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Cumpre responde!' ao desafio CQIC,,_Q\, (, !.;Üllc'l',tL PC! ou, du;
dos comunistas, entríncheírn- J':lfj!,. U ;.\''''I'!':1 :- ..n tou O che
dos por detr:'ls dr 11m!! dtru- f., do) gOI'H no .11'!2enliI:.o si
tOi'id de Inocentes, co Cluh 1 L1:U u �d! flaí,� 101 a do campo

Il\Iilit::tl'.
com U5 armas da rü-, .1.[ luta. Assumiu atitude nos-

zão e dos fatos. A poSoÜu',r! I il contr-a os países das Na
qUE' eles procuram, hoje, para 1'13<"; 'U,ni:I:-ts, f'� ÍJct.lrOll negar

;. 11'::'11,1 (UI" e a JtI"iH�.1 ua cau
, ��--�-- ':t :11:at1.. Foi veemente em

... 1 j tIL � ao ];10;:0 ang:o-a..,
mericano, empenhado em des
[ruir G �l;;tPiIJ.:i totslítar 10, no
iJ1ilji,j" ,lilG{if"ll e- .1si:,1Ít'O

vntes '!;l sue!'l':' acabar, j.l
nüq poditt (.) e)-.e{·utn.'u argen
tlno I-',I.ü'dnr a lJosiq:io rle neu

t i-o que escolhe!'a, renegando
a s'na palavra e a sua fé, Ins
tl'il.ls em pactos solene';" ne

aociados com o>: outros povos
�lo henrisferio. Teve t.nnbem

_____ , __ ' ' - ---- quI.' ir :1 fiue!'! a, saindo {.o íso-

F I cI
lameuto em que Imsr-nra em

a v o rB v e o pre$; en te etra I :::� ��i���I:\���: .:�J:iü�:���áâi
,
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I
� concessêo o A .-

ono e �t"�! :;1';.°, '1.;:Úlf�·l:�����I, od����?�:���
,g. 9 \r5 g g .: ,I el]é]tOS \n·,!s. St'll rumo
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I
jlJl'a llre\'i.Jll1énte tJ·a��utO: nc ...

DO D, C. 1 'I �'.I" �ll�ldal'ieclade nos E�t!ldos
,,:n,el'iCailO', em luta contra

R10. 11 L\Ieriti.) Pelas dos lideres das diversas han- Iqueles que t�veral1l m,:is de
as poleru-ias do Eixo,

illfonnaC;'-'('S que colheruos ho- r-adas, ('0111 os qunis mautev e ,Iluas promoçoes em virtude

I ,\[;1, esse firme propósito do
re, o nhono de :\atal será íarnbem \l1ll 'entendimento.: <lo reajustamento. .iii gan�,I_ nov o Itosas do pampa teve ele
mesmo concedido novamente Debati(,,, 'I questão, ficou: ram um rezro presente de::'\a ,le�i.IZel'-<e corno uma fragil
u.te ano" a" funcionalismo l'Í_ mais ou menos assentado que "tal. bolhn de S;lJ,i'IO, cm 11l'eSen�a
vil e mili tur da ['!lião e HU- o abono só .ser,·[ concedido da De qualquer Iorma a ,'011- da, mesma, realidades da �'i7tarquias de prevldõncia so- maneira mats ameixa para {I cessão cio abono de Nal.11 ao da de re1:1\,[1O argl'lliinà. F�l
cinl, C111 caratcr econômico. Tesour-o. contemplando-se com

f
.
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1 .. , 110sci\'el resistir '1 eSS.1s rea}I-

1 •
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ld U1H'101':1 rsmo me lonas UH- , ., ." ,

t"-LO mesmo o uepu ,I( o sen- m il (TI17.el1'O" OS, :�er':l �l:es ses modestns. em que vêm dudes. um, dois, tr�", qU:1 1'0

[amin Farnh jnrorlllot� h�je que lJert'ehUIn dOIS nul cru-
<e11bO estu(lada ,is últimas ho, aIrOS. Y'r3111, por 11m, os �r

ao repel'tel', rtepois I 'e er

I
zei�'oc e, ['0111 essa mesma im- l:as, reclt!el' a autorização do !;:entino, da, dila_dura pe�'on,)s-

conferenciado a ('e"peito com Jlolta�IC[a as demni s classes
CI)IJ"TeSSO Nncicnaí para a ta que o j)a�� nuo poderin m-

o presidente Dulr l. Disse o �:lll�C:l'IOJ:es. . nel'e�s{lI'ia emi'l,:1o du pap<!l- sistJl' e�]! ,�'l\'er fOI'a do �:HChefe do Goverro ilQtJele pal'- :":ao ohstante o deputadO mcéda a_fim_de l'wilear as 1110('0 JlI�t(JI'l(,O, Era o que 1.,1-
lal1lent:u' que \'PIll acompa- João eleúfas, rel�tor, do ,pro_ d S );5'aS \ (:ondue na �é!. l,clg. letra .\.
nJ1nndo com atenção os deha- jHo do sr. Ben]3l1111�. l�al'ah I ..:...!._ _:_ -- --- -�

tes ('111 túrno do beneficio (' H ('omissão de hnai",as.

Ique se pretender dat' :10 fun. prelel1<iem I'cdnzir ainda llIais

AeíoJ"alismo. a despeSa rIo Tesouro, excluo
De SUa p�,l'te aclwY'1 jllsta indo I) abono dos p"r!';1 nu-

a iniciath a. Apenas f,'Zb l'PS lJlCra1'io:-;, n� IlOJlleadus pata
i.d.;ão ii bolse "m que fill'1 ela- dil'e]'''.Il� millislérios S('lil {Gil'.

lJorado o pl'o_jéio, determi- ('urso CGn forme a I:lh<:llt Ú
nando. índislinlamenLe, paga· uira, 'e os sel'vidOl'{'s que ti.
mento de um mês de "ec,ci. veram os quadros das suas

menta,;, aos beneficiados. E repartições I'ea,iustados, como

restrição porque o Departamento dus Correios
c Telegrafos Essa medida,
entretanto, deveria tambem
atingir {iS burocratas que per,
cehem aHcs ordenados e que
vfll"iam de 10 mil cruzeiros a

2.1 mil (,l'u:zeil'OS, PenEa o de

putado .1nua Cleofa? que os

na"'" extranümerUflOS é lI-

P�Llü,,:,lC f;.. ,

P��RALIZADOS OUASl TOTALl\lENTE OS :l\[EIOS DE TRANSPORTES � C()- A': m:6Jlii1iiS e; -aOll'l.é!S,::, os ! q,3�,_" "f"Je"collr['� f' IHesn:o o;;

O LEIrIO D,,'\ VI,A FE�RRE:;' /10 __ TRISTE EY'PE,T:'\ '/-·TI,_TL<.-) b31;oaqil�:lno�, COln i}� :;eu" bl'otinJ! ,�, !,�,;:;Lêi:un �db a� 'n::;t"Sl iit'Il:>'1!

BER"'rO PELAS l\GUAS _-.. - - -" _.J;" "-' sociedad.e hipocl'itn. IlU(' cc-ndenan(lo .'.1,,,' Ul1ll01.(.;> 0;0; a'l'o:>, tolr.l"il-

Rro, (} (Meriú.) _ Desde gestionado, de"abmllenLo,; no,�

I
gir a teml�o t�ntavn!ll. de:"es-' ]10l" enormc barreI!':!. PO]' su- os 'qur:.1do' pra.ticados á sombra. e1.1. n<Jir('.

