental o sr.

�ernh�r, chefe da. secçã9 ... de
. é

••', :relaçoes com. âs',.igr.ejas" ,,'. no.
ministério do sr. Otto Nusch
ke, vice-presidente do Conse
iho. Por outrQ lado soube-se
que o sr. Léo Zuckermann, ex
Ilceretário de Estado da chan,
celaria do presidente da Re
pública de Leste, se encontra
atualmente em Francfort, na
zona norte-americana, assim
como sua esposa que é de ori
gem francêsa, Nos círculos a
lemães desta cidade e mesmo
na assembléia municipal, pre
tendera-se que o sr. Zucker,
mann havia sido levado' para

a França sem que se tivesse
dado às autoridades alemães
possibilidade de verificar se

ele havia praticado atividade
criminosas. Durante sua esta
da nesta cidade e tambem em

Francfort, o sr. Zuckermann
fica sob a proteção direta dos
serviços norte-americanos.
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VENDA DES,_TE DU:RlO
NA ENGRAXATARIA

P0NTO cmc

Severa fiscaJisação sobre
OS enores no Carnaval
RIO, 23 CMerid'onall -.) Os hoteis, e pen�ões, ]10!' ocasrao

Juiz ele 1I<Icnores, dr. Vdld r A- do oarna,-al, para e'.:itar sejaIll
breu. falou à reportagem rscla- i�f�l citadas mocinhas, por in
,recendo que dllrante O� três 'dias di'nduos Sf�tn escrúpulos que
de carnaval a.;.:dra sC'i,-r:ranlcnte praticanl o crln1e u�ando nl�sca
para ev1tar cet-:-t(Js filt05 ((U" con- ras f,. )lostcr:ormenth .• as moci
\ribuem para prfjudica.!' a vida nhas não po'dem identificá-los,
das menori!s. Declarou-se inicial- Combaterá as fanta.sias impro-
mente, contra o uso de q,ualquer I prias para. menores. O Ju'z e,tá

espéc e de bebida aleoól ea. Fri- planejando a divisão da cidade

:zou que o juizo exerc�rá seve"q em zonas para fiscalização maIs

fiscalização e vigílanc1a sobre inten;;a c enérgica.

RIO, 23 (MeridIonal) - A res, pois os �-omunistas se re

bordo do navio "Argentina", lcusam
a aceItar as ba�es pro

chegou o sr. Jioão Carlos Mu- p.ostas pela Assemplél�,. rela
niz, representante permanen- üvamente ao .r�pat�lamento
te do Brasil na ONU e que

I forçado d9s pnsIoneIros de

retornará em fins de feverei-l
guerra. Dlsse que todos 05

TO, para participar dos' deba- paÍ?es votaré;.m !av�ravelrnen
tes a serem realizados pela : a resolu�(l mdlana, sob.�e
Comissão Política. Declarou I o assunto, ficando .. a Russla

que uma das iniciativas da 0-

'1
completa�ente ,.isolada c<;n: o

NU 'para resolver a atual guer- seu ponto de vIsta .contraT1<;!.
ra na Coréia será o reativa-!

As �randes potencIas t;stao
menta das atividades milita- re�l�zando enco�t�os . dIp1�
_________ , __:_

I
matlcos para defmIr a sltuaçao

. • provocada pelos soviéticos. A-

Impasse no convemo firm�u que, o Br�sil � forte.
condldato a presIdencla do

annlo)"raraeiro I ConseIh-J de S,;�urança da C!.�
!J U ;;

INU, contando Ja com o apOlO
de vários paises.

LONDRES, 23 (UP) O"
meios comerciais receberarri com HOUVE APENAS

ceticismo. a.' declaração do secre- BOATO
tário de Comércio ultran1arino, RIO, 23 (Merid.) - Na eú�,

sr. Mackenson, de que esperEI, trevista concedida à impren
vações. Aos jórnalistas disse sas autoridades disseram que para breve o ir:tício de negoc;a-' sa, o diretor geral do Depar
apenas que "passára férias ex- a moléstia dada como soluço ções, of;ciais, para solucionar o tamento Nacional da Criança,
celent S 'aprecl'a'ra l'mensa impasse Df) comér.cio ent.re a In- que ha' poucos dl"as re""essou

e e -

éra apenas colibacilose, pro- d
&'-

mente o só}". A seguir, reno- g�fi.terra 'e o. BrasIl. O. diretor e do Recife, declarou que não

vando o tradicional "V" da vocada pelo calor excesSivo. uma' grande e�presa 1nteressada! ouviu a menor referência a

vitoria com os dedos da: mão, E que não existe em Recife no assu�to, U!lrmou que o lmpas-I uma epidemia de soh;'ço que
S� ccmtlnuara. "enquanto Q go- "

, -

ifi"
" .

C '

formando a letra e erguendo

l'
ou em qualquer Qutro lugar vêrno. te'mar em querer resolver e�tarla.,se ver cando. na

a-Ina outr� a �enga�a.e o cha;�-
.

de Pernambuco cri e infantil o assunto com acôrdos exóticos, I pltal pernél!llbucana. Contu-

./t
""

to, O Prunelro MmIstro brIta-
s

c�ta.ndo produtos a preços que do, determmo_u. ao deleg�.?o '1f'tjO
n_i_c_o_s_e_d_e_s_p_e_d_i_u_d""e_t_o_d_'O_S_'_'._,__d�e_so_l_U_Ç_O_S_'__---, n_a_-O_S_ã_O reais". Ifederal da cnança ,da reglao,

I
a

Não aprovaram o.S republicano.� a nomeaçãol
ele CharlesWi/son paraSecretario de Defesà
Delineará Eisenhower o progra.ma legislativo
WllOlhington, 23 (UP) - Acre- Wal>tJ.ington, 23 (UP) O CONTORNADO NÃO Th1PORTA A ARGEN_Idita-,se que na reun:ão milli:;terial presidente Eisenhower convolXlU Washingtpll. 23 (UP) Os TINA O OLEO DE

de hoje, :;leja discutida li "men'? gabinete, hoje, para sua prí- líderes de ambos os partidos .no TUNGE

sagem sobre o e�tado da uriião"'meira reunião ofiei,,1 na casa Senado predizem que o sr. Char- B. AIRES, 23 (UP) Um

quo ? pr�id'lmte Eisenhower Bran�. À sessão está marcada \ l's Wilson será agora c?�to.rna- Dorta-vós do JYIin�tério do Co

devera apr' sentar brevemente ao para -ê,s 10 horas, hora local; e

I
dono cargo de secretarll'J da mérc;o _exterior refutou hoje. as

ICongresso. Essa mensagem 'deli- I} secretário de imn-"nsa da Defesa, uma vez que concordou acusações fe'tas em Wash:ngton,
'neará o p.roi;-:rama l"gisla'tivo doPresidênci,a J'arn<es Artgety, d's-

I em ve�der suas ações da. Gene- no sentido' de que o Q1eo 'de Tun

novo Chefe. de Govêrno; mas o SR que talvez s�ja bem prolon-I r.ál,Motora. Não obstante, vár'os ge. vendido pela Argentina aos

Isecretário � imprensa d!!. CIl.'õ�' gáda. M!U' haverá. pelo menos, democrátas de dC'staque a.ssegu- Eb-tados Unidos, seria. provenien,
Branca declarou que- E'senhowf'l� uma cadeira vaga: a d' Minls- ram que aind:;l.· haverá muitos te -da China comunista. Assina-

ai.nda não niarcou
•

data para tro da Defesa, já que a n:omea.- debates e numerosos voto_" con- loú que a Argentina'há anos não .

sua. remessa ao Congresso. ção de Charles Wfloo,n ainda tra . ..Tambem alguns republ:ca� importa ma;s 61eo de Tunge. ten-

J
U. "rOGII'O GO ':'-,�.

, continÚ,a em suspensão. nos admitem, em, particular, que dO; mesmo encontradiJ dif'culda-'
UI. UCIlI Di CAClU' XAVIER,' . S/i

PRIMEIRA REUNIÃO NA teriam preterido qUe Eisenhower des em colo�ar sua .propria pro-

.�ASA BRANCA CHARLES WILSON SERA' retirasse o nome de Wilso.n, 'duÇão.

/ I

E E PRATICAMENTE UM CARGO VITALlCIO

PEPROOUZIDO DO JORNAL MATUTINO "THE WASHINGTON

POST" DE WASH I NGTON, O.C7 E.U. A,

A CARREIRA DO POLITICO COltIUNISTA SOVIE'TICO
- A subida é em meio a fanfarras e comemorações; a desci
da é sombria e violenta. Esta charge a'pareceu recentemente
no "The Washington Post", jornal diario publicado em Was
hington, capital dos Estados Unidos. - (USIS).

ue
iniciativQ do "Diário

PRO..

mo lembranças. A's uutorida-

um osso gigantesco. As esca

vações continuaram e vários
fosseis de animais fantasticos

que habitaram o Brasil há mi

lhões de anos foram encontra

dos. Conhecedor da palentolo
gia e percebendo. o val{)T ines

timável da descoberta, o sr.

Nelson tomou as providencias
necessárias para a proteção do

local, mas não conseguiu con

ter a curiosidade popular, pois
a 'notícia do achado espalhou
se rapidamente. Durante dias

ccrilellas de pessoas acorreram

ao local, regressando com den

tes de mais de cinco quilos,
verlebras colossais, frontais

gigantescos, para servirem co'

PAGOU A HUNGRIA
OS DANOS DE GUER

RA DEVIDOS A'
RUSSIA

BUDAPEST, 23 (UP) _ Ades competsnlcs foi enviado

agência telegráfica húngara relatcrio ilustrado, com foto
MTI, anun�i� 9-ue de acôr?o j grafias precisando a importan
coI_ll o armlstlclO de 20 de Ja- cia cientifica do achado em
neIro de 1.945 e o tratado de
(Cilnclui na 2.a pagina letra G' Remanso, mas o govêrno ne-

Gran�es ovações rece�eu �hUl'Chill
10 em�argar no pono de Nova Yor�
NOVA IORQUE, 23 (UP)

- Esta tarde deLxou Nova
Iorque, a bordo do navio
�'Queem Mary", de regresso ao

seu país, o primeiro ministro
britânico Winston Churchill.
O Chefe do Govêrno da In
glaterra esteve nos Estados U
nidos uns dois dias seguindo,
logo, para Jamaica, onde pas
sou uma breve temporada de
descanço. Esta manhã, junta
mente com sua esposa e pa
rentes, regressou à Jamaica,
descendo no aél'oporto inter
nacionáÍl. A' tarde embarcou
no transatlântico inglês para
a Grã-Bretanha, O sr. Wins
t:.m Churchill trouxe de suas

férias na Jamaica três quadros
POl' ele pintados, mas ainda
não termínado5. Tanto à che
gada como na partida do
"Queem Mary", o estadista
britânico .�ebeu grandes 0-

Decresceu o movimento
da aviação comercial
RIO; 23 CMeridional) - DiV11l·

ga-se que o movimento da avia

ção comercial no Brasil decres

ceu cO'ns'df'ffiVelmente em todo

o país. Adia.nta-se qUtl a dimi

nuição foi gEral, isttJe, alcançoU
todos os aéroportos.

as três f��ei;�; dó Bl'aslI;'Ar
gentina, Paraguéi,i: e 'Uruguà,', é
um inimigo . :na10 da.. Am:êl'ica
nordíca, ou seja: . da :pait:,e :c do
Rio 'Bravo para, ..... etma.: 'Getúlio '.

Vargas nasceu �'�margeí:n,;do L!)
das Pelotaê, Do' outro lado. .

do
rio está a Argent'ha. Mais,adian
te o Paraguai.. Mais ao suf -o- U_'
ruguai. Quan'do ele visita <6;,-��,
suncão e Buenos Aires .não, visa
fazêr ,rienhunm

.

éoríquista.�'· .Já
parle ccnqutstado. vi-e li�: .:Vo1t<;.
das duas excursões .. Nunea Q; :yl
mais feliz, nos 28 anos .de r�la�
ções pessoais que nos liga:rn. O

bugre charrua, que é o 1lreiliden
te, carrega. a A.mérica· "1:.jlctina;
mas toda a América. Latina, nu

1
pele, 'na srm�!?ilidade:. r«.ÇOT::
cão e no Bsplr:to. Ela c a.lg�n1p.
�oisa de que ele 'ão ano pode des

prender. que faz parte da. sua

natureza, que é como uma s_e-
, gun'do n;:;tul'eza sua, da qual. nao

.-�-..._-

.

se -pode lib?rtar. ."

l'

5-."''',:. ..:1.' ··'·'·e·g.:l I a V1,o·;)n,.
�I
� -'e'. pet.'ro' ,.I.eo·· �&��:Ín1��1I:t�t;�maJ���rr::�

..... ',·u Q '{..., Oy a Pediu-me que fosse vê-lo' 80: Ce

tete para conv"-I'sarmos . sohre

cI
prob1emas dos eJois país;s,. em

III" I 1/1 -. .

sua entente com o Bras;l.. Lem-

Ira,",.teno a qUêhquer paIs omutv �;���eet!i:�:ario��n:���6s;:":
, socíados", pon'do a questão e'. �t'

Solicitadas da!las s.,bre a siluaçãl dI lIetroleirl Ualiana �:�g����b�;:�f!rra?apr��\�a���
.' SUEZ, Egito, 23 (UP) - A SERA' RESPONSAVEL

I
musica, canto poesia, compo- Quem rn'a pediu. Esün:a uU'gldo

Anglo-Iranin· Oi! Company, I O GOVERNO ALEMÃO. sições, arte, conferéncías e ou- de uma ternura. de avo por a-

companhia britanica expro- LONDRES, 23 (UP) - A tras atividades culturais. rruele net'!nho sofredor, Eu lho

priada pelo governo do Irã, I Grã-Bretanha acusou hoje às

f
d;sse -que ele 1:.ra;r.ia �e volta ii?>

solicitou a seus agentes dados' autoridades comunistas da A-
.

mesopotamia paraguaia o guara-

b
� !

" njzinho numa réde de tucum.
so re a situação do petroleiro lemanha oriental de Intervi- V·ls·lfar:l·tt' O" grev.·rias

'

d 'J
.

ao
italiano ":JIIIiriela". Esse barco

I
rem na propriedade britânica (IHi �. � que carregava pro'1 urax a :

conduz cerca de 5 mil tonela- na zona de ocupação soviética '..

f Varn:..s p'el.co�o�sm� coisa da Argerrtfna ..
das de petróleo de Abadaa, O govêrno britânico advertiu O, preSide" e �u Não sabia para que ele me �;;�-
no Irã, para a Itatía- Dita com ao Kremlin: que responsabílí- ria. "A1nda escreves cm 'e·.LIa
panhia já anut;dciOu, áhá 'ltemr- zdará a Uniãd'!t Soviétic� dPedlos RIO, 23 (Mer;dional) - A di- NaciOn:?'\t'intter(rFóg�I1;'-LmeNa:C;���'-pos, que consr erar 1 ega anos que I as propne a es retoria do sindicato dos tecelões gai' ao Ca ,e_ e. ..

O)
•

a
.' ;.:

qualquer venda de petróleo sofreram. Foi enviada nota 0- irá ao Catete hoje às 15 horas, onde coIabor".i no qUlnquenlO d,�

I iraniano ,a qualquer pais do ficia1, à Moscou. Mas o Krem- acompanhada pelo comité de 20 a 25. o nos$o prlirneiro traç:>
. mundo.

