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ORDEM DEM L NKOVPARACONSTATAR
O PRESTIGIO DE LUIZ CARLOS PRESTES
Novo desafio dos comunistas
com um congresso do partido
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RIO, 18 (Meridional) - O tá submetendo não apenas o
Comite Central do Partido Co governo com a pronria opinião
munísta vem de convocar o publica.
IV Congresso daquela agre, Diz-se, naqueles círculos,
miação extremista. A -resolu, que prccuram os dirigentes ex BERLIM, 18 (UP, - Os tadé das reuniões tenham para conferenciar com os
ção, publicada, ontem, no or- trcmistas sentir a reação pr-o- representantes dos quatro lugar em Berlim Oríen- ocidentáís, e parecia �_rão ofcial do PC, justifica, o vocada por essas tentativas de grandes reíníciaram hoje tal. fiar em que estes acabariamconclave pela necessidade de rearticuÍação ostensiva do . .

i:rtalecimento do Partido, d- Partido, Pr.melramente. Ian., suas conversações para de- Sorridente I} delega- i por ceder a seu pedido. Os
traves da aprovação de 'Seu param o Manifesto de Preste); signar a sede da coní: ren- do russo. ; tres representantes alia�osvrograma, do exame de seus dcfendendo a frente unica pa- cia àe chancelearia a ter O representante soviéti-

1 tomper.am a.s conve,rsaçoesestatutos e da eleição de seus ra substituição do governo. t forgãos centrais de direção. Agora, com? não tivesse sido inicio no dia 25 do corren- co Sergei A: Dengin, habí- na, qum a� eira ultima de-

Inicia a resolução ressaltan adotada, por parte das autorí-] j,c, entre rumores de que o tualmente sério estava ho- pOIS de 40 horas de gestões
do que "as atuais circunstan, dades, qualquer medida re-, Ocidente cederia ás exigên- je sorridente ao entrar no �rutiferas em quatro ses-
cias possibilitam e fazem «s- (ConcluI na 2.=0. pa, • ..c.cua m Sr. Luiz Car lcn Prestes c�a�. soviéticas de que a me- quartel-general britanico soes, mas regressaram hoje
tremamente oportuna a realí- .' depois de receber de seus'zação do IV Congresso", uma

•
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�:xai�:d������������an��1i�i��� Prepara- se I'. Jfilmpeachment 'contra' �0�:n��0�4���mdv�s�:e3i��
organíco e ideológico da a-

. \, . 80, convidaram aos russos
gremíação. Lembrando, a se. para a quinta sessão e estes

'��f{z�;��r��r(��iI;� ����lae: - O gove,no-dor do E·.sta'do da 8al"8'
aceitaram prontamente. A

e ainda o fato (k.! o IV Con- - reunião começou ás 17 ho-
gresso, convoeado para 1947 I ras de hoje.não ter podido se realizar pe� __"._._". I Metade na zona 0-
��n������l:o;;tl��:m ir�!�: --- Dgressa-fi � d t d" da IIs'sem'ble",-a -- t

'

dental
c'onada resoluçâ-, concluí con

II Otn epu a o e .nvasão Parece que o unico "a-
v,oeando/aquele Congresso pa RIO, 18 (Meridional) peachement". Os círculos Segundo os testemunhos, �lp 'caria '" Lei de Seguran- cord�" a q�e pode .chegarra o ano de 1954. o que virá Violencias policias _ se- Iiti bai t O Oc d t -

d
-

f'"impulsionar e ampliar a de. po 1 1COS, aianos, nes a ca- os acontecimentos marcan- Ç�l contra toch aquele que .

I �n e e ,�� .

er a rrme

mocracia interna do Partido. gundo informações - pra- pital, no momento em que tes do presente caso politi- �e,··tasse comi � seus dispo- exifencía soviética de que
prmctpto básico ela sua orga- ticadas contrá'�'o- deputado redisiamos a presente noti- co foram os seguintes: 1.0) 'rjf,.\'os. ,I a metade das sessões da

����la�o �n�����Ç�101�������: estadual da Bahia Otávio ela, estavam dominados por la manhã de sexta-feira, o A ESP.ll:tThTIVA conferencia tenha lugar no

to da iniciativa revolucionária Drumond., membro 40 P- intenso nervosismo, sendo deputado petebísta
-

Otavio No móméntõ em que re .. 1 setor oriental de Berlim e

d..,os s�us organismos e mílí., TB, criaram um clima de constantes as ligações ra- Drumond, considerado o digiamos a presente noticia a. outra metade no setor 0-

���TE' PARA O GOVERNO agitação naquele Ealhdo, dio-telefonicas com a capí- "Janío" baiano, realizava fruto de informaçôes de de-I
cld,enttal, apesar de que o

Essa atitude do Comité Cen que pode acarretar um pe- lal baiana, para saber os de- um comício contra o au- putados baianos, prepara- Oeste .e��erava realizá-las
traí do, PC, c.onvocando um dido de intervenção f;,derall talhes dos acontecimentos mento das passagens de vá-se a bater a que�tão, .

f;- ! l�o ded;,flC10Congresso. - ínterpretadanos. '. bond íb 1 t
- guardando-se providencías I iza ° da

cilZCl.llos, p.plítícos 4)- m''Jítares ou o que e mars grave, um i que se d�senrolavaJl1 na ca-r onces, om us e o

açoeS'If1'
,.

dI' \ de Co t Ie
com) um teste a que o PC os, processo sumário' de Him_1 pital baianà. "

, d�'c(!m pOi'" eento," quarídr� ·b...aY�S� dJ;a�tJcas _e. e JJ tI-I d :
n ,�o -'

- --�-�-______ _ _
. Ioi espancado pela policia. ma ínstancía co�:1tra o se-: o no setor

A' noite, a Assembléia rcu-
vernador. Recórda-se, a pro. no.

N rJ lI;U se tend d :nvac1id0 posíto, que entre o Pod'er' Mais

ormas para pagamento e o'edifÍcio e�'.. �;u� funciona Legi.slativo e Executivo

o Legislativo por homens baiano há dois casos, sendo

b P b· da milicia estlldual e da primeiro a duplicidade do

CO n t r ,. u ,.!IV a' t' Orçamentof por motivo do

ç: a o e r o r iJ S Polícia Civil. Uma cümis- veto do governador à Lei
s o composta de. (}resjdente, votada pela Assembléia; e.
Augusto Publico, ,lo P. S.

o segundo, uma d<enunq:i�
pelo' mI- ,�-'- I"s't····ro D.) vice-prHsic:iente, CícerO' sobre extorno de verbas..

, D,'ntas, d.l UDN e o socia-
tários doe veículos, desde que

1;� �a Erah(, Guerra, c.)mpa
os seus rendimentos se limi• rc'c;do ao P:'\:êlC:hl do (;'J\'er
tem aes -yencimentos dos caro 11'J, para s(hküclr explica
�os..! mediante prova p�r

.cer-, !:f',�s. Os irf( rrr�nte'" adian-bdao da competente Delega- .

• J. ct �

cia Regional do Imposto de Lm que (, J ]':ernador Re
Renda"· �IS Pachzc,: informou que

lOfensiva
O «Ponto
Reiniciadas as "conversações

Ocidental
Morto}), Em Ber Iím

. .

para a escolha da sede da Conferencia:

RIO, 18 (Meríd.) - A
sra. Nadír Lapagesse, que
se tornou criminosa, aba
tendo a tiros de revolver
seu marido, coronel Lapa
gesse e dois irmãos deste

taximélrica .

Portaria baixada
HIO, 18 (Merid,) - o mi

nistro da Fazenda acaba dI:}
ibwr novns normas para o

recolh'mento, pel:s proprietá
rios de veiculas motorizados.
das contribuições compulsó
rias para a Petrobrás. Tais
jnstruçe.�.s, que modifie,am,
cm parte as portarias anterio
res, têm o seguinte teor:
"1.0) Para maior facilida

de do públ'c-;> ,e maior regu
laridade do serviço, o reco_

lhimento daquelas contribui.
ções no Distrito Federal pro
cessar-se-á a partir do dia

. Adverte o general
indiaflQ (} comando'

das Nações Unidas

seguinte ao da publicação
desta Portaria no "Diário 0-
fic'a!" da União, de acordo
com a seguinte distribuição:
a) na Reeeb.8doria do Dis�

trito Federal, serão atendidos
os proprietários dos veículos
licenciados para o ano de

:;:!,Íl�3enf��:su��d��:�çOa i�� I E'X t e n s a"" o d o acordo dosb) na Alfândega do Rio

d\'!!
RIO, 18 (Merid.) - Cada Distr'to FedemI, para

PklSSi-1
por cento do preço dQ quilô..

Janeiro �,erã') atendidos os Prepare motorista de .praça deverá bilitar o reajustamento da ta- metro, o qu� determinará u�

proprietários dos veículos de

b
I' ,.

a' todo O Brasl'"
trabalhar em seu próprio car_ bela taxLmétrica. ma elevação (le mais de 4 cru..

licenças qu terminal ancarlos O'
.

fu tu f". de roo Esta a· ultima. bandeira " . zeiros sôbre o preÇo atual. Es..
.

e TI nas;
'. II desfraldada 'F\elo sr. José Ma� Como Ja Informamos, ale-

sa pretensão deverá ser enca"unidades 7 a 9;
. ,l.', gando O aumento dos preços. .

'd t d' Rc) nas agencias do Banco seu filh,9 noel. TeIXeIra, preSIdente do da gasolina, do óleo, dos pneu
mmhada ao :presl eu e a.�..

elo Brasil S. A .. no Distrito RIO, 18 (Merid.) _ Encon- RIO DA NOITE, todos esses
S ndlcat.:i dos Condutores Au- mátieo º novo regime.. cam ,em m.emortal - por eXlgu'

Federal, será all:-ndido qnal� Iram-se no Rio representantes repr.esentantes, e declarou qu,: dondo-Ih. f} t.ônomos de Veículos. -Uma [bial d� �ais que deter-:miuo� a. alteração 4e um.a �ei - p05<
quer proprietár:o de veiculo, d'e SI'ndl'catas e Federa". ;:.,.,s "le

..

I
'

f 't
. l

h t'd I o 'd '1' . - Slvelmente
l. "voç < os Hwsm':s Ja laVlam

.

et o a . célmpan a nesse seu. o vai c nsI erave. maJoraçaoinc epe�ldf'llüeme!1te ria nu- Eancári,os de numerosos Esta� entrega dos pedidos de exten- 1'0FIJSC � L ser jniciada, logo depois que I peç.as e accessórios importa-meraça) LO veiculo. dos do Brasil - que v'cram sa-o d� "-c:ordo de Sa-.' Paulo o S' d' t
. . -

d t' 1 t"d dJ •. ll� lca o consIga a revlSao
r os, es a aque a en 1 a e em�

2.0) As guias de recolhi_ trazer a<;J,ministro, do Trab'l-
I

ao 1'1', Gilbrrlo Croekatt de da 1m do Executivo que regu. penhada em eonsegu:r. um
mento das aludidas contribui- lho,;:s oftc.os pedll1do a �;x- (C(mc!ue na 2.& pá,g1na J�!fit. D� lamentou o serviço de taxis no aumento de, pelo menos, 50

PAN MUNroHN. 18 (U, ���-ft�D�a��en�du knuodo,��ode_aumen� ---.-.------�--------------------��----�----------�-------
P,) -- O general indiano Tlti- crn CIllC,IJ (5) V1:1S.

restltUlndO-1
dos banc.'!,rl��,.:l� Sa� p�u.'o

P' · ·

d d A Lmaya, voltou a advertir hoje se aos mteressCldos, nos casos
tambem a�. rcglO_S. ablangldas

Or e dQ ,.
-

'.

·t· n'o comando dilS Naçõcs Uni. de T',�colh'mento às repl'lrti- f.:'�las refendas entidades, comi rI· 1 a.. , marlcQ a'l adas, de Que este violaria o ÇÕC5 arrecildadoras federais, htuc:tl _esse? �eprescntantes a .

,
.

.

.

. .

tralad) de arrnistic'o Se pu- as segundas v'as dt'vidamcnte ComIssa) NaclOn�l_ de Banca-

zessc I'ln lih, rdacIi= os vint,� quitadas, ficando. em conse�
r_os, .ql.lt;! se reumra, t?�bem, 1·

tJlfIII

d P
.

t Q te dois mil Dris:oneiros anti� q,uencia. abolida <3_ obrigato� 11? S�ndlc,atQ,dos BancarlOS +t10 I nQ.. Qp' 1Ca�ao o on o UQ rocomunistas qUe lhe vão se:: l"wdade de devoluçao das prt-
D stnto Federal,. para tra .�r .

.

.�
.

�:��:��d��'rt����risc�ln��e�h� r��l�a� v��itaerl�f�mr3�J�lx�- �l��irt:;t):e::i�:::r:o'�it:: I Terá malar amplitude I Programa de.' GOIPe�açãO entre I Bras.il e 8S EE...··OUlOHull rcafirm·ou an�:!-ônjt�m . 3.0) Tendo em vista o dis- t
. .

.

"U" 0.5 aliados pretendem con- posto no inciso III, do art'go repre.sen ante: d� Amazonas I RIO 18 (Merid.) - O pon-Cf �
- SJla Vale; Para - Frede-· :. .siderar aqueles pr:skmeiros 95 da Constituição Federal, .

p' t M I to ma s lmp�rtanta da ent e
C'!11·11;'Sf'.. S e core'al10S 'do llorte

-

f'
- .

't
rICO ln .'J artins.; dei Per-

.

\ '. - r. -

� na} lCarao sUJelos a prova nambuco _ AntOnIO Lustosa vIsta que o sr. Harold Stas�
·com') civis. a partir de sába_ d8 recolhimento das contri� C b I I E
d') próximo. de acôrdo com él buições de que trata a Lei R·a}_ra; A(e ,C,ampoRs d( .' do, sen concedeu à imprensa ea-

.

