
I
Jou que ertá "iminente"
uma conferencia das qua
tro grandes potencías.;

I
Co.MUNICAD.íJ

LOXDRES 16 (UP) _. É oe-

guinta coniunicado da ;';essão

Representa a China um
perigo aos países vizinhos
OPINA, O· ALl\iTE. JAN PACHUSANON

r Patij���,!=!.-
�1ftt r-

BELEM DO PAr-tA' 1 - E'

I
cusndo afirm< li j':-!' haver asse-

tempo do", governos pensarem gUl"ado an trabalhador brasilú"
menos em propcrcíonar t antas ro uma copia de beneficios, que
regalias de preguiça aos opera- lhe hávej'ão de. permitir, agora,
rios e cuidar mais �e enriquecer uma pausa, cont?cndo (lu", ele dê
a economia da naçac, p,ara q�le f&lego ao organismo econômicO
eles logrem, trabalhando mais, I do país, a fim de suport1r os

pro�per�r ta�bem um pouco onus qUe' lhes foram postr)S_ aos
mars. DIsse ate certo ponto uma cmbros, {Hã uma restrlÇB.'O"
verdade (} sr. Getulio Val'gaE f�,zer 00 sr, Getulio -Vargas, 10-

12:0 (1-: .saída. E' o pouco ou na

�1a que elE' fez pejo' trabalhador
rural),
Nã'O se trata do empregador.

a de qUe se deve cogitar é de u

brrr nevas fontes de riqueza pa-
1'3. 'o Brasil, e tambem a1-�rgar
as existentes, Usufr:ui o nO"sú

nomom do carnpo e da, cida�e
11TU padrão de vida tio,; n��L],,,,

baãxos, De um rnocto �era]. :�

crtancn brasileira paasa rome. e

- trah�lh:ldor não reüt'be cato

l�la,� R"ufi{'j€ntbt; com nnrt �11i..

t .....l.pr:far� ele 1113neirH � ou l.da,.
o S}cn OT."g·finLin1o e � -'\ sll:1 lJ!""ry ...

t,,_ j\J{l1,r:PQ, rl'l f"
- ""1 r�;lr!>.r"I 'tli"'C'!:-

NTA
AD

de pár-ias. � '.lL São PaulO, que ê

D Eb131' ;ladrão, existem deze

r.:::� '" cidade onde a mortaii:
(":'e infantil atinge a :slgarjs
lHO.,> dos obituarios haitianos e

c�Jfres, Nosso coração de br9si
leito se confrange, ao constatm'
ramo se morre de tubcn:ulose
na zona fro,nteiriç, do Rio G�a�l
r1�� Vi ]1') 'Madetra um coleg1t7J'
(1� crinnç:as, :511perlolaú", ond�
cU:> fl·f!iras. ah11e9�ad3� e .·ornio

<"!:IS. pgl.;::�9�1 di 1:;. suba1jn1?nt�t-

Regei-taram OS Estados
,

França 3n rêannamento

LAKE SUCCESS. 16
(UP) - Em face dó pedi -

"'d�" do gep-eJ'�J '.Vu lIsiu
\,l:1uan, ehe,e Ua delega.
,jfio corrnmistn chinêsa.
fel'�o ao secretário gerai
da ONU, sr. Trigvie-Lye,
rio sentido de uma convo
cação da imprensa para
U concessãn de uma entre·
Vi'IL2, circules :igados ao

secretariado da ON1-, '<

creditam que essa decisão
não melhorar-á a situasão
Os mencionados circulos
mrlieani que o general
Vilu Chuau. recusaria 3

participar 'das negocia
ções a1lualmente conduzi-J
da::; para criar condições Ifavor-oveis ao "cessar Io
«o" Indicam ainda os

;;le�mos circ�los, que wo I{Chuan, leria indicado á

(Conclui na 2a, letra Di

BRINQUEDOS�!!!
pres,

Chamada fileiras
Vv".f\.SHL�G'rONI 16 (DP) - �6_�s que obttvvra, c s comuní stae r às do:.::e e trinta hora-F pa ra Bru-

Antes de terrntnar 'O seu di�cur-I ccnsegun-am qUe Drew Pear<'On, xelas, a-Iím 'U(" assísttr fi, rcu

030, ônt€nl� o presidente I'l"runlan. f'izesse publicar informacões des- mão dos rnrristros das n�laç5cs
f'ês um apêlo ':lOS ferroo;.."járioS favorávê'is à pessoas viF�das pe_ Exteriare.::=: dC3 P3,:fS=Zi {1.r_1 pgctu
atualmente em gl'ev,:" deCIÜl'an-110 partido. COmo se sabe. 1.13.c do Atlântico Norte,
do que essa. g::n:·-\;(! 11lterlniten"i-e Ca rt.hv e Dr'<w Pearson. t'iver-arn Iaumentava o "perigu que corrt violenta alteração na última ter" \VASHINGTON. 16 (DP) - O
a n'lção", e pedindo-Ihos que t "a-feira numa "bcit" noturna, governo anunciou, hé'j(', a eha-
reiniciassem '1.:\3 trabalhos imedia,

.

