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SI�RL4 A PRO'XIlUA VITIMA O PR1ESI DENTF� DA ltEP1JBI..lOA
_----)} TENTATIVJiS FRUSTADAS ({---})'

AIWl'.:N'fINA

RIO, 5 (Marid.> - ° matutino "A_ Tribuna" croiio intima
mente ligac}o ao Catete, na nota que � seguir transcrevemos c pu
blicada COm. d€iSLque peJa imprensa do RIO, anuncía. em manche
te, encontrar-se n s s "mãos do JHinist�o da Justiça c plano de f'ub
veuião ,na América. Latina":

� ':A POlída Bolítica do Depurt.amento Federal de Segur�'n
ça Pl!-b1l<:a acaba de comprova e a ettstêncíe. real de um teneoroso
plano de subversão extremista que ',brange toda a América Lati
na, e cujo objetivo é a elimi,,�'açãQ dos chefes de. Estldo que não
comungam o espírito das "democracias populares" Jnplantadas n':Europa OlJ�r.tal. •

Em ahscluto, em. ··fm.o" de reportagem, informámos que o ma
jor Adauto E;;:.melo:ldo. chefe daquele setor especializado, e,!ltr�gou
:lU Mh�ü;tl'O da Justiçll. um susctnto r"elatório sôbre o referido p1:1-
no, o qual foi há cerca de um mês denunciado pelo sanador Lopes
de LJ. Torre, do Pcrú, causando r€'pet'cussão em todas as nações
latin;o-americanas, Pl'eliminarmentf', infor.n-rado sôbr-e a situação....

�

por dois emíssárlos da Pt:licia ui ugu!_1a, o major Adauto ESU'lerdJ ...

ti_? procedeu urna investigação secr'eba atravez do oficial de liga
çao, entre o exercito e a :poliei3-, c qual, seguindo desta Capita'l ru
mo à metropóle neruaeia, lá se entr=vtstou secl'etamente com os ti
tulares da Guerra .fJ dH; Justiça, bem como cem o senador Lopes {te
L, 'roI'l':t, (PC Ih:::, entreg;óu, então, uma copia do plano sinistro.

BÓlivia, }l,1;:.rmcnto UlTlOlaigotia,
mantém o País eob o '.e",tado de
sitio", cuidando, 'assim, de rcs

guat dar '1 ór-dem pública. Vale !L

pena nc tar, :.ind-a, que o �ovcr-

SEOl'L, ;) tl'P) Vagas de
'll'opns comunistas chinêsas
penetr-aram em Pyongyang
por volta do meio dia, 1'1'0";_
seguindo em "eu avansu atra
vez elo rio Taedong em perse
guição ás forças das Nações
ruídas. Segundo um porta,
VÓs do Oitavo Exercito, as

ob<·ervações aéreas mostram
que os chínêses tr-anspõem o
rio pouco a leste de Pyongy
Dn.�, apesar dos continuas ;1-

taques n{·I'(�o".

no mês pasllado,
um compiot ('xtre

mísm, que visava ,1 etímínacão
de Urriolaigotia.. T::lvez pareça, t
aos bradleir�" menos avísadcs,
qu'- ') plano é rantnsttco, Não
hã dúvida que o é. porém, verda
deiro

São fatos que não f'ugtram da
'=tualidade o assassínate de Vil
Iartot, .Js t.entat.ivas contra Mu
nhoz Mar-in e outros eh' fes de

Estado, O cur-Ioso P que o plano

Si) extende, também pela Amé
rica do Ncrte, onde há pOucos
días f:}j o presidente Truman, a

vítim;'!1 de um �tentado, f2Jiz-
EM BENEFICIO DAS CRI� j;Z3" transpcrtaudo parte de um

ANÇAS NA PALESTINA - A- I cnrregalllento de leite em pó,
té os mais afastados rincões da I destínndo aos refugiados. En
palestin;::.' Meridional chegam os! quanto isto, na Séde das Nações
alimente 5 que o Fundo Inter-; Unidas, 1.1 Assembléia G'-'ral re
naclnnal d� Socônro II Infância, 1 ceb€u de sua Comissão Social 11-
dns Nações Unidas, o PISI, ect--l ma recomendação, nc senttdo
via. ,para os refuglados árabes e t de nue as IJtividadcs do FISI se
judeus, entre os qu".is s� encoll-I� j)llOlõ;ngu€m por mais três ano".
eram milhares de crianças. 'E!;- (Foto da ONU -- 1i!i>pechil par-a
te camelo chegou à ár"fI de Ga- nA NAÇÃO")

TOQUlO, 5 CUP) - Somen
te nos últimos 5 dias, o co

mando de cargas da força aé
rea evacuou mais de quator;
ze mil soldados, vitimado", não
'ó pela guerra corno pelo
máu tempo Esses soldados
foram transportados de avião
para hospitais lia r(l:�1gllal'(la
coreana ou 110 Japão

ses estão fazendo enorme es

forco par" reabastecei' e i-c

I orçar seus expn;itos. c:l! a(;üo.
Só uma coluna "hll1l'';:l, que

avanc, na direção .ia represa
de Chosin, I'em r-inquentn
{}nilrimetros de ex tensão clui ns 2,a pág. letra Ai

comuetstas brasileiros, cogita 'O

titular da Justiça tornar ruais
eláatic.as as medidas de procau,

mente sem maior efeito. Entr-!?<
tinto, 'os homens da. "Biau' Hou
se" ma.ntcem-se em exp"'ctativa,
a espera d'E outros mcvímentos
subverstvos, a exemplo do que
ocorreu cm, Costa Rica. Porto
Rico e nas demais l'cpúblic'as
centrais amertcan rs".

AINDA A TRAMA COMUNISTA Com o\. 3.3. FOl'ça .\é·l'eu N.l
Core·ia, .j (l'P) -_ Os ,'açns
bombardeiros nOl'te-ãmcI'ica-

Pretendiam eliminar
Ohefes de ,·Estado

Serão Introduzidos Mel h o r am eÕtos
Nos Serviços Telefônicos Da Cidade
Questões lIebatidas na reunião da II.. c. I. 8.

Alt"m dos informes acima,
sábe-se mais que o propJ"io
Ministro da Justiça com'ocan

o Chefe de Policia e o SI', A.
dauto El'meraldo, para se in
teirar da situagão geral no

qUe tange á órdcm e á segu- IS_\O PEDRO, ;; íl\Ierid.) _ ,Vargasl t,:,m mtens;i? de eel'· ,ta da J�lstiça. ,_porque é el�rança pública, 11ma vez <]Ue O dr. Gelulio Vargas I'ec'ebeu

lcnr-se,
uao. de POlJlh'�S, em I men�o !lI' coníl:mÇa. d� fnt!lI otanto o titular da Pasta da

f! vi<ilu da comitiva de ris- 'na arllllilllsÜ'uc,'ão, e Sllll, de }Jl'es!deu!e da Hepubh{'ft. ro
,Justiça, como o general Li-

ruis do imposto de consumo, !W!IleIIS novos e qlle niío te- d:n ia. !Iules tio !·egrN.SO do sr.

ma Câmara <e encontravam chefiada pelo "1'. ,\vellllo :\(aia. nhalll p::l'ticip'l(jo de outros Joüo �eves, n�lo porlel'-.,e-,tausentes desta Capital. .\ si-
Duroll dm:s horas ,I pale,tl':l governos. De,!:! forma apro_ .{firmar ,'0111 precjs�lO -,obre

tnação foi considerada normal,
no dec01TPr da qunl .} 'r. (;P" \ eital'l, [J SI', D.mlon Coelho. os I'umo .. 'lue ele mesmo Jll'l'-

havendo sid� �ec�dió(} qye to= tulio Y,1rf:,;E diss(': sl', \J"flolll t[p! PlC'hin I� sr, temi<' seguir em face (ias rlU:lS
das as provldC'.UC·lílS SCl'ao to- ":-\üo \'I'ctptldo :tlllllenbr' lo:io (:H'los \ il.d. Pí1SiqÕb quI' lhe nfel'eCL'-
muda" no $�n!Ldo d.e se asse-

nem "ri,ll' 110\'0, inlpo,tos. \. cam.

/furar ao pais a m:us absoluta

lindústria e o .-oml'I'cio ,ia e,- mO,.i Olcrid,) () 'r, - - - - -- - - -

ordem, mesmo no caso de e� tão "ohl'C'('al'l'c!<ados de elcva- .loào Neves encontra-se em NOTICIARlO INTERN.ACIO :"i�\.L

�lr{,ão de. :una H,ova .guerr�� dos tributos, I;fto (. justo qHe Poços de Caldas e regressal'á
s.em elllbm go. a? 1 eSpclto e.h

agraYc-se o. l'<UllOS d[l CCOIlO. ;10 Rio no proxilllO dia .vinte.
liherdades P-Ub!�C.:St asscgura- müi llut:Íon.t1. Atl'.lves de fis- :-;0U regresso implicarú na sua
das pel,a cOllsh mçao, calizaçiio cl'iteriosa c e(ít'ieIl- volta á partieipaçiío ativa na
São cada vez mais sômbrio.� te atingiremo� j1 enamente os politica. Em torno de seu no-

os horizolltes daquele que objetivos, dando á Ila�'ão oS me começam a eircular rumo

queria viésse 0. mundo a l'12r meioS' de que uecess�'!a pal'a ares insisl(entes. Há quem :l
um só, depois d<>� llorrores da solução dos seus! magnos pro- firme leI' údo êle a única IJer- ..

segunda guerra mundiaL A, blemas administrati"os. A co- sonalidade ('onvidada até ago-
Russia está desenvolvendo mitiva, apresentou ao sr. Ge- I'a pelo dI', Getulio Vargas pa- LONDRES,.> (l.�P) -- Bc- .. --- _-

a. sua tática de contradições: I túlio Vargas sugest:ões para f,1 Ol'upar posto de relevo 110 "elou-se aquí em fontes IlI
e ascende, cada dia, mais UD1· um melhor empenho da iisca- futul'o governo. O convife tori.ladas que a Russ!;t e,t.\
pavio para a catástrofe. Mes"" l�zação, viSando imprimir e- prender-�'e-ia {! süa volta a.o CIl"iando caças, pil'ltos e me
mo cóm a gravidade do mo- ficíência e g{implicidade noS Ministério do ExteriOl', post- cauicoS' fiara a Jl.laJldchuria '1-

mento já estão de1'!m1lscarado:'i trabalhos do fisco. O sr. Paulo �'ão que desempenhou no iui- fllll-de interceptar os aywes
oS propósitos soviétieos e aS' Ramos lambem yisitou o sr, cio do governo do presidente de bombardeio norte-ameriea-

----�--------_..-..-----......------�-----, ...------- Getúlio Vargas, palestrando Dutra. Outl'O<' afirmam que o nos s1 estes atac.u·,>l11 's ha
uma hora, quando submeteu o 1>1' • .1050 Neyes ocuparú a P:1S- se� f'Olllllnistns ehinês;b.
projéto de sua autoria sôbre , _ - - - - - - - - - -- -

�__

[J reforma e case dos sen'i�os
do tf'sOtwo, com a l1escelltrac
líza�ão administi'aliv3. \.s úl
timas horas ChegOLl o ,;1'. Julio
C"sar Queiroz ..\IOlll;U, ex-�ub·
secretário do Ministério do
Fxterior dn Urugu!í.l.

reI 'in<Lo-se, <em

nômicas pela
Paraná.

