
W,\.SHL'\GTO:'iJ" 1 ([T'i
Truman es.ava dormindo uma

"sesta", em seu dormitório da
Blaír House, que tem frente
paJ',1 a Avertida Pennsylvnn.ls,
quando 1ú foraeomecou o tiro,
feio,

(_) prestdeute foí despertado
pelos disparos; saltou da cama

€;, em trajes., menores, correu
'á jaeeIa IHII'a ahi'Lla e olhar
para baixo, onde se desenro
lava a cena confusa, O guar;
da da Casa Branca, que o viu,

·'Feche. a janela".
Truman fê-�o. coméçando a

vestir-se, A senhora 'I'ruman

correu, peja habitação, para o

loca 1 onde estava o presiden.,
te e viu, que ele estava bem,

I Dirlglu-se também para a ja
, nela e disse: "Creio que está
: morto o agente do Serviço Se

'cre.to", ao qüal conhecia' pes-

!
soalmente . Truman tranquilí
ZOJ,l-a • e I'qpidamente desceu

I
pela escadaria para o pr-imei-
1'0 piso, onde reuniu-se com o

seu secretár-ln de i mprensa,
Charles Boss. Este, mais tar,

de. :10 se l'efel'Ír a aütude de

Truman, disse: "Nunca vi, em

minha vida, um homem mais

calmo" .

Atentado tambem�fcontra o governo
de Porto. Rico Inos seus escritórios'

instalados na cidade de No\ a rork
gritcu o homem, segundo disse.

ram as testemunhas Antes que

ninguem se pudesse mover, lan

çou uma atrás, da outra, as duas

garrafas, contra o piso.
'

Os oeupantea do primeiro an

dar correram para a rua, O ho

roem que 1.l,nçou a bomba correu

pelo passeie e, saiu para rUa e

subíu para um nutomovel que ali

se en;_�0l1tr3Vq p.�t�cion do e se

rapidamente.

,----�---------

I'
de Outra 60 I

pros., 'rumaR

testemunhas disseram que
o homem em questão penetrou na,

pequen-a saia de 1'ec81)ç13:0, apro
xímadamente ás 13,15 horas, com
uma garrafa em cada mão. Em

seus arredores havia enlrer 40 ,3,

50 pessoas. "Saiam! Saiam!" I �_�
��_��__

mo, 3 (Merii,1llai)
o presidente Dutnà, ao

ter conhecimento do a

ter lado de que foi vW

ma o presidente Trmnan,
dirigiu:lhe o seguinte te

Iegrnmn :

"Com a mais profun
da emoção, recebi a no

tícia da nefanda tenta.

tiva contra a sua pes

soa. Em meu próprio no

me e inrerprelando o

ssntrmer to da Naoâo bra-

sileira, cOi:gratulo-me com

V, Excia. e com o povo

dos EE. 1111. da Ameríea,

por sido proyiden<;ialme�:ê
poupada S'JU preciosa VI

da. - (a) Eurico Gaspar
Dutra",

LONDRES 3 (UP- - Todos

\
TOQUJQ, 3 (UP) - A

aVi?-1
co:ctinu�m i�sistilldo para que

I
�ociaç:.?es indús para que o TÍ�

os d h' {lo correspon ção norte-americana destruiu o Prernier Nehru submeta às bet nuo fosse agredido, A no-

espac os s ,-

4 t '" - 1"' 1 bl d t
.

t f' l'f' zad
d' j_ d a rr' no extremo ontem pelo menos. 1 anques rvacoes 'me as o pro ema a a comurns a 01 qua 1 11,; ua

eD es e .....ue ti"
.
_.

"
, . • •

,
.

t h' tã < do re comunistas anuncia o cornu- mvnsao fio 'I'ibet pela China de insultante, provocadora e

orlen e, oJe es ao _en - , .,
'.

, t A I 'I ; , .

roduztdos ielos vespertinos nicado 608 do quartel-generul conJU:l15ta•. Causou ma un., arrogal� e, u �.n� cOIl!ums.

�ôh' enOl'mesf manchetes. Men, Sete tanques foram destruidos pressao aqni ,a resposta (�O go- la .exIgIu que � 1]1,1Ia 11_::10 se

veruo comunIsta cblnes as lle- rnevn em questões que nuo lhe
uizern respeito ..

