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CIDADE DO ME'X!CO, 15. la COm Os nossos aliados d1

Declarei ôntem que a hO!�a é norte, preocupados em servír a

de dar, talvez, liberdade ao Ul'S\) ajudar a todo os que a têm ",,,1-

branco, se algo desejamos ol:ií.e7' tJ" dentro do, jardim e do quín
de concreto, dos maiores perítas tal e despreocupado"" do Bra.3il,
da "realpolitilt" que \São es ame- só porque o general Dutra a a

zíeancs, E' negocio o Br�siJ tEr mordaçou, incapacitando ';;. ;j<) c\d.I:'

a fera. da steppe, dentro da- jau- um urro, um urro sequer, de co-

frímento ? Estam( s certos em

aras!;

BLUMENAU,

I«�-}} Outubro de 1950 - An(}, do C!óntenárlo ({_})
------��----------�-------------------

Reã. 'Ad. e Otlclna.s.
Rua São Paulo, m
ITOUPAVA S:n:CA [N. 116

forma que os exérci'vs ccmu

nistas chineses rece'w":';:1 01'

dens para avançar sol.re () Ti
bet. a fim de llbertar ']".' "o

pressão imperialista" (! t;; mi
lhões de tibetanos,
Referida transmi.c:siío. ir-ra-

I
diada de Chur,g-Kjn':{� (li� que
foi expedida UTI13. "pro:' :;':;�"1��

! çã!) d:}�:o�t;iz:ç�O r'0t\'7.- _., ��:

,I ��f�i:�i!:1:��:�:�:�:>�;;�')��:'l: :��
bré o cruzamento da 'fronte"
ra orlo Tihet não f'orsm um fir
rnl)lin�. Esferas diplorn"t:cas

do Estado �inesas e tibetanas dízesn :.-:.1
.•

, ." a __;�i" t1 � espe to da nv a ....

. são a qual foi anunc.s (11 11,,··Dando sequência à ';'_·rie de en-

I
.

Dois eram �s I>artiCLos que', sentação e a 'consecução do nos- nazmente aqutlo que achavam verdadeiros chefes do petebismo
\
ta® federal pelo,

_

PTB, .pl'1J'rne- ma transmissão há várias sema,
trevtstas que. "A Naçao" vêm constavam d.a lista da reporta:-J 'so intuito. Entl'etanto, para 11>05- ser a conveniência do PTB no eatarmense, foi que resotvemvs tendo para amanha, as lmpre.s- nas. .realísando, nêste período.' de ar gero: PSD e PTB.- já que a UDN sa decepção, nada quíz declarar Estado, aceitar,).m a enorme rES- ouvir .a, sua. opinião de

ap�S-P!':i-I'
sões do can.dld�� que cOll";egu:u A transmissão de hoje diz

pós eleições, com as figuras de tinha sido ouvida anteriormente o conhecido procer pessedísta, ponsabilidade da luta eleitoral

I
to. Esta pOIS: dada' a exptícação, sagrar-se v1�ono",o. na dlSPUCU

que a ordem de mobilização
maior destaque 110 atual ambíen- ,pela palavra do <seu ilustl'e go- acentuando, apenasr, e ccIocaram em jô�o a sua pró- . . pela senlt, na, numa luta. em política foi e;"ped}da pela di-
t P Iiti o d E t.ad

-

d 1 it "N o t ' d d 'n • •

tênci "'l't· u E ccnsegurmos Q< que precen- que apareeía c'On1O oposttõr o sr.
reçâo do Par

í ido C01nun;�ta roe o lC o S """0, 'a. nossa verna. OI' ,e er o
'

- OI m men o na a esejv pria exis encia po 1 lC3.. vence-
. d SI' .

.' �reportagem esteve em F'Iozianô - declarar. Sou um homem since-L:
,

t to ···t c o na
díarnos, Tantp com a r. au o ;:;..�:••.' �:.

_
.. , � sul da China, pela CheIHLura,,�-�. raro - an no pLe! o om

p. d C 10- Nereu

Ra=O�
de Infantaria da' pctís, movída pelo intuito de es- O acaso fez com enec nu-asse- 1'0 e gosto de dízer o que sinto.

_

vamos como com O r ai' '"

do Distrito Militar do Sul e 10e-Marinha, a. 7,a Divisã,o!is 111-

f
tabelecer um contacto entre {.J mos primeiro o sr, Celso Rlmüs, Para não ferir à sensibilidade eomprovaçao das suas arn-ma- Gomes de Oliveira. Encontran o dr. Saulo Ra� la Chefatura do 2, o Exérdto

fantsria do .ErérciUo e dois La- público. e aqueles que, pela sua presidente do diretório estadual de terceírca, prefir:o entãú· não
,

ções anteriores. E por �sso mes- Ht je divulgaremos apenas a

(Conclue na 2.3. página letra D (Conclue IJ.1i, 2.a pga. Letra F,
talhões de fuzileiros navais sul- posição .dentro dos partrdos que f do .PSD. Por intermédlo do et: me manifestar". me, em reconhecendo nêles. os entrevísta concedida pelo depu-
coreanos.

•... I pisaram a arena eteítor.al, algo I.Alfred,'.) Campos. representante E f.oj. <Só o que eonsegriimos,
�fora proje- de interessante teriam' à decla-' de Blumenau na atual Câmara A' primeira vista, pode parecer

ElEIC
". .

Letra D) • �ar;
. -

'-.,
Ido Estado, conseguimos a

�pre- :i:�;::p�:::r:;;�:��:I�; I/QUISERAM EVITAR .A MINHA �

Descoberto u Centro de Trabalhos ;�:=�u�::.:,��:.f\SOMENTE PORQUE SEMPRE FUI E SO�
alumieIs na região da Coréia do Norle �o�l��,:���:����:��IU M HO M.EM DE I D � I AS. L I � E R A I.S� ,

....
.

.

.
.

ÜV��Uitos poderá ,parecer ex- Consiilera�se desd� já eleito, para· a Ylce ..pres_lf!encla� o sr IS C:a F�I��H,mgn;m,. Coréia, 2ft (ljr;i-

I
c:asse' Ue precauções e ex- nheeirnento iecnico que IJer- tranho qu?-. diante da existên:· dandn.. lingu,""-em das n1a5=,

obserVa!
no <sentIdo de que o ParLnhnc.ot ') 'or'

"

1 S
.

.
. .

_ RIO, 26 (Meridional) -- Em I de minha candidatura e -, -'"
d

eu -

.

lCHllS tiO erVleO tl'aordinária vigilancia, situa- mitisse.à irlentificar'ão da cia duma comissão intervento-
e decl'- que procurará impõr noves 1'a- pOssa dar ao governo as

..

me 1-
d I 't�ll',':'n: ,- d "-t "

sua.IS· nrimeiras declaracões à I, lhe um apoLo espontanec I t ..e n "'-' bC-_C1a . o exerCI ·0, da neslá cidade. era um �e!l- fabrica tão ocultaàa aos olhos .ra no diretóri.o estadual pete- ,,"' _

mos à fun"ão de vice-Presidente,
.

das que lhe _.foraTil S'J lCl, &OJ.as
dos Estados Unidos esta·-o·:tl�- � t

. .ilnprensa caricca, depois do pIei' (lido.. "

1
-

d b emas
- � .1'0 1'tlssQ,de trabalhOS atomi_ dos nor e-coreanos. bista, fesseroos (uvir exatamen- _ A Constituição" diz, limita I para

a se uçao os pro,tundo de encontr.ar D,rovas' O 10 't I to de 3 de outubro, o sr. Café Homem t}p �no·tnento .

t o ')0"'0 V�coso exerCi o 5U -cor.eano, te àqueles que haviam sido de- C muitos poderes do vice-presidenr- que, ln eressam a ,... �-

que admitam que a misterio� Um oficial res'Pons:lvel de- na grande ofensiva sôhre a pôstos pelO! orgão central 00 pc-
Filhp afirnn acreditar já ser ° Considera, tambem. o ",r. a·

te atribuin.do-lhe a presidencia., ler-me-ia, para isso, de minha
tia fabrica rodeada de tôda t I

- vice-presidente da Repúplica, e- fé Filho" depois de acentuar, em ,
., • t 1clara que não tem fundamen-· cos a este, com o objetivo . tebismo, .ao invés de c,olh-=rmos le:t sua çonversa, que 11ã.'J está fa- quase honl'Jrifica, do Senado e, expenencla pal'lamen a',

to a1gllnl a versão circu'ando de ocupar o importante cen- as impresSões dos que, p: r for� 10.,
. no Executivo, apenas a substi- E afirma, enfático:. .

d
- Pelos resultados. já apura- zendo um autoexame e, SIm, u·

E' f d e t'i p i3. es-entre os CIVIS locais e que. I. tro industrial de Hunanm, ça da inte1'vença-o,_ se encontram .

al b' ti d lt tui"ão do presidente,. �i[as, pro - Utl am ·n."" ara

�
�

. dos, n{s quais venho mantendo ma an ise a Je va 'Os resu a- "

d
.

d TOS russos estayam realizan- apoderou-se
.

de ala:o mais à testa dos d-estinos d'O· PTB em curarei dw' ao C3J.·go, exercendo tabilida e do regIme .êl7locra 1-
� unia diferença de mais de 200 dOs d<> pleito, que o povo o ele-

G t.. Vdo trabalhos atômicos nes� importante, ao ercontrar es- Santa Catarina. 1>las acontece a presidencia de uma das casas co, que eu e o sr. e UH ar·

1
mil VQtos, para o segund,':)' colo- geu porque julga, -o uma exprEs-

(C
.