.,_

- - - - - - - - - - - -

•

J
'

b' t d t 1 t tI '1' t sal "'1 111 S '1 O� cio','da-os, responsavel5 pBla ordem, Pt'!" ndn.""fijStI'3çaO ;pu-
11111.a hora -d,a madl'llg.ada dt; bairros e nps Sll mI' 105,. gen e çera a,s e lnu 1 I.né'n .t', I'e Il,.[ Pl·enH1. �O), ,e .. \,:,','a -. e.. (1:\ �"

hOJe torrencial aguaceiro cm cm toda a parte sem meIOS de o� cor }los soterl ados il,l� \ J- {Condu! na ::!.il jJ,(,_,. let] ,1 L, blk:a ,os cOrifeus da. pclític:J, infelisll1cmV muitos, deixa!!l de lado

sôhl:'e a cidale. Chuva copiosa' loeomoção, enx.urrada entran- tunas, ----�-- as suns pseudo convicqões qut:::ndo aVIstam, ::lc::'JJ:W'dil-I!le.s f) deus

e incessante nâO' deixou de : do pejos prédios a dentro, et:- ln!enso traha1ho roi desCll- do mOmento flue é o dinheiro, Compram-se e ve:nldem-se COl1:'lCiCll- -�------

Voltal1alll OS laí\aula- cah' um só minuto, parecendo! fim, um eSpet�culo verdadel- Yo�vlfl0 pelo. Corpo d� Bom- das como si não exis'tisse mais vergonha /Uem mais noção de hon-

dos �mprimidos que quer prolongm'-se dllran- I, l'mnel1te codtl'ls�ador. beIl'CS no ba.lrro de Lop�ca- ra, nem genl;;0 de responsJ.billidcde nem patriotismo.
São verdadeIramente lira- baIla e na \'11a de H\lJlHlIta, o E' necessaria uma grande revclução. Não uma quartelada ou

EUFIN de ROEU- -, te todo o dia, Em con,equên- I múticos os efeitos do tempo- que r�iio evitou, pOrt'lll, que!J mashol'ca ou um motim de rua. Não um� Jut(L de classes pl'econi-
RINGER, ALEl\iA- I

cia a vida da cidade está to-!] ai que está acarretanno e- pessoas morressem 50Le1'ra- sada por certos lPolitieões ambicios'os do poder. Mas uma vGrdadei-

NHA talmente tran�(formada. As

I'
nOl'me.s prejuizos, principal- das sob os escomhros. São as 1'a. rcvoluçãc· - rev.Jlução intEriol'. revolução das almas. E' neces

ruas inundadas, o tráfego con� m-ente às classes menos favo- seguintes as pessoas YI1:IIlJa- E, :ria uma. grandE tranSfOL'1l1ação. E' preciso que haja sincel'G de"e-

P
III

I 't
------�-�-A--�---.--·, recidas. As! residencias locali- das Iles�e lamenta\'el desa;- ,ia de procedei' melhor, aplicando melhOr t3mbem aquela maxima

OSSlle a ranslerencla das zadas nos lTIorrOS e encostas tre· ?\Iarla Penh"t e seus dOiS dos €va.ngelhos: - Alnai ...."";Ds uns acs outros. EJ necessari-o lerrn0s.

! �����n�:lH��![\l;�)�'a��:la;:ua l��lt i!�:o�� ��z�;n�:; \�;;���:l'l:/��� ��,�1 d�����3�"��a��et[:op:t�c;��a��:��� �c,f�zc::o;; I��U�:�:����
"uélino de�[thou em conse- 15 anos e 'Sergio, de 7 anos; Por eSSfl l1li-I'õ·;�., mOlal em qu� chaful'da o oeidente, )JOI' es"u

feslas f'enlena"ri-as de�Jolllln·v·lle �ência �o ���np���� un;l�Il�'�- �:l:�il�I:Y:a i���:::�a{�:o::h�:�b��� ���!)l��ee�,�,��,"��������l���e �;i��7�::�C�1::�:�: l;�:e�c;�:d�r�o�i�:
... I f���z��:����loía v'íth;;'as pe"��oai�: tino Gomes, da Polícia' Téc!1I' "mbientes enfrnquecedorC's e d� g8"1tes pllsilanime". Prepara'se o

, Hotafo"o foi palco das maIS c.a, encontrava-se de sen'iço Brasil pnra experit'nci'.o que fl'aC<lSSIlJ'am e o que é piór 'Para ,una

Sugestão apresentada na ultima'�Wreunião da SAI ���::," ����l'en�i��sab;���:� ��f,�do soube Ib !('ITiycl no- Juta �,m.plhan1e j qUe �e desenl'L1a 11l�(�jl����'i l1��:,g;=��I;���ls��
!ifOINVILE, 6 (Do Corres- Lange_, da Conlissão de Cons- Ylrtanl elnpanar o hri1ho das (lo jll-érlio n.o 90 na pra:u �de 1�(:nl1bt'lIt H sr!!. EUl H"P Sa, --- _ ..... _. --....,__, --- _a ��'" � - -- - �-- - -�--

pondente) ll.ea1izou-se dia sição, que sugeriu que aS fes... l�onleIll0rações. Reforçando a Bolafogo, proyoc,ludo palllcao espos�i do JlIotnrj,.;i 'I \lanllf·J �-�=�-�==",___.._ ....._ ...��.".--.-----�

t do corrente mais uma reu. tividade.s de 9 de março de .. "na alegação, o sr, H:ms Lan- entre os moradores. e, m�ls :Marcai ])1I:11'le S:I Ilcre,'clI Truman sol"",c.Blara" ao Congrelii'sso i111','-10 11',\ ses,le ('a SO�l'edade 1""1
.

t f' jarde, com a total 11ll\llldaçaO' iuntamellie "0111 seu I ilho de
,•. ., ".,

•

sejam ransferidas para ge a [rmou que, segUl,rja fora - -.
I I I' I

A:lligos de .loin dle. 11a qual o mes de Maio J'ustificando informado 11eJa firma cou;.;- d,IS l"ua....
'd'

menos de ;j ,lHOS de ](:H e. '.S_

um �,.�.," cre'd ...to de cl·ngo ml"'lho-es i.I b
'

,,' ;) b ui do 111'" 10 Caj',Oll com vida o lllOtOrisll, :':'l�ram {e a. tidas "urjas

'1ue5-1
a sua alegaçl:'i.o aos moti\'os de truto!'a do Payilhâo de Expo_ ""� ue�a an,1� o

t� fo" ,'0t I t
. 'lO pI a\ do Bo t g nlnborn, hOll\'esse ll'u lUl"aJ.Joes l'e a I\'Wi ao Primeiro ordem climatO'JoP'ÍCa acen- slção, esse prédio não poderá I1.U ' , 11fl. ,a. '. ''- "

d ·i'id II
•

dCentenário da Comuna. Após tuanrlo que, de "'acÔrdo com ficm' concluido no prazo esti- saíram fendas ires .1Je;;SOadas. as perna:>. Foi trallsportada e�, o ars para aJu a aos
iit· .' , 1 d 1 t t !\. mais grave OCOl"l:'enCla para o Pronto Socorro I)OS-

man es urem-se vanos mem� dados prec!O'<os e pOSJtIVOS, o pu a o pe o con ra o, cu se·· -' 1<' ,; 11 fOl' Dl0- 'd ' 1 T 'HIndo' III d d EE UUln'os d-aquela Sociedade sôbre mf's de :\IarC;o sempre foi é- ,ia a 31 de Janeiro de 1951, l�l�Ildha deI 1,oleI poreI, teve 1u-
SUl o (le (Iesespel'c {'l,I

.

palses a Ia os os _ _

r t ' " . .

mas Sit11 em principios �e Fe- ln a a pe as c lUvas e. pelo nome Ua e' iposa e do fi-
- -

( lversoS �SS�Il .�� :ssencr31Si poca. de chuva? torren�I�IS, e "da1: em Copacabana, na ladei- lho. Na casa 11.0 13, da 11Jesma

1.}a�a. ° maJOr )1'1 lU!!, l�U:0hdOS COI'Slderando alnda tO 1�1 etJ?-so
vereiro. Esse fato, por si só, ::a do Tabajaras onde ocorreu vila, sah-am feridas as sra�. \VA'SI:IINGTON, ü rl.'P) - Ifiscal. 1"11a fonte eompeten

lC:Sd?JOS qU� se aV1Zll1Ham, talor iue_ ger�lm�r e fu" IgU a';;;€\'erou o sr, LUllge, era
o de.sabamento 'de várias ca- Carmen Soares e sua filha. (\ j1l'(esidente Tt"Uman son.i�:i Ite i!\fCI'11l011, a propó<:ito, que

pc l�l a pa avr,a _

o sr, ans � popu açuo JOlnYl ense nessa mais uma razão para qUe a
esidenciais Foi um acon- Leda Soares, tendo falecido o ta1'{t no COllgres' o um cl'édi- �o pedido de ('I'édito será feito'

Truçao do 'Pavllhao de Expo- epoca do ano. S:1.0 fatores que sua proposta fosse le\'ada em Steacs!'mrento dolo�oso, sendo in- menor Antonio Carlos. lo de cerca fie cinco mil mi- em mensagem especial. c.')
Jt X ,. X X X.t �o[}sideração, tendo em vista- - - - -10;�" -,: -- X - - - S --- :I descritiveis e dramáticas as Na Gavea um barrado si lhões de dólares, para auxilio

I
próximo mp� de janeiro.

