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_ Depois de 24 horas �e psr-ma- ílizÍ\'el :I!lgusti:l. Afinal. diz eSIC'

nencia nos Estados Umdos, ten- p-.vc. por que l1b'l�Oll'::mos �
do falado em Miami e Boca Rat- nosso isol3ciunismo'! para. qut

as.sumlmns tantas ohl'ig3.çfl>'!3s.r!
teu com dezenas de p9�SO:1S, e - �

lido' jornais e revistas de díf'e- �ue é que colhemos, apóS :n�ve
rentes pontos da união, a. írn- ano;, dp interesse pcl,; dei'ÜIL1

pressão, que cc.lh\l..na f:lCH dos d" hnma nldade " QUfll ·0 preÇo
. 11,,10 qu a l P"',;:;':mos o papel .deamericanos, i; dP. u1'r!a Ine-lant'ü-

gr'lH1:'! I rn.- da. ordem int�rn:W410�
-=--.:-=---=.- ......=-=.,.,._���-...

-=-00

n il. ��D ;:;f3cviço dos prlnClPI��
násiccs lL? convh,·eilcin, dos E:-,

tados a111a.ntes, da paz ?

O;; violadores fr� justiça. entre
as nacões desencadearam, .a of,en

slva �o Extremo Oriente. e até

agora quase n
í

nguern se ·nl.Ostra

dtsposto a encarar a. gl.lerl"�l' cc_n
t1'3...\ China e a Russia. comull��
t a Da dos os precedentes, SOi71e-

1 ,,,:o,, só existe UUl calninho pa:-

1:1 (':�nter .os agTessOres, agora.
<ltos 11::< Coréia: é Pl'ocurar u-

_ _ � ��_ __,�_ _ ma decisão rnüíta r, desintegl'al'l,-
do ::J�; fOl'çns. que ele� reunil'tanl

pu ra o nt.aque aos €XP1· ... :UlS d�:'
N1Il'ões Lfnida e, }'''-_) há. 11l!l1S

l)l'J�Ul'ar soIUí:c,'- políticas, O

111L1l1ento de s- já. passe u ,
e se

fo,,_,e j)OS! . :-eria par, nledidag

r ..�!t}fql+·; c�.. as quaís só tGriatn

('"." ,.l:õultado udiuj' uma solu

�üc 1 (IUe só na guerra ]);)derá
fel' encontrai:ia.

.. l.'t opinião iniernaciand é sem-

RIO, ].I t:\lerid.J \ JOlen- PI'l':I mesma hoje como ontem•..

to lelllflornl r-uiu, ,jr:',elll, sr,· quando os japoneses atacavan't ::J

hl'e n região onde se acha lo. Mnndc-ll\1ria, os itaiíanoi'l na. F:'
calízadn a usina da 1111:1 dos

jlirPill. ,o (lf' alenlÍies nn. AU;dr�:1
Pombos, .aul:lelll�ndo ;t(.;. ii-'. t- n i Cliecü:-\}fJ\'�:qnhL Rlf? pertê
gU!l"::1 do ]'10 Paraíba..

�

�IHe 1111- ':(,IH\"e;'�Ú":; aü;; :l;,y(":-.:�Gl'i.·�, e com

p�llsioíla o _�ist.ell1a dI' al_Jn;:;t,,: P;:�:1. medicina de paliat.ivo;; se

címen'lo eJdnco no Hio, O ('1I1l1t'HI:L F!êPllP;íI{l Jll� :1 :;.;:;'0 a

Híheir-ào
,

das .L:l_ges, nnmcn- D('r(:;, '''' :lç:ilo i1[.;:t':lrcilla, que
ton, conforme fiCOU (,êlf1�lal.:l- '::;'0 ::;s ware1s qUe cf�rjO':i3111, V3-
(Conclui na .2 a. pá2", LetT!t I�), (Cunl:iu.� 113. � 8.. pga" letra AJ

Surto de bubônica na

fronteira Brasil-Bolívia
I

Nn'EHOI, 1-1 !\Ierid.) � A
Pclícia prendeu \'ÚI'Ü1S mulhe
res, a tarde pns=adn. membros
da Assocíaçãc Feminina Flu
minense. E:-;<;as mulheres 1'(':[

lizavarn um:', passeat a em (IUl'
defendialil os coinnnlstns e a- I ifOQU�f I, 11 (C P}
iaCâyam::Js Nacões Uniu'ls, I gente - Tl ao indj"
lendo, tambem, ·proferido in- lcol1ltlIljstas chinpsc"
sultos contra as autoritlades
estaduais (' lllllnkipnis. Entre
:Js detidaS, figul':1 a sra. Guio
llwr (;uimariies rSalazalls, pre
síoente da Associação e peri
gosa agitadora "cl'meHIi1,

XOT.\, Bio, Il Cilel'id.l
() (;ahinetc rlo 2\finistro da
Educação. in Iorma a propósi
lo do jp:egr:mll1 anuncínndo
IIIH ;:udü de huhônicn na f'ron
teiu da Bnlivia, que o díre-
tOI' do Serviço Nacional da
Peste, depois de conferen
ciar com ii MinF�ro, adelou
rrovidGnci:1s !JO seni ido de
ser visitado, por Jfécnicos. :1-

quel;! l'egi:'io e mobilizados
Cf"eUI'Sü,o: p:il'a f'Y}::lr a irr-a-

dlação do fi:Jgelo no Dl';1Sí: ..

tConclue' sa 5.a pga. Letra D) .

RIO, Ú (l'{Ierid.) '_ O sr.

Raul Fer!landes, consider� a.

gravidad� do conflito na _Co
réia examinlndo o aSsunto

segund;:> alguns, SOo um pQI1�
to d'l visia. muito peE'simista r...,
segundo outros excessivamen
te re;.llista. Em sEU estil'o de

professor, nlilll tom de vóz que
não podia escOnder a ironia

qUe lhe era inhene'nte, o Th!i:i
ni"tro do Exterior, explicou
que o's mais importantescom
promisscs internacionais do

Brasil, craIll com os Estados

Unidos, em pa1'ticular, e com

�JS Na<;ões Unidas, em geral,
A veul}jão f.:li tão, �.ecret'l

que cs jornalistas. em grande
numero. foram conservados a.

umcl grande distancia do s�-
lã'O .em que teve IU2'ar, FUll
cionários do Itamarn-tí, gU::Jr-

peb. direito. internueionDI e

pelos _
diversos acôrdos da

. ONU. As�im. por exemplo, te
mos. tribunais de aroitragem.
Os tribunais internaci'On �is e

as ccmis�ões de i:u'hitr;.;.geín.
E êsses_ l).rincipi'Os, reconheci
damente, a.o limits,rem certos
:aspeêto;:; da soberania n.acio
nal fortaleéem-na no conjun-
to.
'-, .

Fernandes que o Brasil, na

m,omento, "apenas pretende au

xiliar' GS tropas da s Nações
Unidas, e�m materias primas
-c com [JUmentos, E' para ,,,,.

compra desses produt2s que o

govêrn'o pediu a imediata a

provaçã.o da verb., de cinquen
ta milhões de cruzeiros. No

pres.ente, acentuou o 51'. Raul
Fernandes não 53 pell:;:A no'

envio de' tropa� brc:sileiras

davp,m todas as.. portas de' a
cess�', para evitar a presença
dos representantes da imprensa.
Con.cluida a reunião um alto
funcionário, d::> Ministério -_do

Ext()rior. e:l!pÔS, prevemente,
os seus resultadcs para.
portetes.
"OnZe presidentes de parti

dos, _ informou ele ,- cOm

parecev3.m, sendo que '0 PSP
foi representado pelo sr. Café
FilhS', o PST .por um repre
sentante do senador Vitorino
Freire. O sr. Odil:on Braga"
d,1. UDN. foi o primeiro a che

gar, adiantando-se. inclusiv2,
ao sr. Raul Fernandes. O prin
cipal dos deb:Jhes, fei a àiir
mação do sr. Raul Fernandes
de que o Brasil, d:e�ntro de
suas' tradições, (l'Ontinual�á se

esforçando, r.·o maximo, pela.
pr.�servação da paz mundial.
Pretende exgotar todos os'

recursos e soluções pacífioa's
_para a crise internacional, 'n

tes de S'l entrar numa confla-
graçáo. O Ministro do Exte
lio1' 30 s.e referir aos csfor-
çc s pela paz, acentuou. de�
xando bem chro, que não se

pl'eti'nde· lima paz íl. qu.alquU'
Pl'ê�D, uma paz permanente.
As g'cstõC3 c vnteJ1(lim"li�()S
que Se realizam e se realiza-

