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l1es�" deverá Mac AI'UIIl!' 18':<; j

a bcrnba atôrníca 113. l\!:.ndetw
ria? Se eu tivesS,. um voto nu'

t'on"'elhoR da polítíea dlllerie:
lia .não hesitaria em :'3n[��:?g�l1� n

tese afirmativa, Sobre us eon

centr3.�óef: multares ('liÍn('-;:,':.f��
na. frOntEira, do Yalu� Ee ac!vu.ú
americano:: e ingh;�e.: LO dEi:-ET
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era ql1", it"" llutell.1 11.1 co!'éia<,l d.e",
lJ'ü,; d:1. ]J. ,ndr'jra uo. ONU. Se

[I 1.omtl�" atõmtcn não f-:'ll:' cm-:

ult....g:ld.1, conn-n lJ� 'Ugl"esS"ore�
�tl p2Z., ('Lnll".L llUenJ. irelnOs, de-

1::.. .t'),- ,.'·r·\�iI'?
LEin.1i}.:)fi}i3_ 1.1:1 C'()I·;;l2. vern

(_ãi:la. ãld a'3í1ectcl�
dr jjradD: i?'" bí))e� cora

.. ir11j:< ["J'�� 1"j tle�à.e G in.�""
I':: ,h1t�t ti" :::,r.-J c;:.jn:-i. tQtalt ...

tJ!'lQ (uU1Lt u' E;::1.1do. õ.�mO
cr :Hl-C0"", ctü Í/C'idiTtl"', Nur....cS\,

di'lxnu. dt"'" :,1-1) l1'} f-JTd:U:l'pio� 4.1

que t> agú1 a. C'J:nl eftitO'! q1tetrl
pod.eria admith' qUe o lmnl�SC�'
Io governo norte-eorean� ttves
"e audacla p:Htl' se ar.r.t'meS�a:
contra as fOrças das Naçoe:
Unidas se ele mão ee ::enti�s�
escor3eb pelos chineses e ?Cl�S
russos? Assim, desde a p!'lme�
rn. hCTl1: quem 8e bate contrn OS

exé-L�citos tlas I..;r:1çõe� '{Yuidas,. 115.

penínf{i1]a,� n�o s5r� n -
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COl�ig de ,..� I te audacra ?p;tr-::
iI'l guel'!"ü' contia. ..,
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dos amei icUil0s

EM TRES

admitiu o galii
cerca de DUO

Paralelo Oito

mo. 7 (Merid.) -- Se li Câ
mara Municipal elevou o

numero de seu funcionalismo
a uma quantidade nstronômí.,
('1', cuja prporção c· de 30
.servidores par:l cada vereador
o prefeito, por antro J::1I10, em
menos de :1 anos de ndniínis
traça0 nomeou cerCa de g mil
funcíonários. Mas tanto n Cá
mara, como os chefes do Exe
cutivo 0:1 cidade, e�'tão M' a
cusando mutuamente, cada
qual arrotando maiores fll'U-
1 idos de retidão e hom sen
so.

inclusive o aluai presidp.lJte e!:l
Câmara. rlcrl'otado ll:lS ÚI'_
nas.

mo, 7 C\Icl"id,) - o Con
selho Nacionnl de Seguran:;a •

convocado pejo pre�it!ente Du

tra para eXlllllÍnal' a situa���1O
nüo marcou 11 ctât:l da I'elll�mo.

internaciOllal, 3te o momento
em membro a(Hanloll ao

"Diitl'ia da Noite", que" daI a

somente !,el'ú ll1al'Cad;l J1:1 "e"'

pera da roalizaçâo d:l rellll i:"lO.

(Conelue na 23. pago let!'!! E)
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ta vós' JúiÚt;w informou ljue to sobre a 1('i !ltiL:. ;lpro\-;1(1� i j'a {'l, dc�nBeU·r,::�lu:'W c,-i� 'I�il}ll' "01;j-\ ,1:. l"l'ígaLieÍJ(j ,10" [j!'�;,itü!nr(,8,- ,
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- 0'-os gllerrilhejro; coreal:.�" () pt! .:" ,

H � '.:" _ 'or ,1' . I L Sl.". Ge1ulio Val'F'!l!1, n bordamos düs I'3!·1l.dos (j1�C J ll,Vet"r;1 c

norte esVãí} intent;JlICandO !lelmlte !.onIf .IÇ�H?S pa� ,1 ai \ n

nice-p,'-"'dente eldtn qll(: dc- mo, C:.twl1lJato "IJl "�I"cn('l;l d3.
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I' (. '1. vitÓl'i,'" do sr Getullomil e gOl) cruzeIros. O pl'e el- H,prm8s de conhalu13 e, pOIS, 11l1;O _il�II', '", 'd'-'1"� h ma,to diz qUe a PI'eleilura pü�- me avistav>J. cam, S. Exei:l, dp�- Y"l';;;,-':· .S�ll1 ,uova�. 11':11. �l- > _Na Frente Nordeste da Co� :"_-'IIII:-l-IIIJII'IIIIIIII'III.lllnnlIIIUIIII!· ". r: 1 I . (l" o p1eito. E' óbvio que eXa01.1- e tI" Fuma Ul1pOl t _l1Cl.L o" r CeI<
. , . >. SUL 10 Jll oeU! ado! e5, ,) a('\ 0- �

b1 ol-t· o ,,�., • e' n>'ol1unciame,�tc S do PSD e'l'� 7 (DP) O f '1' - A- .:I�- C ...�11. .. de- _ "I' , ,', e n;::mOs pro ell'l::lS pIle s ,,� ,..- • ,o 1'-
,
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l'e «, - S. :UZl elrOS - jllt.UU- a amll<Ulll..., ::, gi:do� e U .,al .J'tlll[�;<;, m"lS tf:l tualidade. Tudo ma,rcha e';;tisfa- do candIdato udel11;,ta .

navais norte_americanos estão ª Edu�ão de AdUltDs é 5. ba bastaq.e .6('r\'I,'Ç�s, ,�Jm �
toriarnrmte, Fe1íz'rnente os' ho.

usando aviões torpedos de ª cooperar t>ara .. vro-ª resolver. A leI be\lC�I(,lal'la �o- mens de responsabilidade do pn.ís P�;�,?�,' GO ln �l,t :,?�n, 9:wrru fêseis tOIl,eladas, com base em =_ wresso do Bra"'-Il =_ dos os serveutuarws mun lt'!- consideram a deUe:1def'a da ha· .Ded,.�",u :1, -l,gUdlI Df 'tXj', C!o_... ,., .

I' I d l" 't ." FIlho que a, posse o u I lO '"POl,ta_aviões� ,para evrucuar dilm�nmnmmnnmlllmUJtUh� ralSi (IP Oll1:l OS 0111 (llelO, 1',' que Vl"cmOs .

lvel'nc; será realizadt) em 8mbi.
seus f('ridos através de am pe-

__ �__ ente de vl'rdadeira confraterni-

Forcas da Coréia'���:�1,m�rrd;�a:;i':;::EI-«Jamal·S esteve la....o pro"XllIliImo :��ãO�;:�i�J���i�'eO;if����l����:t
para uma mlssao ...d-esse gene- )lei diÇ'tIl' tempo I'U1"\ que:tõt;ASSEJ\lIBLE'IA; GE- roo " �f\���l���s��siJl�a��';��i�j�i:�'d��3 CONFERENCIAS
-

TOQl;IO, � �UP) - O Qu.ur
l
O perlllillgo de u-mnovo contl'�I·to» �;������ ���i:n�:�;e :1���r;�O:'il�=Ol'l!; depois ,de haver o presi- med Zafrukkah, do Paquistão, . 1\� A tl f na] é g'l"r�'VissiIH'a, A lel'eCil'ad t T

b!
tel General ae l,ae r mI' 1n-

�,"'ll"[r',l l11Ulld1',"l, l.�tá '.J01' um
en e rUmal_'l rece ido no ae- aceitaram o convite de Lie n.1ra hi

• t'
"