-� ------ __. -- -- --
--- -_- --_,,- -- _.

Uma hora após o tiroteiO, Truman
visitou o CemitériO de Arllngton,
mosnando.se b a s ta n t e sereno

, UITJ,J
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-3BDE E ESCRITÓRIO<:

Ladislau Alfala�e, tem o grato [>l"a....er

disti�ltús �migOB e fl'eguez;" que transt'erlu sua alfaíato i-lu (::1.

Prcci2a�.,,, de um

pequenas (Jhrll� novas,
I,lforma1;ües em eartn ii. Relc';oar:ia ,>Rü�"al - Ru� Tra_ =

jano, :{ - ·l!-'U)l�LU{O'POLIS. 'ff' -
-

: ..

, Q:!?EIi:,é1,_ÇOES 1!l ((:uNIDA, INT�RNA "

VARIZES-

D R.
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encontro entre

elmeiras E. (_
partida foi
duma soltei-

consegu i ria

para o lmmpico '!

VI
]JÓ� jantas in,iustiças de mal'

vas da:mi c dali, sem ncertur ('a(�ore;.;, após perder tantas

todavia, o real motivo da vi- r;artidas. onde li sorte Se;n]ll"('

ror ia do G!Wr.1ní. Sómerí le os

dirigentes do ,()l;mpj�'o. soube- LjUC sempre soube encarar 11

ram rcrE'!Jcr (I rcsuil:1flo corn vitoria do adversaria 1:01110 'um

ser-enidade, di;;na de- verrladet, justo premio pejas. -. chances
r05 deSfjcrtist�s, AJ,guns.: aÚ, mais bem apro",'iiadas, pelo·
num f_!_ef;:o que 'hem �;�!'il1e �-eus "maim' volume d� jogo adverso,

sentimentos r}e desportistas, eLe" Porque; agora os .ineg,r.
procin-araru co final da pugna, formados torcedores - alvi-ru.,

o pre!,i,delll e do vencedor: pnra h,!'üs taiubem não _fazem assim ')

cumprunerrtà.Io pelu merecida Porque não reconhecer. no

vitoria. :\fuito bem, );€n1101"es. .Guarar
í

uma equipe capaz de

E .êste ° verdadeiro sentido dei-rotar o Palmeiras, I) Olím-
o

A Sociedade de Assistência aos Lázaros e

contra a Lépra cm Santa Catarina. Secção de Bhlme'_
nau, comunica a quem interessar- que o resultado da
'I'omboa em Benef'ic.o do .Hospital Municipal Edu
candário Santa Catarina foi o s2gu.Ínte:

ACARY GUI1vlARliES
. O�--y ZIMERltL-\.!-;rN.
\VILSON GON-ÇALVE$'
CONltADO BRANDES'_"

meu tormentoU,
QU!� sonho! Elle .. ela e o -"'1"i,',U" (1 •. ""s"l

.

() 1'I}'" i <
"-__ .... .:-... ',' ..... ._� .. l .�. • .. lllt ....j!'lu Ull'��'

.

do!'_- d€ (:n;bega... e paract n.a.g'ní lo. (],l ,e sujeít.ou at':: t: l";';
wll' AlnQ:.1. casa, sem janel'.s, G:ll'y Grant. Myrna L( � " ,\1,,1.: ,

'V."'�� ��J.l,.gl.ah!. :rtT�'l:l.:ltcrun·� d(.. grülldfs' r.ornes lJ:1ra u1:1a L0.n.':"' I:
d.�� SL1l�er hila!':iante! Acorup. Ccnlp1. �·{>"'.&cior�l�Jt short (, !l'r.,:-�;
Jornal.

_

- .P:·éÇ�� �e 'co"tume. I
.'--- .... --- .. , .'.