mada às ilfileh�a3 parao scrvíco
t.amerite. J WASHINGTON, J6 (lJP' -- o ative,', parn o dia 17 nróxímo,

D",p11'tamel1.to de Estado, in(0)"- de- duas divisôas dr;· !,!u::Lrda n i-

WASHING'rON, 16 (UP) - O ruou que O seu �ecretárjo, E.!". cicnal. A irig8Es.Im·" prímelrn di,
porta-vós dos fr;n:.o"iál'io,� em Deaa Acne,,01i;- ,pôl:til'á um;'u1'Iiã l (Con:chii :na :Z.a pás, lp.rta ), ,

greve, dc.;cJ8r-O:l que os traba-
�_ __ ,___ _ _� _

lhado!'es estão volta!1do ao tr�'r � _

balhro1 en1. 'V\�3shingto!1 e cc!! Chi

cago, ma� que n�:u}nnn acordo
foL la.nçad.!) COIU os trans]J')!'ta
deres. O porta-vós das ell1p!'S'sâ,S
declarou que "não está surp,:e-
endido com a volta do,. ir3ba
lhadOres, pois atenderam ao ::c

pêlo do presid�nte' '.Pruman 1,a�
ra rSgresslr às ,.atividades".

COMPLETO 'S'URIIMENTO DI PRIIGa

L\lur�1;{} l\i��rO'{lUl1n � pu!" q't/e a;· influént"H1S d(->rrront.:�
nIO, I f: (':üel'jtiionai, -- >:a 1 ! I�éida::- l_lt�iit c-lei t(lr�do eneor;,

oh"f2r\'�Jrâo do qve \ eHl J)('or_ i �.ra!l: !�t'l [�":'''O�� �t;lJlplb::lntE:'>'; €il-WASHINGTON. 16 (UPl - O
l'Ellt!o l'l,� das;:Es m·madllç• I "T n." militareS p. ild:gmen,.senador republicano .Jcseph Jl,1;I!)

Carthy .Jcn:50U, Ôlltí:Hl, nG Se- cuj<l JlWlnr repelT1Jssiío se eh'l' 'ê, ':f> '.".'io do Y3"':.�n:iil', O"
nado o' llublic1sta D!:ev: Pearsol1, cO,�.lra oin'i?Illen�e no

. (]�� ,jebô'il,-;l�:11H'�lto8. que "e 01J:el'
de ser in(tiretamt'.nté um age:nt"'- i\hl!lu,', 1'!11 fato aJuda l1ao ID' '1'\ «:11, hOle. nas cHl_'lSes "�·HYld;;.�.
conlunista e .d& CaUSal" "muito devit!::uu;_:llte situado: é o de cin {·ol�scq:_i.é!1{�j:l de

-

t'�ndên
m'il à Ainêrica", Afirmou_o s:;-) q;u_e � me�!lla "revolução

. po,� I "ias s�o os meS1110S_ que pro
nador, que, apes.ar de nao, g.r httca" desencadeada no dia ;) mo\'enlln as l'evelaçoes dQ yo-membro do, Parbdo Comumsta,

I'
1 t''__ •• o> .<' ,f: f '

't "1 I' bDrew Pear,sOn. serve à propagan � � ,o� U": (\ s� .pr c�:s' Ia �as.�... ;.� se�J e o a ,. (e Olr't� 1'0, des-
da do mesmo partido, precisan- leil a�'i m�B:mes, "É peI feha. LI uIH�lo tantQs C,on.celto::: esta-
00, ·a'ind�, que, segundo informa- mence 101:p1:0. ahas, conslafuJ', bele{"ldos no paIs.

E a �esma «Revolução Politi�a» i
surgida no dia, 3 de Outubro {

�__

'J TUJA 15 DE NOVE1IBRO, N.o 9 O O "��-"

no

EXPRESSO ITAJAR-4.
BLUMENAU - JOINVILE
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,

lnac10reg <tl:!iátlcos e. se.' f3ça
"eonomia, amazônica crm uma \popclaçâo c'aldeadÍl. de iCléHos
indús, portugueses e cafusos. �c

panorama de não há JinHa em casa, tr-abalhe

sub-nutrtcãc , S� com O.CObl·2 de frra"O que ó

indif.pens(\vel e .ttra r o brasitoi

ro da mtsaria em que ele pate-
j 1,

A .NAÇAO.
IA"A Nàção"

oRedação, Administração e

Oficinas

Rua São Paulo n, 269

Fone: 1092 e- Cx, Postt\l� 33

Diretor_G�:
MAUR1Dm XAV�

Diretor de Redaçã.o�
J. SIl\IO,lPS SANTOS
Ei'.PllDIENTE,

AssiSatlll'u:

'r,-j ,.t vie-I -:-"�f !I sua

são de regressar

quiru.
LAKE SCCCESS, is

(UI') - O : �elleral Wu

Chuan, chefe ria delega
ção popular

'

e seu :\lljun
to. C. Hian, conferenda
ram, ontem. UUl'Untt' lima

hOrtl e quinze minuto"

com o sr, Tr-igvie-Lie, Se

cretárto (lera: da: 00U,

pedindo-lhe que convocas

Se a imprensa para uma

er �reyj�ta a reali7ui"-se

,dm!a hoje, ús vinte horas

cm Llie �uccc�:;.
'

:' J
trinllJunt,�" viajavam- no

8'!1ã:o ",int� ':)
_ oito�,alunos (;''),;

Colegio"Sàn .Te sé, de Marida,'
todos menores.I Rua 7 de Abú' n, 230 -

4.0 andar - Fones '4-8277

e 4-4181.

