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íJ jUiz que decidiu no ea-
Iso da Irmandade do S"ntis·, r; cimo S:;crllJ11eul0, íê'lo eon-

Itra :J. tece iSuGtentj'ld;;;, l',·Ja
.autorãdade eeleelasttea. Por

IlUdiS'
respeíravet que- t�n113.
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I
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(3eorgino Avelino Denunciando O Fato
'.

I ais de 40 mil soldadosdos EE. UU.
foram enviados para a-- Coréia

, Washington, 16 (Uf") 'e noutros dias da semana o de Q. G. respondeu -ao meio dia

Mais de quarenta mil soldados presidente Truma'l1 recebe pes_ de hoje: "Não, mas está muito

norte-ameríoanos já foram soalmerrte o generaê Bradley, prõxtmu essa hora, e foi para c·

enviados dos ESlta!d.os Unidos para o ouvír sõhre as opera- vital' O desfecho da. ofensiva, no

para a Coa'-iQ� desde u invasãd �'õe" na Coréia. último momento, que as super

��;{jmn'I1Í'ijtfl;. Bsbl. informação Paris, 16 (UP) - O Comité fortalezas realizaram esta ma

:foi'drtda !por um porta-vós mi- Nadona.} do 'Pais , que. reune nhã um bombardeio espetacular,
Iítar, A esquadra também jornadistas, escritores e síndí- como não se via desde os bom

trimsportou ,paro Ill' Coréia mai" calistasl franceses, dirigiu ao nardeios que assinalaram o co

dxnn e meio milhões de tone- secretário Geral dn, ONU, sr, meço do desembarque na. Nor
lihl�l;; de carga e mais de dois 'I'rigví ..Me, ao presidente Tru
ü1í:!hões de barris de pétr6- r-ran e ao marechal Stalin um

l'ep, telegrnma, dechn'anoo, ,

A l)HZ deve 'ser restabelecí
Washington" 16 (UP) - O da na Coréia, dentro das deci�

presidenfe: Truman conferellA sões da ONU. Deve sei' p>nvo�
t.iOlí hoje, durante :vinte 11Ú-' cnda no lll'ais rápido prazo pos
tHltó�, eom o ,general Omar sivel, sol> os uuspidos do mes

lkacUey. presidente do Comi- mo organismo uma conferen
. � do 'Estado M<31lor Àmedcál�?, da mundial, '11; qual os repre

,
l'iobre a 'sitllação

'

Doa; Coreia sentantes dos cinco grand.es

lTambem ·p:u.rtici!pa:,mm da con-. 1lOVOS declarem definitivamen

"'1' fere?�ia 1'ários' ,.me;u"bJ·os do 1e paz ao mundG. Hecorda-se
,

", .(or!lJ;t�, �'SS�S, e;n:�revIstas cm:�l qUe esse corrúté Jfrnçou rr'ecell

" o."·.d!\er�os chef<:s dos e5'tados temente 1,lIIl aipelo a iodos os

'l ;l1lf��2r(:s� r:aJiz�n;-se ;todas as homen_s de: �oa vontade Pa'!à
� q�.:·.tns fel'l'as,. na Casa BI"ll\fiCa que nao linntassem sua açao

__�-,-_�_�",:-� _:__-,- �_;;;........;;_,.._;.__.....:::_ _,;; "_:' :.:...:___:_.;..;,..' �_ a proibição única homba· ato-
mica, ,mas exigissem a conde�
·llaç.ão de'qualqUer ogressão e

coioeação da. guerT;:'l, fora. d31

lei, .sou qualquer de suas for-

TELEFONE 109�
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Ca1xa Postal ns

dênunctando vrolen

que três pessedtstas
Estão, refugiados no

denuncia.ndo

II

nSIVã

TOQUIO, 16 (UP) - Acredi

tais que tenha sido iniciada uma

grande {)fensiwl.? A' essa per

.gunta, formulada pelo corres

pondente, um porhlrvós do gran-

Gr

mandía.

I����'""��-

Venda avutsa na
I

IUEngraxataria :rvliro"

('Uj'S\J l,,"n, i'l, Instuncla GUP�·.
l'i<)l\ é Sêlt1TH'O .adl.uiSsiVel
qlla t.t'uh:,. l:nlllo erro e esse'

-

possa Bel' eDt,j'igido�
O� !it"!fumúúos do dIgno.

juiz :\15.0 convenceram os lei""
t::d%! n�m;:;r: cientes e est.a"ll
JnDS �:�rl{�f1 i.h: que não :fol"
j'i_:.if;1 )íi:,:U�]8. nesse e:J;SO�

,X -

Dil"-,'�'" ;;, qUê a lei é fria e
(':�,!!,a" 1],;0 enbendo na, l;ua,
.:':; Pi·f'<í::l.<l.�tu� 11�]O n-tngisfrado
Í'.l.hlSi�lt�t;.;(.;\.'_i: que esi.rita
:rlh�nt2 i:Ú.l{) ce a

..[ustem ii, sua.

r ;g'ü}'ü::a jnL.? rpret.ação"
Fol;j: :-t:'_ asslm :fosse, rrun

(.'], I1Di]("rii!, .:3conteeer' que em

gr:ni de- apelação viessem as

f'éi)t-e11�a8 a ser reformadas ..

Preci;:�mente para subme

j('j' o julgado a exame e ai)

(;i'íterio de outr-as inteligen�
eías, . .é que existem 09 trio:>
uunaís de apelacão e revisão,

X
O bom senso terna i'viden�

te qii'3 não fi possível que
lima ú.;:cneiação reUgio�� .

'

Jttndada purn, promovej- o
J

culto, se re neto centra a au

türida.1e ecj('�iai3tica e reou

E," oubmeter-so ao DirEito (3a..

nóuíco ,

SGrht. a 'h'ltal subversãé
ii,,:, princípios básicos que
]:t:f(l.=:11l as, relaçõf"s da. híerar...

qula COlá os fieiD e as. orga

nlzações da fjeds. t:xistentes

:para colaborar nos fins es-

pecíficos da religião. Sem

podei' celebrar atos do culto,
separada d::t Igreja pela ex

eomunhão dos seua dirígen�
t"", a IrmanJi'ule do Sílntis
símo Sacr:ml�llto será como

11m galho ápüdreddo, Perd,e
l':'i n, subst nnela. e a reatída

dr- �la �11� exisisTIcla moral.
--

GarantidaaRPuraçao das
eleições em Ir inta dias·
Juntas apuradoras (om um só juiz

RIO, 16 CMerid.) - Desde

que foi sancionada a lei 1.16'�,
Código Eleitoral, patisou o T.

S, E., a receber telegriunas de

todos os T. R" ,pedindo ins-

truções como proceder na a

'l.l:l (UP) - Com o
pura�ão do pleito, pois o ?<l'ti

hnpeq,ir o desfecho go 27 do Çódigc exJgia que as
'

,�itin:;i:ir��d{>.. \}i'é,�i!'�Y:�' ,-!l?', :rEent� .Juntas. AI'uradDr:�s fQs.s!1;9;);, fm'-
.

dó rio' Nhlüong, dbnt",' de ,\'\',H:- madas irar três -Jüizes 'dê 'Di�

,"van, super-fortalezas ameriC:Jr reito. Akgavam a, illlll0ssibíli�
,

nas' Lançaram um "taIH."ü" de dade de isto acontecel�, não só

bombas" ,mbre quatro ti cris di, devido ao, ilOF,SO deficitário 12is

VÍEões FOrÜ,·core9111l;1, cüllcen' tema dB transportes como

traduz ii. margem ocident.al do tambenl, por não existir núme=

rio e p"ontas ]}3ra. atl'l1V€flsá-Io, 1'0 de magistrados suficientes,

para inve'stir contra 'l':wgu. Na distribuição para organi
zação das i41struçôes, coube

ao ministrá Cunha Melo .a par
te referente 11 apuração. As�

sim, preliminarmente, tratou s.

excia. de C'oll1o:_lleveria ser in

terpõehdo O artigo 21,

Apôs yarias di$etlssóes , ôn

tem, foi votada a matéria.