I
. �ma�hã,. .ás 1-1 horus I

, Adeje l\-t�l'a - .R:bert Sc"t{ - -. 'Robelt Ar:üoho:,g'. r>",' i

"E'n ano tat III I
i

i'e,ph: t., Cf! m.....Ul(:ni.O;:; cle I
"suspens'2" e._. hilariedade. Acomp, Compl. NadOI13.1, :!,,-,r�
a continua da série "O TelT,_}l' dos E ;piõe:c"
PJat�a 5,00 c 3.CO -- Balcã.-J- ·1.00 e :l,O,)

Amanhã ii" 16,:10 G 20 11'- J '-it;

» 0336,
» 0072
» 00S-3
y" 0064
» 0626

I

- .J_írl1lilY JlllL d1Íf' -I
_ . n o tecnicolor I

!í'Saudade de teus labios"j
; Aoiucio3ufu.en'te- lhe roubou um h2ij,� ,- com a cumplici,;"d€ I,

di:... lela.' lhe roubou o coração! Uma. super bel i revista 'Du;;iç-alj
em �elr;�pJOr" com ,'} concurso de nstl'cs de primeira gr:H1dez:l.,r
Tr�chÓs. :(:�_._�r>N·a. Canções latino americanas! Baílados, comé-Idia_. B[),ila�os__Ilqu!'i_�i�é $. Romance e vá�ias surpresas. Bóio, :�S\
:ngredientes. maovilhoEOS desta d1'1icioSH película, Accmn,'
Compã. Nacional. snort e liVaJ'ne,· Pat.he !,,",>WS. Platêa :i.GO e'
4,GO - -Balcib' 4,00 ,; :3�,-jü - A' r.cite: Plnté'l. numerada (;;.00 1

11----- -
.

�-�-�-===---=
�--C,·-,O' M E 1\, C I A L

�'i�;;�;;;�;m;;;"li��'�;;;':�;iS !
produtos: IBATERIAS "G O O ii Y E a R"

}

I
C01\illNICA QúE ACABA DE RECEBER UMA i
PARTIDA DES,:!,AS AFAMADAS rICICLETAS �

"ISO"
6 /

i
?

d"l

. i

C:mCO, TEATRO BIBi dará espetáculos .to- .:
dos; 03 dias, {uú1d_o,. início. ás 8,30, horas em ponto, (

domingos e feriados formidavéís matinées,
,

,

A

"{acTDUU,OLEO PARA FREIO HIDRAULICO i) r

., BICICLETAS "N S U."

Sf\ja intdugentf'\ compre a melhor bic�eieta, na
COIUERCIAL VIEIRA BIUJNS S·A. - RUa 15

Novembro, 923 - ao lado da igreja Matriz.

_..._----..---........�-�

- �- -.- -,,-- --- U
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Em editorial divulgado na edí- ,
que os mesmos estacionem seus correrem com seus- veículos -as I "rt.oi.i.1Íàv{.l,�Sêca" e

'

"Vellia" - fi

çã�__

do
�

dia 27. do �s_p.P•• Cha�! veiculas ,no:;, pentes de, costume ruas da cidade à procura' de c. �,: ,'estap�lecido p.e;la:·: D.Íi.P••

mavamc s a a'Leuç,a>-"> na. Del"ga-. - Alameda Rio .Branco e rua passageírc s, em PrejulZlO dos que I que, por -ocastão : das' .viagens
dà_' Regional de Policia scbre fi. Padre J'aéops, onde, dev••rão 'a- ficam estacíonados, especiais para conduçã.o de pas-
irreg:,:;,raHdade, consequente da guar-dar- os chamados ncturnos.' Ainda de acor-do eorn os. prO-l sageíros, 'após -a últhím 'função estacionamento
p<;>rtaria que .proibi'a SE: emprê- Ficam por-em ,proibidas de per-, priemrlos das linhas de. ônibus noturna do- Círie B\lsch, ,:S 1'2S- na Alaméd.a Rio; Branco. 'Cal

��il�!:�1��f:� InCênl{�DDmprélio --13- -Rna
-

Jmaden �a-- tufas I �:s�����i���
�;�='2:�=:��� primeiras hras h madru�ah h oDtem'��:��ffif;'::�:��
competentes, foram tomadas as .

automovets llarticular€Cs que es-
medidas necessárias, p.or .nôs a- As zero horas e 30 mi- de nome Rlcardo Picoli, de peq'LlqTI(1;S manro1elra'i, tacíc nam defronte eu cinema.
'Pontadas no editorial supra nutos do dia . de

.

ontem que tinha no local um es- ajudaram, na medida do
mencionado. ir-rompeu um íncendío no tabetecímento comercial. possível, a evitar. a ,pro-
Assím é qu!?'; em face d:l de- í'rérlio n.o 240, da rua A- A origem do incêndio é pagação do inc�nd;o.