Disse que "como quer que a si- rão terão como p::mto cardial
tuacão imediata. se. possa desen-

c' respeito iras cornpromisllosrelãr temos qUl� ter em me'!lta ínternacicnais e 'a segurança
que .a lU�::J na Coréia não passa das n3ções democráticas.
de parte .Ia treménda luta de Outro aspecto foi a T{'fe-
1l10ssa e1',1 - a luta. entr.e a Iibel� rência de algumas prel'rogati
dade ·e ° imperialismo cOmunis- vas de s.oberania .em proveito
ta. Es.sa luta envolve. toda ,a da segurança cOlC:ti"J.·, O me-
110SS(1· vida. nacional, lod:ls as nos- canlsmo que permitiu aos Es
sa$ instituiçÕêS, te dos <J'; no:=sOs tadc s Unidos, envi 11' tropas
recursos. pCl'que o csforço das pura a Coréia. sem :rL cOJwn
forças m1l:ie-11;lS. do comunismo eaç.'io do Congress.O, eXigidfl,
para se estJ;nderelll e dominarem }l�la ConstItuição norte-amel'i
o mundo ccnfronta. ·noSSa. nação (" 11:1.• t:lmhém foi referido. E'
e nosS," civiliz�ção como o maior que (S acordos assinados pelOs
desafio de nOS8� histeria", Não p/liscs F}, ONÜ, 'Übl'igam-no."
deu 'indieação de quanto tempo fi. def'cBa da liberda.de e do" di
,ucredita que a, luta, entr.€- a. de- rei1·os.
mocracia e o comunismo durará. A desistência. cl;: certa.;; prel'- De�l:�co:x' em seguidü., comol gUl'udo o fornecími:nto de mate
l\.fus instou junto ·a.os membrcs rog-ativas de soberania em bê-

' P:ovldcnero. de capital hnpoetn'l1-, rias primas indisp2nsáveis ao
da conferencia ,no sentido d? que ':,eficio da. se",·Ul'�nca eOletiva'1 ela, a celebração de aeôrdos de fU,nciol1anielli.o da� nossas indús
ensinem aOs j0vens TI "fm:'ç.:· mO- tnmbem, diSse o Millist1'o do suprimentos cem os norte-ameri- trIaS. Se retardarmos esses acôr

l��"��"""����..9l:I�J:iI'"..r.........o"'J"""".r......�.r��/§
(Condui trla 2,a pág. lerta J'I") l'ixtc'ric F. j� f\"bí ('on;;ag:nd:l C\1nos", afim de qne fique asse- dOs. eDITemOS o risco de não ob-

II B1N�1 DO �UME'�IO E mUD'STBII Pretenderiam8scomunistas '�S�Dvolver �f����:�����:������;
�ã,o dn. únPrgja l'h".tl'ictl

.

o quú.
úhrigcl fi. indúsh'ia, :1 c01l8umÍl'
nos matare::: Dies::;l, qunse !l. me'

I I DEJVU1VCIA APRE;':)E1VTADA /1 DIVISSAO DE P. POLITICA ���s�a'k����c�����o�Sod,�/O�����=
R (Funma(to' 'eu:.,<1889 - Ca.pital Cr$· 150.000.000,00.) S RIO l' (M 'd) A tr' .. . . do LodÍ, que ·esteve presente, in-Ili.r ,S '

-.r
• �r!.

_

� �u �n� S.ertl:mlclada com a deflagração o qu'e 3,llul,.,lranl' nas investiga-
S tem.o prázer de comunicar a instalação de sua. filial- S �a�es �"r DIVisa0 de �Ol�cla Po- de varias greves, principalmente çães nR Central do Bl'asi! foram

formo!.! que o combustível está

S O htlca, 1nformaram hOJe� a nossa no setor de transportes, '9a ve!,- destacados para a prepar3çãc sendo majornd'O em duzent']l' pOI'-1
51 nesta Cidade, à 'i r.ep�rta�cm. que rec baram. � pera do· NatlJ.l. dos trabalhad.ores Os srS. Manoel

cento nos portos nacionais. Oon-

ti RUA QUIN0'"' DE NOVEMBRO "'17 denu",nCla de qu�, 13.1>.0 se vertfI- Prosi;;agriínd.o em suas infor- M''lrtins Vieira, da: Sexta Secçã'o;
Hl1l1ando com a palavra, o pre-

t.gll � ll.O ( tl cass� a expedlçao de tropas bra- a
-

t
· ... �;rb A, D" Euclides 1'Tl'e;�a. do Almoxar'l'f'. sidente da Ccnfédl'raçã'o d JS: In-

...... "Ul çoes, as au orluo._S ,-,<'1 n"I- v ••
-

�

dústrias dest,�cou a necessidade

§ !l.l s.i1ciras para c-Coréia, os c�mu- são de Ordem Política, a{!rescen- d,? de São Cristovão. Ricardo de
II Pca:ra O ato,inaugural, que se .realizará no :próxi- S nistas ,estavam- reSOlvidos a de- tal's,m, ainda. que de' acôrdo com Lima Matos, maquinista e OHm- _

R' S senvClv€r um largo plano de pio Rafael Santos, servente.

li mo dia 18 deste mê�', às 10 horas, convida as DD. S perturbação à ordem. P3ra is- - - - - - - - - - - - Na Leopoldina atuarirtm os

II S s;) resolveram fazer vários, mc�
_ 'VOCÊ tem uma reàpon. se�·ui.ntes: João .:s'J.�ist3 �-{!.rl1et e

S Autoridades, as Classes do Trabalho e da Produ- O vimentos em m,aS,sa, no sentido
>,••

Humberto de Oltvelra, €;;critura-

8§ S de a"1;;'11a1' o gráu de preparo 'e ,s:lmhdade soclal, Já co.operou rios: Vit'llino Vieira. da Loco-
ção .e público, em g�ral, de Blumenau, ao mesmo !o! eficiência da, mesma. segundq na uquidação do analfabetis- moção e José Caldeira, €mpl'e-

S ,. . -

d
. � v:1'SÕeS daquelas mesmas

J3.UtO-l
m no Brasil? A' d abrir gado do escritóri.:>. No cais- do

§ ten1po ,que coloca a dlspoSlçao e todos os serVIços 8 l'ldades, elementos de Clestaque O lU e a
perto .dirig-irinm ? movimônto os

l'i
l'l do ex-Partido. Comunista. J'á te· um curso de educação de a· s1's VIcente Rodrl'''''e d C �t

II -Iaqu.ole seu nOVo Departamento o ... <;>u s, r: o" fi e

S+ l � �.
,

.

,g riam sido destaead,os, para pra- tlnHos. Paulmo Soares, da Secça.Q' de E·

� ': � paração em n�assaS, em vários mergênci 1 e o '::judante ,Jal'ôni-

�......J�.rr""",J"�...o"'''.#"����..I''''''''��A. RetoreS. p1ra I:,' pel'turbaçã'o qUf'
-- �- �

n'l'O,

(COnclue na 2,a Letra G)

EM FACE DO lVIOVnfENTO INTER NACIONAL

temM8 O JIJesi�ente�a �onle�era�ãoNacional80�omércio
a necessi�8�� �g uma io�ustrializ�çao rápi�a e intensa
INQUIETAÇAO DO t:Ol\fÉRC 10, INDUSTRI�'\ E LA \TOURA

,

RIO, 14 CMeric1.) - A situação econômica do "d� uma industrialização intensa
,

.