Tr('� ministros opinaram pelO
respeito 'a(\ Código (Juntas
éom três juizes), .enquanto os

restantes pela
'

d�clara,ção de

impraticabilidade dclf\. Os pri..,
meiÍ'Os. Ribeiro 'da óo"ta, $a..
VOÍll, Lirl'li é Sá 11'11ho, e OS �e�

,. glm�1o�. .'Óibha-·:ii·re)o; 'MaCha!.
do Guimal'ii€s e Samp3Ío Cos�

-Conclui na fjUiTItil página.....:.

milli!lllli;liHliillimiHUHllnin!i�:

TYREsutES �
dá &lova vida aos§
p n e II S de seu§

:: carro ª
IIUilllIlIlllllliUUlllillnlllllUllllnu

Hão está· consolidada a éandidalura
do sr. Café Filho à vice ..presidencia
Conferencia dos chefes populistas. sôbre o assunto

RIO, 16 lMeridJ - Procu

r:unus 'ouvir n[)van:.ant.� o ge

neral Góh:::
"O encontl'O foi um. compJ<:

mCIlto do ,anterior. Nada tra

ta.mos de €spJ;cial. Apenas
concluí alguns raciocillios. Na"

,da d€mais houv",'. Raspon-
dend'O a. uma pergunta, disse o

general Góis Monteiro que co

municou aI} presidente o teor

g:�:[��i€f:i:i�:: lmanba a escolha � D S can�idatos
;:J��;':";:}��::���"::: ,do rT8 local às ,róI1mas eleicOes
�::;:S,n:3!o::it��

sr. Getulio

Reunião do diretório municipal petebista
"Não posso julgar as acon

teeímentus a priori" - res

pondeu. E sÔbre. como enca

raVa 3J candidatur:l do ex-dita
dor. disse:
"Uma é 'igu,aI à outra'".
Reafirmou mais! uma vez

que não falára com I) sr. Ge-,
tulio Vargn's sôbre o caso da

vice-presidencia. Elra u m :l.

que.stão interna do PTB e do

'l;'SP, com a qual nada tinha a

-ver.

A ê�5� ·a]tura, pareTa. cah(�

um rut>loe1nio. Se OB f1rs. G('

tuBo Vargas e Góis Montejt·o
n.�da, querem 110S seus {'ncon

,iros senão t.rocar idéia s, por

que razão 09 petebistas lhes

dã,o tanta impOrtnncln? Por

que l'lão 'l'lWrcndOs os encon

tros 'em lugares diversos e 3-

pós, ,suas declarações são {"'das

cheia..<: .. , Há. 111go, com 'efeito,

que unO I;lstá hem claro.

Qtl'anto a candidatu�a do sr,

Café Filho, ainda não está

CC'l1solídndl1. () Sr'. Adhem:lr

de Barros per-manece no fil'

til!'! r,ropõsito 'de' imÍlo-l'l' de
"qualquer 1l1aneira e em ,visf'1.

disso Os 'Perr!bistas recuaram

um pouéo. Uma. prova porem
que nem tudo estâ Te,solvido, é

que o sr, Dallton Coelho não
''''.

migos

com a arma do

TOQUIÓ., 16 (DP) - Um por
ta-vós do Grande Q. G. amm·

dou que 98 Imper-fortaleZ'il,s ini
chirnm hoje o bombardeio dum

retângulo de cinco e meio q�iTó
metros Oí' oomprimento, formfi
do pielas linhas inimiga.s diante
de \Vaegwan" com o intuito de

impedjr que o inimigo desfeche Gal Mae Arthul'A Comis;;ão Executiva 00
, RI,0;,16 (Merid.)·- A im,pren-- Partido Trabalhista ,Brasi- uma ofellsiva contra Taegu pelO, Um ba.talhão norte-americ'lno
sa divulga destacadamente a a· leir<! em Blumenau, por este

'I
eLxo "\Vaegwan-Taegu". As for., travou combate COIn elementos

,

tftude 'do .sr_ Barbo,sa Lima após meio', avisa aos' senhores talezas iniciaram o lançamento

I inimigos que havhm atravessa·

I
à]lOmologação. dá', candidatura

1:,
membros do Diretá-rio Muni� �e 3�80 bombas, mq.:llo�iva'S,. de

do o rio no setor de Songdong.-

do' sr', - Aga.me�·o� :Magalhães 'ao cipa!' que, !lor motivos dê! voa hbr�<; c.ada uma. AcredIta o: No setor mantido por tropas sul-
governo de Pernambuco, através força, maior" 1[l, reunião que llOrb-vos que o rewngulo bom-

coreanas dois tanks inimigos fo-
uma. nóta publicada, renuncian- hà,vi,a ;Sido marcada para o baTdeado cOnt,em quatro a 5eis

rum destruidos por bazzokas de
.

do as atiVidades partidárias e dia 17 do corrente, ficou divisões inhnlgas, 88 milímetros.
oentreg,!1ndo o governo do Estado t�arisferida para o dia 18,
13.0 PSD. Acreditarse, frizam os (séxta�feira), 'em local a, ser

.jornais cariocas, que 10 PSD ain- determinado
,

ôportunameute.
da :assim reafb:ma.rá .sua confi.a.n- A Comi!mão

çà no chefe do executivo, que

I Blumenau - Joinviic I

VIagens rávidas e seeUr8!l !Õ I
I EÃ"'PRESSO lTA.JARA

TOQVIO, 16 (Df') - Eis o tex

to do comunicado do !Oitavo exér
clto norí.e-americànc, distribuido
as dez horas da. manhã:

IAulori�ado 0&l R..1. a --requisitar força feder�1 para
igarantlf a liberdade- de ,propaganda- eleitoralIMedidas tomadas em faceda denu'ocia da UDN, PSD ê PR de S. Paulo
I RIO, 16 (Meridi�nal) _ Deu para, que: 'a ;rO]l9gaUda dO's 'pa�- ficialismo paulista cstá criando

I
xito de uma campanha democr;a"

entrada no Tribuncl Superii)r tidos. se realize em plena liber- em tod!o o Estado, o PIlrtido So- tica: Há dois dias, um dos che

Eleitoral o séguinte oficio, reme- dad:e e, com as, rumil �rrÍPlas e se- ciaI Democrático, a União De- fes do Partido Social Progressis-
tido pelo sr.)3iaJS Fortes, minis- guras garanti,as, cohfi::l1'Inc- vem mocrática Nacional e o P�TtidD tá'assassinou, em Votuporanga,
tro da Justiça: "SenhOr Presi- reiteradamente afi;rmahd'O, cum- RepUblicano vêm, pelos presi- weStlgloso cc.;r,í:'eligiOllário do P.

dente: Tenho a honra, de trans- pre-me· SUbmeter' aquele doeu- dentes de suas Sl.)cções estaduais S.D. Hoje, grav.es Í\cQntecimen
mitir a V. Excia.., r,ela coPk:l a- mento, á elevada apl.'eéiação, des- tra:llE'l' ao conhecimento do Go. tO>l ,acabam de' ocorre):' na vizi
n.l'lxa; Oi télegrama que (} sr, PreLo se .'Tribunal Superior ll;Íeitornl, veruo da Rephb1ica que _se :iniq: nha cidade de' Sãol Be.ronrdo do

. "Sidente da Republica: -recebeu para. as provídl3iIciás-'que jlÍlgal' da, par� o.povo paulista, úm re�! <'C:"lmpo, onde, após serio eonfli-
.

"das Secções Estaduais do PSD.
'

cabiveis". '

, "

gime dest'ina(io a embar.açar-lh6 f to., se estabeleceu 'Verdadeira sl-

T.JI.iN e PR, relaVV".amente ás e- -,TEXTO DO TELEG-R,1JtIA o exercício de votar sem rísco dá r tuação ,í:le terrór cont.ra' os ad-

leições de
_

3 de outubro, n.ó Es- O �elegram;;-em retér.ench é.) propria v\d�. N(l;ticia-"� que no� I v�rsar�os do' governo qii.? infelh
tado. de SaQ Paulo•. Desejando o segumte: "Sao paul!) -: Exmo. chegam do InterIor dizem que e CIta Sao Paulo. Alem diSSO, ,se

Go�erno contribuir. ])01' todós Os .

sr� 'Preside:,te _ Dutra, - Catetl' prOgrl;tma do governo estafiual I gÚndo info":,3.Ções _

fidedignns, 1metO.s ao seu alcance e, dentro I - ApreensnrO::I" em face da at- coactar, por todas as formas, � I foram dad,a,s lnstruçoes aos' de

das limitaçõea çonstitucionàis; t m'osfera, de vJorencias que o O-liberdade essencial aO ple;ao ê� I-Conclui na quinta página-

::eguirá para o norte com o sr.

Getuliu Varg.a3. afim de c(Jnti�

nua.r nas irnporta.utes negücia�
ções políticas no Rio.