Belo Horizonte; R: G-Olá8. Si

Porto Alegre� R� :1oll4í

Montau..."'!, lã

2 heras

I IVJLLIA1>'1: PO'WELL
,

d�licioF.1
"

I
COI1l2ü·ia: "E13 e H., S€.l·eia9'. • -

,ti

O íüítíc mah crlg.ín 11 filmado até �Oje! "Ele c' a Sereia"

1 um !.:-rH'nd8 fHnle qU2 você não deve19u'pel-der! -

ACO!�P. Compt, Nac.'e Fax JCl'nal- mai::;. a cont.'da Serie;

Piaté;;, 5,00 e 3;00 - Balcão 4,00 :e

DO:"HNGO ás '4,30 e 8,30
'

"

,

I RO��ilhaRhi;;"MaldtÇ5o"
,

(COLORIDO l'.l:ARAVILHOSO

Estup:mtio e monumental filme, baseado nO imo.rtal roman
ce de Robert Louis - stevens.;m! Luta! Perigc! Ação! A

vsnturn t Homens mais p€:rigoso::;, que os selvagens mais de

.se perados do que amimais em fm:ia ... Emoções selvagens!

A-�htura,s exóticas! La<nc[s drar:!áticoE,! - Um grande f J-

Terrello I
I

vende-se um, <:0111 uma ca

sa de maFrial nova no En

cano. lnformações: Alf'on

so Lerche - Rua S, Pau

lo, 8 1 3 2 - Itoup, Séc 1

- Blumenau-

AO

---�-- -�_.. _
_,..--_

--_............. ..__--... �--""�

Comunico aos

dos FOGOS _\DRIANINO, para' ',18 !icguintes Pl':,:;U,; Ü',�o�·,' EstiftJào: São Fr-ancisco do S:U1,
Cuarú-Mlri.u. ]:lI'O;;_l'Ú d? Sul, Rio do Test::.>: Itoup:l.va ('�n traI. l\IassaranU1.I:::'a, T'imbé,

I,ndaiu!, Benedito Novo, Rod cio, Ascurra., Apíúna, Thlrum r, Presídento Getúlio, Tl'!ió, Salto

Grande, Trombudo Central, Serra. Alta, Bom Retiro, São Jo aquím, Nova

Porto Belo e Gaspar. Preços especiais por atacado.

-- NECESSITO AGENT ES NAS REFERIDAS PIL\ÇA S _- .Dr_ Telmo Duarte '·Pereira
, ,

- C�inica Médioo -

ESPEC�ISTA Elll DOENÇAS DE CRIANÇAS

Jaitne Lau'sCONSULTO'.I:UO: :&;SQ. DA:) IWAS FLOl!IANO PEIXOTO,

E SETJi_: DE SE'l'gMBRO. N

RESIDENClA: A' RUA SAO PAULO, 2,1U .. '_ I.o audar,

Atende chamados pelo FOD" 1197

------

- ---',h

W\Wl?M
�.

. tpr.:

lCOMPAHHlft_!q�!�J�_D�SE.GUROS r
'taíJital II Rlislfrvâs 11111949 •MaiS deCr$ 50.000,000,001

� Receita de Prêmios elu1949 -Mais de Cr$ 100.000.000,00,
"': Em :arrecadação de prêmios e resultado industrial

ocupa, 110 Brasil, o segundo lugar, dtmonsfrando 'assim
um constanle progresso e segura administração

_

"'WIrnlnllrfiinmllltllllllmnmUlliIIIlUmIHtIIHIIlIIUUnmUIIIIlfOlUfP,:.

§
_,' ""e:.'

,

, �
...
-

= �

:: (Das Faculdades de Viena, Austi:ia e Rio de Janeiro),:

�CIRURGIA, OPERAÇ�O DO" 'BACIO, ESTQMAGO:fE'
�VIAS BILIARES, Ul'ERO, etc. - Neurocirutgia.S'
:: ._- Moléstias de senhoras alta Cirurgia'::..._.__. ::
_

1
_

� • j'
=

I
� DonsriUas n� 'lIospital: das 9 às 11 e das l,�'à$ 17' h� ª
� -- Blume�au: - lJospi�1 SANTA CAT:�INA - �
êilum (I li íIIlllI1II11I11I1Il1111I1JI1J1II,mIIU1Ullih111111111UlI fi1IIIIJIIUU.!�. ,,=

------�--��
----=�-

H
quer que

f
AFFONSO PENNA JUNIOR - Presidente

JOSE' M. DE ULIVEIRA CASTRO - Vice-Presidente

ROBERTO TEL'\.."'EffiA BOAVIS'.rA - Diretor
'_

CHARLES BllliRENNE - Diretor
.

ll. JOÃO P.&O}�ÇA --: Diretor
...--

{GABRIEL RENÊ CASSINELLI - Gerente Geral

CARLOS BANDElliA DE MELLO - Secretário Geral

·1: DIRETORIA

GERtNCllt .'
r GERIL.