. . . �. e rápida" C<:Jnl0 me�hur l!1'3io :r:a-
palS,

-

em face do mOVImento mternaclOnal, COl1ShtUlU o
ra mobilizar o país, p:Fa um]

tema princiPiai: da reunião Semanal da, Associação Co- futura guena,

níeí'cial, presidida pelo sr..João Dallüt O.ivcira, que uma o sr, João Daudt Olheira in

_

V�Z. lllHis', ,el11 flGl1.l€ do comÉ!l'cio, eneareceu a Ul'g21lte ne- fonnou, dndn., que ôntcm '1l1'::\!Il'')
reuniram-se pela nrhneira VEZ :

c:essidadc. do .!:._'·OVCl"IlO aJutal' medidas l)ara .. mobiliz:ação �

,.
U

as conlissões govern-amentJls que
t;COnÔlY!ÍtH do país, porquanto, segundo afirmiJu, «mes� com:a asshtencia das cla�s'�s pro- •

mo ao inicial'-se o último conflito a nação não estava tão dutaras e lig:.:das 8.;) Cons3lho de

ISegurança Nlu'cionaI, dévélll úXQ-
desarmada ,econômicamelltc». minar as providências inãispens<l-

R-elembrou O presidente da, Confederação Nacio- veis:] mebilizaçã'o econômica do

país. -------------�

na1 do Comércio, que há vários m(>ses as classes produto-
ras vêm adv,erti11(lo o g·ovel.�no e qlle ele comparecêra ao

�-..---.----..,,���...-��

Palácio do Catete, para c-xp61' as «inquietações do co- Associacao CO ....

mél'cio, indÍlséria e lavoura, apres.entando sugestões. de •

providências indispensáveis». lh'izou, adiante, (.) S1" João merCI·:ti e Indus ...

Daudt Oliveira, ({ue' um dos m�iol'es erros praticados na ui

últh�a . g;t�rra, foram. a4;uns acõrdos. baseados em prê- t' I ai B I uços U'I'lSOrlOS, que gTandes pl'ejui7ÁlR êausara:m :), ccono- na e umena
m!Ía nacio;ml.

Sõbre a. guerra na Ccréia,
€m p',rticular, disse o sr., Raul

-�-�����-,- -----

"ESse _ disse '0 .presidente -

será o unico caminho par;a! sair
mos. do C?:CUl0 vicicso da força,
da rataliação e da guerra., que
,.I1!lvará a raça. human,a nova
mente p>::ra uma. era. de trevas

se não for detido".
"TREMENDAS DESVAN

TAGENS"
Afírmoll Trum:ln que OS solda

do::: Jlll'tc am·el'icrmOs ·na. Coréia
estão lutando ('ontr.l ,·trcmendns
desvantagens" pm'a sll>.tcntar os

pri�lcipios democra.ticos c "pre
servar nossa pl'oprk: liberdade
como naçã.o.". AcreScentou que -::>

pa.ís está unido por detrás. deles,
porque o -p{)VO "está conscient.e
do rise.n de um conflito'- g.m·iil,
delibcradamc9-te provocado pEloS
J.caders comunistas chinêses",

ASMÃ

PREPARAM OS COMUNISTAS
CHINESES NO\IA OFENSIVA ,>EM
GRANDE ESCALA, NA CORE'IA

I '- za', \'cat!ll!·:ls di:',pt',i,1l'3Ul, úr:
I ('III, ti J bomhas tle qllillhE·nüls
lil.n.is.ph,' siíl)!'C' Pyongyallg,
h:'1 tli,ts 1'l'Iti'lIl,ada pC'los ('o:

lUllnist:h ('hinf·se'" (' f'orC3-

ll'l", 'l)s pi-í,llls Illll",('-:lllJel"i-
n-.I105. a fil'lllil li I que fi ,,);[to
(f" !'úid foi rompleto,

qU.f.� (."J

í2' lúü

prerliu'[mdo no\'� ofe!1,.;Í\·" ('IIi

grande eseaJ:l Il:l Cari·;:I. {h
obsenoadorcs aéreos aliado.':;
'lotam grande ath�:lL\de por
parle das fOl'Q<lS !'OItHllli",ns
('hinf�sas. ,\0 mesmo tempo, o

eúdio Ile Pequilll, reiterou
que os: exércitos vet'melho:,

\VASIllNGT(JN, 1.J CCf'} -

_I" iHlpl'ellSa so\'Íl'li('n ll1en:!e
e�(:Hnda!osadH�rl\{� :iU tp,,}tal

faz('l' ('reI' :10 lllUl1 tIo, tIne \·ro

p:ls jupunêé:;ls, esl:lrimn Jutan�
do ao lado das for.\.'ll�,. rlas ��,-.
"')l'S I' !lidas, na (.()J'I'J<l. hstt'

_ " ":i"<"1l1;;;n!idn fui fei{o peJo
'ru\)t' 1� l;-,'�'t'- d_?,') :,iJ�I:' Dej'·aJ·t:uÍle-úlo de Estado, Ü

t'Í,!,> da LOl'l'![1, lI!7.cm que I�l clesmen1ido diz ;tinda, que
:ra-..-ada a' maior balalha 3C- ludo indica qlle a j)l'opagan-,
rea da Córéia, hO.ie, na zona Ui! c.oJllUl�isia, nes";e sentido,
de Simui-Ju. Quatro caças a

.i:'II.O norte-nmel'icanos, eu·

j'rentaml1l com êxi\�o 24. ca. ---�

tas :1 .iato russas, Iripula- "-----------��--

dos, paI' comunistas ehinl'ses. E-ov."'dosA IUIt:l rlm'ou 211 minutos. 1'0- . iI
<lo',� os caças nOl'te-alllerka- do Japa-O '1''''',,�,ê.�nos retornaram ilesos às

_

SUilS bases. Uni caça a júto

ao o ra-s-I"'ICOlllUJlisf<; foi danificado

Hão «(eseansal'ão ellquant.o
n;lO pxpu!sarem as íor,':1s tl,l�
::'\R\:ÜPf; UnidCls do �I')'O '::01'€':1-

nn.

(Cosclue na 2a, letra .l)

_,_O l'r
fOl'laJe- RIO 1-1 IMerid.J _ Che

galam' ao BraSjl, proceden
tes de Toquio. seis funcio
náriog do Ministério dos

Negócio;,; Esnungeiros do,

JaI,ão. que veem trfl.tar' do
e5tabclecimEllto de relações

TOQUlO. 1-1- CCPi
;.;eJ.I e - XUl1IeroS:as

entre 2quel.=! pais e .Q nOs

so, logo qUe sejG' firmado o

tlatJd<:: de l)[lZ. A missã.o (
chefiada pelo SI'. Khal'uh

Na!"a, que foi consul do Ja

pão elIl Rão Pflul0 2, se

��undo decrrn·un'l..... os COlllPO
nente5 da 111esma llão

tem caráter {ficia( pois
um,� vez que aíl1d� não- foi
�ssinlldo o tratad.Q cam as

autoridades nipôn'icas., o Ja

pão só pod� manter enten
dimentos com entros pníses,
através 'IS auiol'id�d€s de
ocupação, O S.l'., KIEruh e

seus acessores fundarão,
preliminarmento. <agencias
em,

'

caráter pl'ivqdo, para
fon,"ntar o turismo e ns

relações nipo.-brnsilFira.s (!l11 Jtodos os senüdoB.

-- -- ----

COll1l1uicação
ao Comércio

!
I

Tornamos público para conhecimento de 1:'08-

sos associados e do comél'do em geral que. cm l'eu

nião conjunta da Diretoria de;,La Associação e de
flllsociados seus, deliberado ficou que, o horú.rio a

sel' observado pelo comércio da. zona uk'b�u1a da ci
dade, em os dias 13 ã 24 do COfT,é'nte fÚ:-iSt' t'rÜ t'ull

fonnidade cmIl, () Deu'pto l\·lmricip:-tl lll', 04, de 1;) de
úezembro de 1950, od�" abel'tui'3, ás 8 hora8 com in·
tCl"l'uPGão das 12 ás 13,30 horas e com ellCel'ramen�
to ás 19 horas, e, lHOS sábados, dias 16 e 23 ficas�e
prevalecendo a igualdade horária dos demais (1ia3 i
acima referidos, e, aos domingos, dins 17 e 24 fosse }
o horário de abertw'a ás 8 horas com encE'n'amC11�

to ás 12 horas. ,,.., {
Esclarecemos outrossim 2:l nosSoS' a2sociadüs iou a .qu�lU interessar possa que, desejando que }

seus estabelecimentos funcionem dentro do hOl'á�, {
rio acima estabelecido, deverão comparecer a Se- ,

cretaria da Associação Comercial e Industrial de

Blumenau, !a: fim de procederem' sua regu�ariz&.ção
perante o 2.0 Posto de Fis�aliza.ção do l\.1inisté!'lo
do Trabalho, Indústria e Comércio, sediado pe:'i�

ta cidade.