't t
-

d I 2' 004 d 3 d t b d
!O - mer co o ngues,. t:f

'

dsua propna 111 .er?�e �çao os n, _. , e. e ou u ro ,e do Paraná _ Edgard Rocha rIoca, ,on em, 01 quan o a-
termos do urmlstlclO. 19;)3, os mnglstrados pFopnc. Costa: da F.ederação dos Ban� nunciou. com a sua autorida_
J - - - - - - - - - - - - - - .-

I cários de Ri:: Grande do Sul, de de diretor, da agencia do
com 18 sindicatos - Francis- Governo amerlcano encarre

co Ramalho de Almeida; de gada da aplicação do pojnto
Minas: Juiz de Fora· - João IV no Inundo inteiro, que os

Jorge Raymunclo: Montes Cla' auxilios à América Latina e

í ms - Argentino Roque de em especial ao Bruil, vão

I
Souza (por delegação funda. aum�ntar substancial e pro.
dor e ex-presidente do Sin_ -------------------,.-'--------

d�:'�,�:'���j!:��������� rer�e a FOI mUbares Rur �ia
MILAO 1 B IUPl _. O a-II�l\"-t ntand'n ) ;'Halulet" Edgar Amorim de Oliveira. e P

tor itaHal�O Victi()�jp Gas-' �()S tE'Jtros' loc:lJ". 'üis,:e o 1�rie�nte Nova - Osvaldo

com 3 3 n s e n c " a �a estrela,;man!1 qualificou de absur- d.�tr(' .que não se oporía às I C:mo repres�ntant� de São
'.

.

.

.«. . »
flas as cxigimcius iOlllostas "X' 1;'ncias fl'n" "tpp;raL- '''las; Paulo. em mal1lfestaçao de so- ..

.

• - c � ...... <d -_.. "," • j rd
.

d d b'
.

pel�, [ua esposa, a triz nor� , q�l" l,unca conco-rtlaria em I r;esat.�ltedoa eB- r8asOj;;j oanscranooss �o
.

.

6'1 I' tlr' l' d
.. , ono

te-nmer1f'él!1�1 •. le ,ey ';"ll,' (�'XüI "e ver a fi::u.L E Oliveira Campos Filho.
ters, pdi.<t lhe conc,:d'):- 'J G _,2;'!O à exig81l..:i-1 de quo:: O sr. Lu.iz .]'err·rás presi
divurcio, Shelley exiGiu não se {',JSP com outn. é ItlSen. d�n.te d? Sl.ndl�ato dos Ban�

,

d
b

. can�s do D1stl'lto Federal, a-
:;0 o pagamento e novt!uta sata. I presentou ao reporter do DIA-
C três TI! il dólarE>s par3 sus-

.__ �
..., __

tento da filhinh& rto casal
fiEIS ainda que Gasnnnn
tWeit!C�LP não ver mais sua

filha. e qu'C s� casasse· em

a �or.tnosa Anna Mario. F(�r

rero, com a q�.lal es�á re�

•

$ fósforo
.. C.lcldt

ainda assim, sofreram inten
sament.e os seus efeitos. E no

quadro das prioridades, a A�
mérica

.

Latina terá posição
destacada e provavelmente de
vanguarda. Esta é a tenden
da e pode ser, encontrada em
fatos Significativos, como a
v'nda de Milton Eisenhower,
que deixvu a presidencia de
lima Universidade. a pecUdo
de seu irmão, para visitar os

países americanos, como emis.
sário e observador pessoal do
presidente. E tambem as vi.
sitas suc.essivas de congressis�
tas (deputados e senadores),
membros das (comissões técr
nicas legislativas, cujos prd�
nunciament:s, ria mecanica
administrativa dos Estados U.
nidos, têm a maior importan
cia. Tanto o relatório de Mil
tem Eisenhower como as oh

HOLLYWOOD, 18 (U.\lháres de dólares cada dia, servações desses parl;amenta�
P) ATue thy CenthurY m' v z F k S' t res têm sido altamente favo-

. -. n
> I

U a e
..
que ran ma ra

ráveís à intensificação dos au�Fox anunciou que esta diS-1 e outros f-l<ementos que a- xilios nesta parte d\) coriti-
posta a ceder pret'811çÕeS ·,túam no novo filme de Ma- nente.

- .

de salá.rio que possa ter! rilyn, estão parados e ga- AUMENTO PARA O BRASIL

Marilyn Wonoe, sob a cón- nhando ordenado. A estre- Os prime1ros resultados
.

concretos destas novas ten_
dição de qUe a estrela en- Ia casou-se na semana P&S- dências, o sr. Harold Stassen
cerre sua lua de mel com sada, e desapareceu, set<du anuncÍou-as, ontem, também·
Joe di Maggio, e volte ao suspensa pelo estúmo por I�' P�ogra!11a de Cooperação
trabalho antes do meio dia 11 dias; mas essa penalida- I.ecl11ca fIrmado e�lt�e oBra-
d t f· E' d" h "d .:1 • ...:

s11 e os Estados Umd'os du-
e ,�ar a- �lra. que.o �

e Ja aVIa SI o revogallit rallt::.a guerra e que vem

estud10 esta perdendo m1.-. ontem,
.

funcionando com l'egularida_

gressivéllmente-. Stassen fri
sou qUe a tarefa de recons
trução da Europa, �t que {JS
Estados Unidos se propuze
ram, está víitualmente finda.
F\íranl r.eativadas 'lS suas in
dustrias, reorganizados 'C's
sew; si::;temé.\s de transPortes

IBIi�gncia a�sur�a �ara O caso
;�e �ivorcio �o ator italiano

e fortalecida a sua economia.
Agora, a América du Norte
vai volver as vistas para OU�
tras reg'ões do mundo que
não foram tão destruidas pe
la guerra como a Europa, mas

s{u rll!:a $Eii� ��!S fOllTf. HlMUDIl

IOF05CAl
. O MaiS MIlIlElWI fllllllflt:UIE!'
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DOM B 6 S to
'd o Sul

e) idade mínima de' 16 a

por certidão de ida;

.

Art. 9 ..:) - lis .alunas diplo
madas pelo Curso Normal do
I,N . S . M. poderão ter o direi
to de prioridade às' vagas de
docencía em estabelecimento
de educação de surdo.mudo",
---'--------� í

pressíva, passaram, à segunda
etapa, que será o IV Congres
soo

- Nossa esperança - di
zia, ontem, à nossa repo.r�a
gem destacado procer po li'tico
- está' lem que' o gloverno
compreenda, a tempo. o signi
ficado dessa atitude, antes
que os extremistas passem �
terceira e última etara, que e

a ação direta".
A tese da convocação da

assembléia geral do PC, bra,
sileiro motivou o cisma Ieade,
rado pelo ex.deputado José
Maria Ctisp'm, que acusava

Prestes de não máis correspon
der aos interesses dos bolche
viques brastleíros- José Maria
Crispim, acusado de "títoís
.mo", roi expulso do partido,
estando hoje na lista negra do
Kreml'm. como elemento trai
dor dos "altos ídaís" comu,

nistas- Mas ninguem sabe a

profundídadj, de tal convoca
cão, observando-se qUe a me

dida poderá .representar uma

providencia "lm�lenk1J:viana·.

EMPREGADA
DOMESTICA:

"ta
Curso Normal:

� único - O. aprovímento
,

.

__
das vagas se fará pela classt.,

DEVIDO A' FAVrA, DE ENTREGA PELOS, Ndssos ficaçãp.na ordem decrescente
"

FORl'fECEDORES, VIMO-NOS FORÇADOS A RACIONAR A ! da mecha �t:':? l�Qlas das _pro
.DISTRIBUIÇÃO DE CERVEJAS, A.FIM DE ATENDER A TO- I vas da hablhtaçao e s�leç��.DOS OS NOSSOS PREZADOS FREGUESES DA MELHOR ,Art.' B.o ---c;-_As car:dldatas a,

MANEIRA POSSTVEL, FAZENDO UMA DISTRIBUIÇÃO E- provadas terão e?sJno com

QUITATTV;A, SEl\IJ;PR;E_ DE ACOl1DO COM SUAS ME'DIAS .pletamente �ratUlto. I;'0r. tr�sDE COMPRA DURANTE O ANO. .

. .
.

, ano�,: em regllp,em. de interna,
.

OUTROSSIM, AVISAMOS A TODOS QUE, APEZAR tos nas dependencias do LN.
,

DO RACIONAMENTO IMPOSTOS PELbs FABRICANTES, S.M,., . :-NÃO' .AI.;TERAMOS NOSSOS PREÇOS DE VENDA AOS RE- § Ul1lCO - .Conceder�se-ao
VENDEDORES. passagens de ida e vo:ta de

rr'-'EREALISTA ( ATARIUfNSE'"
aviao ou outro, transpolt�, .ás

. ,-I n alunas nos períodos de _ferlas
,

regulamentares.

-- DR. MECESLAU SZANIAWSKY _'--
.

Médico do HoSpital NosSa Senhora da LUll
Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 - Feme 2665
Residencia: R. aARÁO DO RIO BRANCO N•.529

" ",CURI'TIBA. -PARANA' ,',

Especialidade:. DOENÇAS NERVOSAS E MENTAiS
Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras, Man
chas, !'lSpinh_;:j.S. etc.. ;"" Glândulas. F>llta de regrai, Exces

.

BO, Flores. Br.aD.cas, Fri�za sexual, Impotência, Eilterilida
de; DesenvolVimento. #sic,ó e mental, etc. - Doenças crô
nicaS eIrt geral: ReÜrÍlátismó, Varizes, Asma, Malária erô-

"

_.� nica - Hemorroidas, ete. ---" ,

ATENÇAQ:- Consult::w em Blnmenau nos dias 26 a 30 d�
� cãdii

.

n1ês� no HOTEL HOLETZ_

FERIDAS
Espinhas, M:anchas Ulce
ras e Reumatismo

ELIXm DE NOGUEffiA
Grande . Depurátíve

do Sangue

A EFICIENCIA
do anuncio �cha-se dí
retamente ligadll. à cir
culação, do jornal. A NA
çÃO é o único �rgão, de
circulação diária que pe
'netra na maioria dos la'
res do Vale d6 Itajai.

.�"--._

VENDA DES'l'E DlAIUO
NA ENGRAXATAJU&

PONTO cmo
FEHIÚUÂNtf

devtu"om (li ,gúde
de seu filho I

Os interessados o'1i';"

EMPRESA' 'INDUS TRIAl GARCIA S. A.
,AV I � O

'·7.,...·� --;---r- �_._.�--r: \

Eneuntram-se à disposição dos srs, acionistas desta socíe,
dade arioníma. na séde social, sita à rua Amazonas n.o 4906,
em Blumenaul .os documentos, exigidos pelo art. 99, letras a,
b e c, do decreto. lei n.o �.627, de,26 de setembro de 1940, re
f€rentes ao balanço geral encerrado em 31 de dezembro de I
1953. __ o .' "

, ,

Blumenau, 9 de ja�eiro de 1954.
Ernest-o Stodieck Jr. ..:..,Diretor Gerente

': ."

'.:' .f�.: '-

Éstará nesta
dade nos dias ,20,."e
21. ,Ortopfltlicos !lo
últinio modelo,. ciÍl.
toS e funiÍas espe�'
Cl3.lS tl. a.parelhoS
medicinaJs para.
corrigir defeitos. -r-

-�.

rljam-.se .ao HOTEL

.""

concertamos:. ,

Refrigel'adore� Dom�ticos, .Reirigera�o� em Gani .

Máquinas de lavar, Fogões elétrico!" ASplra(lores,de Fó.
,

Encéradeiras, Liquidificadores etc ...
Reformas - Pintura.

CASA DO AMERICAN,Q SlA.
Secçã� Domestica

.'. ': g�� is' de No.�enÍbrD. 473 tCÍ. 1531
.. NOSSA DIVISA E' SERVIR •

!
tos da ordelll d,e 20 nHl dóla. "��=������=������:t:�===::�:o:.�:,.��,�='��':::
J,'-!'!s por ano, a mais. Es�a Ím- :
pórtancia será representada
,:em técnicos e serviços, {lUjás
,e,specialidades cO Govêrno bra.
sileiro, \escolherá. E cêrca' ,de
.nove W'U dez, técniPos df!ve
ião chegar ao no_sso.· país, pro�
ximamente. Também os seto�
res

.

de. Saúde ,Pública e sani.
tai�smO vão se beneficiar des
sa' nova'política. .

Seu tiHl(to oorre e ol'jnt!.a. I) riia todu•.. �, fi Doit9. J!U!!.:'i!d.o �

t':aDflsçn ê grande, é]� TAp{llJS3 9 dorme. M.a@. quer tnas h-O"fa.!I
�m qll13 êle: brinr'a, qu-er nas horas em Qua A,e d-o!m8�
milbarea de p9fjll",noR inimil!0R de sua Baú,1" tmt>alilam 8!!en

ciosamonÍf" o< São os verm('ls. 'lu!> Bempre - momento

(!:vós momento <=> movjmentam�B(+ para tirar 9S Sí:'U or�a...

niBmo O alimento qUA dswria dar.lh'! maia fôrça e A.nimo •

':al!e fi. v(>e@. que ti Rua mãe " é esclarecid!J., delcn<!ê-lo.
Livre·o dos vermes, dando-lhe LICOR DE CACAU ,'-I\..
VIER _� l!1!l vermifugo de ação modar,:!!a. que .leve
.ar tomlldo por tôdaa Ag criança. ..m ,õ"de escola•.