No'l.;"';: 80CWS'

(CoI:.'\Clui na

Ciências Eco-
Faculd:.:i'lif� doI

ca. esteve pessrnlmente em. vi
sita 1li;) sr. Henriqu's Cabral,
gerente Ulli aludida Companhia
l' que cm pálestra com aqu'e1e
f'ilhor, constatcu, mediante do-
cumentos aprese'ntados, não
procederem as tais queixas,
porquanto ficou Provado o es

fOrço e bôa vOlltad'ê, disp<!n
didos pelh direçã{) da Cia. Te.
lefonka, cID. aparelhar Blu_
m.enau com um s€'l:viço a alhy
1'a de suas �lecessidades, Sa
aientou ainda o sr. Fcderico
Coarlos All'C.'nde. sua satisfação
com os resultados dos conver
sações mantid2.S
Henrique Cabral, afirmando
que em bre,�;:, a Oia. Telefoni
ca C-atarinellf'r; iniciará os me
lhor:amentos preViStoS nas
clausulas contratuais e que 3-

I
Associação já se achava. de
posse de lima cópia do con
n':!.'!:o firmado e,.tre a l='re.fei
tur:aI Municipal (} fi de lior da
reí--edda Companhia.

Teleg1'1:una. á,e congra:tuTações
Resolveram. os m>embros da

Diretoria e CCnselho De1ibe-
rativõ. ,envi·!r um t�legrama
�o sr. Martinho CardOEo da
Veiga, esforçado secretário da

quela Associação, per motivo
da colocação de gráu, bacha_

IIndava em
busca da morte
s. PAULO, 5 (Meria.)

- Um Jesconhecido, a

parentando 50 ano,;, en-
V'ou na farmada da rua
Muniz Souza: e pediu
que lhe vend{ltSsem u

nla dose l\e veneno sen_
dI) o _pedido- t�cusado.
O trt'sIOucado, então
Eaiu para. II. rua e ati
rou-se em frente a um

ônibus, O motorista des-
viou () veiculo que ba
teu num pnEte. Não se

d,ando p-or vencido, ()

homem correu e lan
ç3u_Se :is ;t,guas dum
carrego IJe,rt(Jo,' mOrren

finalmente, afoga-

III:! d:t<jtn-l" C:U'l't'j}:lIlU'll·
to� u que �i).!,l1if;:ll!.\.il'i
uai iJn:(UiZÜ de.�) !lul

dohres. :';1.h ('mlJO!�i t)"

a�e!�íe:i llü 11..]\10 õ�c'"

Aviõesl pilotos e mecânicos
soviéticos para a I\�and(huria

Trumao e IUtlee estão de acõrdo ...

Cnrt Hering. Foi l:tnt}3.da tam- laram do Blumenau :�:ntigo f' do
j-]�m a l>!'dl'u,' fllntl-a.müntal d:l.' Co.- Blumenau moderna, focalisand9
S!l Dr. Blumenall. na avenida Ilos a.contecÍluel,tvs, pel'sonalidad'''s,
GO'lui:iro::\ 'lU" tinna fi nom2 do C'Gstumes e realizaçóes do cená
fllndador ou devia te-lo. P..eali- rioo blume!l;..u:Bnses. desdec a fun
z:.-a1"-S€.,á. ar::sim� ctm olltrQ nome:, d�;ção até os '[lOSSDS dias. Mas1
a. id.'la de nH'll irmão Victor, julga não cometer nenhuma in�
um dos maiores llmig-Qs da co- justiça ao sàuentar. entre todos
mun,a blum,manenSle, de p"rpe- as cOlaooraçõe.9, a d-o ilustr-ado
tUal'-Se. 3, vidn. Up Emluenau, blumenau�nlJe sr. Dr. CariOs
<Ln_;: Sellf< famD;; ,. -,etis cOlabo!"ilJ.. Fouquet, do Instituto liau;; sh�
dures eméritcR, Dlim Musel.1 da den, sob o titulo Vida e Ohra do
Coloni1.ação, li'icará tambem i!!S- DcutOl' Blumenan - ensaio bio
sinalado () CenteillúrIo pOr uma gráfico. A meu vêr, ainda não
001'[;. eSel'iI" - V'l-rba votrlnt ST' escr.>Eveu trabalho mais com

scripta n1l.rhent - pelo Livro de pleto e mais cOillciencloso. Va
Ouro do centenário, org�XJizadD lendo-Be da cürrespond'enciu, 1'

por :um frade e blUm�nauense I fleia1 e partiCUlar e dos apontli'lr
ilustre {} Padre Ernesta Em-! mentos e di-arios do Dr. Blumc
mendoBrfer, diretor

. !l,c. Gin,iisi:J • nau, e: das opiniões escritas pe_
Santo Antonio. e au..'tlhado :por 110s cCILtemp.o�'os do grande
UU"! Esforçado cultor de memó-- j colonizador, orglaltlizou Fouquet
das-:e estati$ticas de BlumeilUl.u, luma obra que constitui a melhor
o escrivã!l' F'r:edl'rico Killían. E'

ll:e mais compleu biografia do
�-êm duvida alguma uma obra de Dr. Blum'enau escrita até hoje,
valor -escrita :po!" colaboradOres

• �

comp�t�ntes II honestos que fll.' (Conclui na, 2!i. !lago l;atl'a B)

.

-P.ORTD ALBGRE,
rid} - Informa um

no local que o di'.

:; {1\Íe<
matnti
Geiitl,o

.) \UP) -

_el'1nin31'am
pouca

010ra lu
regr�ssa�
!1"

As fesUts se foram, mas flca
rão marcOs come:moI"il;tivos ':1 2.

testar pelos tempos afóm a pas
sag'?m CO Centenário. PrimBÍrO
OS '!n'onumentos levan1::a.-doSi à'
memória de dois grandes obrei
ros <b progresso bTum'2naucnse:

. Pedro Cristiano Feddersen ,�

Cercados 20 mil so1�
dadosDlrle ame ..

rlcanus
TOQUJO, ;) (UP) - l'l'geu

le � Os emllUllistas chin';'sps'
enviaram outros milhares de
soldados de l'eronÇo a' zona
nordeste da l'On."i'l. Ess�ls
tropas vermelhas' êheg:ll'mn n

2i qui.lôllle[ros do porto de
Hum-Hullg, 11a rota de e';C3-

pc de 21} mil soldados norte
americallos cercados 30 sul da
represa de Chosin, Mas flS

(Conclui na <l.a págiujl letra F)

Publirnmos clt, noss::! �'f1i_
dão do di,í 2!1 de n.,yemIJl'n
próximo pas'udo, que o atuál
Dirctólio do PTB em �,arJl:l
CatnrÍli:l, f'umpri"c!o ardeu"
de seus dirigentes
irHl .1e1.1I1'o ",111 bre"i(! tia,' iní
cio :1' l:1lf!Ll de I'pestr utura
çüo cios di\"f�rsos t1irf'lório,
l11unicípais enl lodo o E"Lado
A questão da l'eeNruturn

,<úo elo Diret.'mo de Blume
mm, que I'('m sendo ob,i<.j,Q de
e>vecÍlll atenção da parte dos
dirigentes petehistns ('atari
Denses. fendo em vista as ci-

ram as

outubro,

.'Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Ilnive·rsarios
Aníversarta-se hoj(' o sr . .José

Gaglioni especialista 'Lrn rá.dio e

n:sídent� nesta cidade.
TI' macorre hoJ2 ,j data natali-

Hedar;ÜIJ, Admi�lf!tl'aaao' e
Oficinas

Rua SUa PauJo. n, 269

Fone: 1092 ... ex. Postal, 28, --------_.-'---- �.�_..:::....-

Diretor-Ge�.::
MAURIOI�·nVlEB

II B -1,,,,,",,,,;,,,,;, e,C. ,,,,o,,{,,;to,
emÍJOl'::: o auto!' deriomirne mo-

nO�!.,l rq)Ol'\agenl O�I\'[U a lgu.,

aeEt'cmcnte, de ensaio biogTáfi� Il111S das opiniões de destaque
co. Si Fcuqu'�t apresentou c s"u' cnt!'c J'ifiUI"as renresen tatlvas
tr-abalho ao concu rvo ,

aberto pe- t !e \·ilJ'ia-! classes, tais corno as

Anual •.••••••••, C!'$ 100,00 i ia Gow!l'no do Ec"'"dc, para as que fi seguir divulga.rl1os. '.
Sem.,stre ••••.• , •• Cr$ no,oo f.i rnr-lhoras oJjras h'ist.órinas de 0;;\':11110' Aranha, al1[igo
·lI. :.&:\1'UI80 .•••••• Cr$ O,fíO B Blumvnau. m�l':'ee ele sem duví- cllanC'ele!' e embnixndor e que

fi da :J.;!guma, o primeiro premio. '. .

di !\ hléi d
.

f!eCtn'83W� � Pena. ê que o Livro do Cenet.ná.r-io
ja p'ESl lU a . ssem ela' as

RIO ! e espsdalmentc a colaboração do :-':ar..ies Unidas, aS"':]ll se ma-

l
'd 00 Dr, Carlos FouquEt, não tenham nif'estcu :

'Rua do OUVI ar n. 1 -

""_."',-10 considero ínevitavel ,0

F 4'" 7�34: 43 997 � sido publicados em alemão tam- " , ". "

onss u_" e -s
I bem, Sóment?< assim esta obra' terceira guerra mundial. Po ,

.
S. PAULO' .

