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RI(í, -Ua.1"til" iJ _-' (J '0.-"81'1 J r

{ianie GOrl' -ir, M<ttlü'rJ, (d"

,filigilt o rai,il fiji! ]o'(JlI( 'I'

P1'incipe dF' Beira, ofe;,<,', I

mo seiz aqidrta,i)j. 'illo> til, n",

pacaba'll'{J. trotace 11'ofC'f, Õ' ,/{

ahnoçp il;e l'cgozijo !JelfJ (-

•1:'ito du) oy{':un;;tO, SUll't'ado

pelo -;:Mfit1ii.iü e p<c/o �)JI'

ameaça

[l,bastecidus por via aérea,
� PEUs. feridos são r,:::tira,àns ã

hli!licópteros. Acrediu",-se que em

C-tlSO de necessidade poderão a

brir caminho' gem d'ficuldade:;
excessivas. RIO, 30 (Meridional)

TOQUIO,30 (UP) � Os 2viões O Conselho Nacional da tas que combatem na Coréia, CO-

tanto a motor quanto a. já�o ddS prImeiros dias de j:J.neiro. mo tambem pela. primeic'a YCZ

fol'Ç.as aér-eas excursionam de UDN será conVOCado nOS refere-se à possibilidade de mo-

f,o,rma quase contínua sôbre os Segl�nd:) o sr. Soares II'llho. bilização geral. DoutrQ lado, já

campoS! de batalha da Coréia. a UDN está diante doS! a- hoje. dUl1a!nte. a comemoração do

To'do o poderio das bomb�-::.,g, me- conte�imentos. Disse: "Es- üniversário natalício do Presi-

tralhador3.s e foguetes ,e,stá sen- tarnos preocupadas com o dente da República de Israel,

do despejado sôhl'e as, hrças co- futuro, Preparl=o-ItOs pa� �r. Chaivenz:am, o general Mar-

FUG IUmunistas. ra reorganizar o partido e shaJI refe;rim"",e sôbre a "neces-

TOQUIO, 30 (UPl � Sesôen- marcha,l' para a frente. A f;�d1:i'de de, examir1,ar a mo�iliza- ,

t oposir'ão da UDN, em face -

1 t I
a e quatro hombas'. de! dois rnil" çuo parcm e aten ar-se a ex-

do novo govern'O, foi dCfj- ,

J
'

daquilos cada uma, fora.m hnçad3.S pectatrv:" de um O'1.g':) pe1'1o_ D;) (�"DH'I) IJ '\R li.'

hôje sõhre Pane, e Chongchon-
nidac em nob3.' publicada em

de tensao em face da sItuaçao _.\.. \... "''- � -'),_ L..... - "\..

outubro ultimo: Ficaremos T
gjin, no rio Yalu, por super-for-

na oposi"âo construtiva, Os da Coréia, r.eputada .como crr 1- C O l\1 P R A R l TIV!
taleza3 COln base em Okina:wa,." (,;J". Declarou o presIdente Tl'U- � -' -

-

J
Observadores interpretam I d

no Japão, anuncia o Q, G. de 111a11 que "!la.verdade, o u�o as "ClEI" - DEPOre.;
Toquio. Os resultados ussina.la- (Conelni nu 2a. letra C) I armas atomlCas: dependena da :t) '- ,

dos foram "EXCELENTES". ....;.. -- {'vOluçã'O e situaçã-o militaI' " da \TOL'TOU

próximo, l\t1us é rcra de dúv-da

que \;.. terceira gu=rra mundial

começara quando a Russia dsci
iir" .

Ma is adíante; destacou: "A

bomba atômica norte-americana
é o Iutor principl:'l que imep2da
a agressão soviética direj;a. Con
tudo, devemos reconnecer que é
c ada, vez m=ncr; a. cada. dia que
passa, a, superror+dado �::tômica
dos E�tados únidos em relação
ii. Rus�ia", CIl.ll'chill, qU(� hOje
comq,l,,!:u 7ti anos de idade, de·
c1arou-se partidário de negocia
ções ]lar,. 'lIlll a.côrdo eorn ':' Rus
sia.
ANKARA, 30 (UP) - "Os Es

tados' Unidos devem emprElg-ar a

bomba, atômica" - dec'>laravanl
hoj� eirculc�, politiccs. Os aco,!'

tecimel1tos na Coréip e' a atitude
dos d"'legadoS da China Comu
nista. em Lalu:!, Succef<s, moSil"lm
qU{>, o� vermelhos estão 1'1'o1)tOs
Tlar3, pôr fogo no mundo Sê n[w

foram, i�ilediatam;elIlt€; detidos.
HOje é o Oriente, amanhã será a

EUTc::;pj,,- ou o Oriente Médio. Jul
gam os, mesmos circtIl'o,:; que a

"bomba atômica ii- o Ullieo meio",
Doutro lado, l'cal inquietação ob- 'WASHINGTON. 30 (UP)
SCTva-se na Capital turca, onde "Os Estados Unidos não t..'lll1,

pensa..se fJ.u� talvez es,te:iaJ em .'õolutamente, intensão de aball�

vCsperas '�u!l1a 'n'ova guerra dG,nar:a Coréia e o uso da hom

mundial. Acmllpanha,..se apai- ba atômica naquela área d� COlll

xonadament� o dcsent'plar da bate continua, em €studo�"

guerr".:! na Coréia e parOeulal'- declarott à imprensa o 1.resid'i'll
"",ente (hs operações da ül igadf!. te Truman. O chefe dJ Estada

'ure'!. Aln:lnlld. tle\,c-3e abrir, no Americano .aE'Clal'DU, 'ig-üaJmente,
P&IlrunentO, de!Jat'!5 càbre o t'n- (lnp Em vista da situaçãn na Co

vio t:le::':sa. brigad1 �3.rll ..1. ()}réin. 1'013, está sandl) es1.udarla a pop.�

5
SEOUL, ao CUPl � Enquant3 �ihíl1dade de m�bilização geral

.

n. ala. p"'yuB_rda; 1;õ fro:_lt n�)l'�? nas �St�<10s. linidos, ll�u,Ho pnl

\'" �::t�, �rEt""1!$ 'I�rn-thr:-l.�" �!'!:t� ;t:?�-I fiar&. ten��, 'f�.f:t!�j)(;� '(t!� .... qn::- ·:l·

220ntacto C;OliJ o ifilmlgo. a -pL'L possa eVItar Un.1� terCf7HH. gt1f>r�
1l:1Fjrfl. divi:=:=�o t�e- CB�':1,� lUl'ia, e- ;j J n. lllulHHaL J\.. dpl'laraç[o do

presidente' Truman, fOl, súln'e- IDP) - O j'i'('-

rn�do, sér·ia, não só lJ(Jiq11e. pt::� �ttIe8: (.. u SI.
. \.-�'illStO;�l

]a primeira. vez, desde o bomlJar- <-:hUl'ch!l], lhlel' da c]los:çao l'e:fi�

deio atômico em Hiroshima a 6 lllZar.:m. uma conferenCia (lo c'

de agasto de 1945, o Chefe de m13,rgênc'ia l�go que o presidente
Estado americano falc.' publica- Trllman aceitou a proposta par?,
mente sÕDre a eventualidade de a ida do chefe do governo lnl

um novo us'J da bomba atômica, t8nico a Washingt_9n:.....________
'::lmeaç':'l1clo com, elas os comuniS-

I t..SH IH .Itil í.J�"'�b

Al' I ",lH'v de e,Ul'3cr..J, a;;: pala
vi ,1;': que

�

,; [m]Jnixidor ue Por-

1ugQl " o com�unLlallte. :Matioso
vêm dt� dirigir' nus "l)Íliri{)� As ...

2{)fti::Hlo��u. por U1QtiVO do nOsSIJ
l',llr1 :�u Guapol':*r 'Parn. des'armá

����=,�=���._-- !,;),) iZ":1:-;íUi.1&-fjG 3nt>;� f!& tudot
Jun·.) 115ü sornes nós outros, 1..0-

Üú�. t1t-:::;:Endenie�. df� s.n.ng�l1e) lu...

sltan.y: Aquflo que os 110S;;O�
n]níorr!� pin'petr!u' .�It dei 11és nus
(e essa historia de bQlld;:;il'antt's
cnlçadus, C011l botas, é pura 1(':n�

da, perfeits. f:lllt'D.Sia). a carne

sangrando, tal como dizia de si
o padre Nobregn, ao galgU'r a

serra, de Paranaplaeaba, comell
do o produto da caça e da neSl·
ca f'recbadns pelos índtos, atrn

"éS dos trilhos, que palrnilhu
vam nós outros o í'ízemos, em

três' confortaveís aviões, .!l,élTéifl�
do eDI excelentes 61n1'J' > � B 21m:}

çt!n:1u e j3ntf11'ldo I ·�)pif12qr. V!

