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das eleições ·anlErjcanas hnpL'rt·...:� rUD10=. do !::Jtu.1e r_}t'rn�rtl:nent-? }e"..
numa particul'l.r inquietação, da ajuda 8xti','iOl', di"pe�9�da pel?
part« dos elemento", que, na. Eu- IJl esi(!;;:nü' 'I'r'uman, nao .se aeh'"

ropa, se ínctinum por uma parti-, an18ftÇ,::1da de ('ül'if�,� ,s.evJ2l'Os, un.. ·

ctpaeão maís diret'(: dos Estados : t� ::� i l'iunfos i11L:��nç!1dc.s- pel�s
Unidos nos megôctcs mundiais. !'çpullliCfl!105. nas últimas elel
A vitória, nas urnas, dE'< isOla I ç;o°'; par» o Congre>::,:u? De um,

einnlst.as ccnressos, não Irnpnr-a, 111{U!O .�f'I'HI,
.

os !:!l antlC;; djario>;

I d,. LOBa!'".,; .e P:lris ""<: mostram
,...-""'"

lJt-."'�;-;i!1!i:::.1 ::-, cm lJI'e:')en(�a da rea-

(-;1 tJ L pO.STa pejas urnas aos de-

'I
nroer'átfcos e ao" nomes que eles

p'etendel'tlll1 rossern I'm' elas

;.; grades. FIá, poiêm, que dis...

! tingni:'. no pronunctumvnto dos
,.:':mieiüs. o julgamento de um

! }J:1Hidu e o da politica exterior,

"
'1lH>' e,,�e partrdo representa.. A

! 1 'l're:ópeito não sinto mmql'

! preocupaqã o p:ln, ,;ort.e da. polítí
\ t-.I ext.errcr 00 ]JJ eSl(lente Tru-

'11"3\1 Acredito que -eW fstej:L
Iorige, mu íto longe, dét selO on-

A I g p 9 1ft O S COIDUnlilsl9s Cbll!nÔSe� I, ;i:�{,:�:::�:�;�o:;'V'::::':::�II u u U U {j li paridttc1e �c for,,'. D,"m?cratasI CO iepubltcnn- se eq:-llvalel�l..:

a ca�eca �e P r a II a � e H U D � n a m ��;�?l'���t�lI"if�l�S; ,���;V��.�;i�
I ". �S'I _J ais sen�lvE 1 na lnftla

1,' ,"', i ida do Congresso, diant.e
.. J

'

politica. internacional.

I
Em acâo 110yaS divisões .vermelhas A vontade do povo am�ricano,

..

-

t' neste momento, uma so: con-

TOQUIO, 15 (UP) URGENTE} - Os altos ofi- ter" �:gressor russo, onde qu<'!'
ciais norte-americanos dizem que a calma reinante na que d� envolva uma ::1�l.1eaça :1,

f� t d b t 11 d C
,.

d -d 'l' -.'

I
]"',1:, Não senti, o m ês imdo, em

en e L e ara 11ft a oreia, es él a noite passada, e ape- 'I'E' (';,tive. por duas SeD13na�, nos
nas temporária. ACl':'S(::��lün'am que as' forças ajudas r,:"r.:1C«1S Unidü;;, .0 yl;:;n�r _;.nd'ic�'
estã d -. tidã "" .;', '_. t ti ' , do � - d" «ue :r, sua. U)lllll!lü públlc- e_,

, ao e pton 1 doO, 'pala I'oÓpdill novas t.1::11 a _vas u", CO-
te írr d"ddid:L " alíecai' [) 'l',Orma

munistas chínêsss, de desfechar ertaques em. grande en- d;�' r:o'l;dEtfl t.racndc- em rElaçãO
cala. :1 Ru'si:l, 'todo o mnCI'Ícano. p,1-

I)y. das p(.!ri.[!,:o:.., rlu'''' l'CSlt]tarluIl1
Quart: ti G3neral do I-o Corpo de Exén:ito na Co-

rmi'�, o ]iCtís e r"n·fl. :l paz, ue .um
réia, 15 tUP) - Os comunistas ehinêses lançaram, hoje, cnfI-aqu('cimcnro d� dct{Õi'mul1l.'

. .

I
- >""ln1"� na ,., [] ]w" letra.A)seu prrmetro ataque mais importante contra a c[:tJ'.:'ça de .',,,! '- u.. i a •. c· ca , _:__

praia d,e H'I.�gna.m" A ter-eeira, .�visão informa qir.: S(:w Il=� �á ,!oin.�::;etOl' 1.J, a este de Hamiumg, fO! atacada por um !JaUi-

'\ Vi�, i,' ,:üm ;:���uranf:'d.lhão- ini�igc:,o sob Irl rroteção. d� Ufr:_a tempestade cU 111.�ve. ! H!'>�;-:: ,;.�ua. pasl'Ja:�m, pelOApreSSa0 sol:m:' as lmhas abaoâS fl severn. l!u,Hc"LS::lO ITA..oAJ.A

T()Ol�ICt. 1;") (LP; _ Diz G -== � = = -==- � =-=-:- =- �= =-= �_o: e-= �- =--- 'C";;, �- =-=- ..===_--�.-=-=�'-'=�

é'omunicadü ri � Mãe ArlhuJ' P d f�
t- dC[úP massas ctt> tropas ehin.sSf.lf. e em aue os I:S a 05

e,-,rào d("�('endo a Corr'ln Cen- -,

��:!�,el�as���'��el���'�S�� T��;� Unl!i1dos se �oloq-í�emvas.to movimento de flanqueio. 'IIio.> I
.

�.
destin:.tdo :1 envolver o oita-

d'1'0 eX€l'dto em Seoul. Tcxtual-
em pe';;>_ e guerramente, o comunicado acre'>·

centa:
I"O poçro sem fundo da Chi_ APROVADA VERBA DE OCASI 17 B -

na cotiniía despejando homens' '1,,})Tl TRU1I t\Nna Coréia". LHüES SOLICIT,\D;' - ( 1.\..., l! l 1
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I Mensagem do �al. �ur:c: tGaspar Dutr�Aa�,,:p�:!:e::�ã" ","n-I RIO, 15 (Merid.) - pres: e11 e U Ta, enVIOU ao

cisco. corresponde à. l'Ul dado a-

I Congresso, a �nensagem de encamll1�am:tJl�0 .ao plano ge" tu'alissi.mo da vida. hl'asilei,:a. D:·

1 ral de aproveltanlento do Vale do Sao FrallcIsco, da qual vemo", ante a ameaçádora CCIl1-

juntura mundial em qu� viye�I dl'ôsüwámoí'l O seguint 'O,:
mos, reforç-::r, apertar todos os

1 meias. liames da unid·ade ,na·'

Enl n�.mhurn Idom.ento DCOlTeu ao govérno evitaI' C:lOnaI, quer U:J sentid:J especia"
quer no sentjdo social. A con-

_. _ _ _ _ __.. _. _._ __ _ _ ._ _ _ _ __, _ ! OU limh.1l1' OS debates sôbre os planos que são subm':.1!;i" tinuidade da. ocupaçãc du t:"rri-

Ordenou a demol8lça-o das;
dos. o primeiro d'eles, foi previamenü> SUjE/itof�� �xame ;����i��������o,o ����r:e; orc�;�=1-

I dos' partidosí (·ümpCll1':'lltcs do acôrdo inter-pnl' ,1 ano e a-
deste do Bra,si!, que l'Ppres'."l1tú

. pl:az-me í<tonhl'ô?-·1n. Foi. pt'lo Congresso, eorrig'ida. e ii- h�je e�(',di�_ () elêT,:�nto� �sS;>!1ci':l� 1

construço-es condenadas ' �r;!������t�á�'��i�r��t�:�l��;l����:i����c�����;n;��;�e���
(Condu 'â 6.3 P5ã. LctrR m

���-��-�-

Iça0 aet'ea c:omei'cJa.:. Ao contr-arIoO (las IdeIa::; mUlto dI- As�O(I·aca�'o;;;';· (o
, fundidas fi que encontram adedptos em país estrang€iro, � ,

, ,:;.'

"'"

PR]�DIOS QUE ATESTA1\;1 DESLEIXO nãoenkende o governo, qUie S'e planeje cOl111a [t democra� mer(i�i e' I.ndus ...
_,

•
da. Nã,o lexiste, realment{-··, cfualquel" oposição ,{;lltre a HJi •

GASPAR 15 -, Nas llliimas e- vado senso de ipwgress:o, na ges- a idéia de pmnejame-l1to e a sociedade d',{jJ11ocrática

I
·

BIleiçõer: procedidos J)e13o Camara tão Leopol�o SCliraJ!lID. 0: SIlU- Se"a' ta':-efa de nosso tem:po estabo.lecc\}· a. conciliacâo ..,n- tri"a Q'e umt;.�naude Ve.rcadorei<, escolheu esta dosa Inenl0na, vol�arao 'ru exerc.er ... 1. 1
�.