, Enquanto isto, confirma-Ec

que o regj"tro da candi(h;tu�

l'a do sr, Café Fiíh'G será fêit�

em separado e que o ,sr. Adhe ..

mar de Barrds voltará hoje
de São Paulo afim de manter

com o sr. Getulio Vargas uma

conferel1cia, possivelmente si)..
bre eSfle a"'�Hlntoo O "r, Adhe�
mar de Bano'", no entanto, ;
não seguirá para o norte,
A viagem do lll'. C-Bt,ulio

Vargas ao norte terá. lugar ar ,

manllâ. O ex-ditador dormirá'
em Barreiras, e prosseglliria "ia..
-Conclui na quinta ,IJ'ágina--

__________ __..._..--
;..��_ --dlJ._._"_.�

Dos pattidos que concol'1'erão cos dia,;, tflnlbem O partido do

ao pleito de outubro próximo pa- sr. Getúlio Vargas levará ao co�

ra a sucef'isão do governo mUIli- nhecimento do eleitOrado a. Sua

cipal, apenas o PTB ainda n5.o chapa, Assim, jã no dia de amaQ

havia manifestado a opinião dos nhã, sexta-feira. devr'l'á ter lu
i gal' uma reunião do- diretório lo�

I. cal do PTB, 110 salão do Hotel

\ São José" q 11 a n d 'O S e r li
,: d<!liberada sobre a indicação dos

I' nomes .que dEverão ser apresen�

.

tadofl nu. convenção munidpal
'{ qU(; Vi) trab81hlsta.,,, efetuarão do�

I mingo próximo.
'

I C"minl1a de,starie o PTB para
a partíeipação defhlith'ta nas

, eleiçõe;; vindouras com candida-
tos próprios, o que virá PIOr cer�

to em.pre�t(l:r feição dIferente ao

grande pleito político. Teremos
ires partidos apres.entando, os

I seus c3.udill>.;JtOS ao eleitorado,
! laguns dêle,s apoiado:; pelas fa

í ções políticas sem candidatos
! próprios.

'

I No que se l"efé!'8 aos nonUlS!

j que reunem nniOrüf.l proba1ida
des denho <10 PTB, :não conse�

guitt :� nossa reportagem apu-'
rar a1go 'In" pude.sse ser lev,add
':'IO conheclmenl,ü, dos leitore�.
Apenas após :t. reuniiio de ama·

nhã é flue se ;;'abera. quais os

candidator; qm� serão ilpreesnhq
dos na conven6;:; de domingo, ,.)

Sr. 'Domingos Borha
seus convencionais quanio aos

I
nomes que indicará pura' a, mar
cha às urnas.

I .Agora, porém, dentro de pou�
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, vfiif�" vendrável da'. rüi- cá !'-Tációnal o prestígia pu':" apenas, a. trabalhar pelo.
�iQ_n;iiligãae Bra:§l1eíra: Pi"'':;,- que-' reconhece nele i) '110- Brasil, respeitando e fazen-IA'vidêncial 'pQl' "excelencia, roem predestinado a. im- lo respeitar a sua. Consti-

qu.e �énl se impondo no eon- olantar em nosso 'país um tuição, as suas leis. Isto e:e 1
'

eeíto publico desde o glorio- Governo de Salvacão NnCÍ<' cumprirá. E será isto, o suo

í'ió'\di:a� q"l.�'i1asIPraíaC; r:Jr I •
ficiente para a salvação de I

'

ç�1)aCtt��ha;. 'deferid�ndo o li 7'"�-�;'7'"--:,. ;., nossa pátria. Respeitando a

seu 'ldca! demócraüeo, a
' Constítuíeão da Repl'lblica,

frelltl? ,'decpe;wito compa- ,.:.,
..

'

a nossa C�rta Magno, ele a-

nheiros desafiou uma enor- plicará. com hc::nestidade:1:; Ií-pe,fórçâ, inllital' e de peito rendas da Nação, tr-ab.alh a-

á.désco'QertÇ> avançou por 50

I
rá pelo bem estar de seu p; J- 1

brs;as 'baionetas dos deferi- vo ; e, fazendo respeitar 3,SI
sores da. .(};jgarquüi goYe�'-1 lei" ele acabará com

- tudo:

nameRtál-daquela época. O \ .

.. que está errado no País. A-

Biig�P:m:'rb., 'dtlrarite toda I' j cabará com as «negocia-
!luayida,;tderucada sempre a i I tas», com os «afilhados»

c�úiJa .da Pátria, jamais '20- ! 'que são aos milhares per-ca-

meteu"uma falta voluntária.

I'
pendo dos cófres públicos

Honrem puro, religioso; me- sem trabalhar, sem produ-
t�ép, intelig.ente e estu- zir. Acabará com a «corja»
d�õ�o, tem vivido para a 8tH' de warasit,as» que por to-

Tetra; estudando seus pro- t a'fI parte so assinam o pon-
blémas e dando aos seus pa- to. Fazerá enfim, com cue

t:H.êio!?, exemplos de traba- todo
_
o Brasileiro, trabalhe,

Ui6;; honradea e patriotismo
. produza e se compenetre de

sem fpar: .

I seus deveres para com a Pá-
" "....

•

.

<Ó;
. 1 Brigadeiro Edu.ardo Gome" t

.

� "
_ , . ..

�

.

�na e assim resurgíremos
'Não ,é; .o Brigadeiro EdU-,

nal. O Brigadeiro ao acei- desta triste estagnação em

ardo C,OJllCS, l�m político na tal' sua candidatura não as- que rios encontramos, estag
ve�p-àdeira expressão da pa- sumiu nenhum cornpromis- nação esta; única e exclusi-
�avfa., A Uniãó ePruocrati-! so político; comprometeu-se 1 rConclúi lIa 5a. PâgilWJ �

Ile
"�....

. i,É <:Griitnn se,

cr

��ímme'!te pm-». E assira,. e:u!
ç:ados desrmimndos,
etirim, müfti1� j6" ;05.0-

[n_'''�l,Z�S a.rr-urjnrum uma tles

. .: ',� f'Hip:1 !J'1j'ft �J :ldi�lrnentrJ dn t;t)H:l Iln.aiS' i11,tel"e��::U:'",s;e- JJl·l;t C:"�('üEla i t ["'llol::}O f� nns véspera � das i!l,�i

.(tB _seus gc;ve�rrilrli ea, j{. uúo Vd.JJ I i lír" llDVfrfj_ plOrf1�,"19a3 sUl'giaUt f !
n.S·l1rn8�1 eatáo dns,:'rênt(,-.,; u t!E-

I J' €,', ,.ollt.c.. "'� r'·[-':'-I,-,":">::: arn I'"' • \. .. ,-LI._ -.:- U ... '-' .... 1 I"_',- 1_1. lo! ll ....

sínteressadns PQl� póJlí1 ica. di- I ··onl.la�' I��ndo; que nada adtn.nta po!'qu� i
li.uds:m os ·t1omens mas ü. menrs- i Ci'r:liJ-GS llÜ� dt':Jhi \'t1Z_ 'I. 1,ft!; 1

. n·dadê:- é sernpre
-

fi. mesma. , t

;

!
1 fi �,erá uovament.e rJl'Onl(:titla�' li[

Err4dos. porém, estâo
_

ÜS P:]- -nâo .. "(luvhlaiilfjS que! "JS eleitÓrG:-
il'i,:!iôs tine, assim pemnm. .

:rGc.
'

>

devemos perder as esveranç""., mais H(J1n vez irf�{) no ",,01H!) ""i

melhores 'dias hão de vir. O nO:"-1 ponte.-, E assim. tum sido"
so país é, grande, ,'P1'odigioso !.!,

pO:;;1.úe" todos os necursns l"H'[l
.,0 próprio povo rr-sp.cnsuvel p,,�,:

nof',"-' t�l'llar:ir"tl}-s lHlla Na�fi.o ae�J'"

I
_

'5: dr!:::igGVt!l"HO 'lHe-· hhi ci1rá. �

fada. é .isto l;odeeeUl(}S conseguit-.
�bnl' à nos.s:i lH�r!1i�ten{�in. cürll .A lJHiãn .(H'l�l�cnitil"a Naeí.: ....

I1Ó;f;la (!fJt"ngruíl,' eOln O nosso amo!'" lul, niio faz pi'oméssas vã", n,'l�H In. c:msa pública procurando d,,· .
.

Cf '.'
•

'-; ,

HJH'es,:nta C:indidatos dig�os i
t\Ci' homens dIgno., eleget 110- hon1en' ho .n lo b 'd

!..
!i. nI,..I..( s�_ omens e co-

lficns de passado limpo, p']t'a os r:; ter. homens dI! vergonha, dr

1�����, '�e respl)n�abilid;;t.de pa":1 I :a'lsado pmo e ínàtacável e P,'l

PS �,gtos de comnudo em nm;�:o I
l!"SO neles poderemo,", CQnfbr ce'J.país, ,O nosso mal tem sido o garnente. neles devemos vota

insistir nu erro.. Governos te que 11ii.O no.;; artependeremO�.
1

porque eles fazerão fi. felicidade!
do lhlvO tn'asíleiro qu.e há' �a71to I
tempo es.pera ppr dias melhoreE,
Nã.o desanimemos p,Ois, 'curOs

cOhterr3.neos. unamo-nos todu!;

em torno dos candidatos lb

Uniã.o Democrática. NacÍ'Jnal. U
namo-nos em torno da figun

nlosi tido os m'lis .desastrados nO
.