R . I

.

tante. :E; graçp:s �o bom Deus �en" " CD.Lhêm�s neste ln,ome!lto festivt;, \
cernas, o ano de 1953 com ótimo.s r fOI o oe termos mdo compreendl�
res�ít'ados e animadoras perspecti- dos pelos nossos alunos que nos

vas.' Aqui, sob êste teto acolhedor. premiaram com seu�, b0l1:5 exames

vivem.os horas de intenso labor, em e se dispõem a subir mais um de�
que·nós, ás ,mestres ,dedicamos ao gráu na escada luminosa do saber.

id�al impoluto de cultivar e. i'lus- Hoje. meus Jovens amigos. do 4.0

trar e o eSpírito de gerações em ano, e 2.0 ano complementar, dei

botão .. Mali. de .tudo isto. o que de xeis êstc Estabelecimento
..

de ensi

e compensador re no. ostentando a coroa de uma e

ducàção intelectua�, coroa e;sta.
que como alguem já definiu- "é
feita de flores e frutos; de frutos,
para as necx15sidndes e uti!idad'es

mes - Laranja - Banana - da vida c de fIarei, para encanto
Maçã - Pera; Lanche: M- e ornato delaV• - O Exmo. Sr. Mi
roz de leite; Jantar: Frango nistra da Educ'açã'O. ,em recente
OU galinha - Arroz - Le_ mensagem. conclamou profesores e

gumes - Verduras -:- Fru- alunos para à cruzada de recupe
tas·' 'raçijo nacional pelo ensino. Não fi-
3.0 Tipo - Pela manhã: caram sem éco as palavr!\S do emi

OvO� -,- Café com leite, nen�e brasileiro c aqui, nós tam

Torradas; Alro,oÇlO: P�ix.e -

bem, dia algum deixamos ,de incen
:Arroz - Salada' - Frutas; tivar o ânimo e o patriotismo dos,

'Lanche: Coalhada;. Jantar: nossos discípuJ;os. no ::,en1üidp de
. MaSSaliõ -, Verduras - Legu- trabalharem pela grandeza do Bra-'
mes·- Pudim. de. leite. .

" ·sil. Terminando, formulo os meus

4.0 Tipo "..- :pela manhã: votos de bonanço�os dias a todos
'cáfé com leite - Pão torra- ,aqui presentes. desejando-lhes pe•

'do com mel;'Almoçó: Frango renes felicidades; aos alunos
.

que
.� Galinha - Arrói - Ver- hoje concluiram o curso, espero
'.duras. - Feijã() - Fru�,as., s�jam coroados de êxito na luta

, Lanche: SQpa - Carn:� cozi- pelas aspirações; e ao corpo do�
"'da _:... Saladá mixta � Fru- cente desta Escola. auguro exce

.

"taS.' , lentes férias. tão necessárias à rea-

Tados .esses quatro tipos de bilitação das energias gastas e que
citados são apropria- na alvorada dle 1954 todos voltem

dos p.at:a pessoas que exe.r.- mais revigorados para mais uma vi·
cem um trabalho 1eve e mo. I toria na causa gloriosa do Saber!"
derado.· '. f -'-"----'--.;.,----'-----

;:..:��:..::.:.:�:.::.:=-=.::��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�., NOTA: - Os nossos leito-
: res poderão solicitar qualquer
ccnselho sOOl;e o tratamento
da Pele ce cabelos ao medico
.e,speeialista Dr: ,Pires, à �ua
'México, -31 - RlQ de Jan;eJ.I:o,
'·bastando enviar o presente
artigo d'êste ior{lal e o ende_
reço completo para a respos.
í�

Velo aqui .. que e "

UCOR DE CACAU XAV lER
CQtr1pletamente 1f\ofansivo para o organismo, 9 o

"nrel) qUf3 pode ser tomado êm qualquer ép�r.:".
,em dieta ou purgante I De gô.•toagrodáyel,
nõo contém 61eo e não irrita O intestino

InfClntll. EmpregCldo no Brasil há mais de
50 anos.

tlCOR DE CACAU XAVIER
• o vermfr,jga de confiança da mãe. brasllerral

(O N S E R'I O
DE RELOGIOS

OFICINA ..
.

E8PECIALISADA

Rua' S{i.o. Paulo. ,�343 -"

1!rQUJ;'AVA SEGA

'....:.. SERVIÇO RApmO -

Á�eita consetios' e confec,:/
çõés .

d18 . joiias.

J

ESTABELECIMENTOS JOSE' DAUX S. A. Çomcrclal
- APRESENTAM: ....__

(ineBUSeU
fone' 1388 .:

HOJEII O J E TERÇA FEIRÁ
as 8 hs. .

Sessão das. moças, a: sessão ql!e reune as m(l;is lindas scn..11Ori-:,
tas de Bhimenau- DAN Di\JLEY - JOANNE DEU - em

o nOME M DO DIA
Nada lhe demo ...·ia, nenhum risco lhe pareCia acíma de suas
forças e nenhum sacrifícío lhe era. grande demais!

. ,

A ml:l-rca ínf:unante ou a rnorte súbita ... eis e preço 'que ele
pagaria, llor qualquer passo errado que desse naquele terri_
veI JOGO decisivo!

.'

Um filme esculhidol para agradar na mais CHIe sessão da se
mana: A SESSÃO DAS MOÇAS!

BREVE - Extréía, esuetacujar- de CASTRITO e sua orques
tra Argentina de Espetáculos apresentando o maior SHOW,,,
jamais vísto - em BLUl\1ENAU - não percam breve 'no C.
BUSCR! .,.

DOMINGO: A ESPADA DOS 1\iOSQUETEmOS!

Cine BLUMENAU
,

Fone 1156
TERÇA FEIRA HOJEH O J E

as 8 hs.
Ultima e definitiva exibição do grande filme

JOAN CRAWFORD - GLORIA GRAHAME.-- JACK PA·
LANCE __:__ BRUCE BENNETT, ern.

PR E ( I P ,. C lOS D' A1 M A
(Irnpr. até 14 anos - Premiado com OSCAR em HMlywood)
Completamente alucinada ante o pavor da morte, todo seu

corpo estremeceu ao deseobrtr tamanha traiçã-o� ,

Sua face revelou toda agonia que lhe ia n'alma , , . 'E _a.;

quele medo súbito quasí a levou à Ioueura! :'.

!
Drama: vertiginoso, palpitante de interesse em todo (I' s�u

desenrolar, onde, o amor e ódio, a paixão e a vingança, ,liao
. apresentados sob os mais emocionantes angulos, dand� mar.

gem. a uma ação intensa e um espetacular SUSPENSE.
Acuro, dív. comnís, - Preços de costume.

A

gundo lugar, pedíu.Ihe o sr. atitude dos S1'S. JuH{) çle Mes'
Getulio Vargas tornasse pos- quita e Armando dé Sales 0-

.

sivel um acordo com o

PSD-lliveira
Filho, tentando

_, qID.<J
PTB segundo informações ação contra a União, por mo..

suge�indo_lhe o afastament� tivo do expatriament� d? sr.

do nome do sr. Queiroz Fi- Ar,mando .de .:.Sales .?hvelra e

lho candidato.a vice-governa- da apropr'açao de O Estado
dor' em sua chaPa, para dar, de São Pau!-:J", r�per�utiu de
lugar a uma composição. O I�O�.9 negat.ivo no selO da a

pedido 'f')Í negado, com eva- PU!).ao publIca.
8�vas do sr· Janio Quadros. ---,;.._----------

fPOSIÇAU DA UDN
A pers'pectiva' de um quar-

10 candidaLIJo lançado pela
UDN, no ca::;o de concretizar.
se a, união PTB-PSD em tor
no do nome de Marrey .Ju
nior, é improvavel. segundo
;'.S observadores· Como onl...

tem registl;amos., -em .l10SSR re

portagem, as maiores possibi.
lidades apontam um apoio u

denista ao sr. Janio Quadros.
Aliás, os pessed'stas não

est5:J inclinados a receber tal
adesão, tendo em vista que a

de. que se vem ameaçados
com a f�lta de garantias para
a scgural1l;fI' das suas proprie.
dades,

'

de&empenh-;J do mandato.
..

Vamos apenas viagiar parã
alIe não erítrem nas câmaras
golpistas e ladrões ...

(LUa AlLEileo PROGRESSO
Assembléia Geral Ol'dinâria

Comunicamos aOs sócios do club Progl'E'SSO que no dia 17
do corrente, às 9 ly:Jras da manhã, no· salão da Casa Comer
cial do sr. CHio Bárth, reunir-se-á a Assemoléia Geral Extra
ordinária desta socíedade, para trqtar da segu 'nte,

ORDEM DO DIA
1.0) - APreciaçã-:), de contas çla antiga diretoria;
2.0) -- Estudo e confecção dos rsbtutos sociais.
3.0) _ Eleiçã,') d:o conselho deliberativo.
4,0) - Assuntos diversos.
A Assembléia funcionará em pr'meira conv'Gcação às 9

horas. com a inetad.e 'dos sócios quites, e, em segunda convOca_

ção, meÍ,a hora depois com qualquer número de sóci.os. .

Blumenau, 13 de Janeiro de 195,4. " '

EWALDO MORITZ - Presidente

'.-�__"'-�
na firma

..

:= tritícola da região.
= P1"ossegp.em -os ira-
- Q��hos de t�lhagi"m ,

.

Ainspeção promovida pe
lo 'S'.E.T� mostrou que es...,

taráo se. processando llJQT

màlmente os :trábalhQ$ dé
triÜ;lagem. A Inspetoria Re
gionál remeteu às trilhadei
ras pp_ra os 1y.[unicipios de

ltupoian-

'-Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PAQ1NN.JInk .
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DOS "DIA!iUOS

PROPRiEDADE
&S60íijAUOS"
DA:

S/A "Ã N .IS. ç Ã O ..

A N A ( Ã O

MAURiCIO

EXPEDIENT:E
Assinaiuras:

ANUAL ... '" '" ...•.••.. ",

SEMESTRAL , ••..•

N.o AVIH.SO ... '" .•. ••• • ••

150,00
80,00
1,00

SUCURSAIS: RIO: - Rllil Rodrigo Lisboa, 12
- Fone ,.2.5953 - SãO PAULO: Rua '1 de Abrll
n. 230 � 4,0 àndar - Fones:· 4-8277 e 4-4181
BELO HORIZONTE: - Rua GoIás, 24 - POR.
TO ALEGRE: - Rua loão Montauri, 15 - CU.
RITIBA: - Ru.a Dr. �Iu.rici. 108 - 2.0 andar -

. S�la 238· - JOINVILE: - Rua São Pedro, 92·

DEUISCHE SPA LTE'
KU RZE BERICHTE

KOMET 1953 H SCHON IM FELDSTECHER ZU
ERKENNEN

HAMBURG - Der Komet 1953 B, dessen
Schweif die Erde voraussichtlich am 22. Januar
durchlaufen Wird, ist bereits mit dem Feldstecher 0-

der einem kleinen Fernroht im Sternbild Wasser
man zu er1rennen. Am Tage des Durchgangz wird sich
der Kern des Kometen, falls er seine bisherige Rich-,
tung beibehaelt, der Erde maximal bis auf rund 100
Millionen Kilometer genaehert haben. Das astrono�
mische Ereignis wird sich, wie die Wissenschaft an

nimmt, .moeglicherweise ín eínem verstaerkten Stern'
I

schnuppelfall auswirlren.

WERTVOLLES DIPLOMATENGEPAECK

KAIRO, 20 Gold und Devisen im Wert von
�

600 000 D� sind �.ach Beríchten der aegyptischen Zol1
behoerden nu Gepaeck des kubanischen Gesandten in
Kairo, Don Luís elé Almargo, gefunden und beschlag
nahmt wo�'den, aIs er gerade im Begriff war, mit dem
Flugzeug lllS AusIand zu reisen.· AIs das Gold und
die Devisen in seinem Gepaeck gefunden wurden, e1'

klaerte de Almargo, sein Diener muesse sie ohne
sein Wíssen eingepackt haben. Dem Gesandten wur
d-e freigestellt, Aegypten jederzeit ohne die beschlag-

111ahmten
Devisen und Goldmengen zu verlassen. Der

ki:banische.Gesandt drohte darufhin mit dem Rueck-
tntt von semem Posten in Kairo. .. j

Wl!:GEN RAllSCHGIFTBESITZ BESTRAFT
_ N�ZZA, 20 (UP) - Fuerst Dado Ruspoli Wtir-
de von ell1e !E,fl::H1Zo.esischen Gerieht mít eine1' Geld
strafe von 100.000 Francos belegt weil e1' sich im

Bes�tz von Rauschgift befand Er w�r bereits iro April
vorrgen J�hres an der Grenzemit zwei Kilo Opium ill\
Koffer semes Wagens angetroffen worden. Auch in
Italien Wé_ll' re1' wegen eines aehnlichen Deliktes schon
einmal hestraft worden, durch eine Amnestie jedoch
bald wieder freigekommen.

.

HUNQRIGE WOELFE I NDEN ABRUZZEN

. NEAPEL, 20 tUP - Ein Rude! hung1'iger
WaeHe g�iff in der menschenarmen Gegend des CasteI
di Sangro in den Abruzzen. einen Omnibus an, der bei
Licht eine Gruppe Sy.ilaeufer zu einem Winterspo1't
platz b!it':lchte. Dle Ge1stesgegenwart des Fah1'ers der
mit hohem Tempo und aufgeblendeten Scheinw�rfen
in das Rudel hineínfuhr, rettete die Situation. Mehre
xe Woeffe v_;urde ntotgefahren.

'

"BERLINER MEILENSTEINE" AUF DEN
AUTOBAHNEN'

MAINZ, 20 (,UP) - Meilensieine mit dem
WapP'en des '·Berliner Baeren" und der Kilometer
zahl der. Entfernung nach Berlin sol1en in Zukunft
im gesamten \vestdeutschen Bundesgebiet die Verbun Idenheit mit Herlin zum Ausdruck bringel1. und staen

dig darauf hinweisen, dass Berlin die eigentliche
Hauptstadt Deutschlands ist. Sie werden auf Anord
nung des Bundesvel'k>ehrsministers in den naechsten
Monaten auf den Autobehnen in bestimmten Abstaen-!
de aufgestellt werden.