� "P t d TX· h' t - forma que os c neses em
r"I'O, Se 1'Ízerem US2 da bomba a-

ro ,or o �.'v as mg on - {l Pri- jantar cOm a del'eg:3'Ção comu- t -mell'o Mmlstrc, britânico, Cle- nista chin-esa, Cllze divisões dispas as ao -

")S
tômica na. Coréia. ni>:lguenJ �e

m�nt Attlee, que chegou a este Um pot·ta-vez de Lia disse que longo do rio Taedong e seu CONFERÊNCIA, ENTRE O SR. ED'\:VARD lVIILLER E �. iluda, ,a, g'uerra explouh'á nu Eu·

�:��i;��mcel�b�a:eSid�:� ����::I� �:;a�sn!�t�:!t�:rt�t;�oo��!�� ���n��t:iliv����-N��dal���� EJ\1BAIXADORES DOS PArSES DA Al\1ERICA, LATINA rOi��irrogadO sobre se a guCl"mu�ncanQ que talveZ; seja his- tunid;ade de "converS'8.r", depois das em profundidade. Outras ra 1'l::;deria influir na posse elotonca, Ambos os chefe�. <le go- do jantar, .A! neite .passada Rau '\VASHINGTON, 7 (UP) - Os

l::l siiuaçãs ne�sa p,_rte da ffi'.ln- as informações dJ.da,; pelo �ec!'e- futuro governO, respond"u O sr.verno di1Tão, a oprOvlção final à e '\Vu celebr.a�'am uma. re'u.:1ião _..;.�__�_ _ __
chefes das missões diplomaticas do. Após a reunião, que du!'Ou 30 tario de Estado adjunto Dean eafé Filho; "Absolutamente. Tu-I-da Americ-=, Laiba foram ao minutos, o Departamento de Es- Rusk não tr(uxeram nenhum e-

d
" t' 'tu 111 nte l'esi>lvi-

re50 uçao dos 'seis países que, de duas horas não tendo sido II 'u",r ... Jom-vile'" I "

o la e5 a "n' a I (' ,

-

t da
' , 1'.,.,. .. ., DCpa!{aluento de E"tau:, " firn tado fez a seguinb' d"clara<:ã(); lemento nOVo à situ,:;,"ão foi co· d ·T d d du R"pu'

sera rata ;na. Assembléia <;e.- dado a conhecer deb,nlhes da Vi"":J'e com ;;:eg n'n..- I - v
- "o. o ,:>g, os po eres , c' -

ral da ONU f t -

I
... .... ::.- de cuvir Dean Ru�J" secretario "Os cnefc,; das misBõe�; diplO- mo-ressalta das inform1ções de!;: blica estão pI'aticlmente ccnsti�

nUm u ur.o t>rOX1- mesma,
I Reserva sua paseageDl pelo' de Estado adjunto encarregado lI!aticas. di:;" Republica. d, Ame- jornalistas. O e':1Cal'regado de tuidos. A transferê!'lck> il03 po-

m'!}.
penàente ele QuJros fatores j EXPRESSO rrAJA-l'tA dos ll1�gocios do E:�tremo Orien- rica Latma, em lVashJllgton fo- negocies Carl'ÜSJQuiros afirmou: deres fal'-<'l'-á quer na puz qU:;l'�A decisão dos ocidentais es- I

-_- -- --- --- te, que fez uma exposição �úbra .am . cenvidados por Edward "Rusk indicou que::l situ'3'Ção n,a guer1 n,tará condicionada, 'l,egundo se
,__ ..... �__• � _

Miller, secretario de Estado ijd-, não é tão má quanto dizem os, Nesta altura das declaraçõesespe�" aos resultados das três junto. encarreg;3.do dos assuntOs jOrnais", Interrogado p910s jor-
do sr, café Filho, {) SI" Getulioseguintes c,:mferencias: a de At- da America Latina, pa�'a '_,m nalli;;tas scbre se a reuniã'O l�don- Vrall'gas, em compnnhia do sr, A-tIce com Trull1an na. Casa Bra:n- 'er.aa Mac" ,aplbur ultrapassado encontro C::Jm funcionarias do su bva versou sobre as tn'le( I as
demar de Barro:;, apr_ximou-se- lt t d 1 RIO, ' 7 CM:erid.... - As II DeparL1mento de Estado. Dean que seriam eventualmen e toma�

'e tnIca;
,u,;, consu as eu re- o e ega- negociações em landamento Rus1r secretario de Eskdo ad- das pelas Republicas d, AlU8l'ica. do repol't r e, a um} PdergUt-r:t='do Íttdu, Sir Benegal Rau, com o t B' F Os-ob.·et-.v8s das Naco-IS Un-Idas "

t- '. L" t 'é -1' 1 t comenl-a a l'elWrCUsSao a a ; u,gener"! �'\'Yu H 'l'U Ch a h f
€IU re ° ra811 e- a. rança, Junto. passou (ln a:; em reV'l!:',n, atIna nt:s a Cl'lS . !J (li) 01lYl a - ,

S
'-
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M' 'V S U n, c e e entrarão em ,�stág'io final os rece.ntes descnvo'lvimentos da

I
a'rgc�tino respondeu: "I;to não de,do P D � drt cal' a. [O )rJg'7da delegação comunista chinesa

d ° G�t 11 ::Jffipe 1 o "eu "'-ã. ONU, e, 5, entrevista, entre Lie dentro de pouccs dias,
no '-Dig-IO da ques,a-o da Core' .8a situação no E",�rel11o Oriente". A nOs, _diZ respeito: é um ca�o dos eu'

..
o

' � _10 r"

c 't� r�' p doquando VÍrá para aqui Um'3, •

exposição foi lida à imprensa Naçoes UmdJs". O embalxa,j-r lenclO -obre o,�,:mn < a��?e l,Vu. 'comisão c:omel'cial fran-
I per Thomas, Mann. adjunto <].0 da Bolivia, Ricurdo Martinez em tom _1,el"�.n11'W":O, ::" s('g.n�\"}�eTrygve Lie anunciou que 1:'eU- -cesa., que tr3.l'ã. o incl'emen- 6ecret�rio de Est<ldo�ilIer, Em Vargas. por seu turno, declarou deC]1ra\;"o:

_

O PO�? )"- "1,,Cl�'.11nir-se-'á em sua. caS3-, durante o to às duas pátria.s. LONDRES, 7, (Merid.) noyal." a decIarw'ão feita pre- resposta iP.' per;;'untas
-

feitas ,Pe

I
à imprensa: "A situação é muito c tl rest" n:;!o ,sf'l'a n'l.u'. 11:1a_!�jantar. com os delegados de vã- :M:ONTEVIDE'O, 7 (U. ,..

los J�ornaiistas
'"

Miller precisOU ....rave: todos 'o salJem, Crq!) Clue I
que o l'Ecouhl'C1mp'!1to da d!'Clsa'-'ri'Os p,aiscs não comunistas que P) O E d t· As pala'nas ,pronunciadas\ a cedeúkmente por Beyin e se_ . b

do l)O\'U"o h
' ,- qua 01' enCIO·

·t 1 �·1 A t d 1" l:' t· d Que "6 de !laSSa tradição consu.1- o per"igo de uma gue�'�'a mundi::ll1 't I
'

rec n eceram o il'eglmen comu-
na crim' o Instituto, do respeI a do genera i\ ac r - gun o a qua os o .IJe 1VOS o

tar OS repre::mntantes das Repu- jam!lis esteve tão proximo como O l"'e"iden" í' Pito nJgou,nista. chinês,
Caeau em seu país. Isto 'hul', pelo ministro da Defesa, gcn{'ral 'Mae Arthur são iden- b!icas wneric3nas e trocar 1n-