PODERI' O BRISIL TOBNIR.SE I Ml108 ���i��::��O m�::�::��ã� ������,v�::<a�,e�"!o;,: ��te.n��. f�;;'��� ��:. �l::'����r;:'�; .•��i-
. dd�E'tVn�d�, '";�jd"� °Ji'�'\':�

FOBNECEDORDR M!NGIN!SD8nE:�U. :!�:ª���;�:�f.��:�� I Romperam 8 cerco comunista os If�����;;;�l!::?;l,�:����;
ei21���· I��t�fI, \��!�;�(i�'j�U�; I J� fuzilel-r'os naVII·S dosEstados U':nl"dosnu' ��'.'lI�;l� 1��I����d�J'i���(' C'�J�����l.!:':.i,-
ter feito itlíens,1 lirol'Hí,:J,l.d� , laS ..hin's('s Esta llliOrhl.l ..-lU
do cl�ntenál'io II � ome11l0l ar,

foi dada :'t imlJl'en,a pelo !.:e�
) - 1 9 d Marc�) pl'opaganda1>G('a Raton, Florida, fi (I'PI

IclicOU
ilHe no futuro 111men!ae se en. e, 1·' l"pel:'''u<:':;ão TENT�L\l\'1. OS CLIINÊSES C()RTAF.) _,\S \lI ...'\S· DEI E::,�C.APE�

!ler!11 L«\\'::ItOI\ C"!!;HS. d,eJl"
()� 11<1' -- ]nt'

,
, . .

j
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t
. essa que t!Yi"'[l < �

, '.l. .'-_.
"

d E I d \1 1'01 lo 1·,·'I"'1"U-- � d "I".. ,,1no�mneneH- J a mms aHot a ,t Impor ancla em "'Irias E�t ..dus do Brasll. o �s a o :1' f
•

.. ,e � L

lJ1110�\l,�el�:'t"JI}l� l,.�ld��toanl't lilecish:as lia A,fl1eJ'ic}a Latitna. COmo ,ior. Hão �ó atr3"j,s" .lu imprensa DAS FORÇAS DA ONU '- CO LIN S RETORN01.1 _ \. CORE�'L\ 'd1?S Est�fllos f'l1ln·,IC'I\l_,.I, ,COllilt""�(,��'" ,I" 1_ 1'00 RI' a lU.. r.eceuOf'a (e rll:' énas prlnla", I ,I iUi1.hen'l ]JC'los ISSC :1Jn( a, J'f'Sl,(l lo!lUU , 1 .

fla\.'ao. Tal át?clal':lc;ão foi íol"- tiOS E,tal!íts rnidos, dest:lCan� I,;.'-;â, "'OScO�,?,,, �JI�)('nl')r'ttivú3 SEOUL fi (UPj _ A situa- le s{,tür do uOl'dê�l.: d:l Ctl' SEOPL, COl't,ia :\lel'idiollal, fII!l pel'r,tnnta. "(\Ile o "Ul(Jl'e I
illU:,lda (lur;wte a reunião de do "ue o Brnsij tende 1 101'_ P,�OI'!ll.,

,1\1_. '-�]d(' pl'''fu- "

r 0,0 da liamba ,!lúmir'a 1 •• , I""j
I

'

i I' 'A' d
'1.

, .' t t"li °;')('0' \'111 [., ,H. u ('lia das' fergas das Nações réÍa, nO\'05 e pfJdcro'ú', l'el(lr� (, '[_lI') -- I'J'gell!t' - Ai'ínuõl- .• I'
•

1G li: [a ,�Onyen(;'aü nmh a lHlI'-SP o jJrmcip'11 fornecedor.l ,.., ,

'd
'

i - '\ le' ou
•

C
..

1 't l'i:ia (. unp! 1,1<':1\'''' I
A�"ociaçi'i(l Naciolllll -

f I EUO lJOl' to. o U JI'! ,.. "; Ullida�, no nordeste da _orem, \,05, A guns ',contmgen es dtl ',{' no, pil'.'lllo,:; lnlJililre'i nor_ I
I:�içaO ]}()r

e-11ll3iS; ser f·O!,'I�l'[t1.'jo ao nd,la- paree� ter Be tornado mais setima diyisão pl'üfUJ'an! :-t- 1 ('-,'lJllerÍ('unO;:;, qUí' [I, f"'I;i.lS lfé, pelo SI' Ed'V\'&rd. E. MiJ1er 1 f t h' ..'
, • - -

Emento dos festêloS, pe o a o critica, pois os comunistas c 1_ bru' cammho pelas colllla;; c..)n� Llliatbs ": deti:;i','io Lili sul do \V.\.SHINGíni", ti ,I' i') .- i"'�
secretário dt' stado adJ·unto. t b I d !

..,

__ . _ _ de muitas Íilmi!iJ<; üe, ou TOS nêses cOlltinúarn a l'ece er ge a as, para se uril. ll1 Faralel'J Trlllta e Oito u..l'illl- (I Pre�idcnlf' Tl'Ul,.,,11 (' [) pi t' �'1iFrLwu o sr Miilf'-l' que â Yê!!... i '" (LTP) I t t ,. d d '1
' '

I " • .Ii
\'a lcano., u Estados, (TU€' recen em�ne inúmeros reforços Vln Os o grosso aaque a torça lie ofel ec..l' I esisil�r.ri;:; �.. (I� I mi.ér AI t:e.. I ;oüJici:ll"ln1 j.O]" r�

da n05: IJ:1Íses Latinoc '\.med- t f "d ...·1-

�''''"'
- .\:5 nova" e mor 1 {Ora;; al'a visit!lrnm 3 ExposÍ(:'ão e .. 0- norte.. conJllllistâ,<; chinpses, Por Ou� ,1l:1s .'onvi'l'sl1f;Dp<, ',-,I,l'i' ;1 SI·

;;:

"

canos torno\1-Se perigos;.. por� m].,; li,' guen a causam. lmrroi' J:'n" J'r'1,,,s DoméçllC3S, terem TOQFW, G (iJP.) - Un.{'n lro J:'1ctn, eonsidMi1"Sf' c·ld�.i \ ('7. ; uaf.'àu intpJ lH1Cioh:tl. lltf(Jr�
...� ''). "'"" íM.):CRçer-s �

(',u',� ;1 anw .• ç·,n d-é guerra fez {Is <tlm'h I!P todas as [,HSOaS declal'a"'o (7U"', J' a Unham pro- SEul 'L, te - 0" .quiuli:e'mií fuzileiro'" mni" iJn ii :1\'(,J .i lfl:'Hi" ,[flll' :Hnbo� o, .1;,'1'['" d,'
_ "

1
U '1"� -.. líi .. <1.i1iilJ fjt':'ur�!.itmio .. ema"

«llmc,nlal' SI][!S renfhs pI'OV€'- hone'.l:ts. Isto foi O quC' dec <t_ \'idenci"do ,1;< f"l'�ns parà fj;"- rw.n!Í" illlde.a!llo·icâlU'S, ".1 m'lriLima lÍ,' I�H llHI sold;ldll" estado fli;;Cldil:l!JI, i'Hln' ,"1-
u, ..dm@nlo, d.sanimD.