AUSLANDSREIVERKEHR ERLEICHTERT

REZEPTE

FElNER TEEKUCHEN (AUF ENGLISCHIi.R
ART)
250 gr. Butter, 250 gr. Zucker, 5 Eier, 500 gr.
Weizenmehl, Salz, Vanillezucker, 30 suesse, 4
bittere lVIandeln, 200 gt. Rosinen, 150 gr. Ko-

rinthell, 150 gr. in Streifen geschnittenes Zitro
nat, l:n L. Milch, 1 Paeckchen Packpulver.
Butter, Zllcker und Eigelb schaumig ruehren,

nach :und nuch das mit Backpulver gemischie und ge
siebíe Mehl hinZlthm, mit Milch . durcharbeiten, Zu
letzt deu steifgeschlagenen Eischnee Hund rue uebri�

geu Zutaten darunter heben. Deú Teig in eine gut
gefettete ROclOlr odeI' Kastenform fuellen und in gu
tei' Mittelhitze etwa 1 1;4 Stunde backen. Waehrend
der ersten· dreissig Minuten Backzeit die Oberhitze
l1icht eins�halten. Dann mit cinem scharfen Messer
rlie OÍJerflaeche aufschneiden. Wird der Teig in einer
Kastenform gebacken, empfíehlt es sich, diese vorher
mit Streifen Von Pergaroenipapier . auszulege-n, die
die Laenge nnd Breite der Forro ausfuellen.

HUMOR

Im Fremdenbuch steht i'olgender Satz:
"Ich liebe bei allen Sachen d€n Kern. Paulo

Schmidt, Oschatz".
�in Spassvogel hat darunier egschrieben:
"O Schatz, mit dir ist gut Kirsehen eS5en",

Duzentos
Dft., '-es-a u.la· 'I···I� ,. r· a t·u r a\faJt;s�s'escritor bra�i1eirO,

� !!; de fama consagrada, deixou de

; escrever para Os adultos, de

.

I
d.cando-se tão semente à Ii-

i·· n f a' n t o J� .v e· 11 ,I
..

· ���atur�i��r€!l�riang:silO���
liit J de amanhã". Não obstante o

esfôrço isolado de uns pOlICIOS

versas pa rtes do pais, part'- C astam, dr. vast» pro:i�to dos nossos homens de letras,

I de t márto a ser debatido quase nada' se tem feito de

l�ess' conclave, questões ím- positivo e concreto eJ;n prol
J?,:)l'l ntíssimas. Pretendem, os dessa literatura. Mesmo o es-

a hl·s'torl-a de Oall·5 i���l
ã��a�ó p���í���� �i��� ���to�r:aãb���� ��;i'��tl:.e�;

dlre ente às letras, artes e necessário, para isso, 6, aPóio
cíên 'as, COIno também U111i- do govêruo, a difusão das

. tos utros, a elas ligados, de bô.as obras infantis, a forma-
(Por WILLIAM N. OATS) uma ou de outra maneira, ção de bIbliotecas para a gu-

. _

- IV-. . Pr» :gnal1= r, tamuém. p�la rtzada. O que não deve aeon-

As complicaçoes começaram realmente no dia em que c�eguel a
I LIPrc;enta\"ãO

de te,>"!s lll' ve: tecer, porém, é descalaboos
Praga, porqu� era um lugar capaz de enganar a gente. Parcela segu- C"'l r- ';I)h.er ês,-'; pr nl<- como os que sucediam duran
TO, mas estava longe de o ser. , 1I1 •.S. ou ao menos, torr.' 'us te o EstadQ,· Novo, quando,

Parti de Londres para lá. por via aérea, em 23 de junho de 1950. -le 'sPl�'; [te) mais :áe:· nas bibliotecas. "inexplicável.
Eu contava 36 anos de idade e era jornalista desde 1932, Ia chefiar .E!�ll'(' os vários temas a mente", desapareciam por
a sucursal de uma agencia noticiosa em Praga. r��,-:! .:b"rJ,;oos, .2'1. .'':iUtra�,,·· completo os livros infantis de

o avião' avançava :faci1men� através de um claro céu azul de
uc; �l H0 l.'enos Importante um escritor,· somente porque

v�rão".Os compridos e estreitos campos cultivados da Boemia .eram q,IC �s Úe�'ll..âs. e qUi.! tem si- êste era contra os mandões
tao brllnantes quanto uma colcha nova. E o aeroporto raeebia .OS do, im uoz sa pátrca. retegac'o que se encontravam. no po
raios quentes do sol quando aterramos aproximadamente às 16.30 ho- parai um plano secundário. der, O livro, se, possue valor,
raso Tratft..�� da defesa das lit€'- deve ser dftrnd ido, valoríza,

A aeromoça da companhia de aviação checoslovaca era sOl'riden�
I ratutas ínrantll e juvenil. A do, entregue àquelesque pos,

te e atenciosa, O oficial uniformizado do departamento da alfandega. criança, qUe bem pouca aten., sam beneficiar-se com a sua
fez-me passar depois de olhar rapidamente uma de minhas seis

ma-I ção tem merecído dos J10l'SOS Ieitura. Mas justamente o

las.. ...,._.
. dirigentes, quanto a outros contrário é que aconteée. 0-

FOi essa a prrmeara e rápída VIsa� que ttve da Ch_ecoslovaqUla. prob;lemas que lhe dizem res- bras que deviam circular eu-

I
Uma terra e?�Olarada e .um POV? S?rndent.e, Contudo, ISSO era.ap:- I pe!ti;J, como escolas, orfana- tre a petizada são .místertosa,
nas a s�perflcle. Po� .b�,xo,. havía pr?fund�dade� es.cu:as e terrívets. tos.modelos, delínquéncÍ;l ju-I-mente subtraídas am públíco,

. Ha':'la aquele edíf'íctc sttuado .mem müha a direita da. estrada j venfl, reeuneracão do .znenor, mirim, ,e, em sua -substítuf-:
perto. CD aeroporto. Era um predio quadrado de paredes cinzentas, mendicância, etc., também ção, venham glh's e quejan
com Janelas alt�s_ como os olhos. arregalados de .um homem assusta- não] possue a sua literatura. t dos.
do. Era uma prlsa? E .antes de fIcar um ano rnars velho, eu me en-: O material de leitura. que e- Empreitada igual. à que se.

'iIí.,....:;;;;;:;-�---;"l!ÍI..ÍlJIIII.IIII1......�IJp.�••contrava em �e� m�erlor. .. .
xjste por aí, "especialmente" rá ,levada a' efeito durante o' j

Aquela pnsao fIca nos limItes de uma aldeIa. Da mesma forma dedicac'kl.às crianças. compõe- 1.0 Congresso Nacional de In.

�ue o aeroporto, toma o seu nome emprestado d:'! aldei",. O nome
se, todo· êle, quase que éxc1u- telectuais merece todo o· nos-.

e Ruzyne.
. _ •

I sivamente, dessas nefandas e so apóio. Por menos que ve-
Ruzyne .el'P. uma prlsao secreta, Pe?"o que na? � exagero em nocivas publicações em qua- nha a ser realizado. nessa

dizer que Dlllho':5 de pessoas drinhos. Além do mau gôsto reunIa.? representativa da
na C�ecosloVaqUla e dezenas característico de tôdas essas cultura patrícia, (} Lo Con
�e n:ilhares mesmo em Pra�a publicações, temos a cond'e- gresso já é merecedor de to
Jam�s souberam de sua eXIS-

nar, ainda, a mais completa dos os aplausos e muita com
tenCIa. ausência de qualquer cO'nteú- P1!eensão, pois se lembrou
A Í1nÍl'a prisão sobre .a qual do educativo' ou didático. E, que, o Brasil ·também ' pos

ouvira falar era a de Pankrac
O que é p'or, não p;:ssuem nem sue cr·anças. Crianças que

l"PAH.N�krahts"). na parte mesmo l.un caráter naci<)nal. necessitam de uma literatura
sudoeste· de Praga. Lá o regi- Acrescido a tudo isso, o sell sólidg, sadia e construtiva. E
me comuni�ta realizava seus falso conceito da vida e da também que essa literatura
maiores julgamentos dfe propa" moral, s6 pode 'prejudicar os II precisa ser defendida, Dura
ganda. jovens leitores, incutindo-lhes que tenhamos, amanhã,
Quando policiais a paisana n'(.)ções errônel!_s_e_ P?r õ'emais

I
dadeiros h"Jmens.

Chegavam â casa de um ho� $W"",,=';::-
mE!m e levavam-no .embora, seus ------........------------.--__..<..- _.;._

parentes não tinham meios de

J I-sabel' para onde ele fôra e O r'na ISmmuito menos porque motivo· a

polícia é evasiva. Os paren'tes
PankraC. Algumas semanas

pensariam que ele estivesse em:
inals tarde, receberiam um

cartão postal oficial. dizendo que dinheiro para comprar cigarros. <lo·

ces e outras coisas poderia ser enviado para o detido na "prisão de

,segurança. Praha�ankrac ,.
.

.

Durante todo ',es�e tempo, o homem jamais se aproximara de Pan

krac. Se o caso seguisse o paórão geral, seria levado em primeiro lu

gar para a central de policis na rua Bartholomew, no centro de Pra

ga, e alguns dias depois para a prisão de Rueyne.
Lá permaneceria até quando as autoridades estiv�ilsem prep�_'

radas pnru submet''t-lo a julgamento'. Apareceria, então perante o

tribunal em Panltrac. Os julgamentos cram realizados em Pan1crac,
mas não eram preparados lá. Errun preparados em Ruzyne,

A prisão de Ruzyne era uma fabrica de julgamentos.
Almas infelizes de todas as idadl2s e condições - homens e mu.

I
i1��res, velhos e jovens, comerciário", f'azenpeiros.· ol1erári;os 1nduI<

triais. padl'es, politicas c até mesmo policiais - lá se encontravam

sepultndos. .
' .

Eram. prisioneiros políticos, suspeitOlS ·de' traição, espionagem e

sabotagem. Seus destinos dependeriam da signifieação que fosse pas

siveI das àqueles vocábulos e do que se pudlesse demonstrar que eles

próprios havir.m praticado - aCima dle tudo, do .que fosse possivel
levá-los a dizer que haviam praticado.

Caminhavam de um lado para outro. em celas frias e' estreitas,
indefesos ,e sozinhos, perguntando a si proprios se iriam viver ou mor

rer - e se �l vida, com tudo o que significava para eles - er� dig-

i na de ser vivida. .

• Ou eram vendados e levados de suas celas sob guarda - fan-

I tásticas figuras vestid'ils' com pijamas d,esbotados. amnrrotados 'e su- .

I j?S, t�opeçando e arrastando os péJ alravés de corredores e�curos ,e IIsIlencIOSOS.
.

Em seguida, permaneciam sentados oU em pé em escritórios nus,

durante longas horas, durante todo o dia OU até tardo(! da noite, en

quanto homens de olhos duros· interrogavam-nos, agradavam-nos, es_

carneciam deles, investi:>'n1 contra eles, abatiam seu ânimo para que

acusassem � sL próprios e aceitassem as consequencias.
Depois disso, eram levamos de volta a suas cel%\. pálidOS e aba

lados, para espe·rar e imaginar - imaginar qU!lnto tempo duraria

sua miséria e o que aconteceria depois.
Isso tudo, porém, ocorria por trás dos bastidores. Em minha pri

meira e rápida visão da Checoslovaquia não vi indícios desses fatos.

Bedrich Runge,' funcionário do serviço de imprensa no Ministé
rio dos Negocias do Exterior, deu-mi! uma cad>erneta com meu no··

me, esclarecendo que. eu <."f;tava credenciado como "jornalista es

trangeiro comum".

Nathan Polowetzky. que chefiavn a sucursal antes de mim, havia

perdido suas credenciais e deixado o país dois meses antes,

° sr. Runge queixou-se a mim de que o 51'. POlowetzky lançava
"constantes alfinetadas" contra '::'5 pessoas no poder,

.

(Continúa amanhã)

Estti para realízarcse, de 24
a 31 de janeiro, em Goiânia,
capital de GOiás, o LQ Con
gresso Nacíonal de Ink1ec.
.tuais- E3.!.."ítores, f·ientis� 1'1, e.
ducadores; poetes. cineastas,
j,�rna;listas, pesquísndores ra

dialistas. jUl.SÚls, 1'1 ',lfissíç
na is Iíberus, '�LlS'(' :8la:'\ en
( n, re')..es:�f1t'\;IÍEo:� d.i cultura
nacional, ,'tn rodes os seus

s etr.res, vi:s:1JS das mais ol, ciparãu dêsse

-'

HORIZONTAIS
1 - A parte que :permanece liqu!da após a coagulação do

sangue;
4 - United States;
fi - Objeto de culto ,entre os antigos egípcios;
7 - lVfamífero da fumilia dos Felideos, pouco ,conhecido,

que vive no sertão;
8 - TeocliQro Guimarães;
9 - Vento br,ando.

VERTICAIS
1 - Bebida fermentada feita com a polpa do coco

fi - Carona;

I
2 - Despenhar-se;
3 - Destroços.
DiCÍonário adotado: Pequeno DiNoná,'io· Bl'asilei.n:J

I Lingua Portuguesa.

-

.
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PRGINA ." �.

Os

deC.óte.s.
não' t

..

ính
.. ·. cm.

1 da,

.•.p.OU.'C<1�.
:fot'lfi:

.:. a.
quel

..•a.s!mais por onde descer e.en" quecompreenderam a �:-"
tão se alargaram, ,abran- cessldade

_

de dedicar gC�
gendo os ombros. e deíxan- mnbrosr tão expostos, o cui'
do-os descobertos. Ora, 3- dado que merecem Os cm
eontece ,quel se .� maiorin I b:os fei,:l,:! qt.;te,.,ve,lTIL\S p0T
d8,$ mulheres adotou a m()' J aI atesta,nl essa falta, de

MANGA FRANZmA
.

NESTA MANGA você deverá aumentá�.mais 20 een

iúnetrós na lárgurâ do braço e' iá cm. ná altura.

C'omééé dando essas medidas no papel, depois fàça

neste 8 piques com distancias exatamente Iguaís. No bor_
do. superior do papel, no primeiro pique do lado direito,
meça 10 centímetros. No terceiro. Pique meça 6 centíme...

iros, no quarto 2 centímetros. Estas medidas são pai'à a

frénte da rtIanga.
Na parte destinada às cestas da manga, no sétimo pi_

qúe, meça 2 eentímeeres, no oitavo' 8 eentímetras•. e no

último pique os mesmes 10 eentímetrns que mareou para
-a, frente,

O espaço para franzir é o que pane do pique marcado
com 2. cm. até o pique marcado com 6 em- 1:

Meça. o comprimento desejado para a manga, partin
do de debaixo do braço, e desenha o restante como mos

ira, a figura.
Esta manga se prega do mesmo maclo. que. à. manga

simples, com ponto O na cóstura do' ombro. Se você achar
que o franzido é' pouco, póde aumentar," além dos 21.l ccn
iimêtros mais 10 cm:... E pade tirar em baixo dó braço
tanto quanto queira Para o eumpríment»,

HGRGANlZAÇÃO BLUMENAUENSE
HORBIT!"

liDA."