2
,.

I t E)sa fábrica rodeada' por dife- la fábrica. Esta fábrica estú que foram' êstes dOis h'gmens -"_ do- aongres::co, mais eficieneia onclm na .a pagzna e ra .

t 1 d,. � cada,' considero-n'!e vice pre",i- são urvS dias n1odernos.
_

.

_! 1'en es arames, a gilns- e·es rodea-da por duas cercas de que., enfrentando um,.]. ous mais dente da Repüblic). para o p,-õ- _ Aceitaram-me como um 110- --- - - -

com· corrente de. alta volta- arame farpa-do e outra COIl! sé"ias, resistências dentro da fi·eu
ximo perkdo _ disse. mem publico ajustado aos dias j

NOVO PRESIDENTE DA AS- Iara reunida em Flushing �.'I�a-

I: gemo Recorda-se que em de- (Conclui- na. 5'11.' pág, Letra B) próprio partid-o. defendendo te-
O 8igntiicwdo de ,'.ma 't.'it.u,·:a em que foram convidados.a vo-. SEMBLE'IA DA ONU _-- O Em-, doW&, Nova Yorlt, recebe c s

cl:ar�ções de um oficial do -- --- --_

InterrOgado '�ôbre como lnt",r- _taro baixad-ol' NASROLLAH ENTE, cumprimentos do Secret:'il'io Ge-

l ���:��e1�16�fZ�;!iF;,�:�: 'Chuv-'a
'-'

Do Grgn'lzo um :Brusquo
- ". �r:��v�:é S;�h�i:toria, retnlCGU

11iS7:::����:�aP:: !o:�;�J�:U�
1
em SugnulD, de ·uma :lrma a-

'. H
,

I} U lil1 _ li' - A minha vitória foí re51JI-1 sr. Café Filho, foi, apenas, uma
tômica inferior, quatro .dins tado de uma evol�lção polítiCJ i evolução, d,Q pov-.o brasileiro. O
depois de estalar a pr!mei�a' .

Ém que se aeentua, vn;:,r-ios;t- PO\'O exerceu, ,pela primeira
·

...ez,
bomha 3tõmica, em H!roshl_ ,(Do nosso juizos para. a lavCura, e pára mente, OI espílito liberal do pois o voto 'Secreto, E, através dele.
ma. Monstruosa maquinnrias Violenta . as residências ;particulares que contra as fôrças reacionári2s. O fez o seu protesto contra a r.u�
d'elltro de' um ediiicio aqui, �'ranizos de�bou . a:prllsentavam seus telhado� combate ao meu nome, fez-se seneia de S'Jluções para cs p�'o-
aparent-emep-te não

.

foram -

hor.ls da tarde d� bem danificados. As est.radas justamente cem êsse sentido: da blemas que mais sente.
aVaJ;iauas pelos bombardeios .

p.oje, nesta cidade c na ZCna
.

ficaram cobertas, num.:l espes- que era' preciso: evitar a minha E acrescentou:
aFados sôbre es.!'u cidade e circunvizinhllS. aura de um pal�o� de pedras eleição porque eu sou um h:>· - ° que ,aconteceu com os

porlo Borte-corearo.
.
O;;; estragOlS causados pelo de gêlo, sendo qÜe. estas

apre-I
mem de. idéias liberai�.. E' con- gcvernantes atuais, quase íodlos

Os ofidais do_ 'Seryiço de temlJoral. SUl':;ido' .de forma re- sentavam um taman!lO f/)r-..1. fortador verificar que o· P(w-o derrotados 11as ,urnas, aco�tece-rl1!�':i.gênc.ia, quando vjsita� pentinã e inesperada, fonm dn COmum _ a,pro""im1damen- reagiu .alO .combate, comprcE'n- rá com cs ",lCltOS, de hOJe. 1'€

ram :, lugar, não tiveram C0- vultuosos, rei;is�.ando-se pré- te dum óvo, de galinh�, - dendo, perfeitamente, o· sentido não corresponderem à cunfian·
,

ça do povo,. Por ai se vê que a

sr.i José Américo ao' c;enador �'-P-e-r-"e-i""'r-a------'-''';''l-i-(-a-:-----''''''_'_-- .:�;:�:::rg�ue\:������s d:�
soJuçiLo quase imediata.

}!;_,,'?1Iíll o 'In®.8 U7'gBnte! I
Adià:nta o 's,r. Café Filho q>le.,

á seu ';'er, o .primeiro prC'blema I

que o futuro governo terá de Ienfrentar, (!l'Jm decisão. é {} de

custo de vida,
- Talvez, tenha sido essJ 'O I

principal fator da vitoria das I
forças' p'Opullres. e da derrota'
dos cútros candidatos.
Qual a f.ormula, para a. solu

çãO' da questão do custo de vi-
,

da. eis uma ;Pergunt.a que o sr,;
Café' F1llm 'não _ quis -respond0r'
porque, �fi,m.l., a tal'ef� ..

caber� I
ne futuro- gOV�j:�n.c c '-Ijao c��a

autorizado a falar dO' �eu pro

grama, e diretrizes.
.

O pa/fJ'el l&J Vice
O deputado potigcial', que, sel":

d1} bomem de. ma,sga. . prefQre a.

Até as _ 24 horas: de ôntern
Para Presidente lia' Republica

Getulio Vargas 3.908.100
Brig. Eduardo Gomes 2.544.080
Cristiano Machado 2.038.212
João Mangabeira 30.032
.

Para Vicespresidente
'(afé Filho

I Odilon. Braga
I .

Altino Arantes

2.036.444
t889.887
t240.826

Interpelado . sôbre quais RS

maícres emoções que ttvera em,

sua vida jornalistica, o sr, Caro, LOxl)HES, 25 (UP) A a

los Romulo disse. que quando se: gencra de: notícias "Nova Chi
entrevistou exclusivamente com: na", numa transmi�são de r::l

�{)u,evelt; quando .recebeu o prê- dio captada nesta capital, In-

ficado.

.r.

,

negat'Q o Q sua colaboraçã.o com o Governo

o

cit Ado várias provàS e testemIJIl as

ZAM, do Iran, à esquerd3, el<:l- ral TRYGVE
to Presidente da Quinta Sessãio \
da. Assembléia Geral da 0;'-1'1),' ONU especial

LIE. - I.Fct, d.l.

Tréplica do
- ,.

Insiste' nas suas
f .••. N: I!f � li If

acusacoes InlClãlS
.

. � .

RIO, 26 (Merid.) -:: O sr_ Jo�
I
sôbre se devh ou 'não aeeitar r

. sé Ar.:tériaO', na sua tréplica.·ao ·cargo da. Chefh'-, de· Polícia do
ministro Pereira

.

Lira, .

c: nclue: I Distrito' Federal para -.o qual ti
"Pro':?ura finalmente Pe.reira Li- nha sido nomeado. apem.ls �on

ra oontornlr a acusação que, testa que tenha satisfeito I'l- exi·
lbe fiz de aproximação ,com OI gência

da. s.ubstituíção
.

dum
partido .. comunis.ta. "N.ãp nega chefe de servIço 'que não mere

que 'tenha sido contrc.buinte dOJ cia a c'onfi,ançeJ daqueles elemen
;,;U(1)I'tO vernlelh", :. nem que tt.- to,;,

.

llhll. consulta,do PS comunish:,;! Tudo iEso fni )ral.l.1" ..do }lel0
-�.....