�

Sir Benegal Rau e Sir Glad- foi '(] que revelou a delega- Shinwell, suscitaram hoje vÍ_ ticos aos das Nações Unidas." formações cam "les", Entre os (ConcIue na 2a pga" Letra D) ((_()lI,.juc !li] :!:1. li 1:::, lc'll'fI J\wyn Jebb, .este ultimú delegado ",.ão eCluatoriana à Conse- YO debate nos Comuns no cur- Recorda_se que Shlnwell de- t t d A-' La - - - - - � - - -- - - -d:r Gra;-�Bretanha. Sven Grafsr �

l'epresen an es a ........"enca -

rencia Pan-AmeriealD.·c,' de
so do ql,al o snb.secretario de darou em Willgate que l)are- tin.a que assistiram fi. reuniãotram, da Sueeia, (! ministro das ag·ricultura, I'ennitlll ne�,- 'E eia "que o gell�l',al l\'a'" .Áf'_ t 'old d llego'Rel,ações Exteriores de Isr:ael, Estado no Foreign {)ffice, r- - I � '" es avaro o encHrreg o � -

M 1 Sh tt S· li[
, ta Capital.

ne'lt Davles, foi chamado a re- thur ultrapassara os objetivoS1 cios urgentinos, Curlos Quir:J�,O" tE' • arre ; e ,ir oham-
__ , __,___ das Nações Unidas 1100 lIltClO (iO emb3:b::adol' do Bru;1il, Maul'i-

da questão da Coréia e em do Nabuer" o émbaixador d" Co-

consequencía, as tropas das lombiJ. Eduardo ZU1Ct!l. Au!:;e!'.
acompanhado de seu ministr,!)

Nações Unidas avançaram :1" conselheir·ú. Miguel Pestl'�nu_ "

tê aS! fr�:mteiras da 1\fandehu- I'mhahlcllor do Mexico, R"faél
.ria," . dE' la. CQ lil1H., ü 'Pl'imeito !'ecret."J
R<;ta decbraçao ,prc-\'ocou do da (·mb�i;"f1.dlL ,]J Ul'Ugl\!' i

hoje a interven�ão do deputa- JOl'ge BarnÜIO, (I Ul'ima;.',-. �-

do trabalhista Rankin, qu� cretill'io da c;mb3.txada do Haiti.
.René Co1i111 C·!! , Ri)1Ul1� Ah, De dperguntou ante os Comuns: :Cu-nc.i.ollãrio encarrey:üiõ ,]0, af

"Pode Bevin illlUnriUl' as 110- ;;;untos di!. eOstn oc,,-denVII d,) A
Val; informações que recebeu li]ol'iea LaUnn () {l'Utl'03 füucio
sobre afi instruções dadas pc- n::n-io" do BUl'Er;U

-

,ln A><;;uni""
la OXU ao general Mac 1\1'- Intel"lmerÍCU"1Qs do Depai'tUl!1éI1'
thul''?'' Tendo Davres respon- to di" Estudo, Os di\)lDm"t'i1.� fl�

dido que os ohjcHyús de )\fac Amfll'ica Ln1inn t,l1'l'lAJ'>lram;'
Arthur são: :os dos Nnçõcs Uni... impl·�nBa. apó!� �. reuniúo. (j'UP

das Ra:ckill.' citando pala\'ras
de 'ShinwéJI: r;ro",s�guiu: ..Po_

de o sub_secretario' de Estado
nos dizer quais são os obje
tivos aOS quais se refere o mi
nistro da Defesa, que os ela
bora e, neste caso, se estes
objetivos foram mudados.
qusill OS mudou e se o fez com

a apr.ovação do governo bri_
(Condui na 2a. letra C)

DE CAÇA

BI_,IJMENAU � JOL."N1LE I
V.iágens rápidas e eeg1lras eó j

.•no
EXPRESSO ITA.TARA

--- -�-,-, ---"--�

nau.

Com imenso sacríficiQ e
contandol c,om a valios,:,> co

laboraçã.o da Comissãu de

Festejas, da qU!l1 sois digno IPresidente, surgiU a possibili
ulldc ;:lI! .reaJiznr (lste valias!)
documehto, que ficurá para
o futuro, mostrando o traba
lhe de um povo honesto e '

progrefl.si�t::), e de homens -dig� .

nos e inteligeni{lS, que :inte�
grar�m as ComiSsÕes, encar

degl::.das, d.os F'este-jQS_ Oome
mOl"!-iti1:0/i1 do 1:0 Centenário,
O julganlento do nosso tl'a

baiho, 3, recDmpensa 'deste es.

forço. enfim, <ü lJrêmic. que
esta revista. almeja será COh"

ferido mo dia, de amanhã,
cOm a lembr:<:nç:;t constante
do qUe fol realizado em 11150.
Os ambiciosos e interessei

rCs, são impotentes para, evi
tar 'o julgament'O' da. geração
que, no futuro. td1nará con�

ta das destinos de BJume�

nau.

Eles podem, é verda.de,
tempor:ariamentc, retardar o

trabalho que está sendo pra
ticado em bene-ficio da cole-
tividade.
Apoiando�me 'na..

alicel'ca,ndo-mo
principias do
RI.l71iO, iiLl;l'ei cem que sar

jam novos numeros da rcvis�
ta. J>eguill.do ° mesmo princi�
pio. que foi a base da tun-'
dação: liberd3,;:le de critica e

respeito á llutoridade cons
tituida.
Os eliJgios, contido no

n/numero, :a V. S. e .!lüS digc
nos membros d,1, ComiSsão que
'desgostaram, certam<!nte cer
tos elémentos, servem comO

(CoU(l],li na 2a, pago letra E)

ASMÃ

NA ONU

Estudarão Q questão
da china comunista
REUNIR-SE-_\' A CO�\1ISS.\CJ POLITICA

Vo1tanam os lafaum
dos . �oml>rin�dQs
EUFIN de ROEU·
RINGER, ALEMAg
NHA

Lilkc SllCl'e;;S, í \�

tlelt'-I'\S 11'('" t· tl'ill�! 11ol':lS d;1 lm<_

g,[I�,',es do,'" E;;i�dos l�!)ido;, 110 ,!l' h').1(' SU,l fjllinla conl'é=
tIl'a",Bt'ctanha. F I' fl1l\'a, NOl'UP-I)'(')H""

1:0 ","P;I::O de qn:ltl'o
g:I, Cn],flC Eqllador, JJlc2dil"'1I1 di:)�, Espel':lllJ ..les 1 {'ccher
quc a Il,es�\ dn Comi"siio \"-,� IItW! I \"'jlu<.;ta <lu �(.'\ (�l n.:. co
IHicol, l'puna·se lloie ll:lI'n LI I '"lllli�!" I \lÍHl'� ús su:,s jll'O
fll'ojélo clt:' resolll��:-l[) ,'d::ti\'o, [lOst.!S ':c p:ll'('ific�;(flo, antes
ii intpl"'('n6ío do j;(n ('("Iv 1,;,· el:1lll,I':'" l'!ll ,1"1 ir-iI h o :1S

"c11Iral dlll'';\; 11,1 \:01'\')a --

'l"irl'll'i:'(" ;t c'.':'�lIil., ,10 [,:1,0 da
Ijl!t'sl:io l}tit' :H:ul"l 0<.' s(',' :1_ J·a;· "0')1,) ,!lO C:l'f. dr· llma

('l'i'ç�,elll:'í1:l ,pJ Jl1'O�\l'a:lIa (:e��-I �,!Il'r rol I'I,!I'. :'Ilnph_
tn túnll:-'�llu. L.;t�l I:'csoluç;ltJ __ ._�

CCIH f'Xi·(ttl}-ln dl� [lIH;l JÜl'llHlla. J L;"d�{. I";p(·{"t·�s J I {l"PI
P ..x.li:\mcn;(:' ;1 ljlll' os M'h 11(; ('''11'1., 1'"hiÍt'u lÍa _'\s�eJl1-
ill:e�lno-:, palsc;-, �lpl����cntl�'r'lllu J·d� "J {!l:\I'�d do.s l\nçtH;;fj ['fnl_
;'0 COl)sl:l110 de Segur(llI"::1 {'; t!.·:, 'lU::! t'úT11jlreendE' :,(,;';;;;11_
que foi rejeitad:1 a 30 de l�CL ! 1:1 I clí,('�, inicia !loje:1 ·tlis
'.'emlll'o ultimo (,'ll\'i,'llHle do 1,'11" ;'0 ti" )(;�,Dlil(':lO ;hg seis
yi',to SO\ i(aico, I: eic ,,,'1,1', ,u'l'.'i'ldlldo (H 1'(1.