,.
.

ila1S e t:i.mbem em nosso Esta,lo,

lO'dos conhecem. todos comba

t�é, tGdos criticam a. Jiéi'siml!
ádministraçã.'J de taIS, qU:lndo

e'hega pOl'ém, a época, de €1'+

g5IÕs muitos, a maioria mesmo.

deixam�se 'lavar pela demagogia.

AO EUI:ITORADO DE BLmIENÃ:U
os UÂ'.!.'VDínA'tús

.

Para Prf'sidente da. RepnhUei\. - Bl'iga,leíro E,ltutrdo
.

���.
..

Blumenau.

se, de amor, de

lC-:lldade !t terra
I]U se ligou pelo corac;ã,o.

C'rtnrlid'flto

pr!!a U.D.N.

Dr'. Herbert Georg é um

menauense dos mais ilustres. H-o

roem abnegado e trabalhador. h1.s bÔ3S causas

conseguiu V'encer na viela pela de sua terra. Na

Ca.ndida.to
iJépttta.d.o

._.,_. .

Dr Achiles Balsini ii um

ú�f�risor, do Vale do .I.t<ljái.

,
-

iDO dt5C:�!SO·· proteti:.���
pe'lo srli

. '_'

"ltid.e·U' Bar�;
nhausen

Dlão

gnu,;, como nos momentos difi

ceís, -r;_0r que já pasRei, Não '1.

teorias flôbre a

administrar. nem
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ameaça (ie nova guerra
ele um

-

',,�

��_'.'�u�""::n'�,I�d=r.r-a7..r..,;c;cl:7'J.:oO-"'-';��,'�,OOp'�a7..r.;cn''''''h-��la��,.I'l"""":;lo-:::il�l�I·C'!:I�U'
..

�S"'�t�t�l�a�.�11:rJ':!:1'CUI'!'os parn o pi-ouruma de deie g
:-�{I. essa Ü�Ul de �ignifie':r a di ..

ve rsâ.o de< rr-cu i-sos d::t :lqnj-:;jl;::-l' R Cumercl'!ll de Madel�ras 11'.

de bens dr, ,·,jW'lllIHO. " para .jl!;': �,
-

A�Sg�!:;.EIA G�RAL OH,fJI;\lAlHA

"

. I';()!' exemplo. é cerca de dois ter- '.-.,;u lJ:Lj'í. i1dh,;;ío, te rn <l.' 1i;1. t\
938

..
S(1.1· l�i}!f;'ldc' S FeIo l)r-e.�ente, f'leum corrvid ad os os �·-t:nhcr(�� ',n.,1.::.t'1F:: §ços TI"l',ior que em l' e á. capa- " velo }'edu,:ão equívalt;nte de pr-o- O

",·d'.lde contínua � numenta". A 11,01' cacas contra um avião írilmt-
1 \) d€S,t3. socteda.de. p1T.Do a .assembléia ;!cral O,l'd. inál'i�l: ti .i·e,':-lliZlu- \,� � � • . ,. cura por- p-irte do' cunsumír 'oi"

\1 �.
_

I
tndustrta motorizada está pro- F,O de fora o alcance as armas

quer aumentando a economia' � se as 10 horas do día 20 de Set.'::omlJl'o pt'OX11l10 vindouro, na

duzindo, cerca de um terço mais '1efensivlls de um homb'lrdeiro.
quer aumentando os impostos. � séde social, com a seguinte ,OnpEM DO DIA:

de carros de pas!'ngeiros e en- 'Outro potenctal industrial míll- § 1) Aprcy.cni,aç;'O" dí scussão e ap'''f,\''ação do balanço geral
tre duas e três vezes. mais vrj- tar/de importando. é a fahrica· .

- - -- -- - --

N en,c"rraoo .em 30 de junho de ]9:'0,
cnlos comerciais do qll� antes da\'çã� de .nylon·que,· entre outras

8Ulla'rda f § 2.�)Eleição <10 eonsetho li�('�ll, ª
i>'uerra. A inductria de aviões te- "'OiSas e usado p'lra para-qued'1s

A R "A�suntos de intqrêsse sociaL §�

f t d f :'\ para cabo, ,",ara reboque de pIa- llQ Blllmenatl. 9 de a""�s.t,� de 19r.".. na\Te Qr<;os'lmen e e S') T·er uma ,>-',
.. ..

t'
. n ,,"V" AI a

queda depois da guerra, mas ('R- na,dores. GJ:'Ia<;tls principalmente ;r Ins rueõas l� 'WALTER PI:.OBST - I)ÍJ'etflr-rl'�sident,(' §§rã 1l.l1mentonJélo fi sua ex:porlação. ,fi; fanrica de cinco milhÕe.s de]l· li. R

�:;�:d:o�:Cj�l::�:n;od: ::;:;:-. ;::�:,/::e�:��t;r�;=�:a��j;:'1 FO�T�LE�e!�!I!!.) I Acham-se t�::�i���Sd�C:����:���CioniRtaH d'sta so-iln produc.ão total é aproximada "Iica de nylon e holC seIS veze� I

'R' C
� . ciel!illde, 11" séde .sociaL :i Rua li; ele Novemhro n. ]51:�. os dü-�

. .' A" Seguiu para o cIO o sr. arlo II
,mente o dohro mato:r que ha dC>ZOIto meses.

f�
.

'.
t) cumentos a que se refere o artigo !)!l, do decretcHei f"dflral

n.§
. _ '.

_ ';. _
JerElsatb, pl'elndente do PTE tl

1938. Certas industrias e,specillr mOderUl2:!lçaO da. md,lstrm hr10'1
•

'{
'" 2.627, de �6 de r-demhro de 19.tO.,

.'
1<

I
estadual. o qual de,-era confe- II S'l'zad,as têm um't significa.c;ão roi- alcançou mtlitas fahl'lc,. '. O BJumenall, 9 de aaostn <iI:! l!1r.ü. O

-
, "

renClal' com o sr, Gé'I.Ul!-O V:tlo'3,' O
.

.
'"

§Hta>:' imediata, embora. '111e to!vez nao po�sn.m apIl°k'n-
.

<o

l) � y;rALTER PROBSl' _ Diretor-Presidente-' .' qn,'ndo recebera B pCJlôvra de I � �nhadas em produGã;') civil. �nr n'lI\o'lS C(lnl�trucoes Impl''';;SW- ." 1,\�-T"_""_ ..... . . ,_. -" .... '. .-

,��dustria da televisão é um do� .nantes. Uma das provas da mo-
.ordem do candIdato tr3balhista

. i},.�J"''''''_''J"'J''''''''''J:r.J'''.J''�J..I.:-7''''''''''-;'�'''''''...r.J'''''''''J'''''''''''''''_''''..rJ''''''''''.J''...rJ'''��......_�
exemplos. As fabricas de televi- -ll'rniz"l.cão é o numero de m:Í- (

__

.

...

C�I-!'ão :poderhm fllcilmente pnssnr

\nara a prodl,çiin de ",qu'ipanlfn- cu1a-se ha.vel' cerc"_, d'e 11m mi,

.to militar de rr"br. A induRtl'la lhão 'de máquinas, 1:10 V'1]Ol', :'0 i

de tele"lsão ol'itaniPa vem pro- ('usto c"l-Nmte, de set"nta e ·:i'l- I

,?redin. (lo r:llJid9mente' depois dn

n,

Calculã�se atualmente cerca *''- -mt neo de maquinasexistir
LONDRES - Os paises ·amn.n:i ra.e o indicc do Reino Unirío t!:J1:' <de;;, de Londres, em Kíngstnn, no progrnrna de expllnsão indl!sttiailni1'ic::t\,!ão para o desanvolvímento J ruament.o é a n�1nutel1çiio do ,":tte.s �' paz portem dar uma Im- i ·�id!) nos u ltfrnos meses aproxfrna. 'rio T:-1mis� c ern Croydon. sâo I

dn. Grã Bret.auha, depois da, t (t.'J radar- moder-no
, inclusive de rn o de requortmcnto CE'.�('a";1. ,!.'