.

jornalista 30el SilveÍra e ç(infír,
.

to ao 5cna,!l:t'J:' ·paraíbann. Noss,e
madc peJo jornalista PaulI) ll!!:(}> repto ,desafiav.a que ficasse pro
ta Lbna que esteve' cred'�ncLld'):� vado 'que: 1,0) Fizen.l.-se· acom
pelo. seu jornal IlQ Senado, quan'- 'panhar de ,elernentoE, da Policia
do lhe ;pedia escla�ecimento sô- Especial; ·2.0} lev:-tl'a, na,,;u"
bre o fato. campanha eleitoral, na Paraiba,
Recc.rdar;se que antes p"miniS-, quem quer que fôsse, a mO S�J:

t.ro p,ereira Lira. havia resp.on-1 seu fllha ..·de 16 .ano;;.; ·3.0) traía:
dido à ,primeira. acusação do sr.

-

gar� na Pa.raiba, quálquer Cl't

josê _-'l..mérico.. lança.ndo um 'rül>-l minhiio c�m sua guarda. pessQ;t! .
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Diretor de Redação:
J. SIlliIOES SA..l'iTOS
Ei'.Pl-IDIENTm
. Asa1m1tãm:

,
.

I· Rua. do Oúvidor n. ron
_ Fones 4�1_7634 e 43-s997
,

S. PAULO

'I Rua 7 de Abril n. 230 -

,,4.0 andar - Fones 4-8277
,

e 4.4181.
Belo Horizonte; R: GmAa; 34

� Porro Alegre: Rua. lJolNi
,. Montau...'1;; 15

_I� Curitiba: R· DI' Murle�" 70S
2. :<indarl - Sata 233

fJomvil� Rua s; �2

-.---._ as passagens efi vi;:� r serào
ORo AYRES GONÇAL\'E8 C;JfJ:'.'das sem abatimento.

AdVQgado BLL'r.:;:ENAU. em 25 <e

Besidéncia e Esetltllri€t Outubro de 1950 .. - A G�-

Bl-mmNAU I
rêncIn.

Rua Brusque , 95 l;'one 1472 s
:

- - - - -

-;- : - - - _-:-�-..::. --�_:+-:::::-::_- =-:::--�.-::_ -

V(}SSC'5 muros, é! vos upcquerrt :1", g:CD-
batei a rnínha perta que eu V')� Não ccnseguimcs dlnheí.eo doa

auxiliarei. Se não 03 F�J�S!U'�, amertcanos nc s uttímoe cinco a:_

pl:'.tcsai de largo. ,Nessa

C'!ri:I·'�i::ll'
T�'S te a �razilian Traction só

�_--____

'

-_ � _. �'bl eve 'ttm modssto lote de tl.: 1-

�� LTf;) porque, Inxeperírttes, .lcva-

f r,�05 n, WaslJington a certeza na

a I
-
-

I r.ossa penuríi de agitadores �D;'

O n r !t n ,vicitieos. Adote Vargas tef!] c�

!t ii.ti _.
ali II U j I roda. se deseja doUa��. O�re
� 'f C' .-rn os "�cnursH S;QVIGtlCOS 'tlol'"

} ! 1" c. ngredindo Os Estade s Unf

) i d,)C§.: fazendo barulho, muito 1)a-.
I

I'
rulho. ainda que seja sem eco in-

•

!�
t-rrro. qúe I) St:üe Departmcnt
HiC há de mexer. Ele sõ fica quíe
to, mud \ a Jndlfsrente, quando a

n "a dos bolchevistas anda pro-

( s" e aferrolhada, comei nos acon-'
t t .. ,Cf'" ;;gOl'l_

;::-.� t.�1} é B, musica,
:J'J ;_;.eu cQn1��S��"

-

Pns�·,'1g·'2irCr5 dos Onibu-i

da i...I�TO ONI_BtJS GLOR.L\
LTDA. A part.ir do dia :j
de Novembro dr) enrrenh�

RA
eon.: Trav. 4 -de Fevereiro, 3 _

,(Operaí;:ões no·'HoS'). Santa Catarlna)
-BLUMElNAU-

portando mercadorias iIt

c6"$fdode dbg, centros

liê'sd. '1926 o fntemofioflo! ierv. o Brasil_
{)5.neios d. prl:e'a�ll'<» 'Ilt

produtores

--- � -- - �- -- .. -- - _. - - -

,úllillrlUllmnllrrJl'!JfffflOmuuJ!'=
i Doene.as dó Cora.�'" >,

�ª:: �. ��� r:

11)&'.<Zd,val�G i-
,5' (Eledroca..rdiografiã) :'
= I'ratamento de Neuroses ::

'�(Psicoterapia) ª
-

Av. Rio Branco, 5 E
lIobrado. '=

(Ao lado do Clne Busch ªcOnsumidores. �'

DV Nort. 00 Sul, a Fed" !'Ie
O concenlonódos.ll1fernoHanal está�

pre ao" dispôr dos proprietários t

ii
S
l'Jl,'�

s
!9 oONvmsSloNAilU (JS)

�_=
'

B�eltkopf Irmã.t��t.
� �ABruCAÇ�O lie carrollserlal!l íWruple� P'L"lI
e inclusive pintura.
E Di'·Ic:rN.i: (ú! IJOlàa l)xi� e eIétrl� - .�

Tolda 1& estufamento d$ &UÚlmÓl'$

caminhões tntQrno!l�!'Ql para presN
!h$s assistência rM�d'hko nece�1I(
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:BLU:M:ENAU, 27-10-1950

����--�_.�--._��----�.-----����--..
�--��--��----�--�------�----�----------------------�._----._--------------�------�--�----��---�

ideo Medico»
países da América
e ·rrt.p r e en d 'i rn e n t o

, I' -Nova York, Outubro (S.

LI
prensa dos diversos pa�es 'por exemplo, as reuniões que: por exemplo, o transmissor da 'I�I

,1. j - Com a recente chega- dedicou às demonstraçpe� �olll'Ur.am com grande numero I estação portátil de televisão

_

,!_a ao Aeroporto de Newark científicas. Este interesse fOI ,de assistentes, foram patroci- foi colocado num-hospital, eu-

de Po_ de .um grupo de engenheiros ainda maior no Brasil, on)1e nadas pela Cruz Vermelha ° Na' quanto a aparelhagem de

re-l
-

�--
-

II
em eletrônica, a E. R. Squibn acaba de ser inaugurada a Cidade do México, as demons- cepção era instalada em outro

EMrHEGO 00 R I r,W iRTIFI�llt!
& Sons e a' Ir:J:ernational Ge- l'RF-3-TV Radio Difusora de trações foram realizadas por, edifício ');;.:>recendo nítida "j-

onera: Eleetrtc Co. Inc.,; con- Suo Paulo e é aguardado })a�a 'ntermédlo do Ho';1JHa: Míli- são en 're as Il'uns antenas -
,

.

cluíram uma "tournée" cien- denl.ro de breyes'dias o iUl- taro geratniente li duas ou três mi-I
( :Íf!('::3 pe.la. América Lati�a, cio d.as atividad�s da _T�pí-:,V A op!ri�o geral ,dos médi<;;os lhas de dislanciao. Em algun: I
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( unrca no gene. o. Desde prin- do RIO de J3.1!eu·o. .Estíma se que ussist.irurn as llltervençues casos, tanto o equíparuento de

1
eipíos de julho, o empreendi- que, ao todo, "mais de 61.000 '01' melo da Ielevrsão e de que transmissão COlIJO o de recep.!medo co-patrocinado por pessoas, assistiraÍn ao "Vídeo (�os detalhes anatômicos eram �ão tivaram que ser transpor' .

ambas as 'companhias e que Médico".
-

claros como a luz do dia: "e tados para ° local dos pro

se denominou "Vídeo Médico", Como o seu nome
o' que o vekulo "oferece error"

I
visitou PÔrto Rico, o Brasil, finalidade do _Video Méd.1co_�.' mes possibllhlades 'Para o en-

gramas aducat.vos ,

Para dirigir es 'a fnxe do
a Argentira, a Venezuela e. o foi levar aos médicos e círur- sino de grande grupos dê, es- empreendimento, a Cereral
México, proniovando uma sê- giões latino americanos US "udantes". 'Sec:undo o Dr .

