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.

De.2;embrO' de 1950 - A:no do Cente�
--�----�----���- -��--�----------------�.�----------------------------------- ��--------------------------------------------

BOCA RATTON (Floridal_ 5
-- quando resistimos a toda sor

te de apelos. pes"fimist:!� par a
não tr�2t'l' .o Brasil a Boc l Hat
ton Unhamos a certeza de que
os �ossos esfcrço.s. desenvolvidos
desde maio deste ano, com Be
l'ent F'rtele, não seriam de mo
do algum rrustrados. Colocou
o antigo Coordenadcr dos as;

santos americanos
dos Unidos, no Brasil, duran
te a guerra, a presença do no"

,":la pais na Oonvpnçâo d,3- 1I..s
scciação Naeíonal de Café, nunl
terreno habilmente politico.
Frie1e jogou a cartada com l),

sua babíríuade de sempre.
E' indispensavel preservar

por todo O preço as bons r"1a
côes dos Elstudcs Unidos cv�k1
'"

�

AmJ?r1ca Latina. O (luc se

g:HlhDU TI 1 guerr-n não se dç-�
""'li:. per-der ma, paz. Çom que
clir�it() insistir-se em deter1o�
ra�' um capital de cOnfiança,
acurnnjado por mais de um sê
culo e aumentado e fo1'taltlcl
d:> pele sangue comum que,
ju rrtos, amertcanos e bL'a'5ilej
] 0')5 tlerramaraUl nos Ccn1pOS
d.e batalha do Atlântico e da.
Jtál i a ? A "ituaçiío cria,Lt pn
Ia, Inepr-íu do senador Gillett!!
na o poderfa pl':]-3ngar-se_ a

menos que os Estado" F.lido;:;

li O"rgan,·za O SrB FJ/ores G.�..
:���:::�eI�., \�:t��At;- �� t;�t��:�'i I>.i. ;,r'.l'ldE' parte d' ",cmlsfer'o, a
0'111 tem sU'J vida. eco,nôrnica

IfL" d G b .. , I e��f:.�a, ��nn";;;�, ,,;e:���f�=�
t ' e" .ívamente começarem ii

.

- Ig8 e om ii -e ao omumsmo t a'�JUnl(;es�:meiu�d���r:t�;�"

I t ud., quo se sabe. contra a de ...'_ Crédito destinado a asn.pliaçào deli Refinaria de Jl a tar i pc - muaocla antí-cateeír., do desas-'. RIO, 20 (Merid.) - O sr. Flores da Cunha,

lllterpe-I
],aS8eÍJ. o dr. Uetu1i? varg.ll�,1 :,I';��l�'él�r�;a�:���, e ���on€;�o�'1 d Ab . .

'

-. .

1 d L' t.ern reafrrmado que s, mente Ira' " D
- a O so re as notícias de que estaria artíeu an o, na I·

para o Rio. depois de diplcrus ,
UrJ"'il, o "back ground do c-

d n::..' d
. .

H'1y1 amento de Estado, H fimga e uÍ;f1?t;la a Democracia, um movimento sUI)er·lml·- do. Disse ainda a um grupo C)S •
•

,1,. pôr-se um paradeiro a m-tidál'io destinado a combater o comunismo confirmou J(.rnalÍ:3t�s que pretente dai: .im_ quérltos n discussões que ge-
,

'l'ulEo <,O cinema e ao 'ek�tr =

ta noticia, dizendo que teremos uma polítítca de «olho l;rasileir��
. .

�
ruvam, até às, vésperas do 3. n-

que 11ort'2-COre1no, o vi5iv61,por olho é dente por dl.f)1tc). �ão. esco_::dell a apreensão RIO,20 (Merid.) __ O nresldeute Jq"lf'sbr mas ra]zt;ões das ';0-
em face da crescente onda de! infiltração dos adeptos co- te Dutra. restituiu .to' Cons�lhél- nunidadps cafee'iras centro. c.

t -

l' N' 1 1 P t '1 .

I t�Ul-'anlCl'jcana;:i. com o roeu 11'-mums as em todas as corporacoes, ai Jantando oue a _aclon�. «0. e 1'0 co, a e:::po:l_. 1
d tI 1 I mão do norte,. ..

d
. -

I
.

I C b te' çao Oi' mo vos (fique e orgao, o 1idéia a cnaçao <la . ..dg·a c e .orn a e ao omumsmo, eS., ccmunícando a eonctusão dos I
Fura porém 11!disp 'n�av:e,

d t.•:. � .,

"d • 1 I 'l"t d r
-

d R f" n;1.0 lím"tar a re!J((ãa antl-'gl�""ta. sen O 1;1 lia reeem a. por ...O{ as as c asses n11 1 ares, e:>tu os :; arup raçao a, e ina.,
lrtlana aos âmbitos do execub::-• T' • li

.

, , be Oll}' )n-'t' l' l' (.,,( t' _ rIa de !<�ata1"lpe, d� mODO a

de-, 1·'
Cl\IS ele 19losas, m conlO p:... �S 1,.1 l( os j cnl ler8 1

Var para cinco mll barri" <Há. V" Curnnria. nO f'",fJn::� ("

CDS. Acrescentou: rios o óleD bruto e p�d;ndo' all- r"�'lallrução da llnidade conti-
t

.

'1
-

!' t d ,,"d 'l. al>l!'"."r os quadros(,An'�H'ar'emo" todo-' O· homens de bóa vOl1�ade. Mes· OI:IZ� Gao pat:a a ,ru' cal' a� e

f_

'-" L,�, '" _::; S. ' credIto lEstlnadas ao "u,telO e

I
d,,�' D;·Oll·,Y1CÍ:lme"t.m.:. < m avnr

mo os SOCIalIstas serao bem recebIdos. O mOVImento pI:e· a.q;;isição de material do e:,t�. rk HN;O:; suseeptivc's de per�, "

b'
-

'd d'D "dü d 1'e a- ar -.··J',·ll·�" ?!. narte lnatpl'ialnl�l1teO'ara ° cumpnmento as nossas o ngaçoes (\ as as €_ r· r, correu
..

as es· ',,,e,, p .' _>- . ._ ",,�' .. ,
Ib. • _ , . conta do credIto espeCIal auto' 1,';l!.· <ln)!! do hClnl.-f-1 .eCU.