ÍnaHl.1 �� ínelusiv-' "t<:l r::'"!1 dinhaC;
do Al:·:irve, ll,· IH fi\JiJ t:8pitãü Js

nOhS!l
<�

hnn,l- _, u .

P..:-r!"p A "tl'elS o qU(t t: Púrtu··

a g.�] I ,,� ....65, e eu vos.dírq: fm··
i i;1 .le cavalaria e civl,li21(�ão. O
l aue vimos mo Guaporé e na har-
i-anca do Paraguai não é um

UM ACORDO COl\l A RCSSlA passado, do quaL as atuais ge·
rações brasileiras oagol'a quase

segundo exército 'sul-coreano, no não chegam a tECI' memorta, })O
Ilancc direito, :,;ol'l"f'TIl numerosos rem DS linhas de um ruturo, qua
e violemos ataques J\�ai", rm- ali f-)j escrito por um português,
porranteg infiltr.::.:;õ,,,, �ao """1-

a bem dizer sozinho, no século
naladil!', em, tOl'CO d., Bunehon.e \ 'A� lições a ttrar da handeh-a,
Kujongni, a 23 (IUll',)t1-:eu :''; � �(':. I chetiada pelo nosso (;:1.1'0 mul
te de Sunehon., li. primeIra divi-

g'o comandante: Correlu 1vfatio
são de cavalaria 'recuOu UUl".1

>0, "[10 duns: a) ,l, necessidade

te a noite para novas posícões de Iormal' portugueses fu I�rasilej
perto de Shinehl:.ngi. 8 quílome- 1'0,; com o s"t;tido ill1p?,rl3,l doS!

tros eo sul de Kujongni. F'Innl- nossos respe'etrvo;; terlltOl'j{lS e

mente a lJrig)::da turca atacou d'� n�','''L ulliuad-c potencial; lJ)

fõrças avaliadns nun�a divi,;:'io, (, d�vel' de E!feUVa}11;!1tC?, O��l���
cGntinuanuõ com])atenuo d'lll'an- aqUI. como n3 Af1ICa, as t-! la�

.te toda. a noite nas vizinhança;;; onue Se fa!<L a lingull, !l0rlugUf:-
de N:13'ch:m e 'liVawon. r'lui m.l 2.:1 pág. letra A)

A,CONSELHA.
WASHINGTON, 30 tUP) �

Em sua .:: actaração d=sta. tarde,
o pr-c<'idene Truman preveniu
'aos agressores Comunistas chi

,

riêses que os Esta-do;;. Unidos es

tudam o URO da. bomtl3l atômlc.i
na Coréia, Ao mesmo tempo,
"I'rurnan comprometeu-se a au

mental', gr'Dndem<onte, as forças
armadas dos Estado;:; Unidas.

, Afirmou, em tom categórico; q1.loB
- a a�n,e:;siío comunista chínêsa à.

C01'6ia. íoi instigae!'.. ,pela, RusSia
e põe em perig,) toda3 as (>,;pc
l'flllGaS hunwn;.;s' de paz c justi-
,çu. Entretanto, 'fl'uman mnnif"s-

_____-.- _ --- - - _ ... -� - .... �..__ _- - oe.-__

p OS s iv e I a mObilização
geral nos Estados Unidos
DECLARA,ÇÕES DE TI�lTl\{.:\N _'\' n\l�

PRENSA - PARECER DE l\TARSHALL
(.t0ei':."io ç c:t-�l 1..1u íi.êlle r:ll I\� tlclt r...

thll!"H. t)� )!;Stado .... Dnh!os eSta..

v�lm no deveI" de, de qualquer
man!:!lul, ("ncarar (J emprego des
1'3 a rma que pode caUSal' ''i' mqr
tt� tI ir!ún1ern�: inocentes� E!omel1�

j" adotando, a, contrariando O

pl'op!>ío ,maçúo tiOi" Est:ldoS u�
llidüs. franl0 quC, interpeiado
�,�h1'(-;_1 e:-LÍt�{tg50 d!:"! ::;lterl-a cOm

!JG!Yib.JrU2Jú , {",h];:tiv05 na IvIand.q
Chlll1::t, o p"esidel1Íe nõo quiz ma�

nif€stHl�-se: dEclarandO que f;5St:ii

tuti.n�f=st.:n::fiD �{�_ pO<Íti'"l-:1 �J;l" fai.,
t:t. lir-Ia;:; l'façGc':; lin�(1f4l::'__.

:..mmmlillllllllllnUiHmSIIUm!l1!;.
E A miar ao Ca.m�mrilia di' =

� E �ão de Adultos e ª
:: cooperar 1):11'a o {lro-::
:: gresso do Brasil ::
"'.ímUUmm;iliIUIIIIII1511!!lllmUh"';

! Na aposição fconstrutiva I
os udenisfas

TOQUIO, 30 (ÜP) - Da mef;
ma maneira, re!p-6ntina, com') ir
rompe_u a contra-ofensiva cOmu

nista, voltou hoj.e a reinar cal
ma naS frentes de batálha tia Co

réia, MaS! os reconhecimentos
aéreos falam llt:ó chegada dlE' no
vos reforços da Mandchuria, indi
cando assim que o"' comunistas
ettão apenas reagrupando suas

fOi'ç;:s pa.ra novos ataques, ,.Iú.
r;(! afJrma que os' chínêses devem
tP.l' cerca de 300 mi! homev,� !la

Coréia, ou Seja quase! o dobra dos

efetivos à disposicão de, IvTacAr- Ia Camara Municipal _
;:�:e�t�sU�� :l?:pl:a!��i��:t� \1�;�'� ���o a��i�l!�t!OC�i��;l���, ���{an�e���t�. refDrçoS chegam

Perdera Ca I-m---a�-�a--I-g--u--n--s--f�,l,->i-tiCl. e' diss'€ em. certa ocasião de guerra agres'siva; direta ,')] al'-

.

m a �t
que "de;ceja , chamar a atenção mada das Estados Unidos na Co- �ONDRES, 3Q 5UP} - O pl'�- ,,1.,�.
de todos.ospaíses quepretende;m réia China" l��;��h��i�::!� .dos vereado,res da caPlalal"tuacã,o internacional. Acre'scen-

,

tau' que oaindB.' não recebeu

res-\pOEta, frizando: "Logo que a re-

ceber, não p"'''del'ei tempo; irei
�� _

hnediatame.nte a Washington. O'''''EI)ECIDO T�:7\l A 'GAPE A"O S DEPU'TADOS
Anteriormente circularam l'U- r' � :\.

�
L' 1'1- i,_ 'l

�

mores de qUE" o premiér AtUee

\ DA '\SC'El\íBLE'IA LEG'I'� LATI\' A.
partiria esta noite mesma. '"'" .J .L _} :r :') , •

FLORI'ANOPOLIS 30 IDo dispositivos eÀ"})r.esSos
''liVASB:INGTON, 30 (UP) - O I Corl'espOndent2 da 'l\íeridic;ualJ

presidente Truml:n con�?rdOu - Decorreu agitadiE:sima a reu.

com a propósta do premIeI' da uíão realizada ontem, nJ. Canu"

Ip.glaterra;.' sr. AttI.ee, p.ara. uma ra MuniciPi'lil di!'Sta Capita,l, ten
conferenCIa entre os dOIS chefes do alguns vereadoreS por vC!{jes

de estado ll:esta
.•
capital. Esper\'l.� quase chegado a viaS de flto."

"a que o premwl' AtUee venha
E' e '

:- ed'atlln"lent� ii WaShingtoH. de que o "�1' gdOi' pe:;:'edlsüt.,
1m 1, i\rmando Valeria de Assis, jja-

,_",adO nG Regimento Interno,
J'I.'Pl'e,sentou uma proposição, 110
sentrdo de serem. as r.euniões do

plenãrío lSuspensas, aié que ,os

'Pro'jétos e'n,l andamento nat:: cO
lnÍesões COlll influencia. 110 01'

�iWl1.ento! fôssem dados como

conclusos.
Tt.;mando

proposição,

FLORI.\.l\()POLlS, :W (Do
COlTespondente da .:\[cl'idio_
na]) -. JC<;l' Hmnos, reLi,le1Ite
na I'onle de :UaruÍ, municipio
de I'HIl1ül.\a, foi detido e reco

lhido ao p:"t1eo d.1 Policia Cen
tra], acusado de te]' 'esharra

no, I�a rUa TraJano, q'lauelo
dil'igia Ulll caminhilo sem es

f:ll' munido da respecti\"a ear

ta, conh'a um póste da ilmni·

nação, derrubando-o,
HOI'as depois o {'aho comau

délIlre tia guarda, conmnieou
[.0 Comissúl'io de Di 1, ter o

prêso ih,dil�tlO a SlJél \"igiIan�
(-ia hdadil o r(·}l·n_�' .. -. .