'l�l',essao ereonoa de fraqueza rrrí- \ darrie rite de 40 po.r c�nto BUpe- da mp.dp.rna guerrn, tem sido. econcrmzar pn.ssa.ndo ;YJ mesmo ternpo O� I'(
}'ítm' porque suas grandes indua-II-ior B.(J. de 1938.

.1ria.s não estavam org-anizad,as' ,>No. Reíno Unido,

pa�fl. a: guer-ra, ]\;1,,,,, como 1"'0-
'"

""\'OU a historia. di! ultima guerra,
... agre.ssor tem de contar com a

s

'-l8!pacidClde industrial totat de
um pais mais do que simplesmen
te com a secção normalmente re

servada ao' tra.balho de

mentes, se ele não vencer' no 111'1-
i' meir-o .ernbnte.

ção com os mesmo� meses de

1949. Esse a'\lln_!lD.to, r'eflete pro

vavetmentc os benefici'os da SE in

ver-sões de capital em novos e�
quípamentos .. 'feitas'

'.
d�pois tia

triais. Alinda' assim, a lguns aos

'mais importantes projetos ,
não

'cáem tacümente s(lb os olhos dns

turistas, por se acuarem situa

dos, corno parte -do pl':1.nejamen
to oficial do' após-guerra, na;:

:íreas classificadas de desenvol-

Remedia

'a.rqu,tetura industrial. Num dia

claro, são novos m:,rcOs rri lmrn

'lue se eles··

lbmp"tead

uonar , Ao mesmo tempo, o <)fei

Lo tem sido aumentar o poten('i'll

j��lustr,[:ll brãt.anteo do ponto c:e

Ifictn. militar. A pl'oduçã'O de aço�ltn
aumentando raptdarnente; mos

trando um aumento. de' .orto t\
.

Pzrr tod.. o pn is .J "'jnjante no
nove' "por cer.to . nos prtmetros

t-u-á extensa.s constl'llçôes indus
seis meses do ano, em compara-

vísitar'o Reino

Uri'ido vêem algu;nas das nm·,l<. "imenio -:- regiões mais s':,l'ia-

gru.ndes _fáhI'i�'ls e.�inas 'lne mente utingíd�s . '>peJo desem1)rc

fomn, c·onstruidas. nos ultimas I gi> .antes da guerra. O maio�
anos 'ou cuja construção se 3('ha prOjét'J industrial do Reino Um

qU'lse 'o dcbro do que fai nos dn" quase. terminada. As duas 11<'-1 Ú�· é a fábricn, de aço de Mar

co �Il1'O!i: ant(lriore� à ,:ltima g'ui>�. va.s usin:1s elétricas llOS arrarll, i gam, na G.'lles 'd:o Su�, construi-
• o' _., _, ...", .;." _. _ _ _ _ _ _ doa na planície costeira na ('n,

:;_·nmUIIIIIIlIlIlIiIIIJHIIUllIlIIlIllHlIlIlllllllJfIllIllIllJlIJÜlflliIlHlUlUlfJ:i rosta, do "Green Coa] Mining

g:==�...
r

. /

z. �::=_
vailey". A construção. telCminu-

= rá em 1952, quando d'lr!l. uma

produc;ão anual de 300.000 tone,

lilda.� de chapas meta.licas e .. ,

_ :l"0. ono toneladas de folha dI'

BLUAfEN'AU. 17 s 195t1

nas fabricas inglêsas

,-

.Alivia as :Dores e �� ..

r .

.'

Corta os .Resfriados :'-'

fhnilreo;!. É tnmbem na G.'llés do

direto a FRANKfORT

Sul que se encontra um d'os mnis

_ O1,�qdos e modernos proj';'tos de

_ P'l i l1�ra�ão de carvii') .
Com o

= Uso de Jocom�tivas :suhterranN1.3,
p�>')I�rn-"e que \I1na minn de �:lf""

= ,;1.0, p"rro de' C·1rdiff. produza
- 7,,'0.000 tOnel!'ld�s de carvão pnr

n;10 durante �O· arro::.-
-

-

-
-

j
� ,.t

-,

fRANKFORT"$' a fT\i:iis
nova escala dos aviões·
da KlM. Rio _ Recife
._. Dokar _ Lisboa' �_

Genebra _ Fronkfort _

Amste'rdom é agor� o

roteiro. dos "fuxuo'sos
DC-6 da KlM. Pror1tos
conexões de Frankfort
para. todos os. pont6�
da, Alemanha.

=
�rande projéto induR-.i:rial. 'cons·

- truid� etn 'grande e�calat é a :r9,

h�ica de industri�s quínlicris JI"
=

\Vilton. entre CleYeln nd Bills

§ f:m Yorkshire, e o Rio Tees. Cer

�.Il":'l. d� três qual'tos de tOdo � ,.,<1-

I ,... (;'Ip.r1"P'r.'_!lf'l l'H: F(lN� .

SERVi\r",Onl\.FEJ,E·
\ No," países frios' a cútis
feminina' está lllais· sujeita
ás inflnendns do "clima

pita! (hs 'obras 'de aperfeiçoamen •

. to e manutençi'o quI' estiio seu- i

;'0 f"jtns 11-3' Gl,!i Bretanha _. rJ"'l
'1Im ·'totnl· rle 'doi.: mB e- um.:enta>,

milhóp.s (It� libl'a��. �sip '5no -

dpi:m.r Í'e;:,:iduos orllhántes.
E' o melhor pars. evitar ru
gas prematuras.

t.l�Hk: 'i:OHl ti _:.--; c.eUtJa a" da, e�

pi,J,'l'l"" i, q<w, sendo :'ub�
�:olví�l:::, c1ii-Ih€ resisf�nci:..�,
ma('iez e da�tieiaa.de. Cr.e-

.

me Ni'tr[!a desaparece SEm,

. I· ft

"O (RUZEIRo1�.

�

CA (JMA.N Ch díH:t, I'lOM:(!}fU,,"l.t\ ta E CRfiof'íNA;.'(8
}\JllcrttlWl,r: Rua lO (tô iII!Jv�mbro age - 1.(1 Ànàü ,

R.f1i!lat:lIClà� ttUa üi dfJ NOVi'mbro. nu,! - ....pat't. 1

��'
[nAS Llf.CiS!VOS • •

. �'J:
Sumner ,'Yt-·�H.s.: � .�. �- .. _'_ ... -., ...... .., '" s. • ,.�-

fMPRéSTlMO E: ARRENOAMf:NTO
E _ H. Stti!tiniul : ..•.. _ ..

OBJETIVOS DE GOERRA DOS "t:'E. UU. <',i
Walter Lippman •••...........•••••

OS ÁRDUOS PROBLEMAS DA PAZ

SE
-

-

-

_ f'oNit: U>t7 - Cii.1Xa l"'r1atü. i11 - &IitrlOllNJ..'Q ê
!"uunullu " IIUlI'UIll ""UJIII'iltl IIIJ,U'UUflHUftunUUtIiUu.nnUIIfft.� .

d· t de

Compare
os carros ru lmen ares

1915 com os possantes da atualída

de e notará o progresso alcançado pela
indústrià de automóveis, nesse curto pe-.

ríodo. Desde aquela época, TEX.ACO vem

acompanhando o desenvolvimento au�o
mobilíslico c, hoje, como sempre, TEXA",O

é um símbolo de superior qualidade.
TEXACO "AOlOR on. mantém o motor

completa e eficientemente lubri fi cc d o,

d
. f r'ldo pelos que eXI-

sen
. o, pOrlSSO, pre e

gem O melhor.

r.
_

,

IIL

é Sl'mprp uma testa para a criau!:3,da porqne
é a sobre.nwsa mais gostoga! . TE

10 sabores deliciosos.

,35 f�NOS
SERViÇO

,

BRAS�l
00A

.... '-, > ,'-----�---�:�'--------..-�

•

de Confiança

I
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Etn� um rost,o

Na noitel:trgu,

-
-
-

-
-
-
....
�

-

-

-
-
-

-

-

-

SE"iÍ"l um tha

Vaga I'<'trato,

D," quem se dig.'\.:
.. o a ntepassadn"

r'"conh�('/"I' oIJj"to·· e Oh,o,1 :l.CU102.

PC, c:lminh'l da VÔO que leva .

As pu,r,nçõe, <'onor,l8 e

tiesses �o ttos !;.ui::tm. O�

gOs,

Eras um poema
E múito diflcil #"pnl''-' o nuvirlo

humano cnptar o ;-'1m (',,,

-

-

: grilo d-e morcego.