terminação d:!. B"-cretaria d(, se- rnarleu da -Luz, de proprie, ainda desconhecida. haven, Todos os her s sinlstra-
guranca PúbE::!:J, dando cumpri- dade do�sr_ Alfredo Greul, do fi Delegacia Regional dos estavam segllrado� em
rneuto ap der-rnt.o-l .. i n.o 26, que e ocupado pelo Inquilino de Policia instaurado o' i{h-ersa� eOlllp'llúÍlIS,.
proihe às eruprêsxi.s de trrms- devido inquérito. - ------- ._ ........

p(lrte colctlvo embat-earurn e de- OSVAL PEREIRA A nossa reportagem, r o
Fcmb'll"carem p'lSé'l1,'!Cil'OE a do- .' ",

, :ocnJ, poude constatar a

rnlctlio, ficou estnbeíeetdo pela

BIIIIO extensão '(los danos causa,

ld)CltF)gUC!,;' dR';gion.:'l 1 ded:r:olidn .

. .

dos pelo 'fogo, verificando
es a CW3, e que pe os OI.') au- �i I tarnhenr que os mesmos.

üin.1óveis de aluguel dCVPl'ii.o per- . - lhnitaram-se n estracosEstá sendo aguardado hoie. . u - ,,_ �

manecer no F- nto da nhm;"'l:j
nesta cidade. o' advogado Osval causados, no prédio; , J{t

ni-o;- Branco, e um, nn pr3�:'L Dr.
I que as mercadorías do- Pei'eira Baixo, de:egado (O

DlümlJnan, "lfim de qll� possam estnbetecimento de sêeosInstltuto de Aposentadot-ía e

I'ensões dos Cornercíúrrcs, cm e rnolhados tor-am salvos

Surta Catarina, e figura mnr- quardo da constatação do
Incend!o .

.

cante projecão nos meios so-

ciais de. Ftortanópclls, onrle
reside:
Ao distinto visitante, que '.

virá. a Blunienau
. a ser-viço do

lAPr.,. r ossos -votos de feliz.
estada nesta' cidade.

no-

turnos.
<

Qutr':sm, foi recomendado 'lOS

}lOieii"ós' elos carros de mota pura
·

. ,

",_:,';-.__.�-�...----�-�,---

. O corpo de bombeiros
da Empresa Industrial
Garcia atendeu prontamen
te ao chamado, dominando
as chamas'. auxifíado por
populares flue, munidos

- .. �-.-----_.--............... --_--.-- -;---:-.-'---�-�--- ---�--'-� ...�_........-_-- --------

· '.'Venda avursa na
t'

.

Ii·Engraxataria. 'I iro"
�-�.-'---

I!)isposta àU9Naexaminar
tle eleição por
�etratmento d�·: parte' -do··- PSD diante dos

merrtos venh .rn "úh" lar

confiança d. ·povo no TUE?
- Sim e o país deverá j'eceber

com' desconfiança os rflS"_lltsdos

fin�iR, proclmnando
d(J� "ven{!edorrs."

Como iivessemos, a proposi-
-- Se·ría. c3<lo para

to, objetado que. a ConstihJi- .lnulada a e1eição?
-- �-'- --- ----------

ção de 194-6 era omissão, não
- "Justificaria. pelo nlen-s,

J
�, 'nd t t d uma recPntagem de· votos.....------- �- ,raLa o, por an o. o assun-

V E N D E S E
to, o sr. Odilon Braga fez a

- Acredita que, Cm cors�_

!
'�eguinte observação:

L

qlle�ci?, do "'�aso" em �ttll:;' se viu
.. .. - Exatamente, por ela não envolV1do,. haJa cassaç��� do seu

tratar é que o assunto pode I mandafO· l'Ii(} P .1rlamenr./J .

'

'um tanq'ue com': capac'-.dade de
ser de�atido e interpre.tado.

I' ri:-,a:���s:/IC;:7ul:�:����' ;es
. Co,�slderava!� co en!�nt?, a raeús .�Dmp"-nheiros.".

