
2.086.650
1.879.129
.1.264.7�91

lllU atraso de dois dias. Yâ� .

t10s atos dil. convenção já se

tinham realizado, com a' {;.1l
sencia do delegado eíetív o l
elos Diár-ios Associados. JIUe é
o briÍhante jurista AbelarE:\;!
Carneiro da Cunha.
Vê�se. de parte da "r:.::: ,�L' ,.

imprensa da Nova York .. F:.�.'
ladélfia, Chicago, Hansas, Los
Angeles ce São Luiz, o pr�:l.;j-·
sito de pr-esfigíar- o CaD. :"'e!;; .

so , Os mais importantes {j;�':'-
!'ios dedícam.Jhe editoriais '

calorosos, que acentuam o ':seu'
respeito e o seu afã no ínte
p'ar um esforço de coopera
cão .entre o -jorna1ismo do -he
mísférío. Impressicnam" de
modo favorãve', as pàlavras. .'

.

que os diretores do> ''Ne:'''v
York Times" . do ."Cb:,.,' :;,)
Teibune" do "Christi�'> ;:,;_;kn�
ce Moni�r", do "lI' ;,Uflry", /to

"Kansas City ':,tar", f�'"ei?1
escrever aeerru de.sse prrr.l-C;'
te' contato, entre os responsa
"eis' -1"" D grande jornalb:no
d;) r:"ão e seus col-êgas� de'

mcuor expressão continental,
porque mais fracos, da f-r:0r:
teiri\, do Rio Bravo para cai

XP. �"'

Encontramo-nos cm nreseu-
•• ça de 'lima linha dós, rnllLGetuliO V�rgas, Odlloft _raga" Carlos Go·

I �,�ns:�ct�:rnr:fê�i�,ore: i��O��3�
mes e IrlDeu Bornhausen os vencedmres ao mt;s:no �emI?o Pild�r�sos,

.

r . I da un�fIcaçao moral, es:pllj,t,!-�l
São os séguintes os resulta-I Brigadeiro Eduardo Gomes, e politica das Amértcas , Nâó

dos gerais no Estado. Iorne- 96.485; Cristiano Machado, se pode ficar fi margem dos
cidos-pelo TRE: .! 50.953 e João Mangabeira, 2�. Esforços prodigiosos que

.

o

Para Presidente da Republica: Para vícé-presídente: [ornalismu americana de�ep.-
Getulio' Vargas, 107.926; Odilon Braga, 11(}. 798; Alti- \ olve para salvar a liberdade

_�� no Arantes, 98.811; Café Fi- de imprensa, no mundo, e· so

lha, 21.18{); Vitorino Freire,
2.836 e Atípío 10. (Conclui na 2. pãgtna, Let r, ..

Para Senador:
.

Carlos Gomes de Oliveira,
14L 2;:'3 e Nereu Ramos, ..• ;

169.121� ;

TEL AVIV, 21} (DP) - Fon. Legendas para a Gamara
tes politicas autorizadas indi. Federai:
caram, hoje, que é possível PSD - 112.284 - UDN ..

que o próprio ex-primeiro mi., 105.98\/ e PTB - 3õ.451.
!listro 'Bem Guaríon, préâida O' Para o governo do Estado
novo gabinete de Israel', ,

As de Santa Catarina:
"negociações nesse sentido es- Irineu Bornhausen, 142.517
tão sendo encaminhadas pelo

c Udo
'

Deeke, 107 .2�8.
� ,líder progressista Pinhas Ro�<

Legendas para a Carnara Es-'
gers. tadua.:

PSD - 111.167; UDN
87>�77; PTB - 35.()19; PPP
-.15.067.e PSP à 7 9;::;,
Prefeituras:
PSD - 87.184; UDN -

78' .817; PTB - 21.375; PSP
- 3.069 e PRP - 2.498.
Alianças nmnlcipais:
UDN e PTB - 15.149; PSr'

e PTB - 3 A�56 e .PSD e PRP

:_< l.<��,;. �. > ': ��, /.'

ULTIMa HORI
Resultados To, t a i s Apurados
No Estado de Santa Catarina

Novo presidente iIa..

ra
<

o atual gabinete
de Israel lYetoll O

.
\

,nome de· fG. Oliveira:

f

.�----�

�-�_.,.-.....�-

'.mo, 20 (Meric1ion:jr)
_ Eneolltra�se aqui o

sr . Carlos Gomes de OE.
"eira, senador eleito por
Santa Catarina, pela c')·

ligação -PTB=PDN e que
tp'-e \f.>c:;v�n

Policial. embriagado

De'u VOZ de pr-íado
I pr-eEeitojde loi
Pediu garantias ao comando -do-'----1-3-!1'-:c�- �

Q«""" '

-

,... '* .-,

11

tosas. Naturalmente tanto o er.

Emilio Stock, quamto as pessoas
que com. êle.E;e encorrtrarvam,
reagiram, havendo o cabo, que
se encontrava em estado de em

bria","1lês. depois de quebrar u�

ma garr.a:fa que se encontrava
sôbre-a mesa, dado voz de pd
são ao governador do zauníci
piÇl't Diante da ersergtca atitude

de ser repatriada. O jornal
não identificou a funcionária
nem seu pais de origem, mas
diz que teve ordem de voltar

por ter discursãdo em favor

de seu governo. A funcion�
ria, apÓS, foi levada por di
veí'sos fun-cÍonários de sua

embaixada, gdta_ndo <por 80-

-ta capíta', o noV{l chanceler do

erário, SI' • Hugh Gaitskell;
"TodQs,.n6s temos um� enor

me diVIda para com SIr Staf.
Ford Cripps, pela maneira co

rajosa e firme pela qual diri.
e:iu nossos· negocies econômi
{;05 durante êstes anos difí.
reis. Na sua ansência farei c

possjveI para que nossa defe
(Concluí na 2.a pág. Letra K)

Segundo ínformação que eh«
gou ao COnhecimento de nossa

reportagem, o major Aste.rdde,
respondeu que sômenta no dia
imf>diato tomaria as dr,ld"s
prrrvidenclas. Diante de�sa de
.ctaração, o sr. Jdio Coltn a.-:om

panhou 'O sr, Emilío Btnck Jr.
ao QU'1rtel do 13.a Batalhão de

Caçadores. sediado nesta cíd 'I_

de onde solicitou gar-anbías para
O ku constituinte. O sub�eoman

dante, clllP'itã>o Mascar"nh:::Us,. (1 i�"

te das circun",tancias, provlden"
ci1:lU para que o pref�ito de Jo
invile passasse a noite naqu',�l'
quartél.
Não restam duvjdq_s. L'to "''''

se doo ma$s lamentávEis. pritll"Õ_
palmenta, até hoje. niW 58 veri.
ficara qualquer a!f:rito com. q�",�_
quer das nossas aut.':lridw'J'l,

na

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

Asslciação Co ..

mercial e Indllseo 1

.

'. irial ue'BItU!UU1BU :

CUDvoCaC3u
.

J
�

I
t
I
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VECCRI & CLI\. LTDA.
LINHA DE ONIBUS ENTRE:

BRUtJQUE � BLUMENAU - F;LORIAlyOPOLIS
___ 'T'IGIPlO --:- JOINVILE c TIJUCAtJ .......cc-'-'.__

Segunda pagina

D R. (AMARA
CO!l.: Trav. 4 de Fevpreiro, 3 - F'ORE 14311

.(Operações no Hosp , Santa Catarina)
-BLUMENAU-

1.0 '1)':Wtl"";i.o :> aprovação por votação ;;(!Cret:l sobre
n insl;,iac(lq (la Farrnácra.
\�:,UlljCS diversos de interes',c gel.'a:.
Bumcnau, 10 de Outubro de H'50.
(ass.') FERHA1U - Presidente

'Caso não haja numero para que a Assembléia se.

rca lizc, ficam desde já os Associados convocados para

tt;; !) hora', quautlc, em _,,,,gunda convocação, SC1'á reaíi;
ZU:1,1 com cua lquer numero de Sócios presentes.