Rua 15 de Novembro, 870 - Sala 5 - Telf. 1572

Responsáveis:
DR. ARMANDO BAUÉR LIBÉRÁTO

(Economista)
GIL AURELIO ROCHADEL

(Contador)
Registros de fii'mas, organização
Anônimas, Contratos, Distratos,
geral, assuntos fiscaij;.

de SociedadeJ'3
Escrituração. em

Para os Qutros·
",'

.

,

;�";::
- .'

cuidado
Mas; mesmo que: v:o�.q, �.�-:

nha. ombz os ccnsiderádos
Bonitos Dcrês'cente .J.lgu"ns
minutos 8C. tempo 'ltif� con

sagéa aos cuiêbid:J� de be�
leta, ljel" med)!'; .h�a·f V�
2és POI semana; e faça

HORA DO BAILE,

De agosto .. para dia:nté,
co-meça'a roda viva; Vesti
do para verão. Vest.ido pa,:,
ra as féríaS'.· VestÍCIo pata:
NàiiI, vestido para'Anó
Novo, 'vestido para começo
do ano e vestido para .aneí-
1'0.' Entre tantos' vestidos,
não pód� ficar, esquecido,
entretanto, o de baile, E
mesmo que você não' tenha
ídoao "Reveilton", nem ,te
nha usado "soirée" no seu

N�atal; o vestido de baile,
permanecerá. a espera de
uma npva ocasião, no prín
cípío do ano, no meio e ou

. mesmo no fim. Assim éque
os :i{lOdélos desfiÍarão dian
te de s'éiis olhos ávidas e

inebr-iados e você ficará em

dúvida. "Qual destes mode
los farei pará mim?" Este
aqui, àé Christian Dior em
crepe b.aneo, linha inteira
mente justa, decote qua-.
drado e paletó de amplas
mangas, todo aplicado de \

vídruhos formando quadra- ido

...

S, il1.sln�ando .levement·e
Ium brílhanté "pied-de-pou-

Ie" o ueste aqui de Hubert

II

de Givenchy em organdt
cinza e tafetáí q-e sa.

ia bem

I
'"-----.....---"'----...,..-,.

ampla e frente única em ta
teta, bem justa. Com esta
origín..

alíssima estola de or- -.--.-.. PR. M:ECESI..AU SZANIAWSKY -._-':'
l\lédlcó do HOBIlita.I.NoSStl. Sénhora .da Lu�

.gandi em pregas,. amarra- Coneultórlo-. Rua JOSE' BONIFACIQ N. 92.- Fvne 2665
na na cintura por larga fi- Resídenela: R. BAR1W DO RIO. ImANCO N. 529

I ta de tafetá e sôlta, sobre O U R I T I B ,1\ • .....,. ),"ARANA' ,

b t d I Especialidade: DOENÇAS N;El1.VOSAS E Mll;NTAISOS om ros, esi e mo e o se
Doen.çás da pele: Eczemas, Furunculose•.Coceír-is, Mau-torna um tanto ou quanto chas. espinhas. etc. _ Glândulas. Falta de regras, Exces.

juvenil, o que sem dúvida 80, Flores Br,:ncas, Fri��a sexual, Impotência. Eilterilida" �é encantador. E nesta.s di: de, Desenvolvimento fis�co e men�al. etc: - Doe�çl;\s crê- �I,- .

r";' 'r de nicas em geral: Reumatísmo, Varizes, Asma, Ma1arr8 Cl'Ô-vagacoes se pe �Le g an
nica _ Hemorroidas, etc. __,- .

parte. do t:mol? mas em r\. ATENÇAO: Consultl!s em Blumenau .nos dias 26 li. Stt de �
eompensaçao fica-se a par �. .

- cada mes, no HOTEL HOLETZ ....--- �
dos últimos e mais lindos 1 '�-"""'_-'�������
lançamentos realizados em I . .'

.

Paris e que contam com a .

.

prefereneia e a admiração I.�iiiiiii;;;iii_iiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiili_;;Iiiii_iiiil_BiiIiiii__iiii'.� . de todas as elegantes do
mundo.
Não poucos afirmam ser

Nina Ricci, em matéria de
vestidos de baile e "soirée'
uma das píoneíras.: e de
maior bom-gosto..Não dis- i
cardamos. Realmente, 'Os I
três últimos modelos ju- I

venis lançados. por Nina jsão maravilhosos. O /pri- Imelro. executado éni "tulle" I
finissllno e sahi muito am- f

pIa e com aplicaçõés de flo
rinhas de fustão, ele tem
frente única e estola . de
fustão forr'ada de "tuÜe"
plissado. Uma beleza de

lt,;<"IUUUUUIUtHuuuuiuuumUllnuuiuuUHlUUUlIUUlUlIIUIUUlIIJIIJlmnmJlnlll'IU�"UUlllilllilJ' :::5�.,
-� .

a
i DOEM",4S NERVOSAS E M61fTAIS §
� � =§ ==

=

! Cala de Saúde NOIsa SeDbora da Gloria §
i :_�� A881B'rKNCU. Ü'me A l"ERHA.NZN'H A CAllGO nJE .Si.CU,LlBrAIII

_

� &..EEBTA A08 JOiDJC08 KXT&&NOI ::

& §
e_=

__� &LlETWCIDADJ: Jd.Z'DlCA - UPOUSO - �B8mTO.DCAço.1I - ALCOQ.

§ LlSJlO - TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS· -
. ,.

.

. 5
i Ia"NInA MUNHOZ DA .ROCHA N. 12''1 :_ hD.f� 'HiIIl

. �=-= INDEREÇO TELEGRA'FlCO: PSIQUIATRA..
5: c U BIT I B Ia P A a'A K A' ªe 5
f.-..millUnunnnIllUlIJUlUlfUlmum,mtníllluiuJUu.illí.tlJlm{IJliumummmflifflllii' 'iililnmllllm,� }'lu:C!os ju'n:�res e neptunia_

nos úldiam ÍmÍravi1hosá'3 o.

portunidades de sorte em t'u-
.

,

d'J, Em assuntos relativos a
..Habitam a zona de, co- llc,ú. dos, m'ares, rios, est!�i)hs
nesté fun de atia, ànun�

.,
61'! <.guàs� Ha póeúcas inspirz.-dando na

emisso.r
li dG

R.iO
;

.ç0es,.
ro

..

m

...
a.n.c,�'.' Eo.nh.o e aÚo&do Sul. ..• •.• ..• ••• "d' t.'Solicitem a tabela de .' E.ms na, a .mo!lJera... .

preços ou a visita de um
.

Os Náscid'(}& ;N.esta Data - ..

corretor. -::-;: Caixa Postal•.. 1, Sáo d.?t�,�flS � d,e, l�zes secre_
61 - Fone 151 - RIO bs. no'tavel llltu:çao e hones_DO SUL - Sta. Catarina. I iidade.

'" .

1- - _: - - -

AQ, U :ti R i o-='2fJ-! w 18-2
- ...:...

� - -

.

. 1.0 Décanato _ 20 a. ,3U':'1

II PERIODOS ,FAVORA''V'ÉIS �- De modol. gerai, para IIII saude .e. t.r.a.ba1]ül: ÍTltimo •.terç�...
,
de .Ta

..

neiro� Março, S.etem.. Ili bl'o ti Novembro. Para; amores e oportumdades de sorle: II'II Ultima semana: de Janeiro, segundo. terça de M.a;rça, Pl"i.;.' •

III mefra.. semana, de M�o.
, '. '... •.. '

'1'II 2.01 Decan:a�o _: 31";1 a 9..,2 . .... ' _.' .... .• .

II PERIODOS FAVORAVEIS � De modo·. ge·ritl: pri. "

II meiru, terço. dê FevereirQ, Allril. Julih6,. Outubro, e Dê..

III zem,bl'O, .P)1ra fina::q��s"pro.fissão,. leis, empreendlmell1;o$lII ;importantes: de. Jan'eíro' a Mad'ço �nclusive, mas especi;t.... ".II �ellte para �s de 4 ai 9 de FeVel'el�o. Para: amores e .gÓ,I;" IX2:!i!!:!!!!!p'�!!!!;!"!"�·�*!!"�ji�·�%�r�·�!!!!��!!�!!�-!!!!.!!!!!!!!!�!!!�!!���!!�� II �:sA�o::te. segun�o te�:o�,de .l\IaiO, � ;se�un�a�_��inzen':l iilt=M=f::N�TO�',�A�l�E�M�4�O�..�-�.. �(S�at�OS�d�éS�O�k�U�OS)�·����������":"'.""'"�.����

MJetri� i T A .J A :r

II d. Fevel'eiro d. 1I3S - íSndereço Tele, "lNoo"
.... ...... � -= ........ - '_ '_'I .. Cr$ 50.000.000,00

40.000·OOO,.()O

. 9(Í'.OOO.OOO,OO
Total dos dePósitos em 3118153, roais de 786.000.000,0«
AGENCIAS li. ESCRlT�)lUOS NAS.,PIUNCIPAIS p�ç 1� DO ,,s.

TADO DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEmO E CUB�
DEPOSITE SUAS Eta NOMIAs NO INCO EcoNTRnlqA, A$SlM, PARÁ
o AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA PRQ..

DUÇAO

BANCO INDU'STRIA f (OME'RCJO DE SANTA

Capital a.. ••

.fundo de Reserva

Pianos Schwarízmsn u, pela ercelêncla de sua fabricação. e fino
acabamento, produto de longos anos de observação de técnicos ex
perimentados: pela sua ampla soaorldade. conquistaram um

grande publíco, n ao só eníre os jovens artisfas que se

Vj' formando na escola pie nis tl
ca brasileira, como fambem entre os grandes virtuoses do. tecla
dOI de renome lntern eclonal, Por ísso. sem çompromisso, faça u

ma visita as exposições das Lojas Famosas e admire ou escolha
o niodêrô de sOa preferencial' pagando depois em suaves presta-
cões mensais.
,

modêla «

por
Cr$ 2JOO�OO - SEM ENTRADA

Distribuidores pa ril o Sul do Pais:

P A 6 UE COM CHEQUEE

MERCADORIA RECEM.;CHEGA DA, ARtiGO NOVO, PELOS MENORES PREÇOS DA PRAÇA
��;��""j '.

TElEFONE 1 3 O 6
'

."
'�'. '�li-�T'

;.

I

Curitiba .... Ponta Grossã == [oiidtinã ..ii Maringií •• BlumeniU

� -..- _ .• --=-:::'-.�•. _-�
;::;

"i:

(ERfALISTA
------�

(CAROPE .... '."
St?ANTONIO

ves.

PRECEITO DO ôlA

TOSSE
BRONQUITE". '.

f ""aOUQUIDi\:bl---·......;...;...---.......__....,..

AFAGOS EXAGERADOS
.

As opiniões dos avOs, ·co

madres e vizinhas contribuem
,sempre para que se· façam a

fágos exagerados às crIanças.
Pelisam, com isso, torná-las
amáveis e bem humoradas.
Puro e fatal erro, pois, àa con'�
trár:o, a crian!;a se torna�ã
'impertinente quando lhe faI�
. tarem tais carinhos�

Eduque seu filho sem os
afagos cxager.a.do<;; por
que amiin . contl'ibuil"a
pára: a br,a. fÓ.l'mação da
sua, :personalidade.'

SNES.

A�IllAt . DO SIA
par MGA SWAMI
21 deAanellO

I
-

ANDRE' MARTINS.

Diatrllmld'Ot em IHa. Càurlu
1 'D. A 8

I AFAMADAS ÇÁSWIRAS
,I n N O BIS"

I Márca. 'Fab:dl da melhor.
casimira do Brasil

r ,_ x -

Linhos e aviamento.
para Alfaiatei

�x-
Rua XV. 1360 - ex. Postal, 388

, BLUMENAU

.

�<" --o� �:�)!i �":���,1t·lP.i .

- .. ...,.....,...'.._.......""!''' ••.•-.-_._ �.���._-..

- �
.!:

RUA 15'DE' NOVEMBRO,:" 8:'1' O "'J.t�·· t��·· -�
"{. � -.��'!

CATARINENSE.-----_- - --- �-- �-

!