Vo'ltar:am os lafama�
dos '�omprimidos
El.J�IN de BOEJI
RINGER, ALE1\-I.A�
NHA

1
A DIRETORIA �

=== ==_.....__�__ •
�__�".. ..."l;__'__,.,.�-.,....................._""\.,.��"-'-• ........-_,��� ...."--'-', .......�""'"�c�_��
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o dilema é este: a Ehn-cpa, os

Iilstados Unidos e a América, se:

'._���_� acham cu nüo dispostos 3, ac"i·
I I t11' o d.esa plo que diariamente

lhes mmdam os russos c, desta

1 V:::Zt os ch ínescs ? Se se pôern
com e3!:iÚS rl1edíd:i�r com passos
evasivos, adotam uma ímcrat, cu

IJ'll'd:e >! su iclda forma de viva.

l"ull'21'n ao dever fundamental do",

[fJl'tes, que é resistir" it provoe t

(til;) dos imposte res.

Se os nmértcànos l,eHt."'.nJ (,

::lSccl1denL" pnlltico ,,"Jilitar',
que conqu ist,fU'tl.lll na A�..;.i!_l.t t t!1{l_O

J1Pl'did.o u gu-J''!"U na. l!..."ll'Í.lJ1�&
Per-que haverão pei-dído v�, �di!t

d'"", com que :ü!ld.1 eont- ,111 U�I
lJal�n resistir D. uma 'infecção so ...

viéttca. geral, panasláttca, A Chi

na e a Russía senhoras da A�ia.
a Europa é um prato de EGpa

par:l �s belços ávidos de s I'US"Oi',

Um Dunkerque amareto importa
rium Compiégne branco. No am

biente de pusilanimidade que lá.·
vra em Lake Suces�. hoje, se lê

a 'inscrição do epatafio que .se vai

c"crever ;:manhã para a tumba

das Nnções Unidas,

quíavelíco já f:i entretanto des
moralizado. O lJJ'imciro mín tst ro

ingrês, Clcment Alt1,:c, ao che

g.1' a Washíngton declarou, des
de logo, que c s Eota.d<Js Uniu';!;
e 'l Ingt iter rrL d avr.m pertna.ne
PCI' unidos nâo ;:'i VI!':' mnut I

a paz como pa r a [':,peU!' quai
II1H!r agressão. E par lEvitar dll-
vidas sobre o sentido "x3t'J ti.'
seu .p;:;ns imento, aCiescent u: -

"Df'iOde há muítos anos, II Ingl[,-
t U·r:J. e OS
,l-l ueordo

r

'BLUl\'IENAU.15-12-1950

Redação, Aômínistraqão 6

Oficinas
Rua São Paulo n. 269

Fone: :I0f'e .. az. Poatal, 38
DiretordGCrP ..�

MA lTRWJI!.1i. ·.âAVm�

I
E!' lJIH:J r6rlHU1a por' demn iz

O apazigunm'tnto clu

[tgl'e-:-i;;:,')r� Rda 1 �

CH:.3 não tern li t
loHe""', corno sua vtotencí« �IJ�s�):! ,
" (je:"cunhcl!er

Europa
cvm as

dO! uma nova d2vastação e de'

I fJ"I'va
da insegnrilnço.·

r utro deixando os Estados Uni- plarrcs P. da hip;:lo·j,ia da suas
cios isolados na, potíttc . asiáti�:.. co!wicçõcs ..

d�Egastand.� ao mesmo- tempo o;
seu presti_g-io e o E,' LI pod : li ••
militar, Essa tentativa fai :tgo,
ru levada ,� ef�ito, com a provo-
C 'ção chinesa na Coréia. A p: o
vrcucã.o foi f:::!ita1 de Iorm-, espe
tacular, contando. antes do mais,

o na Co

entre o maior número possíve! d3
l)lum"'nl_u�nsCs, E ,;ó por meio de
luna taxa u�C:a uatui-ezn se pod'-

;
. �ta6Aleatraõ��.!�tl� � reh

1.

Um composto de- vegetais
brasileiros famosos pelo

'

UHf valo; terapêutico.
2. andar - Sala. 23!1

Join�i1e: Rua S. Pedro, 911

Terreno
� J :�:! -- ltütip St-(' t.

_. J31üDlf {i�111

1
----. i

Illuga..se

,
,-

-,

uma casa, la x 28, con

tende moradia com

grandes e''''paços para

I
deposito ali Fabrica.
Rua João Pessoa, un.

.

Inf'orrnacôr-x no Rancho

I
Alegre ..

vlalmer: te na

a" upu- Fazenda desta
í

ituhu-, juiz
Falcão, julgou
«arecedor de açâo

<;t'ies'. I' auflc-o nus custas.
------�-- Inconfcrmado, Heinz;. Mal'-

DR. AYRES G()NÇALVE..� í in fez nova apelaçuo e de
Advogar!!) ;(('on!o ('C,l! o voto do illi n' s,

aesldên(\�a 6 EscrttõrlO \ Iro MOUJ'ão nussell, l·el9.to�·, I
Bl :!l1\-iENAU \ foI. lhe ]>l'ovimenlo 1'01' Iln:lU 1- I

Rua Brusque , 95, Fone 1472: midade.
.

elo cio (:ia fi até hoje em

I'
melro e 11 cer:'Iimetros o

vel das aguas, ','

.-- ---

mo, 14 (Mer+d.) - o sr.

1 Nef.{r�·,ms 'F-all'ão, depUlatl,O
autcr do '§umento dos ,UhSl
dias. est�l [I::(ora plef.eando u

ma nova a ill�ia de custo para
os lle;;ul fulos, cm virtude d:!

c'onvccaçiin j:ara continuida
de das ôet'isões o:rdin:'ll'jns. ()
sr: Negreirc!', iI_i:cl'preta à

�...,.._

ª \mw li li li !li IIIl li !li; 1II 1I1!1lI li hUH.:IIW. ' tt...
�

VIT.4.LIZ_4.DOR ELETRICO «W O R 'M s» i
,Viela é eletricidad�, nfir'm'ou 'O Dr. OtUe, na Sociedade Fi!osó_ª
fit![t Americana. 'Restn.nrador da corr;:cnte elétrica humana,:::
gar'ante vida saudavel., Enc. no Rio - 17, rUa Alcindo \ln:.t_:=
nahara, 6. andar - Sala 606 - IUO. Em São Paulo, de. :;
----...., morlstraç?�!' á domicilio §

- -

�lllIliilllllm'JIIIIUUlJllmIIUÚuiJlrmlllnIIIIlUlIIH!lil!ml�Iml�IIlIUUi�

;farqüi""I'l'eai'ii""i'E.CRE'iÚj
:: : A CIDADE DAS DIVERSOES "

::
ê Ammdo fie Ba:rro (la Vellla enfrente ao'Paulo Fischerª
§ HOJE e todas as noites grandiosos espetaculos· com�
§ SAJ....li',f .�. ° s,:u novo elenco, apresentl;.tndo os maio<=
ê res espeta'2ulos de Radio Teatro, luz, musica e ale-�
:: gria. Ambiente puramente familiar. Uma verda-:;
: deira Companhia de'Teaü'o dentro de um parque de§
s: diversões. Ver para crer. Sempre sucessos. ;'
,iiI! 1II11111! li!!UH ii!m i i i I � I! IlIlllllllllllm 11111 n IIIIII III 11IIUI i 1I111111!11! III �

" �Telmo Duarte "Pereira

Pi'ecisa-se com urgencia para secçãO'
.

dê importa
ção, exigindo-se. perfeito conhecimento do portu
guês' com noções geraes do inglês e alemão, e com
bôa pratic:a de:n,"sun'toS r.eJacionados eom aCE:x:rM·
e ]i'IBAN.