,\ Ordem do Dia 501'4 " sé'gninte:

I

�
-

5
e
...

E
-
..,
-

-
-
-
-
-
-
,�

-

Desd. 1926 o lnternatlonal S9fV. o Bradj ...

portando mercadorias ti gãllsros do primeira II

cenldode do. centros produtores aos ce.

consumidores. ti,lf 4>

Do NortG CIO Sull Ci redo de Qfs'ribu1Jor.

O concessionários lnternotionol estás.
pra 00 dispõr dos proprlstórk>s •

caminhões lnternotlonol para pnstll
lhes assistência mecânica rlllcClss4rlo\

lIkit't!M.l,!iOH4'
ie��'S;:{''il

so

f�OfiffiiS:C-Si1
I Constr ões em geral I

Soe.. de ,Engenharia e Arquitetura �
Schneider&Ley�n Ltdoml

SEDE E ESCRITOR!O: Rua. Paraná, 32 - Cx Postal, 30Z§
Fone 1045 - BL1ThlENAU ft

§
.

STA. CATARINA �
�v..r..r..r..ree..r.r.r..r.r..l"/�..�...r..r...r..rJ/"""...o""_""'..r..reee..r...o-..rJ..rÀ

OONOIH!HHON ,AJU DS]

� 'k f J -. � ;. (JORE lCTOIlll '; jl'lli;'í d,� Setembro; o

�lJ#re\\lt Op - . r�\)I*. �_ ,:' ramcnto de nossas 1)1·1I'."as e
.. Rua MarallhAo. !II. li '

S �,A.BRlCAÇ.l.O !te carronertal ICOlllptetul [Im IIUD1l11W:: .: I [ardlus: e a ligação mais ef'e-

5 inclmlv. plnturs. .;;::;=_ t nnmuruunnnnrnunuruu.
;', ; clcnto tios ha,irro� à cídadc,

li: UrflcnrA: dê !tolda oxIgen!& e elétrIca. _ .�
_,

lhUI.. • onde l"SI) se fizer- IlCCeSSHl'lO
'=

�

--

_' =,.. ..!. t' razu;J\'c.l, e,olllo. jJor cxcI.n-IS Tolda. e eatufamento de automónlJl '.= -
=- -

ia w 1IUIn1__ __••
,
."
_

".,...."..,._........ =F' T k;:: j-Io, do ('<1n'I<1, que precisa

lill
UTJu.......... lD4A'U_."""'U § ranclsco res ii � I ser Ii��ada �IO centro através

IiIilBmmmmmmmnummmmmmummunmmmnmmmnnulIi:D :: I'::i da construçâo ele UIIla ponte
:: J'

:: na Ahunêúa Hio Brunco". E,-

§ unlor ª cOlllill�IOU o xr . Hen:ilio De-
=

' = eke, citando a necessidade da

=ENGENHEIltO ARQUI'Eli:TtJ§ Illl't'8 ni�",;tio do bair-ro de,
'5 Projetos e Con.�trnçÓf'.:s E J Pon��l A :-:,UÚ:.1� c H coustruçâo
ª Rua Alwín Schrader, fi � l ;,;: I i:lIfj <pen',ave! !I�lll1a pont.a- {1ue
:: __ Br:.UMENAU __ ::::, l'_:;nc cH,mele ballTC: r-om a rua

-Mo :;""'i5;;;�:= = ::;;;;;;= ::;::;��. h 'tb Novemhro, ainda que de
.

- ... � .. - - .............. ...._ .....- ._ -- �- e-e- -r-r-. �.- - _._

o Alfaiate Curt Scho€lnau, avisa aos seus frcguêses,
,que transferiu a Slla alfaiataria para a Rua São Paulo,

F'l'citag, onde contí-

-_..-. ---..,....,.--------------

.Pereira
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sua area "e população, mas

grál1l!e nas suas instituições;
tratado no qual, pela primeira
'vez na história do Direito ln
ler-nacional, uma nação sobe
l'alIll resolveu conceder a ou

tra, �tla vizinha, o condomínio
de tlD!a região flue,

- an"lerí'oT,"
men-e, um prímeü-o tratado
entre as duas nações havia

reconhecido como parte exclu
s iva de seu próprio .terrltô
rio,
Tcdos estes exernnlos. meus

p a t I' i c i o s são li nos O

Pntrlmonin 1l100'l1T. o orgulho
da nessa I1r!lsilida.de. a pro,,?

do, ccmer-ou SU�" s.tlvíd=des cC'''''''

de -q11e sornes dos melhores
{'nbhol'adol'l''1 e rins mais COI1S-

!t!�1;�:::��:����::�g� \'Terceiro relatório �e Mac Irt�H 11
de PIna Con fe"en"in l��S 01" Lake Sucre' s � Foi

SUb_!
difkeis, porque �l'i tropas in;

,!:"'nizac(';es Niio_GoYernaHl�n- mel'do ao 'Ccnselho o terceiro vasoras estavam obrigando os

tais 'do Brasil, em outubro re.atórJo do {feneml Douglas civls 11 trabalharem para elas.
))l'ú.xilno, POUl tal, SllCe'SQ _- l\Iac.-\rl-....ur, comandante das, Diz. todavia o Comandante em

qne -ei3 nào só afirlllH"ão pl'ft- for"as das �ações {'!lidas, ?' Chefe que tedos os esforços
I "'<I daquelas tradlções, mas qual comumc-, que sua mais

tarnl.em um exemplo efif'iente gra"e-l'reocupa�:ão se refere â
de r,'opera{;ão PDm as Nações raPidez de acumulacão de

f<nit'as H maior e a- 1I1'ÜS co- for'u,> ter+estres da ONU, su,
rajo"!! 'telltaiív,,----- humana (la. p�rallas e.m numero pelo ini

civilização, para implantar 110 migo. '

"

-

mundo a pa� e a lihel:dad-e J U relatóríc
-

que cobre os
sem a ag'l"es�-::o, e, a. all�l:aüe 1 tIuj!l%e di'as transcorridos. atéentre o" ymolS l?ela cultm a e

t-
melados de agosto ass1lla.Jrl

vélo ?uxllw mutuo.
_ "..'. -

,{,rlle as ofertas. de ajuda por
, Nes u hora tao tragl(�a, parte dos "países Membros da

não 11a :ugar digno ou decente Organização
-

éí'am alentado.
�----- ---- ....

�-

',o. ll11H{{I, senuo para o�. h<?", 1 as, mas que o auxilio deveria
- lfNSINE um brasileiro a

mens que tenham ._��nsnt'ncla -ser imediato para rapidamente ler ou contribua, financeira
das suas respon ah:l�uades pa- por fim á ameaça contra a mente, para que outros o fa-

l:a com a sua famjlia, os se�s segurança Internacional, çam . Há mil forma�' de aiu-
í'ilhos, l-!" suas pátr-ias e o pro. O General _Ma,cArthu'P friza

-

• _

prio - d��1ino da civilização. que os }:!roblemas de identífl-l
dar ;l C�,mpa,UllÀ de Eúueaçao

(Conclui na 2.a. pág. letra E) c'lI!;ão indh1dUll.l --I5e tornam d-e Adultos .

.l-."1I:�<���>�'" �P-4'_":f��,�' �
�

,-�-�., "'�- '"
"

��

1'-�

Enqu3nto Isto, n,;. d_,,-,asb:H'I,'J.