[
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�·r..: '6(r- PACJNA ""* ;;

...." .. �

Na$�gu�&clalagoa Rodrigo ele freitassagraram-se
remadores deSta. Catarina vice:eemoeões brasileiros
TOI:alizaram 45;, pontl)s" obtendoJI01 primeiro" três 's.gundlJs. um fêrceiro e um' quarto 'lugares.
-Campeões pela �seguntla vez consecutiva os cariocas,. foi aiéol da expectativa o dese'moenbo
da�'

'.' . • - .... '. !III'. .". N 1\\ ,. '"

O t Ih
. 'chos, cçm,.'o tempo de 3' 5" e que. apresentava o "oito" gi- .so Estado. Contagem final de

.j,l. guarnlçoes �O lI_. .meru:a ... e a es 3!10, seguidos por HaIanos, gantés do C. R. Aldo Luz có- pontes, por equipes:
Para satisfação de todos os 'ivo de todo o público

gua-Ida
ao Catnpéonato Brasileiro canocas. xabas, paulistas mo fav-prilb, viu-se o mesmo 1.0 Carióeas,. campeões,

(!atarinenses, coube ao

ncss.�o na.barin,:!, enfim, exibiu-se em de R�.m3. tl� anQ.
de 19.54, pe- �_fhtmiHell:,�s.. Nossa, !5.uarni:'; .súplàntado 'pela guarnição do com 73 pontos - 2.0 Catart,

:remo . �eeu.';lerar em grande 1mbiente totalmente favora, 10 brilhantísmo e sucesso de çao, na rala 'de numero 9, ·C. R. Flamengo. a 'qual reve; nenses, com 45 -- 3.0 Gau-
Parte o prestigio de Santa Ca- uma etapa esportiva que será não completou a prova, por km muita harmonia. De qual- chos, com 43 � 4.0 Canixa-
tarina no. ceriár'Io" desportIvo 8e11:1'1>1'e lembrada quando das "motivo, ao;> que parece. de um quer forma, no entanto, não has, com 23 - 5.0 Baianos,
do país; na manhã de dornín., recordações dos feitos mais incidente inesperado. -Inte� 'decepe'onamos, ganhando u- -com 18 - 6.0 Paulistas, cnrn

go, no Etio, prestíg'o este bas- Santa Catari- do esporte cata. grarn-na Altíno Régis e Luiz rna segunda coloca cão que va- 17 - 7.1') Pernambucanos,
tante abalado pelo tremendo.. 'la esportiva, antc-ôntem, e competições Rovarfs. Nenhum ponto con- .Ieu pelo vice-campeonato, com 3 - 8'0 Flum'nenses,
fiasco que o "scratch'; de tu':' doutra forma não poderla significação espec.al. tau Santa Catarina, desta fe> de vez que SÓ na derradeira ecm 1 e em 9·0 os paraenses
tebóL da. F.C.F. reáUzou nós ser.. Exultaram os blumsnau- Vamos agora ao, relato -ta, quando a- contagem parcial 'disputa defírríram-se as clas- sem qualquer ponto.
<oompromissos frente aos ca>: .br{' os sete Páreos olímpicos .ef8 a seguinte: Lo. Gaúches, ,Sific�l(;ões de Santa Catarina Ooncluindo nossas consí-
pixabas. que constavam do programa com 18 pontos - 2'0 Santa e do Rio Grande do Sul. derações, temos a acrescentar

Justiticou
..
a representação da Regata do Certame Nacio- Catarina e Rio de Janeiro, Moacir Iguatemy da Silvei- qus Os atletas estaduais con,

náutica estadual, sua partieí- nal de Remo, para cuja dís- .enm 13 ........ ,3,0 Bahia, com ra .eomo timoneiro e mais os taram, na Lagôa Rodrigo de .

pação no' Ci:uÍlpconato Brasí., puta inscreveram-se os se- '11 - 4.0 Espírito Santo, com remadores HamIton Cordeí- �reit�s, ccrrr o incentivo de

leiro de Remo. presenteando guintes Estados: Rio de :h- 5 - 5.0 São Paulo, com 2 e ro, ,E'rpnc;,sco Schmidt; João numerosa torcida, composta
n()sso E�tad.cí ccnl um. Ínagl'ií. neíro, Santa Catarina, Rio ,6.0 Estado do' Rio, com 1 pon- Artur -Vasconcelcs, Calíl Boa- de catarínensee residentes na

.

título ,: de vice-caÍnpeão', Grande do Sul, Espírito San- to. baid, Edson Westpllal, José Capital do país, detalhe que
numa- jornada cujos mér't:;s to, Bahia, São Paulo, Perriàm- 3.0 Páreo - Single Skiff Julio Azevedo, Antonio Boa- serviu para colorir o espetá,
Inaiores, cólocado a parte c buco. Estado do Rio e Pará. - 1.0 Francisco Torres Me- baid e Sadí Berber, foram os culo matinal de domingo últ,

esforço.. dos .atletas, cabe à uma Todas as provas compreende- :,dina, caríóca, com o "tempo tripulantes. do .barco de nos" mo. soberbo em seus vários

Fed�ração' Aqu,ftticlt de Santa ram a d.stancía de 2.000 me- de 8'35" e 5110 - 2.0 Manoel aspectos.
Catarina, CUj�1 direção ;não tros. Silveira, catarnense. vindo a

subrrtetéu.Sua açã,) a pl�i1o� e dificilmente !loude contro, 1.0 Páreo - Outs.ríggers a seguir os representantes gau-

.r'la.c-;a' r'�' f.·ule�fill·stl·C··'·O �e .' "j. �a.º.a-O)de economia verdadeiTameútel:ir sua emoção ante 'o desem, 4 remos com patrão - 1.0 cho, paulista, baiano. O sin,
"absurdos, idênticos ao do sr. penho das guarnições caíari- Caiarinenses, cem o tempolde glista barriga-verde, apesar

. Osní Melo. nênses e muitõ especialmen- :r__�e 23" - Colocaram-s� a de distanciado cerca de 10 re- EM S. GONÇALO _ São
Sint'eÚzandÓ,. toda a série �e das duas do clube do alto seguir, cariócas, gauchos, ba- 'madas do campeão brasileir<J, SANTA CATARINA Gonçalo.3 x Cabo Frio 1;

de sacrificios. da FASe, todo da Rua XV· Esta emoção ianos, capixabas, paulistas. houve-se explendidamente, a- EM JOINVILE - América RIO DE JANEIRO
o longo peHodo de tempo e- sent:ram-na todos os despol'- Foi e�te o úni.co primeiro 1u- 'tuando com firm.eza e regu- 7 x Ávaf de Florianópolis 1 NO DISTRITO FEDERAL
xig!d() para o preParo da e- "tistas do Estad.), e em maior gar obtid,o por Santa Catari- lar:dade. '1'écn:camente pode· (sábado à tarde); - Bangú ,2 x América 1 (sá-
quipe remistica barriga-ver_ escala o b�iI:hante :t\lIinistro na, cuja guarnição, vice-cam- progredir muito mais. "Aju-, EM BRUSQUE _ Paysan- bado à tarde);
de, com mútua coIaboração Luiz Gallott·, que, colocado p2ã sul_amer'cana, 11-:> Chile, dou" com 18 pontos para le- dú 6 x Avaf2 (domingo); MINAS GERAIS Ientre dirigentes, preparadcres j na Trib.

una de Honra do está- desenvolveu excelente corri- vantarmos o 2.0 post3. C?n-. EM TUBARÃO � Hercílio EM BELO HORIZONTE _Ie remadores, d.emonstra a fa- dio náutico, da Lagôa Rodrigo da, assumindo a liderença des- 'tageJn parcial: 1.0 Cariócas, ! Luz 4 x Ferroviário 2; Minas Gerais 2 x Estado do
se áurea por qu� passa atual- . de Freitas e ainda como bom de a largada e conservando-a com 2(} pontos - 2.0 Gau-I ,EM TESTO' SALTO _ Jll� Rb 2 (Campeonato Brasilei_
mente o esporte dos fortes, catarinense que é, entusia8- até a linha de chegada; pela chQS com 23 - 3.0 Catarinen. ventus l:cal 4 x Bandeirante ro);
em nossa terra. Realmente im- mau-si.! co: ma proeza d.e nos- balisa núm.ero 9_ Esteve as- ses,' com 21 - 4.0_ Baianos, 2" ESPIRITO SANTO
pressionanlJ2' foi a conduta sa representação, a ponto de sim formada: Patrão. Moacir com 13 _;_ 5·:> Paulista;; e ca- 'RIO GRANDE DO SUL EM VITO'RIA _ Espirito
das guarnições de Santa Ca- ter um dos comentar:stas es- Iguatnuy Silveira' e remado. "pixabas, com 5 ___:. 6'0 Flumi_ EM GRAMADO _ Seleção Santo 2 x Paraná 2 (Campeo-
tarina no Palácb do Remo ó- Ipedalizados da Guanabaré' res, Hamilton Cordeiro, Fran- nenses, com 1 ponto. B, do EStado, 13 x Serrano. a,ato Brasileiro);
ra ém construção na Lagô;1 'feito referencias ao fato err> cisco Schm!dt, Eds?n West-

f;, :.0 Páreo
-. <;?ut-riggers a de Canela, O; BAHIA

Rodrigo de Fre'�as, conf�rm�- apreço. .

IPhal
e Sadl Berber.. ' ,�d01S remos clpatrao - 1.0 Ca- seleçãó A 6 x Gianela d.e EM SALVADOR - Vasco

do suas excepcio!1ais virtudes 1

.

Só felic:tações e .élogios me- 2.0 Páreo - Out-riggers a 'pixabas, com a marca de 8' Caxias do Sul O. da Gama d':J Rio 2 x S.eleção
técnicas, contou com o incen- rece a FASC e sua embaixa- d:is sem patrão - 1.0 Gau- e 53", classü'cando-se, a se- S. PAULO Baiana O;

-guir, pela órdem, canocas, NA CAPITAL - São Pau- ALAGOAS
paulistas, catarinenses, gau- lo 3 x Guaraní 2 (Sábado à EM MACEIO' - Brasil 3
chos e flw.ninenses. Com seu

tarde); x Moto Clube O;
ba.rco deslizando pelas ba!1:i- Ipiranga 1 x Santos 1 (sá- GOIA'S
';;a número 5; nossa repr�sen- bado à tarde); . EM GOIANIA - Goiás 6
taçãü exibiU-Se dentro de suas

Portuguesa de Desport'Üs 41 x GuaPoré 1 {Campo Bras'lei-
,verdadeiras possibilid�des, x XV de Jaú 2 (domingo pela, ro);
travando dwelo sensadtmal manhã); MATO GROSSO
com Os pauFst1Js pelo 3.0 Pos-

C--;rínfians' 2 x Pa!nie'ras 1; EM .cUIABA' _:_ Mato GF�S
k. após .ameaçar oS favl,}rit�s

; EM SANTOS _ Portugue- 50 3 x Terrítório do RiO Bran:
até lI' ;marca . dos i1.000 me\-
tros. Contou CDln Alvaro EI_

lindo brotinho ....
ninho!

aéobe com as troças, antes que elas

acabem com suo ,roupa .•. polvilhe
NEOClD EM PÓ no intér:ior do ar

mário, em gavetas e govefões!

EM PÓ

5'0 Páreo - Out-ríggers a ranquara 1;
4 sem patrão _ 1'0 Cariócas. EM RIBEIRÃO PRETO

assinalando o tempo de 7' oe Botaf::go 4 x Palmeiras

22'" '- Nos 9óstos seguintes Franca 1;
t'vemos catarinenses, gau- EM FRANCA - Francana

chos, paul:iptas, Gapixabas e 2 :xc Rio Preto O;

bàtanos.. Nossa guarniçiilJ a- E:t\1f TUPAN - Tupan 1 x

.!ompanhou a primeira co10- São Paul:> de Araçatuba 1;
cada durante, boa parte do EM BRAGANÇA - São

percurso, cedendo terreno à Bento de Marilia 1 x Bragan
altura dos 1.200 metros. Sus- tino O;
tentou bem a virada dos gau- EM SANTO ANDRE'-

chos, brilhando ,em t:Jda a li_ Coríntians 1 -x Taubaté 1·

nlla .. ,0 i1arco blumenauense ESTAD() DO RIO
foí remado por Antonio p.1 EM VOLTA REDONDA -

Assiní, Waldemar Annuseck, � Fr:burgo 1 x Vclta Redonda

Edgar Annuseck e Helmuth I O; .

L.utzemberger. Contagem par-I'
-

I�: :�,:01f::.;��f3 f,.._;e-"-;r.j
....

c
.....

U'-a"""·�-n-e-s,---a
.....

o-.--G-.--.-N-·.--.-,-A-.....m
.....

e-'-r-ic3
:-- 5.0 Bai.all'os, com 15 - 6.0 Decisiva, p,ede-se dizer, pa- o remo local no Estado, bem
Pernambucanos, com 2 - 7.0 ra nosso Estado levantar o como o prestígi:> do desporto
Flúmínel15e, com 1. vice"'-c8mpeonato brasileiro de náutico catadnense.

6.0 Páreo ,- Doube-skiff remo, foi a conduta espetacu- V,ários ,telegramas de feli-
- ,1.0 Cariócas (7'· e �7") -11ar das duas guarnições" do citações vem recebendo o sr.
2·0. Gauchos; 3'0 Catarmenses, .

C. N. América, nos páreos de Sebastião Cruz, presidente da
4.0 Pàulistas� 5.0 ferl1ambu- o.ut-riggers a 4 sem patrão e agremiação americana, pelo
canos, não completàIído o per- double-scUll,· as quais S'Omai- ,destaque com que se 'houve.
curso capixabas e. haianos. ram,13 dos 45 pontos obtidos ram suas . guarnições repre
Heinz Steimann' e Edgar Ger- pela representação catar;nen� séntativas úa Lagôa 110drigo
'mer, ambos do- C. N. Améri_ se conduta esta que foi além de Ereit�s, domini:):o pela ma

ca local, ficaram num honro- d: toda e quàlquer expectati- nhã. Entre �s rcferidos t€1e-
50 terceiro lugar" déixand'o-se va mais otimista. ;r<imas slio" dignos dê men_

. su�erar l,'lómenlte pel1Js gua" B1umemiu esportiva pod,e ção os enviados pelo Ministro
,

.