AZES SUL_AFRICANOS PARA A C,ORE'tA - Aviad::lTes do malS naçoes democraticas»_ rizado }J€la lei número 650, do

11":1['1'
,'" preiuizc5 (l.ue por t:lTI.d U 1- S I Africana PORTO ALEGRE, 20 (Merid.) - Despachos de S. ü_no p<JssrHl0. o l?re�idente Eu. lr,� :",11,· con-eel�1.Jvos �e:fa�"Flyi,ng Cheeths"J esquadrãó de, caça a 11. ao u.

.' _. "

'.. • rJ(.,'i) Dutr3. autOl'lzOl1 a �'b('rtu' r8nl_!he a economia clfcc·rd.gam a YOk<ohama, no, Japão, a caminho da Coréia onde Soe JUJlt�l'��' Piedro, d:i#!m que o futuro preSIdente da. Republica, dI. ra do (ll'édito 'c%.:i1..:tdo.
" c", .;cr· lp'" C)d .. dlr�l Getull'O Vargas, J·'a' comeGou a ter' saudade;:: da. s'ua ]lber- !I, '-'lldll! III ,.,t l'c.",wu _LT,às forças das Nações Unidas. São ,eles, 'L -esqé\er.ua p'll'a, a· -

",
_

� -

ta: Comandante S.V.B. Thercn; Capitã.o de Esquadrão P.A. Le- ·dade. «Estou habituado às minhas roupas simples - "R"IO, 20 lI\1srÍu.', - il, J'l'OpÓ- -,�-�-------------.

I C E r disse _ e SI·'ltO paAnl'co ao pensar nos tI"3.J·B'" et:l rigor. A- sito do pro.iétn de. abo!!:> de Na- • ���_•.<-_ ..

�---�--\
George. M:Jjor Bi-a,!'-uw Vice.Comandante; e MaJor F. ,

< ns !TI, '" �

tal, o depuJ ad� Al'lhul' Bernm'_
Oficial Médico d;)s "F11�ng Cheetahs". (Fot.o ONU crescentou que pensa modüicar o c:��.'imonial de posse, des, disse que o povo está mor- I

�''ifAorre-''', a�m I
banl'ndo a '''asaria e a car'tola, detenninando o traJ'e de rendo de fome. priilCi))alt�ICnt3 -"A NAÇÃO"). " \.<

no interior. o�de há 1n'!3é:ia
--

do Clube Militar uma aprecia-çâo da diretoria ���d�?fi:ªJ�l�� qU����i��çasCoréia"! �:n:l::'n:' 2a��;:g.a:�t,:a;;;
Querem, lambem, Ul11Q., que tal .a1;��f!0.�·��ão trad'uz o pensamento :10 �� u�e;., � 'õ'., L:: ._: .... ;'::-"_..,.. .'

. t' tI; .S!ltl> -4l.b;"'D .. -3.$Mri:m·_ � ga2'\3,n!�ia lilUl}r.ema da poru, "er :pl:o.ela .. o " , ..."'l1'el.lb.� t,.

1-·
... � .•. - -,RIG, f!a' tMcl""d,) -- 'Por .mais -; ··E.xi�l.\): Sr, ''Prél:l:,deut" do ClU- ""lt�' r:;U"'q·,��t:e�i�pois: de' analiz3r" harm.ônÍa do bom -entendimento Parcial uns te,rmo$ do ,n·tigo 15, '

.

.
-de cem votos, CG:1forme deté:r. be Militar.

.

n-, -

.' j ÚI- e da cordialidade que' reina en- inciso 3 do ,estatuto.
. •.

'

.._
mina.::; regimento _ interno, foi 03 signatários dEste req.Uel·l' rl:..m o9�r�!0 r���i;ad�On�l:be tre (} seuÍ!i s':l'cics.e a base do 9) - De acórdo com.::> dJs'J)os_ :l'equerida ao p1'eOSidente. do Club mento, representando maIs de m��o .

-

1950 á inás prestígio e da autoridOLde de que to n{)s artigos 12, inciso ;; e' aLo
'

Militar, uma assembléia p9.ra e. cem sccios do Clube Militar, em MIlItar, de J.u��o de �y,.p.g "

se deve cercar a instituição. tigo 15, inciso 3 do' estatuto, oxame da orientação da direto_ plêno Zozo de seus direitos as. 75 e 80, solICItaram t�_.tualmen_
Não se dignou, porém, adir".. recursc> à Assembléi � Parcial,ria. ESSe requerimento é datado segurados pelo <.;st3.tuto da "0_ te:

Q t'. do' ró,.i-no toria do Clube, atender o apêlo pod.e ser prcmovido por cem soocie,dade, vêm expor e requerPr o A - ue.3 par.H. p. �l'
<

� que lhe foi feito no mencionado cios quites.
de 6 d� dezembro e a diretoria seguinte: n.o 105, li révIsta nao pUlJ lq�� •

t d 95 d t b {) 10) _ Finalidades da iniciati_
do Clube, tem quinze di:ls par� nenhum artig:) de carater pOll_ requerunen o e _ e ou 1.1 r
dicid ir sôbre ele. O prazo ter. - 1.0 I Em data de ;;5 de (lU.

tico sem :a assinatura do 1':13_ deste ano. Nã·o se fez qualquer "\Ta que ora tomam os signatá-minará, pertanto, amanhã. O re- tubro do corrente ane, c.�z >,,(1. ponsavel, tal cama com'"_Í.del-açoes declar.ação pelos meios llroprios rios deste requerimento! em �ú- if,U
.

t" d"d c'ios do Clube "I(J·ll·t.a'.·, d.;l·igiram C
-

ou seJ'a através dos orgãO's cfL m.ero .su.perior ao. ,exigIdo p las
..�.<'.""""querIment,;) e,s a �.sslm 1'e 19l o: '" - sÔbre. a guerra na oreJa.
''''_---'-___ ,B _ Que. o despacho da ru�eH c'Í.ais do Clube Militar de que c dJsposItlvos menCIOnados: ,-:.;_(

toria seja publicado no BoletIm artigo que tamanhll, r-epercussão pedem a convocação duma i '-.,:"
Interno do Clube Militar e tra1l:S_ alcançou, nãOl envowia nos seuS! Assembléia Parcial, JJara D fim I ;', ':"crita no nAl 109 d'l. revista do conceitos a responsabilidade da de apreciar a publicação 00 ar- r'·Clube Militar. liiretoria do Clube ]J.mitar e nem tigo - "considerações sôbre a

I
(.\�.

e expremia 'o ponto d� vista dos guerra na Coréia" - (! a neces_ ,::..
"