<

•

-

, \.
para diriO'ir os destinos do mu' ação benéfica. tre' las duas ;necessidades :para a vlda futura, dIgna. P"'i!!l
niC!pio, até 'ai pOsse. do c:lndidato Niio � �'Osso :propósito agradar, cónviccão· confesso que a persuacão à auto-àiEciplina se
el(l1to. sr. Julio Scilrnmm. c "r. ml'l8, estan;c:B e estaremos seJ?1-� w

-,
-.

-

" '. �.

'

Emz Toledo dos santQ9. da U. pre juntos aqueles que. CO�l� n�S� 1 na,: apa:'ent€, P?r
vez:o� os nesu.t�dos l'àpH.1.0S� assegwram

D. N. querem q.u; o carro admmls!ra InalO!' flrmP..sa a posse da conqUIsta no RentIdo do pro-Imprimindo eom tenacidad(l () tivo_ nmnIclpal desemperre deste
. -.

_.

inteligcncia, novoe: rumos à "i- (Conc!ui na 2a. pago letra B) gl�SSO». Adiantei chz a mensag,eiffi.
da da glêba, 11a. c01l1issão qUI! -' -�-.--

i��ln��t:��:ar;:oss��:p!�r::�s �':; Tr'a' ns-f�OrDl3J/ ann a Cgmara MUn·lc·,pal de�:.:e;:'i!�:o!��r!�i��r� 'r�!��'l�� i q.�1 II

;�g�!:1u�:�!��1�::�rc���:�{�� Flort"ano'poll·S·· em tablado d'e luta ItII,vre �
dó "lém de tudo, um perigou dOfl

que as ocupam.
Si tod.as as'- cidade::" se Cl'gu'êm,

se enJ.belezam, se tornara Eran-- T011ARA�{[ PARTE NO C ONFLITO OS POPULARES
des, porque motivo dejXf1l' :" nas'

sa n'esta apatia? FPOLIS, 15 (Do

correspon-I
nas hostes a.dhemad.s'Í:as, tendoEsta mediéba: é um e>'rÔl''::o pa- d.ente da Merid.) _ A sessão se manifestado, na primeira

ru. que nPssa cidade tcr!1e-,�e d,ClI Cânl'''l'3. Munici!>al, renliz�t;- vc-to.çiio. contra :a. efeti ......dÇão,lambem; a cidade que todos nos
da a'nte-ôntem à noite, repre� 'acoII1Jpanh;'1ndo, assim, não Só

esperámos não só para o CO'n-
J':entou verdadeira cena de ,:1, bancada udenista, como tam- 1furto dos -que a habitam, comO
iar-\vest". bem os vereadores pessedislasdaqueles que nOs visitam.
O d 'd' t O T�;?O C�l1�do�' Guido B'�tt,d es verea '01' pesse 1S a ,3- ...� "'-Ll� � vAinda (utro pr{)blema .t'E' m,� valdo Machado, apresentou, pc!is estes tambem votar.a'ffi

m'a! especie: Exisie� mm !Os P:': em fiessão, anterior, uma 5ub- contra, resolveu, na sessão dedios aqui que at-.es:ram uma 1 •

f ontenJ. "otar o f�"or da sub-"�t
. .

p<>ra emenda, dispondo que .05sem • ��, -

curla.. um des eIXO Incom ao -.
d' t o roend'a'. prMyoc'3.nd'{) E""

•.a "'U'>.veis. Admitirillmos que os seus
.

toruadcs efetivos os Ire 01"\5 vv ü . - <-

proprietários não ;pudessçm m�- cUas repartições é pr'Dcurador, repentina mudança de· atitude
lhorá-los por queStões flnanC�l" cargoS êsses até ,"lqui exerci- indign.a�ão na bancaua U':le�

ra,;" Mas isto não, acontece. Não dos por comÍiSsã:o, requerendo nista e resultando na troca de

o fizeram e não {) fl3iZem porquE' ao mesmo tempo, displ"nsa da agresslvcs aplrtes.
a impoSição da lei nuue, lhes apreciação da mesma pelas co- Em dado mometnto, -o veI'ca-

bateu à porta e a iSEO já S� fi' missões de Justiça e Fin-an- do:!:" udenista, Manoel Donato

cOstumaram, Agora, entretanto, Çl3IS. da Luz, dirigiu-se ao vCrea-

o ..carro. marcha por outra estrl3� O vBrli.i}dov Roberto Luz, dor pessedista OSv;21do Ma-

da. Os impell3.tívos da Lei nr. 2, ,Costa eleito pe1J2l IJDN e que chado, chamando'o de "m'lr-
'lUtrora, tão em d€,staque pelo ele' há POUCOf< mêães ·'ingl.'css01t míteiro", tenda .�f<ti! re,ridado

pume na barranc,1, ameaçada,
p:3rt'] eyifu.r. a e�são oca.siolllada Ipela.'J agu30S e dlques ;para ,des
viar as correntez3s. como tam
bem a canalizaç..'io. dos ribeirões
que atravessam .2,1 cidade. O tra
balho todo IOÍ orçado em 38 mÍ
lhões de cr:uzeiro"l e o projéio a

(ConclUi r.a 2.& pág. Iet.ra n

Frente da Cor{'ia, 15 WP)
- Os -comunistas �;J.nçaram

Exposição do �\rinistr�) -- Versão
RIO. 15 CMerid.l - A "Fc-
lha Car'lóca" revelli.� hoje, em
longa reportagem sõbre a reu
nião l'ealizada, ôntem. no Ita
mar,atí, entre 03 presidentes
dos pa.rUdos políticos e o chan
celer Raul Fernandes, que es
te figurou C' hipótese de ser
declarado c' Estado de Guerra
no BraSil. Diz a "Folha Ca
riócãlJ� em s�u inte!."es:aanto?
tr:abalho de diVUlgaçã,o, <O que
se passou no Palácio, u rua

D:::rga:
"A reunião, que sob certo

prisma teve aspectos de farsa.

OC!=lStou de dois atos. Na pri
mCh:� p::ute o 'cru:.moeleI' rês
longa exposição sohre ;'):. nos

sa política interna.

Não disse nada de nOvo· e

tudo o que de.sc::rvOl"veu ""'ha
um cunho de opinião pessoal.
Ao descrever o momento iI!!'

ternacional, pintou um quadra
sombrio, cOnfes�ando que a

seu ver, ,'.1, situaçã-o se agra
vará & o Brasil terá de ser
envolvido pela guerra. Aludiu
a exigência dos Estados Uni
dos. quanto a participaçã'O do
Brasil., no conflito, inclusiv9

DI passo atraz no caso da
alça de IIDupava � rte

LHvIlTADA A GRATVIDADE NA PASSAGE�{

O govêrno prctendia a. C01:1-
boração do Congres�o.
l\;Iuito bem, mas para que,

em que sentido?
Bem.,. quero dizel' .. , cs se

nhores compreendem. ,. Nã,D é
possível enfrentar uma situa
ção como esta sem cert3..S lne

didias _. de excessã:o .. , Neste
POnto' () sr. Raul Fernandes,
transpôs o seu ,l."ubicc,n e tal'"
nou-Se claro:
Os partido.s poderiam in

fluir na sentido de que o Con
O'resso adotasse um Estado de
Guerra, ..
b desfecho' d:t rotln'ião foi

um tanto vag.o. Ficou combi
llado que em hrcve h]vi?l'l!l,

Mêses atraz.' foi alJfovada na
Câml�,ra. Municipal UlUa indica
ção do ve:reailor HerlJert GeOl'g
no .sentido d';,' tornar gr,atuita a.

passagem .pela ba1ça. de Itoupava
Norte de pedestres e veíçul'Os. O
beneficio, coma é natural;. reper
cutiu ia.v-Qravelmente �ntre {)

gIl-'linde. número de; 'PeiSSoas que
.i?'e servenJ. daqUela bllça para
f,j_'anspõr o ItajaÍ-Açú, principal
mente (mire os operários que
silo obrÍiz:ados a travEssa"lo Ila.ra
chegar ias -local;; de tl'3.bálha.
Entreta'nto, ao que apurou

:no�s-a reportagemo foi ta'provada,
agora., na Câmara, 01lt:r:� Indic.n
çÍÍ!o, de :autoria. do 'Ileread{)l' Her-

CÍlio Deeke. limitando o b6nefi�
cio em aprêço -apenas ;aos ;pe
destres -e cicli'iitas e autorizando
,a, CObran!:.a,. embora módica, d!l
carr.oças e a.utomóveis.
O autor da indiCiação, justifi

cando p. medida, saUenta que a

gratuidade total das passagens>
onerada sobremodo la's despêsas
do município, que teria de areal'
com o salário do peSsoal encar
regado de atender ,aquele servi
ço. li1ssas d;;spésas atingiriam
cerca, de !'lO mil ,'!'uzeil'oS por
ano,

A indieação ag'ora aprovado.
prevê a COl1cessTto d:'!, b3.lça a

particulares. gratuitamente, fi
ClUlido o '2rrendntá!'io eom o di
reito de cobrar p3ssagenl apl,
nas de carro<;),-,", cnn1inhõ"s e au

tomóveis: O contrát'O será COl1ce
didu mediante concorrência pú
bl'ica, obrigandc-se I': Prefeitura
a are ],1' com as despesa,", de eon-

servaç:.ão da ba1ça.
Adiania-se que ésta indicação

foi a,proV:2.da. F0r' todos os mem

bros do legislativo· Jocal, com ex

cecão dO ver2ador Herbert Georg
que apresentára. a indicação an

terior e que nã'O quiz lissumil'
uma posição lncoel'Entl"f com a

atitude inickll.