11l"t!,i�l:,s (')lill('se,� :I �d)õ'illdo.
vVa"hin::;ton, í (rp) -- Os 11H11\'lI\ illlPLli;ltn01Plllp fi CO�

sr" Tl'llllKIL" [' _\1tlee tiveram réu,
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com Stalin.
Se Stalin desej� atacar, qual

ser-ia o melhor momr-ntc. que 10

atual'? O Ocidente prcvnvelmen
te j1'mais voltará a estar tão

dahil, mem preocupado em con

flito em outras regiões; Elnquant.c
nr s Conselhos ocídc'nta.is ímpe-

!:
_.' _ r}r a dissencão a. indecisão e a

=T b" T' �d "I" t.. = íucei-tezc o Kremlin d�vp sentir-
=: a a,ara en"s ..._ u..,e= SB sa�is!eito. O "P�avda", Y;r-

1_=_====- =,nal
orlpnal d:> P}rtIdo Cornun ís-

ASSEMBLE'IA GERAL EXTP.AORDINARIA == ta em Moscou, dedicou há pu-
, :: cos dias sete colunas a comen,

Sã'O cc,nvocados .os srs. sÕcios ,ádonístas 'para a ii se ==

I
tários. sobre a� dissençõ�s oci-

I
hl" G . ". . . ,..:' de''1talf'. e predls!.'e que'a J1:uen'l

�---,--.
_"

'; sem. ela er�1 Extl'aordlnana, a rcr:dlS,al'-Se na sede socHll, ::
.

corcan:> n·',-."uzi"ia" d;:'�;nt�-
S'ENHO- ::

no dIa 18 do cop'ente, às 8 h01'3S da noite, com '3. Beguinte :: gração da Uni�o do AUantíco �

ORDEM DO DIA: ::::. i1"olaria os JTIstades Unidos da.
GRAGA :: aJ - Al'teração -os Estatutos; :: Europa.

b) -- AS.Runtos divers"s de 'Ínte.r"'ssp do Clube. =

RALPH GROSS

Orgão {I,08 Dliiri<JlI :A.aaOcl1l.;!t)B � II A'

A N" (t"ÇA�1O'
'

I n:'.i"l �mG. \'ez; Cjl13 tiV('3S,e C{)g-:-
. \t. I

tado U1� ::'lgan�z:lça:.., do ;;:,:u rru-

, � i jJii')tério r...o futuro governo.
-

Fir:.alrnentE:' intprT'ogado sobre
,

--

[1 gllÓlTU mundí s l que se diz pró-

SIA" i N FoI,' xímu, dec;rn'ou; "Não desejo f3-
. fi ô4rHO lar sobreu crise m�f::tdia1. Agora� vou h·r' Os jor-na ís".

Ref.1açi!.o, AdminÍstl'ação 6

Oficinas
Rua. :Silo Paulo n, 269

Fone: 1092 � CX. Postal, aa

- - .. � -- -==" - -- - - ...

DR. AYRES GONÇALVES
Advogado

.

�ldencla e Iffigcl'at(j�
lU-m.tENAU

Rua Brusque , 95, Fone 1472

do.

\ "Engraxatar:ia Miro"
\ �� d '

� v en a avursa na
I. Blumimau - JOinvije .

Viagens rápidas e seguru t.G j
I no.
I EXPRESSO ITAJARA
Rua 15 de Nov, 619 - 'reI. J455

-----""'" -------- - --- _ _;..,.._--
�r��'Ã1"""""""''''''''''

j--
--

I T. .�
i).

II

•

I O maD
Traosporles AereosCatarlOenSeSU. IlilGIU EM PIi�J
Igora sob a orienta.ção lé!:nica

'f

�m8:::::: oe:!� \ i!·da Cruzeiro do $ul da j\I�agnésl� ,

E S C A LAS: Bísnrada,que pro- �
11'S SF:WJNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEffiAS: porcíona iriiediato ,

Rio _;_ Santos - Paranaguâ - Curitiba - alh:io,nasdigestões \
.]'(',�nviR� � Itajaí - Lajes e Poeto Alegre. dliíceis,p<iique'neu-'

15.'8 TE»:�ÇAS, QlnNTAS Fi Sli'BliDOS: tralísa ahlperachiez �
Porto Ak�l'e - Lajes - Florianópolis - Jta- estomacal e as ler- \
jai - ,Júiilviie - Curitiba Paranaguâ mentações gãstríeas, ,

Santos e Rio· ,
.:.._.....

Modernos e possantes' �aviões
D augias
Tarifas Reduzidas

TRAFF�GÜ snreuo COM:
CRlJZ}1,;IRO DO SUL - RIO
SAVAG - PORTO ALEGRE
I'L!:í:HA - 1\lONTEVIDE'O

PASSAG1I:NS E CARGA
E;,\'! n;;Llfil\íi1flNAlJ: Agêneia Cruzeiro do Sul.
Rua lfí de Novembro, 1326 - Telef. 18

Agradeço 11 NOSSA
RA uma importante
recebida.

DiL'fL ,[08 8ctnt 8

"- -�-------- ----_ ----------�_,----

liêõriNHiãi!�!ª DE SE ROS
lC3lJital e Reservas em 1949 •Mais deCr$

it: ,Receita
de Prêmios em 1949 IIMais de Cr$

! fm arrecadação de prêmios e resultado. indust,ial
.1 ocupa, no Brasil, o segundo !ogar, damonslrando assilD
"1 um CUlistante,' progresso

.

e
.

segura administraçãO.

I

Convidamos os 51'S. sócios e cxmus, familias i:!! compa
recerem nc jrrõxímo domingo, dia 10, à sédé sócia!' 'onde DO-

derã.o dnnsar uni pouco ao som d 1. novn eletrÓla.
' _

A DIRE'tORIA ,"1

J
fl'ot..:.·, mercante, não é nu

merosa. Foram estas as

primeil'à., patavrás do se

nndor F'lavio Ouímarâes,
quando nOSfG! reportagem o

nbnr-d..u acêrca da mudan
Ç[L da. Capital, em vista' da.
iminend," ,le Ull1:L g'll!l'rl1., { ;.;.;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;��.�;;;;�;;;:;;;;;;;;��;;;;;;;;;;;;�;;;;;;�;;;:;;;;&�;;;;;;;;;��;.:.

-Ó, CRISTINA

M:mDICO

Vllruca óê:rài de Homens, Mulhereéí e (}�ça8"
lTOlJPAVA SECA: ff AI! 11 e 151\. 17 hs. - BLUMIll"(AV

A n J' O f; i - Vê }Jassar hoje mais um

'ano de sua f�Hz .existenckl', '(1

de sf. Leontdas Barrete" resid"n LI'
fi- em São Paulo.

- Assinala a. d rtu de hoje (J

a nlveesar+o nat, rlíclo da uV'TI ,)1'1
Rose Ma,rie Carva.lho Nubl'e;;:L.
--' Anlversaeícu-se 110 dia fi

p.p., a. sm. Mm-ia de Amor im
Stuadete, (;Spo,y= U� sr, -Ij'i,raltel'
Siaedele r't'sident::! cm Ttounuva
Norte.

•
.

Êlrmll!illli!lilll!llIllIiílllllJlllmllIIIIIIJI�lllllllllllmllIHlllllll!lIlmllll�
.

G
A', \ . ./, I S.. '

...
·, O· dente Dutra convidou 03 l::181:'es

:V, -

- da luaior:,--, e d� minoria no oon-

::: gresso para ouvirem, no Catete,
;- U8 ORDEM DO SR DOUTOR DELEGADO RE _

uma exposíçã-; o chancela' Raul
:: +

.