. lin já respondeu que o govêr- greve, para. novo entendimento de união e"pir'tuaU. Resp\mdt-

I . no oriental alemão, dominado Com o presfdente da República. lhe que não, de uma forma�regu�

, R' . I I pelos comunistas, é o único' Espera-se qu� nesse encemtl'o, lar, assídua, como no Passada.

espo")c)"e pe O
.

I t b I d f ula Mas que qúaIquer '.trahalho qU,e
,. l' responsável pelos danos às Eeja es a e :,c' a

. up!-a orm
,

e umandasse para' o grande"día-
Propriedades britânicas para a soluça0 deflmbva da gre' � 1 t A)

acide:d� das lancha! '. '.

.

've dos tecelões.
.

(Conclui na 2,S. v"g· e ra

,;..__,.

;�:i�\:�:��Odri!�oi��m� L:::1â\!i�':;�!o \Não serãomais importadOS
�t�O�l��:�fe=i::;�r;�:�:r�;,� !r��a����!��tii�J&� v'eI1culo's' 'com e ,,·t·e,o'la'm"e'o'l':0'.nas imediações do Iate Clube. O o dIretor DaVId Maxwel Fyfe. ' a ..

sr. l\.F'ra Lima. foi cons dera'do Ministro do Interior. A última '

,.'
..

imperito no 'exercíeio da lma coroação que déra lugar à a
função. O procurador do 'Tribu,:, nistia foi a do rei Jorge Quin
nal alegou que cabia ao sr. Mei- to, em maio de 1.910. Todavia
�a Lima manobrar, porque vira

a decisão pronunciada pelo
a lancha de propriedade do Ministro do Interior causará
banqueiro Lowndes. D-sde o a

c'dente que rCi3uItou 'na mOI·t::! viva decepção nas prisões de

da filhinha, o engenhe'ro vinha sua magestade, que se encon

acusando o banqueiro como cau- tram excepcionalmente cheias

�àdOI' do crime. O banqueiro foi em razão da onda de ataques
denunciado pela Justiça comum à mão armada.
e processado devidamente.

.
BORDO DO ".JAGUNÇO", en

tre Araras li Santa Eudoxia, no

Eã,tado de São Paulo; 5 _:_ Cita
a nossa maravilhosa B'besco, nos
seus escritos Port!ll' Paradisi,
.urna palavra de Madame de B:
.rar'din mo "O Jornal", que eJ<,_

deixou :"Uma prma irmã é uma

inimiga nata pela. natureza". Um
brasileiro, naserdó e criado entre

Pe ar
•

CIOn

RIO 23 (Meridional) -

Falan'l
com IDontagE'ill, acentu:,-,.:dÓ",.qflc

do ,à �eportagem o comandantn 0,6 veiculos que chega1_"a!J a !,a�"
Lucia Meira, sub-chefe da Casa til' daquela data de,::erao te_!. a,,�

.

:Militar 'do presidente da Repú- tofamento qUê dara pOSS.bl}l-d3-'
bUca, declarou:' .de para, utilização- _da ,pro';:1uç�o
"Esperamos que a part'r de nacional do algod�o, ,calCU18d�

pr;meiro de julho dDste an,? não em cerca de 240 mll metros, pOI

sejám mais importados velculos

NOVA DffiETORIA DO
INSTITUTO BRASILEI-

o
da.

rasil
Noite')

.

/�I_;;n o'Bay, .'

- Foi renovada a Olreção do cerrando sua quinZena "de férias

Instituto Argentino-Brasileiro Ilna Jamaica, o primeiro ministre

d� Cultura. Na última reunião br'tânico Winston Church'll par

de.sse organismo foram nomea- ,tiu hoj,?, ;-ia aérea, �ara. Nova

dos:' presidente dr. Chr�s�o- I Iqrque. �lt embarca.r�" hOJe _:ne:
vam de Camargo; secretarIa, ,I �o no Queen M8;_�� de v.olt_

.
. a In:glaterru' A pal'llda de Chur-

Margarita PareI; .tesour';lro,. chill !'ofreu' um :o.r1·'1,7,O de 10

Alb�r�o Alv�s :de .LIma. FICOU
hQras. por t'r�r'1 siclo "uspenso.s

dec.ldldo, alem 1ISSO, que a o� vê;;;., de fodos 05 "S'rat,,",:,u.:'�
entIdade, a partIr de meados Eer" das Linhas Aér'aq B;'IÜl-

de fevereiro proximo, deveria nicas, em v'rtude dos ,-!efeito"
I'_; � _ � -'-. -u

desenvolver um vasto plano

\Observados
nesses apaT�lhos. A:_;-

de aproximação argentino-bra "im, o Chefe tio Govêrno '';lgles ASSINEM ESTE

siIeiro que abrange os cursos teve de esperar,um "Conscel1a- JORNAL
de, português, audições de· tion" da mesma. empresa.� - __- ---o

__ '
.. __ ._

Forte .candidato o Brasil· ã·· prest. ncia
do Conselho de Segurança dáSH.Uoida.s
Declarou o sr. Carlos Muniz cheg�d_o. �o RIO

a reahzaçao ImedIata de um

inquérito, cujo resultado �üdi
cou.a inexistência da·propala
da epidemia de s'oluço. ..••.•

.

PEDIU PERMISSÃO.
PARA PROCESSAR>"

O DEl'UTADO'
RIO, 23 (Méridional) �:�O

procurador geral do ",El;ltàdo
do Rio, encaminl10u à A�sem
bléia, a representação dq<:Rro

na 2.a' pág letra.;.·B)

nhúma iniciativa tomou. En

quanto isso o:;; cientistas do

Museu de Filadelfia, não sa·

bendo como tomarem conhe

cimento da descoberta, teem

se dirigido com insistencia ao

sr. Nelson, pedindo informa

ções a respeito. Dai a decisão

do vespertino "Associado" de

levar até Remanso uma ca

ravana que contará com a co

.laboraçã.o do autor da desco

berta, outros técnicos, e auto

jI'idades para documentar a c

xistencia do cemitério de fós-
seis.

NAO lIA' EPIDEMIA

DE SOLUÇO El\'i:

RECIFE

RECU'E, 23 (Meridional) __ o

Chegou a Recife çs dois mil

vidros de remedias enviados

pela Suécia para combater su

posta epidemia de soluços em

crianças desta Capital. Contu
do, as autoridades pernambu
canas se recusam a utilizar a

droga enviada pela firma AS

TRA, de Estocolmo alegando
que as informações a respeito
da epidemia de soluços foram

exageradas ou inverídicas. Es-

Jl.axau ...o·
.att-te14.
eontnu
hlu. A1110�
.1iIaVft e ":'!lrá, ,

4llura.3em
Babo",:" !lllo
Ilds*i1'Sl:ente,
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Procurá-se um rapaz, de 14 a 15\ anos"com .bôa caligrafia
e escola, ,para aprendiz de eser itor.io. Da-se preferência a

quem possua noções de datilografia. , _,

Apresentar-se na- EMPRESA ,GRA'FICA CATARINENSE
SIA .• RI.,!n .a_lvim Schrader n.o 131 - Blurnenau-

'��������

'.,M'áq�inas de Costura para Fins Industriais
as inelhores marcas de uroc. alemã pa. Indústrias Textis
·Saccl$'rias - (){)niecções- de Couro - Roupas Brancas

Motores' - Acessórios - O'Ieos
...

ELETRO-BOMBAS PARA AGUA CONJUGADAS
com motor. monotâsíeo para ligar na luz.

� . .

AQUECEDORES DE AGUA ELE'TRlCOS E
,AUTOll:IA''l'ICOS

-suiSsos'marca- "CUMUEUS" sulssos -
Beiler Heísswasser-Speíeher

• e •

ANILINAS E PRODUTOS QUmfiCOS' "GEIGY
de procedência suíssa

...

KONRADT·MAX Rua 15 de Novembro, 619
__ o quasí defronte ao Banco Inco __

.�A����
'Automóvel "

gradt!dmento
À farnilía Laje profundamente �onsternada como

falecimento de {5E!U m.arido, pai 'ocorrido no dIa 22.

ANTONIO PER ,E I R A tA G E
Externa os seus mai's sinceros e profundos agra

decimento a todos aqueles ·que. lhe trouxeram suas pa
lavras, de pesar e tambem- o conforto. Principalmente
a familia João Webla e Felix Salgado e família·

E ao mesmo tem!)o convida a todos parentes e a
. migas para assistirem 'a' iriissa de 7.0 dia que será na

Igrejà Matriz as 7, horas no dia 29 deste mês.
�ll;.. !Ií!':�.I!IIl'�li'�_"I>'!oI'

C\

usch

Um filme 'que deixará uma brecha: em cada coração, que
sinta o impactd.· do, seu realismo dilacerador!!! ,

"ABRINDO CAMINHO A FOGO" - Um filme que me-

rece ser assistido por todos!!!
'

Depoís do filme" exibição da continuação do super serla-

glaterra e os- Estados Unidos.
A rede de TV surgiu em

1939, quando a estação
'WNBT, de Nova Iorque, uniu
se a WnGB de Schenectady .

o aumento no número
canais' é possivel mediante a

utilização do chamado siste
ma de Frcqucncias Ultra Al-
tas.

'

. \'®'f�'*""'-'
P-----------------�--------------��__---

-------j-'-.----------------�,��--�--------
i

1 norte-amer-Icanas estavam fa-

I ponívcís
era ínsufícicnté, tor- \

(' .�\ ,.',t zendo transmissões exper i- nau-se realidade. Por isso no t
<O

•

lJl_------_'" mentais de televisão.

\
dia 30 de setembro, de 1948 I, eNaquele ano - 1928 - a as autoridades norte-america- \ ."

'A'� P R i N D t I. ·E.S C R I T O' R I O estação WGY de Schenecta- nas suspenderam a concessão
dy, no estado de Nova Iorque, \ de ·Canais ·de Telev!são.

.

televisionou o· primeiro dra- A seguir, a comissão Fede-

ma córÍlpleto. ral de Comunícações . empe-
A 'prtmeira exper'iencía com nhou-se em um exaustivo es

grandes telas foi feita em tudo Ida situação, a fim de

1941 no teatro New York, na descobrir ii fo'rma de resolve�
cidade de Nova Iorque. o problema dos canais.

A principio, o progresso dà A solução foi encontrada nó
telcvísão foi Iento- Em 1937, ':lia 13 de abril do imo passa
porém, 17 estações exper í- do, quando deu-se por termí
mentais já funcionavam nos nado o congelamento' na dis
Estados Unidos. tribtucão 'dos canais. ,Foram
Em 1938 realizou-se a pr'i- concedidas permissões para

meira transmissão ínternacío- quase duas mil Davas emísso
nal de televisão entre a ln- ras de televisão.

A segunda guerra mundial, No Brasil, a distribuição dos

por um lado, atrapalhou mil canais de ,TV acha-se: regula
pouco o crescimento da tele- da por um decreto do Presí-
visão. Por outro lado, porém, dente da Repúbl ica promul
certas descobertas da época da gado em novembro do ano

guerra tornaram mais facil a passado. Segundo esse decre

difusão da TV como veículo 1.0, poderemos ter 292· televí-

S f M P R E de massa. soras no .. território nacionaL

AUTOMO'VEIS' USADOS I ço�é!���:1�a ad;�l�;:��sC:::� 1 Fr��!�nc��S::i�: ��:,iSo· d��
Hudson-Luxo, -por Chevco-:

I cões para obterem canais, e' creto autoriza o uso futuro para, veríflcação de sua capa-
let ou' Ford; ultimos tipos. cidade 'fisica, antes do enca-
Voltã-se dinheiro, Tratar com FORD 6Ó MP.:_ 1937 - cHE-j dos fabricantes de receptores de 70 outros canais de Fre-
HuíD,bert& Tibau, no Hotel VROLET COUl'E" - 1940 - RE- para conquistarem as prefe- quencia Ultra Alta,
l\loderno. lNA�LT PERUA - 1950 -

�lER-1
rencías do mercado. 'No momento, temos apenasCURY ;._ 1948 - cttRYSLER .

PROCURA fMpn_E:60 ! CONV. - 1934 - FORD 85 BP.
Em pouco tempo. a profe- '1'2S estàções de'<,. .telévlsões

ii iU, ! - 1937 - ADLER <I. ClL. - 1936 da da Comissão Federal de funcionando regularmente:
. CUEVROLET ;._ 1948 - OPEl, Comunicações no sentido de 'duas em São Paulo e. uma no

Um ,moço com pratica .de es- ISlJPE": e - 19!.8 - AUSTIN A-lO
que o número de canais dis- Rb de .JaneÍ1;o;,.,

critório 1- 1952 - ..OLESWAGEN -

Infor�ações, Rua 15 de No- 11951 --: �ODGE - 1938 - FORD
- --

-,
- - - -

- -;- - - - - - - - � - - - I
vernbro, Auto da Casa per-I!:o���:' .: ::::.

- TRIl'NPH 2 RODOVIARIA EXPRES $0 BRUSQUlNSE S. A.
'nambucana, com O sr. Franz I .

Hiledenger' j"A
c I S A" Fone 132,1 - BLU- �eyamos ao conhecimento da nossa !lrezada clientela e

!( _:_ II
MENAU - Rua 15 de Nov., 983 ao públíco em geral, que a partir do dia 15 do corrente trafe- 1

'.,GftATIFICA ..
fE

. I
PEÇ�E AGECERAssLO"RIOS EM. gara a nossa linha de modernos 1\'IICRO-ONIBtrS entre Btu-jii{ ,;). mt;nau e Fl?r!anÓllOlis via ltajaí e Praia de Camboriú, pos se-

gumtes horários: I' . I

BICICLETA COM M O Sa�das de Blun:en,au às 7 horas (.-
----

.

A' pessoa C1ue fornecer �n - OT R Saldas ele FpollS. as 17 horas (Somente nus dias úteis !formaçoes _ sobre Q

.>paradeIro'l·
" . AGENCIAS:

da bicicleta de marca "Flau-
.

. Blumenau - Rua Floriano Peixoto n; 26 (Ed Mútua)dia", de côr preta.. chassis n.o Por motivos partlculares, Florfanopulís - Rua Fefipe Schmidt- Dr; 42. ,.'
25109, com chapa D.O 3436,1 vende-se uma com muito pou- A DIRETORiA
roubada na. noite de 15 para! co uso .. Preço de ocasião- Os
16 de janeiro. O informante: interessados queiram dirigir- lUlmmmmmmmnmmmnmmmHmmnmiillifilllllmmlÍlIMlml
deve dirigir-se á residencia do ; se par obsequio, á Portaria

I
e' o B. M O B R O 1 D A. S !

sr. Julio Paupítz, em Itoupa- i da Empresa Industrial Garcia s VAIÜZES E ULCÉ.RÜ =a-
... 1va Norte. S.A. =_

. ,DAS PERNAS: curas sem opençio
• : OI�PEPSiAS, FRISA0 DE "\-'ENTRE, COLITES.

" = 1I .�_d_ '''''HlANA. FISSURAS, COCEJRA NO ANtJIi I.CORAÇAO, PULMOES, RINS, :aU:::.DO.J.. FIGADO
ã

.

fi �Dlt ARY TABORDA- _

'1
: =1
� - �'DICO ESPECIALISTA_ i I

I
: Cfuüca Géral de Homens. Mninere# e Crb.nçaa i

I

.

f;rOUPAVA SECA:' b 11 e 15 � i'J fia. lU.UMENAU i' ...Ila"'.....