�� _--

COHSELHO
flSUll

"

'SUCUBS'D[
-

(HELLiY.lTITH LAUTEUJUNG - Gerente;

!. DEBlUMENIU ,._ ,"'-�' ,

SE'DE: Rio de .Janeiro, Avenida, 13
de Maio. Nu. 2$ ... 8-, Andar:- C.' P. 1779

SUCt'l!SAJS }� AGRNCI;\S 1�l\I ''J'ü!)ÜSJ, os ESTADOS DO nR4,SIL

Mas All,..tía e PreIect
.

- ;:)-

não são apenas econô-

micos. Ambos oferecem
ainda: in terior espaçoso,
construção sólida. aca-

.

hamento perfeito. São

fá�eis de manobrar no

tráfego da cidade ... são
l'iIllples de estacionar!

Procure cônhecer ês
tes ótimos produtos da
Ford britânica.

Serum 4 PIJ!t�g: EBtO!al!lE�tP "

d�-bot1ro", F9par;O ã VIJ!!taclF

pi).!� oa pa€1s8J;eiwE, Ami>j",
cómplÍrtimen_t{) de bagagem.
Faz.até:l:!· kms. .por litro,

!2E�tl:; !�g!!imtl�
e 5sndtf! fO!'r!
em !O�f) o Brt!,;i!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



§Especialidade em Radiografia dentária para
-
-

-

ª Rua'E"usqufl Tdi5fod,e, 1203
�mlmmlfllmlllllllllnUJIIIUlllmmIIlillllllllmIÜlmlullllimumnm,"':.

exame médico

-. - - ....�,_ �_ _. __ ,r__ --.. -----

Sociedade de Engenharia e Arquitetura
SCHNEIDER & LEVEN LTDA.

'lVIAGENS'COM '.

DOUGLAS D'0-3
AVIõES PAUA 21 PASSA.GEIROS

:--�--�-------�----������----------�-----i
ITINEUARIO I

TERÇAS, QUINTA8 E SltRADUS; )'Itajaí -- Joinvi'e -_ São Paulo -- Rio
Ita;a! - F'lorianópolis -- LagCiJ --P , AleEre1

.. �, I
l

E�.f:fJlb(,lltlu u rn»

Halpigb. voc·,-; Pt:I";'

tuirã !HH!\ bt�-icl::'f,'1 ....

ue sranrle !eELJ,el!�
C!2:" fl�J.!r:lunall!-:::!1r,-,
�Jla'.;,e� ;;'::--!barnr::nl'J
SU1:--s:-r.!e-!: e !oY![a uu
!:-'lbi!idads. E: CCH!3-
truída C!j1T! os me

lhores materiais na

maíor e. rnaís mo ...

!l�:!na fé,tn·ka às boi ..QUARTAS, SK'\:TAS j<_:; DOMINGOS;

Itajai -- Joinvile - Paramxuú - São
Paulo fB;tldeação) Wu

))OI\UNGOS:
. ltajaí - Lages -- Joaçaba -- Ercchim

continuação às segundas a P. Alegl'e
/

Partida do ôuíbus da. VARIG ás- 9,3(t' da Agenein
de Blumenau a Itajaí

A lHCICI.ETA. TÔDA DE AÇO
ll!Sn:rBl'IrHlTlr.S

r- r.. o S D O C I [ti o S. A.

r..iH,l',(! n T A (, .\ O 1<; t: O �l f: R C, I O

llrul;a Tiradeutes, 290 - l:URI'ftB..';

1l1l�1 lã (lt! Novembro, Jg3 - JUINVtU';
EUG 15 de Novembro, 900 - BLU.\lE:'_\UFILIAL BLUMENAU

RUA 15 DE NOVEMBRO, 742

TELEFONE'1 d 25

I'ltO.GRAMA DÉ IMUNIZAÇÃO
..............................

u
, ·······u

.

e6qU,4leU&'c � Passe a voei

nor ao' ,l me�G'.

1Ja't.i(l.e� � Comece' ",6.
f, "''ôl'

ies uu ar!'\'9�,. l�eptfO dtlt!t!do Q

, !
..

!:Iro ti escola,"tnançcr 9r> ror P ,

"

''''I1�jlc'1iir""" Comece �ntrs !,� :J
{J!��,�-. '

'1"
e 6 mi59Sf repitct entre U'5 ,ti

024 m='s9si flo'fomente qlJem·

do a crianç.a: etttror pera 9 e:;�

�Qld a-, fi�C!hT�9ntal ��S '12 C!t!C"S.

��l��i�
Doenças !J(flr�S CV:.itV.7:iU1n atacar na 57! ...

JfU!ç1a� C011? !t l.:(tl!.H(!. (J 711Çdico potLa
protcfJ(.:!r ::J!1l bclJ:2.

ImnortnnteI Siga. êsJ;g jJrO'1ram!z para a

l;acinação·.·de :m1J. ttllúllhu. Nãl) CrtiJf2Q
na memória.