�,1l. capital- da RepÚblica da

Coréia, o primeiro embarque e'c

750 wnel"das d'! arl'r� feitr
pe}� O!>l'U. quarta_feir3., em um

transporte do exército era
-

distri
buído entre pessoas ameaçadas
de morte por f\�me� O primeiro
rrueo de servt-io sarütárto da
01-.'1J, sob n C{)mand'l Unific'l-

possivei-. estavam sendo feitos
para evitar danos e morle de
civis inocentes.
Por outro :�o, informou-se

que o {iovern_o da Fl'an�'a ofe
receu no Comando l�lllficat!o
um batalhão d-e forças tl'l'I'CS_
tres para combater lia Ço
réia,

IncluiDa
tomário

a· Ôis&usSio do (u�rn �a ·goróia DO
�a • &08330 da lxsembléia Geral

c

�a �ND
I�AKE SUCESS - A Assem, tões novas.

_

te na ação d-:l. ONU na Coréia.

'Jléia Gél\aJ da ONU consid ra- O,; Esudos Unidos pl'.o;''UZe_ A" outras questõ-s incluídas nO

·á a q'rk�ã:> d� fut.ul;.' de F.or_ : ran, que a Assembléía Geral remárío compreendem duas pro

.nosa e e-tudal'a um nL�1p para

I
c, ;,."s:der,"l,SS1 a questão de Fol'-

s: tas apresentadas pela Tugxis.,
'.,n(.e,1'-,,. ,'ondecor'ações d": ONU "�a'sa, declarando q�e o futuro i l:hi., _ A prime'Fa r fere.se aos

peh ação distinguida. dos melll- da ilha deveria. ser resolvid.o devu't:S Ô:';; Estad s Memb;:-os no
I

'

df.S fôrças al'madas da por meias pncific'", de ·",iH' q "', UV inompiDl�nto de hosti-

com 'i Carh, da ONU. A R t'Ú- las e {l c.;;reb2lecimento de

a 1)l:(;a das 'Filipina" sug�l �u '. 'o, • uma (, lnis�-:"o p rma.nente de

!lm distintivo- da (,)}'W c ,�tl'<lS

CONVI".1.'E _�. LIGA ARABE

LAE_E m:,:JESS - Enq'Urmtl)
a C;,m:ss':'o Política da Assem_

bléia d:1. ONL' {Oe concentrava

no (;"DL:lil.' li:;. Coréia, () seu Co.

l-ecomend'lva.. esta

!tua se' c.�nvida(',;e n,

..,�I;"·.d'5tir as sessões da Af:· --:em

I bléi'J" como obs�r'Vador, o S ;cre--

,tári.o..Geral da Liga A'ral1:'. O

:;côrdo firmado peles paise:; do

Ori"nte Pró","imo que p�rtc..,cem
a esta organízaçãn reg'onal, ob_

te,_-"�e apôip total e [oi submetid':>
"':0 ,plenário da A�-g,mb]éia para

nliO, a Assembl€ia estava. ocu.pa.

d!L com um debJte geral" sôbre
de que a Bulgária,

Ung:!"i:1. -e Rumânia tinham vio_

lc-o.do direitos do hOn1=ID e não

observado obrigações
')-ntraidas !lOS trata1ivi;' de paz

da segunda gUerra mundi'al. O

'1eD�te sôbre êste "5-mnto conti_

A Com'ilsão Social, ao

! °nH1.O. re(',-:rn-endou UUl

prcce<.limento d"t�Jh'ld() pa,J'q, a

.,.,lj�-')"ã1) 'fins ,�erviço., �oPi<:s de

'hem�f't"r d" 01'W, que im�)uem

de consl'lhoS
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_
o dia seguinte é �>ábaÚo, "llUl'lJy-elld" obrigatório::

fcom musica, sol e descanso paru npagur- os sustos, as a-::
- que UW:S ou J!;CllO); li";:,

epreensõe; da véspera. E' ainda o poel-! quem diz, j:í re- ª. terços (II) "eso total ,(o COI'-

E conciliado com a sexta-feira: :: po J.umuno compõem_se de

_= 'O =_ pura agua. "
- � onr;:'e a Vida, afinal, consiste em se esperar"

Iª lUlffij, RC:Xta":cu"a de chuva, um sábado 'de SQl!" •. , § -- que a lemperatura sóbe

=: CHRISTD:.r�\ ª nos poços e ;11111as li razão de 1

ª :: grau Fahrenheit para cada GO
�iIIllIIlll!lI!lllilmllmmlll mUmmliil!H!liUUlliUf'l pés de profundidade,

I

&ANIYERS.\RIOS de vasto
-- que, segundo os astrôno-

QtJARTA PA'UINA

,��.
'Vlda
I
���o:'��,.it.-"�.4.'" i7.Y�

Dia mal-assombrado
�m.llummmIIIlUmillll!l lJIIIIUUfiIJ111I1IlJllIlllUlg
_ �exhl-Ielm. A gente iii fi(':'\ imaginando coisas, g
Ecoisas que irão acontecer [nFarivelmerrte nesse sexto dia i
Srla semana. :t:\ão acontecer como nos outros dias, mas acon- ª
2t'ecer difel'ente, ás avessas, tudo :;0 contrúrIo em rimo!:
-

' -

:: 1 rls!e, em ritmo aborrecido, em rltmo assombrada. Embora:
§sem gato preto, embora sem treze 1"> ra ussína.ar as eva- §
:sivas da sorte _ Scxta-Ieirn t· corno ll;;:,ombração. Em rea- E
êi.<fl;'l-d'e:; �pxJJ'feF�'tl f,' um dia tão bom 011 ião ruim como g
=outro ql.lalquer,maSD{ll'deÍ'o ,1" h,lj';'ip,ITp\,pser uma:;
5temiveJ, J)mtasmal, Imunoso .

"( lJ1;c � 'll�je ó scxa-Ielra, ê
�lcautelem-se!" Mesmo que nào aconteça nuda, a gente §
ª'map�ll:l qui: aconece, ou sex-tafalra perde a graça e ;�
=presUgÍo fIe dia acomodado em ccn{;'ariNlades, Difidl-::
'Emente ns umarlns npru-oceut H,1m3 sextu-Ieirn E esse é o §
- --

Smal maior rlcs sextas.reíras , Os all!:ldos e as amadas fi-:-
ªe�m ausentes nesso (li,), qu:t!l[t!el- imp rcvi: to Iiú de slll'l:(ir:
§ruru ímpedir.lhes li vinrln, :'\0 '-Pnem�1 :-;�1lI numero", J:ti- �
Ero Ruglln:l Cabru]. Talu da alllC,(:.l que nfio ve!o numa sex- §

=�==:=_�t,a_fêira:Penaando bem, essa tristeza humana

que me envolveu numa ;onda estranhá c' densa,
nasceu por esta sexta, feira, sob este céu feio, ::

....
entre folhas deshetadas - [loque Ela não veíu .. _à�

covado, numa caixa de folha,
arrumando-os um sôbt-e o ou,

tro, del�andD, os sem ruais

rejá-Io"i. rluranle" todo o ve

�,10, Não é êste um método
lIH,ito recomendável para
llerfeit<:!. êonservação das pe
les; Hasta que uma só delas
não esteja perfeitumente liUl-)
pu. e {IUC ne.a se aninhe lima I