({--» POSIÇAO DE FUTURO ({-c-»
Ofértas por' cada à «coln��SPONDl3'1�rr:E)J,
a/c. Caixa Pos'.:aI, 208 _ .JQ�J'.JV�LE _ (Sn,
indicando pretensões, idade, nacionalidade, estado'
civil e referencias, quaIs serão ina,tadas com a

maxima Y,2Serva.,

Il\TUTIL CAl\TDIDATAR-SE NÃO PREENCHEN,
DO OS REQUISITOG ACIMA.

- CliniCSl MédiC81 -
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS,

CONsuurO'TIIO: ESQ. DAS RUAS FLORIANO PEIXOTO,

Capital e Reservas em 1949 ..Mais ,deCr$ 50.000.000,00
Receita de Prêmios em 1949 ..Mais de Cr$ 100.00011000,0,0

.arrecadação de' prêmi�s�' � ·::�esUltitdo iQ__��tr!al
ocupa, no Brasilj o·segundülugar,.del1Íonstrando assim
um consfante'" progte·s·s·o'''':d·d $Igura 'admin,sl�aç_o.•��. I -'"

-i t\:.� !�_ �

.. --_

-. 1

pod.él'ü, obtl!r i11fClnl!.l{;f�eS
no Café Benthien, rhlr; 17 ás

] l'l }H)I'US,
e Hol'"t.

a lteraçii<! c!-:;s };:!s-

I
Al"F�NRO j_}j·:NNA ;J'lFNIOR -+- Prf:siclftrltB
.JOSE' 1\'[. DI� ULfVEIRA' CAS�RO - 'Vlc�-Pn'fljdpnte

DIREIORIIl IWBER1.iO '.rEI:\;'EIRA BOltVI�'FA - DÍl'e1of' .

CHARLES BARRENNE - Dir�tor .

JqliQ PROENÇÀ _ Dimtor .

�'
.

.'
GERiiaêii íGABRIEL RENÉ CÃSSINElJLl- Gerente Geral

GERll't \ CAIU.OS �liNn�IR� Di'j l\'lEI��O - Secre.tár:io G�r�l"

�O- liS=E�l'-U"__'O (HE1TOR
RRI":I'RÃO .'

"n Dl GlJILln=nM}<� GUIN'U<;
FISCIlL "

CESAR RAf�ELLO

�:S .

Rsnt
-

(=rmJ.;-,-·�·nTr� IJAUTERJUNq � Gcr�nl.� .

� DEBlUMENIlU -

.,'_ " .

.
.

�---

SE'DE: Rio de Janeiro,:Av€.n.idd 1$'.
de Maio, N". 23 ... 8". Andar: .. C ..P.'1779

SUCURSAIS r� AGÊNCIAS EIVI TODOS os ]'jS'rADOS :no BRí'\SIl� ,

.

, 'iíi

Rádios; dlvflrsos modelaI.'! e marcas.
r.'

f'" -'il:>

fi :)"1
� .�...

r.- .!,; ,P:R,.tdl('ll: w;wlos otlma oeaslao •

Rua 7 de 'Setembro, 4 4 9

B I,'U ME NAU
(13)

"

�

-OPERA NOS R�M tiíS·.de I�cêodf� .. 'Ft-a'I1S"

'�OlftPi' em GeJt1ai'- �cj4en�':3i( ��:.�f0.�.�!��
_ .[.�(;�·.!eote§· Pe§sf'Q�t§ - A Cl ti e'o fI e s de·
T�â05ito ,,'Cas.co§ .. t\.,e�p{ul,�i,bJiUd_:l4le Çivi.l

S II C li ii S li L n E B L II :,P{E � fi. li
RUA DR NEREU RAMOS, .N° 49 -":l'!.ANDAR - C�IXA)?OSTAL NQ 253

TELEFONE NQ 116'7 � ENDEREÇO TELEGRAFICO E·T l\� A

SDb!�lI!l1cias nas principais praças;da Santa Cataritl_3
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O·'
· ·

.

ao''c';:1:,'8"l·wcr...... '

. ". '_' ..
'

;:y
'_

.

do Centenáriopalmerense - àO
-

campeao·interessa
puva Nrrtn empr-eganrsa com

um]
grande publico deverá se

diri-ide
par-to .se.1l: quadro predileto .ê

ar-dor fora do comum. Um ver- glr. notvdament:: a grande ter- suas p. sSll)lhdad�s, com a nova

d 'd�iro a.Ica.pâ.o .n estádio nítua- cida "perlquiv,,", d{·5ejOsa de ver cons.ttt.uícão,
,

do no 0tÜrO Ilda d', rio. and � um .
,

_Os aJvi�ne�T':::s agua rdarn I':'�- Iciosos o dia dacíaivc-, poís que
rem m'Qstrar aos f'ans, c.J: nosso

futebol que aqueles '2x2 não fo-

,ram. fruto dp, cbúnee, mas srm

'do padrão apre�entado. da fi

,bra empregada por' eles-no trans-

,: em-rcr . do" noventn imínu to s, A:; Alvarenga
.cob i'ca do

)

pelo, Caxias

qUe 'l.l,�. penult.lmo
Olímpico derrotou

pelo i.ovato
c.rque.",ámos
domingo. o
o 'C�ml)?ão

t7EDADA A PRESENC/l Dlt ELB1�1E1\/
TOS D'A J��IPRENSA AS· RE(lA71{)E.S'

Os clubes jChwiFnses
procuram reforçar 'se pal'U
o proxrmo ano, éontc rtan
do jogad,:;rp", de categ . I ía,

.

O An,él'ie 1 já eonsel!uiu o

ccncurs« de, Vico e Calico e

pga!'a é o Caxias qu e dase

ja o e: ncurso de Alvarerigu
qUI' ôutem mesmo recebi t
UlJ1 ue�pTtdlo talegráfico de;
-iainví le tio secretá r-io f"'�

;j�nse, pedindo que seguis-

do,:. ,Centenária. Agora que já
vêm, perto' ti movo dia Sf'ITJ tr..

balho�, no qual msdlrão fOl'ça�
os conjuntos <lo,' 1?almeirll� oe

Guad.ní, Df!. fis deste último,
estão transbcrdando i

ª
ã
:=
Si

I
ª
ª
:::
...

:::

:;
.. !

�_I
I
,

,UIUUUlrlUlIUmnllllnllllllnlUnIIIIUIUII'IIl.UUIIliUI"JUllllfl'IUlflW" :

;' o.sd. 1926 o Inhm.otloriol §&fVG O 8tasJI ..
�ndo mercadorias e gênerOS d. prbnelr.·"
�5�ldad. dOI cc.ntros produtores aDI ..

PARA

e<Hls;lltnldore.. r

� Norte 00 Sul, Q red. d.
_ ·dtsl;:tb�

O concesslcnérlos lntarnotlonal ed-ó*

D :::;��õ.�;'��:,::;;o:7':::�"":
."';'IlN..no.:.,r lhes assistência mecônica noce�
�.Jf..

::.

_'
-

OONOIlSISIONAIU OI!)

B�eitkopf Ir tnãOI
�A,BRICAÇ.lQ Ile cal"rOl$llêriú iCom:;se!d �

=
'lnclualVI plntura;

O.i"TCllIf.A' de'�OJda' oxtgénllÍ "fllétrlc:a, _ ......
Tolq& • estutamento 12. automóvehil'
Itua U!-lI Geralllt '" ..... I5LUIDIl'fAII

"Engraxataria Mir�' f' �-_ ....ÇAJ!rl\ _SJÇ_t:s ANONCIOi:'

Venda avursa na' Nll�S'1'E IJfARIO'

&.��4e �)e�j!·e viereUl e ú 1 t 1.;a:�,
-IH11:Sf."t{,!!� ":!,:.:i L. arró tr.s e in
diS)1()�'li\':' o. 1\':il';; n :�,;e'lli!lj
zante ;t!"l g-r:,: sta l;i�Br=uJa�
par» !:m,ü'aliz<I!' a hlpcr
�citlez .pljlÜnw('a] 4ue g�.. r�l
ess€� Sintomas .