. , E:elric da-tacou seis dos seus

1"1e de demonsti 'soJes de tele- mesmas vantagens de q�e go- Leonard ,J. Piccolí. diretor

J t dícad 1 d t uíaís competentes engenheiros
visão especialme' e de icanas zam os seus co egas n nos e médico da "tourrée", profes-
aos médicos, autoridades go-' com a televisão de oper�woes sores de diversos países pro- em alelrúniea, cuja missão J

) vernaméntals e personajida- rea�izadas por eminentes ci- curam interessar as escolas ele consistiu em instalar e por em ii
des de destaque. rurgtões , medicina no levantamento de fundoI1l'lHentO as 4 to;-elada�,

1,.1 maioria dos casos, o Em São Paulo, as fundos necessários para a <1- rl'e armípamento do "Video

I"Video Médico" proporcionou trações do "Vídeo l\'Ie(Hco�J <luísiçiio de cq�lipamel1to de ;vledieo·'. A desneito da grun-

1
ao pcbllco latino americano II constituíram a maior atração lele\"isão, de variedade dos problemas

primeira oporturidade de as- da 3. a Jornada Pa!lamerieana, Por em fun t- ionamer to as encontrados, o sr, Henri Gen- I

Públí d 1:''-4 d
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guruni.'a . u lea
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'-" _ ;- ", ,. ',', ,. .' til visão: Ap,-:sal' da asststencl.a nos Alre� for�:? realizadas pe- elll'á1er científieo, -hem C011;O H.a�, declar?il que o e!llpI'ee[�-
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seus respecHvüs i i.nteresse deSl)er�a�o e,?1 todas Ç,lrUrglOe�: Em San �u�n, Ca- J,:i.e��es dos hos]Jitais onUe �e
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dentí fil'o em qunlql.1,er pa�·te I
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-

d
.

d
'

•. _.' -' . .

I 1.
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Cientistas inglêse.s estudamo "trumeson"i
continuando
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nas pesquizas sôbre raios cõsmicosi
nã.o inclid()s um irmã de 14 tope- J vem sendo rEalizadas na univer·! Um gl"U�(l de eiOl,ístas da U !
ladas e 3p�lelh.os para fotogr<.l.-
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I '-a' nex""! c,·t'lJ'(lIh"d . ,,- clo_el,�u .. "o, ,

I had:i no dia 18 d'O corrente o I í Uj
• '<-':

"

.'
. I 0, e pe· mundo o seu podeno. ,,,(lO

I �"I's e cs :atores san;Jm:-eo',

,_ .....

' em o li 1;J"lUa pOl· llllped'lIler -
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! . agua, lUas de urlJ1a, palie es- da A. paz redundaria na cres· lo'·t fl'siolo"jcos evi ar ü
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LONDRES, 2 (B.N.S.) - Os

Identistas de raios có"mic' ii! da

de lvíanchester Í-

do trigo

chega
científico

Latina-

Paulo Correia -

() !;1" _ Tito Ribeiro de Almeida, as' isien'-e da cadeira

de Terapeutiea da Faculdade de Medicina, vem I ealizar.lo,_
em São Paulo, uma sér-ie de experiêucias i ,Je'·ess'm-r,o.;

com o rim avtificlal. aparelhe de utilidade enorme, que

encontra sua" nulicações nos casos dI' lnsuf'k-iêneia re1"J!1

ngnt!a. No último ngmero da revista da Associação Pau;

lista de Med'cina, o sr, Ribeiro (}� Ahueida publicou de'a

lhes do seu aparelho e os jJl';meÍl'o�. resul ' ados ohtidos .

Deste trabalho, tiramos as indicações para esta nota .

"Nos ultimes anos houve melhor compreer são da pa-

touenia e disturbios fisieo.{]uímicos Que se pro-essam na

ínsuficiência rena: aguda. Disse, decorreu melhor sis'e

matização do tratamento clínico, cum grande melhor., do

prognóstlco dessa �il J!rome. Nos casos mais .!;l":lves entre-

1 aulo, nrolonga_se a anuria, e este tl"a�alUen'p elinico cou

�.en'adoI' não é sufic'll!ente parll mal1'er a vida do pader.

te, que pode vir a falecer por toxemia. Nessa even.tuil lid�
de. se retirarmos ar:'ifieialmen�e as substancias !OXlca� {!O

urganismo do pad�nte, poderemos imped:r o êx.ito 1e'a1-

l..:so tem sido conseguido, nos últimos ,mos, �eja pela suhs

tituíeão toL
: do sangue, sein pela depuração deste pOI'

me·o· da diaJise- :\ diaJise do sangue' tem sido obtida u

It'B�'ios de membrana", próprias do organismo, com.o. �)e_
r:to�' eo ou alça in+estinal, ou meio de memhJ"am� �lrtlfl�lai,
.\ clialise flo sangue por meio ({'€ memOr?l:a sem:perJn��vel
\-in'ha sendo tentada hú muito!' ano', porem, dOIS ohs�acn

los illlpeâiaBl :l S'la rea1iz:l-rão: 3 I'Oa�Ulllçã� �lo sang��. �
:' faI'a de memlH"anas em quantidude SUfIl' ente. E,s.,,>

duas difi,'u)dadf's foralll ver,ddu� {'o,llI :� ,�leS�obel'ta da ne-

pal'ina e com os rrogre- sos d,l ll1du�lrla_.
., �

Q. rim artificial, empregado pelo :mtol': !' Jusf<1lr�enLe
'lia que })rOll1ove a diarse do !ian�ne, a'ra ..-cs de

um apare.
'

. .

ema membrallla semipermeúyel, eonseguindo aSSl!�l retn·a.l·
1 .. 1 '''0 ""anlIes ([11"ntidadec; fh� "'lhstan�'H\S taxi'
(a (',t.rCUlat_,-.._ �-�

\,
-.

..-

�'tII';':l o ácido UI'ko e a l'realini"'l. E se ail:l-
ea", como... " . r-'

. 11 J'ú foi e!lljJtegarlo em vários doen'es eOI11 lllS11 ]('lel1-

le,10 . t"e-:;
cio renal arruda provo"ada por vál"l IS t02W;as, eu • . <.L.

a
.

d "'.
'

.. ! 'o illtoxiea�'�o l;e10 suhlimado <,OtTO-

quais po, e11105 Cl ai a·
. ,-_.

, t 'fusa-o de san,r'te de liro (hferenle; V'lrras '\ 1-

�I\'O e rans 'o' , .,'

�"
,
.. ; foram salvas com o e1l1nrego desse rrp3retllO, Ir,.):!-

t·.), ]" s- n 1 O sr- -,

_ -t 'd desenyolvido em ,ao 1 all.O. "

ramente {.ons ruI o e -, , d 1

. ' d A' IOdOl 11I'1 dos valores bn.hanle:; a J_')-

Tito RllJcu'o e ,me " . l' 1
. -

, . -t' d l'al""-ens ')elos resl!,,3( os

V3 geração de nlelb("o�, es a e .. , .. U �. 1

obtidos ccm o rím al·tificial.

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

dos melhores meios de

evitar um resfriado é tomar o

Cognac de Alcatrão Xavier,
das

,

UM PRODUTO.DO

LABORITÓRiO' Magnésia 'Bisurada'

Das 10 9.3 12 bo!'a.
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QlJARTA PA'GfNA
..

a Social
acorde� da hora presente Os rncdistns, llO; afã de

rccer fTÍal;ões, às vezes, lljHI
silhuetas. Por exern-

_'Immmilmlllllllll�l'lllm UIllIIllIIllJlllut1IllmHlll' ve,liLlos curtos, mujto
'

I:: r'otl.srlox, não embelezum

;:: El" t:,mbem é cuudidnto a (l'1I cargo tjua:nucr a ser ª
ê disputarlo nas eleí '(ie, Ire ou'uhro , Um nome estcícamen, =
:: te ro oceano revolto de muitas ccutauns de nomes, um:
êro'to sunrindo nu coníusüo ('� cartazes. Ulll rume e um ê;
§ rosto obscuro a {' amar : " um j"e[ euso na notoriedade.