I
DE

R ,II O I U M

- que 3 Iudia contribui COm
3hk! PUJ"a H r;r(l(Ju��fto mundial
rlc arro-,

Aniversar-ia-se na

hójé a pr-endada por

Caminha.
Trnnscor : úip doais :JJ11

natalicio 'lo illf',i:-:O r'arlinho
Silvio, l\Iar'loch ,

nes

PEr..REiRJ. JUNIOR F/�LEClMENTO
Transcorre hoje o aniver

sário natalício do sr , Manoe
Pereira Junior, locutor da

PRC-4, Rád-iol> Clube de Blu-
- mennu, Incansável batalhador

pelas causas desportivas de
Blumenau, o distinto aniversa
riante dirige, naquela emis
sora b1umenauense, o progra
ma espor-tivo "A Marcha elo

r,�poi"ie·" n (�i.)�;11·U f :ií ,1"a_
riante serú, em tão grata efe

méride, alvo de lnumer-as fe-

Esta noitada dançante cs! Ú

fadada u alcançar �l'anc:1e :-;ll

cesso, visto ser o primeiro
baile organizado pela nova

diretoria do Club, recente;

mente eleita_
Para maior In-l lho do liu ie

foi orJ,(nnjzado um concurxo

de danças, com br-indes aos

vencedores, ofertados por dí

versas firmas locais. Entre os

ocupantes das inUlllel'US mesas

Pensamenfos
l'\'};ü há senão o c'unem eu-

serão sorteadas g,\rrafas de li- Ire os animais, para misturar

cores, que t'onstituem brindes a langllh�ez de ll!n olhar fino

ofertados pela Cervejaria Ca- a fatbs de "foie-gr'as". Não

tarÍnellse,

I'
o faria decerto um cão de

Est� baile eslú despertando ooa ra(;:1. Mas seríamos nós

o mais vivo interesse enthe desejados velo "efêmero femi

os sócios e. simpatizan1,es do nino" f:e não fosse essa pro-

"Marabá Qllb", e sem duvida videncial brutalidade'? Só fi

alcançarú grande �ucesso,

As mEsas para esta reunião

dansante, poderão ser reservà
das com o zelador do Teatro,

porçüo de Matéría que há no

homem faz com que as mu

lhETes !-e r/�signem á incor

nglve: porção de Ideal que

nele há tambe.m -- para eter�

na -perturbação do mundo.

listrai do dia
Sexta-feira, 20-1 O�1950

SARADO, 21-1fr-19;)(J
LU2 e SatULIO fa-vore.

�em jnteresses de famL

]ia, hens legitimos, car

tórics, terrus, agricultu
ra, proprieúades. E'
hom sei' prudente ú tarde
com dinherio. apostas,
leis, Este HlssuntoE.: são

fan::reddos pela marrh<1,
Os lll.'.scidos ne::-ta data -

distinguir-se-ão pela sa

becol'ia, ma,!!, necessitam
c�lltj\'al' espirito de ini
ciativa p�u'a vencer certos

ohslá.:ulos,

UlUa exposiçao
dI eenario
Paris (S_F.L) - 1)01' 0:::<1-

sião do III Congresso do Ins

llituto Internacional do Tea

trp o Sindicato nacional de

decoradores _ maquetistas de

t.eatro organisou na galeria La

Boétie, uma grande exposir:ü::J
de matluetles de cenúrios e

de trDjes f.J.03 espe�:l _ lC, l"ea

lizados desde 1[1·17, sob o ti�

tu10 "Le DecaI' du Te<,ta-c

194i_195(1" •

Renniu as rnaque!tes dos

,maiores artistas na prcrfissão
assiro como dos teatros da O

pera, OIaera Com':�l. COlHétlia

Francesa, Bailados de P:�rh

_ Roland Pctit.
- - _.-

'�:����-����������

'N. ip R O
I Cirurgião Oentist Q
I '

t:::�:::::.=:=

Um drurna forte, escrito com YkÍos,mall1ades e sangue,
;
c\qul'!e homem trazia consigo o vinIS do crime, A pe:i-
cuIa que Jlão se recomenda püra as pessoa� de nervos fntw

i
(f,':i. ArJ'eb<\tadol'. Empolgan3e. Alut'Ínanfe _ Aeomp,!
Compl. NHcioilal � short e Fox Jornal, Prec{)s lIe costume I.

I

Amanhã, ás 1,Clio!'às---�---- I
i Stau Laurel - Oliver Hanly, os ím.:o!11jJ:ltàn::is
Magro, em

\
;Mais uma eslupenda fabrica de gargalhadas! Rir a mais,

Inão poder. A�omp, compl, nac.iol1Rl, shol't, desenho e o

jinido do super seriado: "Terror dos Espiões," -

;t"éa !),OO e 3,0() - Balcão 4,Ü(} e 3,DO
I
I Allwnhã, ás 1U,aO e 20 horas
,Irene Dunne, Barhara Be�' Gedes, Oscar Homolka,
IDorn e Rudy Valeé, em

1"8 vida de um sonho":
IA vida de UUla fumilia burgueza 110 inicio do sét'uJo com

Ias liUIlS al��r�as e "}t�as tri�te�n:�'" Fl.n JHme- feito para

a sua senslbllldade. lima InstarIa a('onrvel 'que levará aos

l-vossos corações 11lU pouco de beleza e poe�ia � T] 111 Jiltl1e
simples e humano como a prõpria vida f

.

AcoTllIJ. '<':ompl. Na,dona1, \oVal"ner Sur!lul e Short. P:afi:;t
<

5,.C.o e 4,oa - Balção -4,!}1) e 3,1)0. nóHe: Platéa
'

Cr$ 6,00-.

11Mestres

Vjale•• Djjt'f!ll em LlmoUlirU:1
. - '" ..

' DOMICILIO A DOMICILIO .,. '" ,

Preço da passa�em ;"Cr$ :1::15;1)0

AGeNCIA:
HOTEIJ nOI,}ITZ
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Iro T. nneio
Profissionais

Divisãonova
em .ótíma fnrma,

aptos para proporcíoncrein
"O ,/ublico C'-spetáculo5 de

b" m indice té;:;lli('/).

O horário para o inicio dos

jog<.'s está marcado llara o s

13, horus, sendo que ha.vcrá,

15 mluutrvs de' tc lerâneta

n:':':J. O começo do primeiro
er-ccntio. ije�}oist nâr have

lá maí s t(le'!�ãnci&.
-

send ')

='íUiIHIIIU1tlllIlIlmmIIUUlIllltlllllllllmilll.lmmlllumnIIIUIIIIHln1J'

� :Dr. Wilson de' Freitas Jv\elro �
� ADVOGADO . �
- -
- -
- -
- -

= Rua 15 ��e Novembro 642 -:- Telefone, 1417 =

EUlllnIIIllIUlinl���;!�fí�lllln�IU�'I��ll�,m;;U��:�II�1111I111íltllJ�.�

leíros já tívernín como

�éde as cidades de São
Paulo, l)'isttitcí Federa',
Belo Horizonte, Porto A
legre, Bar}JaCClllJ\ (MGJ,
este ano cm Blumenau,
sendo que para o próxi
mo certarnen está prevista
a {'apita.: do Paraná como

;;{�r1c .

Hoje terão inicio as pro
vas de Tiro aos Pratos,
constando duma série de
1O{I pratos para cada con

corrente l'artieiw)rüo as

represental;ões 'do Rio
Grande do Sul, Paraná,
Minas Gerals, São Paulo,
Dlstrlto Federal c Santa
Cntar ina .

'-

Cresce 1) numero...

a-'

ql!e .'J conjunto que não ce

apresentar �Ll c.nnpo 11f:' ho_
ra marcada será autematí

camsnte de�cla.s�,Uieado ..