•
�

"

-

F'ernnndes sobre 11 'POSiçã-o (1:)
-

GrONAL DE POLICIA, COMUN,ICO A QUEM 11\"-
=

Brasil na politica. íntern tdo-

TERESSAR POSSA, QUE CHEGARA' NESTA CI- _

mal,

DADE NO DIA TREZE DO CORRENTE MÊS, A =

COMISSÃO EXAMINADORA DA INSPETORIA'
_ DE TRANSITO, AFrtvI D�' EX.f'EDmf ;CAFn'I�I

RAS DE MOTORISTAS.

----_......- ....-.--����-----------

-

Dr. Teime Duarte LPereira'
- Clúlica; Médicas - _

ESPECIALISTA El'fI DOENÇAS DE CRtANÇÁS
.

CO::-:rSUL'l'O'RIO: ESQ, DAS RUAS FLOH!ÂNO PEIXOTO,
.

É SÉ'I'E DÉ'SETÉMBRO. -

N

RESIDENCIA: A' !tUA SÃO PAULO, 2110 - 1.0 nndar.
-

.

Blumenau, 7 de dezembro de 1950.
_

..

AbiIio de olivd.l·à. _

J -::; mscóvão. :::
.1nun IUlIIIIl i 111111umt 11111n IIIIIÍIIII J iiI II III II rilllllllllll J 11111111111 i IIIII fi�

Presidente
IIIuumlUUlllumllJUmllUmlimmuummlllll1l1luummlUlmummn

�AUTOMOVfIS DE LU"f.. 1950�
-

cfIEV110LET -- OLDSMOBILÉ - CADILAC E5
. ,

- paq prO'Ilta entrega - ª
CAMINHõES PARA TODOS OS FLl\lS da Ward La FI'r.n'2e�

]TI INTER-URBANOS da ACF-BRIL §
ª

;' Duquf, de'c(�axlas, :1-1 - FOlie: '1 O 2 6. . ::
iiÍiiUil!!lllljh�iiI1lIÍi�nÍilllllllliilliIIUmluimIlIUmlliHnllilíjfm!mnii'

Aluga-se
Qur.1'tos rtlohfli:::dós. }'lato.

ii A.li'FONSO PENNA JUNIOR - Pl�esidellte
�
fi ,JOSE' ll'i. DE llLIVEmA CASTRO - Vice-Presidente

DIRETOIUft' :� B ROBERTO TEIXEIRA BOAVISTA - Diretor
.' _ " CHP...RLES BARREl."'\fflE. - Diretor

,'. t ,10,,\0 PUOlijNÇA - Diretor

I ;::�.lffiRIEL RENÊ CASSINELLI - Gercntb Geral

\ CARLOf5 BANDEffiA DÉ MELLO - Seeleetário Geral

SE'DE: Rio de .Janeiro, Avenida 13"
de Maio, N"o 23 ... 8'". Andar: .. C. P.1779

SUCURSAIS E AGÊNCIAS EM TODOS OS ESTADOS DO BRASIL

OPERA NOS R&MOS de Incêndio �Trans.,

portes e,in Geral.. Acidentes do T�'abal�G.
_ Acidentes Pess�ais .. A c i d e II t;e s de
l'rânsito ., CaSCDS • llelpaDlabilfdade. Civil

�:.__:':!...._

SUCURSBLDE BLUMfNDUI
RUA DR. NEREU RAM:OS, �r" 49 - 19' ANDAR - GAIXAP0STAL Nq 253

TELEFONE N'! 1167 - ENDEREÇO TELE-GRAFICO :
..

E T �I A

SUll·igências nas principais graças de Santiteatarln.a

:r,;IAGDA 8CfÍN'EID1I:H -- HANS MOSEn -- ADELE

DTI.ACK ri!) j:p"lnd'3 fillÍlG alemão:

"EV<\",.. !
M�.I�:1vi1ho;.!l opF,.I'�ta T:lfl�r'.'Id!� Tla, iJ."«�l. llf'. f,'I':l;U-; Lei]:!,! . co:

fin11CldilC]P! Bel'lOa! AU1or! MIl�\lca! UnI ftlnL' 'li[;' fi;' i'U

gravado em SêU e ...l'nç:t'J!
.

,

Acamp. COlnllL Naciol�!"1 - f:iJ:J·[. e Fc;x .J.,n�1L l

;1:�;i��:;Xt���{�;1�2{g:;��,. ��'"i��-·Ides artistas, �.�m uma pers�nag9m hur�'1.ana!
" B I L L E L U' "

(NÃO SE TRATA DE DESENHO ANIMADO)
Um filml' (l! grafl,le mstngem, em trucolorl Uma grl.�Tlde
história de amor, no reino da fantasia! Os querid:s periqui
to!' de "Geo)'ge' Burton e "Jimmy; A Gralha" de· CurJey T\\ i�

ford! "MIL ''E LÚ".... nunca 'se viu igual!. , .
'

P;\.té:r 5,00 ·L' 4',00 - Bllcão 4;00 c 3,00 - Domingo ás :!; .-.

IMencres Ct'$ S,OO. D_oznilr.lgo ás 2 héra..;; .- Mais a ermU.1U'I

!liio. d9. SÓ1'iü: - "PRINCESA'DAS 'SEJ,NAS"" L
l"ARA FAZER AS Su.is COMPRAS DE'NATAL
I"ROClJREM «A CAPITAL». ARTIGOS PA.t�A
TODOS OS GOSTOS, COMO SEDAS. CA8F_:-i.\:H�
RAS, SAPATOS, CHAPE'US, LINHOS E OU
'l'ROS ART!GOS PELOS MAIS BARATOS PRE
ços. SO' NA CASA, «A,CAPITAL)}, A' RUA 15
UE NOVEMBRO, N.o 4 1 5 - FONE 1 1 () '1.

Precisam-se

-

:;;mWUlIII,mmllinillIIJHUUll'ltillllummIllIllUlnm!llIIlUllllUmmf:

nOl\.HNnQ fi!! ·1.30 c· l<.3G , .

1\11 YRNA I.ÜY -_ ROnlilllT J.\.UT(:!l r'u:M. (, PE'fKU MJLEf,: em
'., () V A L E D A T E I� N U R A "

(EM TECHNICOLOH.)
A liistod'1 erítEl'necedoi-.a do amOr paterno dcs( n roJndo na.

EimplicÍ«(ld� cOlÍhlwmte dá vÍ<h rural! De�alca.d:, do cele
br2 romance 'de J,:;hn Rteinbeck!' A (prelicu'la qU3 t!ml ro
inance� Beleza! Aventuras! Encnntn.m�nto e Ensinnr:I"n'
tos! A grande revolução do pequeno-r4'ran(13 :�stro "P.'I-"r

Miles", envolvente astro de 9 anr-s!
.

Acomp. Compl. Nacional - Sh.ort e \Varrwr P1l.the- ·Nev,s.
PI',téa Ct'$ () 00 e 4050 - Ba.lcão '1!}o e �.OO - - A' 'll'oite: - P!n-

té:l Numer· ;da C�$ 6,00.
•

�P8rilüiHllllljeailrn"lliE'c'R'EI'õ';
§ A CIDADE DAS DIVERSõES ª
§ Al'lnado na �a�rro (la Velha enfrente a3'Paulo, Fi:i.eht'rE

HO,XE e todas as. noites grandiosos espelaculos com§
SALIllI .e o S.cl.l novo elenco, apr2sentlando os maio�E
res espetao::ulos de Radio Teatro, luz, musica e ale- §
gria, Ambiente puramente familiar. Uma verda- E

de,ira Companfüa de Teatro dentro de illn parque de�
dtversõês. Ver.pàra crer. Sempre sucessos. ;;

,mmmfllln�m!n.mllllmlllmllml!lliJlllnHllmmlllll!HII!nmllilmtJi·�
..
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DEVE o €lU- R I' SER ENCARA,·�
o ANTA(30NIS�A DO IS FACEI�

ffB 'Ü . DlímpieD, ter que dlnar/ IftIwa vez,
.