nicntcs dos produlos 'I'€'Il'ilidos rOl( hoje o Papa Pio XlI llu- SjStiL' ,JS comêlnoraç<ies' de 9 das, dizem qUe as {orças (Ja lepre ..a do Chm:in, ' omperahl aiiatlos (111(\ "l' lll'halll jwo.:d, ti os !l'Sulltos, o DI t,,�rmll,l l" fa.Hó. deb1lid<id" 1l""'1. �<lO e::,trlln;:;eiro- e aCl'e'iCentou ma apan;Ilte alusão ao uso da de Março em .Ioinvile, Afir- : ;afanlaria da rrJ.il'inha ,(1: da o cerco comunista· Chinês e mos no porto de Hamshul�f�. {-onômico paI a <) l'e,!I'Jl'iH1Il'"

qUl' agora êsses países somen. bom'ha atômica_ Sua SaruHda- meu aIlld.l que recebêra illU-1 setima divisão do e�ercito dos partiram para o n:u'&�sic '!la, Os ('hi!lé�es tentam Irrompêr t'l dos aliado� ocidenln;s, .,

te poderão eomprar menor de fez um apêlo para a re3_ meras cartas de pessoas !'c5i- EE. OU.. localizadas nas im�· Ct:tréia para telltar uma eVl!· ao sul de Hamstllll1g, 1m!'a co1'_ Um pmr!,,!o do �número de m·tigos nos Estados li:zação de uma cruzada re1i_ dentes em \ cidadeol loeginquas, diações do grande re�lervató- CUIiÇlO marítima. lufol'mu_sc, lar a� "ías de e"�lpe terrestre WASHINGTO;\, (\ (t "1") - I t-!
.

. '\

CEido'l, tÍevide ao contrôle giosa de paz elll todo o ll1Ull- as quais estão vivamente in- rio dê Cbosin, estão mtando contudo, que duas divisõe,s co· daquela força das :\at:ões FRGEl\TE - O )1l'CI11Jer At-l � LA!!;;,AríiR,!,í)I;:�r;.;n !��
das mercadorias neste país, elo, Essas palavras fazem par- teressadas e111 visitar Joinvile desesperadamel1te ,pm"a rOlli- munistas Cltinês,ag ainda es- rnídas. tlee terminou sua J'euni:lo ,H"- _::F. �,.IiAU XlIV ..., ::;,A. [..f
O sr. i\liHer nada disse sohre te de uma encic1ica do Santo durante os festeios e que es� per o cêrco. ,Os comunistas tão 110 caminho dos fuzilcil'o3 TOQFlO, 6 ({'PJ -- Ufrzen- pertina com o 11l'e�idenle fru- t1 � �' !: l

o pl'oblema do café, Mas in- {Concilie na 2.11 pga, letra H) (Conclue na 2a. pag. letra E) thinêses enviaram para aque. navais norte-americanos, (Conclue na 2a pga, Letra Dl man às lG,2í}' �";:�:j::::'".",� . ,�;

148

,..;
trj'

SERIAl\J EXCLUIDOS os Ft-NCION.\'RIOS

,. ,

WA�HINGTON. fi (GP}
Fonte'( diplomáticas assegu
mm qUe os comudstas ehínê
ses indiearam ao chefe da de
legação da Iü.ií:1 ás Nações

\ POPl'LA. Ia de lndlOJI

- - Para €\'1,

LAKE §'CCCESS, fj CO»
- Ü' Ch2TICeJ."'r Y�schin:sky d€�
darou hoje ante o plenário
da AS'iembléia Geral da ONL'�
que 0< países que so1ícitar�m
que :1 China comunista se ([e_

tcnhn 1:0 Paralelo 33, são os

mesmos que apoia]'am a guer
ra de nIae Arthur quando este
cruzou o Paralelo 38.

EZ fERIcerimonia
do diploma [lO

te magiS.fl'ado,
Haverá apenas dois

discursos, o do minis
tro Ataufo Paiva, pre
sidente da Comissão do
Livro ao MériEõ e dG
ministro Pires Albur-
querque, este agrade-
cendo. Não haverá coc...
\'ites, Serão recebidos
os amigos e os: admi
radores (lo agraciado.
Da direção protocolar a

(Conclue na 2a letra JO

Ince.utiou·se
I) 'Pirangui'

HlO, (j ("'Ierid.) - Ao
anoitecel' de hoje conli
Illtadl desabando eln a1-
�UIlS ]Jonios da Capital
forLI�sj1l10 aguaceiro,
1ll'irdjJ;11mente llOS bal"
tO' tl.1 (;;'I\'\.':I C .I a I'lli I I I
Botftnil'o, Es"es j'ail'l'os
dtl!'�H!le ;1 tarde tillh lll1

sido relafi\'.llIlcnte a]i
\ l3UCs da inlllida,:lo
lllas, ,IS lI;,:u:ts ali. (,l'C"

eer�1J11 no\ !lll1cnte. EUI

:dgUl\, ponlo" do .1:)1-
tlil1l Botiini.-o l1s úg11:i';
�uhirl1l11 :'1 all\ll:t [�'"
1!I[li� de llm IlH�·tro, ;\

\Ctlll,'ue !ta �.t, :etra 1)

, I
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Diretor de Redação:
,J. SIMl'lF�S SP..NTOS
EÃPfJDIEI�

J--"-._

Rua do
Fones

1(" . () general Lawton Col
lins. chefe do Estado Maior
dei Exe','Cíto nCj·te-amellC:lnO,
retornou da Coréia, onde ins
pecionou as forças aliadas em

Toquio. O general Collins lni,
cicu a face fir.'al de urna con,

fel'f'nela com o gellf'l'al Mac

s, PãU'LO

Rua '1 de :Abril n. 230 -

4.0 andar _. 'li'unes 4=8217
e 4:"4181.
Belo Horizonte; R: GoiáS, �4

Curitiba: H. r» Mudei,
2. andar - Sala 233

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

-------�-------------------------------------------

PRECISA-SE !:!,;X.t-'rtB:S::;O I T A J A .tt. A: :;
A g � D -G ! a: J

I Rua \� de !"�Cft_ ll66 - �'el. 1455 I
_

UM CAMINHÃO em bom

est-ado, marca Chevrclet Oi
gant'::. de � a. 4. mít kg. de
t.cnnl:lf:enl. Info.:nl:..l!.:(){}S com

UUII I{r-cj}nky, ii. r:.: \ São
Paulo l11>� J .!,)2'l BltUut
ui}.l�"

;r'
I s
_

c-;';b'dO -de conservação, pró
:: .pr ias para serviços de seFlros e d:; eolchoaz-la, VENDE-SJt]

:: DUAS, Tratar com J();.:é Alfr:ede, - Rua Pedro Soares 7

:: FLORIJ.NO'POLIS ---

:,IIÚIUlllllnnlllllllllilm:lmmUIIIEllllit,liHilllllillllflUllUlIIIIIIIIIIIU\

Praçâ
Levamos [;.'0 conhecimento de nOSS03 clk-ntes. e 11 PI,JÇâ em

geral, qu s o ve�d2c:r-viajante ANTONIO LEANDRO SOP

ZA CARVALHO deixou de pertencer a nossa firma desde G

'mês de Outubro' r,f. em vtrtude de ter procedido inccrreta

mente para. cc noseo, fazendo tr rnsacões üegnts, Assim e�

cl::!recemcs quevnâo mais ;:10S responsabtüsamos por, ato." co
me�"eiais reaWIl!dos per aquêlj pessõa em nome cF SUl. fn·m'l.

PERFUMARIA L'ORE'AL LTDA.

Rua Vise.onde Santa Cruz, 276

(EngeQho Novo)
RIO DE JANEIRO

de, um gll'lrda-·Jivl·(}C'. A t ra.ta.r com HA:'·;!-; TOE I'';.T I\;S, ;l
Rua. Paulo Zinuucl'mann, 12

u " BLUMENAU "---" e Viaje com scguranca de

_ Blumenaú a Jolnvlle

-"' .._---------�---- -----�-=

j'rii'rijue'"lllIIjê"ã'ir'Bn:R�CRÊ'IÕII
== A CIDA.DE DAS DIVERS,oES _ ::
§ Armado IH}Halr.ro ttu, VoUm enfrente aoPaulo ::Fisch.er§
ª HOJE e todas as noites grandiosos espetaculOB com §
._

·S•.<\LUI �'; o �':'êU 110VO elenco, apreseIlt\?ndo os Tíl.�ÚO-=
-

re� esp�ta���Ic;� de �adio _'l'ea,tro,_ �uz, musica e ale-§ I=w

gria, Ambiente puramente familiar. Uma verda-=
::::1 doira Companhia de Teatro d:õnt.ro de um parque de§ê I

=- diversões. VEl.' nana (;1'01'. Sempre sucessos.
:: ;

;mulnUmllml!mlllilÚii!lllli!illllllmlllllmlllllllil'::il!11lml!liUmll�

I co PINUIRBoaVISTA DE SEGUROS
I FUNDADA EM 1937

:Capltal e Reservas em 1949 ...Mais deCrS 50ilOOO.OOO,OO
,Receita de Prihnlos em 1949 ..Mais de Cr$ 100.000.000,00
'Em

.

arrecadação de prêmios e resultado 'industrlal
ocupa, no Brasil" o segundo lugar, dümon$trêl��Olass�m
um cunslanie progresso e segura admlnlstraçao.