Na. parte da manhã verirí,

categm:ia de nspirnntes, com

Iniciu à�; B hor.'lS, ob;;dEcen.

do à mesma ordem de jó�ü'.!
jâ div�Ú�ad� ao re��ito ��1:t

Di,j:Oán de Extra.' -Pluijs�:n-

�"Q""..r..r..r-!","..r_""'..r..r..r..r"""./'_"",N..............r...-.r....................o-..r.rH..r....:;.-:r..r_;':'��

IP e r e i r a Jr.1
��7.r_"/.....-.r/...:;t. �..rJ'>��

----o�---

.Aujversarjn-se na data de partiyo (IU-r. fi popujar .Mané-

hoje o nosso cnléga da crônica C<l granjeou a simpatia ge-
esportiva. Manoel Pereira J1', rar ,

dIretOr e redator do p rogra.ma E' um dos pioneiros da ra;

"A l\1,...cha d os Esportes", que dio-difusão de Blssmonau ·e rle
tr P _ H. C .-4 leva diarlamente

I Santa Catarina, trabalhando
;lOS recep tê'res de todo.o es- como Iocutorcchefe da vetera
tudo de Santa Catarina. na P.R.C.-4 desde .. os pri-
Veterano batalhador pejo mórdi.l}s do Radio ·Club�. Or

ganjzou os eeus primeiros
)rrogTahllls de audítôrío e a

êle se. deve, em grande parte,
II prlljeção alcançada pela es

tacão local no cenário artístico
e -cnltnral catarmense ,

r cterano amig,o 'ua inipren
.m, já .labutou por va'rfas vezes

1'0 jonl!\�ismo, fazendo d:Lre
davão dos jorn;p.s 11 sua \se

.;;u;cla f'miia de trabalho. ..
-

Np_ "ida social -e .{'Rp,l)T,tiva.
.·{I ;)<11" das suas atividades na

'>nIHCIl.';" e no rádio, Pere)r2
1:-'- muito tem feito- pelo. de-,
,:envc>lvim.ento dos ;no�!'Os
pri!lt·.;.úis clubes. Em.prestou
<uns horas de lazer ao C.E.
O1impic·o, ocupando varres

«arxos 11 as administrações do

\.
I rue! i;d{HUll ��rêmio' "alvi�rQI-

111"0·" c (I.�{lr;i, merecê a uma

r)eidiu flue lÍt:lU atesta o se')

Ilrestigio' rua "Rociedade, local,
", �'.l' � iI''''F!11hll! H ·l1rp.�·lUCIH"!�; .!uv

.• :.:.:�
ch:1,.-r: m.al= caros a, tr3�hç::�]!
da socicda:de Mum.e.nauens.e -

o CTuhe KmiÍco Amé.ri(la.,
E' pnis com grata satisfa

ção que, nós outros, seus CQI

legas da ímprensa.. r'Jf,strR'�
mOs a passagem da sua data

iTa !:;;t1h0,,-
Mas não é só no setê r es-1 natalícia .

1!€,éen-vol"imCllio do "esPOlte de
Blumenau, Percêra Jr. con.·

(tutElO'.-, t:taçets a ;;;ll:�'�atiyidadc.
intllll'ctlyd em pn"}1 das caw.;�:"
!:I:'n{fica;:.. a estima e a consi

e.ern;;fw de todos aqueles que

rc>t<nlhecem o valor do seu

.
-_._-

."

.,
II E lU O'R R O IDAS' . '.:

IVARIZES E ULCERAS DAS PERNAS: euru ... 8,..

raçl.O .;

DISPEPSIAS, PRISAO DE VENTRE, COLlTEB. :üIm-
.

B:rANA, FISSURAS, COCEIRAS ·NO ANUS.

"I: -OOBAt1AO, PULl\IOES, RI NS, BEXIGA, 'nG�
Tabord:a

.

Dr.
MllIDICO ESPECIALISTA __0

AEROSOL . .

A tUt1m& pal3.vra :no tut&mentu da. BRONQUITES.
NUSITES. RINITES

A dôr logá passa

qua.ndo se pass(j
/

,.

BALSAAf%O
DE EfEITO

{';Or'J'H,}SÃO '! Tire a dur com n::·

l\l;-;,{�;;; passando GeloL ContusõP.S

1'-!:.:3.,.�ijes, cntt)i'��S, {mau gPÍtc J

!lores rpum:.UicaB, 11CVi·ál·:,:il�n� e

muscu1aros são ràp!darucntc aHviH,�D.�

COri"i af}HCH�.oes d'J l:i)}Ol. \.�[!lol

d�::;inl]ar:'il. d\.\�Plj��g�f,tinfj� e (31!PJula

n !<r··ulaç&.q, lJr';'Hi1�iilJd-() p.:_·��·�l:lb\·L:!

••
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demarches para a visita .de Vargas
TSE o proclame presidente EtIeito

Realizam-sE:
tão logo o

Pedro. onde o sr. Getulio Var;
gas ('j':;ntinua reccIhído. recebe
u1li'iamente, novos

dentes estrangeíros, ps rtícular.,
mente americanos, ansiosos pai
obter dectarações do nrvo pres";
dente 'Ou por descrever sua>

condições de vida na bela e es

tratégtca estancía, do sr. Bat.íst s
Luzardo,

Finalmente. no divulga.r uma

noticia tão significativa como �

da Il�iveI vísítn do sr. Oetulíc
Va.rgas, acs Estados Unidos. d<;.
seja Este repórter recordar qu=.
numa t]Hci SU"l:< colunas .. publt,
cadus na "Dlárío da Noite"
poucas sernn.nas "nt-s do sr I '

qll" 11 expedição de diplom ...' ori< Iais pelo TSE será felt:l. após (J Getulio Varg�.s autorbmr' o Ian-] H Temos par'a �"tr(',qa

Itérmino da apuracão gcrn l, come p;lrcpc uma vialta dêsse carát .. r camento da '·u', candidntura p�_l H caminhões e camínhone;
b PTD e PSP. r<>g. istrou, "'''\li.i Os te." COIII c'<lhiIW "Al'STIN"impôc n'qJu!";\tjyO;,i extrcrn arner.t» díscretor, .., n

.
'llgumas .. �ssrv,'('õps que 5) �"'l"l Pura melhores informa;

........ 2M_""" Ed'\.\'ard Mtller, Sub"ecrftano elo � '. CUIIl 'I f'l'l'llla ""'I' .1'1' U-�, _.- -- ----

Departamento d� Esbdo pat-a ts çoe� o. (:. I t I nI/u. §_ _.... "
• e , , ... i � ". 0" assuntos da Amêríca L'Jtin'L {l Junior ,," .la, ., ·a.: ,,-lia0" prom: tor '5 de ssa In r;! Lt.· J ao Brusi! no pt:no contínent: 1

t
.

f I't d ' t ·t 1:10 Blumenau UH Ha'al -- UslJ ." -. �, I' !.. .

- . "" ti
-

st .'
erra e o UI an e sua es au J.,

tl
l..', .t tlva, }o�em,: _:unn, e liO. re,:u t:!:.:_o ! r"lc.' ue v .se .�., acar, UíjU:. �l.e r.� Br.vs!t, Naquela -otuna, diz-a S Santa Cat.arina. Q

ªt�à]I�e&1�:€!:?��g��t· ��� I �r�;�;:l�!��1��ri:i:rii���i.1 ecsterree��)rst�:'c�Uee MiloI�r, emnPu'" fm��e!;l"'...c;r�Ao�.:r�d:;,tl;;el;;r'J"'�..c::p�r�eUr 18nos qoe va-o a Dento���r:��?r�;r!��,�!:�:��t:��l�� i, �����:����������1:1a�.:�I, .' li, �
"

��e�a��. co��;�:�te'�1��:t!:�:nl�,7; � ��t�oa��.���::f<���n���:'��;���iU; �,Gonçalve (I afra'·do<' pe"afi ap ar·lço-os d� v·lroem���'�z���::�!���·3;â ����:���:�� i :��� ��II�·;�e�������;�:�r�ti(����� , .;" . J)
.
.':1 u

�

ii . iU. �

}���l"���r��ar�t���'1 v��t����;�;;�
1
���.<:o-s pre-sidenciaí s bl·',sllrt. Dgora quasl todolpresenciam 8 milagre-Iflrma o delegado de . policia que se

J.::�vt��� (1�J�,·��:An��ag�,ei(�� :!�:! n,E_.��n;��,� c�,��"nt�����,ll��:���:e trata de grossa mistificaçãu Sacerdotes e freiras aderem a cor{ente de crentes
c�r. Por outro lado. p 'I'U os 0:)-' (' dpcpio de ''''i'!l' unI nnlbip.n' t