� \ Viágens rápidas e BegnraB

I no

I EXPRESSO !TA.TARA
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com um forte. murro, O ftll'
west" atingiu, então, fi culmi
na:nciü, rolancro os doü; verea'
dnres '32'arradc s pelo c:hão•
cm plen'3J luta "vJ.le-tudo", en
quanto a assistência. quebran
do a cêrca, invadia 'O plenário,
eng{llfinhado.se todos e aca

bando num., fart,,,, distribui
ção de sopapcs. Os IOculos dos
vereadol'Cs Vito�' Fontes e GS1'
dno S'1va, giravanl no espaço,
enquant'O que {) tinteiro, des

pencando-se dc,s ares, vêio uer'

ramar-se sôbre o' teI'nO hran
co do vereador Osni Ortig3.
Na frente d, ... Prefeitura, a

multidãu enfurecida. dirigill'tfl.
gressiv09 insultos ao:! verea

dores que cOmeçavam a. aban
(Coneini IHI 2,a p:íg. letJ:a L)

Autoridades, as Classes do Trabalho e da Produ-

ção ,e público, em, geral, de Blumenau, ao mesmo

NOVA IORQUE, 15 <UPJ - 'ql,,,relll:.t c cinco milhões de
AumentOu o apõlo entre os C:üfi" LlíJlares, sulicitados pelo llrc-

fcgos acêso.s e a convOcar para
.:lS f:.rç,2!ls de terra, mar e ar, to�
dos os cidadãos acima de 17 a-

110S de idade. Hoje. vários in
fluentes senadores e represen
tantes, apoiaram a energic3, ati
tude do governador Dewey.

Sêlo de
Educação

e SaúdeWashington, i:> Cl:P) _. A
Comissão de Yerbas ti;] Cá
t:twra. aprOYOtl o créclito de
('ezesscis bilhões oitocentos e

RIO, 15 (M:eri,d.)' - A re

cebed:Jria do DiEtrito Fe

deral c a Casa. da 1{léda,
for:nll '2.113111l"d·3.s de, Eur

pre!::j{ eutn!l jn::,sJ)Brad.� lUa

joraçfin do :_;ê10 ..::lt:l ",dUC3Ção,
tíf! nUl cruzeirf) par,:, UlTI

Cl uzei�'o (. cinquenta ("tnia
VOS, por i;;�) que scm3nte
�m janeiro eskrú circulan
do o no:Jvo sêlo. Por en

qua!1to. serão ccl(}�'ados "t'
los de cinquenta Cl'ntavo�
COH10 con1.plemento :1 tJ.X�l

de educacão, Enquanto Í',,;o
.0 aUllHóT;.to imediato está
sendo considerado inc'Onsti
tucional. pOrquanto somen

te no próximo exereicio 111'
del'á ele \'igorar,
RIO, 1 5<!\fel'id.) O

direto" de Rendas Il1.terl1l!:.'E,
já baixou drr:cllar mandan
do comIJlet:1.l' {I sPlo dê' edu
car:;ão 0 s;1údet eon1. Unl[l €t:
í aiimillw CCll1um de cin
qUenta ceni avos. rmquan.
to nã.o ró!' impress·::) 'Ú no

\'0 sêl0 ]lO ytllor df\- BTn crl1�

zr;Íl ti I� CÜ1f(tíf'nÜ1.

,ConuJ!licação.

ao Cumêrcio
'1'o1'na11108 público para (;ollheeimento de nos

so:; associados e do comércio ern g2ral que, em. l'eu�

nião conjunta da Dil'etorla de;:ttt Associar; il.o e de
fti;sociados seus, deliberado ficou que, o hi )rário a

Se.I' observado pelo comércio da ZOrl,1. t::!'ball �1 da ci
dade, em os dia::; 13 ii 24 dü cotTent.e fus:-:.c: ('m con-

1'ormidade l'om o Deí'reto Munir'llJal nt'. rH, il� 1:1 de
dezembI'o de .1950, o d� abatura. [t" :::; hOl'flK tOln in�
terrupção das 12 ás: 1:3,30 li(l·I·.a�; (' com 0nC€ t:'rarnen�
to ás IH horas, e, ia·os 8ábado�:, dia;:; 16 (' 23· fic[l.�;se
prevalecendo ii igualdade horál'ia dns Clero ;ai;.; dias
acima referidos, e, aos dom.illg;'j:<, 1.Eus li lê' 24. fosse
o horário de abertui'a á�; 8 ilO('QS com ence :ITanlerJ�

'[O ás 12 horas.
Esc1al'BCemOS outrossim �1 l1n!:;sos a� Hociados

ou a Clu�m illteressal' possa qUê. d'2"ejar do que
seus é"stabelecimentos funclonem ;:lentro (lo hOi.'á
rio acima estabelecido, d·�v,eru.o compal'ecur a Se
C['etaria. da Associacã,o Comél,;)al ;'l, Industrial de

l'Blumenau, !a' fim de> proc,:::d,21'(ótn sua regu�� trizaçào
perante o 2.0 Posto de Fis?ulização do Mil.11istério
do Trabalho, Indústria e C01né'l'cio, sediado l1es

ta cidade, -�.

A nmlB'I'ORIA

I
1
I
\

!
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Orgllo doS �JI ::A.elroclado:l
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1
-
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-

A· NAÇAO"
cão nacional de coibir , impos- crônico índifer�ntismo.

, '"111':1 SC viética. POUeo 'importa, I
Não f'azerrios conversão d� ut-

vau a sústnnt.açâo dessa ntit.u- tima hm,,', poi5� pura lstc não I
df', qll" existam mais ou menos nós move necessídàde de ,nel1hu� I,'fI de 11111c,ai:l" no C::JngreSfo. D"i-

\
caratcr. Estaremos sim. este P.

N �& ," � ::':"jl JI' ;;\21- 1l.1. ,'(ll'cstií;, ti:, pal'- nosso dever, forrunndo ao lado l
(llri!O I [j(lll , inflel:ll)ililbl1e Lia político �le quem, quer que ��j,1_ CUj? I� I c'{lel nu dn União, vís-à-vís do" Ildeal " J:), faZe!' r>!?la nossa ter-

t :�-Vtêt�. 1� �&O nu rea liad-', o.: rt«, aquilo de que f i �:-.mpI·e mE:

:Redação, Admíntatração e

II
,.-puhlic-nllos n�als duros, mn ís \ 1 pcedôlo '_ _1�5.0 tem,::"" c nunca IC'· .

, , Intratuvets ,<cm IJ. União Sovié- t('l'eniO" purxocs j_)a! llU:Ü'I,L':, ,0)!Wln.íS, ...

b 1 ",t." da uma �"letl"idau'
-

{I
ricu. que os.. dr-m Jc'!·n.tn�. .!.t es .... _ .... "u.1..lt \.;' ....

-: I
EU!l. Sao Paulo II. 269

I
'l'"ndü ,:clG o PrrrtiL!o nópubJi-l devi} sem}!re cst:n� "(:lIlla d_e�s',:L>

Fone: lfJ92 " 0.:::. Fo�ta}, �8 c:� no ,1 ti'! Isotacícnistn. (h Re'! coisas, prns cln. naO e prevll gJO

',. A I púnll'cn, E3;U nln Cf,tá. hoje coru .... 02 alg:UJlS'1 mus 2._ todos 'pe1·tenc��
D} ...etor ....G::·�,��

p nt't!'Bdt:. dos m:..Je3 que :!nfii�l\l J D�l�l. e' .... , nossa v da .soc�'l.1 e ec -

!liAm�lmt. _�\VIER I" n reão c ,111 " sua intTansigen-, normca, por eh dedl(�,H TtlO!', to-
� (-1'·, ,:- ..

'

t or-ti'lH1CI' s: u�tcnti-!r, ,dGS os n05-:08 e"fot'ços C, si :J.