��;��'"..,.,;;... .. -�� ..... � vir:':_ _
__ ..:_ __ -=�_ _

� .!L.t. - __ ------- _ •• --
_ .. �

, ORDEM DO _DIA: ,

1.0 -_ l"iX:1Ção das �ovas mem;alidafles par a o unu de

1,951, inclu!;'ive jóia;
2,0 - Assuntos div(;rsos,

.

HLUMENAU. 7 de Dezembro, de r.sno.

(A.,e; I Aldu B. de', Mneed r; , - 1 (J S�cl'et:í.do

(f AFFONSO PEI-·fi-.J'A ,JONiÚR - Prosídentc
-

_ _ _!' ,roSE' rn. me Ol,IVj,;mA C��TRO -- yic:e-PrGsidente
DIRETORIA' �

l
ROBERTO TEIXlcr.RA BOAV,ISTA -- Dh-etor

-
"-

CHARLES BARRENNE - DIretor
.: ;m.�o PROENÇA --- Díretor

I <GABRIeL REtü� CASSíNEI!�I_-=- Gerente �!�:'�1 _, _,

i'.l UAHLOS ];ANDEll1.A DF. IUJ:l�LLO = Secl'Cõü:l.!'1ll (.f?! al
i '? PA Q

Q A· T
F T'A

UPERã NÓS B.tl.MOS de Incêndio· �TráDs"

portes em ,Gerai,;. ·Acidelites .do Trabal.bo
- Acidentes PesstJais .. A ci a e D te s· de

--.--
...

-'ti

. J
Ilrondley, ![ub-diretor da
Organização' fIe Alímén
los e Agr-iculturn da"
Na\�ães . 'Unidas, ante a

Convenção Anual da
A1':soL'Íac:ão Nacional do
("afi" A{'resce.ntoll que
('111 COllSeqllPncia dessa
situação

.

SE'DF: Rio de .Janeir,o, Avenida ·13

de Maio, f'\IlI. 23 ... SII, Andar:- C. P. 1779
SUCURSAIS E AGÊ..""'iCIAS Eill TODOS OS ESTADOS, DO BRASIL

�,c� �__�� , __������--����

�"'*""'i'MW"",r.IS;;®!.�.'S9ffll§P:?'" 7

cerimônla .raberá ao
nrínlstro plenipolclici:í
rio, Franclsco . Datamo
Louzada, Chere Cerí-

OllDEl\f DO DIA:
, Ratificação do aumento do cap�ta.l social e 1'0-

forma dos estatiltmhiocia;s, conforme delibera
ções, tomadas pela aesemblêía geral extraordl
nária de 17 de novembro ppdo.
Eleição dos novos componentes da Diretoria e

do Conselho Consultivo.
Assuntos diversos do interesse da sociedade.

I�tajaí, 1.0 de Dezembro de 1950.
ass. ARDON DAViD SCH.:&UT':r

Di.neto�·-Sli'perintend�llté

:�O,OO, Camisas Esporte Fustão
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"�'ilt á JnmVUe? '

I
Viaje Com 5e�uran� I

I Reãerve' sua passagem pelo I
;. "CE�RESSO I'l'AJARA

o Camp'·OTIllto Brasileiro de
Atletismo terá por loca! a. Capr
t;a'l Feder3]. Nos dia.s 18, 19 e 20
será- efetuada a

-

grande compe
tição, dá qual participarão tlim
lPm os catarkJenselt Vísando
um]. i:::'presentação elcgiave1. da
nossa. representação, a Fede!'a
'fão Atlética Catarinem>3 vem de
marcar para as d;,tlS d,e 16 e 17
do corrente, em Florianópolis. a

seleção dos atletas burrig'a_\'('r
d'-'s ao cer-trrne n;:cional. Como
s,e pode notar, uma boa, medida,
de V('Z que nosso atletismo pode
ser bem r€'presentado, em se sa
bendo que temos ótimo mataríal
humano. A seguir, apresentn
mos os indícE's rnínímos exigidos
pell, oOnfederação Brasileira de
Desportna, rec"bidos pela mntar
catarinCnse c' e, vlados fi Liga
Blumenauenso de Desj}� l·tOS:

�.2Õ m .

28,00 ln.
28,OD_n1.

Pr-ovas
100 metros
200

400

800
1.500
3_000
5.00U
]0 _000

110
400

salta em altura

•• ",- •• i;

maseuuno

11,3 sego

29,5 "

52,5 H

2 m 04
1 m 20
9 m ,j.t

16 m 30
35 m 3iJ

16,4 "

t}��.6 "

feminino
13,6 'sÇ!g ..

29)5.
to

INStlTUIO
,,-,>-, -, DE -

Q II 'U I U M
- Dr" A. Oãebreoh.t

- Rauioterapia' -, Raios X
Fisioterapia _ Metabolismo

Rua:-7 de Sefemhro 15
FONE 14-41

-=>e.._-;':'_�__ c.
_

_

.Os atlet.u>: que atingirern osfndices nacic nnls estão auromatíca-
mente requisitados peJ;1: FAtr";:'ira I'cprt's('ntarem o Estado' deS 'nt?- t;atal'ina uo Campé>onlitoBla-II<?ll'O de Atbti"m'J no Riode .Tanr.ilo.

va n� segunda fase.
garanti:r' :9 pJacard de <:x1
construido na f�"se inicial, fi..

cl·tditamo',s que o esquadrão
esimiraldhw ,(frerin um 1

cFrI'otâ mais dilatada. O re
cúo -do alvi-rubZ"o' deu !1nse
Jo par:a;,que 'o Palmeiras, ,fa
zendo v rler- a fibra que lhe
é peculiaI�t S,3 ágjgry.nta3��,:!
no- gramado e cúnquíst.asse
maís um tento

'

surgido dr,
uma pe'Í1:'i- máxírri á: ' cc brà.ull
pelo zJg:ueiro Ant<!nidho,
àliãs muíto bem. pois que no

P€i'iodo inicial, --quando ven
cía o Olímpicc por 2rO, Pau
linho, encarnegado de eobrar
uma. penalidade máxímr», ('IJ
metida pe�'') médio P iche-
quínho o fez com muita. in
felicidade,. mandando 'o ba
lão por cima da méta gu.ir
llecida por Vínna, Muítissím 1

falia fez o desperdlcío dás
sa pennJidade 111H;�, a eqllip�
jJ:Jlmcir""ns,('.

'

Gr ftámos dn "1�jl'Csel:-rtrl-
ção d", arqueiro Víann. Ao
que parece, o Ohrnptco 1·"sOI··
veu fCU ptoblf"ma. O hcrcu
leo :::'l'queil'o atví-rubro, em

bora extreasse em dia' pou
co r'ecomendavr-l, saiu-se bem.
Possui bo 1 colocação, 211Uito,
ágil e anojado. salvou por
diversas vezC'!" sua cidadela,

_ d� sltu-vcõ ss per igosas. 1"01'
t ant -; bôa aquisição do grê
"·in (h '·haix1da"'.
O w ·tadOl' ELlgêr;o Cllhns,
(,-, '1v;dado para dirigir ('�t')
eneontro teve hô':' at'lncão,
mos!ral1d(j-,,� bast 'nt2 irn-

JlaJ'cini. S. f"" {; um' bom {ir-
bitro.

c/tal', •.••.....•
C/!J[LL '" '" . _ ..•

1,77 m ,

(1;40 m ,

13.2() m .