;�J::':.:J:lllll:I��J:I:':um:I:.�IIIUUI:"U�J:II:J ::t!c:�.
B I xado de recolher ao 'IAPM as ulas. !leR

.
importancias descontadas dos

I
.a••:r" �Io

motor de Justiça de Campos,
seus empregados. .

aa.lriDIr'Ul.té.
30licitando permissão para _ d
urocessar o deputado Simão F'

--:E-G -1 �Mansur. dirjqent" ii"! Socieda- raqueza ..

'm �:r,:a

[U�
jltrf)!ly,o .do: ,. ., '

, Comercio e Industria de VINHO CREOSOTA.lDO iiI. UCOI Df' tlCIU XnlfR S/i

• Navegaçao, por apropriação Silveira
inaebita. O representante do

.

. ...

PSP ê acusado de haver dei- - - - - - - - - - -

G '

;;'llIltllllÍtllllllllnnnIl1IIHIIIIlIIIIUmmlmmmIlUllJlflnm'IIUlIJmUllt:. "

d f' . d'= -, az de 20 e evereu'o e

É ENCOlÍTRA rE tM' BLU··M'E'uAU ft fR KAR'EL §�� 11947, en!re,a Upião Soviét!ca
:; n A"'J [ l-a \ii \li J v =: e a Republ'lca Popular Hun-
= .. . ;;;;; gara, o govêrno hungaro satis-
:: ROUBICEK = fez suas reperações de guerra
:: - ómD referência' à URSS na da-.
=: Técnico cSllc.cializu<lo em máquiuas de somar, calcular;'�' ta de 20 do tnês' córrente. Re-"
-

escrever e caixas registra doras. 'corda-se que o' govêrno da U-'

_
Diplomado em. Viena, Praga e Landres. ltião Soviética havia diminui
Oficina à Rua 15 de Novembro, Edif. da Caixa Eco- § ao as taxas de reparações; em-

_ nômica - Apartamento 2 _ 2.0 andar. bora prolongando o seu cum-

_

- !_'ú'iiheiro; pi':óitogando dê seis
• 11111111111 IIlIlIJlU IIIHlIIIIU 111m1II11lllllllllllUlnmlllllllllllll1ll1l1ll1líü� anos para oito.

.

.."'tltllll'lll!tlIJllllllfJllItIllllliUllinlllilfllllllllmll111111111l111l1ll111111nUllnlll1lUUn111lJ111111UnUlllJllllIlllllllJ..l

I DOENÇAS NER.VOSAS E M�toil'AIS I
�

I:asa dê Saúde Nossa Senhora da Gloria i
ª=::-

ASSlSTeNCIA ME'DIC A PERMANENTE A CARGO DE ESPECiALISTAS

::�===:=:
ABERTA AOS ME'DICOS EXTERNOS ----

�
-

ELETI-tlCIDADE ME'DICA'� REPOUSO DESINTOXICAÇOES - ALCOO-
LISMO - 'l'RATAMENTÓS ESPECIALIZADOS....... o

�

AVENIDA Mu'NHOZ DA ROCHA N. 1247 � F-one. 3055
=�-ENDEREÇO TELEGRA'FICO: PSIQUIA!l'RA ��

CURITIBA PARANA�

i'·'pllllllllllllllllllllllllllllllli"i"slllslllõ';'1
- - -

ª Vollrath "& Stueber §
- -

:: Erica�am:.l>se de:
.

�-

f,� :.:
§ ESCRITAS AVULSAS (mesmoa�J ª
:: ABERnJBAS E ENOEBBA..MENmS DE ESOBl.. ::
:: !(IAS . .

. E
:: REtlISTnOS DE :nBMAS, '.

. ::
E CONTRATOS. AIlrEn-A!X)ÉS DE CONTRATOS ::
S e DISTRA,TOS DE SOCI1WADES OOMEBCIAIS ª
== DECLARAÇl>ES'DE RENDA ::

�=-= �mAi���tx��S OOMEBClMS,�

:_==_Ganhe tempo e diriheil'l'l CQnfiM.do 08 semi
serviços por nosso iritérinêdio _

:: Sua 15 de Novembro, 6'42 • 1.0 Andar .. SàIJs 11.0 6 ;:
ª r(Einffclo do Banco dNOOllI ª
:nmmmlunmnuulliIIlIlIIIlUmIUillIIlIJlllllillUlIIII"mmllllllmll!ll. �

li

LIITE DI

MAGNtSIA

-

= :.

�lIllllmulirl�IIIIIIIIJIIHllllllllillllnllllllmulllllmll1IIIP�ii(i,üiill�lmllilítllíllÍl\tl!!lliillitlítUlhlí'IIIUlrílh�
iii,

dos esses medicas. aCWjados judeus. são dados jgualmente co

nlO espiões e sabotadores por conta. dos Estados Unidos. e da
Grã Bretanha· Mal se encerra,' portanto, o processa, de Praga.
temos outro armado em Moscou, sobre as mesma,; bases de
anti-semitismo. A e_.,te se-seguirâo mais outros, na Russia mps·

mo c naqueles Estados satelites, cujos judeus pareeem ter ob
tido um breve espaço de tempo pará res�ihlr, até que chegue
a sua vez. Hitler liquidou seiSi milhões de judeus. O gOVErno
de Israel e as or�anizações judaicas do mundo já se podem ir
preparando !)iOlra levantar lima estatistica de quantos 'cáirão, I �,
por ordem de Staliíl .

do

Preços: - Platéia
1!2 Platéia .

Balcão .. , .. ' .. , , , '"

1/2 Balcáo .

VIAGlm-ã ·.DIA'RIAS ENTRE ITAJAI' E BLUMENAU
HORA'RIO Doa ÓNmús: .

PARTIDAS PARA ITAJ'Aé: 7, Ú) e 15.30 ho��":
PAR'UDAS PÀRA BLUlIÍF.NAU: 6, 8 e 1$ Hora••

lIORA'RIO DAS -CAMIONET§:
PARTIDAS PARA BLUi\IEN:�U: 1_.e 12,3Q h\)f&J; ..

'PARTIDAS PARA lT�J'�r: 9 .,' ,1·'1 ltóras. .

PAl;úiÀGÉ:M;ocr$ 15,Oo-noo ônibus e· Cr$ 20,00 nas camIoné�l!�
AGÍ':NÓA EM lTAJAI': R'Úa. nerciUo Luz - (Ao laQo da Igreja

Matriz) _:_ Fone, :J13 "

AG1':NCIA EM ,BLUMENAU: !Jfnvéssa 4 dê FeYerellll - (I••

gência.,-sra-Blú.) -'- Fone, 1�66; o.'
-

'.l,

_*- ..:::..,. • .:;;._ _-_

RODOVIÁRIO EXPR,ESSO ,BRUSQUENSE
i.lÍ,fRA Dl;: ÓNmUS El'frR't:

.

. LIN'HAS BLUMENAU-BRU5QUE .

SAlDA DE, BLUMBNAU: - (De 2.a_s à� 6,�S ,f�lras às '1, 1�, ,U"
H é 16 horas) - (kOS sábád09 às "J, 10; q, 'é 14; horas) _:. Ao.-

Domirrgc.s às ·10' hor'ls. .

.

SAlp'J\ DE BRUSQUl!:; - (DIa!! lítets às 1, iO, i6 e ;:6 hnba)

(Aos. Domingos às 18 horas). .: .... ,..;... __

'

LIN·HA.S BRUSQUE-FLORIANO'POLlS
SAlDÁ DE B'RUSQUE: - <i.as à. Sába.dos às: 6; ·S.15 e 15,15 h.
SAlIlA Dl;: FLORLWó'POLlS: - (De 2.as li. 6,as feira'3 ã.

7, 16 e 17 brs.) - (Aos sábados, às 7, 14 'e' 16 hl-s.)
LINHAS BRUSQUE-ITAJAI'

SAID.1 DE BRUSQUE: - 2.as à. Sállados às '7 e 16 horai.

SÁIDA DE ITAJAl': - 2.aS à Sã:bados às 8 oe 13 hora•.
< • •

LINHA ITÃJAl'-JOINVILE:
HO R A R 10 S:

SAlDA DE lTAJAI': - De 2.as a sábado A,! 4,..e 15,15 ho!al.
SAlDA DE JOiNVlLE: ,.- lie 2.as. a. sábado as 7,30 e 15iOlJ hu .

. ,

Lii.rItA S NOVA 'Í'RÉNTO-FL<iRIANO'POLIS
. SAlDA DE N� TRENTÔ _.2;. ,1(U', 4_a� e ;,;;,.s lerras às 'f hórii•.
SAlDA DE FPOLIS. - 2.as, 4.as e 6.as feJr_U� às l� hora•.

_ .._ _.-_:. �.._;:

,A U T O V I A t Ã_ O, H,.A $ S E
Atendendo às necessidades e convenlencia. dOI! srs. passageiros,

a Auto Viação Hasse, acaba de e§tabetece:r rióvo horarió. doa
seus transportes coletivos, os quais já. 'entraram em vigor 8

que obedeceráQ ao 'segUInte:
PARTIBAS DE BLUMENAU; (diMUunente): '6 DiJras - ônibWl;

9 ho.ás - onibus; 13,30 - ombU.; 14;30 otlibnl! (via 'Ibuama);
PARTIDAS DE RIO DO SUL: (dfárlament'e) 5,30 horas - onl

bus (via Ibirama); 9 horas - ohlbuB�' '12. ,horas';'" onlbus; 15

" .. EXPRESSO DO TESTO LlDA�
�th�lh'or' c o 'mais'�ápli'lÓ �rvíço' de Onlbus interurbano

entié Rio do TestO (PomeiêÍfe) e Blnmçna1l.
HORARIO: - Partidas de Blnmenau, Rua Nenu Ramoll,
DIAS UTEIS,:1l,30, - 9,30, - 11,30, .;... 16 é 1'7,60 hlltas -

AOS sAÉA:n às':, -'-'- 13;311 _'_'<J16,OO horas. . '

AOS D'OMINGOSl ;_;.·t;OIJ, - 9,00, - 11,30, - 13,30, - 1'1,30
e 18,15 hora.s.

.

Partidas <le Rio do Testo (I'omerode) DIAS UTEIS.: - ,6,041
6,30 - 7,45 - 12,00 e'13,OO hóras. DOMINGOS: - 6,341 -

7,30..,-; 12,00 -,. 15,30 �.16,311 horas. .', .

. 'FON�UALID1\J),�-.� 1;tAPIDÉZ :...,.. SEGURANÇA'"
_

..
__

..
__._

EMPRE�A .ÁU{tf VIAÇAO -RIO DO -TESTO '.
SAlDA. DE' RIO DO TES'TO: A's 1;;15,' ",is é lZ.34,-a'oitÀ8.
AOS ,DOMiNGoS: 6.1:5. 7,15, I:? 30, 16 t 17 HORAS.
SAlDAS: :.I!E"BLÍ1l\oIENAU! (Dec;onte ao Ilfé#ili'Íla: Mdtua Ca-

••
'

'
'<

Relojo ri a S( wa
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Melhores relações c

i:�V�J��? ;:��?es- "U--,,,-_--d- a"
-

� -Sn§ I
�rl�ad:'f��m��iM!�rrlell� Jldvertencia de Jobn Foster sobre

pondente) - Do sr. Werner nO IClas e 10 l!1I0 td . Co farrríl ía, Artur Pfeutzenrei-
OS pe'f.-.gOS

.

do comu.n�.sm·.ft.Heckmann, mui digno pro-

I ,
ter Antonio Naschenweng e - lU

prfetarto do tão conhecido

OVO OS O exaco
fa�ilia, dr, Alfredo,Ciniello' 'WASHINGTON, (De Jolm c na América do Sul é com-

Novo Posto Texaco. recebe- e esposa, Carlos LUIZ Cola- L. Steele, da Uníted Press) - oaravel a da China em meia-
mos dois artísticos' brindes, , ço e familia, Ema M, Soar e O sr, John Foster Dulles, cuja dos de 1930, quando os<Esta ...

isto é, um bonito cinzeiroa:� III .,
filhos, Viriato Alves Garcia e designação como secretário dos Unidos .não tomaram ne-

pneu Pirelli e uma carteira !
_�:W:

M",14Wlil-lfamilia,
Julio Roussenq Filho de Estado pelo presidente e- nhuma medida adequada para

para doeumentos- FELIClTAÇõES. DE NA- seguintes fefícitacões: Padre e familia, Arthur Siewerdt, leito Eisenhower foi' aprova- combate-la",
, .�ratos pela amavel oferta TAL E ANO NOVO Victor Vícensi, Padre Alba- Abelardo Brandel (Laguna), da unanimemente pela comís- Depois, disse: "Se não to-

almejamos ao sr; Werner RIO DO SUL, 22 (Corres- no Slomp, RaU Carl Brandes Waldemar Bor�hausen e ,�e- são de relações exteríores do marmos cuidado, poderá ;a-

Heckmann, crescentes prospe- pendente) - Durante as fes- (Curitiba) Glaudio Rosa e, nhora, RaU T'híerne e farnflia, Senado, Declarou que os Es- contecer que, ao despertarmos
ridades na .dtreção do Novo tas de Natal e .Ano .Novo, re- familia (Laguna), dr. João Ott_o Demarchi � família, .':i- tados Unidos teem que to- amanhã encontremos nos rua

Posto Texaco. cebemos e agradecemos as de Oliveira e familia (Lagu- tono Forncrolh e famflta, mar medidas :para melhorar rios a noticia de que nosvpaí-
-----------.�---- .--------- Helmuth Baungarten e farní- suas relações com os países do ses. centro e sulamericanos o�

@; lia. Walter Roussenq Primo e centro e sul da Ámérica pois, correu o mesmo que na Chi
família, Teófilo e familia, A- em caso contrário, não seria na em HI49�' Chegou o rno

cary e Dinorah (Laguna), de surpreender se .esses pai- mento de fazer' frente. a essa
�Valmor Teixeira e senhora, ses caíssem em mãos dos co- situação".'

.