As irt)=!.·fi�s llr(_)(.egr.;:rãlJ se" fil/la dürrrnts:
a lnJà7ldO' e nl.Tf")I:'" !lI)'] nn.U3 t::scúlI11E!s!

P O R Q l) E seu bnbê d�v� ser

imvn;:;;Çlqg no primeiro (100 ds
vido. A criança nasce na turahrien
tn lrnuuízada contra certas doeu
eas i:lI'eec1os:I:;. Essa Imuuização
tugo úcsnpa race. deix::mdo o bebê
(';-(1}()5!,O aos germe:'. de peri,;:ps';IS
enfr:rmidades. r-;o prirnelro ano de
vtrln; {) bebê não é capaz, por si

rIIemw, de readquirir a imuniza
(;ií(J contz'a -essa,> enfermidades;
porém o médico pode protegê-lo
através àe inoçulações apropria
das. Proteja seu filhinho quando
êle mais necessita! Assim que êlc

eOm1Jletar 3 meS2S, consulte o "mé
dico sôbre como imuniiá-Io!

... -ONTRA QUE enfermiderl�1>
você dQv\!! 'muni<;of seu !Jeb�.
Coqueluche, varíole. dHteda - csb,;
são três cnferrnidad'�; t<::l\1íve\�,
,especialmente perigosas durante H

primeira" infância c a meninice.
Mui to- contagtosas, atacam de re

pente e i.oãeni ser mortais. Porém,
se o seu .Iilhinho tiver sido imuni
zado de an.temão, poderá res ísti-las,',
mesmo ql,tanda se ç:;o;:ptlser a essas

doenças, A vacina.ç50·é o processo .

mais fácil e mais seguro para pro
teger o f�!.tul'o da eriança. Consulte
seu médico no clel;ido tempu. VOL'e
tem o dever (le d'Jl' essa prott'<;ãu
ao seu filho. "-N';.) c$fJcr-01

DE QUE; MANEIRA 6 [nlvni<,,
Ç90, fl'!ita €m Inrnpo, con!rib1Jl
poro prote ger o vida de 1>911

bebe, A imun izacão, <lO oví ta r t':; ,,,r,
docncas ínl'e cciosas, rouuztu í

r«

mendumeute a.� lT10rl(!3 '..�tni :lff�.s

pela CO�ILlduc!Je. va riola. ui finja,
Na última gcracão. a ínoculuvão r(.'

duzíu em cerca de 50 (:� a murtalt
dade infantil causada por' I�S5as en

fermidades. As epidemias são ag!wa
mais raras e menos graves, ]'yla"
não espere a ameaça de uma epi
deroja - OLl que seu filho a.tinja a

idade escolar - para imun�:d-l0. O
médico lhe dirá como é import{l.1J[·:;!
'illlwti:::ar o S.ezL behê no del'iclo temp::!

" .

� E.:t!1 .r.!!.!!!'-::�;;o1a' luz _lJ11:rrs dz 1.Ln"!!! 'se:"'1:; d�âtc�d!! �.}� :P"'�
r.!E!"!::Z3 ri'? '!�.';E�f!q e St1'!-:l12 J."!lbr�e!!. L�n"d"? '�!-fl �r-�'l!. t'..;-c�

� :!,�.d. ÇC:f?'!:J H��f! 6's�"e!f!! c�ll!b�"!1ç{iO' C':.''11 SSlJ t'!]Édi�Q ,![il} ..::!..'

r"!-::��'gE --:'__'r'"'') V1.H!f.'.!St-,tt m!:'fh!J�'.! o �eu br;ln ....(i'stu" f':::!c<J c 'n�Jl�

ta�J J..�7mitindo.nte desfru!ur Ulna vida muis lOllgll. e s!!!.fdljv:?!.

UIBB

.
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ae

sôbretrabálhos
,

·nosso paIs
o seu parecer, o qual, entre
tanto. não foi objeto de deli.
heracão , Será discutido em

outra reunião, e deverá consu

bstanclai- a opinião de toda li

Comissão, o que ficou assen

tado na reunião seCJ'e�a rea

lizada _

A •

atomlca em
Como subsidio, reeordou pas,
sagens dafi reuniões da Co
missão de Energia Atômica
da 'O�L, deixando pa!:ente
não somente a necessidade da
votação urgente do projeto
que cria o referido Conselho,
como nriucipalmente, de um

trabaih� liorfi�do. incessante,
dos 110$SOO, cientistasv
Nâo obstante' o slgllo que

cercou a reunião, dada a re

Ievancia do nssunlo, que foi

tratado sem a menor reserva,

podemos afirmar. que. a expo
\3iição daqueles I{H,;ntlstas e

tecnÍCos ímprossíonou pro
fundamente os senadores.
O senador Ivo d'Aquíno,

que. terá de relata�' o .re!'erido
projeto, naquela Comissão, a

presentou, para conhecl1ne�:to
dos participantes da reU1l1HO.

de novembro.,
.