§E' comovente o esícrço que ele-c c mulher vêm €mpre- =
E gando para alcançar o tuminoso ohjetivo . Er1�,re o pO$isi-:
ª vel e o imposslv e! eles jú não percebem distancias, não ê
EI'1edt;pl mais -tlesarios, di'I'::s:OS como e t!lo a manter em ::

E I itrno crescente a l'C,:.1 ,-j', a (la p: opagauda _ Estão, presos �
== a �actificios ele toda ordem, e ubnegncões as mais duras de ==
�nlIJOrlp!" mas l:tO há o que eC::lsiga Icrrnar barreira ao ª
ª fluxo da ambição que O� animn . CHalqllcr dia serão en_::
== centrados dormindo na 1'.1", <IC rclen:o, mas, apesar do ª
- -

E d6'iCOq"Oi't::-�. ".1 :lbz ') �o""\,."" ern !:2_1 Pl�Ot)ÔS·t� de perseguir-::
.: a metn :'(J

I

inter ior ('a casa, purcco 'Ice o pân ico atit:-::
- -

-

: Siu os movei 1 prelt.d!;:1'1\ IS uniu dei.andada g(t:�Hl. :\IuÍ_ ::
§ 10s já ('esc'rt31"!J11. l.w:.! rlos I)e12� 1111110sições econômicas ª
§da PfU:1, "t1}'hl eleltorul. o fu turo homem público e a mu, =

§l!l(;.!l· "S"d .'indo o UICUS eles ruóvei , com umu l·erta amar.,
-

��_,tll.i de II 1(.:,.)1 11:.. o ii ...p,'\e de uicio-, menos per ÚSOS para -

;: pretar i, ihuto u� ,11ld:I�"-'l's 1 ,'_o res • Prime.ro foi O piano,
�

;-
em seuuidn [1 vitrola, logo L1��!�)S a geladeiI�a, o cnri"inho::

�cle chá saiu úulem (! uuIo :;' O'i'e�l"lllento D retírada inl- §
"':f'Ía1 r-l .. � ('G'�::,', dilas disuensáveix Os outros, os dÍglla-::
me,·te i,1rl;',,�ellSáYeis, não demora muito estarão seguindo §
o Ill""'�lO !c ,tino, lIletall'')!'foseados Ec!'1 {�illh'ó!iro para ('11$_ § p'('ÍlHIiI'�lda rOl' Ulll pel1tea(�o
t;::.rT' f') (Hí'I'��1 eS:"�lh{lJa do c::!ndiultc4 ':';5.0 chega :l ser tr;s_;: de<'.arn!-'Jn�o._o.
te o ('''"" c',�:\ ;'JIi'al1r!o. E' alé um pouco divertido assis- ª
\ 1'r p 'ó"';o des1)oi?mento gra(�ativo, 1all'l:) l:l:tis conhecen- §
_ do-se 'I sCl'Viw de que ideais a,'(lol'osmu<?nte individua:is- ::
� tas estú ele, c quc, a filial, e;:,punta qualquer indicio de la- §
�n'ellt3('àc, ,lá há quem diga, não sem ['cria malícia, ,que o §
E cci:�do do hOlHEm aine!a ae tbw:, 1)01' ellll)Cn!l';r a própria ::
ª nllllJ, le', ;"]0 1 elas necn<;sldatlcs ria renhida {'ompelição. �
-

f
,-

:; E �lÚ qLlt'm rdruC!ue, n!lo :,eJll certa i'l'uelUade, que isto 01::
'!!" l'l'ij,.�i"a coisa QUe ('IC empenhou". \ Í'11:.:1 com o seu:: mu;l!ois, que

:ncmc 'renm'l 11a fa"hada da casa, \0 .�_':I, e'e e a mu-:: cad.l vc,o; mais rec!m:idos

� lhe!" re3P::lf'l'eCCII! de orgulho, c' 11:1 o seu rNJ'alo espa- § suas pc 'a5 c�:-:cll�'iai<, SI'

§ lhmlo i)ela ('Ilhuc inleira, ('(\111 po' � rIe �aLI r'int'!l1,�1 ogl :1-;;
S fico, e lü () seu nOl1le grilado nos (j{Ja�ro \ en10-;. l\Pll1 sen- ==
'Êtem a I�' ta dos mó, eis. llf'lll lamt_'ltlalll a l'cnb d:! a1nw. ::

g Ele feliz pOI' 'PI' cundltlalo. eia l'wis feliz a!ll'ia no papel§
';de lIIulher do cardidatn, lhullUnrlS us 1'::)1';, jJl'Ufulld:ul1en-::

� te. div:n'lmentc hun:-lllGS, ClIHISTI:\A
--

peeplf'!Hl5 j:nperfeiçrjes que O"

:: vcsh'los tr"lziam dissimuladas .

..

.IIlIlUIIlIlIIIIII !IIIUIIIIIIlIl

I\;\'H ERSARIOS

altas, nem as baixas
e cheias de :::Ol'jJO,
"'Ot' ISSO Ioram lJo"tos

parte,

Os eh.tpü!s jú foram abou.,
dos e 'Ó r pare cem nos co

queleis ou cerhnouias Usnm,
se, J�Grd rpto;: na caheçn ou,
mesmo, t 111 pcuco inclinados
1'a[':I a ::'�\:.nte, :\f:ts, HU'a e,

sa iucrla tornar-se, realmer ...
te, gl·a�io'·3, é j:rec1so que o

cabelo ,�t!h penteado de ma

neira convcn.ento : e i'OYI'ldo.
caindo no pescc':o e li '{eÍ ra
mente c,w�i�tlo sobre PS ore

lha». l' o penteado ! econrer.,

dado pelos I1I31S Inmosos eH

heleil'eilt), e que mais eOfl.[i>.
cem os d:",;l'US modcruos ,

(h I!G\'()', 1110,le 0' s.l:-;erido,
;;;)0 ll'ado" lC'O<; ou cuides do!;
Indos, llcbpt:tndo-se, perfei
tamente, à pane de trás {h
cnbeca . Seu efeito porém, �,e

rú ofu'j{'<lr1o se a :inha U"r

I

Diznos Yitorja Chapetle, - !

através o ILl\. S, de Londres i

o USO do maillo!

\'Cl'f'l'el'l [ll'�uma� mlll!lerc'�,
dr [] lll-ll'c" ;1 oporlllnidmh: de

ex.JI,r {'Hl l�(do c'orpo, "1."'eio
l:un ilcll! de,!, \')f('f'CI' ""llle_
lLll de oulr;>s, l'l'\ elallllu

mmllmml1mmmmlll_ J';lí o n'idallo UIlC tolla mu

lher incluir' t J1Gs'�>a \',atcg()ri:�
de, e le\éT cm (:unta I r.l �c�ci>
'h;l d" Hllf rnaillrJl, Em geral,

An i \·crSé\l";<!111-SP.
de !'oje:

nl

, - O sr _ "\1"110 Pamplo1l8.
chefe dr" l'!,"niórÍo ela Dlstr:

l,uicir'r,J i'a1anuctlS!- de Ted-

- O �r, .J osi' Hp[wlo ["i-
lho, ('OlnL'lTIPII1C Ilesta pra,;;:

A sr�a, Maria do P.o;,ú

rio "ieira, re'll!euLc ('!lI G,,�- ,,:io é (oi, a qlll' Jllercc'a c'o_

PamjJ!ol,a; I'! lns Clll!tm li !1luil:' ;.\enle -

- O sr, \1',.I�I"l'nio Sih;l; ;_ o 1l1UllU:.1TS, IH'Itl(·I.P:lllllcuIC
Srta. \'('loLl'.·,l ['<-q dn'fI 11::,'a ah'nll' dc�sc dele,lo, $11-

- Dlld. _"--Lor:> Carl'eito<, Pas-l: CIl'lo-o JIIl1:to lu:en!SsaI·tc,

:-olli, dJ,L;na {'spus,! do 'l',' \ I ('S50;1 sblellla'i�'lllllellte im

Cal"üs Passoni, sub-gerente lia ponlu,I!C I,rova núo se!' deli

Srll; el' �'e\vin!.\ �,radlÍnE' Coo _, ('ada, porr;uallto Jl�{O le\'a em

filial (1E' Blwne11a11; [vil' ider,l<'ão �! perd_1 dto lClIl-

- O jo\-em \folic,u Sdlllei- 1.0 e a f,al'ienci.! til' ql1em <1

der_
--------------

b

HELICOPTEROS A PIlE.
Cas DE ACTOMOYEIS

O sr, 1801' B, Bensen, en

genheiro da General Eleclric,
falando por ocasião do Sexto se !':i\ilpor, em u�n vôo
Forum .\nllal da SOderladc hora, e sim em uma