2.0) - O objetivo dos autor.s seus socios, em sua. quase- tot:_ �dade de uma decP-ração for. Ldo mencionado requerimento, e_
lidade surp1'eendidos pela. publl- mal de que tal artigo não tra.ra cbter a. certeza de que .o aJu_
cação. duz o pensamento d0. Clube Mi-dido art1gcY, publicadO como n1a_
5) _ Como todo () mês de no- litar,teria editorial e. portanto, sob a

vembro.i'-e escoasse sem qual. 11) _ Pelo artigJ 35 do est?.responsabilidadé da. direçãu da
quer decisão da diretoria, àque_ luto, aQ presidente compete con_revista náa traduzLa Q pensa.. le requerimento dos mesmOS vocal' a Assembléi�, deVe'l1do fa_menta'oficial da Clube Militar sig.natários, dirigiram à 1.0 de zê_Ic, quando nãO' fôr de sua ini_ba, r.al a inten�idade UO DOlH. {)u dos seus socios sôbre o as_ dezembro do corrente ane, uma cilltiva a convocação, dentr:> do

I
DV:Tdeio llorte-amerkal:.o. Nas sunto que lhe, constituiu objeto. nov;3, petição. recorre.ndo d:o C?n. -_���==��_��-�--últimas 24 horas, foram rnas- $alho Deliberativo e baseados 'nO (Conclui na 2<1. letra Di

- ,..

�:;����.';�I}' (:,�:'''IO::,,:: L€'��:!.��t1i;��:�� :���:�ir'";,;::P�;;;:�; � I e t p. !1I11� c� a P. g o"';.�.�-· o p�Or. In'il1s6ntBrO)��_';§'n de Bo�ovias: �oisfe- - Os comunistas chllles�s do impressão de exprImir a

qual se solicitou D' pronuneiamen 11 y U
.;;.

b b u V u u

�1!I�����:;;;:�:�:'�� êI;�;f.�iiJ.ª�:+:;?� �n:::��l�::���;"�;�� pontos ·Iun�amentais �h �Dverno Irinen Bornhausen
nhecimento 'público, foi estam.

GO"t!,.Jl'llrl.rLl' com .a colaboraçrIo di' tOdos,os t,artrdos --.bm ,')-õo Paulopado .no número da revista do - ... c'
_

Clube. Mi1it?.r de julho deste a..
() oo'venwdor dei tê) de Sailta Catarina -na. Nã.o é posEiveL diante dis_

�'

50, 'adiar mais, '! p�(Jvidência S. PAULO, 20 tMerir.i _ En_, do problema da" e:'tradas, é um EstadD, que prucura d�"e!ly{!lvel'
fa n..o."'cc ....arla do que .a

.,
.

t' I d' 5 a mp. ..._ anizacão, TJ3ra. aUl!1�ntarque EC ."1:. �v _"

•

' c�, ".. contra-se nesta caplill, u sr. L dos Impera IVOS (9 nos�D5 Ia. - • l'

qU�l,: arbifo, na :"ua x��essa� rÍneu Bornhausen. !�leito goveI"_ pala. qu!:, tenham�s facllldade na a produtividad€, podem,?;;, dizerpolItIca na:) trsduz ? pn.,amen nadar do Estado de Santa cata- circulaÇ30 das nquezas e."tadu. que a situação econol1llca de
DEMVER, CaloTado, 20 (UP) I do, Elsenhnover

disse: to ou o ponto de V1sta d�s �i- tina, ,nas eleíçõe'l de �: de outu, ;ti" e do pais". ,meu Estado. pelos dado;;; ",sta�
O 1 Eisenh'Ov'3r supremo "Aleg,ra_me o fato de ter iro. gãos dirigentes d{) Club'� MIl-I br.ü ultimo pela le�elld udenis_ EOONOMIA POLP'rICA

I
tisticos, fi rela�í:'a�1ellt� �,oa, de_

-

���Le dos exércitos do· pas alemãs sob seu comando, tal' -c .dos seuS sóCii?s - eor.no se

I'
ta. Veio �m caratel' p;rticular, "Santa Catarina. embol'" 11ào venda-se à ituClat1'l:a pnva�a f]��tDn do

c

Atlântica' chegou a mas isso, bem .entendido, si os pod-e:rJa e se p?dera conc!Ulr pc. a fIm de preg;idir a lcunião a- "eja um Estado de gra11d'" la- expa,nsão industrJal "_ a[::l("�)l;lest� cidade para pa�sar as fes� alemães que�·em coo,�erar canos. la. cn;cunsvanCla de. t�r SIdo ePd�- nual d9 representantes ü agen. ,,·.ouras e de grandes industnas, <,atarinens=. Cem lel'l'�ao ;J f'(l�
tas de Natal. De Demver, o ge_ co, v,oluntal'lamente . blLcado com,o materJ, de r •

tes das industri3s de que é di- mantem ritmo 3secndenb de lltica, e!",pl:J'o goye1'n'u' com fi..

d' t::ão, na revista oficial do nosso,
retor_nresidCnte, e conhecer ccr_ progresso. Certaluente qUI!- a,;. 1 co!a.borac;ão de tO::los o: l:omen�.

nera1 Eisenhover, segUlra 1re-
XELAS 20 (UP) As .-

d 1 d' P 11 d ue- 'lue -eJam � u- paortltamente para a EUropa, onde
.

BRU
.

•
- Clube· tos a:;peetos da expansão indus_ Eim "uce e" pc a lv-rd (a e qu:usq L ''''' - ".

-

0., -

h
'

e ue cI'''nde Clnn� potenclas dO' Pacto da Eu- .

tr'�l ....aulJ·"t'.t. O gove;r!l�do� ,,- manufatureira e a produção de dos políticos. E' a pnme,ll,'a _:'�z
escol era uma P q na ua �. -

.

,8) _ Não se tendo pronu:nC1a- �... - " '- � L -

S I C " oQ t 1 Ge ropa OCld"ntal deCIdIram reOl.
l,el·to de Sant',} Catariu1 foi ho- sua aglicu!tura. A lavoura, em qne o Estado de a11_,l ae .IJnpara séde de J!�U nal' !J -

I .

'l r� e"tabelecimento roi do até a vresente data o C.on_
1'ela""o à industria cOnserva pEr_ 'Vai ser goyernado 1,:)1' uro I ';PI"B'aI El'nsenh�"er advertiu aos

I
g3lnlZ, r s- -

.

-

selho Dell·b-e�_·tI··m, so'!J!'e o' 1'e. ulenn.geado CO�l mn almoco .n11_ "....