Q-dits,keIl: que
men ,e . sucedeu a 'Sh
stafford Crip})s á testa da
secção financeira do 60-

Hrl�anico, disse
deci!'Jão de suspen

der-se a ajudtb Marshall :

foi guiada por duas con-','

sítíerações: A recupera
ção econouiica da Ingla
terra e da Area do Es
terlino como. um todo fez
progressos tão bons' qUe
o deficit em dollars de-

ultimoH
tendo-se

registrado _ uo - lIerceiro
ano do programa de: qua

.

tro anos é- fonte de pro
funda satisfação para am

hos os Governos.

.- ---- ..._ -

Maton D amante
da esposa

mo. 16 (Merid.)
.i"bumíollado pela esposa
'Diná Carvalho, Uhaldino
matou a Antonio LIma

Figueiredo, numa embos
cada no municipto de
Mutuá. Antonio vivia
com Díná; cêrca de seis
mêses

---_.-------- .----de de
Unidos.

Sessenta milhões .de pesos
para os grevistas argent.inos

� 1fT' •

"

b'1 !/ üorioa-se. ta'l1l em,

r'I' ··J3. HDRTZQXTE: W (Me
riji,) - Ô Trihunal J�giOIlll:

I f1Ie-itOl'àl, reuniu-se para a-

_;___:_;_;",_-,-� ......._,
,{ \11'eciar o re.1ltól'io do deseur,
b..t'gador Eduardo Menzes,
relator geral das: eleí{;ões na
ra P l' e s i d' e 11 t e e vice
p r e s i çl e n 1 e. F i
cou constatado o ccmpare
cimento de 1 . .330. 'Ô26 "eleito
'res, num total de 1.905;907. O
interessante é constatar que
os candidates à pi-esidenci, e

vlce-presídencra - filhos' de
Miizas -- foram derrotados
J_.or· seus, competidores. O
sr-. Cristiano Machado, foi
derrotado pelo brigadeiro E
duardo Games e pe:o sr , fie
tulio Vargas e as elei'Çõeô' pa
ra a vice-presídencia deu "au�
tagéin ao sr , Altino Aran
tés, "o sr . levou vantagem soo
bre

-

o sr , Odilon.' .Braga, 'em
cêrca de 'dnte mil votos. O
resultado final é
te:-·

A ltin O Arantes
499.1lIt; Cafi' Filho
Votos em orunco
núlos 2í.74·l.

i6S.3m,
lU4.&89;

ca.
PROBL&'\lA DA· EXER

CiIA ATOMICA

BUENOS AIRES, 10 (UP) _.- "::I neutraliz'lr o apêlo da ad-
f

'" ministracâo, 1)a1':1:, volta aoA "ré'o.'e de mil errO\'lal'lOS • •

,�rgentinos, prosseguirá atf trabalho.
que sejam atendidas todas .:1';; �BU�E�,NO" AlHES, 10 (CP" __

suas pretensões, revogadas as .::J

eancões disciplinares e quan- ;\ greve dos ferroviá!'ios COl1-

do �enuncial' a atual diretoria tinúa afetando, pârcllll�nent.e,
do sindícato. Foi o que anun- os transportes . e111 ctn-ersas

dou hoje o comité consultivo partes do país. O governo 0.
de emergência dos grevistas, tereceu melhOl:ia ,',' �e � "el1.e�
Frlzou ainda que somente a mentes aos feIl'Onallo-,. 1_e
Assembléia dos Ferroviários, presentando se��enta d��ll��:�<;tem autor idade para revogar a de pe�os a ruars de P

greve, declaração essa que vi- I mensars .

_

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

RIO. Ui Dlerid.) - No-
tidas tie B. Horizonte infor
mam sôhre o encerramento do
1'jleifo de três de outubro, ve

xifican,do-se que no referido
Estado ;

o 'brigadeiro Eduardo
(Conclui na 2.a página letI"'<l. C)

Fez a referida autoridade,
coadiuvada pelos demais com

panheiros, uma amp:a exposi
ção do problema da energia
atômica, das nossas possibili
dades, bem, como das nossas

necessidades no particular.

Violento�
aguaceirOS

RIO, 16 (Merid.) - In
formam de Belo Horizonte

. qUe q Capital m'ineira vem

sendo batida. nestes úlü
mas .dias·, por violêntos a

guaceiros. Diversos bairros
estão SOfl'en&o inundações. .

tendo ocorrido, até agora,
duas mortes em conse

quência de desabamentos.
Na Vila São Francísco, 'o

vento arrombou a porta
da capela local e revolveu
o interior ,fia templo. bo
tanoo-o abaixo. f.�zendO
estourar as paredes e. '05

'

telhados. Somente o a1t1r
ficou de pé, reduzind' -.se,

'

inclusive ai; 'imá
lnOntão de eS"

,ti

----- ....�----- ......-------

IHRIN�UEnnS!!! j

! Horario'
I CASSIO MEDEIROS

I
I

I
,

brasileirQ. de verão
PARA A ALEGRIA DAS -CRIANÇAS E DOS
P_�.ES, FAÇAM SUAS COMPRAS DE BRINQUE
DOS NA CASA QUE MANTEM AS U'LTIMAS
NOVIDADES

..
EM BONECAS, AUTOS, TICO

TICOS, VELOCIPEDES; JOGOS, TRENS ELE'�
TRICOS E DE CORD�<\i, BOLASDÊ BORRACHA,
REVOLVEItES DE BRINQUEDOS, ·CARltINHOS
ENFEITES·PARA ARVORE.� EMUl'1'OS ou
TROS .ARTIGOS PARA AS FESTAS DE.�ÂTAL.