3,50 m .

12,50 m .

aB,OO m.

48.00 rn ,

39,00 m ,

5,000 ponto»

• �. .". •• � ..... ..o .. 1.<;1> m .

1,1'lt),m.
salto em distancia '.. ... •• . . ,

suíro triplo '"
". ... .., ,:. '"

salto c /vara
lnnç 1n�. do p'e�� '.'.' : : .': :

.

: . .: :.:
lançanl. do disco .... �

Jancam. do dard�,
. '. ... •.. '"

lanç,:r'll1. do mm-tel�':.:··
'" ... . ..

Dccntlon '" " _ " ..... :: .._.:.', �
1.0

2.0' e

�
3.0 em

-1.0

��/���...o"""""�J"�"""_O�"""'J.:r"'.r�§Fõto B a u m g a r t enl
I§

-

ESPEClALISTÁ EJtI A�fPLIAÇOES DE- FQ'l'OS VE-. . B
UfO!!! - lI'OTOGRAFlAI::1 - REVELAÇôil8..... ,.... §- 108,..... MAQUINAS' ii

§; lA c1� Novembro. 01_ - BLUJml'fA'D B DB. A���o:�J!ºA�.�jiJ3....rJ"'J"'�.;,.'7'" .rJ'.J"'J'".r........b"J"J"eeeJ"......ee.......J"..r��.?J"'.r.r.r..rff/..r.r..Q.U il-etldêncI. ti Eit!l'1t6i11X -- X - K - X - X � X� X X � X � :K � X � � \ B1·1DnrNAiJ

1
-

� Rua Brusque , 95, FOllé 14,'12:;tll.UJílIUJlnnmUllilffillmlj,n,_. � ...
�=�..:....,�, ....

[Ulmér laffront I��
, "f

� OOBRJJTOII � C O M E>�. ç� I •.�I
�'Ul:II=II�II:JJ VI(IRft BRUHS SII

Vende-se um «RENAULT» em perfeito es

'I-tado. Informações - Oficina Froeschlin - Tele-
f íon;? 1231 - Rua 7 de Setembro-.' . -

'. > .>, > ,

__

Seja; inlie1Iigente ÇJOlnprc ,u; meHtol' hk:'ckta na,
COIUERCIAI� VIElliA :6RUNS S·A. � nua 15 do

Novembro, 923 .:_ ao lado da igreja Matriz.

OLEO PARA FREIO. HIDRAULICO

BICICLETAS "I S U."
COMUNICA QUE ACABA DE ,RECEBER ,UMA
PARTIDA DES'l'AS AJi'AMADAS BICICLETAS

IlllsunALgMÃS H

Peças e Acessól'io;c; ll:tl'a C:uninli{)ps e AutOlnóvr.is
o CREl\:rE NíVI'�A
alinwlltl'.t a cutis Distribuidores dos· insupefdveis �

produtos:
e

:w:' DIDLEGACIA REGIONAL DO- TRABALHO
2.� POSTO DE FISCALIZf\ÇÃO

° Fjscal do Trabalho, Eencarregado da. Repartição Fis_

calízadol'a. em 'epígrafe, cc:rll sÚte em _Blumenau, altos do

Banco «Inca.», saJa n. 4, c com jUlisdiçr.oã nos l\-Itm;cipios de

Indaiál, Timbó, Ibirama. e Rio do Sul, po�' interméq.io do

presente EDIífAL chama a atel1ção elos s�nl�orrs emlwcgado_
l-es (patrÕES), que esti recebendo" a partir de-1. de novem

bro corrente lité 31 de DezembJ O' próx'mo, as RELAÇüES
DE EMPREGADOS MENORES, de que trata o artigo 433.0,
alír.,r?Lj 'a-,-cl!:v-Deel-.t'io_lei n. 5.4G2"de 1. de maio (le,19-1::,

> .. -q<!ll'>:--apl:.>vm�-:l Cül1soHdai4ão das LÜs. ,do ,-:I'liàbalho.
A 'relat;fLo a QllC se vefere este edital será em duas vias.

cUjó:c; illlPl'ESSOS poderã-o ser encontrados nas T·pogr.afias 1,)_

eais, A primeira via levará u selo federal de um cl'nzeiro

(Cr$ l,OU), a.crescido da tm:a de Educação e Saúde, (1(' um

cruzcit·o (C1'$ 1,00) também.

HLUMENAU, novembro de 1950.

JOSE' FE'RREmA

A e])iderme - d:o extrema

sensibilidade aos il'aios do
sol. Pal'a protegê-la nas

praias, nada r.'1ai:s :íncÍlcuda
que o CREME NIVEA. E'

BATERIAS "G 010 D Y Eum creme parl o dia e

�.r........r.r"""'J"'_'_;"........o-.Q..rJ"�
, MEDICO, S

Or,l B. Krne�erlRAIOS X R
_ Doenças de Senhoras _ §
Tratamento e tClpernçõea no�HQSEI'l'AL S. CATARI�-TANConr�ultÕrio

-

ek re-s!dend.l --R
Rua Bom Retiro, Zf.a Pone §
125[: (em frente �o HOBPltal�CaloUco Santa Izabel). Ago·H
ra Consultas das 9,30 ?til 12 eg
das 2 -ás ,6 111'5. _ Blnmenau �
;e;-.......J"..........................I"A'Y..........-J"'..r............�\)

para a noite, im;upeta-:,,!
Para a limpeZa da pele e

como bas.2 para o pó úe
arroz ou rouge. CREME
NIVEA é o único creme d"
mundo que cohtêm Eucc
rite, substânc',a de grand'e
afinidade, cam as celuLl,;

cutâneas, agindo (;omo uni

tónico ,re,:lOvndo .. , dos t."l'i
dos da epiderme. CHE:t,fE
NIVEÀ, penetra prOfunda
mente na cutis, tornando fi
bela, macia. e 'elástica, � vi
tnndo {) ressecamento e 1 ll

gas prenl1turaSlo

XARO�E, .'

SeANrONfO
'----,------------------

� DOENÇA.S DE SENHORAS -

OPEnAçõES E CUNIOA JNT.EHN�
VA;RIZE8-

D'R.
�- \�:t� 1

CAMÁJlÂ
.s SUBeM

-..

IHOJE ás 8,30 horas ,
" ':'

i WALTER FOS'TER'- VICENTE �APORA�$ -;-
LYDDA

SANDERS " Z.ODO erll':J's no grande fIlme naCl<?na; ....

'. ú' --á'r do Sêrtã8})
ESpetáculo iiI,5'dit-J;,d0, peleza,-, {l,llcàntâmeptl)"._ audacia, 10-

mumc.e. amor poesia e s':::à\hoL.• na linguagem inconfundivel
da musica! À- tcrnn, ur.piraçõ?S ida, juventude••. _6 de51umbni
InCuta da vida. no Brasil! Autêntica fmr!pre�a pJra os seus

olhos e -punI a sw,Lsensibi'>'unde!

..

"_/--- '<%

fi'!'''''
>

crescimento, os folguedosr .

_

,

'r próprios da idade, as preocupaçoes,
,

com os estudos, exigem muita �'
energia ao organismo das crianças'

-

�
em idade escolar. Dê a seus filhos tf

i�
dt

consagrado por gerações \

como o toníco completo, .