'

.,"j. .ma.1 11"lr05.. .ilntel·ram3nle �e prox1ma reumuo �a LDN. co- .Afirma.' dcputldo Carlos No
I lT

Ü U - mo sendo, de rotma, reüraI?-� gueira, t"'l' h9vido "partH)ris�'

P d
.. - I �lo-lhe, a�!ilm, qualquer cara- centra ele no T.R.E. I'iJcusando- 5;' dit>pensou a um representan�

2!!O. reç,u e ,focaSlaO.1 .",: '-:,1;. ,e1' eSpE'Clul. 1\1<1S
.

o fato do
�e. pr,r;'Til, "I meneiünar núluIlS.,' ti· ck povo. Criou-Se 2n Ir.eu l'e

�
y d s�llr5o do .Sl·. AllOIlt:ll'

.

Ba. "Elt" terÍ'l dI' .atacn.r os jllízP!{ e dm' um'! atmosfH 1 hm:lil e '.'n-

é. Inlarmaço-es.. Rua 15 de Nu- leel1:o t�r sujo Pl:onur.Cla�o só q1.l(Jf'O fnzê-J:� de'lois d� ,,':-, '\'':·lvente de }ll1dico, e sem a me.

,,', ,_ . �o Conglesso e� telmos_ mlll- por 05 f ,t, s na C:aml1ra Fedet'al nor cons:.ldet'3.t-;ão aos munus pu-

4'embro 881' Fone 1399 I o c:laros e pret:lSOS e r:_ao ter pr>ssivelm.ente sextu.fcir:. in'')-, blicc qUe legitimamente de:>em-

,li ;.. • { haVIdo
.

nenlll1ma reaçao em
, p'lnn:o e em cujo e}:'Úrcic:o me

·

','

I
cOl:trarlO POl' parte fie seu

.

· a � L 'U M E N II ii U r ;1artido a direção udenist� nií� --...;...;..------_".--------------"'---"----

'" "'.' se mo,tra de todo alhelQ as- d I JP E"�-�� - �- ------ I lese sugcl"ich e se não fi aceí- anelaDa o. pe ores. urleo
- ---- -- --.-- ------ _---.-

--�. :.��n���-J�eno:{, s;ol�ii�!)��e <IU: Outra o Decreto que dispõe�...r�J........r...;...r.rJ'.r.......r...-.:r-.rJ.7.r.r,.".:....crA.�/J"'�...rJ!"l"".rJ"'''''''� :.C depreende, ir:clusive, das

g � dedarar.ões do sr. Odilon nra- sôbre O J!.•ireilo de re,união

§RgR,'. 's A M �'. ·.R·· . C..O 1/�8
ga.

ti B TOI{avia (; curioso o!J':ervlIr
lHe se \'c, ír:ca um cerlo re

R ,r"imcnto por parte dos cir�
8 1._ 1 n J a I .. S' I'� . � ,:utos politicos mais responsa-

li II
'

II

.

V. S ,eis, pl'inl"Íl?almcnle do PSD.

R Ageut-l's da 'Brl''l.íin Lim'. I�()ttt.·ri:l:�m 8ud AnH�rilm. § -Us comeniarios prús e COl1_

SI
LUIR· Norton LillC, Sw('m:.k�l Orieut I.ilf{', Cia· Nac. � I h-a �e resfr.illgem :i int:mida_

(le Nav. Costeira. e Loidc·Aére-o Na:einna1 S/A (;,tviõesits de nos gabil1etes e dos c<)�Te-
\.1 lUOVDlENTOi DI" V \POR,,'Q I \

dores das, dnas {>asas 11.0 LOll-
II

• J.. ." l -4"'" gU:-Sli\l. Crw-sc, ('om }!>to, U-'

S ln/s (ANITA» - su{'co - �'Spl'l"a{�O 23-10 para
8

ln.l ;.[mf)�ft'!·"l. Cle suspel1�Ü!) e

R l.:SA. S (;(·nl_r·c, da tjl.al J:no s� CO'l'H,!
li 111/S «ALIOTII» - hol:uulcz - eSIlm'3.do principio i gnc �!itabelecer �na llnha cl�-
R N T 1 d·ti '" t·

"

R .,.
"Isona u respeIto das Opl_

8.
.. o"em )r-o-

'

.