.-o�.

Grática 41 s� 4.·lildlJlt..la
e Comercio, que tem oartill proI curado pelas pr�ços mais baratos ....

tarde,,,
capital
ostuda-

verão - e jú será
Tanta eo!',n de

hllPO!'t:;ncia a ser

-da e resolvida por esses

hrazis e o pi'esidente Du-
tra a brincar com o pOIl
leiro do relogio .. , Deve

ser da idade, qua�ldo O"

marmanjos de o!l-enta a

nos" i'cgressalll a lnfâll

dfL Pura fieaduql1it:e, As
donas de casas dão o es

tl·i1o. Os maddos não

:;�hegall) em ,tempo C�l''I;O'
para jantar. Quem 11na-

'i
"illa que sejam �','ete horas
da noite com u:n súl a

brasador. '. E en.ião em

fevereil'o, as sete horas
tia manhã aiuda' escuro e

a crian�,ada eorrcndo pa-'
ra as escolas, arriscando-
se a encontros com vaga
bUlldm perverlidos ... Tu-
do isso porque um pre
lsidell.te • reso':lveu mexer

�nde não era chamado ...
Ora seu Duit-u" porque
não eompra um ti�o-tico
para peda�al' sobJ'e as cal
çódas da Avenida'l Assim,
1)['10 llJenos evitaria esta
eronica �emsaborana e
inSOllsa' que os leitores
nem ICl'lUll \aU' metade.
Culpem ao Du�ra, exclu
sivamente a ele. autor
�nteletual d-esbs linna:;
llJal alinhavadas... E não

!votem 11e:e nas proximas
_

elei�:õesl. . .

_

Existe gente Que é a f",
vor .. Outra, contra . .Em .!l
"uns lugares os relogíos
�ndalll certos com a BBt�
de JLondres, em outros
a imjJrClJ�a chama os do
contra de impatriobs.
Cns, de�jam almoçar nn

meio dia, pelo reJogio tio

sól, outros comem .quando
\.êlll fome. Um bagun
Ça generalisada. Em iJF,
no rigôr da canil:u�a, COIll

o só: a piBo sobre aos no':
�as cabeças, as tl'ezf:' ho
ras pelo hcrnrio do Pre
sidente Dutra. os pobres
trabalhadores de rua fi
crun quasi torrados pela
inclemencia deste sól
'blmnenauense. Pela

,.

ma

nhã :q,I2l-Se neceSSal"lU a

luz el��rica para gaudio
da E. F . L. e para desespe
ro dos t:ontribuill.teS. A'
noite não se, sabe a que
horas dormir. Si pe16 ho
l'ario de ...-erão ou pe:o ou

tro 'Acontece o inevjta
veJ: llOJ'me-se menos c,
pela manhã aconia.se eOIl}
gosto de cabo de guarUl!
cllU'-a na boca e l'Olll

ares de huyer- ('omiLlo
cobras. .. Une diabo de

idéia a do Presidente
Dizem que o Getulio, ao

enl!rar no Catête, li pri
meira coisa que fará é re

_vogal' o tal de horario_ de

úráfica 43 'S.A.lnduste 'Comércio
!

-

I
!

«--)) VENDAS A VAREJO E ATACADO «--» J I
�__�__���__� �__� �

l I

Não:. h O u V e proposito de agitação nem
·

de dMsionismo das classes armadas

«-» RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 5 3 3 «-;.>

que

t
- InterpretaGões do assunto dadas por jorn�is do Rio d� Janeiro '--
mo, 16 OIerid.1 :"-'.i?

caso da revista dI? _Club l\11h·
tar" é o aS!sunto brincipul do
"Correio e "Diário de'·Notí
das", que vêm escrevendo éi

proposito da nota distribuída

pelo dÜretoriG>,\ ""dizendo qU€
f. uma falsidade fa'lar·em ,cam.

panha sistem�(ica da impren
sa". Adiante diz: "Não houve
qualquer propósito . de agita
ção, nem d:visionismo, uas
clas�'es annadas e nisto á n.o·

ta oficial do '«G:Ub . Militar",
só fez confundi!:' a causa com

�grt����:� �:�n�!ii��:O: ;(í.�'�t� Joa--O -�-Io-ola-, -e-sta'fI. -3a--1118-10-IIIIO--&00lram desabrIdamente .U polI-
tica da O�L na Coréia, pal'a
exaltar o imperialisnio 8ovié· .

���r!��el�� ��hli������.: co: 'a entrevl'·sla ·,\:.CODcedI1d,a pop.-- Ugrg:tsuma aSf,ociação de çlasse". U U I lu u____ o
,

ra1l1ar, regorgitaram de pes- • rantes, Benjamim Yargas
Was de�iejosas e mesmo ·avi- almirante Pinto Lima.
das de ostentar a presença na
homenagem ao sr. Danton
Coelho. que, seu discurso, for
mula um apêlo para que se
jam esquecidas as lutas: de
õntem ·e as divergências par
th!:írias e que todos, se unis
sem "sob a bandeira de ariéI
conltra as hordas de caIihan,,"
Entre os presentés .encontra
yam..se os 51'S. Nereu Ramos,
general Zenobio da -C'.osta,
Juscelino Kubschek, Altino A-

e.