DO . fIIIlfIJ lado �o· rio· Tu�o fará o «bu�rinD»'para 1HtJ8 - am,ta reaml tl&

A NA çÁO t

Inicía-ss dcmtngo .0 retu;n:l.o Irão os degladíuntee, numa, pug-l' NovJmente em ação estará o

10 catnPf�O �o �centenát'io.. Ma"

\I.ro �ud(J ,40 ri,J, coi-rendo,ao cu:npc,onnto local. GUl'iraní '" n,a: que pr,met� ag-rudar aos a- lld�?' da
.
zon-»

; bIUme?;'u.l('�n�e, �est�., f9t;� Ull'U".<!l\ ,e��[;?n1!r {s forqla.e.,serro l·.jsec. Todu"
OllmplCo, IH, ItOUp3 v 1. Nort�,' •

flCl":mauos locaIS; ',' .h .... ,,_.aDas o .. suces..�o .Cc.!lseguldo anle bugrlnoiO no al�·.,pa", do ou-
.

dessa.

Praça
r,fivamos 2:0 êO�hécimenfo: de nossos 6li�htés. e à 'Prt'!<Ça em

gel'al, que o vendeclor-viajuI'.,te ANTONIO LEA:r-.'i])RO SOu
ZA CARV�\.LHO deixou de pertimccr·u'nos;;a. firma, desde o

mês-'(fe Ol.lLu6í-o' r,f, "iii. vfrúiilô,--aei' ter procedido íncr rr-eta-.
m(·rrlc; par.::!,. cc noseo, í'azindo tr.ansações

-

ilegn.is. Assim ��

ClUl'e(;"lnfl!'t que não'mais cios responsabilisamcs por atos co

n1('i't;Í"i"
.

J·é,l(!,rlQS 1){r· aquêL)..pessõn. em .n.orn.c elEsta .firrnii.
l'ERFÜMARIA :L!QRE'A_L LTDA.
P:nfi. Visconde San�i. Çruz, 276

(Engen,11o Novai
RIO DE

_
.JJ>.•.,'\l'EIRO

Diâs )(: BarrosoI .

·
. ·em -. busca de

.anormaüdaãe da s

funç,ões gástricas. O
. melhor, pára ncrmall- Enorme os

� prejcizos no

�. :�uMaracanâu

zé-las é a M li g n é s i a

Bllnradà, que neutra
liza {J excesso de ael-

15130 -.-, Novos Planos -.- 1l}i20 ,

Partíeiparam {le sorteio dos NOV0'3 PlJa,1l0S <ü5i30» e

{(1012(h>, somente os tittiki'i de némero sUljerí�r .a
--- 2.000,000 ---

S Y 1-1 ]\1 G L
CZ PLI-I

tJ,-,z estomacát e exer
ce benéfica ação

sobre o ligado.

FJQ
K1... R o t. I

Súnwnft, [,jJ;rtici.pam do sorteio dtJi Plano «A» os titu
-.los que vãr� õ'e- 1 a 2.QiHtooO. ;._. Magilé'sla

'Bisllrada'S _M V
'I S l'vIj

TYU
D V 1\1

Escrícórío:
BLUMENAU - Rua 15_de Novembro, 991
----. yintem Jlou�aa.ó.V!nt_em ganho -----'-

" () '. ou<

KE
Consertos ,�m rádiós. de qualquer marca. Montagem de rá

dios' de; q��l�u�r tipa', v«rida "de peças e acessórios p.u-a rádio.

Venda de\álvlllai! Americanas e de válvulas Phillips HOllan

dezas,

Rádíós: diversos módélós e marcas.

Rádios: usados "ótima ocasião".

Rua 7 de Setembro, 4 4 9 (1.:n

BLUMENAU

�
-

= DOENÇAS ANO-RE'l:'A.IS
.
§ CONSULTAS - :Cl!"lHs 12 - Hospital são LucJV! -li'oné" 4696E I'

ê DU:1 Í4 ás 18 hora.'J - Av, João PesSÓa' 40 - Fone 1988.
..

g I ...�lílíJllllill'lnl'ífIIBInnnIIIUliJllUUlfl!lIUlrilIIIIIHI11�IU�ullIlll!lnJiljh� '---------
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Elevam-se a
•

nor e-omemca
Mais de�cinco il� moJ� IA

sobre a
«ESTA· I':�i .JOGO iA LIBERDAI.H� DO M1JNDO_. _ �DE,{;IÁRA O GAL. FLOv \Va"h in)fíton, 'j (UP),- O

_RES DA CUNHA _ DEVERlijS ASSl-TilIIOOS Pli...'LO BRASIL Departamento de Defesa in�
. forma que já se registraramruo, j (Me.rid.) -- - o

Bra-llios
internacionais. que a meu ver será um retro- 32.442 baixas norte..,anierica.

:'iii não pode fugir ao com, O que e'lta em jogo é a li- 'cesso tendo em vista a Iiher- .nas, identificadas na Coréia,
j-rcmlsso assumido com as herdade do. mundo, que já de- dade da pcrsonalidads . hnma- até sexta-feira passada. . , Es-
Nações Unidas .- eS'H foi ti Ieudernos com bravuru nos na". sas baixas constam de 5.61fi
resposta de cerca de quarenta campos europeus", Concluindo, salientou o lea- mortos, além de. feridos desa-
deputados ii "enquete" realt, der da UDN:
zada pela reportagem. Consí- LFTA ENTRE O MATERIA- - "Para a vltorín do nosso parecidos e pr-isloneiros; O
1 d

.,

it I" �IS id 1 . comunicado não. incluia -muí-ueran O 'gravlsslma a SI uação LJS:\IO E A CRIST ;"N ,MO j ea, torna_.se. nece.sSarlo l�m tas baixas resultantes de In,internacional, e entendsndo �errar de fileIras.. sincero _

e
_ vestidas comunista, em conse-oue aSI Nações Unidas não tem o- SI'. Soares Filho, leader generoso de toda� as naç0t;s �.' do retardament ne-outro caminho sem ser a da {·n?':. depois de afírmur em torno da aNIl, que preci- quencia, .._0

gllelTa ou a riesmoralizuçüo. que ii situação internacional é sa. elltre'tanto,; reor-gunizar-se cessar,lOc para a not.ificação <aos

os parlamentares ouvidos pe- uma das mais grave', depois para não Se deixar abater pe- parerue .

;;, reportagem conrlenarum li da ultima guerra, acentuou: lo socialismo materialista e
ntitude da Russia. que. por - "Entendo que o menstruo- servir de nucJeo á vitoria dos
trás da ('01'liI1:1, ateia fogo ao ;;0 c-onHit o. engel1rlnHlo na 01'- ideais progressistas do soda-
mundo, ganízacâo da sociedade, ues- limo distrtbntlsla".

--- Deve OH não o Brasi I en- tes 1111 imos trinta anos, che O sr
, Celso Machado. pre-

viur tropa' par;! deter o .1_ gOl! ao iluiee de sua solucâo . �.ideI:,te da Comissão de '1'0-
V:lI1'�'O comunista'] E e';:;,1 solução ou trará. ('0- mada de Contas e membro da
Esta a pergunta que tlirigi- filiO espero e desejo, u vitoria Comissão de .rusHça da Cama.

mos ao- pm-lamentm-es . O I de um s?dalismo distrjbutista ra, falando ao reporte!'. adi-
!ienernl Flores da Cunha. pOI' .!lOS 1II010es ria evolução pl'O- antou:

_

�Xeml)lo rospondeu: -

t' gressista do» ideais da civili- - - "Chegamos todos à Iron,
-- "Nús mio podemos fugir zação ocidental. Ol! ;;I)res:'n- leira da guerra. Com li inva

aos comprorniesos qUE' assu- h�rá as caracterlsttscas do s:!o da Coréia pela China co-

mimos. O Brasil jamais deixou il1 rlunfo do socialismo malte· rnur+sta, ficou selada a sorte
de cumprir' seus compromis- ",-ialista nos moldes, russos. dos países membros das Na-
___ � � - - ------ ções Unidas. que não podem

assumir Ol}t.ru atitude, se não
3. da I'e"pon�abilidade de urna

guerra'" .