COIO{"H�0S \'Úl'ICh llJ',·es,t�ga.
dorC's nn CI1(':! 1;0 do fuglllVO,
eis qHe de 1\0VO. lJ. l'a!)� se a

tl'CSt'lltGil ao CnilIlSS:lrlO, co

l!IlIIiÍl'.mdo-lhe lei' o ]'1'l'SO
\'L:!1:1.lo pai' SIl,' lí\'fC I' "''''1'011-

� 'Ir os, \ cnÍi!de
<

I ;11.'C:1Togade," Pl,j"]llt' 11:1\'1a.

r!l�lUO, rL_·�lH.}l:dêU:
.. "Eu lI'io r ;;.:i, nc'j aneL�ns

1.1111 "}í 11inho" l�d �\: �h:;-� L:::<'ko

n�r'l C01'\{lI>i\' o lllln, , '

1

P_3l"1 ,õ�. ilh.l1tUi.l. lil:l� ti ver· ...

t}:I,],' ,

COLIGADOS
ORADORES

TOQUIO, 30 (UP} - E�b?ra
a Primeira Divisã-o de FUzlle�ros

Nav.::is e de dois regimentos da

Setllna 'DiViSão Norte-Ameri:;an!'l,
cercados junto ao açúde de Cho,

sin, ,estejam, sofrfrndo pesaê!_0s
taques dos comunistas, Imo ,

julga que estejam correndo t�e:l
&;0 imedipito. Essüs forças e>:>tH,O

provor,OH
ela minoria, peJo
,'ereadOi" pessedista
Machado procurou

Tenis Clube o banquete
homenagem aos deputados
ligados

�

da Assemhléià Legis
lath'a. Oferecenúü o úgape,
usou da palavra o dt', Sebas
tião Neyes, agradecendo o

deput.ado .roã{) ,lo�é de SOll'H

Cabral, lideI' da h:ll'wnda lldL"
llis!a. seguindo.se no ai,;nHle-
cimento respectivamente QS

(�eplltados Saulo Ramos e Car

doso da Yciga, liders do PTI\

(' PRP, DiscurS(lrillll. I ambC'!1I,
os fll'S, HUj)j) Junio]", 0°,,\">11do
Bublo Viana, Wanderley .)u
niOl' .. ('urlos Gomes dI:' O] h' ,j,

ra,

Avistou.se com o presidente eleito
J o s é Delrene R o d ri g ue s

;

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'DR. AYRES GONÇAL'ír"ES
A(I'Jogaüo

�$id:lncta e EscrttõrltY
Bl:�:;l\mNaU

Rua Brusque , 95. F'one 1472

Vende-se
Uma .Limouslne"

V-8, em DOIl1.. -� -__ ___.. -- - _. - - ---

I'C II scrvnção ,

Ir.Iormações no "Delfi

�r. Telmo Duarte �.Pereira Hotel", cpm o SIi. Belz,

- Clínica: Médica: -
ESPECIALiSTA EM DOENÇAS DE CRIAt.VÇASi

� CONSUIJTO'RIO: ESQ. D�S RUAS FLORIANO PEIXOTO,
, mmlllllllllllUlllmUIIUIIIIUUW_

• E SETE DE SETEMBRO, N!;"" -

� RESIDENCIA: A' RTIA sxo PAULO, 240 - 1,0 anelar. =Ul' L ff t
�

; Atende chamados pelo Fono 1197 � I ,mer a � ron §

�II� .:0:=.:.... I
§ ESPECIALISTA EM AMPLIAÇOES DE FOTOS VE- �

)1
4IIIUIIlIIIIIIIUI,U,UlllltIllIl!UJllil;:

� (.aOS - I'CTOGR.àFIA� - BEVIlLAçom - JIII'D
9 ZI""-O'"...,.....rJ!:t""'J>........m�J!:t""'J"'ee�

, ti M1!:S - MAQm:NAS S P MEDICO

§ .- 16 de N:n;�br� ua - 'SLlJK!IlNA.1J § fI n H I'
.

't....r��.r�-:-:'..r"i�/i-:::/:-�.r��;.Q"=f�=:��! t r.u �,ruegor
RAIQS X

- Doenças de Senhoras -

Tratamen�ó e '!Operações no

HOSPITAL S. 'CATARINA
Consultório e' r�idencia -

Rua Bom Reti�o, 253 �one'
1258 (em frente ao ,HOl!pltal
Católico Santa Jzabel) , 'Ago'
ra Consultas das 11;30 à,l! 12" fi
das 2 ás 6 hrs. '" Blarmenau

- -- - '_ - - - -- - - -_ - - - R�..r.......J"''''J'''J'''/'''''''�''''''�...ci.ccc

jp'ãrij'u'e"':!T'e'al'rü"'R'fC'REiÕI �.
- -

-.
-
-
-

:: A CIDADE DAS DIVERSõES' :; Qre"lsa§ Al'llm.do na Bairro da, Ve!l'.a tnfrente' ao Paulo, Fischerê I" 'ti--

HOJE e todas as noites grandiosos espetaculos comê �,ie[.'ani�os para oficina
SALIrtl ,e o S:SU novo elenco" apresentando os maio-E �lltc;,llleÓllnica ' auxilkõres

::: res espetaculos de Rac1:o Teatro, luz, musica e ale-g 'J���" vllfrânizaç-ão:gría. Ambiente puramente familiar. Uma vuda-E TJ.,
•

P t Al- dei C hi d dent d �
- ravessu OI' o egre

_ ueira ompan na e Teatro entro e um parque L�e: �

;; diversões. Ver para crer. Sempre sucessos. ê Max Preislg LTDA.
,IIIUlIIIIIIIII!:illlll!llm!1I1111111l1111111111ll1111111111tl111IIIIIllíl!i!II1:ilmil� ---'--- •

de um tU3.rda 'livros, A tratar com HANS �OENJES, ii
Rua Pauto Zimr�'lerU1Ulln, 12

Ladisl� Alfaiate, tem o grato, p=�r de participar a '3eUS

distintos amigos e freguezes que transferiu sua alfai-ataria da

COMPDNHIIBOAVISTI DESEGUROS'�" '.'

FUNDADA EIU 1937

ICapil.õl e Res�rv.as em 1949 ..Mais de Cr$
;Recelta Ide Premlos em 1949 •Mais de ,Cr$
Em ,�arrecadaç�B de prêmiQs e re$IJllad8 .indu$Jrial
ocupa, no BraSil, o segundo logar, d�monslrandiJ:assim

",,!!-.��,�_n.��ta�fe �j�P!�g,e,SSD e segura administraçãD

:�'-�;'�1 (AFFONSO
PENNA JUNIOR - Presidente

DIRETORIA �"',�:
JOSE' M. DE ULIVEffiA CASTRO - Vice-Presidente
ROBERTO TEIXEIRA BOAVISTA - Díretor

� r, �;"�' CUMU"ES BARRENNE - Diretor

1_ GERli&NCrl�1:,·, ",' .: !,?_:'iO PROENÇA - Diretor

L H
_ (

.c:'ABRIEIJ RF..NÊ CASSINELLI - Gerente- Geral

'GERAL.. CARLOS BANDEIRA DE MELLO - Secretário Geral

'ç-O-U-SE'L-HO-� (
HEITOR BEIJTRÁO

e ! GVILHERl\m GUlNLE
flSClll CESAR !l/t�ELLO

__ "'-I �-"':'T--

.SUCURSJJl (HEI.I�!UT1I LAUTERJUNG - Gerente

DEBLUMEHIIU
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um

co

do·
Palmeiras e Olímpico''. integrarão

.

oficiais, lutarão'· péla conquis-
i ta' dei dois >

pontos preciosos,
, que o" co1ncarãÔ' em condições
de disputar o ·titulo' da .zon l
local com amplas possíb Iida
des. Os dois antagonistas es

tão com O pontos per-didos,
.' .portantO, qualquer desculdo- é

'perig.3so. AquEle, que- perd"'r
terá -dímlnuída em muito, .suas

,possibilidades quanto à con

quista do. galar-dão máximo.
. São 'incontáveis às atrações
'. do' clássico, .quando então de

',verão ettre�!lr em pelejas das- '

sa ·'natimeza,.' vários e renorna
dos azes ; ViJa!iueva, CiJas e'

Viana, ,tod'Os os ttês da Baixa-
. da, farão com que aumente' a
curi,osidade dos fans, notada
mente o' arqueiro qu,� rlI'fendi 1
as Cores. do Juv\l.ntus de São
Paulo e.. que foi figura desta
cada quandO da .partida qU,e! o

campeão eE:-tadual 'disputou em

FloriJnópolis, domingo passa
do, -conÚ'a o Avaí. Viana pOf'
sue

.

gr.andes qüalídadE's, daí

aguardar '��, de sua parte, algo
de inégito para nosso público.
O j3'alIniSiras,:' por sua vez, a

pre!,!.sntar-s"-á com aquele seu
onze já bastante conhecido e

qUi'; tantas gjÓr'ias já conquis
tou e:;;te ano. Não se pode' fa
lar .em' favoritismo. pcrmencr
.qucrnão sé deve- com' ntar €m
matchs tão importantes,
'0 ,pri,ncipaí: no entanto, é

que os desportista'S', não só da

qui, corria d,," todo o Estad'o.
lucrarão .oom e'stJ.l' espetáculo,
que faz do -campo atví-verue
um local pequeno pn-a o fOr

migueiro humano que per cer

to lHi .;;e-. cOID?rimi-rá.