- ---&--�----------

RIO, 16 (Merid.) - Noticias
de POII,:O Alegre, dizem que,
o sr. Getu:io Vargas, declarou
aclrar..'Efe no fÍrme. propósito de
organizar o s-eu ministério
em termOs de completa união
nacional. 'Para isso convocará
cs presidentes de todos os

partidos, pt'ocurando distri
buir o mini�ério' pelo�1 par
tidos e que até mesmo à UDN
será oferecid'O uina pasta.

"5 A M A R .e 0"
I·' I J I I' · s. c.

Agentes da Broo.in Line, r�tterdam Sud Amerilm
Line, Normn Line. Swen.ska Orient Line, Cla· Nac.,
de Nav.Costeira e LOide Aéreo INacional SIA (aviões).
S/S - «ARASSU» - tem llort-o.
BIS - dTAPUCA» - {lia 8-12·50 - pa.r.a mo

Grande" Pieloías e P. Alegre.
1\1/8 -' ({SI-BRODIN» - àia 6-12-50 - .pardo PIlio

ladelphl11 - Bailtim-o_re, e New Ym·k.
l\fOVUIENTO DE AVIÕES

Terças e Se�tas Feiras - para Florianópolis.
Araranguá e Pôrto Alegre, ás 10,30 liora�.

Quartas-feira e Sábados - para ParanagUá, Santos
e Rio de J,aneÍl'O, ás 9,30 horas.

Passag'*ns - Rio Cr$ 572,00 - Santos Cr$ 350,00
Porto Alegre Cr$ 335,00.

Aviões Douglas DC-3 e Curtiss -C47 com 11 mesma
segurança e comodidade igual as,oferecidas por
qualquer outra Empreza Aérea.

,

E&tação de Radio instalada em Itajaí para prOLe- �
ção de vôo� e informações aos 81'S. P,Rssageíros.. ÜINFORMAÇOES - «SAMARCO» - Itajai -

te'IHlefones 213 e 343,
:. «SAMARCO» - Blumenau �

, telefones 1397 e 1455,
..e.o:::ccee�...eac':C""��

PARIS, Iii tUPi - O chan
d!ler Schuman, revelou que
peritos de Q países, termina
ram a élaboraçào do projéfo

Industrias
A\�o e' Carvão dos paiseSl
Europa ocidental.

.

- NeCl!sstlria a vz:gila.ncia, da uPOS·iÇL70
RIO 16 (Merid.)·- O

I
sejam' saquear () mais dcpl'cs.

sr. J(}ã�. Cleofas, munir·e:>- �a }Josshel". Dis��e. que dev.e-Itou sua satisfação pelo faie mos indu:;trializar o país, pa_
,le (e1' OS!'. Getulio Y:!l'liaS, ra �ei'Xar de sei'

. ('olúni�. !em entreVIsta que t:ollc'cdeu' nms10rmar as materw,ii Pl',_
ac.� "Dlurios As .oci'.Hl>os"; ma' e instalar industrias dIa.
demon,�tl'\ando niio1 'estm- ilu� ves. Devemos: ·eSperar que ,o
elido com as mediduti extre- f�i�l·O. presldentt; .

GetlllIo
lilaS que de"em �er tomuda': :' a1'gas., p.ro��ll:e \'a,Ol'lZUI'

,

m;

I,ara evitar uma cOIllpleta :l{�n:el�!i, estIJ;l;t1'!l.undo as suas
, 'llllclat,,·a�. l.hsse que 1000 odcbJace no sist.ema econo-

G t r ymico-fhuUlceiro do Bra0J.il governo do sr. e u 10 é�r-
.

gas, dependerÍ! da equipe de
D�$se q-�e ninguelll pode hOlnells que irão ajudá-lo a

deixa" Ue ajJluuuil' ° progra- enfrel:l':aJ' e resolyer os. jJro,
ma e o trabalho de revigora- blelllas,;
mcnto anêmh:o tio Hl'a,;il, e a

oposíçuo dev� pratkar
.

per
feita yigi�alld:! na fiscaliza

I ção permanente. em tõrno das

! promessas que 1rallsfol'll1al�
I se em r-eaJidade. ".<\ 110,J5a S�-

I' h:a·;;ão 8,iil:;;ill o maximo do
!lesgo"erno, Dóe-lIle dizer que
tipe'Sar de tudo, aind-a e�;I'á
melhor no resto de desisti.

mulo. feita de cou fialll,-.a e

rebaixamento <10 niyel p�1í
.tíCQI, como se a transforma�
r.ão do ,Brasil fos�e uma espé-
cie de ·embarcação que vai:
nAufragaI' e quando todos de-;

UECÇOES ao
.,

COURO CABElUDO.
TO"UC.O CAP1LAlf

P'bR ll{Ul,;�N .

A
- -- -
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