I
tornar-se-Ia conhecida nos cir- de-se impedir o alastramento IRu'a 7 de Abril n. '230 - ,

culos dos Estados do Sul d:! e li deflagração ustática. E

4,0 andar - Fones 4-8217 Bi-astl, na Arg<'nt!na e no Chil.e !J:Wa isso vemos, os esforçfjs

4Alôl. ."
e nos Estados Un.,dos da

Am:T1-1 das maiores pctencins demo,
e. cu onde predomma ')1 c� tcníza- ... t' . 'ef'l ti I .

Belo Eorizpnte- R' G!)l"� Bd -'
d

'

1
-

b A. l r" ll;JS 1 e e!( OS 110 elH an-
o" ..I, • • UoG, � (�ao e Ol"1[!'en1 a en1at e so r ........u..

.. tt
� ,

p()rt,} Alegl'e: RUll Jo,s I/h para 59r lida na Alemanha, _:'0, e�l;l:e ,:� lee,� J ,rllm�n:
.. ,. "'" ' I r,:l: f í:1. du g!Ol'i('so j'undadcr. A. f L! 0.1.10 l.tdo. dc\ emas .ol!Sel

..
.

Mon.au._. 1!'i
, ui;;'" de Bltlm:'n�,n não d'�ve fi- V;lr que os E'.ltados 1, nJdos

Curitiba: P... Dr MUI1el. 'Hm i' (.�, I' �Gilfi.�1fl<h �10S hGt�iznnteél aillda Il:iü hom'hal'lleal":llll t'OUl

2. andar _ Sa1a 2j(l I/,o"\i,�,t:�� (IE il!l1 l';i:t·-,do e ao mé,�- illsi.';felll'Í!; qll:llqllel' palito da

:r ln iI R J ) n,ü ItliGUln, ura;; m"'i'''l'p Sf'!' n_ LI.iI1:;',
o v e: ua S. Pi.i<!rG,."2 n IE'ecirtlh por tO(!.:J:� aqu"les. (lU� SrJIJl'c a posição do RI'asil
.--..--....._...... • CM.... ":lbetn dar velaI' ria henem("l'lt;)

o general SulvadOl' Ohino,
-_ - .. _ � ,.-_ _

�Cllcniz�dcr' nl":mn'J flue deu o
I

'

I' ( I
I1�me imortal ii. sua ccronia. C lere do ,stndo Nlaior ,er:,l

rlC1'Q das FOl'ças Armadas declu-

Diretor de Redação:
J. SIMÕES SJL"'l'TOS

.

EXr1;;DJENTlii

DR. AYRES GONÇAL'ó'ES
AdvogadG

Sestdênda e Escrlt6iW

sr ·'!lmiE.N!.LU
RUa Brusque', 95. Fone 1472

Venda av'Ulsa na

I'OU:

"Nos'lo governo, cOmo m�m
bl'c da ONU, �aherá decidi
Ia".

O $]'. Edmunclo da Luz Pin
to, que participou de numero_

sas eonfel'cnc1qs in ternado
wlÍ;" :nsil1l resllmiu o �'ell pon.
to de vista:
AindJ 11:1.0 tenho espel'i')Il!;ilS

de (rUe U fOllfUtO L'Ol'callO pos-

S:J sei' cin'lli1;iel'íto, evitnnclo
se a guélTá, A expedencia
llG5 ll:m demonstrado que as

yller1'1S, long-e. de re501verem

__ - , _ �_ - - -. -
-- --

- _.. Ci I:roblemas, agplvaUl_llO"

� ��r-�l6t!o��;"i'Zl��à't��.;t��� jrreni;tt}iuvelnlente" .

S T
Perf(untado, a seguir, sôbre

,.
". o H1eOntro entre Attlee e T)'u-

.

II
mail (! a POSIÇ,lQ elo Brasil,

i� disse ,-, sr. Ednwililo da Luz

r,� �, � -

D
... Pinto:

.

�� ��f_�lI'giao
'

: ent-lsta "CGTIsirlero o enC'ontl'o

� I
dois e:;i::distas UI11 aeonled-

;� ,.I' -\0 LADO 'DO CORREIO E TELEGRAFO __ ll�e�lo :lIlspícioso,. pOl'<.Tlle sig.

I
--4,

, ,

.. , "
!!lhe;) um entendlluento d:as

A ALAl'AEDA RIO BRANCO l�. 8 I g'rnlIl1,·-, p�!er�ilis oriclent:eIS,
i l'E'spcnsaveis pela paz e pelo

''''''''''''''''''""",9>',,,,,,,,,,,,.,,-,,.,,,-,..,.,,...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ._""��� I "'1' I
'., 'f h

����!'"..:u.u"",M?'�'�;":;,.joc-:.-t.16o,",j,"('����;.(:C,,,,�' ��.6V'�".,-,A< ... .:5.."".........:..,.-w����; 2{!HHI ;rJú (O rnunuo. eu 9
('onfí:li1C;:l elll qlie os rlois ho-

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

,nen:-; tlc Estarlo pOSS3tll eu-

Irã'iij'y'ê,n"'ji'a'l'i'u"'i'Ecn'EIÕI ;�1:�fi!��;f;l.rfft'�::;�;
:: A CIDADE DAS DIVEl1SÕES :: So:nos filiados it ONU e além

_= Armado BC nzJrro da Velha enÍl'cnte ao Paulo! Fisc}H'r§ do mai'··, temos uma l!'adição
aW,2l'ic mista e cOIllpl'omis_

§ HOJE e todas as noites grandiosos espetaculos com § �os �olenemel!t:'e assu111idos

� SAI�Ift'g ,e [) S!2U �lOVO.e�enco, apresentllndo. os ma10-a I del:tr�, ��? .si�tema mne�icano,
::: res espeta<::;:Üos oe RadIO Teatro, luz, mUSIca e ale- = �os, q, ..u" \erlamente, �laO po-

:::: , 'Ar' .

f 'I' U �
= {ferIamos faltal'. RepIto, 1l0-

s: gl'm. nme.1.te puramente amllar. ma

veraa-E/
rém, que lenho esperanças de

;:: d�i!'a, �ompanhia de Teatro dentro de um parque dea qlle li, guel'rn (Jod�!'ia ;tindli
i? dLVerSfJe8 .. V·:"!r 'para crel'. Sempl'e sucessos. : ser ev�tada, ('OlTIO e dese.10 de

,mmllmmmmmmminmmmlilllllIIllIWli!lllllllliIllH!!lmWIHlIlII"" todos 0'1 pOVOS livres".

"Engraxataúa Miro"

PRECISA-SE
'de um guard.a-'livros. A tratar com HANS. TOEN.JES, à

Rua Paulo Zimmel'mann, 12
"
__

" BrJU.���E!;rATT 1(---"

------
--.__

co rDNUIRBoaVISTa DESEGUROS
FUNDADA EM 1937

Capital e Reservas eln 1949 •Mais deCr$
Receita de Prêmios eu)1949 •Mais de ,Cr$
EUI arrecadação de prêmios e resultado industrial,
ocupo, no Brasil, o segundo lugar, demonstrando:assim
um constante progresso e segura administração

50.000ilOQO,OOj
100.000.000,00'

...-,:-"�_:...��

DIRETORIA It:'
AFFONSO PENNA JUNIOR - Pr.esídente

JOSE' M. DE ULWEll�A CAS,:!,RO - Vice-Presidente
"

ROBERTO TEIXEffiA BOAVISTA - Diretor

B CH�U�S BARRENN� - Diretor

l ,JOliO J:>ROENÇA - Dlr;ettor

",-z;.WRIE:L RENÉCASSlNELLI - Gerente Geral

(CARLOS BA.NDEIRA DJi� MELLO - Secretário Geral

�

GERk:.NCII
GERIL
-- -

-- -

CONSELHO
fiSCAL::

.....

(
nEITOR BELTRÃO
GUll31ERMI<j GUINLE

CESAH l't,A:BELT..O
....

SUCURSDl {12�I' lii,nJTRI�AlTTEJi..JUNO - Gerente

Df BLUMENIU
���" �- ,

.

�5E'DE: Rio de .Janeiro, Avanida 13

de Maio, ('.J-, 23,- S-. Andar:- C. P. 1779
SUCURSAIS E AGÊNCIAS El\l TODOS OS ESTADOS DO BRASIL

OPEIl4>K4. NOS RElMOS de IDcêDdjo'·'�TraDs..
·

portes em Geraf.: Acidentes do Tra�al"o ..
,

__ A.cidentes Pess�ais sé A &: id :e.D t e s de .

Trânsito" (:'1.1':08 .. RespoDsabilldade.. (1ivil

B L:U ;M ·,E :H II,�U

H:...
,

·FloJ'iunópou·· s (DO
.
-pO:lllente da Oy[ez'hl (

ela da s rta. Luzía Rosa de Qua
dra,
vê passar mais um ano ti!' sua .

f:,liz extsrencía i.! sr to!. J :.!nf�tt

dos Santos, restdente rJm .Hana

dú 'l'r'lmlmdo.
Assinala a data de hoje -rnals

uma d3ta nltnJicia do ID'6,1ino

Geraldo Frooknel·.

o à,Pra�a
'Levamos açl'..cOlihllCinlentc. d� nossos eliê,ntes, ;,-à PI�,)ça em

geral". qUê·Já -.ended_;,r";'yíil5an:te ANTONIO LEANDRO SOU

�A CARVALHO, deixo�1 de .pertencel" 3' .nossa J;irma desde o

mês de Outubro ):; f, em virtude' de ter procedido Ince ri-cta

mente para ccnosco, fazal1do tr.ansacões ilellllis. Assim �s

clarecemGs que 'rião mais .nos responsabrusamoa por atos co

m�n�ints t'i!a!i'ó'los pcr aquêl, pessôa em nome df,..tq. fil'm't. '

PERFUMARIA L'ORE'AL LTDA,

Submetidas a Cénsidel'ac,;':O
do Conselho Deliberativo fO
rarn apl',jvados por un.in'lmid L

d'i\ m:_is vinte e l:love novas .

pr-op ; stas para sccíos, .