Americarn de Ilelic(\pteI'os e por tiJela a Amériea
do Instituto de Ci�l1eras _\e- I !:Ira fazeI' as {'oisas de acô,
ronauticas, del'hlrOU que, ca�o) dD com :1 import:mf'Ía da dt�. sentá-las
venha ti ser cllll'!'egado .o 1110-' CISÜO tomadll
tOI' a jaro-ar'cte em hclir'Op� fi Com toda ii segurança que
1ero, cairá se!lsiye:mcnLe (J ·lj'CrerT holP em dia i] [lVjtl
custo de {únSlrllr;lio dü� l1les ('il().' [ln I 1>1' certo ellcnr.tnll·
lUaS €, .concpqucntem't'ntp,

demasiado tarde jJara inil'Íar
um.1 nOY;J_ cxperié'ucia. Resol�
yeram receber seu batismo

seu ]:'re,:"o de ,enda no nlGr�fl""

do <leI onJutlco. AITmrt,J (l

leferido téCnICO que I ão a{'e�

sh e1 se ltlll1ará fi :l'iuisi<;:Jo
de\ses aulogil'os quanto () é"
atualmente a de autolllO\ eis, l.iagens
pois il ,jalo-nrlete- embora

queimanrlo cmco "\ cze� maIS

combuslÍ\'el do que um I1l0-

tipo
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Cainpos arbitra
ultimo, quando da rea- desses element: 5, C' que ficou ímportuntcs, cu sejam, campo e sensacional encontro. De ul'll'l,

dó Tornoi.] Irrícío, os p, .tentvado d arnlngo último. o apôio de sua enorme torcida. coisa ternos absoluta certeza.

de Leléco 0"t�elltam a: quando os rapazes de Ttoupava Send'J assim, poderá surgir 81- Pisarão as du.as, equipes no

N.'Jrte fo:ratll facilmente abati- gurna sui presa. Rf;conheCê:l1" s, gr-amado corn um único ide'!l:

o Guanml ?Q� pel.r C. E�tiva de Itajní. também que d ido o entusíâsmo levar de vencida seu a dvei-sá.rlo,

Não reda a menor dúvida, a tI, \1',le se acham pnssuidos 0" pois estarão em jog-o doi;, vôl1iCl-

_2(1'_}adrõcs., pequeno,se ;:03 pontinhos.
vcrdnd e ír-a "p�ova de i'õv.0·' ]1"- l:Ul'n';'lrá. o C�1111pO ÚU "'l�-al1tu;:Hna" COUl.O vêrncs, é justa }1:lltanCJ

1'3 os rapases que envergam n L.E.D. para ac.ornc dar a enorme a expectat'iv .t em torno déeta

j lqueta tricolor. Mas é prcctso m�S:3a d':; de';:.':)Ol'titas. que pci: partid'l, agu"ni'ldo com C21·t;,

.observar o seguinte: C.-ntarão ,ctorto lá estarão, afim de pre- ansiedade pelas simpatizantes

03 "bugrtnos" cem dois fate res !:encial'fm lance por Iance de;:t" das duas agremiações,

Generos'O -------------------�--

CaI!j·p.eonato da za, Divisão

ela torcida tricolor'
do Vera Cruz

em aprêço que ��

assunto da semana Com Ati

o apoIo
firmam a maíc rl.a dcs "ent:>ndi

0.-,:," que difldlm�nte o Guar.mí

levara a melhor nêste r�élio em

periga â situaçãc)
patente o equilibrio existente no choque de domingo
Não fosse o cotejo Olj111pi�'0 I da" no jogo. o ,';IJll!'O ,:,)S 1:':_ I :er�o e0l1l1:a si a to!,cída do

x Gunr-aní, era da se prever! grinos l' o lo: I' IIp ""." .-n,('. J clube ÚO Bairro da 'olha. an.,

que a luta a !ra\'ar-�e entre o f jus. DelJois de amr nl.â , ll? Cl1- "iç,'",- por uma �]el'l'ota (lo s�u
Imprensa e o "era Cruz, de tnnc, CGm o anuncladc d!U'p:e .uulor perscgl1ldo�', <lena a

Testo Central, fosse cercada entre "olimpicos " e "!�,!lir2- que tl:,u'u_ aos pla:yers da sua

de uma expectativa incomum, r ís", viu-se o qnruh o
.

L' � �!.[; ag�emlaç�o o ��t.u�o de cnm

entr-e os Ians da segunda diví- casa' na r-ontirtgenc.n de 1:1c:;· r-coes da 2.a dIVIsa0 110 ano de

são ." cal' outro campo. l'c:JilH!o �I 1950.

Quando o alví.celeste "mnnr escclha sobre o do YJstc "'Ci'- Isto tudo faz com que se e,:-

" .. ._. _. " __ ' --_

àe.
'-,t'rp lll"n <!nmde assistencia

Se r; "Ol1lj)1'OI1li:;SO FI se toJ'- para o' grande embate de rle.

'FIYi:\ perigoso '!tal';l. o:; vcra- J:ai, de amanhã.
.

_

l"'''''I'l1''''', w'nr;) 11l:J'� nfl q 1'3 Operár-io x Flórida estão ell"
- ." _,_o •• '"

• "

I' I •• ' .0 carreaados de realizaJ·. o plt'e-nu nt·"l. :1-.... i.l!I!cu ua�_·i..... d _1 �H) - u .._,

•
-

" 1 Tin restante da IJen.!ltmn l>a�

1I1(1101'r'<:. 1) n pnrfJfH=-; !1.p111 (,e c �---

2 tu:::rr:::!'! S'!1 l::::!"!"-:r 1.) c:�lr?Hl!o, ' Ú� da 5ebU!1dDn�-l_ �

,\7ITALIZADOR ELETRICO «\V O R M 'S»

Vida é eletrícídade, afirmou o Dr. Orí'le, na Sociedade Filosó. ª
fica Americana. Restaurador da corrente elétrica hmna,na,::
garante vida saudavel. Enc."no Rio - 17, rua Alcíndo Gua.:;
nanara, 6. andar - Sala -_606 '-- RIO. Em São pa1!lo, de; §'

--....,....,.....--, monstrações á,clomicilio -

'to, Rec,-Illhccem, entretanto, que

i) Guarani conti em suas filei

bastantes ea

porém, que é

rstadc fisico

maíoría

t/éticoI 1/1"

taliU/! e
em ·Srusqu-e
oficial- de 1950
ofi- ela, As' aut'()rid�dcs compete ZC�

da ordem

,P,'ofissio'Jnai'l, que têm 1J01' Cl1"on

tro principal - dadas as carac

teristicas que 'O cercam a luta cllsm::: _ vGlocided,e e

que .:n1 Blumenau, lá TI') outro cia, a ser patrocionado pela F.)-

L!eração ..4..tl:ética Catarincns�.

DEverã:> participll' dêste cer

:13
tanlen, de ânlbito .estadual. y.e-

o quilo
.

VIVO
Zoológico

o caso do deputado Carlo�
Nogueira, publicado em deta
'hes pela imprertsa vespertIna
não foi objéto de nenhuma re

ferencia em 'plenário_
. A bem dizer, não causor

o referido

---_.�-

I
� --

iI ]� �fÕ-R R O I DAS
VARI7...ES .I'} lJLC}iJRA� DAS l"ERN.�8: rUi'lili I� Op&-

taç{ia

DISPEPS!AS, PRISÃO DE v'"ENTRE, COUTES. :um

BIÀNA. FISSURAS, COCEIRAS NO ANua.

CORAÇãO, PULMOES. R! NS, BEXIGA, FlGADO

Dr. A•.Taborda
ESPECIALIS'l'A _-MEDICO

AEROSOL
A lllt1ma. palavra no trllta mento das. BRONQUITES.

!'T"'IlSITES. RINlTES '"

� -- - -- ---
---

EDICÕES
...,.

110
EXTRATO DE CATALOGO V iJ

Cr$

30,00

35,00

25,00

25.00

25,00

25,00

RÚSSIA DE STALIN
M:IX Eastman ,., .

OS 10 MANDAMHHOS E HlTLER

Várias auto�es , .

FUI PU.ÔTO DE R1CKENBACKER
James C. WhitakGI' .....••..... "

..

ENTRE tHTlgR E MUSSOUNI
Prindpe §tarhem!:;er�f .........•..•

INVASÃO
Quentin ReynQlds " ..•...••

30 SEGUNDOS SÓBRE·TÓQUiO
Teci W. Lawson ..............•.•

SilêNCIO EM SINGAPURA
George WeHer .