Dlrtt('� (1e r�,�dll�ao: .. dll H c
• 't'

-

a-ar
.ii I rjl�t'l' 'e do dr am qUI' >oe; de�nn-I ('1'1 ica. vesg, nos encar r IJ

.1. I:\f_:_�fQE;5 SAN'.l'OR j

l'O"l'
-,':'0 '''tl'UP;' n\l" :••.'2ítl ,'(ltu! pl-i�m[1 difereni�·, resp:ndcl'emos

li ,-'" J�. c � , lh f ' I
-

1ft' "Pl'::tg"11�Jt�J;�.f�Dl1c1N"I�& " :J pOl!tl('U (xpanC;iG:lj!�ÜI dr» dl-! ve n." ra�e eD Joe <- • L -<-'-

I tad:'f'�, .Iapâo, Itáll'L P _'.l�m',·' 'lH UI',:rbu TI[lO matn cava.ln ',;or

A'ezlMtuas; i nhu, qu(-:i�m. "J hegemonia I,úfi II o iD ( ti t A N P )
A.nual •• , •••••• '" Cr$ 100.00

j
rica. pald c s se:.ls t'é,�pecti'E .3 P,lI o ;orr('s]Jon en e ,

Semestre •••• I•• ,. Cr$ 6U,00 .!oe.ti, a�ropelando a ln�ependênc:lU I
, C O W üos VIZInhos pequemnos e )ll'O- I _

Jt, :Avulso •••••• ro$ I curando Intimidar cs fOrtes '-(UI',!:""'''''''___
-----_..-

�CiU'lialm
,

11JUtiec:vam
mterceptâ-jos, C",rOS,

I-I -IRIO
• -�

0:- amerrcants obs:i:1avlm-�" = I Vend.rA ne.
nao enxergai" as consequen("l3.� I U l8Ii I:

Rua do Ouvidor n, 100 -

do crescnnent{} das exig"nn:' 3 \ ti ilIFonés 13SÔ34 e 43�s997 dos Cesa res do Pacífico i' ,l" I ,,;,'

:3 PAULO

!
continEnte europeu. �<_} dü! fl:'j ,Uma ca.;;ii tipo ;:bun.g>

<iii, • •
_ (!ll,e �lbl'ir:1nl os rlhQs. TL�li�llll o

i 10\v", tam�r:hbo 8xS� ,1 lne-
RUa 7 de AbrIl n. 230 >':].IfJ dentro de ca, :'.

I tn�s com uma área de t·,>,-
4.0 andar -- !l'ones 4-8277 A fim d" d3st leal' (I "'-ntl''l lie "�' medindo 16' metros
e 4_4181" [;",'vidride. na 'Su!'') 12. o('id"nVl I , de frente, com 42 de

Be!o Horizonte" R: Gotâl'l, lH

I'
dfi Alemanha pata :.. �llgl:1t -j rf\ fundos, sit<}, à 'rua J: ão

·

I
tivt)l':rn' o" norte-'_llllEllC:"jO:; q"l' Pes�ôa,

F:orto Alegre: Rua ;fcfi!1li ',p (n\'�lvel' PolI dU'I�, g'JPi l' os,
• o In!ormacõe,s Co(>m o pro-

Montau..'"'1, lã "�paGo de um quarta de :'cCu10, prietário, F"_ Curlos \V"t'ne::,

CUrttiba' R Dr :M:w:ld

'10811
E hoji! se encontram na front!;i- nu, mesma rua_ ou enl �ua

, •• � .. :t I>

1'::! de un:{l terceiY<'-1. d�'\'ido:J.s B3I'beari 1 à Ru!., SfLo Pau-
2. aZ;dar - Sa.la 2gB tentativas de inva.são dos sIaVc.s 10. Preço de ocaf1iiLo.

'

JoinVUe: Rua S. Pedro 92 ,].,'s suas �tepes para ç T{eno. A
, -. •

person'Jlidlde isolnCÍonisto. ',' :;.-

__",__;..__� ...__-_-_ cha mcrta, na .Améril'n. 1)0:::15

cru?is experiências en",inflram G;

da UniãO a linha de re"ultadm,

I'
(��tastroficos da, indifere'lç:!, r;q,

"::o.gl'essão potencml dn AmeI IN',

I Não há pa,' que temer de um

i,.:Je1'usdec1menl) do i�olacif)nis
I nv' 3mÍ'ricall'0. Vela lU os IU!';MOS

III pp!-a vigil<in(;ia dos gendarm-R
, 1'01 Le-.l'lJ('ri,'�noo, 'lue hoj� llo!i-I

lei thl :t� avenidas do.s set'} !n�-

I e f dos cinro contmf'ntp� [J-
o !lIa f!!elf'ã) li aela. f,i��-uH lcf-" :1) f:.
t
lotO de tlrtH'i. (·Ou.::-r.:ip'l(·i!l 11:! �i ��111

'qi,r: .id rt=SpEl tüiL
í

�.;aUlummHnml1<--;"(l.��I�íii!!W"': li! :=::

:: Doen!'as do Coracão :: I

I O;.Carva-lho IIii (Electrocardiografia) § í� rratamento de Neuroses:::

,! § (Psicoterapia) ª I
---- -- - ----------�-_

; e Av. Rio Branco, 5 =1 O;
II = lIobrndo. ::

-

'I g
(Ao lado do Cine Busch � rJJ����. PAULÔ" 1.", (Meri(l.)

t ::: - --- Constou fintem que elc-
i}" w!mm!lIlmllmmmmjlU!lIn� ln'nto" do Pal:tido TrahFllhislu

-- - - - - ,..- _- -
-- - - - - - - - � i1J'llsilc:íro, iriam soHd�::lJ' lI

wa nOva mllnifestação do di'.
(-;etulio Varga'J. em '-f,rno elo

"'C'lladinho"
,

SIA"A

F

uma casa, 1n x 2R, con-

tendo 1lI0 r;i(l ia ('OH]

grandes C-Tacos para
deposito ou 1 abrica.
Rua J 050 1 'eS'ioa, fi! I,

Jnformar.:iks :10 Han('hu
Alegre.

� firllles" tio :dl1ul goveT
no eu1 fac9 (b. inquietante.
silllaç::ío il_ternat'Íonal e

p, ('(I;reSj)0l1(lPlleia, agora
1"el'i'fí:-lfl:l, do penEâml.!ll\
jo do pr("�irlen!e -deito,
pstàbcleeel11 Ilonna e ('0(1-

dl.tl,a PIam, fil'lne, 11:1 1I

lhal eonlill.!:\,:ficia.

à, nar ] Câmara.
Digna de elcglO:] fci ; atua

ção do mUJor Aldo Fer'nandes
e do Comissário da Po] ci::J,
Artur Ro�a Filhc, 'que se mes
traram incanSavels t;lurante os

"a1',Qntecimentos, procul'Jndo e
vitat' qUe o conf!'itQ alcal1G':'�
se proporções .sinistras" O pre
H.id?nte da Câmara iOr':ln_l_�ta
IJatish

'

pereira. re'qüisit: u 'O

"u�:ílb d:l PoUc':!, e�mpal'l'
cpmlo lego flPÓS um'1' j) ltl'lllhn.
A s('!'sio não foi éncerrada em

vit"tude de ter o tmI1llUo ohii
t�aá··< [) t-errniná-la. �errl -(15 fo)'
lTIarfl;i(l"s llE'ees',ál'i&i:, deveu
',lo pOI- -js"o c: ·dhll1i.l" bOje:

111-':

que VãOSel'llliif:8,

:"t hase (l,� feno,
- fúsforo ,-; cálcio.

80 L."l'!';h,· �-- I !Ha S.
1o, :� 1 :; 2 -_ I (nU!1.

- ]ilünl.:.nr.:t.1I --

lia Vargas, se;{.Il!lo as

'lias rleclar,áçôes. deixa
be_11 c1al'o ([Ue 110' so , {'Olll-

pl'omissos in1 erna,'iona!s
�crfto cumpridos, se cs

i'(.":lrmos todos os re('ur

'O"I (le qlle ])üí!eltlOS dis.
l,iír t'111 h:í10fid" da lllZ
;-;11WJ.

há meis

de 30 onG"

---��--,-------

I
I � ,M
1:", (l'P) O go\'emo da Co-
reia Meridional, ailunci.l que
l'auvocnrú, amauhã, mais um

c meio mílhão de homens Vii
I-a, <;oh o comando das NaçõeS
LJnidJs, lutar contra os l!1Vl\

SOI"es t'oJUllnistas chinêses,

E

c
do ninú"io

pedin
A-=i_"Ç3.o

INSTITUTO
DE

'H ,8 D J U M
Eu;, Pa ula G!Jt�1P'

('fJHt'I'IEA

G tq

PARANA'

Dr. A, OdfWre(!l!.t

Radioterapia - Raios X

li'idoterapia - Metabolismo
nu']. 7 ae Setemhro 15

FONFJ 1. ii. 41

H
C' rilho de call1jlonêo,es, e,tu- Hong-Kong, 1;' (llP}
dOII as lés e j,í éra um advo- Os circulos Dndonalistas afir
!..,a]o de recame, quando ade- 'lHim que Sta'ln, tem um C[l.lar-:
riu ao movimento (]2 Gandhi. leI �er.eraI rnsso-chinf's na

el!1 1.911;, Aband'onou então a C0r�ia do Norte- Acreseen
:H[YOgaei,l, bem como o fumo tam que tanto os. chefes mUi

I (; a 'beb:da, pass2.l1do a eledi- tares rUs�os, como os comu-

CONSULTO'RIO: ESQ. DAS RUAS FI.,oRIANO PEIXOTO,

f
(ar·',e ele corpo e alma ao mo- nistas ehin_êses, pbuejam no

E SE'l'E DE i-;E'I'EMBRO. N
\ im.ento_ pela independen,cia ela vas aver.tul'ns cam o exel'C'Í
T l1'!w, 1'.I'a a ele que cabta, ge- lo 1'omunista da China, no

HES1DENC1A: A' HUA �i\.O PAULO, 2-JO -- 1.0 lld�r_
j :dlilel�le, o cn�il2'g:0 de fa::e� sudeste ll.l Asia. A Indo- Chi-

Aténde chllJ::nadoG pejo Fune 1197 Cll1l;11J'J1' as declsoc" tleGantlhl na, (1(' o('{n'do com' aqu�!es
w>z",_,,_,,� �_�" e :-\ehl'u. ci!-p\llo';, seria O' lWO'XlllIO

IObjetivo
da inVasão dos

i iJ mlll1 iSt"lS I'hinêses.