- i
f·

. 'd'.-- .,.._"",,,- e lClente e 1 ea ..... i_'"
���

�

/ a garantia de uma constante

�-t:.,'�renova�ão de fôrças, dando-lhes o
-,-

- BIOTONICO FONTOURA,

"SJtn. a!ndo hOle. poro res

tQVrfH mlnhC$ ên4ugla"tomo
o BIOTONICO FONTOURA
- o tanlco do, gerações I"

_.
-

-
�
.-
-

-

:::

___ - __ !..- --o __ �
"

..
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causa o

muro

T
'.

ornam

ped:ras
Clemeot Attlee que r uma solucão
diplo aliei para o caso da Coréia
NADA TRANSPIRÜLJ'SÔBRE �L\S CONVERSAÇÔES JA'
REALIZADAS E:r:..JT�e TRUl\1 AN E o PRElVIIE'R INGLÊS
'\VASH!NGTON, H (liP) -

I'
Brndlev, chefe do Estndo !.obre as conversações de Tru

° r��esldenle Trlln�aI,l.e o Malor- Mixto das Forças AI"-lm<111 e o pr+meiro ministro

Dr�nllel' Attlee re_Ullcwram madas dos) Estados Unidos. britanico Attlee, ôntern rea,

hoje suas conversaçoes en� f'JlFes�oll declarações ante a Iizadas . Contudo, fontes di
mero de nuno_res de que ate Comissão d� Relações Exte-lllJOmaticas deSlta Capital di
a momento. �laO se ton:ou ne- rrores do' Senado, declarando zem que ambos chegaram a

nhuma J;leCls�o a �'espelto ;111 que pele menos BD momento um acordo quanto à necessí.,

g:!lve situação aliada na (,0- não se pensa em efetuar uma dade de forçar a ONU a uma

l'I:w. Pouco antes, \!I1l por-ta- Dunquerque na Coréia. Sa, ação energica contra os' cornu-

�'os (10 Departamento da De, h(',-�e, que o premie'!' Attlee riistas chínêses. Ainda de a-
i esn declarara que li situação t insiste junto ao l·resicJente corda com as mesmas fontes,
na Coréia era gTave, porem. 'l'rurrím parn con"'e,l!Uil' uma 'I',� ruman e Attlee não cogita-
não deseO\peJ·arlonl. Acresceu- solução diJlloIIWt1c'l eui vez

. rarn em absoluto ela retirada
íOll que tarde nu cêdo as 1'01'_ de �lrrjs('<1I',se a urna guel'l"U da�, Iorças ua OXU da ensan
cas das Nucões Unidas esta- r-ou I ra e,.te nu is e a Ch inu ,

helecerlam uma linha de de- . _.
__' guelltàda -coreana, Os chefes

fesa e: cOllte�'i;�m ;\ avutanchc I .

W:\SIlI!\(;'f01'\, I; ICP)_ l�l�l.itares norle�all�eri�an�s a-

r omun istn dJlJ1e'a () general. :\ari:1
í

rnuspiron oficialmente Íl! mam flue e:ll!lOI_? se enha

__ _ _ _ _ _ _ _ , "_ _ �_. ... I a.Q,I·:lvaflu, a sttuaça? da Co-

réia não é irremedwveL

Mo to b d d WASlIlNClTOX, fi (CP)
r s a. 01'" oa as o presidente Truman c o

1 d
l�rimeiro ministro Clement

Pe OS in ios xavantes /1.I,lIee terão hoje o se:1 ter:_
I !'E'II'O encontro para dISCUtl-

• , '" _ �, rem a !.!rave sítuac;iio lnternn-

[RA(:rICU DES,-\STEE FERROVIA'I{101{'�onal,' ?\a�!a �ranspirOl�. of'i-
ESFi\()TTEAD() ()TT.'\NI1-)n 'AI i\'f(-)r'A\"\

"lalmentp soh:'e os dOI�1 en:,
�- • ;;-.., I_�.

_._
L."\.. __ . _, _,i\ \.. 4 � • r-r.nt ros nntericres entre os

�

dois e:-,l'::-!distas,
- Ocorreu tr'lgico desastre
:IlclToyiador nas prox lruidades
de Di vinopolls, quando um

cargueiro da I{t�de Mineira,
cm cOl�,sequelJeia lIa grande
velocitlade desenvolvida do"
de�g,l�tes dos I' ('ilhas e flor
mentes, tomboli, yinllldo Io-
dos os l"arl'OS o O l11aquinht'l
.To�{: Gomes morreu esmaga
do, enquanto .TOSt' Adelino
(·olj�.'egtlil' salv:H'_sl:.

Ruiu um

Em cel'tos 'lôcais as

ag'na.s já- atingiram
um metro 'de altura

de pedras,

NOTICIAS DE RIO 00 STJL

Pereceu aFogado
donas aguas

Iii

"0

ao banhar-se'
Itajaí-Assú

RIO, (j (l\Terid,) _ Noticta-.
'.e que os índios Xavantes :1-

tacaram e mataram a bordou
d:IS os caboclos que encontra
vnm-so trabalhando Ila. ro(;:! :"t
ffl:1rgem do rio Knlnen..,. I)
fdti) foi revelado 3tc:rn?1. (le

RIO, fi {MeritL) .-. Etn
ssquencia da enchente fi A

veuéda Yü;conde Alburquerque
ficou bloqueada pelas nguas ,

O local foi bloqueado pelos
bombeiro'; enquanto inoveis
saiam pelas portas e j:me]as
dos edifícios. Na Avenída
Nierneyer 2M desabou

- NOTICIAS BRASILEffiAS _

lpr8senta�o ao Ministro· �a Jus!i�a um relatorio
que revela reinar a� soluta tranqBiIi�a�e ruo p a is
, CLEOFAS,DECI .. r\R/\ NAO SER CONTRA'RIO' AO AB_9NO

horas da madrusada e con

tinuavaru copiosas oito horas

depois, ser.do. irt_lp'rc\'isiYe�s
por enquanto os efeitos da 1-

nundaçâo .

Fma parla f:irígida 1, ..10'; '.('1'_

t:mi'ilas de Vilã,; Boas aO sr.

J\feil'clp.s, a qunl dizia t;lmhem
qUe assmne eSJlct'ial impor
tancia a situar;iio eriu(hl ]Jelo
Diretor de Pl'otee:io_ ao", fn
dias. com () n fastal1len lo do
,'<1' < Francisco :\!eit'eles que

pertencia ao gl'UpO de pacifi
cação com os se!'vieol:1s.

RIO, t) (Merid.) _-- Na reu

nião do Ministro da .rustl�'a
com o Chefe de Policia e di
retor da Divisão Politica, foi

Cipresentado ao "ituiar da

pasta um relatório que revela
reinar ab�olllta calma no,

pais, Embora as autorldades
estejam dispostas a man[er a

ordem a respeito das Iiherda;
des publicas, asseguradas pela
constituição, uma intensiva

'campanha serú levada [L efei

to visando evilar que 0'1 co

muni�ras consij:\[llD est:tbele
'�er confusão. easo. surgir nm

noyo eonfHh) infprnacio-
na!.

S, PAIILO, 6' t:Meritl.) --

Devera <;e1' eleito presidenle
rio Tribunal de Contas o mi

nistro Genesio Almeida Mou-

ra. Acredita-se que logo que
ocorra vaga no Tribunal, em

virtude [LI aposenl.,;]dol'ia do

til'. 'Nicolau Yel'gueíro ali do

>'1' • .loão de Deus Cardoso.
___ ,

..._.t

I BLUMENAU - JOINVILE I
I'Viágens rápidas e seguras só I
I no

I EXPRESSO ITAJARA

Raid' . Fortaleza..
Buenos lires

RIO, fi C\{erid.) - Os ex

portadores 'queixam_se de que
a alfandega está prejudícan
do o cd�eri.o adotado ;para a

flscalizacâo das mercador-ias
destinadas ao exterior, 'fendo
:;ido criado ,En armazem eS

p{{;ialmente pum, verificação
do contendo dos volumes, eS

c â veri'fic:;ç:io Yf'm sendo fpi
la morosamenle, de lI1anei!'.l

prejudiCial aOS mesmos .