TRAIDORES DA AMÉR�CA
F. Tude de Sousa .....••.•..•..•

NOSSO ALVO f' BER!JM
J. M. Redding

º EXÉRCITO VERMElHO
P. T"lclQtgH V4hit<,c.

O,!HJ� �;f!�.._yA ÇOt·,Hi��Q

20,00

30,00

25,00

!?:. �tlh!J Ih!r>!<: .

f2t;6,��© Dª {!U!!HtA
J=;!�l t4L���!]t!'!!1�' < , • , , _ , , , , • , , _ • , , :..

'

t;,AVAt.�A�.A RÚ��t\,
A!b!:lrt !','!!'!'y • , • , .•••• , , , •• , , ••

HIRO�HIt.:4A '-.:,

"!;;;nn Hc;�ey
" HOMEM LiVRE DA

J;;.cquid P.ldBb
ANA PAVlOVA

Gladys Md1!Cf!'!
Á VmA DE ANDRf.' (i!Dç

25,00

K1i'lI.!S Ma�m
MAHOMi;T

t;�iI D�r!'!'!€!'!!51hsm
I�ABEl, A CATólICA

lui:; Am,u'!"f Silr.�i'r:z
SHOSTAKOVICH

Vida!' S"!f-off
GEORGE SANO

A. $Im::hi; � J,. BB��r.-:u'lº , ..

O JOVEM fRN�l{LH'� nQ9$!;';!E!..T
Rita K!f:'_s'1'ln , ... , .....•. , ....•.•

TSCHAIKCWS:CY
Herbert Wci1.'l:<{{)ç:J< ., .•••.•.•.••••

DAVID 1
Duff CCOPC.f , ••••.••••••.••••••••

VICTOR HUGO

Raymon.J Ec.chn-I:cr , ...•...•

GENTE DE :-I:ATRO "'-.

"Midlsl G�º!'�,", Mithd

25,00

25,00

25,00

EM TODAS AS I..P/RARIAS OU FEi,,{l 5�RY!ÇQ º�

RfEMBôLSO POSTAL - EL'I!ÇÓfS "O 'CiUJZ�iROrl
-- R. DO LIVRAHE.',>!T·::'I, :W:;: -- RH> DE .Jt\NEIRO.

�
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Im fócoasdesavenças enlre dois paísesIPro.c�rClv�m vesti�ios de Embarques em massa de -','Cadillacs"
latino-americanos: Perú e Equador prlSlon�lro,s americanos dos Estados' Uni dos
ForlUtdmente contestadas as nolicias de fonte equatoriana pe OS coreanos I Vendidos no cambio

ca

riram fogo contra â�iÕes
anti-aéreos dos

".,

oes

evem na área c/a fronteira cla Coréia elo Norte com a

servarem a tranquirldade, "em
face dos rumores origíuárícs
do Equador".
A chancelaria peruana pu

b ltcou, iguttlmcllle, as mensa

gens dirigidas aos seus emhai
xadores no Rio. Bueros Aires,
Santiago c \Vashington, no

sentido de que os govêrnos dos
1 espectivos países designas
sem os seus adidos ['.litarcs
em Lirua e Quito para formar
comissões de visita ii frontei
ra do Equador com o Perú e

comprovar qual o país que, na
realidade, está reallzardo pre
parativos ml.itares.

T0<1FIO, 21 (U'P j - C"l.1.ó<.s -

cl"1'eanú, aqusm da fr' nteíra,
antí-aereoa ia Cl;_in:l c,}munista quando os canhões chineses, si
abdram fogo c ntra dois �vié.c:, i tuados do eutro lado da linha
de CCUtO,L,I.! do Carpo- .de Fuzi-j dtvtsort r, abriram fogo, cm

le_,rr,s a03 Estados �1!idoB, ;l'�'· t cerca, de quarenta, rajadas. se
", avim na area da rrom.arra da' gutdas. NCI'..hum dos avlões fni
Coréia de Norte com 'l: M'Illd,j attngtdo, embora algumas gra
cliurIa, em busr-a de I"'!st'gios de nadas explodissem bern perto
cent enas de l'risi\meiros norte- deles.
americano" captura<:h'Os pêlo:> <:0·

•

Esse é o primeiro <,:.180 de a'
re in: s do norte e que 'Se achuzn taque d s comunistas chineses
desaparecidos, contra aviões norte-ámei-rean-s.
Regressemdo a U'lSC de '\Vons·tlJ, sobre territoriO' coreano,
os .pilot: s dos dois aviões ap 'e

sentaram seus l'?latorios, aUJ'
mando que .;,e achavam .a quase
cinco km a dentro (],.:J teI'l'it�rio (Conclu na ãa. pga, letra A)

A 54 KM. DA FRONTEIRA

RIO. 36 (Meridional) - Au
mentou íntensivamente o mo

vimento de passageiros para os

Estados Unidos, em virtude da
onda .de "viajantes.cadillacs",
que. se destinam preferencial
mente a Nova York, com o fim
de comprar e trazer, como ba
gagem, 'para o Rio, carros lu
xuosos, que são vendidos ao

cambio rcgro, na Capital Fe
deral.
E' tão enorme a corrida aos

aviões que demandam aos Es
tados Unidos, que não haven
do possbi.Idade para a vazão,
em massa, de -viajantes-c.adil-

PETROLEIROS
paRD, O BRaSIL

mo, �6 C\Il'l·iú.} -_, I) ado (jire'tos do cidadão, direitos de I mo, 26 (Meridional) - Não
vexado Or-lnndo �.ult:ão Yiuna 11�, e, ;·�1·,}ssegurud05 pela -Cons, l obstaníe as notícias, segundodeu entraria no I SE de unia tituicúo", as quais receberia hoje a Cu
orrlem (},e "hul.eas-corpus' em I Diz ainda o advogado na sua mura Federal um peddo da
fa',0l' do deputado Caros _;-';o- I ue!.ie:io: -São é de hoje que a polícia de 'São Paulo a fim de
Blleil'H, preso em flagrante em jtP'isl'fut!encia par.ia tem fi r., manter l'OllJO preso em fla
S. Paulo ao ler Lar subornar I\,;\do que em tais c.rcunsun, gnu',te, por crime inafíançavel,
Hill tuncionár!o do THE. Ale- das n:,o se, consuma o deli .o o deputado Carlos Pereira No
g� o advogudo que a SUa pri- pela tluseut'ia, do elemento mo- I gueÍl-a, envolvido em tremeu,
suo ocorr-eu sob fundamento rul que ncverra ser oxportauco

I do escandulo nesse Estado a
de falsl) pretexto de suborno e ao im és de provocado. O ar- Mesa daquela casa do CouO'/es-,
que, "essa ptisào", embcru de- dil, a simulação, todo o prc- 50, até as 1;:;,30 horas, qu':tndocre.ada por um magistrado, paro de que se revestiu o f'a- se encert aram os truba.hos da
carece de Iuudaruen;o, pejo to, afastu a hipotexe do querer sessão de hoje nada havia re
" ilegal", Diz ainda que "10: conscien. e, da liberdade de es- '�ebído em tal s�nt:do. Era pos,f!'u�o de preci']ita�'úe.s de um; ('olha, sem o que nào Ot'O'Te o sive l como habitualmente a
e da l!1u:i('ia de oulros o 03- segundo eeiueu.o integrante (COn�lui na õ.a pág. Letra D)
grante laynlllo por <:I'ime irl,'- do delJlo, que é o dOlO. A:>
xi:tellte e aientado as nossaS sim, se e,ementos <;,stranhos
letras jurídicas e um desl'es- formaram a ocorrerf'Ía do ele
peito aos julgadcs do I1ls.i�, al- mento subjetivo, tiraram-lhe
�o tribunal do pais". 'ILW'i1,el' valor pela'-falta de e.x-

Teve ror base a malieia na ]ionlaneidade. lJes::'d forma,
feitura do plano que :;c l>l'epa- ni:io lI;l\ endo cI'ime no fa ,o im
nnll COIl! o obje i\o de ulIscar- jJuL"cto. é Ilulo o flagrante, pe
!ie nil bel! f<' alheia. o elel1len- :0 (Iue se espera seja o mesmo

[o me'!'al integr:l!:te do ueli- relaxado para o [ii!! de se tI;;r
lo, liberdade ao paciente, encare-

cei do-se a necessidade de ur

gP'1C'Ía que o caso requer".
Para re:atar ° habeas-ot:Ol'PIl'

o pl'es![lenle do Tribunal 5',:
porior Eleitoral designou o mi
nistro Híbeiro da Costa.