Vitor Buhr e familia (Curiti- rnunístas- Respondem;l.o a uma per�'
ba ) ,

Helio Westphalen e ra- O sr. John Foster Dulles, gl.lnta do senador 'William
(mil ia, Wenceslau Borini e fa- fez essa declaração ante J i�nowland o .sr.. .JÓlm J.i'oster
míl la, Hcrmelino Largura e comissão de relações exterio- Dullcs disse: '''Dou a maior
familia, Cristiano Knoll e fa- res do Senado. Disse que ha ímpor-tancta .ao fortalecimen
milía, Adilia Boabald (Rio), anos nos Estados Unidos uma t.o das relações com as outras
Far-macia Santa 'ferezinha, tendencia no sentido de não Republicas Amerícanas",
Uldarico Naschenweng e ia- dar a devida atenção ás rela- Frisou em seguida que os

n_1ili::J, E?uviges Silva e, famí- ções com as outras Republí- Estados Unidos jamais devem
1,3.. Cafe Ouro S, �.: Stegfre? cas Americanas por se corisi- "lh'lndonar a ideia de solidà
Baungarten e fa.n:1ha, Henri- rierar de maior urgencla ou- rtedade, estabelecida primei
"ue Jorge e fa�nlha, RaYn:�n- I tros problemas mundiais. -arnentc pela. Doutrina Mon
d� Mayr S,obrm.h� e, �amlha, J Advertiu nessa ocasião que roe e que de modo algum se
DIOnIS10 Písa e ,:a�mha, Pe- "um movimento comunista -ve menosprezar 8S Republi
-d�o Santos e fam ll ia, Manoel muito forte bem organiza- cas Latino-Americanas. A res

SIlva e esposa (Lagu��), Her- do existe na maior parte dos peito dos Tratados de reci

c�ilano Nunes e famlba, Cor- paises sulamericanos e na Ar- nrocidadc comercial o sr. Dul

,orla0 Carnavales�o ,Bola Pre- gentina ha um movimento ias- les disse que "teoricamente,
,ta (Laguna), SllVlO Ra��s, cista com tentáculos em todas quanto mais liberdade. de co
Antonio Brandt .e famlha, as partes. Ha uma aliança efe- mercio houver no mundo máis
Jorge Fatu�h Sobr�nh� e se- Uva entre os comunistas e beneficios haverá para todos".

nho:�, MarlO Schh�ht1Dg e hscistas na campanha que Observou, depois, que prati
fam1l1a, Ar.n,aldo Ml1et. Bran- tem por lema provocar o ódio camente "temos que, peree
ião e famIha, Hernanl P?-- aos Estados Unidos". ber quc ha uma situação a
lumbo ,e, senhora, Ja_bes Garc�a Mais adiante, disse que o normal na qual nossa m�a
e famlha (Tu�arao), LU.IZ movimento em questão . fez se torna tão cobiçada que atrai
(Ceopoldo �chnelder e faml- "progresso consideravel e que ) comercio a um dumping no

lia, dr, Jose da Luz Fontes e
a situação na América Central mercàdo dos Estados Unidos".

iamilia , dr, Arvino Walter
Gaertner e famUia, Alfredo
João Krieck e familia e Pe
dro Paulo Cunha e família.
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nazisIDn. ,DãO mo rreu
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�'t;:·t�
tenha mais &im rádio G-E em coso!

•

m os petses

E quase certo Que ólguém da íomilio

tenho preferéncio por OLdro olroção radiofó-

nico exaTamente no horõrio de seu p,rograma

fcvorito", Isto acontece frequentemente.,. Re-

solvo o problema levofldo poro coso um flOvQ

�ódio G,( t,fe modêlo é um dos mais atra

entes a de maior capacidade da linha
General Electric poro 1952. t. um aparelho co-

paz de satisfazer O todos os suas exigéncios.

� As autoridades da zona britanica de ocupação da Alerna-
nha anunciaram a descoberta de um complô 'nazista, seguida
�a prisão de seis antigos leaders do nazismo que tentavam ar

tIcular o ,movimento, Não é a primeira vez que tais movimen
tos são surpreendidos na. Alemanha Ocidental e provavele
mentel não será a ultima�

,'.
.

O nazismo ainda não desaDareceu inteiramente. como

não desapareceu o fascismo na�Italià, Centenas de milhares
senão milhões de alemães ,e italianos continuam fieis' às legen�
das dos' seus, chefes mortos. Eram fanaticos e continuam fa-
naticos. .

'

..

Essa soQrevivencik.,é.natural e exulicavel. Hitler e Musso
lini encarnarÇlm paraoS) seus partida,rios a encarnacão de va

�ores que se tem repetido na historia da Alemanha' e da Ita-
lia. Esses valores é ·que são .permanentes e chamam-se o Im
perador Henrique, O Imperador Frederico o Grande Bismarck
e ° proprio Kaiset Guilherme, O cezarismo itàliar'1O reviveu'
na triste epopeia de MussoliiiL' ,

Pois não é certo que Napoleão pôde reDercutir aindai na
aventura do seu sobrinho? E', muito pouco

-

provaved no en

t�nto, que ps ade�tçiS de Hitler ou de Mussolini; possam orga
lllzar�se ,em m.ovlm�ntQ bastante profundo e' extenso para
constItUIr nova ameaça a segurança interna dos seus paises
e sobretudo à· paz' da Europa,

_

São muito div�rsas as condições sociais e politicas e as na
çoes democraticas aprenderam alguma coisa nas duas grandes
guerras deste seculo. Compreende-se que QS britanicos te
nham tomado � precauções de que resultou a prisãó imediata
de Naumann e seus cinco cOlrmanheiros.

-

�od?s. recordall?:-se como' de pequenas reuniões de uma
cerveJana em MunIque nasceu o nazismo e toda a tragedia
com ele relacionada.

. .

,Mesm�, pois, que ,t��as as i�dicações demon;;;trem que o
nazIsmo nao �et;n ,90Ss1blhdades Imediatas na Alemanha Oci
dental, urge vlg!a.r: aqu�les que estão tentando fa�ê-lo renascer.
A m,ass� alema e facIlmente impressionavel pelos profetas
lneSSlanlCOS.

Nawuahn foLcitado,no testamento de Hitler como suces
sor do dr" Goeebbe1s, Tera sem duvida a cabeça superaquecida
c0n:!; essa herança.,Vale a pena chamá-lo desde logo ao uso da Irazao,

-" I
" kllluIJIIIUmmmUIIlJlumnmUlIUlIHIIUllfUllllmmmIlUlllllllllllluw·.1

DOfNCAS NERVOSAS f MENTAI5 ::1
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Dr. Arnaldu Gilberfi

ª DIRETORCLINICO DA CASA DESAU'DE DE N. S.
;:;:: . --'-. DA GLORIA --- n·

.

t' ii· IV§ CONSULTAS: de 2 às 4 horas mi Casa de Saúde H . se II naDPD ria ,

::; de 4 às 6 Rua Candído de Leão 39 E .

AL NETO

:: .' Fones 4212 e 3055
.

=1 A televisão é um produto
:: --o C U R I T I B A --'

.

= d 't b
.

d
.

�.!�II�nlmllllllmlllnlllllllnmlllllllflllliIIUJllnUlIIII1IHtIIIUlfil!nlllII � te mt
Ul os cere ros e e mUI-

.

as erras.

I���ª��§���ª������ª�ª�ª��������I São tantós os ouvintes qUI1
me escrevem fazendo-me per
gtmtas sobre a televisão, que

hoje vou falar exc1usivamen-

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

te sobre est<.\ invenção que já
tem quase 70 anos de idade.

Sim, amigo leitor, A TV
não é uma 'coisa nova, como

geralmente se supõe,
Foi em 1844 que um cien

tista alemão patent.eou um

mecanismo ç!D forma de disco
destinado a' transmitir foto
grafias à distancia, s�m ne

cessidade de fieis teléfonicos

"�nove médicos
BARRETO LEfTt: FILHO I

RIO, 14 - Havemos de convir em qUt�, dentro da mo- I
notonia totalitaria dos processos que arm:lIl1 c do invadavel '

absurdo das acusações que formulam contr'l as ,ma:; 'J;limas,
os burocratas sovieticos mostram de quar,do em quando um

certo senso teatral do imprevisto, ao monb,!',: cssas depuracôes
Milovan Djilas, um dos principaIS teoriC03 mc1l'xistas ;L:go'sla
vos, que' já humilhou publicamente Vychinski em varias das
Assembléias gerais das Nações Unidas, rtctuzindo-o 35 SU<:'S

insignificantes proporções de advogado de segunda ürdem
empregado por Stalin como mero esbirro, publicou há pouco.
no jornal "Bomba", de Belgrado, um artigo s:Jbrc a �ampa
nha anti-semita promovida pela Russia, no c1fwl previa que
divcrsos leaders comunistas da Europa Orient"l. de ol'igem
judaica. a começar pelo implacavel ditador da HungrÍ<1 Ma- Ityas Rakosi, seriam os proximos a recital' as ccnfissões eon-.

vencionais, no caso de. conspiração sionista. de mistura e()m Ias habituais de tritskís�1i, tltismo, e de espÍonagem e sabota
gem, por conta do servIço secreto norte-americana e bl'ltani- I

co, passandol daí à forca, Por' outro lado, ainda se "eh,l"a em Icurso o processo ele Praga, que m.arcou I) inicio oficial da
campanha anti-semita, e já os agentes russos da Alema,1hrt

ou telegráficos. . Oriental começavam a dar indicações evidentes de que aque�
A descoberta do dentista 1es, de entre eles, que fossem judeus, deviam preparar o espiri

alemão levou ao começo de
to para entrar, a seu turno, na fila dos traidores confessos,
cujo destino é beni conhecido, E há poucas f,2manüS o mais

uma série de experiencias nos famoso de ,todos, Q vienense. Gerhardt Sisler, escapando dos
Estados Unidos 5 anos mais Estados ,Umdos, e posto em lIberdade, pouco depoi.;, na Ingla
tarde, terra, Via o seu cargo de chefe de propaganda de republica
O nome 'televisão foi ado- fanto��c da zona russa da Alemanha ser suprimido sob o fogo

de cntlcas ferozes dos seus chefes o que passou a 'ler cónside

t�do .em 1909, graças a dois rado como sinal iniludivel de que os seus dias de vida �Stil
I
c!enhstas franceses. Esses vam contad��. En: suma, espe�av�-se qu� a,nova vaga da tem

I
cientistas trabalhavam na

I �,estade �nt�-semlta de f,!bncaçao sovletI�a, como a ante-

r
' _

.

"
Ilor, subIsse .em alguma aos Estados satehtes ou em varius

transmlSsao de fotografIas i.l. deles - 'na Hungria na Ruma'I'll'a 11" Bulgal" P I '_

d.
. .

" .' ,�la na o OUl"l -

i lstanCIa, e chamavam o pro- CUJO delegado El:s Nações U,nidas, K�üz-Suchy, mostrava 'SJJ1�
I cesso utilizado de televisão. t

tomas de .precana, saud� pohtica - ou na Aleri1anhn Oriental.
I O primeiro apare1h(i' meca- EC? vez dlS�O. os JornaIs. de l\IIos,cou, nos aparecem <lgora com

I ' . _ ._ "
.'

a mfOl;maçao de que fOlam detIdos nove medicO!; russos, iRO

j
nICO de teleVlsao fOI' demons- l1otavt'ls, pelo menos alguns deles, e provavelmente Í(ld"s
trado nos Estados Unidos em.

,q.
ue _no seu

numero
o

figura.in. a.
té !uesl11o, h.omens ao'3 'lua is. foi

1925. confiado o tratan�en�o do proprlO Stalm. Esses medicas se

::::=:::====::;:;;:::::===�====:::_:=:1_.�ê_���,�_�_�������1 O
. . , .,.. ach':lm, !la sua,malOna, sob a acusação de peL·tencer ti uma 01'.

������
,

pnmerro I?1'ogram.a expe- gamzaçao naClonalista judaica, e de ter contribuídu para a

I BiU(O SUL
,nmental de vIdeo fOI trans- morte �� Jdanov e de C,htcherbakov, .dois membros do extin-

IU« DO BRASIL S/A ,I mitldo de w.aShin.gton
a No- to POb!lb�lro des�.parec1dos

.....
�l�m

di.SS';)'
icrián'l

.consPiradoI va Iorque, Teve poucos ex- r,ar_a ellJ;unar :rancs chefe� mIlItares russo�, A j)mposito, o

(E'UNDADO NO ANO DE 1921»

lpectadores.
Mas os engenhei- b;fJ�da, recOlda tqude °GUbo ,grupo ,de medIcos teria contri-

,
.

. ,

para a mar e, e ork! e KUlbychev, repondo, assim,

I".
DEPÓSITOS (JUROS ATE' 6%)

I
1'OS eletromcos que' o presen- em foco um dos l1?als vergonhosos p.ro.cessos da seric 1?rinc�·

TRANSFERENCIAS ciaram ficaram entusiasma- pa� de 1936 em dlant�, na qual foram eliminados os derra-
COBRANÇAS

_ .,

. del,ros leaders sobreVIventes da Revolução de 191'1 e or

AD1\UNISTRAÇ'AO DE BENS

I
dos.

.

. . .. _ 1 ult.lmo, ,o che�e da G�U, Yagoda, executor da maioria deIes,
ALAMEDA RIO BRANCO, 67/75 - FONE 1068 ,�Em

1928, vanas cstaçoes cUJo UD1CO cnme consIstia em saber d� mais. E' claro que to-
--�B 1 u m e nau .

'

.

J (ConcluI,na 2a. pago letra H}

�_-_�_�__
.

__._�__ ., �_ (ColIt:lu� na Z,a 1>1_&_,�_t;_ra.__J_)_ .. '

. _

do plano soviético é deixar de propord::mar esse estimulo e

I·······a···n·o ·s· .·d·O", Ia I
conseguir. por todos'os meios possivei" uma rup�ura na unida-

r m Un
de do OCIdente. De algum modo, nesse particular' o Kremlin

,

pa�ece ter mais probabilidades de exito do que �o Extremo

,W' OrIl;te. �ode-se apontar toda uma seri� de escolhos onde po-

.

de�a facllm�nte na�raga� a fragil �mhar<:ação ?e t'!1idade rio
. OCIdente, Ha a Corela. Ha a Indochma. Ha o Ira. Ha um ceiO-

" j�tÜ' a!armante de problemas que se agnvam na Africa. Há

querda, o ,que é, porem permitidO.'
aos c�rros .da embaixada

in-j
u a crl$e no Planej.amento militar da N�TO, ,�á a possibi,li

glesa; e cOIsas Importantes como a CoréIa e o recent� Congres- d�de de que a França ou a Alemanha. nao ratifIquem a cna

so do Partido Cõmunisia Russo, Em que consiste. então, o çao do Exercito Europeu e, assim, deixem') sistema de deft'sa

planol de Stalill? De modo geral, o plano e di.vidido em duas, da Europa Ocidental sem a sua pedra fundamental as proje
partes. Por um lado, a pressão expasi'Jl1ista ,.ir; Kremlin está tadas doze divisões alemãs. Há o perigo, talvel: o mais grave
sendo lllCl.ntida em t.)do O. seu vigor no !�xLnmo Oriente. Lc- de todos, de que um ligeiro retraimento dos �legocios nos Esta

nine decl::trou, há muito temt:·o, que a eS1;rad'1 real do comunis- dos Unidos provoque uma tremenda crise na Europa, com to

mo mundial para L'c,ndres ,� Paris tinh::, d.e pas,;ar por Pelüro das as terríveis consequencias politicas :� sociais que �ão de

c pelas nações cbloaiais do Oriente, Se "om o r;orro1' do 1em- esperar. Na verdade, a lista é tão 'longa qnanto desalentadora·
.. E qualquer parcela da lista é por si só capaz de lançar os alia-

po o Kremlin, conseguir uma vitoria 0r:ental na Indochina, dos ocidentais num caos de mutuas recriminações, de desleal-.

por exemplo,' as CODsequencias polhwfis e estratégica., serão dades e de taticas desorientadas. Alem disso essa lista corres-
.