·nabar·nos·e pela famosa dupla. Se ·orgulhar de iN'em os seis Luiz, Gallotti, do Supremo
___.....�"';'"':���':""::".......---'-��-.,....__,..-._-:---:-.,.--:-:-.,.---..,-_---__--::-_,,7" ..._--- gancha dos lrmã'(}s Schulz. remadores l?cais; Antonio P. T:ribul1Cll Federal e sr .. EurÍ:-

Corresponderam inteiramente Assi�li, Waldemar Annuseck, co· Hosterno, mentor máximo
'à expectativa. Contagem par- Edgar Annuseck, Helmuth da Federação AqUática de
:ial de pontos: .;t.o Cariócas, Lutzembel'ber, Hcinz Stein� Santa Catarina, ,b-eln .COlllO
com 60 pontos e c'om '() tftulõ manl1 e Edgsl' G.ermer; d�fen- outro ainda, formulado pelo
já assegurado - 2.0 Gauchos, dido com brilho lnVUlga.r· no

I
sr. T�mmahu.e1 Pere'ra. conhe

com 38 pontos - 3.0 Catari- Rio, o conceito que desfruta cido desportista blumenauen-
.

pcrlses. cóm 37 - 4.0 Capixa.. '. ' . se."
-

,

bas, com 20· - 5.0 Paulistas,
Com 17 -,- 6.0 Baiano:;s, com

i5 � 7,0 }'em""bucao0', com "'111"1II"oi,,,�11111111111";1111111" '''111'' III" 'ijiu'lIíi,í,jI,,"í''''!Íl'''� � 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111" IIIII!II 111111""

i:5:i€�:�;'�:�ut�; MlleroMad,e; Els�em (oeller 1- Dr. A. Tabor -

1'0 Cariócas, marcando 6' e E JARDIM BLUMENAll :; _ �

�! ��;���:t:::.a s:��:�;:�!: i: PARTOS - P��W:rL��:çg3: - GRAVIDEZ�. 1- Ausente durante o 1=_.::-_::,os .. catarmenses, gauchos, ca- ! : SERVIÇOS FRE'�NATAL =
pixabas, b�i�nDs e perl1a1�bu-' ª CONSULTAS ME'DICAS DIA'RIAS -. -11 H01U,! Ei Ao

d J. !

cnnos, rle,m:tmdo Os pi.Hlllstns it;:. .... •
... _ ..: _ � � mes e. anfHro. :.:

��������������������••������������ ,Na prov&'final do���a�a, �t"""""'""'"I""""ijh""lhijJ"""""llllhUil""""$"I"�jllllU �"nU.jliüi&iJ"illl"'"I""III""ll!lli""IHtillllfll"lj"i!1111!UIIUUUuni

sa Santista 2 x Linense 1; co 2 {Campeonato Brasileiro);
: EM CAMPINAS - Ponte RIO GRANDE DO NOR.TE

po como timoneiro e Nelson Preta 5 x Juventus O; EM NATAL - Rio Gran-
Pinith e Kurt Klupka como

EM PIRACICABA _ XV de da Norte 3 x Ceará 2
remadores. de Novsmbro 4 x Comercial (Camp. Brasileiro);
Contagem !Jardal: 1.0 Ca-

1; PARAI'BA
riócas, com 34 pontos � 2.'Ü

EM S. CAETANO � Sã0 EM J. PESSOA - Permun-
Gaúchos, com 25 - 3.0 Ca-

Caetano 3 x Paulista de Jun71 buco 3 x Paraíba O (Campeo'tarinenses, com 24 - '4.0' Ca-
diaí 1: na to Brasileiro);

pixabas, com 18 - 5.0 Baia-
EM BAURU' _ Noroeste 3 TERRITO'RIO DO AMAPA'

nos. com 14 - 6.0 Paulistas,
x MariVa O;

com 11 - 7.Q Fluminenses, EM S. JOSE' DO RIO PRE-
com 1 pont'Ü. TO _ América local 1 x A-

EM MACAPA' - Pará 3

x Amapá 2 (Campeonato Bra

sileiro) ;

NO EXTERIOR
EM ASSUNCION (Para_

de guai) - Libertad 4 x Parti-
san da Iugosláv'a 3;
EM LIMA (Perú) - Colo

Colo do Chile fi x Deportivo
Universitári-o 1;
EM BRUXELAS (Bélgica)

-,- Independiente da Argenti- r.
l1a 3 x Viena da Austria O; i

. EM GUAYAQUIL (Equa-

'1'dor) - Gremio de Port-o A-

legre 2 x "Barcelona 1 (sába
do à noite);
EM BARCELONA (Espa

nha) - Cruzeiro de Porto

Alegre 2, x Barcelona 2.

,
•

Prolissional
#

Dentistas

H. PROBSI
ClliURGIÁO tlEl'IiTIS'i'à

AO [<ADO DOS CORREIOS E T.I�.u�GItAFOS
A' ALAl't'fEDA R.IO BRANCO N. 8

Médicos

11ft CARLOS
CLINICA GERAL - CIRURGIA
HOSPITAl... "S1'i NTA ISABEV'

ATImnE CHAMADOS PEI.OS FONES:
1196 e 1633 ----�-

DR. T H u O HüHNE
Clinicas Geral e Operações no Hospital Sta. Isabêl,

Especialista em Cirugia e doenças de senhoras.
Diplomado r'll Alemanha e no Rio de Janeiro.
Tratamento pelas Ondas ultrassonicas.

DR. O. R. KRUEGER
].\f E' D I C O

Doenças de Senhoras e Operaçôes, .Ralos X
Consultório: Hospital Santa Catarina.
Consulta: Das 9,33 ás 12 horas e Das 15 ás 17 horas.
ftesidi'nf'ia Rua Marechal Floriano Peixoto. 253 -
Fone 125& (em frente ao Hospital Santa Isabel).

!S.L ';

DR. TELMO DUARTE PEREIRA
CLINlCA GERAL --

Especialista em Doenças de Criança
CONSULTORIO: Florianu PeixfJto. 38 - 1. andar -

Fone: 1197
.

RESIDENCIA: Rua Paraíba 170 - Fone 1074

DOENÇAS DO CORAÇÃO
DR. CARV,\IJHO
(EledrQcardíograiia) .,

I Av. Rio Branco, 5 (Sobrado} - i\o lado do Cine Busch
'l'ratam�nto de neurosas - (Psieoteral,ia)

DR. - 6EBHARDl "ROMADA

lUOLESTIAS DE SENROJiA:::.

DR. RENATO CAMARA
DOENÇAS INTl'ZltNAS

.

OPERAÇOES ONDAS CURTAS
Consultório:

.

TraveSS& 4: de Fevereiro, 3
Fones! 1433 e 1226

ltlpeclalist8 em alta Cirurgia e doenCas de Senhona
(.;onsuitas no Hospital Santa uatarto.a
Das 9 às 11 e das UH I'/. às 17 hs,

_ BLUMENl\U '__-aOSPJTAL 8AN'.fA CAl'AIUNA
QUvmOS - NAiRIZ E GAR(;tAN'I'A

INSTITUTO DE OLhOS

.... lO DiS. TAVARES e HEUSI .. ei IR

RUA XV DE N9V., n35 - 10_ ANDMt

INSTITUTO DE RADfuM
- DR. A. ODEB.R:ECft -

&adloterapia -- ltalos-X - i"í�lo�t)!'apia - Met�,b9
fuimo - RESIDENCIA: Rua l de bdembro; 15

'""ELEFONE. 1441

ClINICA DE OLHOS.
OU'VIDOS - NARIZ - E GARGANTA - I.G

DR· WILSON SANTHIAGO
.."",lnent. «.. jI"l\wl<latl .. de Medicina CIO (Jnl""roltla"e jJ" 8l11!,1I11

CONSULTAS, Hora.rlo, dli-"! I!) às 12 horas � d1l.� 14
ás 18 horas. - CONSULTO'RIO: Junto ai) !II'"
pital Santa Isabel

DR. Im�oD �o ���oLOBO D'EÇA I
ATENDE CHAMADOS PARA OUTRAS COMARCAS lRUA ·15 DE NOV., 1166 - 2.0 andar - BLUl\1ENAU

D R. ADEMAR LUZ
A D.V O G A DO

Atende em qU:lIsquer comarca do Estado.
Residência: - Rua Paraná, 8 -'- Fone 1602

Escritório; - Ru:>, 15 de Novembro, 340 - Fone, 1601

DR. JOÃO BORBADE
ADVOGADO

scrltórlo e residêncIa àrua XV de Novembro,
LUMENAU __ Telefone, 1560

FONE-I1HJl

DR. HERBERT GEORS
AD V O G A D O

ESCRITORIO:

Corretores
ULMER LAftRONT
CORRETOR

Rua JJaranhAo N .. 2 _ __. BLUMENAU

ZOEHRER

MASSAGENS lVIEDICINAIS

(Diploma Alemão)

Reumatismo, dáti ca, anemia§. doem;ag
das senhoras. cabeça, em'ação, fígado, intes
tinos; lU�i·"'OS •

VELHA -- Uéco Por tiO UnHío, 55
2as., 3as., 5as" .6as. feiras das 15 à'5 18 l10ras

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Inscrição ao Instituto de SurdDs-Mudos

Inscrições para. o recrutamento das
candidatas ao curso normal do IISM

(regen-

f
firma do inspetor federal re-

conhecida.
poderá Art. '3.0 - A prova de sele-

ção constará de testes pedagó
gicos pelos quais se manifes
te a vocação da candidata ao

magistério.
'

Art. 4.0 - Aj prova de ha
bilitação será aferida no local
do recrutamento da candida
ta.

Desfechou seis tiros sôore um

lo.drão que tentava aS$olta-lo
as manchas de sangue do

RIO, 18 (Meridional) - Ao

J
10, ('nele s·e verificara, confor- nenhum documento. Entre�

dar entrada no Hospital Mi- me !lpurou o com 'ssário de

I
tanto. Q:>nstatou o comissario

guel Cout,a, para ,onde fora sErvlço no 2.0 D.P., um due- que desde o lugar em que foi
t�ansportado ap�esentando fe- lo a t.iros .entre a vitima, e o e�1eontra�o.:::' desconhecido, .�.
rlmento_ produzldo por bala, proprwtano da casa 164, da- te o PredlO n.o 164, da Avenl_
na r.eg ao frontal e em estado quela Avenida. da Vieira Souto havia man-
de cheque, o individuo de cor BALEADO AQ TEN- chas de sangue. 'Seguindo 3-

branca, que' trajav'<l.
.
calção TAR ROUBAR quelas marcas, encontrou nu um individuo penetrava

branco estampado, veIO a ia- A autoridade esteve 110 10- area inte.rna daquela casa, si_ seu d'\im'cilio. Ordenou
Ieeer.
.... . .cal �a c.orrer:c.ia, mas nã? eon nais de sa�gue pelo chão, ,pa-

. parasse. mas .'0 d2SCQnh'�cfdo
A .vltIma fora r.ecolhld,� .na se�ulU IdentIfLCar � vltuna, rec�ndo amda que, alguem sacando, de um rev"lver 'fez,

esquma da AV�l1l�a VIeira po s_.esta apenas traJ�va ul? hav a te!1t�do lavar a calçada 'varlos disp3ros contra ,ele',
Souza e rua Teixelra de Me- calça0 de banho e nao trazIa ,para retira_los. tendo entã,o,' revidado. Acon..,

l,ec.e que O gatuno desapalfe,,;'
c�ra e � medico adbnbu' que'
nao sabla se o havia atingi";',
do·

SENHORES
AGRICULTORES

Acabamos de receber no

va l"emessa dmtc5 afa
mados Tratores Cana
densBs - adquiru agora
o vosso trator pelo novo

plano de vendas a presta
côes.
�

Solicitem-nos uma de·
1l1onstração sem compro.,.
misso.

COMERCIAL

:';. PAULO, 16 (Meridionali - Alvares Machado, apesar de ser

Pr-osseguiram as investigações e In- i "ruseí ". não' fala o Idioma patrio
terrozatcríós dos japoneses implica I ou não esteve para isso e o inter
dos no bolpc terrorista e de este- 1 prete teve que auxiliar os traba

li."na!o pr.��arado P�IO falso "Prin

IlhaS de int�rrogatorio. Há dez m�
crpe Asalra", Takm Rato, e seu ses que Shlzue Se acha nesta capr

.}u::;ar-tcncnte, Sanzo Kawasaki. tal e em campanhia de K,ito, em-

A fim de inteirar-se de certas i bora sabendo ser ele casado, Sua

passagens da vida do malandro, o: família reside em Presidente Pru

d!,legado Ribeiro de Andradé, on-I' dente .:: não sabe que ela vive com

tem. pela manhã, sabendo que. outro homem que não seja Shige
Kato tinha uma amasía, a qual re- I nari Fukarní, com quem se eonsor

sidla no predio n. 556 da rua Prm-: I ciou em 1948 e no mesmo ano dele
ccsa Isabel, no Brookin Paulista,

I
se separou, por seu genio não COm

providenciou para que ela fosse ã birrar com o da familia do marido.

aua presença. Shizue não tem o costume de con-

Shulzue Dan_No de 28 anos de versar com quem quer que seja.
idade. casada, brasileira. natural de Só com alguns vizinhos. Ocupando

distancia.
RIVAIS

A certa altura do mterrogatorto
o elelegado Ribeiro de Andrade
mandou buscar Ryio, a esposa de
Kato, e tc-la entrar na sala. As
duas mulheres não se conheciam.
Com grande expectativa, o sr. Ri
beiro àe Andrade disse - para
Kyio.
- "Essa ê ao amante de seu ma

rido. Não há que ter contempla
ções!"
Kyio mastígou, respirou fundo,

ficou firme. Seu corpo franzino
balançou u mpouquinho. Os presen
tes temeram que ela desmaiasse.

.

Mas nada mais sucedeu.
.