A mesma opinião exteuaruru
os srs . Gnrgel fio Amaral:
leader do PTB, João Cleofas,
Jeader- da 1.lDN de Pernnmhn;
('0, Plinto Lemos e Eurico
Sousa Leão, além de varios

__ Movimento : elo Brasil e Venezuela_- outros parlnmenturns que a

Iirmnrnm que o nosso país
não poderá fugir aos deveres
assumidos na Carta da" Na
ções; Unida".

A.indc fi edificaI' lima socie
dade moralizada e enriquecida
em s"'u<; \ alores ie c,.Uura.
CGOp�rDre na Campanlla de - E.
dllcnção de Adultos.
Homem indiferente

con�tro'i.
não

Washin.gton, 7 (CP;
Dcpartam ento (te Defesa in
forma uue as baixas conheci
das cta; forçasl 'norte.arnerl,
canas nu Coréia se elm'am a

trinta e dois mil quatrocen
tos .e quarenta e dois homens,
ínclesívo cinco mil e seiscentos
e dezesseis mortos.

réía. Sua declnração loi feita
ao concluir o' snmário da sl;
tuação na Coréia, que ele des
creve como "cheia de peri
gos e dificuldades", cujo des
fecho "ninguém conhece".

LONDRES, 7 (UP) °
l\[íBlisfro da Defesa, sr. E_
mrrnuel Shirrwell, apresentou
aos Comuns, esta tarde, um

relatorio sobre a situação mi.

litnr aliada na Coréia. O sr ,

�hin'Well qualificou a posição
aliada naquele país de "muito

e perigosa". Mas rei.

terou que nem os Estados U
nidos nem a Inglaterra ten
sionam retjnn'-�'e do solo co

l'êano.

LONDRES. 7 (CP)

Washington, 7 (UP) - A Ar

gentína m:elhorOil sua ::ituação
no mercado. mundt.u, durrunte o

primeiro sem€strp de 191)0 e co

l'ocnu-se ii. frente do Brasil, 11U(;
em 19·19 havia sido o seu �'ival
ruais lll'oximo no vohlme de ex-'

J}Cl'tações. O Depat't·- men! o UO

Comercio dos E"tadoE, Unidos
calculou que -a. exportação mun

dial da Argentina. dumnte o pe
riodo de j lneiro a. julhJ de 1950
i'ubiu a 76L400.00 doH:.ll's. com

liJ'J.'3.nda cOm ,Q>i lHO.BOO.OOO rIol·
1'11's. no Til.esmo periode. de l!H!i.
A 1?:{Jjortaçfi,u hiundini do TIc"t-qíL
em ianeiro-iu"ÜlO d-' 1590 r"l ,j."
492.200.000 d::Hüi's f'Ümpfil-anrío
com os ,Hl.8{jO.OOfl ílüli[il'�

rn.e:--:mo period�J do ano [1111 er-iOl-,

A exportação illundhü di! lu�r;2n
tin\a� durante. t+Gdo n üno (h� 19-19
fci de 1.177.100.000 dollar". (-DID

parando eom 1.G50.300.0I}O dní
lar;;, em 194B A exportnçuo mun

d.ial do Bra::il. d;U-3:nf.:-·, o ;1110 \1t�

19'19, subiu a 1.0fil}.:lUO.OüO de
donars. (l.nquanto cm 1948 ,�tií1;:d,
fi. 1.173.800.000 dolltrs. A Velle
ZUto-ll1 Ocuva f' tei'ceiro hu!;)}' ün
tre o� paíse,; CXP" l'tador't;� <11 A
mericn Latina. tendo. em lHHl
vendido n1ero�dol'ias 110 vahJl' tn·
t'll de 697.700.000 dollarF. e {'rll
19-18 no valer de 1.137.HII\.000
dollar". Os dada,.; I·flati\'us
primeiro semestre da 1950
foram publicados. As impoJ·ta-
ÇÕ�:l ml�lldiais ll::>,: t"eó

;:,�.it\\�i-IpaIS palses da Americ·: V:ltin,
foram a�, seguintes: ...4.rg:2ntina.
entre janeiro c junho de 1950 -

678.700.00 dollal'�. Entre .i'1nl'irO
(' junho dl' 19·19. o total da" imo
portações a"gentinas subiu '1

I'CtTntemenle672.200.000 doll:lI'� e durante t:J 10 Se '1' ,t ('. Io Dno de 1919 aUndl':1ll1 :l _.... � l e a .I� t a

J.382.300.000 ,lU IIIP·". Em HL!!). 1) �:ldos I lllflOS

tot-:l de importações foi d.' I rJlllJ:lIl.
1.513.400.000 llolI:JI':'. BI'a�il -.: -: � Foto I'SIS)
E'ntt'e j'nl'it'o p junh:; de 191íO ..• IIPtl

.125.'100.00n doüars. Entre j �t1e ira

e junho de 1949: 566,600.000 aor
lar!'. Durante todo o aero Ih'

19·m: 1.102.600.000 tll1li:ns. Em ..

19M; . ofi totn 1 foi de 1.120.,,00.000
doll�I'S. A Venezue1:J, pOL' ;;eu

turno, importou entre janeiro (I

dezembro de 19-19. G6S.S00.000
dolIárs. Em 19�18 u:; importações
cheg':nm a. 685.400.000 dollars.

elhorou a Argentina sua

posição DO mercado mundial

---

I BLUMENAU - JOIN"vlLE I
I Viágens rápidas e seguras só I
[
I

no

EXPRESSO ITA.JARA

mo, 1 (.'.[el·id.) -- _De na fri�i'l.ta_:Rras�l�iro., Cf
• I'.

corrlo com a COlWQcaçuo, a: S�ll vpto 1m o se:"Ul� e.-;-
Comisflão ric Const.ituição c. "SOl! pela eo�shtnclOn:1h�
Justiça c�leye- reunirIa. tmtcm i dada da conyoca�'ao do C�n-

- . , j 1\." I t' "1 1 Jftà tarde, a-fIm-de prosj:;�lir, gresso •.,aclOna· a c... �-e .-
na discussão do raso iia COll. � nci-ro de 19!">l. �<ruando . a�'m�
vocação extraordinária do • um!, o', mallda- os dos atualS

Congresso, ]lrop.oslo � pela deputa.dos e o.s dos sell;ldol'e3
•

, T • T 'lG d federaIS, elmtos para. com-

{_:�N, para.o penodo h8· - )

: � pletar ° numero .de quarenta,deJA:,mbro fi. .I de março:. "\ conforme paragrafo -1.0 art.
ber105 os· trfl�jalh�s, 0< �I'lmel- Gil, da Constituição. Sou. pela
1'0. a- faJ�r fOl o (lepl�<auo p0,: 'neonstitucina'lidade da legis
mmgos \'ala�('o, :4'lL� substüu+ ' -

-'

de
naquele 01',";':10 t t'CUlco. o de
putado Hprme� Lima, como

l'er;rp;;;H,tante ao Pa"tidQ So-

SI' B·SECnETARlO DA HE-
FES_\ DOS EE.ULT

- - -'--�----__"

Raul Fernandes fará uma

exposiçãO sobre a atual�n
s i tua ( ã o internacional

)

RIO. 7 (.'.férirlionllll
.\ l'euniuo dos lideres politi
cOs pal'a ollvir a exposição
do sr. Raul Fernandes. sobre
:.. ".�tuação internacioual está

cm rlejJendencia tio regresso
:10 Rio de Janeiro, do SI'.

Cirilo .Tunior. atualmente em
Süo Paulo e qne deverá che

nOllleado Sub- gal' hoje. Aereclitava_se ape
nel'esa 110s E"_ na" ([ue a l.:DN e o PSD, na
pelo I'I·esidenl.e i Cantara do Senado, tomariam

i pal'te na en�revista.. lllas Sl1-
.