CO PANUII�Jl,!!I�!! DfSfOUROS' !htaÊscOla
Capital ,e Reservas em 1849 IIIMais deCrS 50iiOOO�OOOJOOI Aprenda. -'a dirigir '-com se-

,Receita de Prê.mins em19�9 -Mais de,Cr$ '100.DO�.OOO,oo gurança. Oi i�teressados

pcderâo obter

Em
; arrecadação de prêmio� e r.snltad' in_ustr!lJ1

ocupa, no Brasil� o segundo,lugar, d4!mODstrandoassJm
um �.!!!I�tante progre�so' e segu,ra admin1S�raç�,D,
a""",,� __

�·Pe,reira
- CUnj� MédiC31 -

ESPECL1Li3TA I�M DOENÇAS DE Cn.lANÇAS

no Café Benthien, dos 17, ã:õ '

18 horas, com os 81'S. ,Ary

i AFli'ONSO PI�A JUNIOR:_ Presidente
'

,JOSE' Ili. D]'J OLIVEIRA CA�TRO - -yice-Pr.esidente_

[
ROBF..Jrro TETh."EIRA BOAVISTA - Du>(:trn'

, �
tCH/illI..ES BAURENNE - D�re or

.JOÃO PltOEN(1A -- Diretor

G "NCIA IG'ÂBRIEL RENÊ OAS8INELLI - GcrE'11t0 Geral -

"'tGE�tftl , CARLOS R,'\J'IDEIR_A D�'MlVLLO - _Se(:retárío �erul
, 5 .-.:-��t�- � - -� /

(REITOR
R}�LTRÃO

"

,COnSELHD GlllI...KEm.I\iIli: G1J�l'-t'T-,EflSl:al C_E�jH� f�AnELLO "

", IÜ!ffURSd[
....

L;'_ll1i;LLl\UT'OI I,ATITERJlJ:NG - Gerente

�f��UMENIlU\
.

SE�'DE: R-i-o-d-e""'--J-a-n-�e-ir"'-o-,�Avenida 13
de:Mala. �j •. 23 - 8".' Andar: .. C. P. 177,9

S1tTCVRSAIS Ii; AG:í<�NCJAS E�I I_rODOf" OS E�TADOS DO BRAsrr�

DI.TORIA
com HANS 'rOTIlNJES,

f->aulo Zimmermann, 12
"-_'_,, BLUMENAU "--"

dl';�rsÜl'I�mt;deIOl! � marca�
R:idioi'!: U9adOl; "ót!ma ocasiàh".

" < R.ua 'l de SdenjlJrO, 4 -4, !l
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BLUl'fIENAU,16-12-1950

Perulfnho
_"" ...'.': .. :f ".

.

.

---'---40---·c-------�-------�--�·'---"----'---------'----- No treino de terça-ffirc.', a

bor-roctdo com. 03 pOucaS bolaR

que lhe enviaram Seus compa

nheiros Paulinhc deixou o C3.ID

po d? jogo, fl;c€ndo-nos. sentf r

sua máaca ali:ís com toda a ra-

2iW. A;c. qlie n)JUI' 'mos, promira
rá entendel"-s� llirctame�t" I'ê.m.
0:-; àj}'jgentP� alvi·vflrdr�. aflfll

dr: f 1}1u,-;jün�!.r �ij:l �-j('un�.fIi), 'liI?,

nf�ü i· L�:-.l" In:;!:: fi'Tfit"S,

e. penultima rodada: e Almirante Barroso x Estiv�
jogo, os patssanduenses não

. poderão deixar fugir' esta
oportunidade, a maior até hO-

je, que S� lhe upreserrtou.
Nu terra de. Lauro �1üner
a .parada será dura. Almi-'
rants B':rrosO x Estiva 'em�

polgam a opinião pública, e

nervando os fans itaj,]i�nSGs.
o recente triunfo do clube do,
sr. Cámíjo 'Mussi ante O

Marc'lio Dias. nem dsnions
tra'.a vontade dos alví-ver
dc s em ,vi�ar-se de 5 seus

co-irmãos, que' Ih"! 'impu;;:e
»arn duas d'eh'ofris honrosas.
E' c13r� que os alvi-celestes
mão querem descer mais, u

ma vez que se €nc{lntram na

frente, mas quem está cóm"

a palavra é o Barros:', Como '

vemos, atinge o campeonato'
SUa f'3se principal. ,.10 apro
xrmar-ss s:'u final.

I T()RTlTR::-\DOS PELO FRIO
possibi.lid�ç_e 05 palm(jr:;nses

, Uhi embate, por isso mesmo,
de' d'ificil prognóstico, dís
pUtadissimo. .de igual p-ara
-igual, onde, um' dos antago- f
nistas queima os últimos
Qirtuchos em busca dó titu
le' ,,'outro, tenta desmanchar
o prazer' dós favoritos. M,!is
eS])Í!rnhçados cstão o,," trí

éó�ôres. '-com 1.1! ida de Tei
xeírinba' para o Rio. mas os

esml:raldincs querem mostrai'

que sem o consagr-ado az

tambem 'podem vencer.
''''Em. BtusQue, !1 situ''';;o
hvO'rece; 80%, ao·Paissana.(i.
Urn. 'Simples empate dar-lhe-'
á o t itulo de campeão de

( Ovn ( U r s,� para �escolha da I'.. rainha � ,do !'Mar ,",,' Clube"
,

Na ap\ll':l(�ii.o Hetuad" no dh!.

I
Srta. Liddy fbrrélo Pué!ttf!l',

11.0
de :dezcll1bYo ,ue 19501 verifi- 120 �,ót.os;

(:(;u-se o B�gllinte reSultado: Srt:a. JosMe Pere'l'a 'fhiénie,
Ul{:'\A Nr, 1 - Confeitaria 1 voto;

,

I Soc7wl' Votes anuJU,dos .

-

....
URNA Nr: 2 - R'êdação d 1

A X - X - X - X - :li "A. Nr� ão"
Srta, Ir'ma Zib2ll ,. 180 -"ót{)S

!.dl!"���,�,,,,,,......,,.��._<--..�
'- ,:;'-'�""l��/tj':\:'''''�

������{�--��,

Tiveram qQ8 ser catregados noS braçol
para p ..vestiário os jogadores brasileiros
DRAJ\,[A ,�\:rIVIDO� PELOS, 'CRACKS DO CLUBE ATLE'TICO l\lINEIRQ,
RIO. 15 (Mer'd.) - o jogo 1 ,�endo 'ser tr:liisportado j:"';3. .o

que o Atlético Mineira, realizou hotel.
frente ']0 Stade França'is, reprc- Bc-men te uma hera depois vol
Isentou p-ie-a os br'asüetrc s um teu a SI. mo.s queixando-se ain
verdad�iro drama: tiveram qU'" da de fortes dores na rep'ião
ser' carregados para o vestiário lomber. A medido, que foram
pois que o frio lhes congelara recebendo.i catorías, e verdadeíro
Os pé,' e as pernas caur-mdo-Ihes cií,lo';', por Inter-médio d � be lsas
dOré5 prctundas. Contorce,Cldo-se 'de agua quente' e forte de ses de

de dor, foram eles !med11,tamen" "eognae" os atlctícanos melhora
te atendidos pelo dr. Abdo Ka-· r-im, Acredíta-se contudo, que a'

m. que ttcompanha' a delE'gação temporada do Ati! tícc. di�jciJ
do Atlético Mineiro e outros, mé- mente prosseguirá. Ontem .� nda

I
diecs locais. Cafung.:, Afons,o, demos a rêlação dcs lll'oximos,
'Alvinho, NiviO. Lucas e Barba- jogos que ia realizaI' o clube
,tana tiver.1m o queixO ínteira-'lbrasíleiro. Os acontecim3nLés de
menta para�isado. aumentando hoje, porem. irão c'.llminar, 3em

,

'àssim O critico da situlJ<;ão, A duvida. no rompimento de con

custo conseguiram ele,s,liífiitivo fronto que existe entn o clube
para seusl padecimentos,. O c' ',n- pelorizcnt'n.o e 'o empresurio .Tal
tacto da ,)gua quente' contudo, tenCcker, DUl'ant-:; .15 proxim"-s
veio aumentar-lhes o sofrimcn- horas, deverá Ser e"tuladl;" d3"

to. ;B3J'hatana. sentiu se ffil��, �3 �idn.mcnte, tOd3, fl situação )·10

dr. Domingos D'Arigalc chefe da res. '.rompendo as clausulas qu,e
C,:lhaixada attetícana. juntamen- õ prendem ao empresar!o que' em

t€ com outros membros sobre. 11 varias ocasiões não tem �abido

r2solução '3',5"1', tomada. A t cmpe- compreender o �acr;fic!o' (t'lls

raturn baixu com neve é até ··cracl;::�" bl�aEi1e·iros. '

certo ponto suportável mas. a Após O prelio esteve .l�,O ves

baixa temperatura com chuva é t.íár!o dós .;::ileticanos o ('mbai-
xadar do Brasil na Fl':,WÇa, dr.