.

H01'U1'io ele Natal.

Após amplos debates, fi,�ou
o sr. FedericD CJrlos 'Allend'8l
encarregado de entrar ern cn
tendtmncos cOIU c prefEito M�
rricí'pal, sr. Guilherme Busch
nicipal, sr.' Fred�rico- ·Gui!1:)E.r
me Busch Jr., v..11'a que B�ja
permitido ao comércto funcio-·
nar durante, as 'festas do ;N,!-'

01, sem prejuizo ao que esta•.
belec'<u as leis se cfa is •.E' o se�

guinte 'O horarío que aguard.3,
a aprovaçuo do Prefeito Muni

cíp'al:
Aos sabados, dias 16 oe 23 -

.

a.1J1�rto dur'3.nte toqa o dia;
Aos domi<'lgos. dia. 17 e 2'1 - .

9'hel'to durante todo (} d'ia.
A partir do dh 11 fica fa- �

cultad j pfrrmanucE'!' ccrn Os - .

estabelecimento�. ab�'l'tos por ª çõeli está oferecendo por preqos d(; inauguração um V) ,to

mais um 1 hora aJém do hora.- f::
..

rio normal, fsl0 nos di'cs utcis. 1 � �.o,·ümellto de- linhos tropicais, nacionafs e estrangeiros, Visi-

1\:E '�
tem sem c�mpromisso Alfa�::te Ladislau à rua 15 de nOv2m-

:: bro. nrs. 5$8, 59_2 e 596 - 1,0 a,:ldo1r - Fone 1:H5

h b

'....

d
.'

.

_-_= BLUMENAU
.

STA. CATARINA
n eCe que' o a Ono e um Ines,
'indistintamentei:nclusive pariS •

_

QS funéionários' cjúe pOdel'iam �lImIUIl1I!m!lUmUmm!fHl!IHII!JmlliJllmllmtmlllmllllllnHII�11U -.;

recebet' no mês de de'zemhro '3
- --- -- - -_-- -- - - - - .-- -.--

quantia de 50 mil cruzeiros, CU,

gT.:;bando Cs vencimento:3, "st��
"unl pouco alto". LembramoE

porém quo o pUl'lnmellt:u ao' a.'
presentar o seu projéto, '!lã", teve
a mezma. r'eflexão, r.orque Q fe:.:
[l,ates das el('içõ"",. Agol' 1 re-elei·
to coroo (,) foi, pOderá atô aC':,bul
concordando com a rejeiçã.o do
�eu, mil'abolilntl" pr-ojétC', poi'; o·
TN;oUl'O não r JdN'á 'suportar urr'
golpe. de um hilhão e S€iscelltoF
milhões de cruzeiros p:['a as f,;,s
tas de Nltal, contempland- g'n
te que.. têm poJpudos véncinicn·
tos, oGnl'O ministros, â€>"t'mhal"
gndores, diretoct·s 'de

.

1'(!llaJ'ü
ções e mniros outrO!],

'

U"-·��-�-

4.a FEIRA á" 8,30: - "DIVIRTA-SE GANHANDO" C0111 o

i sor-teío ele Cr$ 600,00 e mais um lindo presEnte á aproxima

çã.� supertor-, oferta da popu'!..:·t' CASA BUE'RGUEP.!

,DOROTHY LAMOUR - P_4.Y. bIILLAND - AKIM

Venda de válvulas Americanas e de válvulas 'f'hillip2 ,ILGlran-'

dezas.

Rádios: - diversos modelol! e ffi:lrCUl!J,

l{itlíIlR: usa.dos Uóthna úcasl?o·'.
Rua 7 de Setembro, 4 4 9: (13)

.

J>; L U M E N:A U

In�ústria Ttxlil�omp8nhià Rerioul
ASSE>.illLE'IA':=��RAOItDINJmIA· ,I,l,a CONVOCAÇÃO
,

São convocados 03 senhores ac',oaistas desta
socIedade anônima, para uma aSf,:3'mbléúul g,eral ex
traordinária, que deverá realizar-se na. séde soeial,
à Il,la a:ermann Hering n1'. 17g0, nesta cidade, no
dia 23 de, dezembro

-

do COfl'ente Irmo, [1el;13' 1,1 hOl'as,
afim de' c!eliber'ar sôbr.e a segwinte

ORDEM DO DIA:

--�_._--'--�-�-- - - � ---..-'j

=�=:-'�-W
Ricar40 Hochhem Sob.

"

-CirorgiQo�:Dentisto-
.
CONSULTAS COM HORAS MARCADAS

F.

._-- aumento do c�pítal so:::ja.� 'e l'fl'orma pn.l'e.ial
dos estatl�tos sociais;

- ex.tinção da Secção «Neg'()r�ilh e aljeml{.�Ho
do respectivo acervo:

.

emissão de um emprés,timo t':in orn'igaQú.e3
ao portador (debêntures);
assuntos de interêsse fociaL
Blumenau, 4 de dezembro d0

Os Diretores:

FELlX rumINO
VICTOR RENINa
WALTER WERNElt
INGO'IfERING

trop:u; nO"�e-[lm(!l'ican3s'
tam vnlf·nterncn�e para s';r:�I,
p:1l' :IU ('creo. Ol�tl'fIS forGa..,
e01l11ll'ljstas ehinêsas, depois
dI' terem o\;!Ipado Pyongyang,
e(:meÇ�lralll :1 n':acm- taHlhem
fi "ia de eSCUDe do oitavo e

Xi!I'Cj20 norte-amerieano ell

tre Pyongyang e Seoul,
.

1950.

G
de 25 mil dóbres, )la!':..

'gar:Íntir a volta dó á

ÇO ,aos EE, UU., a Al

fandega im:istiu lia. des-

H
- bOE�ÇAS DE SENHORAS

OPEltAÇOES.E (;LJN�C� ���.&
V . .t.. B I Z-� S �

.

A ('r;mis·',io de
rnção !lo PTB (!e B1umenuu,
t1e�'ignada pelos .poderes een-

Irais ((o PTB catal'incnse. es-

'; {! assim constituida:
.

.

I
Pl'esidenle, Fermino De-

1il2l'ehi; vice-presidente" An.'

tanio HeinelL; 2'.0 vice-jJl'esi_
dente", ,dr.. .leffel"ion Mal'!'os;' riO"'�"'-..o"'�-:"''''-J'''�..r�..r��..r

...........c--J''��
�,��roe;l�;�� s��::�\:'tri�ar��'W��r�'18Fõto B a u m g -a. t 1 e-f}
WerhlGlz; 2.0 secrel:írio, GllS-, 'ESPECIALISTA EM AMPLIAÇõES DE FOT(�8 VE.
Iu\'o Sc)Jlieider; lezoureit'o;·R t:ftQ8 _ l'O'l'OGRAl'lAS _ REVELAÇI()Jl8 -;<

geral, H,'bel'l Wecl{e; Lo te·: ·s
zoureiro, BenJamim Marglll'icla: ,� MES - tiA.QUINAl!

.
.

,

,,-

� ,2:�. Itezoureiro, Leopoldo 1 ..... 11 418 NGvembr:o. tJl - B-L1;1�:A'Q ..
,

[ell'<lll,

.'������J"..r/��..r�-e-����""'�.4r..r�.P'.r/.Ài,

S.' II. Dgencia ,MariUma e Comercial

"SIM,
.

., Ou • ltajaí
São convidados:03 senhores Ia:ció�is'�as c!@sta

soc.ieda4e, para â: �ssémbléia Gêral Extraordiná.
rüi., a realizar-se no dia 29 do corrente mês, na sé

de soci::i.l, à rua CeI. E�l,g.enio lVIi..l'1er, 53, nesta dda
dia ele ItialjaÍ, ás 14 hon�,s, afim de delibera.r sôbre a

Ecguinte _

,', .. -::-: CIÚlica �Iédi� � .' '" .....

ESPECIALISTA'EM DOÉNÇ:A�'5 DE CRIANÇAS
ESQ, DAS .RU4.S b�r.ORIANO PEIXOTO, "

. ·E SETE DE SETEMT3RO, N

'RES:(DENCJA: A' RUA SÃO PAULO, 240 ._ 1,0 andar.

Vende-se
UM CAMINHÃO em bOm

estldo, m:lrCa ChevrOlet Gi·
gapt.e, de. 3 a 4 mil kg. de
tDnelagem. Info.;:maçõcs com

Udo Krepsky, à 'Ru, Sân
Paulo nr. 1.527 - Blume_
nau.

1)
ORDEl\-I DO DIA:

Ratificaç:.ão do aumento do ,capital social (� re·

ferroa dos estatutos sociais, conforme delibera

ÇÕ3S' tO'mladas, pela: à:;:sembléia geral extraol'di�
nária ô-e 17 <:Té llQvembro Plldo.
Eleição dos üovos :componentes da Diretoria e

do.Con�Blho Ccinsultivo.
Assuntos diversos. do interesse da sociedade.

ltajai, 1.0 d::: De:ç;emb:ro de 1950;
ass.·�J)ON'DAVID' SC1DIlTT

Diretor-Superintendente

2)

3)

do ano de 194fl, nlegan
do que os jurado . .; não
estavam in'i�omllnicaveis
PQ1·. te!' .sido -:o rcdnlo
invndido }Ia!" populii_
re'i.. A lit['jçilo, con fo1'- _

me no� Ínforma nosso
=

(
.