" , , _, � �.. " ., . '. .
'

se encontrava a imao-em. Umasel';'adored mai::; aut.cl'�z ?�::; na, ncs Esta('l�" Uniuo. �8voravel : o .P?h'IO A�EG.l:dj]. 20 \"�e:'ld.) - <? J''11'nal local, Dlano de I Vl1!-. um,a coroa de flo.t;ElS.

natU-1 re;; ond�u�me ue.s. s�nta esta-polItic8J de �o!:so l!eml.if')l·lO a_I noyo presidente el;:Ito do Br t_ NotIcIas" publlca em SU3, edlçao de hrJ'" exten,a, � detalhada le. 11':1'" ct;,ocada na tosca e lmpro_ ,P s mã�" estendidas' aqlleh Ínicia�i':'n rpyela, ta�b�m.• silo
. ,.

vortagem <Lo; ocol'l'énciu8 de Bento Gonçalyes, cujo têxto é o s'!:- ,:,muda parEde: de. :abjoa;s vejh�s, ��t:..�m�e a sa�t::1f estava. dom
Q papel deCltilYO que e atrlb �lLlo Por sua ve2;, a est:JnCl:l S 'o "uinte: ." ! dentro ,de cUJo CllCU 0, seguMn _

o
as mã s' cruzada,,· ou.tl�). C�IDo

• .. as nlenlnaS se colOcava a ae I
_

' '.'
"Fom·ns, pda :segunda ,,€�, a Benb Gonçalves. u fl111 cb

veI;n-llI(;
D�u::;.

'
as IDaos �o:t3JS e, flna1men�e, �

C:il' "inloco", as con:::equencias d1. r.epereus'·ão de no'iS9. pl'imeil'a A"ora já nã'O mais existe a. menOr dls.e.me que!!- sani.
. •

N >.: dR"
. 'M "'.

F
.

de r d 1 trazia em uma d:t$ maos um

":POl'tbgtlID
sobrl" as r,j}ru.·l<;':""S d.e . � o .osarlo U:l nlemn 'S t:. quell pared� <01, :rr:OJ a pso

10s9.riO. Com'O vê a contradiçã,."la d Carmo e M8Jlene Plccoll, Ger' M"nlll e Ana Sanches, pOIS yr·....o que ca a vez maas se .c�m_ . fi grant� A' rlnica r�sposta
que t o logo divulg.t.dcs aquele!;. fatos extraordinários, o nu.t:n�ro de primia para chegar b:m pro�"lmo :��ta �ue tcdas der.aro era de
fiéis. e crentes foi aumentando de dia :para dia, tod:; na ansia ue I "O locd'al Nonde "sr'1.} vli;taAaC�:'!- que a N. Sra. estava trajací:'d. de

,," I genl e ossa en 10r.J:.. ..' "p"'e�t"r 3" suas homenagens fi. Virgem. I qll.e di:H'iamente ;. '�ubsbtlllda br,�nco. .' .

"� dA p:;tmda que dá. acesso ao l"ca1 já é in' uf,r;'ente lnra d·:!.' Y<l,� i por outra nova, encontra_se p'.n. Para mau lS�(> .n;'10 .1' ��aN/�iio ao!' Yeí{"llo� e pO""ulares que p,'r, ali traniÍtam .'1. todo" m - i durada de um barb'mte. O nU� uma gr?ssa m�stlflcaça(l'm e'ao°.' . � l' nude lltlnar mnda quemento. Pessoas de toéh" as ldacll"". vmdas de longm Jtl_OS recantos' Tnero cIP' vplas que a 1 se aeen� .

t ',,' do
'

em tudo isso. Al-
do Est>�do, ao chegarem alí, imediatamente procuram um!L daque� dem e .Estão p:r s�r us:idas e ��l:!e-:tã:;oe locupletando com
las c�1\1tro memI1'3". bJ1icltand, -Ih."" que a!c3;ncem à N. S. do

RO.,
fut,h,>!tJf'o

d toda es"-9. f:lJJ.tasia. Isso. mais
.

.

..

d Uma fart" cerca de aranle f' -

• •

1sano as l'UUS medalhlnhas ou r03arlOS para S2rem abençoa 05- �
."

r sp"ctivo" tal'de. eu desf"Dbl'lrel e .0 cu 'Pa·
3ÇO, bem como os e. � -

d será pUblicamente desmas;..
AgQJ.'a, entretanto o caso

€S-1 cabeças daquel"s mulh-·.res'- U- moirõ"s de :ppdra. drs"l:parece. o

Pyang Yang: As tropa!'; vel·. tá t.omando Um ll",p�cto de ;plli_ ma está de vestido vcrde e a ram pr!' com:p'let-:-. li b
d I t cose auto ::lUO'estão coletiva p'ois outra de preto com um maIl'a. F«lr( o dekYGd.o de Po c

melhus encurrala as (en ro ' • b ,
" •

A romal'l'o � C�mpos Sall""o nUrn"ro de ""idente;;" �umen'n I rb cabeca. .." �,'
'"

:''" P''''ng Yan!�, serão apri�
a c�!I:h inst·-nte. T dos .eEt.'i.Q, _ Ah.- Sim. ]).l2s que bela c i� t�mou �m ��Idtol' �'lp qu_ �he�::sionadas ou massacradas. v"mJ.o N,);;,n Senhora. -a. gc>"l o :1'. J."."� eltl,- prllx"drd''1 O{JI.'- JO. �O (CP) - Anul1- E,:ses pequ"no" dialogos q'\I� _ E tu, jii �';ste? gado. rl.!! pollC1a d3QU la

. c: n

�('ia·>e qLle as "\ 3ngllardas d::s ouvimos e nqui reg",�l"am.os. SE'r_ - Não. !no ccnsir�o v�r n'� 3 sollcltar reforço �O!l����_torçao;. Dor e.americanas e!,- "ir50 ':<lI"l que Cf' l' itores ch3. da nada. Nem olhando por 0:\_ "�!l .. colng'as dos m'llllcIP.
.' '.' ,

.

G' zinb"s Es"e reforco dn"t'na.f'f'rIa. Com eS:;a ope;'aeào do "();;e :H)j'O';l;�l'll1do das frop- gu"m a Ullla. C'üTIclusao fx-ta do de tu dlsseste para o CrralO -- .
,

...
-

t d' tr'{pooo n"" '.,., "f I I
. • ' � .. p e"t"i ocorrendo pm Bc tI; 111"1' I

ao pollClanlen o o a,_, -

. 'c' "".'. ':10. a' fer··as aha 'elras DtI ., 2nlC luna .. ,,� lI!-, _

- ... n I ,.

_
. d� da cidad� e n..3 ,elStr.:lda que(;a3 cortaram as ,'i>ls Oe fUi:.!:' J ·'lllH; informalôes di -irlln ,(.���:�.I;:l�: � _

.

eh t ... fá�
Mas com'O nao? Olha co n i:vn, iiqu�le cuburbio.

.•.. I' t

1
' ., ua r, r "qUI" e a, "

. ridos lrlIll3 l1111 eOll11ll13.Stas. Ao '!ue os nor e aw('ncr.nO� ps 1:_ venda?'
•.

A as�im por diarte. Os dia};'>. K'f'.l<l:ndo a !,Ol'&'t r":ll? agpm,
lllC':I1lQ killlJO. ir.füJ'I1l:3_'R IjIJE:

I
\ am ;J {'en:o e qU:ll'ent;: (1'2.'-

- Não Não vejo nada. O)lrJc gos que ali se verifk'm !'ÁÍo . S "truela aut0r:dafle ,!?ollclal de
cessou lotallllen'-p '1 n'!sisten- lometl'os lhqtle'a<; f;'o'l'e ,as

I
é quc 'O'stá? mais illtereSi;nnlc;:;. T.lde, o mU'l- cl 'n"ll que nao 8("-:,{;lita e:i1 na.