..

Ma:gnésia
,--------_._-----

_

.

--=--,'
-- -

licÓR De BAUNI'lHA
(C,ime de_Yo'nille) t
[il.tllcçõo da. molho
rê!: lérwQ� d.i o4anllhCll ,

lmpo/fod,u'.

ir,
/;
r,
�.

F',
_..

�
O
v:
.-r::
,-,

,_)
ir:

r.JJ
.-r:
r-I
='

�
�
'rl
,-,

_'

�,
-

U
�-
�
�
ç:q
�
b
ir:
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,�:r:
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ioti-c-ia--'-ri--'o'-I·.,--ont-er-II-ac�i__':';"on-'-a-I
---------'---, Bevio teria declarado,

IO
� T flb I F

I

I II
Duma reuaião secreta, que

'Irüenou O I ri una eoera a vo a ati disp88tO a renuncia!'·
• � III Londres. H (1;P) 0_' O' pre, reves na Coréia, ilendo [JC!�a-

InJ���191'a ,dos' lerrOVlllarlllol' �o serv·lço ��;���'s, r���!��'ro:�la�.��h:tS l��= 17:��ia���iXê�n�l�d�,0l���S u�tj:�; ·

I� u- li I&) U dente couf'erenciur com o dias. a' situação melhorou -------....-........-.,_...--.

presidente Truman, em vir. consideravelnrente para n!ls
,eARA.LTZ,-\DUS l\lILj-L\RE�' DE \'AGÕES C01,I EOUIPA- (ude da intranquilidade ,rei. Mas as baixas dos comums.

� nanto na ]ngldterra e e111 tas chinêses tambern foram

,l\IENTO DESTINADÇ) ..AS TROPAS DAS NAÇÕES UNIDAS outras partes, do mundo, a· enormes. Somente na represa

Chicago, H (l;P) O Tri- r fEITO\ iú riu s que uur-tem ou :'lancell Gal lacher , Em se.
Ietatlas pelos acontecimen- de Chosin, os chinêses perde-

r

l F I 1 1 tos internacionais. rum 2[. mil homens.
.

E gra-
nuna 'e( et-ar. expediu ,,1'_ passam por Chicago, condu- �uida, o chanceler peruano
1

\-
"I

-

l' t I' "E f cas a atuação do general
(.�m pnl'a,,�IU� os ferroviú- ZE'm, em Sll:l,?I'(In�le maioria, in'! ao.�io de .Ta,?eiro: afim mnrs arnance rnsse : .' or- i\ra� Ar1hur os comunistas
r-ios em ,..,1e\e. vo ltem "0 mat.eriu! húl ico as forças t1c assíst.íi- a ('er1111011l3 de coso admitir' que as Nações 't'hini"ses foram incapazes de
lSel'vith imediatamente. ,\- !lps :'\m:,'.es

í 'n idns na Co- cConc!ui na 2a. pago li!tra B) fOnidas, sofreram �:ério
erescent., que a "reve fel'l'o- l'éia. , �'-'---_-;-_- explnrnr seu êxito inicial.

'Viúrio. �m (,hi(,<lg�, pôe em - r R
II

- d d

�?fJ!_.o:�e_��.��;�o���:��.1 ;�':�:��:�,:��f��,. \I\ti,��;;�����,� �!,i:, e�ozljava·se C Om as peruas uO I �,f�;��fi�:i'Z������1�:cl�/6�:::�
11

ma reuruao secreta de altos

'I' ;;;;�':�'llllüp;�il: /:'1�iC��;.O�\:��3:��� Or95111 durgnle a U lima �UDrrt �����:�s (;�y���l�'lmesit�����:�rjt� �-

mi lhàre- de vugoes carrega- U U U (J U renunclar , Isto porque, em
I'ríbunaí

(lOS de mn teriais e equipa- sUa opinião, os inteler):uah. I rOI'

Illlen�o 1':lI'a frenle de bata- -

SER' RE \D"IITIDO "TO I LO"�D'Iha da Ccr éia . N.A.O �
-i �A. ! h l� � r' esquer-distas do Partido Tra,

I
balhísta est�l-i�lIl l�van�o o

beiro, conhecendo o recurso

-n---- TITO, 11 (Merid.} (I tanto, em sua informação a- governo socialista a ruma. d c "f ns Laae a ie vo-I 1111:18, TeY:1�, I! .(llP) 'I'rrbunal Federal de Becursos ousou severamente Heinz o .1'. 1>. o MJ iS S llJ. v

I Hem v FÜl](� 11, fa)ni;,io ante pr" unsnímtdnde de .,-oro5., \f:l,tiil. Entn" as ínumeras
I
-

V" ti
• ill-'i'

- -

i
tou pela não anulasão do dito

I,O� 11Elp�óldm da Federacão TIf'5GlI provimento a apela. ft.cusa;:ões afirma qne t;1unnte V"
'li!. a 0lR e. ;

,vleito-
O Partido Social De·

dor; E::lallos Unidos, af ir- �'lO rIe Heinz =\Lu,tin Fischer, a guerra o alemão colócou-se la�e com í!3egnran� I moerátlco recorrerá ao TrÍ-

b
. francamente ao lado do "Li- I RelilervEl sua. passagem pelo: bunnl Eleitoral.

Ec;hidos Unido-, têm alemâo, naturalizado, rasr-
" 1

- . , JllXPRESSO ITAJARA 'I�__

.

. Jeito, e (filie. demitido do:lcO, g asando' cana n!tüO '"' .

'i'lC 'ICi':3TII7:ir um sístom-, de - .

t' • r -�--�.�--__� RIO, 1-1 (1íerid,) - () ln�

]-.I'o(-II,CI',o " 10111r,(J nr-azo. Ieto Uo') lI. Brftsiieiro s,?b :1 aíega� IGrpeà�'aao com Otogra. 'u- -
-

S
.

"'·l·t "1
" ,u 'o' I '" "-n: ''','.u (1,- tpnt"'�l' Sllb-\"'rt,a-, ,"I t· r'�ao hã d,'moCracla com" bllllfll nperlOr i,l1 1 ar, lU ga·

.
-" ,.

- .'". � tendo J. é orgDJ.ilZftdo �1 '"re- � ,. r
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",U -�_. , 19i1oranda. A cartilha é 2 ra segunda- erra prmnma, a

l:�nt;:[tj 1 oHkm por oca"i:lo da gll�r, partição" rIo Brasil pam de� chave do conhecimento_ apEl::lI;ão impetrada p�lo ca.

. ,---·r.--_ -111l-I'1(I,," ;'.:l, plelte:1YU, agora, Slla pois da yítol'ía do nazismo. l'.'Iatriclllemüs 00 analf"bo_ pitão Joaqtlim Bueno Brun-
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__ '\"I<-s"PI1(Óll <lHé I,S l'>la� t
! [,:JtllTIlSS.,O, fi �m rio pagfl- ',,::1 ",.eman a, um TaSl, tos nwn elll'SO de educação il'ão, condenado a dez aDaS de

I l· ·'1 -tO" <�a �tualmenje a Illlt'11111 de salanos ntrazados, leiro qtte1:'t th-esse feito a de a<1liltos. prisão como um dos. envolvi-
l os 11 l ..) .. __L d Co

I'
-.

f'
I e'rr."�nn�.lo lt1imdo livre, e lllrlllSJYe enus. (Conclue na 2a. pago letr.a E) dos nas irregularidades ocor�
",Jd,' tL" II � • li-', "l- ..-t·'- a

I
-

'1 1"- ---"'0 comnnÍ;;- I
t:xeC!:m elLZ c, "'1 lU'1

rrlL J ,I .. : ,1 ,.��- , .

d dI' t c]oI funG:,o e Esen ll".a

T.loJ d, blí IS :mos e flez me-

-T
-

\ ·;Ps, lrWlllCk, "snmal·jamenle"
101 '1110, 1 i (I I') -

- •

Co'jl.eil':l linfol"llln demitido, pl'Ol'lll ando as al'U-

quadl'j-motol' 11,IS saç6e·; fc<itas pelo Lloyd com

lil1'ltao;; ní'l'ell" sdjÇ;tS, um alQstaclo da Polida 'So.