1 /1 to

r �.

F tai .�.�
_ ,"" �

feito equilíbrio, atendendo o se' .".entanfo d"H (' as�"s pr.nu �poÚticos para que a.brundonem, Iitar ccnju�to e;n on ��;; querimento que lhe foi (i'h'i2'i�o ma, industria do parque m'lIlu.

1'3s".nesta hOI"a grã.e para os Esta� bleau para ll1tegra.lo no TI

como recusa, em face d.l. atl_ fatureíro pauli:;t·!, n. que, cor�r t�r agrícola às necessidades do
d U'd e ri mundo politi Quart�I General Supremo do Ac

.

b o a pareceram. com;; rept'�senLn.nt' i' _��e��_ --�-�- ._-- -��������!da:�te���e!!la��� tJf�;�Cc��"so�a °2.�om��tr��) Ei•• !U!;'r�cla��to��'fa�� equ:g:ã� �:Ji�ve�n�����t�d�����U�� ir�� Precl�sa O Brasl1!I.1 f-ear U".r�seO EA.....
rio B�ni o deputado c1ta,1'ineu.

..Aceliltta pela ",'I!! _ a convocaçao
se Anto�io CarIo" KOll<1"1" Reis,

""
o cugenheiro Aldo BardeIa. p1'''_

��.�:�t�e d��a���,���,,�t�> �:t;g9dl�f: nconoAmi!!llca e il"ltar ented
-

f À I!! ..

t r omerl!!cana São Paulo. diretores do Centro I': �e "ova con erencla ln e �

� �r����:�1�� ��s l�s���!��:' ç�= ii II .'

RREC,4_[,TC.TO
-

DAS A,UTORIDADES DOS ESTADOS U[;. mercial de São Paulo e V::It'I()S
- Versão a" entrevüta de Getulio l/aygas �-_ _'1.

indush'iaü::. 'Pau1istas.WASHINGTo:r:;. 20 (UP) - chanceleres, debaterá os

prOble_1 goci�r a suspel_lsão 'ado ;<:gO n� Antes do' àgape, o l""porter do� lUO, 2() 11\Ieritl,J _ '0 �W,' migo aliado com as Estado&E t do en mas referentes, à defesa do he- Corela, efetuara, hOJ- nl 1S um
"Diários Associado;;" cuviu 'O

\'alcpcim BOllcas, fiLgura de I Unidos; lo, - Lrge reannR"-'
Departamento de s a

._ __
misféri" ocidental contra a a. reunião. Segundo declaro,: um sr. Irineu Bor,nhausn: .,

.

• .

'I'! 1
viau a. 'seguinte declaraçaO' a

meáça wda agressã� comunista.

I
porta..VõS do grupo, a CD�llssão __ "Vim a Sã,:), Paulo presidir [Jl ojeção dus clas!>ies produto- se eC011tllTIICa e llH !"armcn ,e.Organização dos Estado::, Am�.

go ovos melO- de t r'lS falalldo soo ·)I·e _." Pj' LreYÍs- promovendo um rápIdo lJl"O-procura a r� � ..
3 r,eunião anual dos ug€n e� {' - J. Á �ric�,os:

WASHINGTON, 20 (up) - iniciar negoc�ações .c�m o gO'_ a'epresentantes das "Maquinas ta tlo (li' Getulio Vargas, nos 'grama de reconst!'ur;ão !n�io.
"Tudo aquilO' por que se b�tell1 Espera_se que a próxima con� verno comul1Ista chmes. Raimar.,n" e conhecer dI' pel'to "Diários ,\ssod<'dos", decla- na]. :io. �- Chama aI) ,-ullInrj,

cs países das Américas, esta em fi>rênci'a i n t e r-.americana de ..---

DF alguns ilSpeCt'Os da expansão ma_ J ou que il 'iluação do Bl'asi!, mento do de\'er Iodos os bn.l-jogo' no atual conflito bélico pro_ chanceleres debata. assuntos );>O_ WASHINGTON, 20 ( ) - nufatureira. dest'C g1'9nde Esta� de'crita na enlreyis1.a. i, dal'a, sileiro'!, ]lilI'a, unidos e esi;)vocado pelos ccmunistas".. _ IT os militares, e ec®ômicos Os destacados sel1adores repu-_. do, estando agradecido pela a- j)reci�,a e I:rallfluilhadora. po- bclecerem armisliyio nas qm-'s-
,

I lI."" -E-m seguI'da, a Organ!zaça!O
IlC ,

•

t 'blicanos, :Kenneth Wherry e sty colhi"a disl)enSada pelo g.,over_ dell'lo,."'o l}on. 'lo-es l·nterllas,. afim de o_ue se
..2'mllmUmmmmmmummmmnmmnmmnnnJlmmmnnn II '::: f t egurallça m erna 'd ed' c er

"

"�'" ih:,!' ci""o
_ .

_ dos Estados American·os. deb�- re eren es a s les Brl ges, p u�am ao g v •

no paulista e pelos il1dustr!ai.: f'
1 Ol'r€p' ::; I,tus ., serúl' {'UD1� A II a -n, ã o i �l�'c1!i�::�:to����:;�::��:i� �:��:IS�� e::;i��anos. cOntra

����=��::::s�r�:���S����h� ���;;J;:����!:�;�:�: r�b.�:f�� (o:,�(. _, (I Brasil continuará 1��J�:: ;1.�����:·�l :;:;;'eo:.!����a���:��
- Y de chance1eres. O Cons'elho de. L.A.RE SUCESS, 20 (UP� - AI da Europa ocidental. sã" fundamentais para llPU E"- na (,,'bit;! das Nações que de- t;ll a )"l1itk.t. ,Ie ;1:\ran�lr em.er.= :: cidiu aceitar a peoposta norte- Comissão dos Membros das Na.