I be-se agora que foram convi.
dados os 'jJl'e�iidentes de dois

. -�

mo, 7 (MeJ'idional)
Falando à reportagem o ge.

neral Zallobio da Costa acaba
fie Ileelanu' que dispet::soll do
gabin,'te do Comando ria Pri
meil'a Hegião MilitaI' O major
HumlJ:rto Freire :\.ndl'ade,
ror ter. perante ele. Zcnohio
:..tl -

Costa, assulllilto inteil'a
responsahilidade pelo edita-
l ia I do Chlh Mi'litar, 't jlJ'OjlO'
,;;to da situação internacional
e a guerra da ·Cor'l·ia.

ATINGIDA

r."a ponta sul da ilha de .<\:('a
rauacu. O navio voltou a fln
tuar com o auxilio dos (_'al'

co e do "Barlío do Rio Bran.
eoil e do "Rebocador Pelotns"
pão tendo sofrido dtmos'.

T,artidos.
mo, "i (Meridional)

O general Zenobio da f.o.�tn
informou estar recebendo. mi
lhares de curnas, cnrtões

-

e

telegramas cie todos os pon.
lo,j do país. por motivo do
seu prollunciamento ncerc.a' tia
tese da "maioria ahsoluta".

Homenagens prestadas ao
arcebispo D. Mario V. Roas
'/OLTOlf A FLu'Tl- AR o "CANTUA'RIA"
TRANS.--\TLANTIC() ,-\RGENTINO

- ZARPOU o
"PRESIDENTE PEROl\�'J

RIO, 'j (Meridiona])
o senador Ferreira ,Souza
desmentiu categoricamente
que houvesse proposto ao. sr.
Raul Fernandes que sugeris-
:-;e ao governo a prorrOgaçãoJ.���������§§���M'*' r ..
dos., mandatos, n .p'rd!.exto da
:'ltuação illtel�llacional.

mo. 7 (i\IeriiL) __ o No een·

lro dn cida({e, 0.5 pontos mais
afetados pelo temporal que
desd€' a madnl:�::>da. de ôntem
d<3�a;Jou �ôbre' todo o·Distrito
f'('úernl. foram as ruas Rezen
ti�, Tnv;ílirlo ;.- Praça J�o

- VOCÊ tem unta res.pon· Pessoa, Lnl'�! e imediações,
sabilidade social. Já cQO'P&OU �P.. zona llor;le pode.se dizer
na iiquidacão do analfabetislo fjUe tooos os hairros da ,\-'E'l

ntO no B�sil? Ajude a. abrirl rs�bel, ,Grajaú � Lin� Vascon-
_ c('!os fIcaram impedIdos. A

um ellrso de educaçao de a- f,ver..ida Maracanã, Pn.('.-i (ia.
dultos. Bandeira e Praça Soem í'ena,

- -.-------.- ficaram totall11er,te tO'11arl"s
pelas aguaH. No suburbi,) {le
Jacarézíllho éra i111e1150 o lago
dagua. As ruas do l\Ie,el' .fi.
caram cOlllpletarriente

.

íunn- ,dadas e na zona sul as aguas
subiram até.mesmo na O! la
da praia, (tanto no Flamengo
Gomo em Botafogo. O Hospi
tal :\1iguél Couto, na' Guvea,
ficou ilhado. pois em �'-la vol
ta as uguas subiram um metro
de altura, impedindo, assim, a

S'aída das tUnbu]an('ias para
qualquer SOCOrro.
Os aéroportos Santosi Du·

mmf e Galeão tiveram suas

i,tividades paralizadns devido l ção g�ral destinada ao 1érmi
a falta di') ·této. Atê as 9 110- no' da tensüo efli.I�e o oeste e

ras da manhã so' havia pousa- e!-.te, o que é possivel dada as
do no .primeiro aéroporlo um circunstancias. internacionais
·avião. procedente de Viltnría, rtuaFJ. Devem, igunlmente,
'lHe ehegou muito cedo, COn� decidir se c,sta Il.egociação é
;,egniíÍdo aterrÍs%r com certa desejavel c, neste caso qual
dificuldade. O Ministério da deveria ser- a ordem do' dia.
Aéronautica já expediu aviso
para todos os aéropoIl�os do DIA 3 fle novembro o sr.

interiOl·, impedindo as parti- Gl'Ol11Y.ko entregava aos tres
das de aviôes ·para esla Ca- Ilepresentantes {las; prínci-
pital c- outras _regiõesl onde pais potencÜts odfleulais, a

chove tOl'rer..�ialmente. Assim, n{.Í�a pela qual a URSS.

o general Camara, Chefe
de Policia, fleelnrou hoje ii

que mohilizará

;\"ot icia:-; do:-; E:;tar1()�

. B�LK\I, 7 Olcl'itlional) -lgenCl'al Dutra, dctel'll1inou 1- - Depois de um mês e·meio
\anas homenagcns. fOI',ml que o Chefe ele Policia afaste Inos diques <la Companhia
pres.lad�� ao al'l.:ebl�P? Dom o sr. Paula Pinto. (la Dele- Costeira, seguiu para a In-
,\fano \ lias Boas, dendo a slicia de Economia POlJUlal', �,;laterra o tl'an�l!lllantico "Pre BTO, 7 C.\feridionalr·

-,i1a'-i.sllgem fio .iuhileu sace!'flo- dn W::'alizat;ião que "inha e- I �jdente 1'eI'011". Luxuoso na- Dificilmer.lte O plêito de {)Uw

tn�. e .�odi1s de prata de SHJ ,ercendo jllllj:.O aos a-�Ollgtlei- I \'io, que bateu nUllla pedra :i !ubro estará tótnlmente :1pU
"'a",raçao, 'os pal;\ e\'ítar a venda �e I s!lida do porto do Rio e esta- rado atl� 31 de janeiro .. data

:�n'nes :lOS Pl'yços do cambio \'a soIl'el:'do reparos de m- cm que deverão ser (Hplornl)
;}eg�'o. u lll'esldel�le Dutra ex_ gencia na ilha do Viana, de- dos os candidatos. Isto- por
�efllU. esta ordem depois de yendo esse trabalho ser com- que <) TSE é obrigado a con

examInar numerosas e funda- pIetado agora num estaleiro ceder dilatações no prazo,
nentadas l'ee1amaçães das Dl'itanico. para a conclusão dos !.raba_

)ar�es ínteres�adas.:. mo, 7 (Merid. ) - Ü' "Diá- lhos de apuração
RIO ele JaneIl'o. I (Mcl'id.) rio Carioca" informa que o tribunais regionai>",.

Disputa
entre .Mlnas
e E. Sanllls

BELEM, 7 !.'.leridiona Il
ConsegUiu finalmente safar
�e o vapor "Cantuária" do
Loide B�asi!eiro. pn'callmdo

RIO, 7 C\Ierid.) - Ü

trahalho censihrio que
EC processou este ano,

acaba de revela[' o llU�.

mero da�1 populações
que vivem na larga faixa

. de terra �Iituada na;

fron,teiras do Espirita
Santo 'Minas Gerais, cuja

. dispü1a tem ('ausaflü,
por vezeS, irrila-;:ões en

tre o:;) governos daqneles
eSiados. O total tlaque
las populações, que ain
da não sabem se são mi.,
neil'lls ou capixabas, aS

cende a 160 mil hra"ilei-

. Fortah:za, 1 ·(Merid.) -- D
n<:!pulf.nmento Estadual da
Crian�a iniciou nas cidades
do interior cearenSe fi (listri
buição de Leite em IH" norte
americano, doano pelo Fundo
Jnternacional de SOCOl'l'O JI1_
fanda. A primeira ddarle
recebeu trC!i lor,ebr.las de k+
te e111 pô,

MOORE McCOMftRCK fflave�apo) S.A.

B",lo lToi'honlt" 7 (Merid.)
- :t\"E·;.ta Pjloea {·ill flue tudo
encarece, ::Jill.b IJ;', vÍat:!ens
aue se tornam InillS bnra'[[lS:,
Com efeito, acaba (le sel' a·

. nunciado que "pas;,a_;:fens de

t>nibus entre Cel'O e Relo Ho.
rizonte tiver8m seu Twcço re

(ltwido. aO mesmo tempo rrue
roi aumerrtado o numero de
\ iagens,

PARA:;]
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