Não há dcmocracla. com.
{g-norancia. A cal'tilJ-:a é a
chave do conhecimento.
MatriculemO!; os an'llfab�_
tos num curso de edU(�açjlo
de aonltos,
-------�-----.-�--

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

en
"."

ao secção
"Jornal de

.loiI1vile", uma colahora.'
ção d'[I conheeido cl'onis�
'>t,a ,esportivQl Nliltion ElD'
riola, II qua'l versava so-

Jwe a realiz3'ç'ão de uma

parliriade de futeból en-
�re tinas' equipes femini
nns do Rio Grande do Sííl, 1
em ltramflflos

.

joinvHer.. I
ses, As mesmas 'e�luipes

'\z»�, >

��������-----

N{} IlróXÍll:1o di� 2 ité dezembl't)l 'grande atl'açÜí't DI}
Uestallraltte DINÁMAItéA, apresenfa,ndo> renoma

.

da; cantora';8 ,mVler;�ns bailarinas.

no

Homenagem ao gal. Mendes de
pelos serviços· prestados

Morais I

-
_.
-
c,
-

-
-
-
-

-

= ��/_"'��J..r...o-�_"J';'-
.

'" á � u j'u a S' I
. lIe .coslura lJ·

I
I Pr8cisam.se
ra. Casa

!;I

Amerianoí.

:\Iercado. de mJoJlloyeis

Rua 1;-, de Novembro 487

pugna

, " ,\� 'I, '\�,'i""'\' \'.',�.' ... :.' ,o":i " ... f/r's « ••••• .,'

'amanhã

jú ha\':am se exibido, em

I"anlflos do Hio Gl'ande, e

li Il' mesmo na Al'ge1:ltJ:na,
(0111 .l.(ernl agrado.

DEscasa INJUSIIFICIVEL DI L. B.�D.
1'-E llS· I HfiUS DO "CENIENIRIO";1:

-

,....
. ,� • . '. •

. .

.

AlNDA SE ENCONTRA ENr' PODER, DO
.

xiã. dots� mêses Ú;{ bPffi�morl- rêtifoÜ·{.ntU)lá 'Ii�id,e,-ritêr ,-dêinons-
do··o eentená'ti� da Blt1Í:l:'H!'ryau, . tração' ité; Pouc(;:int-dBss�.· 'I'am
Nossas firmas comerciais, numa bem a que fOi Oferecidl pela Ca
atitude das mais elogiáv€lis. cre- sa "A Capital" foi levada à séde
r-eceram ao campeã'o 'do m�sP,1?, da entidade senão lá 'ficaria até
vários troféus ,dentre os. qúais ,hoje. ".

'.

destacavlm.s.é: em maior .'nún1e� Qf"'Ulo.Idruo::l oamur c'�'''J c..sa
1',3, lindas taças, Terminado a- a meritor-s, dos nossos esportes,.

quele certame; vi_,zratn' outras que teve um descaso dos mais
jornadas, relegando c far!) p.,ra lamentáveis para com aqueles
segund'O plano. qU!2', sem qualquer- intereSE�, co'
Foi com grande !:!,;�)'lreza, e laboram com as, grandes reaüza

alguma decepção q'.1"! nos cel'ti- eões esportiva,." iIo.,> )''!",ossQs clu-
ficamos ·de que a ta>:a: ofer"'::�· bes c da própria L. B. D., rda peb_ firma. "Prosdóciroo .s.A." Aliás: é pr\8ciso dizer, .está em
enCo'ntrava-se naquele local,. isto tempo d('11 conferir aos cam
,porque, até 'o moml;'nto, a Liga. peões do cente'nári'o 'os prêmiOS
BJume?lauense de D�sl}(lrtbs, nã,Q a que teem direito, pois se '::> fi-

'A gora. deparamos !la

lHe.·IHO jornal, COH! 11m

tel('gl'aJ1"�a procedente de
Pt,rto A.legt'e, r-.o ·tlllal o

C. N . J}.. em resposta a

tlJlla
.

consult:t ôo dr. Car-
'los de Azevedo LegOl'i,
di'.\2tol' do

. Depml:amento
(:e Fiscalização dos Ser
,'iços de Diversões puhli
cas, sobre si' a l�mtica do
futebol é permitida entre
as representantes de E\'a,
aquele Denal'tamento que
re'ge cs desportos nacio
nais, manifestou-se ,con

trariamente, alegando que
o fn'lebol é imcompativcl
com a natureza 110 sexo

•

femh1ino ...

fiámos preser':oiar
"H6a;;"... jogúdoras.
Ouando no nrd'OI' de u-

m; dis;p'Ln 3. .JteboJisi.it-a,
um .'jogador aplir'a o jogo
violento e o 3{hers;:.:rio
reclànfa este responde:
"Aguenta, velhinho, o· fu
tebol foi feito r)'I":1 ho
mem" .. , Agonl, com a I:al
pJ'cih:ção do futebol enlre
as mulheres, ele estil, de
fato, com fo(la a razão."

�--�-_--- -----�

Teodolir..o
.

Ferreil'!!
Furtado, mais conhec'ic!o
nas i'odas esflol(istas' 'sob
a nh:unha ôe Lino, atiti
go· defenso]' d'O Palmei
ras, desta cidade e Ca
xias de Joinvile, encol"I

tra':se novamente entre
nó's. En tre out'ros clu
bes defendidos pel() ex

ir-,1'egrante alvi·verde, ei
tam--se, Juventus,

.

Agua
V€rde e Britania, da ca

pItal, puranaense.

;Lino
em Blumenau

,Conforme {'onstaton
'nossa r,eporf�gem. Lino
v(.!l1 J!reh.ando. fIO con-

junto de Itoupwll Seca
cQm geral agrmlo, l,u:lo
faZeJH�'D crê!" que ser:l

.

con�rntaào ,pelo "onze
bugl'ino". No. caso Ile
qu>e seja posilivado (."';{:"
pm'ecer. não restam flú
vidas, pontcl'Ít, o Gwira·
nl.

.

COlll IIllt elernel\l.o rle
-real valm' em . S\l:lS filei"
raso

OFERTANTE A TAÇA "PROSDO'CIl\10"
zer daqui a um ou dois anos,

ti-'
grandes esforços, em busca de

rará todo O' brilho d,;., campanhas titulos -consagradores.' -Se af nda
memorávé'ís. Eis aí algo que de- houver troféus a recolher, que
veria merecer malcr considera- a responsnvel p)C'los desportos
cão, pois, .tal- atitude poderá arre-tI

blumenauenses o faça o mais
fecer o ânimo daqueles que no rápido possível, se não quízer
campo da luta empregarum ficar mal vista entre todos.

"'.� .._---------------------

HEMORROIDAS
VARlZEB E ULCERAS DAS PERNAS: Clll'aI .... opeo

raçAo
nISPEPSIAS, PRISAO DE VENTRE, COLITES, :uD!l-

BIANA, FISSURAS, COCEI1'tAS NO ANUS.
OOBAÇJlO, PULMõES. RI NS. BEXIGA, "GADO

pr. A. Tabo...da

BLUMRNAU, 1.0-12-1950.

Doii< grandr s r:,,-:-t�mi)s bra-·
;;il��ros "eStão - pi'ogtamad&\s
pxfa.'!!e relili1.11.rem ei:O- Santa·
Cafarlrra,

-

patrccínadn pela
Fé(t[lra<;ãú catarinpnSe d�

De"pm,ro!": de ciclismo e ,]-'0- .

Ia ao ('e�,to. Isto o que no»

dizem nút-icios· que vem da
('üpit 1i do 1J:stlldJ. t]l5 d
du.as g.l-n.T>.l:d�s -r:ffijizllçS�:1 Ün

fjl,elp3 q,j.!.'-, >8 t'o"l1onsshii·
zuni pejo"- ,e,:poÍ't"e;< aniaqc,�.",
barr-íga-verdes. Par'a." i) ano

qun se aproxlma p�.t.á anun

ciado o campeonato br-astlei
ra de basket e ,em 1952 te_'rá
lugar 'o de ciclismo, ambos.
pelo que conseguímos apura,.;
11 Sm'cm di ''lufado'' em Flo
rianópolis. :Fte>'ta tão somen

te Que' t:'nhamos locais, 011

rnelhor-, quadras e pistas iJ.
:,Jtura dos IlconÍ"c'mentos,
CGm a palnvm port.nnto, os.
prôcei-es c-fe(';>dcanos.