ir,�!!raticavel j':I1ra rutebol, po- Carlos C€Jso de Ouro Preto, tan
dendo causar até consequencías de sido recebido por alguns roem
mais sérias, Hoje tivl'mos a' pro- bro!',.,da del?gaçii.o, mas como
va disso. O prnpr-ío n1édic�) da díV{>l":SQS jogadol:es ssttveram en
delegaçã/) desaccnseuin a pro ti- t regu=s a tratamento, Í1ã., m�;:G
ca do futebol, em tais condiçôe». fui po,'s'vcl receber us cum

Cabe agora ao Atletico salv['- pl'imento!1
.

elo diplOm!.1ta IJI':lSi

guardar a viu'}' de seus jogado- !.;iro.
X-X-K-X-X-X-X-X-X-�-X-%

sua' zona, enquanto' uma

derreta implicaria! na dis

;lUta de m.rís uma cu duo s

pelejas. de vez qUe estes dois

c1âssicm" rivais 'ficariam. com
. o mesmo número de .paritos

"

perdidos, Como "dane s" �o

SuspenSOSimQr
Jndi'sEip_lin� ,::',

-

B AIRES. 15 (Uf»
Fed:ração AI'2:entin[1: de

Xadl;ês" i!USpCndC11 ',pr Jviso
riamente, por i':1diseipl nu.
o famo�'D enxadrista, }Vli

ehel Najfortt. que acabOU

dí> 'ganhar o tOl'n;,Í" inttí'-
naci.. nql de Masterdam. JI..

lém dêsseR foi, t!.llúilclU,

su�penso o cnxaddot(l, 8)'_

gentino Pílniki, Ambos (lS

enxadristas nã'o �'{, porta-
1'- m {;om discip'lin:t 110 r�

éCríte tOl,neiu iul,ér'naciDn 11

d" Do1J1'úwnili,. n:1 Iügosla-

�{���&�

�orreS�OU�8�IJ� DU cllele �8 secça"
,

, OLEÓPARA FREIO :a:mRAULICO
"

- -

:_--, '-�

:l3ICICL�TÀ� '·�B. S �u/'
COMUNICA QUE ACABA D_E RECEBER, UMA

: AFA'N!rADAS BICICL'í!�TAS

Precisa-se com u"gencia para secção de importa-
'

t;ão, exigindo-se pcrficitlJ conlJecimento <lo 13Ol·tu
guês, com 110(,;6e::: g'eJ'ae� rio itlglês e alemão, .12 eom
bôa lll'ati�'a de,:.':SltnÜjs 1',c1aeionados com a CE:XfM
e J?IBAN.

«--» POSICAO DJi� FU'l'tlRO «�-)}

Ofie-rtas por' carta à' r,:CORRESPONDEN'rE�),
a/c .. Caixa Pos'.:aI, 208 -·JOINVIJ...LE -- (SG),
indicillldo pretenf)ões, idade, nacionalidade, estado
civil e referencias, qu?-is serão tna.tadas com a

maxima I1:serva.

INUTIL CANDIDATAR-SE NÃO PREENCHEN�

DO OS REQUISITOS ACIMA.

4

A claE",'lificação até co pr"s�nte
m,omellto é li sep'uinte:

1.'0 lugar: 8rt,:. Ju,;pth Perei
ra Thieme: ,., .. ". 507 vetos;

Rio, 'Ú; (1,,1:e']:" d.) ,- Â,' i'ealiz�t- J 'dC1'3Çã,o ,Pt'lulista, de
..
Football

çllo do 'torneio BjO-:;;, ,PaUlo 'foi /-'1) 'l'�' qu� o, me,;,?:) e;'ltu'd", com

ventilada na rellnião d,o Cons�- I os clu�fs bande�!'ant,.s a' �ua ;}

lho Arbitral d,�s Clubs di! Fi!cl(- pro:�çao o.u .

nao. O pedido do

"
ração '�etrollolikn] dr, Foctball,. Atl�!:IC{) Mm�lr,? para. a SU'I, in'-

,." , "" �,,�t-e5 ,foram apre. cl_usaú no t?!Il-�O .

RIO·S. P:Ju!O
�.iIla� co

...Ug�...... � S (uáis Ulna do "il·'1 fn 9C-'ltn
_

Ic;'lo porque virl'fl
",el'!.tn.n:J_' cntle a" 1 .

� ,
_ :a prolong'ar ainda mais o refl'

presid€;nte Anto�ll� !"v_Ill.: ,'!�: rH:lo cr,rtftme.
"lnteti;, : o ",'gUlnte,' . � ,<;('f,U�llt..

'

turnD de cnclá Fed',raça-:; serv rã

!lo _eJ.l""ifiCí_'ção pa,'a o� j�go�
do turnCio Rio-S. Paulo. Sfl'Hlm

sentI:> 18

aqul t' lll- na, e:Lpi_tlll Inl�deil'aJ1�
t�, Sei,.,; club: s

' ,.!i:putartrlm ,u
cert'lne qu= -Vrnl:nal'iu f:n'l fe--

vereiro,
'

o J}I'(!';i-

(oncedeu O g.ovemo - Milton
. )

Eam,p.os, 230mUcruzeiros para OI
,

'.regresso d,o Atlético 'Mineiro I

f'Ol1slJ'lJ'i.

RIO, 15 (Merid.l - 'Informa�
!se qUe a d'reçã:' do Atlético Mi-,

ne!r(): r�cebe� (:onvites do ',chile,
Mexlco. Pem, COlomb:'l', Gua
temala, 'para o,utrns "excursões.

t.'

;.- .

D••d. 1926 O Internotlonal .orva O Bro.Ü liNIrf

,oriol'ldo mercadorlo. _
cessldadá doi untro5

gênerO. d. primeIre •
produtorfo! ao. �

co Sul, a red. d. c:bst,ib�
conc8!$loo6rlos lnt�rnotlonal lU" JOiIt

pr. 00' dispôr dos pr.optletárioe •

cominRões \nte-rnalional paro pr��
lhes assistência mecônico Ileco�

,,1'."1111- '

. -, '

.."",
,

.

,

,
"',- �llIa .. la

.' .tIL II '�

Ião 'foi
._.. :..-acllaida

,';,·:!;f;�a .Mae'",da.�lI<W '1�J•. ,

PArtIS, 15 (UP) -' E"t;l
va tudo P?CP:U-It!,lo, ltGjl�,
}Jar] um sensoc ,�iiil.l ln:,tch
ue flltebó! nc!;.te -pAs. N",
hOra, da eEcolbir 'L campo,
o juiz reuniu O!-; capLUicó>
das dua.'3 fqui}J;)l pat'" LI

.elÍ1sl'ico "C:lra' {)U ',Cürô;' ;'.
l�eita a c,-;co1ha, () juiz .;-J
g'-)U a nl0éda pt·"to. L "'.{U\ EUl
seguidilt :ninQ'uc'n1 'viu a

-ri" €<10:'" cair no cfliio {)' co

llleçou então uma. int'211;:a
busca p�l<> grnmado .. ,

De rep€:1te <L' ÚJoéd'l... c

e:;t, Fomente foi l'ecu}}:;
T'l.da após um,', (penl�ão
de emergenci3,' ):<", cml(

, descuirllld\i.'.

, .

Se 'tOCA adquire uma "'Loda", ela
mesma pode pa.gar ,o $1011 j)ret;o,
MI pquco' tempo. e ainda dor
luCros Q você. "lado" é de $lm�
pies fún<:ionam ento e Q)ttfclÍtíJ
com p-elfeiçQo' 'trQbQJho� 'do .�
turo, franze, borda, etc.

'

, Compre, hoie mesmo, sua ,.Lü.H. ...

Entrega imediata•

,/
.

:'i;C��

D i s t ri b u i d o r e s

ALFREDO SmÉ'IriRT' & CrA: -LTDA.,
Rua 15 de No.ve"mbr'o. 8&5 -

'1
..

-_ B r.. u M': E :t� lt _ir ;;_.��.�
,
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�
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Repercutem por tndo o Brasil
as últimas _eclarações, do

senador do Rio Grande.o Sul

de duvidas que as pala
vz;as do sénador Gt,;f;lulio'
Vargas, concorr-em em de
íluitivo para a maior da:
reza da posição do Bra.,
sjl, em face da ,guerra na

Coréia. Assinala" a íden-'
tidade dos podto�i de vís.,
ia do atual Presidente da
Republic., e do fu'tur'o, em

t()rno do assunto, para
assinalar que 'o dr. Getu-

(Concluã na 2.a pág. lerta Ir)

Flushtng, 1;) (\ 'p), -\ Londres. I;, (CP) - Ateu- lll�lra Baixa da Alemanha 0- RIO, 15 (Merid.)