----. tado: el!ltrificaçãd e f'onstruc2() Se.l3!il progredir dentro �e g;aCRlrl'! �con'-m�e()��mand�;lr�,� COlUunicanios aos-nossos anul1cíantes e leito- = -americana. Ao mesmo tempo, ções Unidas, , incumbiãa de ne- ANCgORAGE. ��aska, 20 (U. ele rod-ovÍas. A questão da enel"_ um é'ml:ie�te de paz e de ])30 com os Esl[ldo, l_'nldos, p0-

i�==:::::::::�
-1<f>'" de Ibi:rama, que foi noml2_lado. nosso agente nes� ª_ foi nomeada uma cC�issã,o pa_ P:) - O exército llort'-"_america• gii1 eletrica. consid'Ol'o em pri_ e:spe<"ulação de gnerru: 1.0. - rJerit reconduzir o pais {! 1'°51-

-
-�

dai: do lm-nnrtan -.7_1' á -ln�We? l10 'Ordenou I) "blaikhoct" com- meiro pIamo, nãn só para Santa O Bra�.jl, l'''l:(I'essando na ONF. (:ão alue l!.ozaVa em 1.942, CO'.11
R d If RadIof O qual se encarre- :: l'a marcar a' a

, l"�.- W'4ok .�.... '.
·t -

. �� ."

sa praça o sr. o o o ,.
. � ;:::: te concláve que sera. na Opl_

1 p1éta de tcdas as bases mlll ares Catarina como para te'do o Brn·
reafirmou a politica l'raternai os saldos comen�iaís e o� es-O'ara;', da distribtli...lio deste J'ornal e da angarmçao =_ nião dos membros do Conselho, Vmje com 3e%(ll'aD.Ç3 na costa d'O Alaska. Taro'bem foi sil, pela. vitnl importancia que J i -d ' todos os povos; tO(iues GÚS produtos naeio-

'" �
. d f f Reserve sua passagem pelo I

suspen�a a dl'vul"",,,!!!n de quais tom no d�""en�olvl·ment·o I·ndus-- ue alll z", ea,
,.

. "" .

t ' = na primeira q�ena e ev&- �. ,,� -

� ç_.

130 Continuará o Bmsil a !lais e algumas murel'ias ',)ri-
_de anunmos "'" a.ssma mas.

;:_ .reiro, em WllShington.. A cnn. EXPRESSO lTliARA •
quer dados sôbrCi o movimento tri-al, ncs transportes e na ex.,' . ;;:-

td de trdpas neste território, pans9.'O agrícola. E a solução man�er a posição leal, de à- Jn:'� impor adas.�ll.lillmlmlmmnHmtimmmmmmmummmlllnmmmnmmmn� ferência intBr _ amerwana e

R.d. Ad. e OUelnas
'aua São Paulo. m
ilTOUPAVA smoÁ

------�--�-

•

ORAYA::":A, ,ialJ�\o, .2HI
(CP) - DeZ8s�cí:,; I�r!an- J
ças cégas e surdas mor· I
renUll queimadas, quando I

,

'liJ1l
- Í[11:ellilio de"il"lliu

_
.

o

dorJlli�órío da Escola Mu
nicipal para os cégc:s e

Surdos, ES!:'flS c1"!an�as
dOl';níam no segundo t111-

dar. Outras oitenta, que I
dc,miam no andai'

ter-Ireo, escapal'am.
---- ---

C\ LC1':-TA. :!U (1][\1-
TED) - Call'ula-;,e 'cm

meio milhão o número de

peregrin<ls doêntes on es

l.lto{iiadüs. que procuram.
�er eurado� pe:1o :�la,llladO I"Pastor MIla6roso, um

J1J(õl�il1(l dt' 1� ;lI!OS do I
:":e);IJaí. Denire eles. se- I

gundo 'llocicias chegad�<; I
de H:m laJ i. llHlb ue uul

'Ijá .lllorr.eral1l �le cole!'a,
dC'Cllllerw e "anola, I

a pressão 'dos soldados lll-iados-
SEOUI., Coréia, 2u (GP) -

Urgente -- () pre�-idenlc Syng
maIl Rhee, ussegUl"0U {[ue
Seoui será uma fortaleza illCX·
llUgr..:n-el ao assalto dos COlllll
lli1'as. Heyelou, <linda, que as

Nações Unidas têm agora
forças que poderão expulsar
novameD,té. os cOlllunistas chi
ne�es llará as fronteiras da
'\IandchÚria.

1'a da A$sembléia Coreana, o

pl"esidente Sygman PJlce, dis
se estar certo ,que Trmnan, e

l\1ac Ar-'·hul'. lutarão até o fim.
Temia somente que alguns dda
düos da propria Capital, pro
curassem mn buracQ de ratos.
para escapar, Rhce, afirmou
�!il1dél (f 11 e S e o li 1
"ceá equipada e () III os

melhore:, armamentos 11,1)rte
aÍllerieanos e defendida por
táticos �uIlel·iores. Devia, l)or·'
larJ.20, resistir mesmo a um
f\taque de cem mi'] homens.
TOQUIO, 20 {UP) -- O

Quartel General de l\fac Ar
tlml', anunciou hoje, ° estabe
!ecimenLo imediato da cemm·
1"a militar. para as noticias

ç :'eferel1tes á guerra Ila Coréia.
A mediutI .':'€ extende, �ambel1J,
aos preparativos e embarques
feitos no Japão, para aquele
teatro de guerra. Como se

sabe, l\I�e Arthur, tínha Ilr�
curado evitai' 'Ü e�Jtabelecl·
menta da censura, pedip..do
Nr"- correspOlld{)I1tes que fize�.
se'll um eOIltrole yoluntal"lo
ha� suas notícias, o que mo

tiyOU fortes cr�ticas da parte
dos ofiellds iuglêses.

\
- Falan
de abertu-

EISENHOWER COMANDARA'
O 'EXE'RCITO DO ATLANTICO

TOQUlO, 20 (l'P) - Urgen
le - Ab forças cOlllunhtas
aue a tacam os r.urte.ame.rica
l;OS na caheça de ponte de
JIung-NéIlTI, compoêm-se. ago
ra, a.pel:,as. de llorte_�ot'eap�5,
"egllnt!o �e informa. Essas .tI 0-

pa� \'crmelhas, tíyeram <J?e
efetuar um j'ecúo, á 11011e
pas�ada, em consequên.cia do
tnemenuo bombardeio 'terres
tre naval e aéreo dos aliados,
na' ;r.OI!a de HUl1g-Nam. Cada
l)almo de len'eno 1)cupado pe
los comunistas. J'ecebeu pelo,
menos uma granada ou bom-
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I,:orgão dOI! DiártVl! ÃllsccladO#

',,1\ •• FranCisco.Treska::::�_§:A NAÇAO eleições d,1 maio, tendo � ',- .