-�--------

S · �

orree

Dansante
NO CLUBE "NAUTICO

AMERICA
A diretoria do C. N. America,,,

sempre interessada em -propor-"
conar- à seus, íeiumeros associa
dos horas egradavets e de; �le":
gria, levarâ a efeito na noite de
sábado proxímo, em sun séde E'-l

cial, Ulll3 animada solrée nnn
sante, abl'ilhantad'l.. pf!o {,7':C�·'·
lente j lZZ do 23.0 R,. I.
,Como s�mpr>:: acOntece nas reu·
niões dan_santes efEtuadas pelfl
tradiciona,1 clube, ngor'l, mb. 9
presid"ncia do popu.ar Pel'"ira
Júr'4 o 'Pi)ráu dansa,�te' da; sáh?
do proximo está fad9.do li ::.1ean
<,-ar o mais C'omplet� êxito, �en
do desusado o interosse que vém
de"pertando na sociedade' local.
As mesas par'l, ::L ref.�rid::t "re

\'clien", e!'.tão a vend'l..
'

(::)111
l' [an(h� procura, COUl ;'0 zélado!'
do C. N. America.

-_
) MlIDICO ESPElCtALtsTA

AEROSOL
;a. 'Oltltna palavra DO tratamento daa BRONQUITES. SI-

NusITEs. RINITES
.

ClIDlc. Geral de Romena, Mulheree II OrIlIBO&II
lTOUPAVA SECÁ: IJ lU 11 e 16 AI 1'7 II••• BLtrnDlNAU

li!'

SEGÍJNDA DIVISA0 El\if REV 1STA t ...AÍ� j

Novo·e grande torneio prom().v�
festa Central O Vera Cruz

TIlVIBÕ � ELA PRESENÇA DO VA'STO
OS amantE1s_ do futeból t�mho:m-, de futeból, a t{.xemplo' do qUE�f:se, como nao

_

pod a eLEIXJ r de. o Flórida. Alem da .pr,ese.nça de
a,contecer, estao bastante

cu-, vários, clubes da segunda divisão,;nOBOS p,�r conhecer O' tricolor da participarão (\1). grande . festaRUa Joao Pes:�a, que tão b21a I esportiva outros club�s não ficampanha des ..nvolveu no cam- lliados Como o C. A, Gasp.trenp�onato da segU?d�I1'::'" I: UniãO I se, d� Ga�lpar, Congregação J1/apor sua vez, esta s- des Dean::lo riana da Garcia e <lutros. Eis':ni
como. t�� do� gr�ndes conju?tos I uma disput 1 fadada a !l.lcanqa,rda diVisa0 Infenor <; do�mgo grande êxito. ,

,

('S/pera suplantar a agr,:mla�'ão
JJl·,eSidida. plélo sr. Frederico Ao que COlJ"guim(ls apurar,
Bnllls. eon"lgrando·:!:", aS!1im, V!lldem�ro Gliizzoni ,ol'ienta.rá li)

Jefin tivarnP·nte. Uma boa pug- )üsquadnJ.) do Va�,to Verde, (lUi'
na ti.; futeból a (]Ur�' trav.sI'ão al- )1fL tardE 11(1 domingo i,·á· u. '1' m-
Vi-!'UJ)J'flS e tl'ic-olores. tó, ül1.-1,:; ]ogalli NJutra. o lImão,
--- flois ti GUlrnTIi :úio '[pm qualil1'i€r

I.
r';m :rest? Centl'!ll D V'!'l'n Cr-liZ comprc.m';:Eo, de V"'7: qU!! de",,;;n

patrocul:tJ'(J, um p,--rande tOl'ileio '7a na p-ró;,:Ím" i'od!ltia,
- -_------_---_---"'---....# ---

�
-�

rf-

ExpressO Br.usqu,"os'
--de-- '

VECCHI & CIA. LTDA,
LINHA DE ONIBUS ENTRE:

BRUSQUE - BLUMENAU - FLORIANOPOLIS _;_ ITA.J.4.J
,TIGIPID - JOINVILE e TIJUCA.S

Serviço de Passageiros, Encomenda!', Cargas, .etc.
-- POSTO E OFICINA DE CONSERTOS --

em
ENTUSIA'Sl\/IO ElVI
:f'reltará domingo em Timbó,

C'çntra o União, o camp2ão da
segunda divisãO, o Vao;t)" Ver.-le.

-1-
1
i

Reumatismo?
.

- 'ett1é
�

REUMATOL I
Avenida Laun') Mueller" 60 - Telefone, 45

BRUSQUE SANTA CATARINA

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

Encontra-se em Blumenau,
.

"

... : 'j

o ex·te(nico do E. .C. Recife.

II· ... _

. CLUBES LOCAIS IIVTER1:.',')'S..4DOS
NO SEU CONCUNS'O

Encontra-se em llOSSn cida
de, ,há jú algun., (klS. o pOp!l
InJ' técnico ele fulehól Sérgio
Pereira. que já foi ;prepara
dor de inumeros clubes, nos

lllais importantes centros do
território naôonal·, Reeorda
se fi prepós.\' o <Iue. quando da
excursão empreendida pelo
Esporte Clube '"ReL'ife, da ca

pital pemambllcana, em

J 942. rllJI'anle a ,únal àquele
dulJe exibiu-se nas -pri1'l'ipais
cidades dos estados de São,
Paulo, Pf:I'anÚ, Sta, f:atarina e

liio Grande do Sul a prepara
cão lécnicn desse conjunto
(,!,java a pargo de Sérgio Pe
reira.

I' A inV('F.cibilidaàe dos rapa·
zes norti,,"'as - até parece

.... -----'""':'.. mentira -- sómenle foi que-

�linic� �e ol�os I
OUVIDOS. NARIa III

GABG�A
DO·

DR.WnsONSANnDAGO
Assistente da FacUldade de

MedicIna. da Unlverl!ld&d.
do'BraaU ...-

AU�ENTE DF. 1" DF.
DEZE:\IBRO ATE' 10 DE
JANEIRO,

Móléstiqs do fígado e

Pris.ã'ó d'e v'énfl"e�
::f�,. ;_.-

BRASIL

broda em campos florhll1o'po
lilanos, pelo esquactl"iio do
A "aí, naquele tempo o "maio
rar' do }Jehól lmrriga.venJe"
Conjur,tos os mais C-l'edencia
nos, C0ll10 os da ('apital 1)11.u
listas, de Curitiba e Pô,'to A
leg-re, niio conseguiram delTo
la-los. O Espo!·te Cube 'Reri
l'e deixou as canchas sulistas
com. apenas, uma derrota· e

um em-pnte; a primeira fren
te ao Avaí e o �egllnd-o, pre
Iiando contra 11111 quadro d'l
capital gaúcha.

. 1\ecessário � que se diga
que naquele tempo o E ..C,
Recife 'possuia elementos de
g-nmdes possihilidades', alguns
ctos quais, hoje, brilham nos

campos do Rio e São Paulo_
C;temos Ademir, qUe tambem

�companhou II delegação em

1942, O idolo da Itorcida 'bra

sileira, nos jogos do Campeo
rJlto do i\Iundo, integrava o

"onze" ue aspirantes do E,:e.
Hecife, na época em que Sér
�!io Tomazini passou :l ser O

terníco ela equipe. AllÚS vre
�;ará-lo 'c.onvemen\ e:merH:!,
lançou-o na equipe titular,
surgindo então, ipara c-onti
nwl' brilhando até hoje, a

hôa estrela dD> renomado
crack .

. Possui 'Sérgio Pereir'l uma

Mima folha: de serviços pres
farIos mi "esporte-rei"

.

no

l-ll'asil. AgOl'n_ que _J'!ssc capa
l'itado prepararIor aliha-se em

nosSa (':dade, dirigentes de
dois do� Ires ('lubes hllllnenau
cnses, filiados à Liga, 'estão
bastante ir��eressados' em seu

cor�curso. Pelo que conr;ta'
nos ))ontos de reuniões dos.
fãs do futebol, os e1ubt:!s que
procuram contratá,,-l\:)< são,
Palmeiras e OliInpico: Es:pe
I'emos lllais alguns dias pura,
verificarmos qUfll do� dois
conseguirá e';;te inlenlo ; ou
se rleixal'ão ]1:lSSar em "brnr,..
('as nuvE:'ns" eSSa opm.:nTIida�
de_,
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Co letement« desmantelada
iii _

organlzaçao terrorista

cleu fim
amava

propria vicia

Washington. :30 «(iP)

-/llJdOS
Unidos lhes darão as-' phaison, cerca de 3:1 quilo.