S

t
..1\. 11?l.O srr- que o ohsel"V:'ldtl,l' se

� encontra eOIlJ O morcego em um

� 'l qual't:
él)mple�aJl1ente s�en��os<J,

:: os gI'lt()� {.10 nlí1i.��I'g\'11 S.3:0 rnrm

:: dívals;

Mesmo
-
-

Dh,m' é: que sofra �" ª_...

A nrnnrgul"nd'L

FIo!' O,!l. mt'TlIÚ1'ift, ª mo !!'riro riO V",ZC5 em

Que ao vento f:l.l'1..
__� elo

= CECILIA J\IETRF:LES
� Ent1'8wnto, rresmo que o fa-

-- a ça. existi! Uí1:1 per-ledo do ;-.Hp.ncio

lê,IHj.liiiUmWIlHhll'imijilijHií'illfll"'ílí!imH:lljp,qli�ltqH'·!'.•nH � entre f'?"";�S �itos, '1'::-.1 pi'oriorto de

I Dnrnnte ,n, mocidade, fnl."ll süeneto f, infinite�imrü, mas {; Urbanos, cr.pitâJ Santol'o, Ol'u.·,

Aníversràlos,
exarnlnar sens pulmões <"ufici...nt.e para, Cju;, I>nqu�nt� I

nO�I então a algun,S'"a:gentes quo

Faz anos hoje o sr. Antonío t
.

r· fossem "ara os l'�··'ql.les "COln'"13-

1
' . X menos dura o Dloreego f seu I] os ce,� . -� I'

",,. <c ••

Pereira Tavares. residente em J'C os l':IIOS - ,
no. , .

.

de seis lJ1eses,�:__ elo grito qua emitiu. nhados ele suas noivas, se as li-

Plorianopolís.
S�ES, O d�, Gl'ifJ'in descab�"Íll que fi

Cl'cscinnl dentre

-

-

C
-

-
-

-

-

Ca.rnpo sem. rastro

De esquecimento
Atrn \'c"s�Hlo.

Ist':4al do dia
Um dev er dos ltlOÇOS

N[I. Pllh0l't!tl'dê p no inicio da

jd:Htf� ft�llll;l li tuher-eulose

"',}I't:'f,c'nl:< Sf' xnn flWIl1:1

(I cmameme grave,

,r:-ri'(}{los {la vidn

que, de em il1aior
nlenOr

se fa�m examinar
X.

Notas
c"ner� aiugr-ncas .1_ !I: .,_ i;fia..�ter"'� , :' p 'i',,) nensar nn Íl'aflSTIllsrlO

Ue-; n!Jla II' a �;'Il.,Ir-'.lIlc·n!('. E'itc, .� [IUe

Ü dirt·tr;l' Jl'frsc'y Dcll e íl I. í· I' , l,r"l.iNlli! cl," diti.,'llld:lt1e

nrodutcrn Jul ian Wintlo fo:·-I c l';: 'icl1,",
ruaram 11m,. cnmpnnhin,
intl';';-;entiC'ntp .\ I' t i o

rre.!rild'l'Jl1 rodas (l'e);

Enea l'reg am-se de:
E�(!U!'I'AS A VliLS,-,\!'{ (mesmo :�tJ!lLmhl§)
AfH�I!'r�!RA,S f·; i·:NCI':iW,\i'iIfi:"N'l'O;.i nF: J;-:Sf'IU
'l'AS
n�(}ISTROS BE F!RM.\� ,

CONTIL'\n)S. ALTEf:t\('(mS DE CONTUATOS
e J)IR'l'HAfI'OS IH'; �O('H:�nAIH';S \'OiHEHCL\I)'I

DECLARA(_'ül';S DE HENn.\
U�GAI..IZ}\(''\O rue Lf"HOS COi\1E1WI.\IS, FIS
CAIS l� D}� EMPREGADOS

'Oaúhe tempo e dinheiro confiando os �:CU8

;... melhor SOlUÇa0 ntndn é

ooiu',:ilO inglês:t: mnUiJiUear
numero de esmeras. Qmm1u

!{ddenles são consídcmvclmen

te d:minuidos, e a
Ag" lJ ::, I 11! :

ii viaje com lit'gUf'tlnl!-Il, d.
(;0 camern-man pode despen- Hlumeruill I\. Jolri"yUi I

piiavras- -cruzadasl �;i���::1f:��7�i��i::� IAlfmenti1ção-
, I contacte com sens técnicos I

'

PROBLEMA N, 141

1
,. . ,

1 1 d
I

'llI'Igl!lf o-os a guns segun os-

antes de' cada cena, ir}l�e-venin'l
do-o" sobre o-

'

lal como o

unidade

missão.
IluN:9.m

fi - 'rt�Cêl'"

6 "- AC-!l:11 [,' nc:.l.

7
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práticà "do jogo pesado-Outros
!

notas sôbre o
çomé["('io e industria não
encerraram suas ativWà_d'es,
fendo apenas nJ:gumas nl'�
mns cerrado. suas portas.
l)aí nossa surprezn ao pre
scncinrmox aquele belo
I·m'te·;: do csrnpeão B-,�ta�
.LH:tl', com um sensacional

duelo {'ntre ns duas tOPei
,d�5. Tjyelnos, mais uma

vez, uma prova do entu
siasmo pelo futebol por
parte do nosso publico,
!:em:,!'c pl'OJlto a Ilresti
giar !lOS'1;O penai,
Domingo inicia-se o re-

turno, ag_ulll'dalHio-se du
l'ante o mesmo sensações,
espela·�l.tlo nu 11'ra;;a de es
maiores que a do primei· I

1'0 turno. O Palmeirns é ú

lídel', l_t]},� foI] 1;1-n;�' m.:dlo
jl;1!'a vencer o

Aguardemos .. ,

rauliu�o
.

não fOI fi melir jo�adõr
Em nosso edição di' I apon lru- o citado pebolL;;til',

ôntem, por um lnpso de

I cUliw o h('l'oi da tarde, 1s-
� r�(Ja.;ão, ,

noticiámos que to por' 1('1" aS1;ín:nI;'9,do' .I1m·....'l.
1'::Il:':inho teria sido o me- 'llas cõros o fentü que co-
Ihor dox yinte e do is ele,

1
I ',WOIi o l,,,.;u,:d,iü alvi-ver-

Hleldos e in granludi. Pedi- de úl}i Sltpt'l"'loI'id!l,de ,.:r:n
mos 1:01' êsse mouvo e',n!- ruurvudor-, e {IU'� !11'Opoi'-
SQ,;; :10�' nossos teitOl·c'i. re- cionou ao Pallll\'iras -a ::lo

tifl-: ando, aqui. um enga, I 111:11 liderança mi tabela
no, a,�i� s, comum em [or- do Campeonato de Blu-
naís. A nossa inteçilo foi inenuu.

Autorizado o TRE a requisitar.
tConclusão da la. p:iginaJ '11:t pro[',lgmd:l. l':u'a tal" ::e ne-
legados de Policia pum ::lgjl'13m I ce: surto, pode!';) afluEl,1 (:en'te
no sentido de, ainda que C0111 rcqu íslt ru- forç:;. federal, O '1'ribu-
praticl de vlolencías , ú3segLlJ .,,1' n.r) acolheu, P�l' unmlmlnnda, a
L vi�o:r;ia a q�;_',;�uer PI'€ÇO" tio 1 !'ug-estão do sr. Cunh 1 111(']0.-
candídatcs oftciats. De.nuncl, 111

1
A o fyrcrll nd"r IJlHldc;, <lllte _

do tais f.rto s a v. Excia, e a ,:..J� O mi\listl'O da Justiça trnns
,.iiQ o PSD, a UDN (' o PH, mtt.íu ao governador de ft l'anlo,
:{,zem na conviccão de que S�-· :t fim de que o mesmo toma.sse
rão preservadns em São Puulo conhecimento, os textos rla� fiai!'!
,:IS prerrog:ltiv;!s que a Con :ti lele"nnnas l'{'('fltirlo".
tuíção npuhlicull:l. e't',1w]ecl"\

=-=- � ==-- � ��

Inctruçõ�s �c;riiD e1:pedid's
an T, R, p'll'n. eumprímento
dc;F:tn. o"ci;::iio, g"'l'í1.nt�ndo.f.;ê.
dt;;.:l":t fOI'ffilll, fi n plll�n.[�:'jn (�Q

3 pleitO' di' Ol,tI,hro 11('nÍl'Çl d" ,::0
di,. � Mtí-jlu!ado jl,'l.l })l'{;r,i'lO
Código,

a
.Conclusão da la, :página)
gem no dia 5}2ji::uinte pJI"a Mar
�iills, SÍI3. nicursn.o demorr.r3

E mpr\!sa Moreira & Wer,n;er'
U.NllA DE ONürus DIARJA A' PRAIA DE

--- CAl\ICORlú --

Partida da A!!ênt'ia BJiÍ�Blú à8 '1 líói'ü da ít1ílnDã
,

1"(
•

dã- Pmia fts.l:! lwtas.,
. :' . ..' í . _:

tos do gns e ferIHdos: da P_!-tAIA� 1Ul fUirtlttü seno
a ,; ',-� f�.:, hrrc1e

flr$ �O,oo mA P. VBl.'I',A ..._ tl'E.I.F!li'IlNIl; N. 1!flfI

ração ..