;ncalculaveis e se estenderão da Asia até ;l Europil, Esse ia- ponde infelizmente às graves responsabilidade, q1.le terá de as

I te. não é, porem, claramente compreer.djdo (,'m países como a swnir o presidente Eisenhower, que precisará, portanto, de

França e a Inglaterra, onde as dific�t!6l!acs internas Obrigam

I
toda a simpatia e toda a compreensão. que -o.

país e o Congres
até os homens mais prUdentes a esquecer os' perigos majs Je- so puderem dar-lhe, E' esse o triste balanço da situação; con
motos. Enquanto mantem. a pressão '10 Extremo Oriente, a :forme a vêem os olhos de U1U reporter que acaba de regressar
Russià tem atenuado consideravelmente a pressiio na Europa de uma exculsão pelo exterior. Por felicidade, () que é bom

Felizmente, as ameaças soviéticas têm sido, atê agoru, o mais sadio e esperançoso, contrabalança o qn� é sombi'lo �, �ttar-
seguro estimulo para a união do Ocident�. A segunda parte mante.·

"

'.
.JOSEPH :ALSOP

(Copyright dos .

,

"Diários· Associados") .
.

WASHINGTON '-.' EnquaIÜo estavám os americanos inet�
�ulbados no tumul0 eleitoral, 'um novo emb.'úxadór francês,
ú <Jompctente LoU's "cxe, apresentou ehi <LVloscou as �uas cre
dEncIas·, Con:!. .gra',1d," e:.j;.mio, Joxe receb'i!;t imedi.atamente de
pois um ·'·onvite fo"'&' de todas as r:0rm��. para :r f<lz�'r' um:;t
v sÍla a Stalin: 'S:!'1 di: er coisa alr,:um'1 que tivP�:l:! grande
i:nportanda ..StaE'1 rec'c'beu JOX":: ::om üLu�íva !!oi'di<ilidade,
r,·c:c rdaniJ com m ·;it·.:,. insistencia �'}s làços historiC'1S qnc
t::'wm a ,;lr4!nça e iIJa lfk, Na: atmosfe:ra que lil�sim foi criadcl,
J�x(' foi então eX:J J, 0:1 mais 'umr. <;ónlp.rC!WÜl, com ü minis

tro do Exterior sovietico, André Vishin!:'k". Depois de muit3.s

l'eferencias ine}ancolicas ao estl;ido atual do mup..d", especial
mente: no que se referia a AleIJ?,anha, Vis_hinsky sugeriu c('.m

muito interesse que.a França e a R!.1ssla deviam r.eunir-se cril. !TIar:eira, Joxe resresscill a Mn,;': l"r C')Ol ins:.:'l.tçÕe,; para man

algum canto sossegado (� (Ol1VerSar amj.stJj�;lll1êhte. sobre os f fpr-se em reserva diante :1 ii Se vil�tIccs e. Pll, I 'co�ltinuar a agir
seus problema.s comuns, ,Joxe, com'1 er� natural, considerou (.': ,1I.Oldo con1 05 seu,; \!vlt'gil� d,I" Estéldo:; Ul1ld.03 e'da In

esses fatos de tão excep.:!Fmal·'iInportancia que. regressou ime- I �laW:;-ra. Esse episodio ';a r·�cellt,:dli;il}�;-l diplomatica :'llpor·

; '.'. .: _

,.;". ...._.,.""·····."'..i�l? L"nte, n <'.1" até agora eh ::0 'o,., ::. co�s'" j' .um I bOol intra

diaiamente, a Patls: pan� rt'd�r nova" ,lI1struçap.�. ,Era .eviden- "l' . .H;:io p. 1'a o pref,ente r.;omelitRrtO porqul' o (,!I�,) .�t! :Jr.:<t', com

t.e que, sefosse.açeIto.)'conv!te sUIl:,!nd,)pn�Vlhmsky, grave Shhn e Víshinsky faz'Inl"te 1é u-::" ",'I o mUlto mlltS amplo.
e imediata conseguencia se .seguÜTiL ,\, politica DfidaI anglo- Ko n-,'.'mo se inclui a ..hrl.l',· u deélat'aç:1o oe "Iwr�olia nou

franco-americana em relação à <�üemal'iha, principalmenteL:rata" :rllativa ao eml) l' <'l�",r d '5
.

Est� .�os Unidos, George

quanto à inclusão de divisões alemiis num exercito europeu, r;.QllllUr:, pouco depois' .de episo.i!O ::r= h' {<? .'\ l p'ano perten
seria irremed.iavelmente Interrompid:\. 1\1.:>s er" evidente tam- ":i' In, coisas minima"! com) {Iii r.:'g I, ln· t0;:; S"Y '.:' :.:0S que iwoi,

�' be:m que nenhmn convite soviétíc\., v,)r m.us vago qUê fosse, i;era ,n;r· os carros das <:ln).1 "l '.aS façam curvas para a es-

"

�

I
poderia deixar de ser tomar.o em.c'n·,id(.)1·ação Dentro. d,! go
verno francês, uma minpl'ia. subst.andai, composta ,prInclpal
mente de homens que dlsc:>rdam' na pol�t:ca oficial para com,
a Alemanha, defenderam esf;.(',lllh1Dlente ii idéia de uma res

posta favoravel às demarchl's de Vishinsk�', A mi'liorÍa aie

gau, vitoriosamente, qu,: a frente,unida das nações c.cidentais
não poderia ser sacrificada dl' mane!ra tão leviana Dessa

Alio, Falante pesado
de 10 polegado!; Diol
verlica/; 9 VÓIYU!Ol GE,
com fvnções múllipla$;
7 fa;xa$ de ondas ml!
dias e curtos, sendo 4

ampliados; con/rS/e de
lona/idade em 5 posi.
ções; ligação para fo
nógrafo, com reprodu
çõo de 0110 fide/idod0.

UNHA MAiS
UM flÁDiO

BLUl'tlENAU, 24-1-1953.

América cio uI

Dr. Aires Gonçalves

VENDA DE:STE DlARIO

INA ENGRAXATAIDA

__PO�O_�C_.-_
------------------------�

G I N Ar S I O DOM
Rio do Sul

BOSCO

ARÁO REBELO
Advogado

Atende em quaisquer co
marcas do Estado
_ BLUMENAU
Ediflcio ''INCO''

( Primário
( Admissão
( Ginasial

/ Técnico de Contabilidade
r '�'�:It"lf' "I

( Internato
SESSõES (Externato

( Semi-Internato
Dia 19 de janeiro, início das aulas do Curso Preparatório.
Dias 19, 20 e 21 de fevereiro, exames de admissão' ao. Gi

násio.
O Ginásio Dom Bosco é -dirigido pelos sacerdotes salesia

nos de São João Bosco-, que possuem mais de 2;OOD.colégios.
Situad:o no. centro da cidade de Rio do Sul, goza de todo.

o conforto de um colégio moderno, ótimo clima, estudos efi
cient.es, ótima alimentação.

Matrículas abertas.

CURSOS
.. l

I
- ADVOGADQ-

Fraquet:a Em Geral
VINHO CREOSOTADO

Silvr.ir8

fl.Nldencla e escrttóFl.

- BLUMENA1J -

GoDa Jll"DfllQU6. IS - 1I'.ne! UU

1\1ilhões de pessoas que

Continental porque

�

nao algumapresentanl0S argumento

para venda.
,..

Este' anúncioa sua

�r--�;:::::o",�

lembrar que Continentale apenas

,

e o CIgarro

111alS vendido no BrasiL

ti M I' FI o D U T o , o u z "
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ld cial
�
CAMINHOS DA POESI�

ES UD
, .JOÃO ACCIOLI

Sucumbe o tédilt gaivota livre
sou ganga. -impura, sou onda errante
bl1l1ÍÍà. que se .esgarça
'flo.r e' pólen.

Para. quem sou' livro
idéia e "luz,
pára qúéin sou fo.lha
ou haste ou tronco,
gorjeie a fonte
litania' triste
sussurre o bosque
o vento, brândo
som e Iírío,

Ning'uem me leve, nínguem
cantiga breve areia movel
alg� e verme

.

liniodneÍ'te. .'

me deixe,

Sômente fi canto me frállsfigure
eu seixo e cacto, eu mosca e humus,
eu hera, el, musgo
recolhida linfa;
pedra intacta.'

.'es

o v:ago som,
-

de tudo o' vago som
o' canto ,humilde

" 'f.ruStró ',vQO
de ave perdida.

'MIVERlJ fRiOS: vendecker, Ewaldo Doerner e

filho, Gado Stark, Manoel Se
'hastiano Pereira de Araujo e
sra.;: Renato C. Pírnazopi, A1-
miro J, Balzan, Enrioue Cha
ki, Lair Lisboa, Ivo Bíanchí
ui e Ivo M. Mueller.

,

-' HOTEL HOLETZ: srs.
Bela 'Brasil, Belmiro Rasmus
;;en.', Luiz -Bissacot, Antonio
Ventura, lI.Tor1..p.rtó Fiticsh,
'tavio S�heffer. Lourlvaí

Mosser; Aderbal C. Passos,
Luiz Pereira Leite, Jacó Fi
lho Díehl, Felix Skoszalek,
dr- Samuel Oliveira e fami
Há, 'DjaIma Souza Carvalho e
Luiz Contensine.

il Preceito'do Dia

Entre os moveis essenciais para uma casa, figura o cama
da dívan-leito, o chamado "moveI' de emergencía", tão util
nos dias comuns quanto providencial quando temos uma hos
pede e a casa é pequena. Naturalmente este moveI de duplo
uso dey€: ser estudado de modo que de dia ele tenha o menos
possível o aspecto de um leito, e possa servir como um auten
tico e comodo divan, Varios podem 'ser os arranjos para atin
gir 'este fim, mas o essencial é de mascarar, disfarçar a lar
gura do dívan com algumas almofadas que lhe diminuam a
largura e ao mesmo tempo Sirvam de apoio ou esnaldar; e
ocultar. tambem, com uma coberta adequada, colchão e es.trado,

---Iii II II
H_ 1>. C. AZEVEDO I

'I Reg. no lIiínistéTlo da, Educa- II
cão e Saúde: Francês, PortuguêS, 1
I�gliês, jl.latemática, Estellógrafia, !
I Datilografia, Correspondenclll II
I e Geog-ratla. II
'I Res.: AJamêda R10 Branco, II

I Bêco depois da Rua; l\faranhlo, II
I Casa, 89.

, II

- R�aÜzar-se-á hoje, civil
e 'r.eligiosamente, ria visínhaassim apelidados pelo célebre Ia-
cidade de It'ajaÍ', o' -enlaca má-

cinora "Mach'ne-Gun-Kelly" trimQnial do sr. Nildo. Seus
(Kelly Metralhadora), o qual, ao se l, proprietário da "O'tica
ser preso, gritou: "Não at.ir'em, Scussel", desta cidade. e fi

lho do casal Aníbal'ScusselG-Men!"; e que G-Men é abre- Alice Martins Scussel, COm a
viatura de "Govcrnment Men, gentil srta. Lisle

.

Guerreiro,
agen'tes do govêrno. Heusi, fino ornamento da so

siedade itajaíense e filha dfleQUE o eolor'do das águas .lo 'ta do sr, Nicacio Seára -Heu-
Mar Vermelho é devido à mlria- si e exma., esposa da. Hflda-

HORÍZONTAIS: das Inco.ntãvets de plantas mi, Guerreiro Heusi-
1 -' Ap'o's'e'rito:

'

'

,
' . O ato civil terá lugar, "na, croscópícas '<te côr vermelha. ' , ,

A t' (1 ) , " residencia !lOS, pais da no,iva2 - r 19ú p, '

E' d ,. ,

13 _ Tópico; QU . apesar o uso geriera.n- .e será testemunhado 'pe o sr,
4 - Inchar; zado do sists;na dec'�aJ e do Adelmar Frade e srta. Nidia
5 - Nivelado; : sistema, métrico ingÚl3 para pe- MB:rtins Scussel, por parte do
6 - A terra - Interjeição . ,

'

.,
nervo, e pelo sr. -Pedro Guer-

(de espanto r: ; ! IS�S
e med+da.s, as pêroías e os

,reifo :Filho e,'f��nía, esposa,
7 _ Colegio ' r)'a,mantes', continuar» a ser pc: .por parte da noiva.
VERTICAIS: ' sados, respectivamente, e� .grã�3 ,', A. cerin:onia religiosa será

1 Fé�tiço. mandin.ga; e karats -- m"did,,:s tra(l1c�onals (,:-,eahzadl;i
as 9 ho:a,s, na Ig:e=2 Aviador Alímento e 'estranlHiil' a qualquer s'st�lna; ]a Matr-iz de Itajaí, paran�n

T nl) ;

I ,'. ' fando-a o sr.
T
Ageu Guerreiro

3 Andavas: t'
- e sra. e sr. 'Nestor Heusí e

,

Q,
, qUE as h�ionet�� em esse n·.)-;, " ectí r t 1 ,._4 - Corpo celeste; : me porque foram fabricada!'; pela ,;>1'a. resP1ee lV�men e pe anal

:; 'Fritura - Forn1C! an-' "

' , \'0 e, pe a no1'va.v

pl'lmelra vez na c "\ade francesa A' b ttiga do artigo "O"; I, "
os Jovens nu en es apl:e-

Jangada.
'

I
de Bayonne., ' 's��tamos nossos ,,?tos de re- ---------,

QUE a famosa ohm cVn'tíf C'l hCldade na nova vIda, OS ESPINAFRES CRÚS
/

"A Origem das EspéciFs" rle '�a}cnn�tHu
,p R 'O f E: S S O' R E f I D�:rwin, teve a sua pl'imeir8 eti - E' verdade - perguntamI: .J I

- Ac118·Se éin festas' os se- algúlilas lei�oras -"7 que osção coulpl�tamente e',gotada. no guintes 'lares:.' "', espinafres podem ser comidosmesmo dia do seu lançamento _.. - do' sr." Antonio yeUél' e ':rús?
. -.

'd't
I '

sra. Elfreda Véttér,
'

com o Certalne'11t,e. e lllua saladafato at e entao me o nos '

" nascimento de um menino; de espinafres é uma deliciada i:ildústr:a editorial.
_ do sr, Artur Balsini e para quem gosta de verdu-sra, Renate Balsiní. com q, ras. Mas para isso .são neces-QUE o tubarão é um dos p"i- '. t d

'

en"nascunen ° e um m mo;
,
saríos espinafres novos ten�xes que pode ser jn'àustrializado

,

- do sr·, J�o::Marzàll e: 1'05. Tire-lhes os caules e
com maior proveito; que, 'em mé- s�a ..Norma Marzall, co� o',la�e-os em agua fria. _')ara li-nascrmento de um menIDo, e' vra-los de todo residu" dedia. - um tubarão adulto. com 3 B t ld Kf t k' .

,

metros de comprimento. rende
- �o .si. er ° q sc e terra; depois corte-os bem fi-

sra. Lllh Kfutsck, c?m o nas- ,nos, ponha sal, azeite e sucouns dois quilos de barbatanas cilnent() de, llm,menmo. de limão. Deixe repousar porcomestíveis, 150 a 200 dellt€s pa- Viáiarités: alguns minutos e �irva com
l'a, confe(Jção de ,ootóes. 60% de torradas com manteIga ou ba-

- Estiveram' hospédados tatàs assadas no forno, como
,:na cidade: já indicamos aqui: batatas
,
- HOTEL REX: s1's, Ar- rtadas como para fritar,

lrlando Streb, Orlando Todes- são espalhadas num tabolei'}tini, Walter, Finotto e sra., 1'0 e sobre ela se derrama a

,G'eraldo 'Scru-oeder, dr. Wil-' zeite, sal e folhinhas de ale
san Gonçalves de Ribeiro, crim. Mistura-se um pouco e
Wálter Kemmsies, Carlos Le-' ?õe-se em forno quen�e.����--------��--�--------------------�----------

QUE .oe . porcia's 'do "Federal
Bureau of InvesUg-ation", mais
conhecidos por G-MEN, foram

CANSACO VISUAL
A iluminação conveniente é

imprescindível à' boa visão. A
,má iluminação origina nurne
.rosos defeitos da vista, é
responsável por vários aciden
Les def.rabalho e pela incapa ..

cidade progressiva para as
atividades manuais ou inte-
lectuais.