B" Ih·"
'

�r�;(í�:;!l��de1�l:Ú;l�J��\ ��: -� U -r 5o ! ',:e;f :, 'Ier :
Florianópolis, lla tanle -

.

(\e(::����:���lo SÍibre a iMadureza ..Art 91: ,."Taquigr.afia -

ro!'sibilidade de vh' ;t. .

sel'
. i:ksp:ú:üudo

.

faVC't'a_ -

·E ,Conheça a. efic,iel-:tci.'1. tJ.r! 110:3S·"J!=. nli.:.tlJdo!1r pe,d.i)'ldo sem r:üm_
velmente a. pd-ição, iJ:1,- -

f"US'tH;ÜO di�t;se que acha...
__=ª.

pl'DmifSOS, infOtTnaçô .. ,c á �.eeção de cOi're�11·:fl{]ê!lCia.
'

;_=\'[.j proyayel .uma sól,u= Rua PanIa (;t:lm_éS - (j {,3, -_ CURITIBA _ PAR-�NA'
I,'itn n ..sse �ed:ído, quan- ::!

lo fi' del'e�a:, ji anL'e- f.nmlJU_IIIlIlIlIl_I_III1_'lUII_IIIJ1I!1_,H_'_"ill_llIllIIIIlUilJUlI'lllilll1111111"11"'1.:,'
!'jcI'lHcnle' havia di);.) - - -

I I ....

qUe . é':,t;-trin jwcpal'ada
1,:11'.1 li evénlmílidade de
.IU\ IIOVO julg,lmcl"lto.·

--- ..
--

- -_ .. _---.----:-- .......
c O R _.p O ,-s

-

1
Inúmeros atestados médicos e de desenganados curados ra,

Ipidamente- das mais iliversas moléstias, provam a eficieneia.
do �ITALISADOR E.f..ETRICO WORMS. - Ene. no Rio de
.Tanen'o - 17, 111a .Alcíndo Guanabara. 6, andar - Sala 60G
RIO. - Em São Paulo, demonstrações a domicilio, . _'

�.,.. __.�

) �\l'jl,ç á Joinvile?
. V!aje com' Beg'Úrança ,

! R�.sel'Ve sua IJassugem PIlIQ )
.

EXPRESSO 'l'TA.ÍARA I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"Bugp�nos'�
me r i ca De il'ôiIlvila

SoNinho � "essimo ile�ernpenh;' 80 ittl\f
iruliscutiveis O Dniio de Jimbó sobrepujoulJogou 'd=sfalcado o' Gua,..�n'

Campeão da segunda divisão da tR.O. A"u:�ae�dea:p�i!'!sd:lIg�:':::do
.

-
� , ;

elos

Côm méritos
o Vasto, Verd'e Iif

notas5 x' 3,a· contagem linal .. Os·marcador-e, iii Juizes - Renda • outras
i,Eset':VCll .JOSE' FRP.NCI3CO grncide multidã� se diri�ia pará. rantés do UíÍi[o pela €'Iásti�a' que o IÁrtilh�liJ'o do União ehu

l,K!H,,,UT" ,['áJ<iclailf"lmt� jJ�IHl lo' campo da Avenida ,Getulio· contagem .de l:f tentes contra 1. :LasSe com mais ef'Icierrcia, em

:.Ji_ NAÇÃO" Ó.'Ó:
•

tVargas: -para. pres!lnciar 'm:l�s .e 'RQllve. um Intervalo r·li'ra que. a gôl. O vasto. Verde rue,u com

"

uma {'mpolganfe íutn, Si nãa- .chuva cessasse, uma .vez que o, grande entusiasmo, mais
,

A. 1)artida d2 'futeb':)] travadaj êosse a chuva. torréncíal qus de-· gr-am,!,do mais' pàr'�'cia Uma pi"- 10i capaz de ,evitar a derrDta;

domingo utt.ímo em Tilnbó, u,u- sabou momentos antes, da, porfi)9!, eína, de natação, do que mesmo Com ""'ta vitória c União de

níndc. 'frente a fr' 'tli) as, equipes tirando por completo o ,bri1h:J, da um campo de futeb!ll. 'Ces�,1rido 'l'imbó co lor.u-ae em postçâo

principais e secundártas da S. pe'le:a t�Tiamos sem duvida -al- a' chuva entraram CP'!. campo as bem ,previlegiada, para a dispu-

D'-
, , duas equ,iriés, sendo. aplaudldus ta no ano próximo do campeo-.

. R; Uma'o IOl\ d e S. D. Vasto .guma assistido a =el'10;' partida -
,

V2rde de -Blurnenau - carnpaâ' de futebol rEdizada em, Timbó PI'Uá. numerosa, àssístênc.u, Dé nato da Divisão de 'Am tdoves da

lI:! divisãu d e amadores da LBD nestes ultimes tempos, Ainda antemã:J sabíamos que "ra im- LBD. A peleja foi arbitJ:J.da na

da
'" '

possl'vel presencl'armo� qualquer primeira fas" p'='lo sr. José Ro-
__ o estava senda aguarda' com com hem tJmpo ('J::ltraram ',em .',.,

intet.'ess.e, incDmum, j:.or pal·t.,e, d? c1mpo 'as equipes d� aspI,'r,ante,s, jogada técniCa, por parte d.os cha, que pOuco ou nada conhece

1 '

'

, �+ do'res pOI'S no e'stado em de fut:e'})cL s.. S. apitav,l somen-l'u J11CO, ('sportlv,), de Tlmbc.." precisamente ás 1.5 horas. Após, c_,.�,en, .

..

.

T U,' o encontrl-va � carop'o o te laterais e tiros "e m!'ta, Não
ambern não '21' ,f para mC"{)s. 'o vinte minutos de jogo, désalJou q -' s,e ,,�, >, -

qube visitante além elo titulo, de o t€m1{orat qUe nã'O imp,e'diu a jogo era de bola para, frente, evit'Ou o jogo brusco, ,que si não
, Fn"t� ort�l' de pra:"e c01uhe foss� o espirita, desp: rtivo dos

(:a.mpelio QU2 Dstenil, viria acom_ re8JizaGão do f",]),oritiv�, pr02'ra-
d � ,�s �,o " ,

- - U'- dar <l'da 'O nl'lbe c��tendor.es, teria prndomin:J'dop:lllh3da d� Lid" 1", os F('US titu- made, De,pois de 90 minutos c:e ao nlao a Q 1. � ,
" �

I
" Blu "'nau oe ntrou o ""'an sem que o J'uiz desE,e importan-

.
ares, dh;jJost-o a derrotar stu j02'O sob uma forte chuva saíu.ue m. ,�' c m >o"

-

1 t
-

'd d' os'c-o e logo ao 'J I' u cia. PreJ'udicou .sensivelmente o
Je[!, '2.11 ;�goni,;ta. Desde, cedo uma vencedOr o esquadrão 'de :Jfpi- e lSp l�a' s ... fi n -

t d
.

- 'o d CGn clube de 'l'imbó, c: m sua arl,�i-.
li:-X-X-X-X-X� X _ X _ X -'X-X-ll

/
os e Jog'J. numa J g::' a .

-

�4���'," -

'_
fú�a !la. .zaga timb'c:nse, WaIde- trag-'m, parcial. F:lIhou ao y,on-
1'1"1' mnrna o nrjmeiro tento da firmar o segundo tento do "ftS

tardei: 'Não esmorec'�Ín ós rapa- to Verde, pois a nosso ver o ,ja
zes do União, que vão ·gado!' blumpI;!,'Uense e'stava com

.eill hú"ca do empate', Este veio..}Jletamentc imp�ldido. Na segun-
,

11 'minutos: nímia jogada da fase foi sÚh'Sf.itlli!lü pelo sr,

;;(m j)J'I!r,ensõeq d, ES)Janhój que Arthur Pi'l�M. 'DJ'rigindq 'u. par
d€ú Opoj·tnnidarh ' Ari engulir tida c'm !TInis acerto e a, con

unla J,,::;la, que mal chegr.u aO N:nto de' Hmho!'\, o SI', P��'Zza:

I
fundo n" Meti!. Nota-se' n('sta al- fOi irlÍparcial" marcando "om

turu �·and", entusiaS;-,lo' em am- segurança todas ,1S faltas neda'

lJOS 'o� céntendorcs. que a :odo segUo�dü fase. .

; o custo bllo:c-avam o p'oal d.e de- As equipes entm'rum 'em com-

I
:::mpair" O Vasto Verde mais }:'0 com a seguinte formação:

, Va:-,"(1 Verde: Ari Mo·::tti e Vi
accstumado em gram�','dos �!;cor- f'Ó: Tiurra. Osv'Jldo e Cai'lns'
r.egadi-s. llpareceu c'om 'malS vo-

11um�'
de jogo ,neEt,l, 'primCira fa- TobilS, Ncitzol, Parnplono, ''Val-

se. AOs 25 minutos' de jogo, Neit- d",...,n� ,e Mano.

Z'f! conquista. com um pot�nte trnião: - Juca depois Curti

cbute ° segundn tent,� para, .oS
r,,<>n '" Bllbi: Drui 111, I.<lugo e

sew". Fúi uma jogl':dQ rápida que Lu�"; Espanhol Mior, "Verner,

envolveu toda a def:Y.;a do Uniao. Heino e Marcili'C',

Dada nova said 1, o ataque de A renda dA. peleja, ap"zal' do

Timbó v;')ltn a pressi' nar ,�, me-
ehuva, que cl,iu niomentos alltl's,
fol bCa. Passo'! pelas hilh"tel'ias

I ta guarnecida nor Ari, Que em-
do n'''ffi]'lO do Uniãn a imf.,ortan'prega,s', a, fundo par,). não per-

mitir II rmedn de �'''U '2r('''', Wer- _C_ia._,_d_e_�, !OO cruzciros.

Tler aos 118, minutos de ioga, rr.l"n- -4CI'"..J.:r'..,q..h..?"J!"'''..)'"J'"�.rJ.:r.J.:ll!!