,

.

gressado semana passada - Junior3
• -

� iI
Pi1Y::i. La Paz, Aglfca chega- I; ,

" E
i, t'W , :t

"

110S a notkiit (10 que o corpo I §ENG�HEmO" ��t1lTI!l�::fSI A' A Naf'(Io ' de José Navarro foi eucorr- = PrOjetos é (jõnatm� ::
s �; 1

'

ti d ã Rua AlwÍn Sphrader, 62 1 ==
Redação, Admirustraçâo e � \

traí:. o varado por Iras e

Ori
' revolver, num barraneo, a

ClnaS
1 �H"t-' 1 I

Rua Sã.o Paulo.,u. 269
'

�guma wf.l allCl'1 � e Ja

Fone: 1092 _ ex. postal, faz.

-, A. atiturl2 .do ,governo f:.
tferi! ii, ffiúib signi'ficatlva,
ti sso éü; em outUUI\1 último,
uma' r;:Íite num cncantró. ,·de
nlai�; ·de� U:XHi. ncra eru. N,úva
.lo_i:>iJJ"',;,:4f. sr, Edw, ;rd' ,h'Íiuer.
Mas- :qa M.O é ainda sufic'en-
ti; .:úi:i .rÍlStallelecer a

.

fé que �
ali a a Améric,a Lahna
:nu dé5�jO de 15 Éstados Unidos
dú ,cpopeÍ'ài:- .para. a proapert
dade,d,o henúsl?rio. Ce-m o pla..
'rio "NrárshúlI voét's já se dls�
taI1c�Jl'jm, cJ-e. nós. CraVaI'am"

ção interna seja' {Joi' 'tuna DS vist.as sobre a E._,ll'OPa e a.
,

't
hosdlidade aberta contra o Asía, clvidando a América, que

"
"

d"
tampem Jutou ,pela' caus-, r-o•.

:eu"
'

e-se' \'
.genero de democracia que muro. Elramos ferríos por c ;

_ criamos através dos sêcu- míssao, quanco o senador GiL
lette dclíberou atacurcnoe tumlos. A maneira corno os co- bém pa)' a<:ãe. Carece a União.'

'jlllunistas russos querem I. cornpromet- r se ,-mJis profun_
se' o oVP a '10

.

indi I' dam<fnte coposco em U�',1 };on.CHEVROLET 1918, 'i po r- L' b �nl C s nos ,".
7

1 •

dut!L' que envolva oô.tro:.ilm. o

I f'erente, mas não querêmos circulo do cornérc' o cafeeiro

tas, equipado, em ;''''1'[''11.0 (lHe nos imponham o eOlilU- dOl�l(!Btico e 'o proprro parla_
:.l mento ma, snlldartedada conti;
nismo. Foi por isto que de- nentaI: ating' dos p'ÕlICs golpes
cidimos criar exército.s ba�; assestaeos centra. eles pela

Sub_Cómissão' de Agrfculcura'
I tante fortes para tlesenco- .

do Senado. .

I' rajar quem quer que quei- Replicou-me ],-filier: "-

ra nos atacar. E' esse o nos-
- "E sa eu fosse .a Bocca

------- -------' Ratton, à próxima Convenção
so único objetivo. Não te- da As,sociação Nacional do Ca_

I mos qualquer intenção a- fé? Como o Brasil receberiJ,

"minha ida ao cong·resso da"
gl'essiva. ESperalllOS qUf� (J maior entidade amer'cana, H_

. Con,:: .'lho dos Ministros -do gada ao comércio intern::tcio-.

I ' 11al do café?"
. Exterior S:J reuna enl nre-

Ist.o se passava no' WaldorfI
ve para tentar encontrar Astoria, no Flam"ngo-, depois
um acôrdo C01U a URSS. do jantar comeníor.li;ivo da

�naugU-l'ação da Conferencia
ESpe:ranlOS todos qu:.' éf:!tas da Imprensa IÍlter.ameridula.
conferencias serf;,o coroa- Falav, c' Secretario adjunto

1'0:) to;';: f rm<e, de que'm p;}savadas de êxito, mas, lleSse in- 'as consequencial> . ..do . �stado
tel'lm, não temos e:5colha: d'alma, que minuciosamente

é Dr:\!�isó afirmar nossa for- lhe detalhei, pelo m€nos: ,em
�

. relação à nóssa ,terMo Prome:.:
ça). Attlee expÔs em segui- ti.lhe que levar,a uma delega_
da as, necessidade:; da def.f- çao' brasileira, procur.Ui:J.dQ. di-

latar o convit'õ! já fe·to ao se.
sa ;,1 a influencia qU8 a poli· Geremia Lun1rdelli, para êOID_

- - - - - - -_ - - _. - - - -"- - - -. - _;.. - �

tica de rearmálYlento üeverá parecer à C9nven<;ão. Adm'ti
d2lsde. logo a ,hipói.eS'e 'de con.

��...o:r""".R'"..r��"""""""�"""J..r"""''''''''J.r'AI'''�''''�,�JJ.:c''"'� ter sobre a vida civiL vidar üs gC've:n1adores eleitos

g .. S (;'!'odavia, salientou, puse- dos quatro rnaim::es. Estados

§para 0
..

S
" ,pequenlls •. i.ndbs.triais,� mo-nos de acôrdo sôhrt.l {) �!!�ei:���",�:i:� �l:���resÁ�;��

S .
. .!l fato de que todt'ts estas me- que os cony�da':l5e O' 151', .James

Rg agrl�i!.I.llores, "rl·aitlore's e �LS' didas não devem. desl(}cal'J,_�a,.
A. DearmOlld, pre:;i'dentc da

li \iiU "II ..,
, AS'3ücillÇãc. E foi tocante de

g d � S ,ceonomia dos páíses, c.:::mpl'eensãó a d�Iilieração que

sonas Ue casa s c;�_.to .que todos o�"lloVOi3 do todos quatro tO:ma;vam de com�
S· (\ parece·!_" à convenÇão dentro de

's 'Professor, ellge:J.heil'os, quimicod , agrônomúti, e- veterinã- S Inundo desejam arc1ente-
um, (leieg-ação chefiada p,l�O.S rios colabOram 111 cCnfeccáo do RECEITUA'RIO INDUS� § I mente a paz. Podemos COJl- extrD:crdinatio 2'\)::1ÍO d<> c1ar'_S TRIAL - uma obra que reúm 1,750 fórmulas e seceita,s R tl'ibnir para salvaguardá-la videncia e pcb _pàtri9tiSluü' do

§ prática.s, geralmente ,,6 eneéntradas em tratados especial'i- ti sr. Gel'eroia. Lunar(13U1. ,

S zados. O af..,jndo com cal�TIa e r2s.?lu- Os, dois governadores EFitos

S 9
-

� l' do E�tad(', <lo São Paulo e do
O O RECEITUA'RIO INDUSTRlAL uferece sDlucões par). l� cao e 1.10::5 mos Lr.anc Ü s, ','.m- ,

"
'

&}
- ]I:,stado 'dn HiO me diEsel:ilm"R velhos problemas e sugc3tõeE. para UOV·ls atividades, abran- � prB dISpostos a üegoclar, J)("U(l-J o Bl'adl adma <le .. t1i_ .

t§ gendo: adesivês Q impcrmeabilizantc�; licot·c�, crcme�, [ft- I cll'.�nclo a.,o.mesmo teml.)Ü,'.,'P�- ,do; "Vamo,; propôr, no ��i(J <l.a@ tmias, vinhos, aguardentEs, csrvejlls C {lutt·�,"· belJldas {'nm 6 .'" , d 1 t . _
del�ga(;ão (lue- o ,'105<'0 pre;;·,.