, ,

Evite o cansaço visual e,
consequentemente, certos
acidentes de trabalho.
procurando realizar seus

afàze�'es em ambientes
convenientemente Ilumi
nados.

-

iilTRAL DO DIASe em sua casa há
um pequeno hall

Iainda vasio e

que!lhe parece dificil
mobiliar aproveite

e;�a nossa suges- Itá "'. I
O conjunto 'for

mado pela camada
e a cadeira colo
niais com detalhe:>
pintados em cores

vistosas dão um t:>

que pessoal muito
caractlCrístico.

Esta mesma $U- i
ce,r:r�ã0 pode ser 2-;
provertada em qual' i
to de crianr:a. onde'
pod2rá usar o mes, :
!YtO princjt)io dct"o
ra1 ivo nH can1a ou

gUarda roup:t. I í

Por Haga Swami
24 DE JANEIRO,

Dia esplendido para tudo!
Elementos lunares e solares
.prometem otimos lucros em

propaganda, imprensa, livra
ria, e viagens. Assuntos díplo
-matíeos, negocias' de governo,
promoções, favores, ompres
Umas são bem sucedidos.

OS NASCIDOS NESTA
DATA - São dotados de in
teligencia e memoria notaveís.
Modestos, amaveis pacientes.
,alegres, são tambem onergí
cos e resolutos. Gozam longa
,,,ida e fortuna,

A..

PASSEIO,

·ESPORTES
USO DiARIO

- Matriz: I TAJ A I'
"}t'1fu\làdo em '23 de Feveretto de 1935

Càpltat integralizado
Aumento ,de.. C&lp�ta1

Eúdereço Teleg ttINCO"
Cr$ 22.500.000,00

27.500.000,00

Fundo de reserva .,

Total'do não e:Xigivcl

Cr$ 50.000.000,00
30.000.000,00

Cr$ '80.000.000,00

. CHAPE,US

Total dos depósitos em 30.6.523 •.... :.', Cr$ 680.000.000,00
AGÉNCIAS E ESCRITORIOS N.AS :f�IfAIS PRA.C \8 DO RS"}.rADÔ DE SANTA CATARINA, NO :RID"DFj'JANEffiO ,E CURITÍBA'

'Tams de -Dejó-\itós _. '. -

"

'

'Depôsitosamtaf(s�D1Umitét '29k" ',. �·�)._'P��FIxO ,

DEPO'SlTOS:I.J,MlTADOS, '. Prazo mÚlilllode'6 mêses 5.112%
LÚIÜ�e-'de Cr$ 2�O.OOO,,90· it1l2% ��',�o.�'12 mêses 6"':
L�ite., d� ct$' 5t),�:�J10,f!O" . 4'%' ;���� �:8J AVISO PRE·VIO
,DEPO�SlTOS'POPI1LARlI'8, AVlSO de 60 dIas 4%
Liíniie,de'Cr$ lOQ,OOO,OO', , , 5% '� ,

Avisó de 90 dias 4:.1/2%(�étiràdé8 sélbarlâfs' cr$' 2Q.OO\J.OO� ':'A:V�O de 12Q-diás ff%
.

" CAPtrALtZAÇ}l{L -SEME.s1RAL
ABRA UMA CONTA NO "l'M,CO" E PAGUE COM

completa
dor>

·OIANEL

Ittia 'lS.<cle'Nó"em'bio. n�o .870
,_,

' ,;ii. •.-SQI 7'1
Télefo:ne n�o 1306
ema. PoStal" 299
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Gom DRur e'quípe mixta exibir ..se ..á no Bairro da Velha o penta"Câlupeào
; Além do

_

.cmbatc entre Hl52, enfrentará
_

um time, diria e vastoverdina. ,SQ levarmos ('111 conta os falo- do muito atraente a tarde cs- ca, enquanto o:" perirrultos po

Ólirnpleo x Avaí, que terá pOT, mixto do Palmeiras Esporte' Claro é que técnícamente os l'CS que estão ao lado do con- I dia Curt Hermg. I derão realizar experiências
Iocal- o gramado da Alameda Clube; filiado à 'Divisão de rapazes da Alameda Duque de )unto do Bairro da Velha, che-I Surge explêridida oportu-! com novos valores, os .quats
Rio Branco, na tarde de ama- Profissionais da Liga -Blume- Caxias são bem superfores, .garemos à conclusão de que nidade oara o Vasto Verde I de muita utilidade lhes serão

-n�á, outro in�e�es�á�te e�pe- nauense' de FutebôL �ã.se en- ; mas se :onsideràrn�os que o uma pugna :)astaÍ:i�e equiu-l' apresentar
contra os

PUl111Ci-,
dentro d,: pouco tempo, em

I taculo futeboltstico, por SInal '��" I .o,nze alví-verde sera formado brada podera surgrr, tornan- ;'enses os bons recursos de compromissos de maior res

j�iédito para o�mímdo despo,:- c�)htra na .séde 'da entidade'l,por titulares e aspirantes e portiv.a de amanhã, 110 Está- I sua repr-esentação f'u tebnl íst i- ponsabi1idade.
tlvO local, sera :realizado do· da Rua XV de Novembro Q, - -

". +-'- -". �
,

--'.'-�-""------------�

I OU -
.

mi�!o'b:l�S:;�r!r::a vde�h:�_
. �!i���ta:mli���ç�S;ar�i�����:; I, O· OU-' 'E'"OS' TRABALHADORES DESEJAN A \f I I A sortes do Vasto Verde, a contra o Campeão do' Cente-

"

'

,

'

I f{1 A ,1 A Í �'BINl\'IENAU _- .J(1AQi�,�A"'" '1,,:i;�I?�ié�:��:'D:;S,�� ac;r;��� I �::��ih�irq�o�!� (f�,ªí;:tisf��
I '

,"

'

���-<',j.��"f.>�+"-_,)o""-",,'+"§,"9-W,,_�t}-'}�����'1>�"f.>� " " ,'_ -
.

'.' ' ".
,

. nato,da Segunda Divisão de ção para as torcidas esmeral-
h-� �������__��_'������__���

Trabalhador! O Sindicato é a tua fôrça - Sindicaliza"te!
O PYB é a defesa dos teus direitos! A listamie no

PARTID TRABALHISTA BRASILEIR�'="'--�

CAa el � Vai· a��lbirama
dia -1-; de .. lele·
feiro D VeraCruz
i Em conversa 'com a repor
tagem de A NAÇÃO, na tar
de de quinta-feira, o sr. Nico�

.

�au Oster dirigente do Vera

Cruz,. bi-campeão da Segunda
,Divisão, declarou-nos que a

i equipe ,pr�ncipal de seu clu

i be preltara a 1.0 de fevereiro
na localidade de Ibirama;
lendo por adversário Q volun
tárioso conjunto do União,
que com muito

-

SUCI..��_ 7""'%is
putóu vário;: campeonatos da

Liga Riosulense de Desportos.
'Nesta oportunidade, o pú

blico ibiramense verá de per
,to a equipe que com tanto

brilho e merecimento tornou-
. se campeã nos dois, ultimas,
eertáfues da segundona. Mos
tramó�hos gratos pelo convité
recebido do sr. Nicolau Oster,
para acompanhar a delegação
cruzmaltina nesta excursão.

c
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listo

amanh"ãen1 ---,_

17 (dezessete)
Prestações Mensais
--'---- procure!"l ��-

�<OS.ÀaEN1ES GERAIS EM
,',,'

SANTA CATARINA

�istri�Di�ores �e ,lalomoveis �I I-

&
"'III!If

radical
qu

-

de júizes ;�:J
Quem observou domingo I tade o prbblema pode ser 80-

passado a arbitragem de Car- [Iuclonado. Se tanto necessí-
1ts de, CampoS Ramos no" co-

',tamos
de bons árbitros, por-

,<. " " .tejo intermunicipal, Palmei- que não féizer uma tentativa '

�Ind'iC;�d�;;���P�r�;�f�j�s�;�I�o��n·a'l
� �:\:r Àe����:dOp�r :�:to ::� !��o e� �:l€���e� �:��:ind�s II li ui U I i) Ig seria. uni 'car.npeona�o o�icia,l quais poderia assentar-se uma;

ii da cidade com atuaçoes iguais visível melhor-ia nas arbitra- I

àquela, sob todos os pontos de gens' das div-ersas pelejas? I
vista 'perfeita. iVIais vantajoso 'é díspender I�" Se bem que em qualquer com ele quantias mais eleva

')ocalidaàe deste imenso Bra- das, j:!ue suportar durante um

sil, seja o caso das arbitra- ailti esta "onda" de aconteci-
I gens o mais 'debatid(}, o que mentes lamentáveis que re

','maiores
dôres de" cabeça pro- sulfuro em sérios prejuízos

,vaca, nunca é demais abor- materiais e morais para o fa- !
dá-Io novamente,' uma vez tébôl local.

I� I que no Vale do Itaiaí o mes- Para 1953
"

- as 'COIsas nao
'mo: tanta celeuma ítem 'provo- diévem piorar. Nós, que por

� cado,' preocupando séríamen-
varras vezes éstívémos em

�
te não só aos responsáveis pe- contacto com o atual prepa

g 1'0 nosso futeó�l, com dirígen- r:ador do Carlos Renaux, no-

*
"tés dé c1 ubes, Jogadores' e tor- tames- perfeitamente que,
cederes.

$)2,
- contando com' todo 'o apoio da

� Todo (' qualouer apitador 'entídade eJ.'1'" dentro de pou-
Incluído

cos dias terá novo presidente
,

em. "1,',.;1.as negras", tornando-
e tendo carta branca-para 'a

se "persona non grata' à es-
, gir,' aceitaria ele a íncum

ta ou aquela' agremiação, às
-veZE'S por prejudicá-la devido

no momento
ii falta de maiores, conheci- '

'

cstão: à diSposição dá Liga
Blurnehàuéúse de Futebol.

,regem -

Q association e outra, ministrando-lhes aulas teóri-'·

':'tzes por não possuir auto-

,rrdade suficiente dimtro do

gramado.
Uma série ele ocorrências

bastante desagradáveis, veri
{ieada rio 'certame de 52, a

que infeliz-
·
mente! impej'a, no Departa
,:nento de A'rbi-tros da L. R
2," c outras irregularidades a

,11'ais, estão a redalhar medi
das bastante rig·orosas, afim
de que pelo menos sejam bem

_, I menores - os males que afli-

I
gem nosso futeból, cuáa maio

." ria provein da falta de capa-'
I Cidade dos juizes e bímdeifi

nl1as. já completamente desa-'
· creditados perante o público
que éOlúl',aréce"aos' estádios: '

Com um pouco â� boa vou-

ClRURGIAO DEl'ITISTA
..

Ráics-X
Especialidade em Radíogratía dentária para
---'-"-- qualquer exame médico

,

Rua Brusque Telefone, J.'203

H. PROBSI
CIRURGIÃO DEr..TTIS'!'úi

AO LADO DOS CORREIOS E Tt�L.EGRAFOS
A',AI.;A.MEDA RIO BRANCO N. 8

"

, ,'� CLINICA GERAL �--

,

: ; � :'Esp�cfaHsta em Doenças de CrIança
CONSULTORIO; Floria:hO Peixoto, 38 � L andar

, Fone: 1197
'RE8'lDENCIA: RUá Paraíba 170 :.._: "f'o'tÍê

os vergonhosos fatos que se

<iesenrolam' nos "gramados do
Vale do ItàjaL

DOEN(AS DO CORACÃÓ
.

•

D�. CARV'AI,fW :,
" <ElectrocarlÍiógl'afia)·,

,
Tratamento de neul'OS!)§ - 'PslF.ohm"pla)

Av. Rio BÍ"ari�o. 5 (Sobrado) -:- Aó lado do Cmt; Brumli

CES' e práticas; 'instruindó-os

sobre o verdadeiro rigor a ser

empregado contra os indisci

plinados.
Basta qu ehaja, como já

dissemos, um pouco de boa
'Vontade por' parte daqueles
que terl1 sobre �s ombros a

, MOLESTIÀS DE SENHORAS
DR. RENAto 'CAM.ARA'

'

DOENÇASINTF.:RNAS
OPERACÕES ONDAS CURTAS

Consultório: Travcssfl 4 de Fev.eréiro. 3:
Fomm: 1433 (') 1226

responsabilidade de defender
os interesses do, sóccel' blume
námel1Se e qUe 'u 'ele necessi-
ta'm imprimir uma melhor or

garuzação, sem o quc não

terão solução d� continuidade

I
ª

iNSTI'rIJTO DE OLHOS
OUVIDOS':"':_ N&R'Z ,E GARGANTA

...... DRS. TAVARES' é HEUSI .' .. .. ..

J ,Fraqueza em �er.al _ I'
i" VINHO CREOSOTADO

':

1\
T SILVEIRA

,Â
�

preços apresenta ,ii última novidade emi

Sáías ': plissadas à
Saias Paris ·ã
Sáias Bangu ii
Blusas Manoo ii
Blusas Paris à
Bltlsas 'Ad�à ii
Blusas'Miriam à

MODAS .(HANEl para sua elegand,ti' . ",.1 l_- "
' ..

___; DR. A. ODEBRECH?.' -
Biullotel'apia � Raios-X - Fipwtera]!1a. - Metabo- I '

, . Dsme - RESIDENCIA: Rn� 7 de Setembro, 15
,

" "}E.LEFONE. 1441
.

,

, , "

,�A rainha, das. Modas, e .imperatriz dosOUVIDÓS - NAIUZ - E GARGANTA - DO
.
"DR. WILSON SA,.1I{THIAGQ.