�úmiss�o das' Nações, llnicla�, IdeadO Ü, r;ropo�,ta russa. ser
á

liental, aprovou, em lertura E' intere,lsante salientar
ml·tlllllnrl:! de conseguu- a sus, lenheIi:l na tarde de hoje. a linal e pelu unanirnidnrle de que apesar da profusão de

peq,<ío ,da fog_o,!la Coréia, ,,'enn i;b d,l' dele;,wrJos dos {[uatl'ol:entos votos, uma lei entrevlstas do dr. Getü]io'
talvez "a a Peípiug, para

en_lnUôllro
gruurles chanceleres, ,qt!e. estaoelece penas severas Vargas, ultimamente publí-

Ih:'-I1(l(é�'-�e ,�irt·t:l!llente ccrn o pôl! a discutir 0. tra'; ado de' p::n'u os ('�:al1�ados "in�itadOl':'� cndas em varíos jornais,
Chefe Comunista d1inê'\ Máo paz COtll,:l, .'\Ustl'lll, ,n dele- de, guerra. Esses ca�.tl�os -..:ao elas não eonseguiram
Tse TUl1',!.!, E' o que Informam gu!lo sovíúnco, qur- "0

.. em-;- aI,:, ú -pe.na de morte. Os meros mlnirna repercussão -que,

hoje fontes autorizadas ,i. l,llxad_or em Londres. ,(:lOrgl {)('ldelliuls consideram a lei ('o� s e .i a. Entretanlto o mes-

missúo, (les.�gnada õnllem: pv- Darublll: vOlt�ll J�re�JPltad�� mo m�lliObra �le propag;�nd,a 1110 não ocorreu com aS, di-

]a Assernblélj, Geral, é com- m,:mte no )),OS,O ,1lJOS dOIS l'O!1ll1111Sta, de.:�marln a lI1tl- vulgações sob a responsa�
meses e mero d� ausência. midar os alemães, 'i.maude de Samuel '\-V'ai�

.....� ",>,

posta 11(. tn:'s membros. Berlim, 1;, (\ 'Pi .\ Ca-
,----- ner, as quais estão assu-

....__ _ _ _ ____ __ __ __ __
Saigcn, 1,1 (UP) As forçus míndo earacteristieas de

Nt\. BASE DE COMPENSI\C-O fh�ncêsa" acabam de obter :e:x.pre.ssão, sob o ponto de

-P·rOalbllilda
r

a" e·x'Aporlaça-o d
������i�'::�lhe;��:n:��m��:l�'ia d� Yi��:�5i(f�����1 o �lat� o����ro

, @ \'iet-l\[inh. Os Irancêses des- rc, por exemplo.
, U ;,����';)l'��!l�:����1:;:���a�IlJO����i�1�l� �':;.el������a�io�;�l�1

qualquer gen e r O al,·mentO 1'0 se de enormes quantidades de Apesar de varias

IC armas e mnniçõcs dos verme- terem �JUb�icaà'J
lhos, O triunfo fr-ancês veri- entrevista ao dr, t ;E:�lllio

DETERl\IINA.DA PELO C�AL. DPTR /\ fieou->e ao norte de Hanói, Yargas, a respeito do d-

RIO, Lj (Medd. ) --'St Con, I'a o R io de .Ianeiro, o major onde os r-ormmistas estão em tado assunto, somente a-

fil'llla-se que a Carteira de Cacl ldo Kreba. presidente do fuga. gora, depois da entrevista

Exportação e Importação rlo Instituto Riogrnudeuse do
-- ---- de Samuaj Wainer, ,ol.J

Banco do Brasil, mandou ex- Arroz, que veiu fazer exposi- BO:'\IB,\E\[, 1:') (UP) _.- Fa- jornais abriram espaço
c J u i r (J arroz e o c:ão no presidente Dutra. sr,- lcceu í·�ta manhã o více-prl- para comerílar o pronun-
milho da,' relacão dos hre a situaçiío em que se on., melro mlnialro da India, Val- ciamento do presidente
artigos que vêm sendo expor- contram Os rcztcultorcs znu- labhai Patel. Nascido em 1.87fi eleito" tenrio, o ",TornaI do

tados pelo regime de com, chos Nn face da decisão,' (Conclui na 2 Pago Let. fi) Brasil" dito que é fora

;lcn/:aç:'io. Nos',<;a reporta- -----�----,-.. ,---,-------------�-------------�

�em apurou que tl providen- E III seu discu.rso de hofe
da foi determinada pelo IJl'O-
1)1'io Presidente da HepubllC'a,
tendo em vista a resolu�'ão
do COilselho de Segul'uJ1!:a
SI;;cjflllnl, ,no !sentido d� st'*

rem al'ai!telnrlos os interes
ses do país, no tocante ao,>

gênEt'Os aliment�oios, em fa�
ce da situaç'âo intp.rnp'f']nIl:-,[
que õe a�i·.1Yâ dê dia p:lL!
dift. Ü general Newton {:,,
vakantL' em nome fio pi'e�

;;i�e�t�
.

Dutr.alit diri§iIU-st" .

ao

Ql<,Xl]\l, tpa;'}I: , <hmxar m's

l.rU';:-ues no scntiflO' de ser proi
bida a cxpor'tnçiío, na ba�e {le
e.úlnpensação, (!'e todo e qnal
quer gênero alimentic-io. E
COlHo somente o arroz e

milho vinham sendo expor-

(Jonstituic:,iio, apresentando,
entre as razões, não se poder
reformar a Carta' Magna no

periodo ordinário, assim co

mO ser negál a a.(el'arão do

qUOl'Um do legislativo'.

São' Paulo, 15' (l\Ierid.)
Seguirá dia d-e janeiro, para a

A rgcntina, o sr. Lucas Gar
ces, que visitará àquele pais
ti' convite do presidente Pe

ron.'

>Informa:-se,

SingaplIl'a. 1:) (UP) - Fo.,.
ram j)I'esas lii2 pessoas sus

peitas <le terem p<ll'ticj parlo
dns nr'lunrhs. ocorddils em

Sill!-(ap.lra. a I'I'op'-I�,iic do ,'a

so da hoJand':'s:I Bedh" J ler·

logh. {)IlLt'�lS \lti pessÜ\ls e .... -

tão detida,.; pai' terem dcsn'�
peitado ;, o�'dcl1J de J'ccolltel'.
n !.(o\,('l·nndor de Singapura.
sr, Franklin Finsoll, c'olllf}Jl'e-
('on :10 loc'al da" <lITlJ",'as,

C:onlillllH CiH Yi.'-,or ii on!(!lll de
rU'olhel' e cd proibido o

i r;llI�ilo 1111111 ('pr( o pCl'imet 1'0.

Flushing. 15 (['P) -- A
'\�'.ell1hléla Geral lIa ONlí,
iniciou, hoje. ferias de :.'\a·

cm grC"i'e --�- I -_-

. . . I Floriáno'polis, lfi ,(Do
harqnes de matrnals e eeJll1- l respondente da Merid.) -

p!llll::ntos, I;lara a c�er��a das, I Com a presenÇa de nltas au
:\ açoe� ·Umdas na Careta. A- I tQridades, realizou-se no salão
lemo dIsso':. essa grev� d'€sor-! da Sociedade "Democr"ta
gfiJIIZOll, JH, ,os serVlços dos

(' li"l'orrpios, inclusive para o ex- �h� e , a a_bertura da �xpo�
terior. A gl"eve se iniciou ôn- ,slçao de pmtura, .cerrumca e

tem, em Chic:lg'O e acaba de ��('n�tlira, orgam.zada pela

'lwopag'ial'-se a ,Saind -Louis, .;ocledade "Catarmense de

Filadelfia, Baltimore ,e outras Belas Artes)
cidades. Milhares de trahalha- ',. BELEM, 15 ,(Merid,) � A.

dores estãO' paraliz�dos em
Plorlano pdlts, 15 �D{j Cor- cuba de se. verificar a primei-

éonsequência o.a greve ferro-l r{';�p�)Ild_ente da MCf.ld.) .- ra gréve dos Juizes de Direi_
viúria. Sl1Ic1dou-<,e, ante-on-em, ln_ to, na Capital, desde ás 11

gerindo forte dose de veneno horas da manhã, pelo fato de

Chicago, Ui (UP) - Ave-lo operário Olimpio Bortolo, não (erem recebido até agora

\" SHINGTON 15 (U t' 1 1 d t
-

t t SUl- da órdem da Justiça Fe- !.'esidente em Estreito. os vencimentos c.Drresponoen-
• "A • P) -I lCO pe o qu.'1 os ,S3cer o es saO o de Es a.dO, O sr. Whitte, ':;'Ca-

'

Oscar Collazzo, o pOl'toriquenho, llll'ig'_:dos a. revelar :i_,. autürida- ha de realizar uma viaZem à A- àe rtl I, para que voltassem ao --.-.. res aO mês de nove:mbro pa>;-

que tentou assassinar 'o presi-I <1�s o,. ,,�gredo� do confif'�i'JI1á� mériea do Sul inclw,ive no Bra- trabalho, os ferroviàrios avi� f'lor1ano'pdlts, Ui (Do Cor- sado, enquantó Os descmhar-

dente T,rumITn. a n)g'uroas se� na.
.

sil.· SHl'am aos empregadores rt'spondente na l\lerid.) gadores 'receberam há quatro
m-anas, será submetido a julga-, ----- se acham doentes e não po- Numerosos 'telegramas foram dias. Os escrivães acompanha-
mento em Ievereiro 'próximo, "e� WASHINGrl'ON, 15 (UP) - A FLUSHING. 15 (UP) - A dem reiniciar suas taréras ..•

'

Ul\1f
,....