O delegado Ribeiro de Andrade
ordenou que uma caravana poli
cial fosse à casa de Shlzue e' le
vasse Kyio para que ela visse O

que seu marldo fazia á sua revelia.
A caravana partiu c lá a cena foi
bem pior. Se a resídencía de Ka
to é luxuosa, (! de Shizue é IJ.�Jll

(Conclui na z.a pãgtna letra J}

Nau CDD&OrÓariam os alia�os
com as &8D�ições· �e Pols�am Esteve ontem,nésta cidade,

precedente do R'o de Janeiro,
o professor João Barroso Pe,
reira Junior, do Instituto Na
cional de Surdos-Mudos, da
quela capital e que óra se en
contra no Estado em missão
de ':.rganizar e fundar uma ins
tituição regional nos móldes
daquele famoso instituito.
Na sua vista á Prefeitura

Municipal. o professor, Barroso
Iocalizou os dívérsos aspéctos
do ensln; aos surdos-mudos
no pais, tendo aquela institui
ção estabelecido um recruta'
mente nos Estados de candi
datas á alunas do curso nor
mal do Instituto Nacional de
SurdosMudos. Com esse -obje
tivo, o aludido educador dei
xou as necessárias instruções
na Secretaria da Prefeitura
Para I) curso em apreço, íns,
truções essas que públicamos,
a titulo de curiosidade:

cial (basico) e normal
te) de ensino)

2'0 A média não
ser inferior a seis-
3.0 O cértlf'cado deve

.. Prepare -
• • futuu de
sellfilh
damJrH1Je

IOFOSC4L
•

l"IUBURGO, 18 (UP) -- receu que manííestava uma 0-

Falando a respeito da come'

I pintão pessoal, acrescentando
renda dç Berlim, o dr. James que mantnha prudente oti,
B. Conant, alto ocmíssárlo mísmo.

dos Estados Unidos na Alema-Inha. manítestou hoje a opi- Segundo o alto comíssár+o
níã, de que os aliados Ociden_!'l1orte-amerícano.

a latitude
tais não concordariam em cír- dos russos durante a conferen
cunstancias alguma com a ela de Berlim, permitirá pelo
volta às iccndíçõos de Pots- I

menos estudar a posição so

dum. O sr. Conant, que falava 1 viética com referencía à ques,
em Friburgo diante de estu, I tão da reunificação da Alema,
dantes da Universidade, cscía nha.

ter

Não terá longa vida
. o novo gabinete
ROMA, 18 [DP) -- Espe

ra-se que 'o sr. Amintore Fan,
fani apresente sem demora, ao
presidente Eínaurü, a lista do
seu novo ministério. Fanfani
já elaborou uma lista de no

me, que representa a tenta
Uva final do seu partido cris
tão democrata para manter
um governo d,) chamado "Ca
minho do Meio". Entretanto,
os observadores dizem que
mesmo se esse govêrno con

seguir a aprovação do par
lamento, não' terá lenga v.da:
pois afora um ou dois inde
pendentes, só ' compreende
membros do Partido Cristão
Democráta.

Acidentes na Central

Com o incendio os passageiros
..

atiraram-se ao leito da ferrovia
"Art. 1.0 - As candidatas

ao curso de Formação de Pro
fessores do ensino prirnlrio
para -def'cíentes da audição
e da fonaçâo- serão submeti
das a duas provas.

a) habilitação
b) seleção
Art. 2.0 - A prova de habi

Utação constará de certíflcado
do curso médio no qual cons
te a média final da quarta sé
rie do primeiro ciclo.

1.0 O curso médio de que
trata este art'go refere_se ao

primeiro ciclo do ensino se�

cundárlo (ginasial) i comer_

-�-------

. RIO, 18 (Meridional) -,
Percebendo o perigo, al- ção de Deodoro um bloco

Na manhã de hoje, nas pro-: guns passageiros do carro a- de fosfores americanos. De
ximídades da estação de tingido pelas chamas, co- vida ao calor os fosfores in

Triagem, um trem elétrico meçaram a gritar, genera- cendíaram-se, provocando
que procedia de São Mateus ízando-se � pavor. Muitos o pânico. Os, passageiros do
sofreu curto circuito na a- se atiraram contra as portas elétrico começaram a grl
Iavanca de contacto com o

I
de vidraças, na �nsiedade tar que o trem <estava pe-

c�rro motor: Em cons�q�en de ganhar o extf:rlOr.

I gando fogo, resultando va-

Cla! teve Origem um

lnçen-I S d' rios passageiros sairem fe--
dio que rapidamente to-

em me Ir as consequen- 'd
.

, .' cias aqueles que encontra- rI os e que, depols foram a-
mou a parte supenror do '

t b t t' tendidos pelo Pronto So-
segundo vagão da compo-' ram a parI fl;t a der fa, a l�a· corro.

�

sição. ram-se ao
. e! o � errOVla.

A composlçao, amda em

movimento, levou os ti)as.
sag2iros feridos, em estado
grav!,!. Dois passageiros es

tão em estado de lastima,
enquanto os demais foram
nedicados no Pronto So
corro e, posteriormente, re
co1l1idos às suas residen- _

Como parte dos aconted
mentes qUe ontem se desen
roloram, com a visita do go
vernador Lucas Gareez ao

Catek\ podemos adiantar de
talhes da vis tJ realizada há
dias pc].:.' sr. Janio Quadros
ao presidente Vargas.
Em primeiro lugar. o pre

feito de São Paulo não foi
chamado a esta cidade, mas

s:Jlicitara, vinte dias :antes,
uma audiencia com '0 pres'
dente da República; em se-

(Conclui na 2a. pagina letra AI

-----------------------------�------------��---------

Marrey Junior, candidato
comum da Irente PIB·PSD

CUlha Bueno

,

Preparos técnicos para
ii Conferencia de Berlim
BERLIM, 18 <DP) - Peri

los das Quátro P,.:tencias co

meçara.m, hoje os preparos
técnicos para a conL8rência
dos respectivcs chanceleres.
H Se inaugurar na segunda
,feira próxima. Os respectivos
comandantes militares, que
chegaram f'nalmente a um

llcõrdo, sobre os locais em

ql',� se realizará a conferên
cia, ':rdenaram aos seus téc
l\icos que completem seus pla
nos de segurança, comunica
t;ões. traduções, cobertura de
imprensa, e a constituíção da
secretaria.

para a vice-pres idenciacias.
RIO. 13 (l\1'.erid.) - O go_. ace'tação da candid'atura Mar

v�rnador Lucas N·,:;g.ueira Gar-I rey Juni�r, do PTB, em cha
ces esteve sexta_felra passa- pa com o de1)utado Cunha
da nesta capital, demorando-, Bueno, do PSD· Estaria for
se :alg'umas horas, o bastante mada, assim, a frent-e pet.ebis�
para entrevistar-se com o pre- ta-pêssedista a terceira can

sidente da República. O pri- didatura, e-dt suma, para en
meiro r02sultado de tão ines- frentar os 51'S. Jani'J Quadros
perada visita, segundo as in e Adhemar de Barros· Do in
formações procedentes de formado, resulta: 1.0) cp.ns_
boas fontes, foi o seguinte: a tatação da nossa reportagem,

------------------------------------.......---� _.;._ de que ': PTB reivindicava o

Em conslruça-o a Re"'de de Silo's e ��,m;;:taO c��g:iC:S��� ���;��
com �l governador Lucas Gar-
eez; 2.0) a veracidade da lis-

IIrmgze1ls de lrllltgo em Sanla Calarl-na .��e:i�II�l���·:��b�l�::E���:II .,., II II Reestruturação do PTB' pau-
lista.

BTO, 18. (Meridional) - mentes misturadas. O sr,

I seguirá brevemente, a fim BORGHI-GAItCEZ
o;; armazens para a estoca-I José Soares Brandão, inS- de que até maio próximo

Através de informações co-

lhidas nesta capital, a nossa
gem de sementes defrígJ;) petor regional do Serviço possa ser feita a distribui- reportag'2m política Chegou a
no Estado de Santa Catari- de Expansão do Trigo, co- ção entre os agricultores in equiparaF--se áquelas da pro'
na estão sendo equipado3 municou ao ministro da A-) teressados. pria caPital paulista, l1otícian_

• . d;). detalhadamente, os acon-
com maqull1lls. s31ecionado- gricultura que �stá provi- Maquinária para os tecimentos que ali se deseu-
ras de modo a que a distri- dencialldo a aquisição de se silos e armazéns rolava,m. Em destaque, demos
buições no ano em curso S'2- mentes de trigo no Rio Foram desembarcados a noticia da terceira candida-

ja homgênea, livre de se� Grande do Sul, para onde 231 caixotes contendo ma-
tura e !:.s .esforços que se es

tavam realizando para a for_
terial, composto de secado- mação da frente Borghi-Gar-
res e eloavadores, para os ar cez., cem o apoio do sr. João

mazens de trigo de Joaça- Goulart, ministro do Traba"
lho. presidente nacional doba. PTB. Agora, p:Jdemos revelar

Na próxima semana, de que o sr. João Goulart com
acordo cóm a informação pr.Ol:neteu-s� a �ea1izar 30 co

recebida pelo ministro João IlUClOS no mte�lor ?e S. P<�u_
Cl 1

' . . .

d 110,
,em pontos chav,es do seu

eop las, sera lUlela.a a território d� maneira a in
instalação do silo metálico .fluir, CO�1 a sua popularMa_
de Chapecó, em t�rreno doa de junt.;:! às �n�ssas trab:llha

do pela Municipalid:ade, doras, 11:\ elClçao eh sr. Mur-

d
.

1
rey J'umor.

estll1ado, igua mente, ao NEUTRAlrIZAÇiiO IlE
armazenamento de semen· JANIO
�s. • _

Em Joaçaba, grande cell- ! Regelfarao OS
tro produtor de trigo, foi' ,

iniciado o serviço de remo- ii proposta russa
ção de terras no local onde WASHINGTON, lU CtTP)
se erguerá o sílo aéreo pa- _ A délegação dos EF.. UU.
ra a estocagem da producão na conferência de Berlim re-

(Conclue na ".a jlg. tet1'3
J

11:) jeitará a proposta russa pa-
<.

I r<l uma conferência das c'n�
_____� _'___...;., _,..--..-- c� pokmcia.s, c.om a pa�tícipa-

8 • ... • • I çao
da' Chma ,",omUlllsta,!l_

P A R A f E R IDA S, I
fim de examinar a situação
mundial. Isso :lbi o que in;..

E C 'z E a..i A S formaram hoje funcionários
, 'JV" I no·te-americanos· Acreso�n-

I N F L AM A ç Ô E 5 taram que Os EE, uu· se 0-
� Porão mesmo a urna d'scus-

C o, C E 1 1'1 A 5 são prolongada de tal pro-
I'í. I posta, afim de impedir que a

F n I E I R A S
conferência seja -dcstinada 11

I'í. I outros assuntos que não lÍ.
quele para o qual foi convo-

E 5 P I N H A S, E TC. [':ld:l: o problema Ih, I\!!'tn;'-
.. ---,.,.."""-....".........---"•.-

nha e da Austl'ia.

Enquanto isso, na estação
dê Deodoro, outro 'elétrico
'da Central, que procedia
de Nova Iguaçú, foi envol
vido em um acídentk! em

consequencia do descaso de
um vendedor ambulant'e,
que deixou cair na esta-

Limpou depois

Eleições para os
" , I11III

no·vos mUOIClplOS
k'PQL1S. llJ (A. Merc.) - '1'0- pertnitirã iniciar SUa vid:a .autono...,

ma com bastante folga e com pos_
sibilidade de um excelente 'Pro
grama administrativo.

UltlU o numero 1331 a lei da nova

Divisão Territorial do Estado. pro
mulgada pelo dep. Volney eolaço

,
"';} Oliveira. presidellte da Assem
Néia Legislativa, na ·conformidade
do pronuncia'mento das Camaras
l>hmicipais qllc Criaram 15 novos

municípios.

rvlais� \11na vez, assinl. o deputa
do Volncy Collaço de Oliveira :se

credencia ii gratidão do povo, pai,
não {orl! sua previdencia em pro

mulgar li lei com data de 30 de

janeiro ultimo, 05 novos municipios
ficariam privados da SUa cota vin

do d'O imposto da renda.

Por este motivo, o nobre parla
mentar vem recebendo telcgram"'3
de aplausos e reeonhecimento, de

inumcras pessoas de dc�taque dos

o diplollla "cm datado de 30 rle
j�!,,)h·o ultimo, e com essa provi
dencia, o presidente Volney Col-

1a<:0 de Oliveira prestou relevante
,.erviço ás novas comunas, pois

tO-'1rda,:; poderão r...�ccbcr ft SUil cota
d·.} i1jjPllsto 1I� renda. e isto Ihe3 novos mUIÚcipios.

dos na segunda quinzena
Fevereiro.
Art. 6.0 - As candidatas a

escola Normal do I.N .S.M.
deverão preencher as seguin
tes condições:
a) ser brasileira
b) sanidade fisica e mental
c} ausencia de defeito físi-

co ou dsturbío funcíonal que
contra-indique o exercício da
função docente;
d) bom procedimento

cial
(Conclui na Z.a ·.págl 'a letra 1)

ArL 5.0 - A nr rva de se.

leção :;:,','! fará na Capital Fede
ral, no curso Normal do 1n5t:
tuto Nacional de Sur'dos-Mu-

foster

WASHINGTON, 18 (UP)
- A Ch na comunista não P'J
<1;:; ser admitida nas Nações
Unidas porque não 'respeita as
normas elementares de condu
ta entre as nações. Isto foi o

que afirmou hoje o secretário
de Estado. sr. John Foster
Dulles, ante a subccomissão
de relações exterior.es do se

nado· Mr· Foster Dulles com

pareceu ante a citada comis
são para iniciar cs estudos no

sentido de promover modífi�
cações na carta da ONU .

uma nová carta do general
T'hlrnaya ao ge'ne ral Hull, -rea
firmando o seu ponto' de vista
a respeito dos pr síoneiros, so

bretud;: de um "novo plano"
que O comandante idiano teria
elaborado sobre estes últi
mos.

Questões praticas para
a reuníão. dos Quatro
.Grandes

BERLIM, 18 (UP) - Téc
níCo.s e altos comisSários fran
ces, britânico norte-amerÍcanQ
e Soviético, .em Berlim, reun:
ram-se hoje à tarde no Esta-

Dive.rgencias sobre {)

repatriamento. dos pri_
sioneiros na Coréia

LONDRES,.18 <DP) - "O
Governo britànico está de a

cordo cc m a interpretação da
convenção ele armisticio dada
pelo general Jhon Hull, co

mandante em Chefe, das Na-
ções Uni!las na Coré'a, !em
sua carta enviada ao:) g.eneral
Thimaya" - declarou hoje o

porta-vós do Foreign Oifíce
em resposta a uma pergunta
s:bre Q desenvolvimento' da
situação em Pan Mun John,
nestes últimos dias, O porta
vós acr.eseentou que a Grã
Bretanha "estáva iem total
desac·.:rdo" com a tese du ge·
neral Thimayá, segundo

'

o

qual os prisioneiros que não
querem ser repatriados devem
ser mantidcs em cat'veiro até
que a con:terencia polítíca te
nha tomado uma decisão a seu

re.'5pei'to. O porta-vós disse
ainda que o g·overno britani
co não tinha conhecimento de

,

seu qUintal

NEGOU TUDO

Rua 15 de Novembro
..1811 __9
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