Alsistente 'da 'FacUldade de Medicina da. Uiliverslda,dtí do Bradl

CONSU):/tAS! Horário. das UI às ,12 horas e das 14
ás 18 horas. - CONSULTO'RIO: Junto ao Hos-
pital Santa Isabel

'

320}OO
379,00
90,-00

228�OO
85,00
15,00
58,00

Novembro; 9'08

,A DV' o G A DO.
,�_ ,

HOTE:L BOLETZ - BLlJ'ME�AU
FONE - 15-31

Rua 15 de Novembro� 1193 .. ,.,

BLUMENAU, 24-1-1'1.>3.
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í -Abaixo 05_ pelegos!;<;,: '��c."{: Queremos
Sindi�tost livres f

r

-E A BANDEIRA DO prB
",

"Pelego" é o falso líder sindical, o elemento
estranho às classes trabalhadoras que ocupa Iugaros
de comando nos sindicatos indevidamente,
não representa o pensamento da maioria nem

foi jamais trabalhador-I O Partido Trabalhista
Brasileiro está lutando para que sõmente
verdadeiros líderes sindicais, expressões legitimas
do pensamento e da vontade dos trabalhadores
do Brasil, ocupem a direção dos seus Sindicatos.
Para isso, é 'preciso antes de tudo que te

sindicalizes sem perda de tempo. A União Sindical,
quando representar a unanimidade dos

trabalhadores do Brasil, presidida por -dirigentes
escolhidos através de eleições livres, representará
uma fôrça invencível para a conquista da
democracia em nossa terra, de um govérno
�fetivamente do povo. para o povo e pelo povo I

liberdade Sindical Govêrno com os trabalhadores Bem estar social Independência EconômIca
Não transfiras a terceiros, a falsos
dcfenaores dos teus direitos, a
tua representação e participação
)la Govêrno. Se queres eleições
livrcs e sindicatos livres, sindi·
{·alizi.I-te., parll que o teu Toto

amaJlhã contribua para a legíti ..
ma. escolha de teus representan
tes sindicais! Na luta: peja elhni ..
nação dos �'pelego8" o teu voto

oi indispenB,ivell Sindicaliza·te J

o Brasil só poderá ser uma naçúo forte �
economicamente independente no dia em
que os trabalhadores se unirem e lie 'for
talecerem. através ele Eua reprC!'Ientsç'Íio
�iudical e cooperarem para O aumento de
ma produtividade e da produção nacional.
Para isso� �nte8 de tudo, ê mister usscgu ..

rarem-se dos seus direit.os c viver em con
d i�U:cs compatí'Ç"eis com a dignidade huma...

n:! .. A 6indiCllHza�1io em massa é 4 missão
dos trahalhadores, 6 o caminho ccrto I

o Presidente Getúlio Vargas deseja
gov-ernar com os trahalhadores c tu ..

do vem fazendo nesse sentido . .firas
o ver(ladeiro GovêrnQ trabalhista
somente se efetivarlÍ no dia em que
08 trabalha.lores unido8 formarem
eln massa com os seus sindicato;
a fim de fazerem "'ater a. sua iufluêH"
(',ia no� destinos Políticos do Brasil f
O Govêrno llrecisa dOR tlindicatos.
Trabalhador, sindicaliza.te!

AlaI alimentado .. vivenflo em babitacõe5
mi�erá,..ci8, sem assistência lllédic"a e

social, {) trabalhador, re"oItado, uilo
poderá produzir pn.ra enriquecer fI país
e melhorar as sumi próprias eondições
de- vida. No dia em que os trahalhado�
res sindicalizados se unirem" encontra
I'ão na vanguarda o PTB lutando para
a conquista do hem Nit.ar social: e<!!'ia

para todoil .. naJáríoB digno8� e8t_�oías {_�

hospilaiti na eilhllle c nos campos.

---_........ '
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Viag:ens diárias �mtre Blumeuau e Curitiba, de domicí Ho à domiciuo, 1\'5:é!!r,lall'
BLtTl'\-lE:'<1AU: - Rua 15 de Novembro, 30 (Hotel Holctz) - Fone. 101)2.

CURITIBA: - Rua 15 de Novembr�, JZ2 - Fone 63'Í.

ACEITAM,SE VIAGENS ESPECIAIS PARA QljlH,QUER PAR'l'i!:,

.. "'.. tipo de - lentes ..
'

... ' -

COMPLETO ,. SORTIMENTO', DE
O'(ULOS PARA' SOl E '. DE' GRAfUS

filmes e máquinas fotográficas das me ...

Ihores ii ualidades � e ..

RUA 15 DE NOVEMBRO, NR. 1.436

(Defronte ao H(ine Blumenau"') , ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I
IIJ

pela sóciedade..'onda deve e� ás leis de Deus. A morte prc';;

tca
perante ás, leis dos homens

xísttr um sentimento mais de- matura de um ser humano em' por ser um crime que brada

finido, e coerente CQm a noção 1 gestação buscada pela própria 'Uü.s céus justiça - conclniú

da vida humana e o respeito mão do homem, não se justifi� '0 entrevistado.

Opi F're i Ernesto sob e o aborto premeditado ou
a re311Onsabili.l',.de da pacteira esses procêssos ilícitos de cli� Saúde de Blumenau, eondena t com muita simpatia a campa

CHI cuja residéncia foi e.acon- minar a vida de um ente em

I
esses atos abominaveis prati-', .nha que encetamos, motivo

tr,:HiJ morta a pobre moça, estado de gestação, seja qual cados por mãos criminosas, porque se pl'ontificou a cola

Quanto ao wérito julidi"o fôr.a condi.ç�o do estado físlco, porém, ficou patente, c?n!0r� borar com os seus varliosos es

tia questão, O' abõrto premedí- social ou CIvil da gestante. me declarou aquele medico, clarecímentos sobre o assun

tado ou provocado é passível
'

A própria ciencia médica, justifica-se esse recurso ape- to. Inicialmente, declarou o

de punição prevista no Cõdi .. como já f<li esclarecido atra- nas nos casos de intoxicação seguinte: R · b /'
'

go Penal Brasileiro, o que vem vês da entrevista que conce- I {'OI orgão uterino, da mulher - "Estirpar uma vida para, el,n9ressO ::tO SerV'ICo p'u ico
comprovar que as leis do país deu a este jornal I) dr, Abelar- quando: está em jogo a vida proteger outra constitui um g' ...,

.

� ,,'

'

são severas na repressão a I dOI Viana, diretor do Centro de da gestante, Trata-se nêsse evidente atentado contra os
'

caso de abôrto terapeutico ou prmcípíos lógicos da eonsclen-

cl" í
'

..

cl'
'" '

_,_. cientifico, Tambem já tinha- (lia: humana e aos preceitos di-
OS uncios: ..;,,"05 aposen" ,ta'

, "OS'mos conhecimento que a reít- vinos.' Mesmo admitindo-se, g
gião católica condena o. abôrto "'Iue haja a eventualidade Ia-

eriminoso e, a propósito', para' �it:ntavel de corr�r perigo de

O I
..

d I !Od I' d R"" '[I"Iii!
'

que t.ívessemcs uma opinião VIda a ges�al!te, nao tem ?,.ho- ecre O assina o pe D prosl en e a epu" .

lea
formada sobre o assunto, pro- mem � dl:elto de sacrtflcar
curamos ontem ouvir a pala- um ente .mdefeso, em �l'Qc� RIO, 23" (Mertdional) - Para a reversão poder efeti- ministração, o aposentado po-

vra autorizada de Frei Ernesto de uma vidai que se extingut- Regulamentando os artigos 68
•

var-se, é nccessar io que o a- derá reverter em cargo de car

Emmendoerfer, uma das figu- ria pelos próprios meios da" e 6? do Est?tuto d,?s Funcio- posentado: a) não haja com- reira de denominação diversa.

ras maãs eminentes do cléro natureza ou, em <lutras pala- naríos Publlcos (Ieí n. 1711, »letado sessenta anos de ida- uma vez que para este tenha

oatartnense e professor do vras, a vida: de uma gestante I de 28 de outubro de 19!52), ile; b) não, conte mais de trin- sido habilitado em ,concurs?_

Colégio Santo Antonio. Ciente �ue teria de e�frcn�::r a, Iata-
sobre a reversao d.o servídor 'anos de tempo de serviço, in- - § 1.0 - A reversão .a car

l do nosso prõpostto, Frei Er- hi!a,d� �o dest1�o: Não e um apos;m�ado, o .presldente .

da clusive o periode de ínatívidá- 150 da classe não-inicial de

neste a principio, enca 'prrncrpro dogmátâco ou qual- Repúbhca, assmou o seguinte de; c) seja julgado apto em carre ira só poderá verifiCar�se
, ,rou

'quer tése imposta por esta ou d�,-,r�to: "-,?-rt. 1.0 - Rev�r- inspeção de saude; d) +enha em vaga originaria a ser pre-

I tIA t
--_---'--.--------'----- aquela injunção de ordem so- sao � o remgres�o no, serviço seu reingresso considerado co- . enchida por merecimento. _:.:_

eu m os co uni a Ilallanos ,lia pedi- r .���:: 1���;�ad��se���i�c:!= I�;l���> ��a��i�����iS���� r:;1�c�7 i;t���sed�o !���fst�� !el;t�d;;-e� c;���i���{;âo a�f�
.

"

,bre o assunto c consubstan- S os motivos da aposenta- ,�ão,
' � poderá reverter em cargo de

e vlli!Ilgore a lelllll de reforma ele I·to'r'all��;!�;��r����!:;:!:!l;p�oerina·Sa'CP,.aOraDgraalfo UreIÍCnOcnntrAort. 2'Oem� cr�iteUriro'l·dtala�a,da- ::��ti:Ú�dadeP��an��;t�:a:
,

I'
e racioenuo IOglC(, o homem

I
.

sentadoría. contar-se-á, ,inte-

tem por imperativo construir ] gralmente, o tempo em que o

Deu entrado. no Senado o projéto de leil��:d����;e;,�ii:�l�dEidOS 'vote'ra'no's dO 10101101 otCl'ooa'l ::;{i:�ri::!:;'�:;;
ROMA, 23 (UP) _ Derro- �am mfll11gIdas recentement.e jato ?o:riético:' - anuncia em ou avariaram 13 caças à jato I eSS:�Cla da cnaç.:o �e Det�r I U ti . U U Ü lou ex-oficio.

tados na Câmara dos Deputa- �el'1as perdas aos bombardel- seu ultimo numero a revista comunistas Mig-15 a pouca �s porque a l",reJa c;; o lca

),
.

Parágrafo 1.0 - O pedido

dos, os comunistas italiimos ros que o!)eram na Coréia do ,"Flight", semanário oficial do di<;tancia de pyongyang Os a-I
con �na co_m. veemencm os '

d
-

'd'
.

'd

iniciaram no Senado intensa Norte, por um novo caça a' Aéro-Clube Real inglês". Es- pa�relhos comunistas te�tavam pl'oce�<ls Cl'u1!mosos de ab�'l'� i CURI1.'IBA, 23 (Mer�dional) (se.,d?s velhos, El!lbora todos os l�in�:��s�� ��tado�l��b�n�!
campanha para, Delo menos, se novo aparelho é descrito impedir que os caças norte-

to, seJa� quaIS for�m as CIr- 1- Os CIrculos esportIvos 10- afICIOnados esteJam certos de
ao petl'cl'ona'rl'o indicar: A -

retardar o mais passiveI a en- como tendo as asas em delta a' t
. - cunstanClas ou motivos que o I' cais mostram-se vivamente in- 'que os idolos do nassado não

t d
. �

dI'
mencanos a acassem poslçoes .

t'lf' N" R
.

t d
- - -. motivo pelo qual considera

ra a em VIgor a el de refor- f!') I I
-

d acrescenta a revista, e que se- .

'

. JU� lquel�. a proprm USSla i t;ressa os na apresentaçao, poderao correr e pOSSUIr a à

ma eleitoral. O projeto de lei g sas a egaçoe5 a ria anterior ao "Gloster Jave� e�melha� perto da Capital e�nstem �elS s!lveras de:..rell're�· I sabé_ldo proximo, ,da equípe mesma agilidade, sabem, en-
conveniente seu retorno a�

aprovado pela Câmara deu en- 'd' d p'. lin", britânico, até agora con- nOlte_-c<;,reana..Des�a� forD?-a, �I) a taIS crlm�s .e nao sena
i
naclOnal �e vetera_nos qu� r�- tretanto, que na maioria 'deles tividade: B - cargo em ,que

trada no Senado, E hoje mes- ra iC e elpmg siderado como O primeiro e 1:?S ultimas tre� dia", a aVl�- razoavel e ,a.dmlSsIvel, que em .presentara o BraSIl o pl'lmel- perdura a classe que os tornou
foi aposentado: C - funda';'

mo os comunistas apresenta- único caça noturno com asas
çao nor,te-amenca�.a destrmu n�ss� paIS,

, .

essenCIalmente ro campeonato sul-americano figuras expoenenciais do fute-
menta legal e data da aposeh.,.

ram inúmeras emendas e até em delta. 01.: avarlOU na CoreIa 31 caças cl'lstao, a 'prah�a desses.�tos de futeból, de veteranos, con- ból continental, como é o caso
tadoria; D - dia, mês e ano,

substitutivos.
TOQUIO, 23 (UF) __ FunCÍo, MIg-15. ()(mdenaVels seJa I, permltIda trá a renresentação paranaen- de Doml'ngos, Leonl',das, LUl'ZI'-

de nascimento; E - tempo de

L��6�E�,A21�u��SS�'FO_ �!E���i�:��;.����t!�sl����:��� CsOJir�g��uR��Mc�N N ec e s s a r
til

I, o o entro'SImen"'to' entYre' fr��', �s�C�ia��'e P!r:s�� e ,�� �:��il� ��li�i�atn�l��:târq�:
S b ... NICE F

grande arrecadaça-o.' E ao que
co; F - endereço.

','

E
'3 ases para um Julgamento ,rança, 23 (DP) -

'sfeve no Caiefe o le e pões" com r:ns propagan O famoso príncipe indiano Ali
se sabe, a equi!)e dos velhos Parágrafo 2,0 - No c�o,

d'sticos, no caso da super-fort"l' Khan indicou claramente hoje
'S dois selecionados assim, de reversão ex-oficio, caberá

mal. Mascarenhas l����t�'i��d���n����:a ó���o d�� ���ze�i�e����g:�fcr:s���fe�� O governo e c I a s ses produtoras
formarão: ��dó:sgã!f��ia��s�a; ����;��:"

RIO 3
tripulan,tes. que dPsceram �m mericana Geny Tierney. Co-

'Selecionado Brasileiro: anterior.
"

.

. 2 IMer:dional"l _ A, 12.raque" as foram apri5'onados b 1
.'

' Jurandir, Domingos e Caiel'ra, Art. ,5.0 - O o'rga-o de p",e"s'-
pres-ntou-se õntem ao prcs'dcn- pelos vermelhos; e a radio de

mo se sa e, u tlmamente cir-
'

te da Rcpública, por ter assumi- Pe:p!ng éstá alegando que él'am cu Iam insistentes rumores 50-
'

Procopio, Dino e Argemiro, soaI instruirá o 'process'o, mEi":

do a Chefia do Estado Maior das! "agentes rspecia,s mandados p�_ bre um romance entre Ali RIO, 23 (Meridionàl) crescenta o sr. Brasília Macha- Foi assim pensando que estou Luizinho, Leonidas, Teleco diante o preenchimento' de:rtm

Forças Armadas o marec'hal Mas-,! lo governo nortr-americano para Khan e Geny Tierney. Estão as entidades comerciais do Neto - o comercio está organizando tres departamen-
Peracio e Hercules.

'

delo anexo, e concluirá, obje-"

carenhas de Morais. organ"zar atos de sabotagem".
cariocas entrando em grande tratando de armar-se com or- tos que funcionarão na Con- Seleção Paranaense: Cajú, tivamente, pela conveniênCia

IMPEDIDA A NO- atividade. Embora divididas e gãos praticas, a fim de poder federacão Nacional do Comer- Augusto e Biguá, Tonico. Fer- ou não da reversão.