NUllla declaração oficial, o sr , sístencla miljtar e economic�. ll:etros a sudoeste ,de Moncay,

Dean Rusk, .secretarIo de Es_ O governo dos Estados Um- sábado ;passado, Moncay, ci

tado adjunto 'confirmou a dos espera que outras nações dadela fronteÍl'jça, na costa

Os assaltantes, até o momento c�lllcessão pelos
.

Estalos U- livn:s contribuam em tod� J;úl'te-ol'iEntal, está em po

não foram Identtflcados. nidos, à Indo-duna, de uma medida ao seu alcance para cer d05 franceses. Revelou {J

assistencià milibr e, econ?- permitir que os 1?stados: Aij- }Jorta_voz que os rebeldes do

Flor-ianúpof is, 30 (Do COl"- mica, Sabe-se que essa aS�lS- ,oc�ados e ,seus aliados da l'- Vielminha estiveram atacán,

respondente da Merid.) tenda deve, segundados. meios l1�al}_ Fdran"'l'":bsa dCldm�prmn sua do Chuphaison desde a manhã

Pe!o [uiz de clü'el.o da comar- ;competeEies, se '!,-1'a uzrr em mrxsuo e 1 er a e .
, r � ln d

eu rle Chapecó, foi decretada creditas de 3UI} a 4(!1} milhões NOVA DERROTA ue .s�bado,' .l,nl:_l �o.l.na e

a nrisâo preventiva, contra de dQHars. E' o seguinte o SAl(;ON, 30 (PP) - Trn nuxilio. fOI llnechatamente e11-

mais os seguintes indiciados: texto da dechração feita :pe- parla-voz nrilítar frances a- viada, el1lpelhal1rlo-s� em lu

João Crispim Topázio, Pedro lo Dean Rusk: "O governo dos nunciou que as forças Irance- ta com podel'Osas iOl:ças re

Lemos, Pedro Cordeiro de EE.l;l'. recebeu favoravel- sas na Indo-Chi�a evacuaram helrles e vendo-se obrtgada a

A lmeidn. Antonio Canaro, mente a definição da politica a sifiadn fortaleza de Chu, I,Conclul na 2n pag. Ietra E,

Si]yino Gerardi, Luiz GeI"ant:, da França da Il1do-c�1Ínrr, - - -- - - - - -- - - --- - - - -

Lecnardo Baldisseira, Alber- tal eomo resulta da declara

lo Beldisseira, Mateus S'oins'- cão do SI", Letourr.�au, minis

ki, Danielo Santos Marcort, iros da União Fr:mêesa, e

Fiol'aY3nte Baldisseira, Danu- confirmada tanto pelo presi
l.io Ba lrlisseÍl'a, lnado '501I1S_ dente do ConselhO' francês,

!.i, Fernando Nard� _'\n!onio 'sr. Hene Ple\'cn; como por u-

\����, w�it:.f�,ni�edr�ern���:� �:Ci�����u�p�'oe�nd�\_S!��:b��: dO Ilro,ieto de 9Lo'no ao 'unCII ali;:��'�l���l,dn; Fr�����er,M:���);�� l:�!�:' fiCZ1�ãOllaç�f�1�tir��a::���� U � U nU I
r!os S?ntos, Presurtin? R:l- l"eC�mfcl;tadas a.o sabere_?1 que ,_ SER�O PRESOS OS CO]\IUNIST:\S -,-

J;alleh, Laerle :\fm'tms dos u llldependencla dos Estados �.L � •

,

� ,- � h,

'�'fintos, I<;idoro Schmitlt R1Í- A�sociaiios na IncIo-china, no RECIFE, 30 (Merid;) - Re� tá dep�ndendo do l'esultaà? .de
nundo FuzillaUo II�lmutl ' d d U F' Franeesa �ressan_do da Sua viagem d� 68 secçot!;" das 220 :l�e se divide

!__ ,t ' '

'
_

1 qU,l ro fi n/o -,
<, lllMl'uçao ao velh:> mundo, ,en- pelo E,stado. A 110slçao dos prut-

WeH�:�l, Ge��'asa� de
__

Melo:, de �gora ('LU uante esta f?�- trou no porto do Recife o navio- tidos e! legendÍls alé agoI'J. dão,

�\r:,el"ll':O �h(:J1Cllll, Hermes rantlda e que recursos nuh· escola, Almiranh' Sald:i!lha. pa,!:'a, o PSD 2,19.231� UDN " .•
'

,1Immda, Flarmdo Sus,iatto, tares e ecOl'lomicos da Repu- 2'1-1.337; P'fB 104.080 e PTN ,.

,\íhino Pedro Fanhela e Al� blic:l FranceSa e dos E'iÍados MACEIO', 30 tM61id.) L Foi '13,173, Até o momento foram [i'

clqes Luiz Lagn, Associ:1dos da Indo-China se- apr;:,'lentado à Camara ,o pr,.jt'!to puradC?� _R6GJH�>:: v:,Lo's, S".l1ilo t�e
rão consagradm: com alTojo e sôbre a reforma do ar-tigü do um mllhao ,e dliõ':C'.I1!,:l:- nl1i ü TIl.'

energia, renovados a defesa reglm"nto interno, rej'enmte ao me1'O dei ple,to12:; �ll UTna!',

eh Indo,-China .
€' da União tE1rmino dos mandatO's dos ve

I'ea,dores. O, projeto � eonsidé'l'a-
Franeesll possam cumprir' a do inconr.titucional, porqli(� os

sUa mis�ão e para permitir manda.tos dos ve�'eadol"'S !leve-,

aos novos Estados da Indo- Tão terminar a 31 de jan"i.'o.
China atingirem a estahilida- --

de e oferecerem aos seus po
vOs uma vida melhor, os Es_

� ",od. -�-�-'" ......7�
Florianópolis, so (Do Cor

respondente da :'vlerid.)
Informam de Chapecó, que ao

realizar uma rleligência r-o

distrito de Faxina L dos Gue
des, foi o respeetiyo delega.
do de polieia, san�ento lia Po
licia Militar do Estado, Alie
'.ar Silveira, atucndo ele em,

hoscada. em plena estrada.
Rev idando ii cilada com ('0-

raiosa energia, conseguiu o

sargento Alietar SiIyeira pôr

I ELUIVIENAU _ JOINVILE I �s ataCal'lltes em debanda-

I Viágens rápidas e seguras flo)

II
(Oa .

i no Apesar das deJigC:l1cias le-

i EXPRESSO ITAJARA I v:ldas a efeito para descnlwir

CENTENAS DE FAMILIAS ENGANADAS PELO CHEFE DA
.M:AHILIA, 30 (MeTid. ( - Po

demos adiantar que está nro t.I
camente dominada qua.lqu'<r tan-
�tativa de reestruturação da 80-

ctedo,de secreta que acaba de ser
desmantelada e que pr-ocurava
r-amíflcar-se por todo o Brasí í,
Detidos 'Os seus pr-lncipa.is che

:reS, a "Dai-Nippon Koliumi,,1-
Zelm-Eí-Ta i" está praticnmente
<le�organizada, embora �,ciua

constituição inicial t.enlja sup a
rado de muito a "Shiridc-Rem" ..

Alícíados como estavam ma is d�
duas centenas de joven s jal.>o
neses, dé idade superior a dezo"
to anos e inferior a vinte e cin
co, preparam-se dEsde já lJarE!
executar as ordens que vie3sem
a ser ,emanadas dOs chefe.< :,ou

l?remo,\ "I{:lkumin Zen", ou se

�a . do. Japonês Kohako Kam1-
huISIll, Alguns desses jovI!ns,
que nesta organização se'creta
formariam o grupo "T;ka Himi
tEU Eu ITai", Ou sej 1, o nelütão
ile ativitlade subterranea I-?: Ee

Cf'ctn. iriam fubstituir os 11'abü
lhosl sangrentos dos jovcll,; qu'-'
outrora pertenceram à "Toko
Tai'l, Prep!1ravar{l-se nv::snlO ll�
r:l o dia, drl uçãr" praticando ti
ro ao alvo. com 11 j inulida,].: {lI!
llão f3lh 11'C1H l1ü r"U1I11H'i l11f'l" fi
dagnilo CIUP. J1&r�1 fi,}:, s;;riJ. i{p
ver,

({KOKOMIN, ZEN»

tr�i" maquinas !otográfic�s" :;>�'ra \lllistica
da entidade' secreta, e que

,,:unhas excur'soes pelo rnter-ror-, era. a. de. Implantar ,) terror eri

Sobre essa, questão de sneíeda.de tre os j,"pOtie:>es

seClj9t\ I,�,da um que pense co- Documentos �prefndidos pl:lo
mo quiser , j delegado Antonio Dourado em

t poder da associação secreta, a-
Li,�t(l, ti n' condencuto» pont:,ro �ma centena de japnne-