Ql"ASE. DEI :.\PIT,\DO

llosa. '

Dirigia . ele. 'pela
R.egel'líe Feijú, o autot:ami
lhão de cllapa 7 -IXI-lH,
)ropneuaue da firma puni
)ude tral.mlwvu, imprill1illl.lo
,\o transporte espanlosa yc!o
'idade e zigue-'tagueando no
lsfalto, Consoar te lestemu
,ho de 'pessoas que }.Jus llnl,111
)e1O lo..:al, J.oiio :\lauricio Üc
vCl'la estar emhr'u;.:ado, AO
atingir aquele Irecho, embol':J
) lHotoristll Franco r;'ráticelli,
lo onil}lls 8-21·;)4, da linha
"Vila SUllta Jsahel", perlen-
en! c á Yi,w;,o COlllp.t.a S. A .•

i,'p'se freiauo o ('o�e!Í\o;TitO
)ôde e\'iiHl' qlle ,�I pal'te late-
�: c:'iqucn!a do l'aininllão fos.
e eliotllr se <:Olll VÍO!Cllcil1
onlra ele.
1\0 1ll0lHen'(l e""to, ao qllE'
lIJliie a POlkhl, Joi'io :\IaUl'i_
'ia Salltal1a pretendeu !;allar
,io nnu inhão, ma, acabou

EISEl'\IIOWER: ALEi\EES,
Sn\í, LVIAS COl\I H.ESERVAS

CHICAG{),24 (I_:P) -- O ,ge
Heral Dwigbt D. Eisenhov,e;'.
supremo comandante n;iarlo
1,;�\ Europa durante a guerra,
disse, aqui, que os Estados 1'
nidos jamais rearmarão os ale_
mães de modo que eles possam
cOIlsliiuír uma séda amea<;a t
França.
Interrogauo pelos ,jOl'lla1's'

tas sobre se pensava 'que a \.
le.manha Ocidental devia ler

permissão.de rearmar-se, re!>

pondeu o general: "Tradido-

r"'ão há demola'ada (;Um
:gnol·allcJa, A eartill.a é ti

chave do cOnhecimento,'
:Matl'iculemo" os an<tlfêib�_
tos num t:Ul'SO de euucucáo
de aaultos,

-

JOfNYlLE, :!ü (Pe!o Correio)
� Hea::zoa-sc mais uma reu
nião da SOciedade Amigos de
Joinvije, durante a oual foram
tratados assuntos alinertes aos
fes elos do Centenár io da Fun
daeâo de Joínvile, a serem rea,
Iisados em março do ano pró
ximo vindouro:
Dentre oU',ras 'questões, foi

;} reun' lia elen:U ficaua da co

tm;nil'ação .
da Empl·e5ul. bt

"cudo esta emfJr,}sa :.mtor'sado
� mWsacão dos terrenos sito�
5, rua des Andrada;;, para os

fins prE'Ytstoi'i pela [Jl'ogl'ama-,
;fIO dos (nOS festejos.
Informou-se ainda do aeele'

ramento eOlll qUe vinha ser,lo

Assim, inc:dslintlo o dolo,
como rpalmente inexi,te, ]10'S
rpw o paciente a;:;:ra cm sua

l)f�a fé, :lldibl'iado que fora por
outrem, inexiste, eorlsequente
meu 'e. o delito. ,\ pl'isão fora
ilegal ponlllC' atcrlaloi'ia a(Js

MorreU' decapitado
junto ao volante
Desastre provocadO pelo alcool.'

-
------�,--

-....__---�--- vilhão de ExposiçE.o,

- - - - _1__ - _

A POLICIA KO

Pr sidenle da
ral' as a

\.
.:\.\.O CHEGot; o PEDIDO

S. PAULO, 25 (Meridiana:) I mofada. A cabeça jJl'eruia-se
- impressionante desastre e :.o#tronco por alguns tendões
norte Ye.�'ficoa-se na AveI ida apena,;.
I{eijente Feijó, próxilllo ao 111-

�ar denominado Parada da
Yellllinha, quando o Illotoris
'a de um antoTuminhfto teve
J corpo esmagado I' a cal.!e':a
,lllaSe ,seccionada do tl'or. o'
2Jl1 cOlI"equencia de '\' ioleqhl
o�isão com um ul1to-onibus
'1ue {'orria em sellliuo conlra
rio,

.. ,fio foi devidamente escla,
'eeida ,1 c8u'a do desastre
mas, pelo que a autoridade
policial nQ IOl'ul pôde apurar,
a vitima imprimia ao veicule
vertiginosa yelociuade coulri
:1 mão, trazendo os 1ranseun·
teso estupefatos diante das ma.

nobras que realiw\a. Acre_
d ta-se que o irl'esj'o!1:;ave;
jJl'ofissiona: do 'l,olanle esta
va nkoolizmlo, }lois pecsoa�
que o conheeiam foram Ur:tl
!Jimes em apon!ú-]o como um
inveterado atcoo]a�ra.

COlllpare"cu ao local a au-
oridade de plalltão 11a H!.a
".�jl'l·UllSlTÍ'{;ão Policial, tendo o
:.:sel'i \ ão ür1ixio Ca!il iden ti
ficado o morto como l-er.lo o

lllotOI'ista profissional João
\Iamidô Santana, de -iU 'anos.
:asc:do, morador na rua Se�
,cnta e Cm, lU':!, lIa Yila 1'01'-

A AS<iembléia Geral
ções Unidas, reunida

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

r::rJ�.rJ"""""..r...r/..,.;:r.,.....a-��...7..r..r.;r"/..r..r.r..r..r..r..rJ".r..r...-..r..rJ"..r..r..r..r�
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i"s A R ( O"f
I Agenres ,! t!inJ jLI:ro�"!�l �� AmCrilm'S Line, Norton Line, S\oYentil�a Orieut Líuc, Cia, ?\ae. R§ de Nav. Costeira e LoiJe Aér('o Nac:onal S, A (aviões, RS ,l\IOVL.,n�NTOi D� VAPORES H§ n"í.js «ANr-.rAi} - suéco - espel'ad.'O 23-10 para li§ USA. §
DR m/s «ALIOTlh - holandcz - esperado principi.o Ht)Novcmbro ut'stiuo Antuerpia, Rotl.erdam, O

II
R Amsterdam, Bl'cmcJ1 e Hamburgo reCl'Deml0 g
§ cargas para Afrioa do Sul, eom transbordos· §R m/s «LllliOLl\b - suec(' - st'11crado 6-11 para §� USA, §� mfs <d�OREI..AND}) - sueco - pS{leradQ principio R
8' Novembro destino portos lUediterraneo. �
§ m/s «YVONNE» - sueco - esperado 20_11 para §� USA . �í'&.-:'.l�. r j I

§ MOVIMENTO D}� AYIõ}�S �§ DvrningoB e Quartas Feh'as pai'a Flurianópolis, §S Araranguá e PÔl�lO Alegre, ás 10,30 hOi'<is. §i segun(�a.�7o��n;:�::��a:sP�,�� �l�:��gUá, Snntus §S
�RS PassagHls - mo Cr$ 572,00 - Santos Cl'S 350,00 �t..� Porto Alegre Cr$ 335 00, �

§ Aviões Douglas DC-3 e Curtiss C-4í com a mesma B
R seguranç.a e comod:dadé igual as oferecidas p'_r R
� qualquer outra Empl'eza Aérea. §
§ Estacão de Radio instalada em Itajaí para prol:.:- \'

S cão de vôos e ínformal;Õ':'S Srs. Passageiros. b
§ rnFORM:ACÕES - (,SAMARCO�; - Hajaí - te· S
�

-

lefoneg 213 e 343. S
� ,';SATvlARCO;> _:_ Blumenau . - §� telefones. 1397 e 1'155.

,.

� �, ,:�/..r,.F�/�.rJ"�J'.......t"..rJ.r-......"""J.v.'�.;;@F�

Venda aVUll">a na

\-1 i r(.,"

l.Juando a reportagem t'he�'
;,:vU ao local, um quatro tNri_
l'O (' como-rente ajJ['e�entava.
"e aos olhos de ren\ellas de
pessoas. ('om a cal�eça e um
,los bra\.'o;; dejJel�durados e ba
lançando sob B cabina do vei
ntlo estava o unko resporr'a
vel pelo des:,stl'l", enquallto
o seu corpo completamente es.

magarlo permaneeia preso en
tre os feITOS retoreidos da a:-
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