MEAÇãO seguindo varias orientações, uebater questões do momento. cio: __:: Conselho de Orienta- l'eira e Janguinho, Oscar, Ari, Art. 6.0 - Se o órgão de,

WASHINGTON,23 (DP) _ as classes nrodutoras tem de- ção e Defesa d') Comercio e Carneiro, Romeu, Gonzales e pessoal concluir pela inconve-

O senador independente Way- dicado especial interesse aos Conselho de Politica do Co- Cireno. niência da volta do aposent�"
ne Morse, ex-republicano, assuntos economicos e ao mes At,-nu'-Iu nolem a tem mercio O primeiro será inte- do às atividades, o processo

impediu, hoje, que ficasse de,- mo tempo estão renovando a U 1111111" grado por economistas de va-.
será submetido à decisão dQ

signado o sr: Arold Stassen, I estrutura de seus orgãos a fim peralura em Blu lar e homens de projeção na
ministro de Estado.

ex-governador do Mínnesota, de que possam melhor � mais ,- administração publica -e priva- Parágrafo unico - Se a oon

para o cargo de diretor da se-I p�aticamente participar da ,menau a 34. grau� da e terá como finalidade es�
'nsão for favorável ao réin-

A "FORÇALUZ" avisa que, em virtude de serviços para
gurança mutua, O senador vlda nacional. iii tudar, debater e apresentar gresso, o iposentado será sub-

mudança de postes e modificação na linha de tranmissão,
Morse acusou o' sr. Stassen de Inumeras entidades estão na 1111mb,'a soluções para os problemas

metido à· inspeção de saúde

não haverá energia elétrica das 6,30 às 9 horas de DOMINGO,
ser partidário da diplomacia procurando trabalhar efetiva- 'II nacionais. O segundo - Con-

dia 25 de JANEIRO corrente, nos seguintes trechos:,
do dólar. mente e cooperar com o gover-, . '

selho de Orientação e Defesa

RUA ITAJAI' (do Hospital Municipal até a rua S. Bento) DESTRUIDOS 31 CA-
no de modo pratico, a fim de o dl� de ontem fOI um d�s. maIS do Comercio - será integra- 6

:��OS��p����O e ÇAS "MIG-I5" g�:sa� ie�o������s �x��tleu�ti�� ����:�: d�u�l:'C�;.,�:!�:;m�� I!Oo;�In�li���nà�s ��!�:c1�n�- ��ellara aman�a'" a esta cl'�a�e oSEOUL, Coréia, 23 (DP) _ Ilados. tros chegaram a atmglr, as 15 ho-
e

Blumenau, 23 de Janeiro de 1�53. URGENTE C
EMPREZA FORÇA E LDZ SANTA Ci\TAIUNA S, A,

,- aças à jato O sr· Brasilio Machado Ne- ras, hora de verão. a 34 graus à I todo o nais - e se destina a

_------------_-n-o-r_t_e_-_a_m""'e_r_i_c_a_n_o_s_d_e_r_r_u_b_a_r_a_m ��'o pr������l d�o C������f� :o;���a� �:�::�:�se a temperatura 'c�e���i�ss��ao �:���::g��i:a��" �overD3�or Ernesto 'lJornellBSDe Gaspar Jensa, que se torna necessario O calor abrasador e sufocante mente, será formado pelos re-

�:n�n;r�!=::��roec?���r�s.go- ::� ���5q�eb:r!O�:a���c:c��:e::� I �l���:�n��s J:m�;c��e���a��� ,

Pela p""llIImel8ra vez l!JIIlIonqu' istou o
"Nesse sentido - declarou- frescos para amcnisar os efeitos a- rias cOlnissões governamentais N

II 'IIl. II lOS _ vou avistar-me com o pavorantes da callicola. A tempe-, Teremos assim o comercio, r os meios políticos e 0-
•
Dornelles, governador

T I d
Jresidente da República e di- ratura de 34 graus ã sombra cons- ,brasi1eir� com' uma função "ficiais do murllciPlo vem I Estado do Rio Grande do

up"". um ti-tu o e camperanato
�er-lhc de viva voz, o que há titui, sem duvida. uTI_' perigo para 'u!il e �apacit�do p3ra agir, I despertando int�resse a· Sul, que visit"rá Blumenau

::o,m o comercio brasileiro as pessoas menos reSIstentes, tanto nao de ImprOViSO como soe a-, h d' h-
. -I '.'

'11anifestando a ele o nosso de� assim. que já se registram nésta contecer, mas baseado em fa-j
c ega a, aman a, a esta Cl em ccmpanhla do sr. IrmêU

Hoje n� c::tádjo do "bu grefl 'jr�od!osJ churrastada of�"ecida ;ejo de coo!Jerar com a sua
cidade alguns casos de insolação. tos concretos e reais".

' dade do general Ernesto

I
Bornhausen chefe do

ii O S ,dministração em pról da me-
,

cutivo catarínensc.

Gra'Cr{; campeões 'h(;�a de nOf'!)a economia".

D
li! li!

d b t f a- h
li! <\

IIt
' ,

com 5 pontos 'cada. J!'oram es- I r!nrniJH{'j à Iloite, quando da r 'b�n�,�nltan",m,ntc
-,

�IS togos_, e asque e ar o DIe a nO,1 e em: ,�aeEra�sa·rcto�m�p:na''na,a��eaemdOa;udole' �s�u!a:,.··.'"
10s os Jogacl?res 9ue se sagra-

.

chcgada da delegação que foi \11. marmo misferioso _
_

� lII.
,

'

ram c�mpeo�s, J?ga?�o uma I a Brusque: a qual foi recebi- J" ·11 t t I
1#

t di"
exm� esposa governador'

��l I�a;rm���·t�:��sfo�n�:n�t ��iocod� f������:r�i�a�����l-_ mu a�m�s de Tanger OIOVI e ,l U ares e aspira0 es o plranga�: �ae��lSaodl�'ccaOr'll,11terl·ar-oA,_�cmomiraa"nri�
que, Gllbel'to, �estlDha, 2!éca, tos, passeatas pelas ruas; etc ..

Wal�er, Leopo.ldmho, Ferrmho Segunda-feira à noite teve lu- ,Ti\�,�t::',r:., 2:; <UPf -, 1\ Poli
• dante do 5.0 Distrito Navãl

Alv�nho, l�IOIS, Nana, Sabiá, gar o Baile da Vitória, tendo �: ��fo�',���:�o�u�(J��t: �nv�'ps�;:cn_ DefrOtüar-sc-ão c.om O Palme�ra, .. Após ás 12 hs. seg::s;El a embaixada e senhora e membros da.

Sabao e Doca, O arrOJado ar- sido colocadas no sala-o faI'xas '1 I
.

D
. men:o (e um <;ubmarino ,nii.o sua comitiva, a Prefeitura

quelro ária e o impetuoso a- c�m dizeres alusivos ao bl'Í- ídfmt;ficflr]O. n sIc porto int-r Sc há um esporte, em Blu- pontado como a força máxima De qualquer maneira, as

tacanle Sabão foram os únicos lhante feito e com os nomes lacíonaL O Sllhm"I'�;v,,1 terí<t si· menau, que desapareceu qua- do bola ao cesto barriga ver- ,esperanças de conquistar Municipal oferecer-lhe-á

�ue participarpm. de todas as dos jogadores laureados.' Ama- lo avistlHlo quarla-feinl à no i, 1 t t' b de. Completamelltc fora de,' qllulquer SLICCs.sO sa-o mu,ito um almoço no TabaJ'ara
Datalhas. O tecl1lco do onze nhã a diretoria e os associa- �e, seg-unclo Ullla ;nformaçiío: "e por comp e o, es 'e e o 0- T

.

Cl b

�a1l1'pe�0 foi o jó:vem Leopold0 dos do C,A. Tupí homena- presta\la por "Moulay el Alaoui", la ao cesto. Não se pode mes- forma, poiS há· muito se en-I diminutas, em vista das pre-
enlS u e, no qual to-

Franzol, que fOI sem dúvida ógearão os campeões no campo mo compreender como o bals- contram afastados das qua� I cárias condições em que se
marão parte as autoridades'

a�guma o Hmarechal" da vito- Ido "índio", com uma grandio- ���II�1 '�tl�llt qucte citadino, outróra urna dras, os "basketbal1ers" da encontram os fives ipiranguis- locais, imprensa e perso-:,

na, dada a maneira brilhante sa churrascada. que promete
nalid<>des d d t d'_'

,

com. que soube conduzir seus transcorrer dos 'mais animados
de nossas pllincipais forças, te- Itoupava Seca atirar-se-ão à i.as·

c, e es aque a�

pupIlos durante o campeona- Fala-se, além disso, que será nha tão rápidamente decaído, uma autêntica aventura, es- A delegação do clube da' c�a�s�s p�odutores do �u- ..
' '.

to, 'I' levado a"efeito ainda outro A.GREDIU A EX-AMANTE quando se sabe que aind" tando mesmo sujeitos a

1'e-1
estrelinha rumará de ônibus mClplO. A tarde de domm-·.. .

COMEMORAÇÕES "l1umerltal baile, quimdo o

.

'

! "o O gov ....r11ad E t"
,e'

A_contamos com ótimos J'ogado- E:ressar à esta cidade amar- especial TIara Joinvile logo ,.., , '-' or rnes €I' ,.

s comemoraç?es nesta ci- oatletas autores da espetacular
,-

L'

D 11

dade p.ela conqUlsta do pom- façanha receberão as fal'xas
Laurinda dos Santos, ao dis· res, os quaiS se entregam à gando, sérios revéses. Talvez após as 12 horas de hoje, se- orne es percorrerá div�r-" ,.'

t t I
. �utir, ante ontem. com seu ex-

" sos po t d 'd d
"

poso I U o tlvermn inicio já de campeão. lmantc João ValÍatti, no bair- uma inatividade compromete- ,",sua costumeira fibra possa gundo foi informada nossa
'. n os a Cl a e, apoS:o.

ro de Ponta Aguda, foi agre- dora, talvez contagiados pelo contrabalançar a visível infe- reportagem, devendo os jogos o que prosseguirá v'iagem
:lida por êste. que a derrubou desinteresse que se apossou rioridade técnica e física em realizarem-se à noite, no es- para Joinville, devendo'
contra uma cerca, em conse- d d

'
. 'd

- ,

quencia do que recebeu feri-
os irigentes dos nossos

clu-I
que se encontram, diante dos tadio constrUI o por ocasiao pernoItar em Rio do Tes-.

mentos leves. oes, os quais nã:! dão maior palmeirenses. dQ joinvilense, to.

O agres,sor foi detido pela atenção ao esporte da cesta,
policia e em seu poder foi en- sem dúvida uma das grandes
�ontrado um punhal que foi
ipreendido.

' llrações para todo e qualquer
ATROPELAMENTO DE torcedor.

. CICLISTA
(, No dia 21 do corrente, um

caminhão guiado pelo tn,�toris
ta Gerhard Stark. atropelOU
na estrada de Vila Itou'pava.
u'a menor, filha do sr. Vitor
Behr, a qual dirigia-se para :a
sua residencia de bicidéta, A

nossas equipes nem siquer
menor ficou bastante ferida contam com número sufi

sendo recolhida ao Hospital dente de atletas para a rea

Santa Isabel, o.n�e acha-se em jlização de simples treinos.
tratamento medlco, enquanto I .'

a sua bicic1éta ficou comple- Enquanto ISto, em outros cen-

Lamente danificada. �ros esportivos do Estado o

Jasquete atrae multidões, em-
VIGARISTA EM AÇAO 1

Kurt Sasse conhecido v'ga-
po ..ga tanto como o futebol,

rista, apoder�ndo-se de 1um '�dentre eles Joinvile serve de

caminhão que não era seu. I exemplo. l'
I
entregou-o � oficina Peschel, I I

no Bom RetIro, para os neees E t
. -

'

sá rios consertos e em seguida _

s a,s conslderaço:-s aqui
I desapareceu. Ao tomar conhe- 5ao feItas, a propósito da vi

I cimento do ocorrido, o legiti- sita que os conjuntos de titu-

I
mo dono ,de; veículo di�igiu�se lares e aspirantes da Soc'eda
'1auela oÍlCma donde so poude . .

1
_ ,

rctira-Io mediante o paga-
de Recreativa e Esportiva IPI-

menta das des!Jesas .d,: c�>tlser- I
ranga farão a Joinvile; aten-

to. Kurt. �asse :fOI mtunado! dendo a um convite do Pal-
pela polICia a desaparecer da

I'
"

'

. - .

cidade, por ser elemento no-
meIras, tl'l-campeao eutarl-

civo á socieddade. nens!"! e com muita justiça a-

a
O trágico destino da jovem

operária, recentemente viti
mada por aborto criminoso
coutínúa sendo assunto de
muitos comentários nas cama

das eociads da c·rlade. A� otlÍ
nEes sobre o escabroso assun

to sâo as mais diversas e 1e

seneontradas, subrepairando
um espírito d" é'uvida qu.mto

EMPREIA fORÇA E LUZ SANlA (AlHARINA S.A.
BlUM ENAU

Aviso de Interrupção de Energia Elétrica

Corno é elo conhecimento
público, os aspirantes do 'l'u
pí, vencendo domingo último
em Brusque o quadro do Pay
sandú, sagraram-se campeões
do, certame dCSSl categoria dd
Liga Blumenauense de Fute
,ból, referente ao ano de 1952.
O fatv, como não podia deixar
de ser, encheu de satisfação
o mundo esportivo gasparense,
que assim poucle comemorar

pela primeira vez a conquista
de um campeonato, depois de
vários anos de trabalhos em

pról do desenvolvimento d:J
esporte no Vale do ItajaL
Embora sendo de aspiran

tes, o titulo alcançado pela va

lorosa equipe tupiense é para
Ga.spar, de grande significação
pOIS alem de coastituir-.se num

faio inédito na vida esp'Jrtiva
da cidade, vem premiar tam
bem os esforços da diretoria

tUI?iense, que fez inaugurar a

,qUl um� das melhores praças �
des�ortIvas de nossa região, j
realIzando tambem ingentes Iesforços para que o "Índio"
disputasse o campeonato de
52.

E' tamanha a alegria e o I
entusiasmo de que estão pos- Isuidos os adeptos do futebôl
gasparense, que deles nlnguem
poderá fazer uma idéia, pois'
O acontecimento continua sen

'

do assunto obrigatório em
nossas camadas esportivas, i �

sendo que todos, sem exceção �

enaltecem o feito dos jóvens
e futuros azes do peból local.
E' mesmo digna dos maiores"
encômios a maneira com que
se houveram os aspirantes tu
pienses, nessa ,jornada glorio
sa, em que tiveram pela fren
te obstáculos dificeis de ser

transpostos, mas que ultra
passaram, graças ã sua dedí-,
cação às côres que defendem
fazendo valer uma fibra e en

tusiasmo inquebrantáveis.
que, aliados à classe de alguns
elementos, Íoram fatores de
�isivos de várias vitórias.

( A S A

CAPITAL"A
A não ser nos períodos rê

;crvados aoS' ca}npeonatos o

ficiais, nenhum outro cotejo,
_

I
e programado, sendo que as

x

Artigos para

crianças.

As u!Hmas nov�dades em �iiigos pa ..

ra o ve�ão, V. S� encontrará na

" cCasa
Realizou a equipe campeã

oito partidas, vencendo cinco,
f'mpatando duas e perdendo
sómente uma, terminando o

certame oficial com apenas <1

pontos perdidos. seguido do
Carlos Renaux e Palmeiras, I

Rua xv ;hnembro 415

•

" "

o Guaraná Cham ag'ne da
';)

A·NTARCTICA
De maior COnSUJ110 eH1 Iodo

110.Varejo
Cervejaria Catarinense S.
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