\'i,,�elll da Ellrop,1 pal'l! New !'ial de qlle nada tinha ano.

YOI:k_ j'(·alizoll uma aterris- ta<1o aCel'l'il d0 "('onduta idC'o

�:J!-:e II !.oI'G::H]a 110 Caho Bre- iogiea", ncrescentando _�lle
lon. Teflos os passageiros e

(embOra
tenha sido preso fln-

t,'iplllantes esliio salvos. rante.o conflito mundial, aS
'lHltaridades policiais puzeram-

S:mtiagn do (.:lli!e, 1 t (U,P)

I
no logo em liberdade por

,_ Depois de vi'Hal' o Chile �omprovarem serem infunda

I GUI'an te ser:� dias. seguirú mentadas todas a�usaç(,es
I par'a Bnenos Aires o minis- feitas contra ele.
tro do exterior do Perú, sr. O Lloyd BrasileiJ'o entre·

Afirm.a os

eram

Frota da boa
vi�inhança

Bio, 11 ':\[';1 id , I

Entrou liG,;e na Guana.,
bana n navio "Linder
Liner", da "f ,:;rQla li:. Boa
Vislnhanç.r" trazendo JlU-

rnerosos pnssageíros pn-
1':1 est a CapJaJ e '- aI'Íü"
01l1,0" 1':1"1 iJ snJ. Enu"
09 que d('�emlml' ...al'all1

aJ'fid 1;::�iU" o se. hllsl'll

lIal".l, s.'o'1 el::n'io nO ,\1 i_

nÍ<Jll'O d"5 fl.ela'JIt's E![

teriol éS do .Tapiío, Ijlle
vem cIwflallllo a Mi:;<,'io
Ci)"If'I(.:ial, a·[illl.cle 11'a�

t;H' til' :,SSlllilos C01lH'1'·

cl:ti-; C·Oll1 II !lossa pai",
Do� 'IC'lf';;'irlos filie lli'ip_
:;l'ou' a IIths;'o. algulls jú �,

nch:HlI jJi) rno (' tJu1\'os
hrev('lIlcnle.

POl'to

mo, H (Merid.) - So' o tí
tulo "Apôio dos ComullLjtu�
ao general Estillac Leal", ,a

"TriJ)1lna de Imprensa",' pU
bl1ca hoje, mais e�la nota:
"Novas e concludentes de

solidarieda-

I ODRE McCOMBRCK (Nãve�a�àO) s.a.
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Natal e�tú hatenda
as por las . ,\ hll111:lnidarle
toda, 1:[1 Europa e nas

Am{'l'it'a". na Asia e nos

(·onfin,.,!Ia A frka, nu.,.

ilhas TJcl'didas de torlos os

oce'anrJs. Ilas ('t�taeulJlbas
�elad:b das estepes �·ibe

ri lllas lon�e rias vistas
dos iJ;imigos da ci\'iIlza-

cão aguarda o dia 2ft de

dezemhro, mil Tlo\'eeClT

tos e dlll'oe'l1tH aHOs tia

vinda do Sal\'ador,

O 'ande" sCllcnidatles
em imponentes Ha$ili
,'a�, l1JS mageil1?sas Ca..
1 {'drais, Ila� IgreJas das

I'Íclacles e capelinhas
IH'I-,jirLls IH}, illyjos ser-

1" .. ,-. llWI'C<lm P"t:1 tIaiu
memoruH:l que se feste

Ja, aqulc II n e nRS�

r eu numa lasca caba.na
rle madeira on(�e nm. )lí
llIento e um bOI abr�!4�
'\ :Im-se das illtempt'nes.
"Gloria fi Deus n3S Al�

tmfls e Paz na Terra

aoS Homens de R�a
VOlll�ade�" , c.an�.1vam c.o�

. celestiais, em h.ome�,lOS
1 crwnC3

li nap;em aque a "

(�e estava deitarln nuy

I
I

!limples mangedOlll'al
ma .

pobrercbre como a maIS
_

r{�" criuluras. (�m.o saO

r,roi'ulldos o� des1gnlOS ,d�
-\llissimo, l:m Deus nas·

�,endo de el'ln\tura humana

t' desde pequenino per
f eguido pelos p�dcl'?sQS
(i:! terra. Uma C\'lanc1nha
dehil embalada ]101' sua

lIlãe, protegida por um

modesto carpinteiro; ,que
faz vir, de hem , lou,ge,
tr-és sabios e ricos 110-

lllen�, que haviam estu
rlado velhos alfarrabios
c que sabiam que c�n

1\ Belem de .TuMl llasceI'13 •

"lima criancinha e que u-

ma e''trela rle luz os

I gliiaria aH' sua 111ora-
'

i ;la.
I C0l110 fkuram .Iecep-

I'
donados os judeus que
mUl:obi'ayam com o peso
rios �eus ia lentos, rio seu

I curo a massa ign(wante

i e analfaheta. E"peravam
Illll conquistador que vi7,s
se anwHlo Jlara desalojar
os l'omanos invasores e,
"�larl(lo CI'ISt:O lhes disse
qUe '(!u Reino não (']'a
desle l1lundo, não o {'om

jll'cerlflel':JI1l, Como (' ill

t'OlllllllliveJ ('OIll;J YOI1-

lade de Delis a vontade

com os

"
r ii prejudicado se

rr irro per na Europa" I

er

ag
RIO, II (\I,'di!.)' \ 1'(' CIllJll'eS:1!-, que litl,llll l'tllll ma� floras [leIo r:1Cion:nnento da

port3gelll da MeJ'idiollal firo· tCI'i,tis .'u.io ,jlllilar eslrangci- .l·,H'"lir.a, (I qlle 'll'i:l quase
cu;rou in fonl1�s nos meios 1'0 \'en�la :1 Ia ]tal', COlllO o, ('Sl::lll{,�ll' ns compras, A,'llfllll

competentes, a fim de :-;el' da 1I1dll�tria de exln:tt,üo tio ('utros, cntl'etnlllo, que a

ftntecipada uma \'lsa{J pano- Céll";,ío e outros. Os grandes ll'allSfot'l!laçiio de tal indus
ramica do ([!Ie podcrú Ec.!!o[·in'. cm qUe �h IJolsas lIa Iria, para a (Ie gUerra, a }1m;
rei' 11:1S I"fel'<ls 1'.OIlOlllll';» Cir', l' dl' '\-V,dl Strl'ct se de reduzi!' ou aLé mesmo a

do país c (1,1 l'c:lf::io dC';las, CIIl!,12I;hrHI1 ('lll t.lis {'pul'as, J'Ubl' :lS I'emessas, hoje jú
ante a possi,oel dl'flagra�'lío (,Od('O se n'f1elem ('!lI llo'sa sohrClllodo rliminulaol, n;ío

de um conlJi111 gpner::lliw- 1:::31'.,1 de Yalorps. r:Jroyocar:'t haixa no comercio
do. ,,!\i .T 'I 110 l:ol1!ereio de ulilida- illesmo no de cal )'OS usados,
O �r. Hu" Gomes dl' \1

.: "ks inljlod;ul,lS as l'1'ft<;'JC,1 s:io ('ql1ili!Jnilldo-se, assim, o que
"

' l11et-
a� ln:.i" lliYt·rsas. No sei!)!'