RIO, ,6 C.\Iel:id.) o·
MACEIO" (i (;\fel·in.) -

pesar <io grande numero

S. PA1'r:.ü, (i (.\[erid,)
Quantio almoçava calmamen
te debaixo de uma arvore o

sr. José ,Duarte foi esfaquea
do por' Geraldo de tal, vulgo

• (Conclui na !;la. pago letra B)

]\loscou, fi (UP) Toda fi

imprensa ,soviética desenca
deou hoje uma tremenda ofen
siva conJ;ra o presidente Tru-

EXPRESSIV,�\ \-lTORIA DE ADOLFO FRISCHKNECI-lT
f'iSámente {ls 16,30 horas,

A r.oss:.i reportagem pelo
flte'itado de óbito, teve Cal
nhedmenllo da asfixiei;} por
submersiio que enlutoll os co

rações dos memhros da famí
I i:l IIe Oswaldo da Silva, eo-

1110 tambem seus hmmeros u·

mi gu inhos.
O extinto era sobrinho do

sr, 'SebastífiO Santos. dHi
;.;ente In"Jpetor uo Trau;sJto
nesta cidade. sendo o seu en.

terramenlo realizado ante
ontem, com gl'ande acompa
nllUmen.to,

.- -- - ---

---1'
Deixamos Hf[Ui conSignado

-------------------8-.--1-1......;.1--1
\ f,�l�lIJlel��l��:G l�:�'�ei��i�l�Yen�er���

II I j1reern en,lU con lra C�l'tos �r�-
\ :-ha,_, (lC11{{O"OS do rJO ItUJfU-

I !,\SSÚ, a-�i.lll-d,e liel' e .... itado de-

.. I I I
. <;astres llIentlcos.

EXPBESSf\'.\ \Tro'IlIA
....

.:\0 p lei to de :� de OL.""u\}ro
a [-!liiio l)emocrútka ·:\,(lcio'
nal, apresentou e o PO\'o de
Hio !lo Sul elegpu. por esma

. gadora maioria de ,'otos, pura
() cargo ele vereador de nosso

,llunieipio, o sr, A!lolfo Fris\,
chklleehl.
Todo aquele que t'onhece.

Aclclfo Frischknecht, o ben
quisto tesoureiro da Suc.ursal
do "Inca" de!Ja cidade. não
hesitaram em depositaI' na:.;

urnas scu voto ao candidato
ne sua preferencia.

IYercladeiro amigo, do ;povo
rle Rio do Sul, Adolfo Fl'ischk
I1echt até esta data não teve
outro objetivo >·inão lutar

sempre para a grandeza de
iodo o "ale do �tajaí.
Legítimo representante do

povo saberá lutar agora, com

o mesmo dellodo, com a mes'_

ma coragem e com a mesma

alli\'cz, em prói dum futuro,
grandioso de Rio do Sul, ([Úe
sempre foi um município des
presado, pelo "majoritário",

cay�
'RIO DO SlIL, e (Do for.

1 __ .1:'�:',i t'�,m�[ �dor� fI.! S'�l1,'; fie.

re�;pondente Cyz:1maj \ (:1 L.. 11 aIJ,tlll:.llH!O jJaUl. o

OS\\'ilJdo da Silva, um jo-' sustenlo de sua pl'ogeni'lora,
vem de 1,1 nnos, :1pl'elHliz de I \'isto sei' ol'fiio de pni, o me,

lIIi:lrcinriro, tl'aballwndo IW nil:0-1ll0Ço aproveitava as fol-
Fáhl'iea de Caixas. nesta ci- gas rios tloll1in�os para a pr:"!
{jade. filho de Olimpio d:l Sil- lic:! do s:lll!lal' eSJlorte dn
"a (falecido) e dc Dona Flo_ Jl:ilac.'ão.
9"erJtina da Silva, flolllin!.!o :\l'flnte('e, porem, que no

nltimo, dia :: tio f1unut(" ('om Li\'! o do Dl':,tino. adia il I!e

:alguns colegas. foi aH' as

PI'O-I
Dezembro de l!GO mareaY:l ,I

ximidades da Ponte de Ara- data fat;dica no menor ()s_
me, .pal'�l l'efreSC[lrCill-';e num \\":\1do. cuj:lS agua" o trairal11,
])om hUlIho no do ltnjai-,\s-' \-indo seus amigos a retirar
1'1). :-'1211 "(I\'PO inerte do rio, p1'e_

T.\IPE, FORMOSA, fi (lT,
P), -- O generalissilllo Chi-
r.ng Kai Shék dec.lm'ou que
não haverá um Munich l�o
Extremo Oriente. .-\crescedLa
que o }lavo e o govcrr,o dos
Estados enidos jamaisl se do
braram ante a força llrllta e

a agres�ão aberta".
(Condui na 2a, le1ra Cl

Saigoll, í; (1'1')
a eV[I('lHl"ÜO dos habitantes
ciYjs\ f)'aIH:ê�"es, 1l001;e-meril'a
nos e inglêses da zona norte
<la !ndo.,China. diante de a

meaÇa crescente dos comunis
tas do Yiet-:\Iinh na :provincia
de TOllkin.,

PARA A ,ALEGRIA D.\S CRIANCAS E DOS
PAES, FAÇAM SUAS COMPRAS DÊ BRINQUE
DOS NA CASA QUE MANTEl\I AS U'LTIMAS
NOVIDADES 'EM BONECAS, AUTOS, 'rICO
TICOS, VELOCIPEDES. JOGOS, TRENS ELE'
TRICOS E DE CORDA, BOLAS DE BORRACHA,

I
REVOLVERES DE BRINQUEDOS, CARRINHOS
ENFEITES PARA ARVORE'E }\iruITOS OU-

I TROS ARTIGOS PARA AS FESTAS DE NATAL, I
I -o�..,... \

)Gl'ática 41 S. A. Industria i
e Comercio, ,que tem o artigo pro
curado pelos preços:,mais baratos.

ICJ:á!i���Q:�������!�:�!�03��r(iO\
t

Colonia
de nudismo

_'- Os ex-

j
de acordo {�Olll o artigo 23 do

êombatente.s da ·FAB solicita- ato das disposições Itransitó.
ram ao presidente da Repu- rias da constituição federal.

hlica que lhes sejam extensi.
'

vas as Dormas, aplicadas aos

extra-niUll1eràriosl e henefi
dados pelo art. 23, <tio das

disposições transitorias cons

titucionais, ,que não os al)l'an

gem, Estas normas determi
nam que não perdem a estu
bilidade os �!eryidores ampa
rados pelo a�ti(lo 23 - daqtleJe
ato pos casos de transferen-

da. transformação (Ie função,
melhol'ia dE.' :-;aJario e admis_
são noutra função, O presi
dente da Hepublica mandou

estudar o assunto e résõ]veil
atender a �iolicjHaÇiio> o que
Vira benefiéiar os que parti
ciparam das forc;ns expt'dii'io
nárias,

,,----�) Vl<..:NDAS AVATIEJO l'": ATACADO c--"

IHO.ti (:\ferirl. )
�llm reeanlo rIa Aveni"
da Niemeye,', nossa re

portagem descobriu u

ma ("olonia de nudismo.'
onde homens e mulhe
res- da chamada aI'isto_
cracÍa, {,:lI'iócil, vão e"1-
ticar os musclllo!) e 'pas-
!ia!' as horas sorvendo
refrigerantes, longe do,
calor estonteante ,do
('entro da ddade. Os'
nudistas a principio
apavoraram com apre-
ooença do reporteI' e do
fotografo, chegando a a

meaçá-los, Depois l'en-

deram-se, conseniLíndo
,enfim �le os mesmos
batessem um'a ('hapa fIe
costas, 'Con10 doclIlnen
tário da ccilfmia.
Para que o jorna.1ista

não malieiasse fJf'llftandn
que

-

n::uTuele "JlartttSo".
alguma SErpente poderi;
perverlpl' os sex().�, uma
loura fr:;; {';:;ta tioui'rIna ..

lHO. {; \;\{erid,) 1-· Soiici- a opinião sôbre a atual situa
tados o,; rss. Augu1'to Frede- :Ção int�rnacional, {l primeira
rico Schmidt., poéta que ,há assim se. manife'�ou:
pouco tempo 'regressou ChI Eu· "A terceira guerra estfl a;

MOORE McCOMlftCK (NaYe�açao) S.8.
�ASSAGEIROS E CARGAS PARA�'

Baltimore- New York - Philadelphi�
l?ORT,OS DO 11AR DAS CARAIBAS:]

Maracaibo � Gua..ta -==- Puerlo La Cruz
Cumana __"'"" Porlamar ---�CarUpaDO

Reserva de praça, passagens e demais informações com 08

AGENTES:-.'
CM.• CO�IE.RCIO E INDUSTRIA MALBURG

I T A J A i ..... Telegrs.. «1\'fQOREIUACK». - IT A J A I "l,,<:
Rua 15 de Novembro, 895
-ELUMENAU--

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