D!SPEFSIAR PRISio DE VJDNTRI1l, COLITES, :ui��
B1;[\.NA, l�llSSlJRAS, COeEIR�S NO ANUa. ,CO

(�RAÇAO, (·t'l,:,t'ófi.ls, at NS, REXIGAj JY10ADO

Dr. A. Taborda
, .Mll!IJICO EEPECIAÚBTa

•

..\EUOSOL
,

A 'líJl:llmJ. 1Llll�V1'IJ. UQ t�f.ta ml!1'\to ��! :aRQN_QUITID$;
NUSíTE:S. RfNITES
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150 . mil· comunistas
,

-

I

para
''''

na

Eleita Crista Jensen pafa
Rainha do Olímpico em 1950
Significativo o movimento geral dos votos

Interviria caso as Forças da ONU atravessem oparalelo 38 em·eventualcontra-�/endviJ
.

•
r""�>;. � !rãOiCa hi!toria de um principe de farça

. ITálica de iDnllra�ao ,elo snlesle asiáUcoJara ovHar
linha �e�� q�tlo �� f�rr� no �s�o�aso:o deso.oRadeamento-de um novo· conflHo MuoMal
Encontrados, apusmlllddros41nlervençao clrurglca, seiscentas e 1101,8 e seis pregos 'Icordo firmado enlre Molotov e membros ,do governo de Pekin

'

e . taxas de'; diferentes tamanhos ., Era demasiado real em suas� demonstrações 'fl�mg Konq, _(U�) - S,:gu;fl-" ',--�-� -

'-; '.' pa'5i�,ão te!ia �id"� ��s�nt:rffa
, d.o m[ar'maçoes nao oonürnía-, com <rel&çaa a Ilha Formosa,

quatro dedos de espesura. Na das e lan;;:adàs ·por círcnlos Declaruíil ':tJ;nda essas fontes :

havia uma uãcera com um [il;! ,i.úl1'a:li�t'as chineses 'da iltIni ,;aforn.iativas qtúi o sr, .Moia-

"liametro de cinco centtmetros Formosa, as .conversações (file tov <t'e:ixou "Pekin, dia 16 do

e a (pr'ofundidade de um dedo se realisarn entre o sr. Moão- corrente, tendo ipermimecido:

'grande rUl'Vaturn do estomago tov e membr-os do governo de

u-ritação da mucosa fora tal Pekln, leriam chegado a um

miais ou menos. AS! lesões pe� rtovo acordo, Assim, nctlciam

.qnenns eram multíplas. E a os ch-culos naolonalístas, que

�Iue se propagam ao perito- o novo acoeddo preve:

agudíssimas no estomago.: ,E neo, Coisa a�s,im n. fio vira an- 10} I t
-

d
,

I S h d J
- n ervençao e .. ,.

numa iCadeir'a, mais ,'parecia uni CI':: _ " Ol: e, epois, .p� o 'Pr�; ISO.UM :mJirllaidos com�mi,lta;s
sacarrclhas, contorcido .pélàs:," [J'rJO prlll� npe Arqwme�es., ;�hinê�es na guerra na Coreia,
que o atendeu, declar-ou que

como pomposamente
.

se íntl- caso as forças da ONU atra

côlir-as violentas, Ao medico o !:ulara, que desde os alto 'ml(}S
vessem o .p'ara'l'elo trinta e

se chamava. "Príncipe:' �-A:pqui- 0,€ dedicou .ao estranho espór- oüto em eventual oontra-ofen

!TI i d e e dizia ArQ'uimides fe � engo].[!(" pregos. Os pTl- siva; 2°) _ Emprego pelas
- e tinha por profíssãn no!'>

melros Inram Ip!a�sando cer

circos, engo].jr pregos' e '.pedft- lamente. Mas nos uJ.\imos cormmis+as ohínêses da tático

cos de laminas de barbear. :, tempos, como aumentou à 'do- ',}ie infíUru\;'ão pelo snleste
,

_ Como em isso?' .e o estornago como �c:abou pro ],'iiátieo, a-fim-de evitar, um

Isso mesjno seu dout�r' "urando def'enõer-se e, nssím, }reci'Pitado desencadeamento

':omia pregos ;para poder te; <:nrg-iu tlm� :g�strHe hi'pertrofi- te novo conflito mundial,

;eljão .e arroz. ''''';' "fI como dif'icllmente se eucan- Conforme di:zem os mesmos
,

- Mas IPregoS! 'de veIJda.'de; tra. 'írcu';os, nenhuma 'nov'a dís'_'

�:�e!D�!O� ------�-----D-i�y-e-�-n-s�-e--d-i-s�p-a-u-li�s-t-a-s--��.ge.mente esses homens', s.€Us

�tg!�:�;�:��!� Pleitearão· ao presidenle da Republica
,::�f{:�Z;;:�Crl;:'� oreslabelecimenta dos-liras de'guerra
��.iSe:���1�::0���:�:%��� - Medida Rara reduzir Q. exodo -de jdveuG p,3f,a dS m�tf0'DoJes, -�'

,rma pesuena I aja' de ferva

!,edaços de laminas, arruu)a- f São Paulo, 1&, (l\lerid.) - I <;1'. ,Emilin Lung Ju'nior acres-

lem,s, Punhados de j}1'egos, e I�'e\'er:a- seguir 'para o IHa de centou::
'

dos de forma que lembl"H\'am

I'
raJleiro lima l"omissão de ve- -� "Os, "Tiros de Guerra",

.III Olll'ÍÇ'O. readores paulistas, qne solici- ao mesmo tempo que possibi-
- E flgom? --, j'uoagolI ,o 1!'l'iío hmto ao ,presioente d'!l ,I1ttHTI ri fornecimento dõ pre

;n feliz, , Republica e ao ministro da p::iro mil11a'l' necessario á pro
- Agora, vamos tirar ,tudo, Guerra. se.ia 'flermiUdo o "da defesa de 11o<;:>a sobera-'

isso do seu estomago, se"lIão ,rundonoonento " na �a;pital aj·a, não inlederem nos inte

morre;'.
..

·,atllisl'a' de "Tíros de Guerra". Lesses dos 'trabalhadores e"

E IQi ·Ieyado p:1ra a ,L'li!': (;Ie Es�'}� pl"ovidencia óa Camara aiem disso, 'representam
oper�ções onlte o dI', Mortelra Munic.ipal repercutiu de fq-rma: enormes 6ebnomiàs aos cO'frés'

james ,procedeu' á necess.all'in Mslante favora\'(�l em t.odos

intervenção (',inwgi<'a. ., f,O.) ',)etore�; lendo o sr,' Emilio

D{) elilomago em ,uma chaga: ,:,'Laiflf( .l'Ulllnt, Ipresiden�e da' elaVQ', r'�,No.:omeço, iam-uo� i'oIl1au-'! Comi'>sfio de Leis Socwis e '" '"

dO'. O cirurgião' e seus tlois I Tl'a'h:,Ühistas dr. A J"ocia._;ão ,,'

assistentes fif:",a,bamm rpor de_o"� Comereisl, ao ser ubo'rdrrdo" ., I;;istir e ,deixar _para depois. . i
pl'l;a l'fPorlillgem:, declarado

" C , r c u o r
']-'0'1' fim, Illao hih'ía m�ns 'er o restabe-k'!:Clmento dos

feITO para ·retirar. E 'o ,popl'e I
"Ti'm" de Guerl,a" uma neces- h - liAf.>el!Otiqueirn entregue n mãos, �ida!(le imperiosa pai'a todo (}

r"amana,"olllpetentes, €l<;Í<tVU, Hher- Estado, de vez que impediria,
te) daquele' contra'peso rostil lou ,reduzi;io scnsive.lmente o

N _ II
que lhe 101·lura... a o es[omago exodo d'e, Jovens para as me- ecao .'

e o l"onduzia ale ao [Jl3.lamar tropoles. �
da- morte. Yolltou pau-a 3 en- '-- "Lm jovem que é' tirado
ferma.ria livre <le perigo. "ti; SUasl ocu'pações �13lbituais

"'Jara seguir para a caserna,

quando recebe baixa dificil
l!lente relornn' aquelas ,

ativi

!l<ades, noJ:,adamellte se' for um
tra:bulhadoz' a-gl'il:ola. Se panl
a Capital é fato'r imporlante
(,1'a as atividades .produfiv:ls.