('ia das forças coul1.mbtas em ·,1 China cCllIunjs H. - AIí, r.::t..paz. Olha entrE "Oe' do esti vendo a s"nU't. Hum�;r::.-l, lho do que llh'2 ;?l 'l��ta �a�;

Tant I
' --c-00 O aq ulll- O reg-IB-nle"';d emo'cra'tl"co :�J3d��J��1�:;:Ç··lS�:r.�::S:i::� ��:����:e! ca��n e a�rescen- F�i���I:Oao{���n�?;°J!Ah�ite"

O a ) por exemplo, no momento P'1l -" A fim de v·�rificar a v:_ O sr,' Toledo Piza. lideI' da
.

, ' i�! �� n�:m�����tra�:���g:��: �ll;,�idâfJa!� i��Ui�qU�Sa �:�t� ;:D�� ������;;�::i d/���l'���:
encontra entl-·aves nos reus detltlrpadores �:��ei� :f�::�� �.�������ct� ��:'���'t��!ed�')�O����:a�ç�':s�: ��l q��el�so'p�;ti�'ie, p��it����_.. de v"ria� fr.�irall d"!quele esta_ " N. S. dO' Rosario, Bem. ant"" dV

"

bel�cim'mto. As freiras e os p,_ dis.so eu tom<>i a precaução �e não apoiem o governo o sr:.
I rIre,.; já ali comp'.recem. acom_ m<1ndar benr:o", 'l,lguns, ·os .q1l'''''� Getulio Vargas, os aventureI.

wmhando aqu?la eomp'�cta rnfl·S· psb.wam devid11''<'ento. 38sma''': ros poderiutll impor a ditadura.:.em.a,ão nos círculos poli ti· 'la quP ali se c-:mprime, dia e dos pt'}r mim. Lá chegando _f1.TI no Bt'usH, disse que certa
COS, que os Partidos Demo- ltoite-, enfrentando chl'va, frio e alcan<;ando ro".ário por l'.,}S'lr:o mente o �r. DaIi,l:on Coelho
('rat:; E' He:'·ublictlno falaram sol desfiam os <;'118 l'O!nrioq• e alguns er'm aceitos e outrr'l'O; s� refere 80S iventureiro'lde lenll' o assunto a .lusti�·u. 1"00. C01'>10 � o:'t"l''ll, rnim" �"ieit".dos pola aparição. Fi2ln1"

(rUe tramaram a realização do
.'\0 mesliIo tempo, o f}al·II·'.lo ainda m�,i:; rquele n�vo tüd'O, E (1 .. fervo"J')-', �r.,nte e as meni. ,

h golpe de 1937, agora no _1)O�Trabdl'i ta de Nova lork pe- à medida que os mimltO" se ('''_ IlIlS a'CreditaJ"ar<J.. Poi.s em. a C'

DDN.

coatn, a prl>-ença dos repr�sen- santa. H.�ceitou" alguns não ben. der.' Acrescentou qlle a .•
'

ríiu, oflf'jalmente, que o 5('11:1- _ , bor ra't"ntes d:. Igl'eja com-ç"l n cir� t"l< e "rpi,,:it'Ou" alguns que e". absolutamente nao co_a a
do 1\a,.iona1 üIyestigue es.'\e cuIar de boca em bo�a e 'o n'�- tavam hen;o�.". no plano de coalizão

F...r�.r..r...r..r.r..r..r..r..r.,qo..r..r..r..r..r..r.7".;:;r..r...r..r........;-..r..r..r..r.r..r.r..r..r."....r..,...r..r..rJ!l '·es('anclalo·'.
mero de peregrinos a,um"nta. Ch'lmei, �lepois, uma J'ln ... tl.IT':.". naI Todos enxer;,;am a mano-

§SI'S A ( O 11388"
O vice· governador republi· 'Em nossa primE'ira vis.ita. h1_ e perf,"11ntel_Ihes em que pOSlça,) bra' de planificação da ditadu-

, cano. Jee Hall ey, dirigiu uma . . "'>.: -- ---- _. ! ra, a que se refere o sr. Dan.

I
"

" ! �y�t;:;��;f�K:�::,�!I:�:���:�����i�f�· Encgr� !I l'Uroia O'� nroblem� II tO:L��e:o'(}fERIDI-ONAL� -s 1111 J a I' S Q'" I ma.a que Dewey est:na dIS. � U U u 9 bJ P U U
O sr Danton Coelho contmuaS �.,. '!!! li!! H posto a faze,lo senador e a

� I
' . li

II as suas atividades relacionadas
8 Agentes da Brr.jin ·Line. Rottcr.... am bUlI Amerika § pagar suas dividas, caso não � re ormg a�'pgrtg O!lCIOna com o "overno de concpía�ão

I LUle> Norton Line, Sw('ntilm Ol'ient Une, Cill Nar, S :�r���:;:�e J�a l\'6��uid���:�;� U U lU U U : \}:�����i.�a��l1�:lohO.i�·Y;í���li�
S

"e Na", Costel'ra e Lot',le Ae'rt'o 1"'TJ1ci.oll.al 8· 1-1 (�n'':'õcs�(\ tI'"u , -, L"t.
" pOl'(fl!e o a ua go\'ernadm' llvistar.se com I) general Góis

S MOVIMENTO DE VAPORES 8 �lll�a ser reeleito. Monteiro, no Senado. em :on.

� s!s dTAPUCA» - nacionui - rSllel'u;:lo nrindldo S A "'��lJ"t" foí flad'a ti 11'
mo 211 OLEHIDIO;-íAL) amhos de culpados {o

::a confereneja.(' (\
u pll ) ll'Í- \ Ig'l'eja vem de HS'.UJnil' po. do campo. Trat'a I) �

.

h l'u Outubro, destir.O" Rio Grumle, Pelotas, Por- II dade pe:o proprio Hanley. sição di8nte do ill1;JOrtan e do ambiente rural mo-
Até o Iú.Gmen\.o, nen um l_

I
'" 1 l) I pouea� 1.101'a:- Hntp� de seus d t <ler da ('DN foi consultacloto' rue�H'e. 6 pl'ohlellJll <li:(rario !wéls,leirél, do Ill"HsH, 'Ízeudo es ,ar hS' ad\'ersar:os democratas fa:re I '1 t 1 1 'fi

.

1'''' pelo sr. Dan!on Coe! O. A�a.m!s ,(TJITi',N·RIQ. " - sue'cu � espn ..... 'l�O 9�10 1'"'''' I
.. -

a 1':1\:es f.'" I'as ora {iO bisl'O j} nlesmo In tIeIH'Ia{" j)l,r t t
.

d
.

d 1,.I.'.a.:., '::lu - - LU.. ! ,''''�u II rem o IHeSI110. •
•• ren emen e. se Cp01S e so u.

TIS <\ R ,1e Campinas DOlll Freire Ino- h�('s. al'nws, l"lIlema. 10rI]'11 2! donneIa a questão da v;ce-

i
I", _... U O I' I L

d ('clIdo E.I1!.!c lIi c, Sl'ntetizaIJ'lo o r'l(IIO tornalHÍo os' camp:mc/
' 1 re:.• .1.. S

� ('une H alQ ao ('ar'�o e go- � 'L ,
., '.

_-

presidencia os I;r1'<:tadciristasm s «i...IA}) - !5uec" � Ni.}erhftO 17-1P para UCh.. J I'CSlllta"O .r
�e 1 1 I cetl\'e'� (la' ni'"'' '\�ro ''''1 '1

R VerTI::>! OI' fie NOYn York pelo '. u ua � I H na rUl'a H!S su� ,.

.� s ".'" '.
•

fJoderão firmar ponto de dda

Ss n"!/s «ANI:I'A» - suéco_- esperad:o 23-10 pal'a 8 Pal'H,;o Trabalhista norte. "ea'izada eiJl Caxuml·ú, com a jadas ldews reVO]UCIOllfll'lUi,'
r '-'eito

8 US'" o. .

J i\1 H j)aI·ticir;ução de üU (1:II'Ol"05, 'JUIando tIo 'sécu]o 1(\ panl o
a e"lJ .