8 ou sem alcóC]; fa!'Jl'knc:iio de 1'clus; ÍlJ.!Oetidda:;; perfmne:!", tl l_..oln, Pi ovas a (e cl.ml"l� dente �ej;, o Juvrndor (ia No-
� cosméticos. sabõe,s e s1])onshs; tintas, vernizes e esmalte" 8 ça.o com que :cstanlOS dIS- r,;nste", Não di-"r:rcparmn, porV S 1 f d '1 sua vez p:; antros dois. En"\1 fórmulas para, <lduJJ1Ção e combale :i.'i doenças pal'1l�it{1l"H8 S postos a (e'�.n er aquI o eln dei:u'{'alll os' rpiatt'O· .{lUe 'n ld!l"

S§ das PI.anta,s; receita.:;, pUra o tl'atamento' das cnfel'midad'23 O que ereITIas". maL3 hcnrosp ]Jara :D Brasil
d' f;l qúú, OJ fuLtÍrm: chefé:e.. do, exv.g os anmralS dnme.:;two,s, f te, A obra. inclui um capitule subre Rn �

cutinl de quatro Estados eu"

I! d":Õ1" O,��rr[l':ÕPpo" f:I'l':'lld:1m�!lÜ'liSf .de .!alJon:tl�rjf>, um glosãrío dos

�". '.. . I
feeiros se apresentllss:�m ,�(iui

g _ �� � ":::1_ ': _

t :-J(�! _1:� �1, ç;sn:s '��claf; li:] �zRdrs 'na �t1_imfica in- 0 .

-

_

- .;uia.dos pelo br,llsHeiroJ (j'1:

It§ ,jll:·,hl�l. ",_'l!I1 .'.d '1" I'j,; ;:.<1,,'. r 'n'_l'>�I,'i) 1,:] 1',1,,::,0 Cr$. 'iJ FO'"RD 1.949' de I,
nla's conhec� o café f' qu" ('OTil'

lOil,nu -. l',NC:i\l:l)l'��U.fil'J t.� mai'cr abnPgação o tem d?:tel1.

§
.'

���.',
',

;v. dido no IllelO das vici.sz.ituch?s

S R. E L' E I T C A R I O K'! I que_'€':.ch:'m ,:1 ciclo da rubia_

. �.Nli� 'i _N'''b U '5 T R I A L S§�� I
Luxe Serie. 50·1 ce�b d'a �'g'u;trüel'u 'esc�i'�orio

u Pm' El�l:',[I V((SC[};lcelln�1 e Glr:lh �'mfJI G[;i::"'1l.CI' tl de Nelson �..oc.{ � ler ';\{jUl, que
" D� particular, cqu'p1rnenta .ê urua ,3gencia do Brasil, nos

8 0--0 o-----a .. -·--0

t.) con1pleto em üElado de no. EstadC-s Unidos, �e cómunle"_
\l ATENDEMOS PELO I:;_EEMBOLSO POSTAL

� VR 'éoin"São 'Francisoo, onde
tl Pedidos à IDMPRESA CLARThI � IVo, vende·'Ee. Vêr e tratar' vive o çhefe .da, casa J. A.
" RU1 Dr. Flore.;,77 - 1,0 andar

. Os S " .Folger &: Cia. Recebeu (j sr.\1 ti' Rua, ão PaulO! 17ul. -

t
.

R Pôrto Alegre - Rio Grande do Sul 8 James D_earmond com 'an U,fal!.

� g mo a. sugestão do sr. Lunlrdelli
PJ"......._,..r.......r..rJ"'J.r...r..r.......J"//....-....-J..r/..f"J"'/..r.......J"......r�..r......J"'..r.r..r/J;r...o"'..;CO� de já não vir ,mais só, purém� acompanhadoO' de _. uma de\ei,a-

"

('D.o ele €xpo:"ntés do mundo. ca_ , tfeeiro. Despacharam_se mle�;J .

diatame:nte as: COltv:tes para a. '1
Brasil, enquanto que d�nt'ro' ela I

IAs®ciaçpoo predCl'minava um' í .

cUma de .s ItisfaçãO' p"lla nova,. .

era que se vinha abr'r .nas r;;•..
lacóes do comércio do café dos',
Estados Unidos cem as, outras ..

duas Américas, .a do Sul e ,3,:'
CeIltral. Um máximo de b.oa·:
vontade e de lealdade presidiu
às demarches para qu� ae0nb_
cesse tudo. o qUle está aqui ·se

. passaiulc>,
' .

Diretor_G.:l�:
MAURWm nUER

Diretor de:R(\11açãO:
J. SIlUõES SANTOS

JIlíú>}JDlENTIl'

,

2.a, PAGINA

estado, c/pintura, orj�illaJ". assistência, c:mpletamcnt",
,ven�o todos em ,penúria.
"Posso afirmar, :p�10' conheci;

meoto que tenho,
.
que estamos

nas vesperas de uma ':,evoluçãC
socíatpela fom�. TOdos,·"'stão-. ga.,
nhando mal, inclusive o funcío
nalísmo.

sénhCver. O cOmandante do es,'
, ,tubelecimento de F,ontain"bJ�au,

. êra o marechal bcitãntco Mont.

gomery, que, provavelmente o.

cuparâ 'um alto posto' nc �oman
do do €xército do Atíântico. Os

repres,e.ntantes das cinco. nações,
rZun1ram_se na ocasião em que
De.an .Áchesc,u, pa,rUa de regres'

.

Estados Unidos.