1
[J.}lm' em IU'oeura ,'0111 o

da, p['esidentt� do Centll> 110 fi,:, :1utomm'pis, 1)0!' t'xemJllo (jllf! niio ülltiverem para 0-
Comerl'io tio Cu r,·, (' "LICC' t[ Ill('n al:�tll1las firmas YPlllle ferla"_
vresidente da Associ:ll:iio Co�
mereia! diss�_nos:
� "O nosso país (lpfron!:t.

se com mI] dí1"LT!;], flHE" lhe
l' detcrminado ]101:1s l'il'l'Ull'-
1ancias em que se podor:, \ p

rlficar o conflito _ Se ]JernJ:l
necor circunscrito ao Oriente
durante algum tempo. o l'afé
desfrutarú de eXt'ol)eiol1ai�
'CondiC;l'je� r;i\'Ol'H\ eis_ hayerú
gnmde fonnaçiio de stod�s,
e. como ial, a prOCUl'a gel'arú
interesse deSmedido do os- nSLO_ H (['PI �"\

I ('hegol[ :l esla cflpital com

trangeil'Q pela aqUisição tio bOlT [;;, atOmil'3 ou aguei ra !:'lIa e�posa para receber o

]/l'Odlllo. Se. pori-m. a guelTa nào le\'al11 fi l1el1htl�na solu· ]ll'emio que lhe foi conferi
irromper' -na EIWO[la, ,te for· ção" - deelarou hoje, duran. do. A cerimonia se1'ú reali.
ma :lb1'uplta, se!'ú enlrw @ le I \lIa entrevista ii ilHpren- zada no domingo proximo.
�3rasil grandemenf'e preilldi_ �H, I�nlph BUllche. ".:\'1\0 a!Te- HUllel!e que ]'ecebeu seu pre
cado, pois que <IS re,tl'iç{)es à dllQ :!cl'e»centou _. \fue mio POI' sua atuação como

llavegnç;io e �l" ílllJ1Ol·taçt'ies 1ml pah, que, pOsSlIn a bOIll-
1erão l·onseqllellt·i:'c� Illu-léfí·!ta �Itollli"a t'"rú liSO dela ,'om

(as par,l o 110'"'0 prilll'ipal ('hit c:\O' clensi .. os, !IlH', <Ipe-
])I'Odl1l��) de ex jlOl'hl<'Üü, nas 1':111 ('as'] de ne:'e''''ldade
NH Bol'H de' \',dO"e" a eS- O SI'.

ql€etali\:l e de - illdifel'ença oab'os-

pelas 1·['''el·''tlsS·jE'� qu,' ,� :,i_ ";"1. ([Iil! ['ada Í!'di\ iduo. pm'a
iuação 11l1.2rn:l(·l0J18t p6derll}, PJj�lilc:r �'vr\ Ij· 1 p.!..... dt'\ct-ia
'lli tel�. f!e�rle qUf' o j/fl",ql{lo! 1a ,0:(1" ni·.�Js .... ,(·,·ifr{·ios eUI

t'ollfllto 1li1.!lJdÍ<11 '-'III tlj,ld ;l�' lelllPo de p::l7..
fetoll " desenyoll'illlento 1101'_, -

mal do" nego,·jos Iwqllela ell- 'ISLn..:\'ome!.!;:;. 1 j (I'P)
lid'lde, E' que ;lii !.!íl·alll (jua- .-- fI ,II,. Rnlj',h HUlll'he, o

,�l' ('XdllSi\'a111CntC Iltulos de !11l'illlChO homem de ('OI' ,_. U

'� {·ll·".ula'i:'I(, <: úllli;;s:io a[1el\:I', d(.'iIlIO primeiro ilOI:'te-amc-
\ 1Im'lOna,ls: e, �'or�lO tal, apCl!W; 'i :'''1110 '!Ue t' eontemplado
\ f,e -.el·lf1e;.J: h?,ell'a alta no, tleeolll o l'lf!lI1io Nohe1 da Paz

\
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Não trará nevhuma solução
o emprego da bomba afomiea

Bl1nche Premio Nobel()

mI. O manifesto diz que
primeiro êxito decorren1e da
"Cnião da Classe", foi colo
<'ar o "Club Militar" "a sec

vico do�, nossos interesses,
co"mo classe fiél i1s nóssas
tradiçãe... e a um

que r e f I e t e m�us os

jnteresse� e direitos dos mili
tares e uma posição nitida de
inc'c"pendencia e pa�riotifl11l0,
fl'!;mte aos grandes problelllas'
nadol:ai�'J sabretudo no que
se refere à defesa nadonal -e

mi-I':lo das forças

da homem. E como Deus

eOJl1precl1lleu a !)ll3 cria
tura, r.ompreendeu e

f:erdoou, ellyinndo.se 1)a-

1':1 morrer' e, lllOrrE)nclol
.�alvar os homens. E C1)

mo são .1Ja\lS os homens.
o� �llIimais matam para
satisfazerem a sua fome,

Os homens .- para sua

vaidade! E foi por esses

homens que Cristo sofreu
O", mais lnllnilhanle_s S3-

('rifido�.
i\a hora zero (!e 2[, cI�

dezembro. J'esoam GS SI

nos em toda vastidão do

mapa do Rr3sil. Refulgem
as luzes iluminando cena

rios os mal<1 poeticos de

pueticas �.i!asinh�� __

do

sertão brmallCo. II01uens

e mulheres, jovens e don

zelas e crianç;a5l, á�_ vezes'
pés no chão, paIImlhan�o
compridas legous v:1()
feo,tejar o Natal na l\hs

'.' dei. Galo. Escu�am,
emocionados e ús vezes

com os' olhos m?lhados
de orvalho scn"lmental,

flS palavras simples, tos

;';s:, modestas c profn�
rIas, santas como as VI-

(bs dos velhos paro�,os.
perdidos nos st(ctoes
111"l1t05, que vivem fipen�s
JlHr;1 as alm3.'> das

. iIllll�S
í' o pastor, E as crlanCI

nhas inge-nuas e singelas,
eom u<, :ümas �ilrn.s
{'reduias. que cc to '"lU

,
n l

vespera de 25 rte d'C2,em

'pro, iUtraz da porta do;;

seus modestos
, qu,!,rtos

de dormil', um 1nresml,o
com .af(ua e capim, vara

que o jumentinho que

ttaz O :Menino Jesus 1IC'"

if� saciaI' a sua fome e .u
<;\la sede, porq(le o "Ienl

no Jesus é quem tI'a,; os

presentes j)llTn as �'rl:'lt�
cinhas obedientes e ':lp1t
cadas. As criancinha"', do

rnde sertão brasileiro
não �oriheceJJl a fa}mla
<[o velho: Papai :c-\oel, kio� :
rento em V1el':0 'lerão I

brasileiro, impOl'iado -I
pelo judaismo farisaico I
<lue ü'ansformon o Xa-'

tal do presépe nu festa
bacanal des dias que cor

!'eTI1 ...

A.s l'riancinhas
liam, an,�iosas,
N:ltal.

E' a mais ht·h :fest:::

TOl\IARAwI PARTE SEIS. D ESTROYERS

Londres 14 (UP) - O .11-
!"nirantado brilanico anuncia0
fi retirada, com êxito, por
mar, de 7, nO!} feridos e l'C�

fhgiados �vis' r1a -ll:rea de

Pyongyang, numa das mais
arriscadas! operaçõe� navals
realizadas na guerra da Co
réia,
Os navios que

!'<i1l1 üa operaçüo
"Caynga",
"Siouxá", do Canadá;
]amnnga" e

Al:lstraHa c "Forest
dos Estados Unidos.
I) Almirantado, em

5()brio� e despidos

Tratado
de paz com
o Japão

mediador "Ia luta na Palestina
e!Jegoll por \'ia aerea pnra u

llla \'Í�itr, de dn('o dias, após
lEr pelTorddo diyer�os paí
se:;. (} homem da paz na Pu
lestin'l. amdliar rUI'eto do fa
ler'ido ('onde Ber'nadotte. re

('cberú IIIll .pel'!wminho e lllll

jtr)'wio elll dinheiro no Ya

ICI' de ;Jl.17� 1[011,,1';; .. \ I

r�'lni\ el'sidade de Oslo ser:l o

loe:! J em que HUllche será
l!ol!lc!Htgeado e t'ontell1pla- I
110, Ali estarú llresenle o t'ei l
Huakoll e outras figuras dl'! I
i':'l;l il ia l'ea1. �
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