·,10 lllterior a necessidade du,.;

'Tiros de Guerra" mais se

Um estranho doente

Rio, 15 (Mer-íd.) - Faz mais

I
contínuo cortavn os telegll"a- I mago

de avestruz, que come

de um ano qUe apareceu na ma.'> recem-chegados para um desrpe-rtador·e .o exnele

.redação. Era moço moreno, de colar mas folhas de paper em II reduzido a limalha de ferro'!

barba rala, gesto calmo e fala Irranuco, a fim de receberem os Ele deixava duvidas e dís

mansa. Disse q'1-IC queria fazer I títulos, e comeu-a. Mas como I cussões acesas por onde pas

uma demonstração de raro i S/� comportar-la o seu eslorna- "E,V!1.

dom que possuía e usava para : go'! Corno consegun-ia que os I Exibiu-se nos circos. Era

]l(yder vive)'. E, na, 'presen�!.l ; 'Jleda�'os efell\assem o transito I um numero sensacional. E

dos redatores, 'pegou numa I pelo a';:larelho digestivo, sem .ling-uem sn;qia explicar o

lamina "gillete" Com que o
: lesar- o intestino? Teria €'.','1:0- misterio. A r-esposta encon-

tren-a o jornailista
tos.

em

-------,--------------------------��-------------

Ohegou finalmente ao seu I �,ocial do G,E, O:im.piro.
. sendo mH� :pelos seus dotes

termi,no a eleição que vinha se I Resultfldo fj·sal ria eleição: pc 'tiO/ai,s, muHo poderá fazer

reaUsando no seio do <'arpo A CO'ntagem fina! acUSou o leIo gremio que a elegeu �omO

sodall do G.o. Olimpico, llfim sPl,(uinle resultado: �Ha rainha. A estrondosa

(je que fosse co-nhe"ida a no\':! Srkl. Cri�!ta .Iensen - ,.:, Tdamaç1io que· coroou a eo

rainha d.'�.quele trarlidollul as- �2.fj:;-2 yotos: srta Brig-it- 'üun,icad'ío da sua \rilori'a n-a�

bociação soda! e eSlmrtlva. re SlaerleTe ,- lfi.367 \'otos: '�eições, foi Um atest.ado da

Cm pleito sodal dos 1lI0vi- I &rta. Edith poerner - 2.210 impoti-' com que é tida pelos
men!>ados. que chegou a (llrair I ,'o'!os; srta. Adelgunrle Goe- '-s!'iodados do arvi-rllbl'o.

(,S a:tencões de tooa sociedade LltT _- 2,:!70 \'oto�. Em segl1ndo l11gar, com .. ",
10("al, Já crue as pr�nei.pa is 1'0' MIe assim o (;,�. O1imlli-/ ; 1l.3()7 \,Olos, ar1!re;�eu a sqá:
COn{'OlTenles pel''[('l1CH!l11 ao (O. a sua IlOn1. ralnha. E a

I Bdgilte
- Stadele, que, até á

11J'!1e de melhor T)0,<;S110 a alln, socie:larle blLtlllenaUense l'ecc-, "pul'>al;iio finaú mantinha 'acir:

flociedade die 'Bll1l1lenau.
'

Le mnis ,uma soberana dum Irada displlta : com sUa COfl

': AS'sim, na noite de 12 rIo dos seu.:" elllhes �e mais a·t,ta I�orrellte Íio r,leilo, T.ambem
:llucnte, na s,erie campestre (lil 1 eXrweSS:lo. O ,nlOVlmento tot�l, akaiflç'ou uma 'éxpressl\'a vo

,\-lameda nlO Bmnco, 1'01' de valos alcalfl�'ado pela 'elel- tacão. c.omo m'aJnifestação de
acasiáo ,�.a 1·�uni:1o da�sante ç<1o, vem demonstrar beI_ll sÜ;l'{,atia e arH·€(;O. Foi" 'flor
que o U'rlmqHC'Ç) ofereCia aos f claq'amellte o e,le\'.ado, presh- sua vez bastante a.p,la,udida
seus associados, te\'e lugar a ,I gio que o clube "a Ivi-rubro" p:dos ass'Oc.iados 'do seu gre-

üpuração final da eleiçiío, po'!-;ue em,' nOSsa cidade,' confirmando-se rl'eslá
'(]e::l:llle da inlensa ex.pcé:ta- senrIo que a \'ota\:ão conseglli� o que' já se tinha,
ti"a reinante, Pr{)cedida a da pela srta. Crista .Iensen G�rey·ist6:, que' as' doas prin-
conÍ'flgcm dc,('isjY:t dos votos atesta hem a simpatia com,

'

�randidatas" aprcse,n�
\ eriticou-se a vitoria da srta: (\lle conta no se·io <lo �or:po er,edenciais jrlenticas
C1'ista .Iensen, "[Ue acusou a social do seu gl'emio. 11tU"'a o ,po-,�to, contavam com

si·g.nificativ-a vantagem de ". , E' a _nova rainha do Olim- G mesmó prestígio dentro do
1(j.2:lá votos snbí'e a. segund;j. pico fUha do sr. Guilherme COI.'PO social. Youcéu mereci
C'oloeada, 5r1'a, Brigitte Stae� Jel�Sel1" figura, d� desta;q1;le 110S uamellte aquela que mais "0-'

d.ele. C0111 Um talaI de 32.6Q.!! meIOS l-Il,dnstnals, - polltiCOS' e tos acusou na a-numr;:lo fina,l,
'otns, Ioi portrm!o adamada a '>íldais. (�e Blumenau, e da e sef�uiu-a ::l'1uela que, imbtli
nova rainha do clube, alean- Enroa. Lld,a .Iensen, Pertenee da rla mesma', vontade em

çando 'assaz mel'eA�itbmente o pois a ,uma das mais tradicio- tj'r.bruJ�lllr' p('-la evol<ução soeial

posto mais elenldo
'

,{ló CGl1pO nais f:.unilí2s blumenauenses, (h f!en gremio, 'apoiará a�OT:'a
- - -- - - -- - - - -

- - - - -- -.' iiTe�,tritamente ti nova sobe

�UIlinmiíimimiliiiimmiillmliliiillliiljjiliiUíiliilHmHumilililullJ�
-

Oonvor!ll'ãl1 da rr...-Ierva

Depois de' se referi'K á inrlo
lê' pacifica de, nosso povo, o

ranH.

-

-

-

PERDEU-SE'
Uma mala contando roupas de uso, no ll'ajeio entt'e BlumFnauÊ

-

;; e'a. serr'l ele .Jaraguá, Quem a encontrou qurira entl'ega ln. n!l�
Em 'virtude

-

dê éstarem I
I �e!ldo submetidas ã reparos f
, as máquinas existentes nes- I

'

I te ,J.ornal, deixará o mesmo I
I de ser ',confecciol1i1do !'.ma- I
f nhã, "oItando a circular no I
i próximo tlla. 19. 'I
----'"'::---��----

I T II J D I'

(portos do Atlântico) assegurando reglJlaridade 'nos
,

transportes das �argas de �ríortJção e 'expqrtaçãO, -

íDIN UNE é servidii pelo� rápÜ!os navios mn.
tores €IVONNE!>, "ASTRI», «ANITA.", ,,:SIBRODIN»,
4'LIA», «GOTLAND�, BIRKALANÓ�>, diARD��LAND:/>,
e outros. No próximo ano, será incluido :na frota o «VA

LE D9 ITAJAI'»';' navtO-,moderno e qtie e�tá. serido cons
truido na Suécia 'pela ROderi AIA Poseidon, e cujo n'ome

, é uma homenagem ao cómercio e indústrj�' do'Vale do

n��
,

"

'

Protestou
'O Guarani ,contra a inclusão

�te Daf'mon. na partida reali
:rada <dia 13.

'

3 AVJÕES DIARIOS DE CURITIBA PARA S. PAULO 'E RIO

Nossa reportagem éonseglliu
eQilher nôs meios esportivos
:ocais que o Guarani Futebol

(,luhe, ,prote'i't.ou
- junto á ,pga

BJumenaure'll'se 'de Desportos,
conl,ra a i'llcJ.n'sfio do atacante
DaemoD, vincpJ.ado ao Grêmio
Esporth"o' Olim.pic-o. Amanhã
Vl1lbliCfl'''emos nota explicando
{1 motivo que levou o olube de

Houpam Norte a encanünhar _

ta'l protesto.
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