.es· no. n.Il uerpla, .,{}Uerw.tltl,

IlJiões
c rIas tendellcias .P{)�!ti-

S Amsterdam, 13]"('me-n e lIamlmrgo reCdJCll\lo CHS.
'

§ c.a.rg-as pará Afrioa do Sul. com trallsbordns· -- -� -

� m/s «IAlIOLl\1» - suec.Q - 5el,erado (j...ll para § SINDICATO DOS OFICLlÚS l\L\RCl��NElROS F: m�'\.�
S USA.

·1
BAIJHADORES NAS INDUSTRIAS DE lUADI�lRA·DE

I. ruIs ({RORELA�'"D)} - sue-eo -:-
....

é�perado principiO' BLm1ENAlJ --------

§ Novembro destino pOol't.os lUediterraneo. E D. I TA.L8 ruIs '({�:i�'NE}) - sueco - espe.:mdu 2°-11 para

18-

,
JUOVllIENTO DE AVIÕES

das
Dom.ingos c Quartas Feiras para Florianópolis.
• .

'. Araranguá e Pôl"to Alegre, ás 10,30 hora.."l.

Segundas � Quintas �eir� para ParanagulÍt Sa.ntús Se RiQ. de .Janeiro, as 9,30 horas. .

Passagi;ns � Rio Cr$ 572,00 � Santos Cr$ 350,00
.Porto Alegre Cr$ 335·00.

.

,

Aviões Douglas DC·3 e :CUrtiss C··17 com, a mesma

.seguranç.a e comodidade igual as oferecidas por
qualquer outra Empreza i\.érea.

·

Estaçã{) de Radio instalada em Itajaí para prote
.

ção de vôos e informações Sra. Passageirm�.
· Th"FORMAÇOES - «SAMARCO'» -. ItajaÍ - te-

lefones 213 e 343.
«SA1'IARCO� - Blumenau
tele;fones 1,397 e 1455.

· _RIO, 3 (De Medeiros Lima
pára a Meridínnal) .Não
l/OSSO emitir opinião pessoal,
A minha opinião só pode ser

funcional" declarou.nos,
ontem, o sr-, Odilon Braga,
]Jresídente da União Demo
crática Nacional quar. do soli
citamos seu pronunciamento,
fi respe:to' da tese lc\'unta,la
pelo de.putado Allomal' Baleei
ro sobre o reconhecimento da

eleição do sr , Getulio Var-
gas.

'

"

A tese em debate furdamen
ta-se no. argumento de que
não tendo o candidato eleito
obtido maioria absoluta sua

posse fica na depender-ela dL
reta do Congresso.
Recusando-se a em1tir opi

nião 'pl.''<soal. o sr. Odilon
Braga admitiu a hipotese do
assunto vir a ser objeto de

ro.predação por ocasião
proxima reuníão da' Comissão
Executiva de seu partido, co;.,
sa que deverá ocorrer possl,
velmen:e amanhã. Dava, as

sim, a entender que a UDN,
através de seu orgão dirigen
te, pOfleria vir fi tomar uma

JOsição fi:) caso, que ele COll_
idderavll passive! de examt'.

ü rhefe dI) Goverr o
:ionou, hoje. a .lei do
;;res50 que disi)f>e soh,'e
reito de reul] iúo.
A no..-á lei e;;lahele\'e

A' red·ação deste jorualtem
chegado vá.r;{IS (,ueíxas, da
l,arfe de mor-'(lore; das
:J11ed'ações do;; rOlHOS de
p!}rro'< de molas, para Cll_

jas citações chamamos a

d.enção do Delegado
Red8nal de Policila.
Citam estas queixas Que

os bo:ieiros, mormente os

que estadoram no pon:o
da rua Padre Jacobs, falo
tam com o respeito aos

que lransllh11l ]tO!' aquele local
.

nas honls da no:te;. profe�
rindo palavras Ihi báixo (':l

lão, otendendo' a moral
das famílias que residem'
nas inwdia;:ões daquela
rua.

Hela�oll.l?()S ainda
dos q'ueíxosos que,
ecrta ocasião, foi entre_
gue à D.R.P. um abaixo
as�;nado, 110 qual pedia-se
li mudança daquele ponto.
de carros de mo:a, não,
sendo porem atcrdidos em

sua vretensão.
;\el"es(.'entou

dos 1l0S�OS
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