E' evidente que' "Kok'
' "

ses msc::Ito," na, lista daqueles
c'

a, O,111n que deyenam morrer "eonl'O

"� dispunha a assassmar, Pro traidores da Patria": - Puulo
dia e hora fl, sYi.�'em, determtna- Moita, Sukenare Onagn Giro

d�s, alg,;"ns japoneses que a ela Fujiira. Iotaburo Iamdda' Sue
nao ,se ligaram, por um �u outro taka Ha,v,D. Ixamo Soma: No
motivo. Esses crimes serram pra bujo .Isawa '€ muitos outros f -

ti ado pelo '0'11 "Te 'T'i
a

,e ,,;' s, J, rens :'1'_ u- zem parte desh longa lista de
Gumi , que assrm il'antel'lam. a nomes,

Processará
a revista

TfTO SCKIPA QUER '!'vW",
rnR NO BRASIL

H10, :{I) L\lericl,) ,\ re-

vista "('apa:.:abana" publicou
lima j'cjJort'lgc11l fotografil'a
da ar tista Elyil'n Pagã, l[Ue

:n1arere "emi.núa, 0\ ['epoI"ia,
gelll [oi j)uIJllcada sem a uu

t orizaçitú lIa artista, que ago
I a lllH'IOll �l':.:iío, pedindo in

(ÍC-11 izn'::', .. dó> :,flft 11111 (TIIWi.

---------------�--

os 'rERRORISTAS JAPONESES

PRETENDllM BINIMITl8 Yl810�
EDlfl�mS DI �IPITlt PAlILISTl

PRESOS O CI-IEFE E SEU
RELO HORiZONTE,:ln t \le- .=-- ___...-

rlcl 1 _ Falando à l'Gpolla= S:;o Paulo, ;Ií} (Merid.)

-=Illlin"..
Forflm :xpreendidos

Ind�v!L�lios. como KDlwi" (() !\_::i- " Ew dlli,�encia na fazendn do l:"JO FuHos d'e dinamite r:ra-

. magu1sUl e"i.istem �;;ll:ühaüus B gem, o famc,;o tenor ltâlai�ü ... '1 "'

l,nflltrado;;, 'Em todas u-; cO;oni'i': \'ito Sekipa. ammciou qlue jap,m�;; Suémon Tautya,' as nuJado, acondicionado em lac

]apOneE!lSI do E"ra,10. Ene 1,0 pretenr!e flx,u' tf'sidenda, fie- 8utoridadps encontraram ver- tas. dezenJ.5 de arma'.> dt? fac

rém, I!ra () mn;nr tl� tndo� <), finitivilmente, nu Brasil .indo tlartêll'O arsenal que se acredi- go e :nilhares de baias de r;'spomlcnle d'1 1\Iel'id")

chantagistas que até ug-orn su- em S50 P:111lo la pefleDcer iI nOVa socieda- va'l'ios l'aJihJ'es.
.

.\s antol'idades policiais de

g,aral!l Os ordDi!'(>s nipões do de Itel'1'o1'is1a japoni'�sa "Koku- São Paulo, �Ifl Oknd,) ,:1J!lpe�ú realizaram uma de-

!!lOSSO interior. Cinico e ,ü ..' "a c- I
Escolltades por inve"tigaclo- líf.(enl:la tiO toldo indigena cIe

to P2nto safado, KohaSiko é um i _=-_'_ res, chegal'am de :\Iarilia os C1wpecozinlllJ, aril'l de efetuo

:!.:;����' c�!ssn, n�I1����s"Cllt������ ;n n
III

OU OS dO'
III

S
japoneses Kohako Ima�uj<;l:e,

I ��' a Illrisão de liumercindo

'luia dinhEiro, a. fim de qit(� 1'1 I I Chefe, fia nova orgamz:l�ao - Il�r:( es. auto.r - �a morte do

soC�e�ad'l teJTüri"ta pUd9";;e m:m
terronsta, e seu amuhnr, 1r,[,10, dOl1llcIllado naquele

te-�St., I
l\Hroru Yajinw, Ambos Io- 'g

. .

'1 d
._. _ _

-

'j' t OI 1 1"
,., 'n!Jlno -, en es as-

l{ona;:ltn .. nm pErfeito

C'1:ln-111IIi I
A rUI11 lt11'Clla all,II::':ni�(", s� m��� l_� I assilJ,au� coYal'deml'n;t� na

tagista. Um marciu;,i,-o entalha-! I O e a e posa'
dos fi longos 1l1!{'I·jo!:l;,.t01l0". noit� le 19 par 19 l' �n

... r. r' flln 1 1 'f
'I"dI'nlTI VllnlJClll 1·!llar'['o,';5.

'-', , II CO !lI!'",

<t" 1 ,.o ,

..?n Vim VIV,,:;: lJUõ;ti).
: ,�n .' _'

""
, ('orrente

s3,uente ti f'_,P,,"S'1>' de ;;cnE, p';-l
C1'05 os japonese;; pJ.:C:iOS em

'

tricios, Poucü "C lhe; impOda\-n
'",rIo Caetano do Sul, onde '10

n. situação Cl'iada, E' ('Om ,Im EST;\V:\ ALCOOLIZADO O CHOFER aprecil.-ieu f',t'un:le q'lfInlid:Hfe
lm'go f'orri�o que I{oh:lko ('O!1tou I '

ele expiosh-os, Confcssaf'mn
ai} l'eporter: HiO, :10 Dlerid,) -- Ellge- eX:lSperOll�se, derramou o eles {1l!e c;;lav,1 pl'evista
:::- "Eu :gosto d" J.;18$a1' bfm,!lIiO l'lIl-tndo da Cosia

ll1orlo-1
inflam:wel sobre as cobc.I,tas flinamiia<_:ito de \'Úrio,� edHi-

Nau !"ei andar SfiTI dinheiro. l';st:l prorissional resirlenle ú (' al1eo\l fogo, 1

POSSl:O vinl e p tt'Í}> teí'llos. f�l''1- I rua Pedl'o ,\merico, li, ehe. Estas acusaGões foram-lhe dos puhlkos de Sito Pai' o,

iii t d ti
'

(llem rIo assassinato tle uma

� res ezenns � "anllsn� c gO!l li ('[;�a alcoolizado e tra' rei 'I," 1',01' ,'!'11'1",1 ria Penll',l
.. , " _

e {'enlena de japonê�es. Essa

_ � �

"OU forte IliSCllssão com sua l,eh i'i I!linha do casal, que ':aréfa cahel'in ao l'lWlllfido

Roubo de
esposa, :.\laria da Pcnhn que dedarou aos el�fermeiros. -

"Pelotão de AtiYilianes SlÍb-
o recriminara :p0l' entregur- "Papai hotou fo"o em ma- SI" I

I 'I
"

1 I' 1
'" :t (rl"fllleas e c eel"e,'as ( a

�e ;,0 1:, >1 o flll 1e 11! n. mite. " Sim Eu yi.. .
Foi orgal�iza';ão lerrorisl[},

Crliiila'Dças
I ,\ alternr::ln roi pcrcebida llOrrivel, S,;he'?"
I pelo yizlnllo .10 casal, Josê ���-�����������������-���������������������
i :'edro Filho, que, ('lIl d:tdo

M Ih'no Rio I
Illel1lento, ouviu grito� lan.

t
-

.' )"
I'illélntes ue so('orro, ,\curlin- .3 ou ii mu er qU4O .\LCO(?,'. t !m::)_(.,\ ,\1.0'\1:-. do il1ler�iHI�!lIlenle. deparou, ú

U �

I, ,\ �1l)1� I,'" porIa ri" enlr'lI!a, com Eu!.!e-

_.�:U(), ,.
311, (,:\le"ldlo,llaI!, _ -: !lio, que tendo aS \'[:'.�e� em Bd,\ �Ill as:sunlll�,lo pi O!lOI coe:, Il halllas, I,erlia em altos hra- seguI a

:�h�:n,Jal1t�.s ,os ,cllh,o.�, dei 1',1"1- llos que lhe sal; ll',sem os t!f)is I '

,nç.lS, :\,,",<;1 a ;J POlrll,\ II Dl �I- ! "ilhos pequenos amea,;1lt10S
l'a o lurap;o Oswaldo Il:JIl�lj", ll�elo 1'0':0 e111 seus berços, DRAllJA DE AlUO!? QUE TERi1fIN,,-{
autor do se:Jl1e�lro de í,Dh i Pelo amor de J)ell�, .'ia},

,�

meninos e 1I11l11 lIIenina, esta I \'elll meUs filhos ;.!1'it:l\ a,
IUO, :W, nlel'id,) l'IH tuprOXillltl,

\'t', no interior 'do

l'OlJl 1:\ 1I110s e ns delllais :'0111 I
{,��I'ro estaciona l1a e�ll"ada da veit'ulo UlI! homem tambem