�--

gundo anunciou-se oficialmentp, óitu:l<)ão econômica dos países Assembléia Geral (1� ONU, d3- São' muitos milháres os fer- � '1. AVIA0 DA VASP,
ll{)je. (I" América. do Sul, i.. agora. bas- cídiu celebrar seu próximo pe- rüviários enl greve e que a'le-

"

f,lOte melhor quf: há um uno. ,rÍodo de sessões na Europa. Ca�
,

D
A

b -d·J"Lc �foi o qlh' dednrou {) sr. berã aO l'll'. Trygvie, Lie, seere-
gmn estar doentes... '

esceu so re a res" e�claI\',nn '>Vhitte, conselheirú econô�

I
tár'jo Geral da ONU, escolher a : -",-ÇAIU SEUS ANUNCio�

, I "li);
nllca do Burl?uu' de ASi'untol' ln- cidade em que :oerã realizada. 3

�

t"!'-Ampric;;;noR dn Depart'2.men- r2-união, ,_',!.iL' NESTE DLmIO '
,

�������-��-��,esmagando t�s' ocupantes
MOORE McCOMftRCK (N

-

1 S I
-- Pe1-eceu lllll passageiro do apal-"cllzo -----,-

9VOg9�90 RIBEIRÃO PRETO, 15 (Meri- S. PAULO, 15 (Metid.) - Aln-
, IN !\.SHINGTON 15 (UP I U li U U di'Jnal) - o desastr.'l OcOrrido leceu uma das 'vítimas do de-

--

o 'D�ep':;'rtamentO
'

da Defes�, 'a- 1 II III no aéropcrto de Tanguinho com sastre com o avião da. VASP em

nuncla que �e ele ....a a trinta e
lO'

�

um avião da VASP. resultou sai- p..ibeirão Preto. Trata-se Çl.a srta.

�l'ê3 mil ci.tc.ent.os_ e .se.tenta e oi- �ASSAGEIROS E CARGAS PARi\):l rem com gravissImas queimatlu-

b d- t f d
;!l ras as seguintes pe;;sô:..E: S1''1:.

Helvia Pi Vernieri, funcionária

�o, a�, alXas 1 en 1 lCa � n�r� B I N v' k h
Irene Ortemblade, H�h�a Dlvir� dO! SESI -em o.a:tandúva.'l'. Acha-

':lF:e����:1�!�lt�����ee:de-�� a timore - ew .1or - P iladelphia �e�a�!:d�m�Pnl�f�;l dCe�f�;; �:e��o����ad�avisSimo

I oom destino n. São Paulo, quan�

-�HINGTON. 15 CUPl . ,',' � 1!_ORJ"_OS DO l\1:AR DAS :CARAIBAS:l do. perdendo su;;tent-a-l:ão, P1'c-

O pl'csidenteo Truman. 1'oItO".la....
cipitou-se lao solo, jncentliando-

confel'enci<11'. hoje, e-:;m lidere.: 'lMarac�lbo Guanla Pue I L C
Sê. As chama� C07l.9Uf.l'rnl'l :odo

:��'�l���>�)":O. l'�;i���i�:(':�:��,;S l�e��: i Q
- - r o a rOl ° �:a:l�<to. 1_ !Merid.l _- Ain-

, C n D I C
da sóbre .o dPR 'strc '30m 'I Hviã.-

'�:��r���' �e��!��;; ���l'�1;1�!�c.;2(�nc�:�
l

uma fi ....- �-or amar -- arupano da, VASP, fom;:,-" infJrm;Hlo� que

lU"
(I apal'enllo teve pãne em Ulll dos

nacional.
'

,

�8erva de praça, passagens e demais informações com os motores, sendo obrigado a uma

�

-BELGRADO. 15 I UP I _ 8..:JU-

!
AGENTES: aterriSii'::gem forçada. Não 11°-

CT" COl!l....,nCIO '11'1 S
dendo. o puôta, manobl'ur (I a�

he.,,,:l' Que () !!'OVCl'l1"J ,lo l11are- - JU:1. ,lJu!J",,� , .J.!I mnu TRIA l\-lAI4BURG vião a vontJ,de, desceu sõbre u-

ch)lf Tir.o está. dh:POsto n, fnze1> I T A J A " Til I l!l'i[OORE1\!V' l'CK 'd'
.l -.A.C egrs. «m'

_ ' ilJLU, »_ I T A J A
"

> ma .reSI encia, eSmagando. tres,
1liJYn, concessão aos catÓlíco�. O

,
ocupantes da. :mesma. Nenhumj'1I0\'.'1 �õdigo 1,cllal cGmunista iu- I pnssàgeÍl"O ,do 'a'Vião foi vitima�

�ClSt(lVI1J, aholir'. () síqt"mcl ::<ovié- .....--..-----�-_.....---""""---------------......----.--.....--....,( do.
'

Seoul, Coréia

Floriano'pdlis,
I'e'spondente da
P g o'v e I' II a d o r

Santa t a t a r i n a

lECOll o ,'r. Arquimedes Es
peridi,ão da &ilva e Oswaldo

----- - --'- '_ d icga III que estâo doentes milharcs

Floriano'poJeis, 1;�, (Do Cor
}'éspondente da Merid, l
Foi apreser.t�ado na sessão

da Camara Municipal, do dia

13, uma indicação no sentido
de f'erem aumentados os sa

larios dos ltrabalhadores-

Hi'o. l.�J OTerid,)
prefeito :\!endes

�ror:l is sancionou o or

çamento da prefeitura
!.'al'ioca ]lm'a o exerch-io
de 1951, A receit:l está
estimada em 3.200.2nO.O{)
de cruzeiros e a despesa
em tn�s hi 111(\e\, três
milhões ;li!! mil Jí.j
cruzeiros e, :{(j
vos

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

��=;t-:�m
--------------..-- ----

BLUMENAU � .TOfNVTLlc.:

Desobedecida Q ordem
d (t Justiça F e d e r a 1

nn

J�Xl'l':E��O ITA.TARA

j\;;'ltl b'l t(l'!1l0eraCl:J, cum

ic�n"l'an('in, A e:J!till1a. ê a

éb'H'(\ do conl,ecimentn,
,Mall'Íl'ulc111l);; u!" :111:1 !ln!:lt'_

" .

'l'Tan()S

Washington, lr) \l'p} --, A

;�re\'e fel'rovi:íria não auto
l'izael:1, declarada em rebeldia
ao governo federal, causou

! renlf'nda de<;ordem nos f'm�

WASHINGTON. 15 IUP)
"Ainda tenho esperança de que
será passiveI evitar nova guerra.
mundin-I. Por isso me oponh'(l à
lUohiliz,ação gera! nos Estados
Unidos". E!'sa dec1araçã,Q Ioi

formulada, há dias. pelo Secre�
t;','io da Deres". general 1\13rS

hall. mas ,,,omente hoje pUblica
da.
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SER!' S�BM�m� 1 J�tG1MENT� l� EM FEUBEI8�-�
rIRTIRI8�ENHO OUE T�NT�I 1��I��IN'8 TRDMIN
.33.878 AS BAIXAS
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1.1:S, sot)(1allZando�e eom a sldenh,: Dutra sancIOnou i)

qliela at�tudc t.omada. decreto do CO,ngresso, dispnn�
RIÜ', Ih _C.\IerId.). � .. - CO,m íl
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do sôhre a inclusão nO qn:t�
pl'�sença, (lo presl�'€nte Dnlra cIro permanente, dos mariHimos
,€': ((1'.::1, )lalt;:ls �Hltoradades, 1'e<1- diaristas do Ministt"rlo da .i}Ía
ll'l.aram-se, no Campo dos A- rinha.
1'ons08, as sole.nidades de de
claração de aspirantes {I ofi
chll aviador da FAB e a en.

�cndecorilçi'ie9 da
Ol'de:-ll do Mérito aúronau
I ico. A tarde, o pl'ésidente
Eurico Duftra. presidiu a de
cl.n'!1:,·iín dos aspirantes a- ofi
e,al. elll número de 319 cade.
tes, [í boIiyianos e 4 paraguai.

S,'\L \'ADOR, 1.i (Mel'id,) -

(} Conselho Nadonal do Pe.
troleo, inkiou a distribuição,
.10 camé,'('jo, r!os suh�prorlu
tos provenienlef! da refina
ria rle i\fataripe. Cento c cin
quenla ,e 110ve mil H�ros de
quel'OZelle foram distribuidos.
Amanhã idêntica quantidade
de gaso]ir:rr e ,o'leo sera (lis.
tribuiàa
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