, �;&I�{;±�!����;���, Dr,ORA1I�ojsfxrDe�orl§-cio que ,) União v"nc',�ri'l. a par-- Stida, p-ois os rapazes do Vasto - Doenças de Senhorás - tl
Verde tinham df'élido �,'!nsivel�' Tratamento e .operações noS
mentp de produção. Si não fos-. HOSPITAL s. ÇATARDrAR
3" o trahalho d,) grand'! zaguci- Com;�ltório e re�,idencia _§Nro Moretti, talvez o Vi':'Sto Verde'
',eri:í. 'f;'ofrido uma gralJide �olca-

Rua Bom Retiro, 253 Fone 's
q[;, O tpnto de' des'.!mpate, veio' 1258 ,(em frent<l ao HosPltaIg
;O" 10 minljt,�,�, Qlll�ldo MiOjO Católico Santa. 17.t11;.:>-1,).

Ago.!driblando toda ti defesn. do Vns- ,i ra ConSUltas' da:; !i,aO iiI! 12 !l

to Verde, chutou sem f'.j'lclal;ã'O dall 2 ás fi l11's. � Elumenau'
ma.rcondo c te't'ceiro t-,ll0 do R��..rJ"J".........r�:::r..r..r........r..r.J"...I"....c{J
Uniã,:;. Continuà.m 'os loc:1is do·
-ninand'O territorialroenJe o pl'é-·
lío. dlndo grande trabalho psr:.;'
i defesa CC ntráril:'. ,Es,tova, es

crito que o Vasto Verde .empata
ria mais uma vez a partida. Ao
'ler cobr,ld-o' um tiro de canto,
Curt saJt:" e de. murihec'aç-o reba
te a pelota. Esta é <;hutalla por
Pamplo:ri:�, Bubi querend 1 re·

chaça-Ia de: c,lb·:;'ça. não é feliz
na jo�"da, pondo a hola, TIOS fun
(I,:;s de sua meta. Com três a triés
no placJ.r<'.!"". rE'solve,m . os timbn·,
"'n!",�'S terminar de 11m,l. vez por
todas as pretensões do Vll:;to
V.erde. Lançam-�e ao lta'lUe
com grande disposição e cons'ig
l1.am mais deis tentos por in
termédIo di)< Reino 'aos' 20 � ;:;0
,"'JiniJto,", ,rospectivamente. Est I_
,vá .de:eretada a deú,o:r'à do e1u
be de Blumenrm. que, nã,?' foi
�"na� dp crnter II arran'cada fi
n11 do' Uniã.0. Conf;::rme friza
mos :aCillia; o pre,li'o' ni!o of"re
Cell cbtlalauêr i')f!i.iln técnicp',
mas agradou p1tnamente pelo
,ontÍ1sia�mo (:rm' nue os' 22, j'lp:n
,l,,"r"� l11t<lra'n" V;""c'u <l cJuh
de Timbó mereéi<l,'méntf\: t,oj�

Moléstias do figado e

Prisão' de ·.ventre.

Guarani F. C., €xcurs,i'0112n- f!omJl!,,�:ltm(Jnte i.!l-experiente,/> :f,a- que estámos acostumados' a ver que enrraram. 1;0 ,�alt'l.rfm ;Ü:I"m;;f::
do domíngo ultimo à Jomvüe, r-a ��t�.tarem Il..m quaarotcomo o.wai:; :>�_' zaga f{Jrro<{df��p-r 0- nutos çip' ,Jempii; cDmll�ll(t}n��,�::
foi derrotadc. pelo Amer-ícu F� c Am'ériCI�', que, "dig.l-se de�pas- távío e Wern-z- esteve fr_quis�i- no leglr de Michell ç ,qno" este
C., pel], .e lá.stlca. contagem d� .l() _:"g�m, '�;;La a traves.s arrdn atuai- mi r, derxa ndo-sa envoivcr com ultimo devido a lima cúntusã'o,
a 1. E' quasí inacredit�vel que mente uma granda fas'\ corrtan- facilidade pelas tramas dos co- nada de utíl 'fizeram,

, ' ..... -

um conjunto' corno o Guat'�'ní, o do em suas fileiras com grandes mandados ue Zabot. Baia entrou Os quadros jogrrrarn com ,as

.quai vem se apresentecido entre jogl.i'd[,res. como zabot, Badeeo, no' segundo te'mpo em lugúr' de segusntes constítútcces: I '
','

nós como um '':i: s bons quadros Cacada e ainda Víc.o C C ilico, \V€l'n"r, tendo se saído melhor. America: - Hui (P..uhinhú).
que militam na:L�D, venha a ser' recentemente contratados pela A linha medí i, com LJ.c'.:va, G€S- Antonío o rrtbs e 'vico (Curt'r..�
uerrot ado por uma ccntagern clube 40 10;['. Rubens Lopo. 'lpGano para. cntervhalr, não gem+; Jbnaírn, Dinho e CáliCo';

: tão alarmrmta, comprometendo, A 'O.pre!3entaçã-o do quadro "bu- apoiou em momento aigum o Q- R"nê, Jj::ucJit1es, ZabOt, Badeco e

em parte, o pr-osttgto q'18, g. se grino" era aguardaón om J"Jinvi- taque. Saguí não' niar�av;;,"��- Cocada.
o futebol 'blumenauense litaal- le 'COm grlride interesse,' haja bot e Würges sobr�·cacregado. ,Gul.eraní: :paniel. otávip", e

ffi.mtc em nosso Estado. O qua- visto 'à bpa allllistencia que afluiu devido a atuaçã� da <:aga, jogou' \Verner (Bóia); \Vürges, �a(!av 1

dI'O de It�upava Sêca, que para ao Estádio da Rua Duque de Ca- mais recuadr, deix,:'n<lo 'A('!lé e 'Saguí; Michell, (Luizinl!0l, Li�
.este eCimpromisso não poude xia>', ' completamente Eoltc.. Irritf)u-s'� no, (Nco), Bodin�,o, ,Abrel\ e
contl-r com três de seus titUJ,""

.

Pr=dsamente ás 16,30 é dad'o contra uma dcciEão do arbiun, Nandinho.'
,

Tes. não possuindo rfsel'VaS à al- iniéio a ,pugnl, sob as crdens d:o o qual Vínhl,conduzindo o yg'l ,A arbitragem do oncontro es�

tUl'a. viu-se na c� ntil.;gencia de árbitr.o Ama.ndus Cardoso, da péssimamente .e foi expulso de teve a cargo 'do sr. Amàndus' Ca!'
lO'nçar em nlfl equipe, elementos Liga Joínvilense, de Desportos, campo, a.o faltarem 20 mÍllUtos d'Oso. al'bitro da. divisão princi:!:;';l

O ataque a,me,ricano dada �, pl!-rjl1 o término da �eleja. O da LJD.
.

S. S. dirigiu Q pn-
fragiJid Ide dá def2Ei:" elo Guara, quinteto atacante, meSal') Serl 1io pe�sim lmente, ,demollstra::lpo
ní, nã:o teve dúvidas em marcar contar 'com o 'ap'Oio da linha in- completa ignorancia das regT!W
nada menrs de 4 tentos, por in· te1'mediári'l, TIl'lnou, na primeir') de fut"bn, Não comPt;eencferooR
termédio de Zabot. isto nos pri. pbriodo da luta, jogad 13 ]lerig:'- �mo pode figurar cOmo juiz' ir". ,

meitos 25 minutos da pt'inF�il'a fC:i" para o areo advers3r:o e si primeirr� divisão da LJD, 4qüi
fa>;c., O quinteto atau,nte do não c,m'eguiu marcar maÍl; dS' em BJumenau, na nG"�a divisã,,}'
Gcla!·1.ní, mesmo S''!m 'o apoio dn 1 lentll, 1'0i devido a pl'!'i",; 1 de �ecundária. possuimos, cl'bitro!'!
linh!l intErmediaria., crneEguiu Rui '!1IP logo de inicio iJ�rtiicoul fl·fJquis.':imos, p�.rém, T)1uifil nlf"
Cl'i:u' r>�r vezes_ situnçõe:l <!iri- ,lu", dr·reslls esneiaculn,'-�. [,o IhCj·.,,,, Deixou passar em Lr':n
CPiR 0<1 m'co gU'j'r,:lccido por Rui, Jef:endpr umn'�b(1I, (;'i)JC'''l'.'l(l:! '(':lo; nuvf'ns dois penalti!>'<:om,"ti
dando ensejo a que este prati- ]lo- Un!) E um til·... II " '![;'iTI:ol "lf'_,,; pm Lin'Q. (lU311do Htf' 'fp_l
cnsse duas dEfes JS espetaculares. loupa desferido pO!' Abrf'U. (;on- II ,!llc3do dentro d 1 ,ÍI'E:1. ' ,"Tun
Bodinho,mat'co.u 'o tento de hen, �',"gLlisEe -:; Guarani mrlJ'C!:!I' F',· dou d:!Í' ti'rJ' ctt' ::neta, Ilmru. l;l�lrL
ra para ,os BeuS, I::,'inda no pri- tes dois tentos, talvez � 1)')"';.1 1 que Hui env'iou 2' c!'can1.p;o,
meiro p_eriodo do tempo regUla-I to�naSs8 um laspe?b llif;'l'cl1,t '. (':'�n(" o b� ..!deirinha ti�ha r:�
mentar. C:m o placard acusan-,

Na,J queremos dlZ-er <,om l� 0, un:J11do cOl'ne!'. A j)l'úprF'L deJi

de 4 tentos contrl 1 favoravel a que o qu;'Jd! o "bugrin'J" C'.1:F(- S3 americana coloem.: .?� pu r:::! !;

equ'ipe ruhra terminou o pri_ guiria vencer ao Am"!'i.�?, pro. ('chran<;a dp' e,%�anteio e cPn�

I
meiro tempo.' rém, com deis tentos log,') lI.: mi· supre".::!, geral S. S. ;l.lewi.l 'lU! o

Quasi no fim da primeir I fase !'in
.
.os comandados à? Bodinho mr.slTl,j nãn eXistiu. �ão quere

�esabou sõ!Jre Il' cidade um fo1'- não se en�regal'i-am tã::! fiJciJ.men- mos com isso, just.ii:i.;1r .a derro

te t('mpOrnl, c qual prolongou- te
..
Dos ?lllCO ::taca!l_tes, ]I,�Ichell tn: do Guaran'" De man<:ll'a alg�:�

I se durante todo o t?rnp'O reg-u- fO! r mal;, ir !(;'o. Altas� O love�l ma, COm (' �lla:ll'o que o Cuam�1
lamentar, alagando comple.ta- aÍl�Cante a,tu-ou na ponLa e-"quer- lEvou a JOlJlvlle. tornava·se dl-

t,mc':1te o gr.lmado" ' d�, portanto, fóra. de. sll� lJoSi- fici! .cbtel' um resuitado honroso
, Com alguma3 modificaçõ�s v: 1- çao e teve a ma�c�,-Io C I]lCO, um p lra suas cOres, ]TIm suma a ar.

bHl1 as equipcs a1 gramado, d�s mc!h_or?.s medras q�IC
.

o
.

fu- hitl'll.gem d'o sr. Amandus Cardo:
mesmo sob fl forte chuva que c3i2 t bD.1 Jomvlle'::lse P:OSS�ll" LlllO,' sr, foi ppssünn.. h'oerivel me�,mó',
COpiOfI'!Tl'H!nte. 'Nota-se no qU3dr,'J Bodl.nh:>, �breu ,e .Nandmh,a, con� provocarído sua;; 'de('i�õe.s abiur
do América que Rubinho suhs- segUIram ImpressI!)I1'lr bem nO düs risos l:Cltre fl '-Jl'olH'iu.' tal'C'i,
tituiu Rui ne' arco e Curr3gem primeiro tt'lnpo, Luiz',:'!ho e Neo, da americana.

-

entrou no lugar de Vico na Z:Jg3, 'I: - X � X - X - � - X _ ... " - � X -:- X
O Gclaraní fez entrar Baia. Que

__ ���,�_�� �__

�mhstituiu Werner, que vinh l' a
tuando de, zagueiro direito. Aliás.
�oia devia ter int�g;ado a 1!qui
pe desde o inicio ('O jogo, uma

vez que Werner é um elem�nfo
muito jovem e sem traquejo ):>ar.1
atuar ma er'uine titular. Boil
emlJ.ol1}1 veteráno, po!',�ui mais

eX}Jel'i:neia c senso de marcação.
Nesta sf'_g-unda fase 'o Amedca

m'wccu mais fi tentos por inter
medro de 'Zifbot (U;'Cbcada '(2),
Renê (2) e Euclides (1)�
No quadro do ,Amo l'iea, Ruí )lO

i'!'l'CO praticou boas de.fe=i'l. E�ti,
eUI geando forma o al'queÍl'" 1'11-

hr-o. Rubinho qUe O �,UhStitlliu, no
s('!Tllndo tempo, teve pouco tra
balho, A zlga formad,]. per Anto-
11'iO CarlGs e Vico na primeira
fase, atuou cOm Vic'f) em pbno

'

superior. Curr3g�m que o subs-,
tituiu. eseve regular. A Jklha in
termediaria teve' em, Dinho" ['

seu mf;lhor homem CalÍco como
médio direito 'teve bom' desem�
p�nho e Ibraim apenas regular.
No ataqtj,e, não b.1' nom"s a

destacar, uma vez que. t.odos, os
seus integ-rantes. contando c·om

mente desOrientada, não tivernm
uma defesa contraria complet!
dificuldades em marcar o rosa_
rin de temos. Mesmo assim. Z'I
hot. r::abresaiu-se aos demais,
marcando nadl-' mP'."los de 5 ganIs.
No GUllrDní, Daniel ,.,.pt.,ve

num ,dia negro. Tivesse D2n',,,1
ntnado mell:lOr e ," conta�'em Il:í
ter'in nltr!",na3sndo ;) 5' t�l1tl)S,
DGS 10 goaIs que sofreu, p',lf) me
nOf, 5 fOram defesCrtveif'. E' ver-
, .1 .... r .. l .... ""-nf"c11 "'''''n1_ 11Y ...'� '7::;1":"""

h'c::tant.! frHf'.:.rL Mne::: ITI.p�p"'l", n�-I..... im o r"rouciro !jb'l1g'rin.:)" lião foi
nem a sombra daquCIc ,Danit'l

(
_,
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-
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-
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Vai a

s. Paulo
�IAldo Luz',o

Cam �uas g-ual'l1lçoes, o

Clube. d� Regatas Aldc- Luz,
de Fl.orianopolis, t':lln:n'á
Parte, nas regatls que v�c
l' , 'lÍZ31'-Se em Sito Paulo
no próximo n1ês. dia ��5 �
28. promovidas 'pela F'edê-
nwão cl� Rem') de Si'i:o Pa'l
lo. A intenws -rrepar,1tivos
vem sendo �uhlnt'tlc1os (J�

remadores do c lmpeão es

tadual, qu.', tL'm grlll:1des
rosf,;hili<lades de êxito, da
<.1a as ;.ua., r2centes RP�ê
sent 'çóes 1:0 Campeonat0
Estadual.

Hajaí - JoinvilG .,-- Paranaf:uã
Paulo maldeaçã?) Rio

- São

VIAGENS
COM

j

D,OUGLAS DO-3

'f'oi )'11�,i� tim� em rn.n1t:o, pl'inei
r!"�mente )-0 �'I2'\m!L'l :rllse', qllp �i
'1nfl l"'_"�l"r"IU rruir..';' trn1". ....

·:; de\'e-

ciona! do fígado.Use 20 gotas de Cada
vez, dun:::nte 2 oú 3 meses.Não encon
trando nas FARMAcIAS e DRO
GARIAS, esci:evá a(}.' depositárJo:,
Fazio & ,Fazio - Rúa Torqualo Bahia,3
l.o andar ," Salas 3 e 6 - "Salvador.

AVIõES ,PARA 2;1 l!ASSÁ.GEmOS
.

-

.

j
,

TE�ÇAS, QUINTAS E S.;\BADOS:
Itajaí - Joinvile _ São Paulo Rio

Itajaí _ FlorianQpQlis - Lages -P ': Alegre
>

'

í'
'

QlTARTASf SEXTAS J� p01\UNGOS:

lJONHNGOS:
Itajaí - Lages

1
i

continuação às segundas a P. Alegre ·1
J

do ôniblL<; da V{\RIG ás 9,30 da AgeTlci�
',I,d{' Bhunenau a Itajaí

----_-,--,--, --�

Parti·dã,

ecawmldores. �
,

De Noite &10 Sul, iii' r.de d.

O'

·tio BrUU'_
AUSENTE DE Li DE,

DEZEMBRO ATE' 10 DE
JANEihd. '

f�M-airfííâs::���
� ,". ,ti Ir,'CII.sfu ra ,I

E I
· '

I'
Id I' ti

: �

I] '11 .� lloVás e usadas; das me-

m PUJt . aCIUou B a, I1s)va II �:·'.::ã.�,;;�r"�!,,p_';
•.

l\1arcHio Dias empataram por A prelillJinl!l� foi' yeúcida' pelo S
'

1 a 1. Vllla peleja regular, Estivá ,])01',2 x 1, lendo a re!:- ',8 :

.

é!gO acidentada, pois aO' ser da sfdo de Cr$. 3.8(jO,OO, O, g• -expul'b de campo, Zieo ne- :rvlar6lio formou cóill Re:nal- R , -'

gou-se :l sair, pennal1ecemlo do, Ad e Gaia; Adolfo, Sehoe- ,� "'. '

"',.. S . Na, :lI!�ração. efetuada, jlO i Sachei'
em campo' a'té ,o final do neu, e AJ·tur;: Oscar, 'Os\':11do" ,98 'C'.'SI uDtl!:S' I

(lia ,� de dezembro de '19,}O, .IO'sele Pereira TIlime: 2r,q.
malch, lima vez que r.ão havia Vaniloo, Zilton ,e Edi. �.;sti";1

. �,: ,1;'. ,Si �o�- escritbri{)s da '''p"H<,>-1 vOII�S.
policiais par;) faze-lo retirar- va: Tuen, \Iarú e

'

Gellinbo; 'llua 'lã de Novembro, RadiO C1_u�) de DImner.au. 10-" Llddy B<ll'l'eto Puetter: 8:,
sr. Oscar do Mal'eiio e Cale. Bentinho, Moleri e Careln; g ,_'_'_ N. 730 ---'

I \ ram vel'lflClHjOs os segulI11.es: votos
Çll, do Estiva, foram expulsos, Morgado, Cãleça, Arlll:1l',,!O, R

_ B,'L iI ME N A "ti - reslll_tados: ,.,: Irma Zibe.ll: 51 votos
pelo árbitro Hemant Fel'l'e:l'a, Zico ,e }\firo:,' lk:r..r..Q""�..r_""'��' Urlla N.o 1 - Lonfeit:1I'lU) llka Pfau: 3.0 votos
que falhou hiístante. Morgado ')'c�tq?TI]JlrCíi: Liane OUe: 22 votos
colocoll o Estiva em y,mtn!:{em

------

..

-

.. -j IlOlla Gr,eul: 9 yoto�
Gel'da Kuehl: 1 '\'oto
Votos anulados: 1 voto
Urna N.o 2 -. Redação da

",\ Nac;fío"
"

'lrm�l Zi'bell: HIO votos
,Üddy [Jarreto ,P.úé�iêl;: 1{t
votos.
Resultados

'Y'!n� ......., h'nner·fl'U.-.l
1V[-r�t.tj mI!' llnll'Ol1 """r �r.mnh,
,fon O rfil"lriite nt -'.cnntp . Wcr·-1H:-r.:

'dan(',) Opol'tul'jdade Jl:l.l'!l ;t<'ILIAL BLUMENAU

RUA, '15 DE NOVEMBRO, 742

; TELEFONE 1 O 2 ii

prlJn.rr. �
001 ___

iii

d�ib�oqe

�
:: 'll11l1l1llllllnlllllllllIllmlllflllll'�
·S FRAQUEZP,..S E�i[ GERAL' .i:
:: VINHO

-

:: GREOSOTADO
? (SILVEIRA) _

.IllUHllIllIllÚllIülluÍlllm::mlll �
tot1).is

iQ51.fQ,.P,A'l"JO"'AI.
�;,i.,f,.n"

,

OONOESIHONAIU ORI

Breltkopf Irtn�tJl .