<,01110 Ulll louco, ("
'

(Jito, ,úyea, aquela hOl"a rlesel'ta. morto ('om tlll1a lJala no jlel-
()utr:l" pessoas :H'OITeralll e Denll'o yai UIII ('asaI, Ele e to. Tudo acori:et'el':l elll :11·

ta' Lo as duas ('danças
]{f(), :10 (\[eridionaD :\ebol1 e .'.Iar'ia Eugenia, de li ela eslito em sUem'io, E tl- �UI1S segllllllos apenas, E lu-

Cei: til1111' :IS set!uell{'ia" de
c :1 ,1T!O'; (le idade quanlo l)ert<ull-�e as miios, Quando do já s� 1'l)llSUnHlr� de forma

(Tillles na ('idade. I!', dias ()
(J (!OIlO ria ("a�a. foram reli!"l- (> ('alTO p:1I"Oll, ele pediu ao Il'l'cme.dlaveL HaY1a apenas

��1li'.;:,;��'�', de" (I-! ,'asa ClIl ,'halllas e Illotorista que os rleixasse a I!ois c'mhoveres ,lial1te fie �eus

l:'!lIbl'lugarlo, uri;.:oa "Olll 'lia Ir,llhpoT ,ades p'lra (> Hospi-
-/Js UIll il1stante, Dese.iavam olhos atonitos. Ele lllat:u'g

amante (ieor;.:inll COllt'ei(;iio, tal de i'l'Ol1lo SOl'OITO, apre-
I;dal' :Jlgo estd:amel',te confL sua bem amada e sukidara.se

élrl'ancalldo I!;}S 111'11('0,-; tia ,e't,lIl1l10 ;.:t'llves qneimadl1- deBeial,' () motorista salla do em seguiria.

Illiíe lIma ('riall'::t de tres 1112- I"as,
yeieu lo e vai s�afastando j\lgulls 1II in.ltos depois o

ses, Este caiu 'lO súlo e ('omo Bomheiros do Posto da nw lentamente, quando IHl\'e \':1- :elefone do pJ'jmeiro ilistl'ilê

"ão 1:3Yia :fet'illlen!o dsiyel, São Sah'adol' exlinguil':llll o rio, tiros, \'alta-se e seus policial Ytilintou e o l'omhsa

�:<; pais pensar,�lll que, a garo- fego que nlllea;:aYa propagar, r.:i1ws crescem de hOlTor, rio tomou conhecimenlo da

.1l1ha nada hll\'I:1 'ainda,

on-l
<,e a. outro!; prédios C'ma mulhel', abre a portn tragedia, :1traYés do relato do

tem a pequenina ,Iurema te- -:-;0 II. r, �. apurou' a' 1"e- do carro e ttenta fugi!', mas motorista. unica testemunha

:'e sua saude agravada, sendo j:ortagem, que Eugenio che- feri<!u de 111orte, dá alguns de mais e<se drum:1 de

Jnientarla 110 Pl'OllÍO

so�ol'_1
g'lra Ú casa sobr�çnndo Uill passos na estl'ada e cai para

impossivel que tel'mina

lia' A,d:,speito dos esforços litro de ga.>olinfl r1e,tinarlo ao Jamais levantar-se. Simulta- san gue e 11101l:e,

1 �s med:eos, Jurema faleceu fogareiro, I'ealllente, ol1"e mais um iiro,
esta IlllH.I'uga<l:l. • Ad;noes![lI!,' ]leia esposa, • E quando o "clIauffeur" se

INDENTIFICADO::;

TOS.

rIorianópolis, 30

(Mel'rid,) - O pI'es�
dente Eurico Dutra, wpós oeix<.l ...
O g'overno dia vI de janeirO, pr"
tE'nde viajar para Lisbôll, onde

r2rmaneceTá na, propriedade di,
um seu parente, na cidade Esta

vil, cerca de 2 mês:s, depoiS ex

cursi=n1l'à. pela Itália, França l

Inglaterra.

a
EM SANGUE E lVIORTE

!
Denfl'o em pouco era efe.

tuada :l h!entifieação no easal.
E'le, {'ra o funcionado do
BanCQ cio l3rasil. .\ndré de
Souza Hebol1l:as, de 43 anos

d� idade, residente, no edifí�
ClO ':.Moema". Ú 1'11'1 COl'flllel
MareH"a 'Cesm', 4fjfJ, (lpal'ta
menta 508 em Nitcl'oi.
Ela, L!lul'u TereZa {'cHel'son

Barreto, resirlerl:e no mesmo
endereço, no anarlamell1to
�.O�2, casada, c�m '27 (mo" rl�
Idade.

Y

Num rios 'bolfos
forn'TI eneontr",do� '\'m'ia" do
cumentos, l!ma C:1.rta I'échada
e endf'rE�'adn [oe, dr T"-tte
I .

' -
' . U, b

.11Z, I"f'SIflenle il -\ \' N S d-
F t· ')-

' . ". e

,< � llnfl, :",3. 0'1 A\', Fil'a nUll_
'11 .., ... '1

-

"�I
• l.

Jl );1, �iH \ 1 a l(O"lllOS, em Via
ce,nle Cl1rnliho, alem de uma
allnw;a com os segilintes di.
ZCI'�.�: - "Zézé" - 12.ô_IJ3{}_
Na holsa de Laura foram

(\nr.Ollltt I t
' <

. - r�(,�s !pe!' 'ences fie na-

11I1'�za llJ,lll1la, um lihlJO de
c.1�[tor em seu nome e

:;]'lnnça, assim f.(('It1varla,
Al'na'lrlo" 11.D.!1-1 I)

'l.12-!1 t3,
"

'

"Se o governo tivesse

rleixado o' 'povo votaI", estaria,
Isto foi pena, iPorque um

maior 'Comparecimellí�o às lH"

nas teria evitado a tese es,

drúxula que visa separar-me
do :povo",

PARA",fERIOAS,,

'1>',

E C Z' E"M.A 5,
INFLAMAÇOES1
C o. C E I' R A 5,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

F_\ L.\ () M01'ORISl'.\

j lIelTaI Pereira, motorista

I
rio ��I'I'O 5-12_83, rlc(']arou às
:!i1tOl'lrllldes ([ue o casa! 10-

i�HlI:a seu cal"f'O no Largo lia
CUl'lOCa, pedindo ioieialínéute
['al'u '�l1mar para Bcll:afóg-o e

poster1onllen1e onlen,ando que

-
-

-
-
-

-
-

-
-
-
-

-
-

�, -'Igentes da I T'ORMlINES ..

�Steamship·Compan,� I:� COPENHIGEN
âE C�'\RGAS PARA OS PORTOS MIERICANOS DE �"'"EW YORK - ROS
== TON - PHlLADELPHIA - BALTIMORE NORFOLK :;::;

;uIIIUllllnnlIUllllllUlllllllllllnllllllllllllllllllllllUIIIIIIIJlIIIIIIIJIIII1IIIIIIIIIIIlllUfllllllllllUllIilnnrnnmmrrn

�1I11ll11"'llllUlnnlfmIJlllnnlnllll}lllllllIlilnlnUllllllnlllllll1llllIllllllllllnJllli1llllnllllnmnmmmln�

�fábricade Te�id8sCarlosRenanl Sll�
= �

-_ End,_ 'Telegl-''''f't'co: T'i:i1CIDO� C4 =::'" ..l!J ;::" Rua ;:lão Francisco Nr. 39
_

NAv"EGAÇAO e DE,SPA(;1fOS iE
Cod. RIBETIRO ==

,

� IMPORTAÇ.í\O ªITAJAI' Sta. Catarina. :=
Agência de 'Vapõr.ês ==

«OTTO» - «TRRJNFO» ,_ «STELA» - ({PIRATININGA); e ({GOIANO)}
__
�

PARA O RIO E VICE-VERSA PARA SANTOS E VICE-VERSA

-

-
-

-

-
-
-
-

Fone, 215

NUNCt=i EXISTIU IGU
'iiiiW i tLIILZZblZJIli JtI st.lI,hl&l 3 , 23 32:M �::M� V'

ODRE McCDMftRCK (Nave�a�ãO) SM8.
[f!ASSAGEIRQS E CARGAS l:ARA!:1 _' _ ...--,Y�L

Baltimore - New York - Philadelphi�
RORX_OS DO MAR DAS CARAIBAS:J '

Mara�aibo -- Guanta-��r- Puerla La Cruz
(CumaDa .._� rlamar -!Carupano
�eser\'a de pra�a, passagens e demais informações com 08

AGENTES:
m:..,.. CO�IERCIO E INDUSTRL4. MALBURG

I T A J A 1 .- Telegrs. dl(lORE]}IACK:) - I '1' A �J A I

E;XPORTAÇÁO
Caixa Postal Nr. 8
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