.c.....
l\ amel'lcano, oru 1 t'.Hunus, '

.

8 mjs ({ALIOTH» _ llolamlez _ etiperado prillcipio 8 roediu em se<!uida. <.lO ("omite 250 fnendeil'o5 e 27tJ pt"Ol'es- ,·;·('uIO 20, ,quando ,ão SUl'gll1� RIO, 90
-

(MERIDIONAL) _

l' �!i"' de Eleiçõe� do Senado Nacio_ $orao5. A pastoral diz: "Conos- do agítarlol'es. Acrescenta ti
O SI'. ��mill'o Carlos, "réS;'a No\'€mbro {lrstino Antuel'pia, Rottel'Jam, "

'0 "em nós ou coutra l1U' ,. se .. aI' v

S !1 naI. que I> presidido pe:o de- 'c, .>, l!as,or. . !leme do PTN, desmentiu-no!>R Am..'iterdam, Breme.n e Hamhurgo re��ben!lo t mo'-'rata Guy GiIlette que in- fari! a refonna rural. meúian.

11
'·Antecipai.vos a re\'olu:;ão,

hoje.,' as versões de que O U'.

fi cargas para Afrioo do Sul, com i-ranshordos· 8§, \'e::;tísue O' as�unlo. e 11 palavra de ordelll de pro. Deus não erroU. Disse ser1nlc- Hll!W Borghi Yai deixar a IO :etal'lzul' O' opet'ario dos Cfllll- Cf; SSa,I J J enfrentar o pro} e-

I
m!s ({LAHOLl\'b - sm�c(' - §rpenul0 {i·l1 i!ara nos", eoncln,mlmdo '_o..: gOY€l-nO ma 'da ma�sa de b;rabalhadorE's politica Disse-nos o sr. Emi-

USA, 8
-- -- -_ --

e os pI'oprictal'ios lll? l'amn05 "eUl terril. em faee das enOl'. lia Carlos:
I nOI:J'ET "ND ..J' � ., fo' nu". ,'OP' H Tgt·e.ia na exe- lHes {u'eus de terra sem tra-

- "PO'SSO afirmar que e!em S Kn, '" .L.l."11 )� - sueco - ('slwrauo principiO _ YOCt teín uma res'lJOn- __�_�._'--_-'-'._--,-,,-,-_-,-__.,

I Noyembl'o d{�5tino portos lUediterranco. tl uc:io da tarefa. halhadOres. Aponta o ptogra.
mi'" R sabi1idade I:'ocial. Já coope.rou n�1 DO'I1I 1110"el1c:n: ".I á ma'. na Igl'eja que defende li

!'l
'" «YVONNE» - sueco - esperado 2°.11 para �s

°1' elll(1�"Õ� II'ahalh?dol'es d,�s llf.\t"i,'.ipaç,[io do colono nos
.._ USA. *11i.;;;Ii'� ;" na iiquidação do analfabetis- "idades; lJiio (�Qt�lehIlI)O'i :J IOll· :L1cros exlraordinarios' ('asS n.IOVIll'IENTO DE AVlõ}t:::S

"' ",,.1 "

l') '"lira (l,� l,el"fler' tmnh'''-'1r o O!:t'� �rnp!'esaS. i1ces'o a. proprieda-
8 mo no Brasil? Ajude a abril' "ilcinIJo )"·Tal. O tll'.:,leTlte !lara rle Drivadt1. difusão do ensinoD::.mil1gos e Quartas Feil'aõ para Flol'h' nópolis. � �ú. ;. lntür. 1 i \'l ú�lo d:J situa- Bseolar adaptado as necessi-

Am,ranguá e PÔl'tO AJ.egl'B, ás 10,30 horas. 'M
UPl cun;o de flducurão de a- 'vo infl'a hl'ôll:tJ1:l. ("!11 (r'i(� \'i_ elades no campo, ensino téf'.

Segundas e Quintas F'eiras para Par.al1H.guã, Sant<.):'; H rlu!to:;.. 1�'." (Iite o lera a leITi\(!! e;..,o- �lj:gic:�h�������:�. R:;��e�;��e Rio de Janeiro, ás 9-30 h0ras. I li '(";'nr1ena o �,.t":ll �;�iel!1a es- tra acidentes. crédito rnral e
Fassag.H1S - Rio Cr$ 572.00 - Santos Cr$ J50,OU ti "olar e a �el'\'l�'o m,]ltttl'J acu- outros pontos da ri\!fOl'llla,

Porto Alegre Cr$ 33500. 8 '---�. -

§§ :1�fif1;:l�1���ª;E:;�:::::::� I PITI"EQ,1*:111çao de voos e mrormaçoes Sl"S. PassageIros, � ,

�
lliFOru{A,�ES

-���1��i3:3�;�=:nau �": I 1�111[:.i�mllmCCOE�80����.r�J..;W"J.rJ"...õ'".rJ"'������""''i '

",

RIO, 18 (De Samuel Wainer para os "Diários Associados")
ExtrJ..oficialmente, com a maior díscrecão, elementos de alta �'QZ-

pcnsabüldade no setor das relações diplomáticas entre o Brasil e

os Estados Unidos; €Oltã:O urttcurazno uma visita dJ presidente elei;

to aos E"tad',.' Unidcs logo após o rcoonhecíment.» oficial da vi;
tóría do sr. Getulio Vai:gas. Nesse sentido as demarches já r=altza
das junto a algumas, perscnaüdades íntímamcnte ligadas V,'J presí.,

dznte Vargrns obtíveram grvindo receptívírla de, tudo indicando 1J.'1f!
o novo presidente ele íto, que de, erá receber amplo relatório da
iniciativa à res ..ll.eito. dentro de poucas horas também receberá rav .

i avelments esta inici��iva. Na1.ul ·jjn>cnte. a noticia que o repór-t- r
cotheu em fozÍt�s de Indrscuttvet autortdo de somente }roderá SI r

oficialmente canfirmada dentt·o ,la aígumas seman:l�, não só 1',J;.

Cortadas as t vias
�fu a dos comunistas/
�erao a�risioDa�OS uu massacra�os
TOQUO. 'W (I'PJ .- ()lIutro

lllj). pamque(Hslas norre ·él11lC·

ricunos desceram li rztagllar
{Ia de uns lrin:a mI: {·Ollllt.
r: :stas (·cl'e.'nos, qUe fugjrlUll
('e Pyang Yang para fI"- fron_
teiras da Rllssia e i\fallddlll-

cr,,'ltinuará na politica, pois de
cerlo modo, esse é o seu uni.
co e vel dadeÍra de"tíno".

RIO,' 20 (MERIDIONAL)
A prO'posito de sua atitude em

(]CJras do �r. Getulio Vargas,
face das dÜil;osições padfka-,
dis>,e-ilos o sr. Artur Bernar
Ces:

!NOVA YOHl\. 20 (l"nited) me>:11I0 l'e;;re�se sua calldida-
- O governad()� do Eslado de I tu!'a a gO\ ernar'or pe.rmitindo
::':o\'a 1'or1;:. Thomas Dewey, I

a....:;:m. a apresentação da CHIl

ioi ar ,;ado de prometeI' im-,
didatura de Dewey, que quer

portanle compeIlsarão a um l,e1' reeieito pela tl'n'elra Ye:..

t,d\er�ario jlo:itico, ('a»o o Essa Heusação cau'ou tal

NATAL, ·::0 (Meridiollal)
O sr. Café Fi1ho, que viajou
para o Rio, declarou que. fe
(:onsidera eleito para vice-pr6'
s1dente, possh;elmeníe com

maioria superior a 100 mil
�'otos. Disse que o YOIUllle. do.�

Reperen'iu de
bastante doloroso
da sociedacle
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