WABroCAÇãO de ea.rroeertslI :::om.:r,;j'�jf:�
.

camiiihões 'lniernalionol par,a pr••

Ih<H os�ístênêiu mec.Ônica ��c��,

je:
'1.0 lugl1l': Jo :ele Pereira
Thiene: !}(j(j votos

2.0 lllgar: Llddy
PuetteJ': ar,3 votos-
3,0 Jugal': Jl'llia ZiheH: 111()

votos
4.0 lugar: .Liane Oti;;:, 15a

votos

Barreto
conce$sion6riQs Internatlonal .d6MI

.

pra 00 ,dispôr dos proprl:et6rio;t,_

lug:.1l': J1ka Pfm: UG
i'Qt,os
'fl,à .Jugar: I1ofll.:l Grêli'l: 77

voiós
7.0 lugm'; Gel'dil l{uehl 3,1

,'atos.
Yotos, anulados 21 vot.üs,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ar as

o l\UNJ� TRO AGRICULTURA Nova Iorque, :; (DP)
Noticias de Menpb'is,

estado de Tennessee, dí,
zem que seis bandidosl de
Chicago assaltaram, à
noite, o elegante clube de
jogo "KenneI Cluh" em

Bvhalia, no Mississippi',
Durante cinco horas, os

frequentadores foram
mantídosr sob fi ameáq'l
das armas, enquanto ou

tros bándios nrrehanha,

RIO, �, (l\Ierid,) - "A ele- Grande e Paraná. testemu,
vaçâo do �011�llJI10 é tão

apre-llihei
o produtivo trabalho que

ciavel qUe uno pensamos em 1]0'. mesmos se realiza nesse
evitar a tradicional importa., setor ngricolu , Alem das vas
ç�10 des�!e cereal da v izfnhu tas faixas ocupadas pelos tri_
Republicn Hl'gentina, Nosso �;ais em cada colonia se en ,

cmpenho é não aumentar a coretra um pequeno trecho
quo,ta da importação, E pro- ocupado, pelo trigo, sinal de
duzlrmos Itambem para que que o interesse estú se gene.
::e afigure melhor- nosso equi, raliznndo .

lib1:io economicn, evitando-sr, A liús diga-se de j):lS"ngem
maiores gastos de divisas", nere';cenloll o ministrn __

Foram e<tas. as primeir-as lião se compreenderla qual-
jialnvras do ministro da :\- quei- fOl'lJla de desanimo aos

g��ql1J!tll!"3, senadqr Novais t:griclllloi'es que cultivam esse
Rr;lho, quando ;a :repoI7Iage;1I iurportun te cerea I, Portanto
j?!,OCllI'OU ,ouvi-lo .sobre a ques- "S llledlli,\s que o presidente
t,ao do trigo n.u-ionnl. no mo- Dutra vem adotando devem
menta em que chegam, <lU ser ampliadas no fuuro na,
Disu-ito Federal as pr imeivas ru qUe a cnmpanha se mten-t
remessas da safra do trigo bru fique dia ti dia",
!'ileiJ'o e tanto se faJa 1'111 mi
lho,
Referindo-se ú campanha {lo

ll·jgO naciona I encetada pelo
,t;aJ, Dutra, o SI', :-Iova is Fi
lho acrescentou:

- "A cultura do trigo estú
aS'!egurada e vitor-iosa. Ago·
ra mesmo, por ocasião da mi
n11a vis ita aos Estados do Rio

com a produção do trigo. A
nossa preocupação deve ser

produz ir, pelo menos, para
,lU por cento do nosso merca

do consumidor, Pois. com o

aumerito percapita, dia a

dia crescendo, devido 'às Ia
cllídades das comunicações,
dentro em pouco tempo atin
giremos a necessidade de 2
milhões de toneladas, Atin
girmos, na produção. o total
do con "11mo, l' coisa difici l.
Produzirmos li metade, .i:'1 eu

considero llllla grande con-

(\U istn . Nesse caso, teremos
l'OUp:H:O divisas e adquirido
certa independencin em re

lação a essa produção, outro_
ra totalmente obtídn no es-

WASHINGTON 5 (GP)
Desenvolvendo a 'questão do

aume�to das forças armadas
amerrcanas em SUa mensagem
ao Congres�o, o presidente
Truman hidicou que os efe
'Uvas destas forças' passaram
de 1.501.\.000- homens em [unho
ultimo a" 2:5,00,000 depois da
guerra da Coréia, ou seh -

um aumento de mais, de 50

por cento,
"Nosso ci)jetivo, até este-

ultimo dto de agressão - u_,
crescentou - era de ter um

efetivó globnl de 2,&ÔO,O(}()
homens, 110 fim do presente
exercito fi sal. Atuaclmente
estamos na obrigaQão apenas
(lo ponto de vista dos efeti
vos, mas agualmenta do ponto
de vista da produção".

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

L\[POHTA:-\TE CONFE.
RENCIA

1I'angeiJ'c" ,

vVASHlN'GTON j (UP)
O presidente Truman leve
Casa Branca, importante con

ferencia com os prineip:lis
"Ieaders" do Congresso-demo
cratas e J'EcpubUcanos. Nessa
conferencia, o chefe do Esta
do pediu a opinião do"4 chefes
legislativos sobre a ;posição
Que deverá assumir em face

da grave situação internacio-
nal, Assistiram também
conferencia. varios membros
do Governo, notadamente o

secretario l\far�ihall, da Defe.
sa, o chefe dO' estado-maior

Preso quando "fazia retirada"

Pretendia assaltar
bancos do Riol'fde J

Florianópolis, (Do Cor-

l'e')poIHlen te ria �leridionalJ
A pós ler cuido em varras

contradíções. o gatulJo Wul
ter Costa ncabou por contes
sur-se autor dos arrombamen
tos nas residencias rios SJ'S,
Armelll, Alice e José Rrogno.
li.
O primeiro foi l'ouba(10 nos

seguintes ohjetos: Uma ('apa
gabardine,"uma capa chantug
para seIlhora lIlIla ganafa de
cllamIJanha, uma de vYermuth,
uma de Biter Russo, Ulllll de
Cinzano UnIa laU de �;.;lf·di
nhas, uma de en ilhas, lltllll
de pasta de figndo uma de
pa5!a de lingu:l, um:, de aba=

mo, �l (Merid .') -- João da
Silva mecanico, residente em

Duque de Caxias, conrpnreceu
á Delegacia de Roubos e Fal
sificações e apresentou de.
nimcia contra seu palrão, o

italiano Carlos Ferrari, que
se acha no Brasil desde
1!J.t8 ,

Pouco mais tarde, o l11citQ�:'
ri5(a a"';aHlldo dirigiu-se
delegacia do 1.0 distnito
licial e relatou
{ldianf,lmldo as car-actertst!
fisiol1omicns dos meli_1l1Ies'
As au'lorídadcs do 1.0

'

entraram em contato
policiais da Delegacia de li

APELO DO PRESIDENTE 00 P. T. B.

.�.

HlO, ;. !Mel'id,) - Em en-
'

premes do Brusil". E em se-

'"re"isla r-o let ivn à iruprensu I gtli<!a acrescentou:
rlo Hio E' São Paulo, o presi- "Sou realmente purtidár+o
dente do PTB confirmou e de um governo de União Na

tornou ruais lncisivo, esta 1I1a- cional , Hú um inimigo comum

Ilhá, Q apêlo que já Iormulára ;1 c?'nhal,el:, ,o inimigo dos

"tl'avé, li imprensa, no sentido partidos" 1�1l1:l1lg0 de tod,as aS

da união nacional diante da dasses, 111llll1g0 do BraSil: a

Q'uel'l'<I, E.�sa exortnção eOil.
rlesordem. Seus agentes ne�·

.': I tencem t' todas as cores) poh-
lJl1Ua obtem o larga e profull- t' A 'g "vJ'(l[l(l (la S)'tll'lça'o'

, , ,;- \. " be' lcas, J'.. c, .

II::, J:epel CUSSaO, r O I ece I
't r

'

'lI melhorou c1i-
hOJe a repol'ta"clI1 o sr

111 e naCIOI1,
_

o
,

"',' , ma para a a<;ao suhvel'snra,
Danton Coelho, cmacterlZOU

U g modificá-lo, I'estabele-
"eu. !Jonto de vista nUlTIil de- r e

, ,

-, J "'� ) elimin ll"- ceudo a conflUnç.a pubhc.l ,nosc ,:11 ,11;.[0 I r,. .,

, rpsponsavcis J1e1o� destlnos
".\. rl�),�llnaO a�ol'a SC!'W u� do pais,

ma_.tl"m:�_a.?��teres��e�- E' chegada a hora da pala-
\ 1'a fl'anCa, honesla e energi
Cà, ,Ia niio cabem in lel'pr-etn
çiies sisi tinas, nem imitadores
anacrônicos dos frades de bia-
7,:;.ncío, A realidadf: es1-:'l a

exip,ir hôa fe, coragem e sen
so CGmum enfrentà-la com es

pirito objetivo. Temos um

presidente eleito que sera go
,erno dentro de se,,�enta
dias.

I F' imperativo jü1'l:llecê�lo
ali',rn',s de ('olahDí'flr.iín dirt"ta
011 iI1l1_i,ré�.1 para flue ele pos
sa realizar 11m prog"l'Umn de
5ill\'!lç'ilo napionnl.' Em caso
<'01111'31'i<1,' estaremos �lllima�
dos pela a{�iio dclclcl'ia
inconformado", do;; ilTcspon
sáveis e d05 ex[J'C'llÚf,tas de
todos os matizes Acredito
sinceramente que "iycmos sob
u regime 1)olitico que mais nos
cOII'"êm. Tenlu'rmos cDIL'agem

para defendê·lo e ilperfeiçoa
Jo" .� concluiu o Sr. Danton
Ct),lho.

CONFESSOl:

MOORE McCOMftRCK (Nave�açaol s�a. End. Telegráfico; TECIDOS
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