'JB. AY.RE8 GOl'iÇAJí;v"Eí'!
Advog3.ií�

gesldêe�.. " Ef:cl"Uj}�.;-;

!lV.iIJ.1:iil-\l:Ú: i9:
!'tua Brusque , 95, i!'one 1472

da cidade. P .ga.s�

RiO de, Janeiro,
bro da,1950 .

.:__ Segu�m.se as

sínaturús",

--------

Anual H Cr$ 100,00 \ISemestre •••• '.... Cr$ 60.00
li'lIt. �VIiliIo • • • • •• Cr$ O,Iro \

da manifestâção, �u:-gira:n
deí"enas'--d<> policiais, faze_n- .

do vários dispares e dIS_
persando. a multidão à gol-'
pes de cassetetes, Até ago_
ra 19n'Ora·se o, número de
f.cridos. Houve, vaI'ias pri_

"Sões.,
.

ain-da complmgidos pda irrcpamvel ptH'da da'1ue1e ,.

ente querido, agradecem, . penhorados, fI.' todas as "

pessoas _ qu.! confortaram 110 transe dolcI'oSO por
que acabaram de pas;:;ar e ás que enviaram flores,

'

cOI:ôas, telegramas ,e acompanharam o fér: �I'O até à;'
ultima' úmradà.

.

Cti,:mÍnha CClltl'ul, 18-12-19.'J0.

Rua do Ouvidor n. 1.00 -

Fones 43.7634 e 43·8997
B. PAULO

'I'ratar .nest , redação.

Rua 7 de Abril n, 230 -

4.0 andar - Fones 4-8277

e 4A181.
Belo Horizonte; R: Oo14JJ, 84
Porto Alegro: :RU-A �Oll.

MontaurJ, J.5

curttlba.: R. Dr J.-Iurlcl, 'lOa

bOI!!

ço.
MACEIO, 2\} (Meríd.)'

A (;Fcat-'\i1/es1tern inau�u-
'rou "l lj'<'ação ferroviária.
de f\nll)'fl'aea' com Poria
Real de Colegio. Coillpare
ceram ao �to as princi
pai,; aut:CTidades, bem' co-

.

mo gra1' i:e número de po·
pujares,
- r_

"';"'í-'_'"
- --

2. andar - Sala 233

Jo!nvile: Rua S. Pedro, 92

caSA
Precisa-se de- uma, rncsn10

fóra do perímetro urbC'lno

alugu21. Informaçó:'s ne\<ta

�

Imp01·tante firma destá praça, Gom ramo cl!
Z.:i1d8;S, . armai'i.nhos, mfudezas, eU., procura

-Gerente
para a secção d,� atacado. JiimpregóJ de futuro. P<lF
g(l·;;,;c bom ot'd '.lado e bôa gratificfl,{'í'iO.

H.m� 15 de Novemblio, 1526 ,_:_ Blumenflu,

i

: IJeI'cio�,,,, comedia, picaÍlt� e a.�i;ucarad3. élI1e Q t�dcs

I �·ii!
..,Lind?_·:.�. �traE2ües,. s.��utorarr... e p�I'ita'�.. C1.�.. (tbatcl

'J
a C3!'..,

tcil''l do jJruximu! ... Coopere com a :-'ioe. S, vIcente de Pau�

I.la p8J.'a Cjuo O!S tlc:>fuvorecidos da. Sé rte tenham um Na,t.Jj um
'I :jJ6àc,o melhor! Divirla.Se fazend? caridade!

I Platéa 5,O() - Bllcão Cr$ 4,00 Preços un�coo,. A::·:nllp.

_:_ Clínics: Ml;{UC1ll -
ESPECIALISTA �I DOENÇAS DE CRIANÇAS

. Vende-Se ou troca-se por

cano maior Lim'ousine Vol

vo Sedanente. Ofertas .para

Cx. Postal, 16 - Blume-

PARA FAZER AS SUAS COMPRAS DE NATAL
PROCUREM· «A OAPITAL». ARTIGOS PARA
toDOS OS GOSTOS, OOMO SEDAS, CASElII·
RAS, SAPATOS, O:HAPE'US, LINHOS E OU·
.TROS ARTIGoS PELOS MAIS DARA'_rOS PRE�
ÇOS, 8'0' NA éASA «A CAPITAL}}, A' RUÁ 15
DE ?i'OVEMBRO, N.o 4: 1 fi- ]:t'ONE 11 O 7.

Prepai1Cl·sua «howle» ou «ponche:) partk Na�
tal e Ano Bom com bebidas da CereaUsta Cata�
rinens.e:

Soda Diamante dz. 18,00
Agua'Mineral « _ 24,00
Vinho LiebfraumilCh »120,00
Vinho Rhr:no Dreher ;" 120,00
Champanhe P:eterlongo litro 45,00
Conhaque Dreher «25,00
Estoque comp�::\to de outros vinhos e bebidas

.e vinhos em gera�.
{cOEREALISTA CATARINENSE»

Rua 15 de Novembro, 870 - Fone 1306
CONSULTO'RIO: ESQ. DAS RUAS FLORIANO PEIXOTO,
E SETE DE SETEMBRO. N

RESIDENCIA: N' RUA SÃO PAULO, 240 - 1,,0 andar.,

fCOMPftNHl1BOaVISTA DESEGUROS
ii!! . FUNDADA EM 1937

.

�I:ca.ual eReserv�sem1949 ·Mais deCr$ 50.000RO�O,OO:'
� ;Receita de Prêmios em 1949 •Mais de Cr$ 100.000.000,00'
'i� g ,

.

;�:: Em �arrecadação de prêmios .1 resultado induSlr!11
,�i ocupa, no Brasil, o segundo IUDar, ddmonslrl��D,aSStm'
I UIII" Cllilstaute progresso e segura admlRlstraçao

r .ól ;," F, I Al'-'FONSO PE:rml\ JIT]\"lOR -- P',�side1ite
.

....
,; •

-

, • íJl JUS}:;' l\'t 11F� ULIVEIRt'1. CASTRO - 'Yice-I'rei3idullte
I:,' DIREIORII�·,� j ROBERTO ,TIGIXEIRA, BOAV!STA -- DIretor
., .

' '";. CHARLES BAREENNI11 � Dll'etor
, .

, :, l tlOÃO PROENÇA -:-'- Dir.e.tor
'; GERtHClI"

-'

{. {iABRIEL RENÊ CASSINELLI -- Ge1:'e�te Geral

: {GERaL .

CAI{LOS BANDEIRA DE l\lliLLO� Secretário Geral

.� ..

c"""""O'-N'SI:LHO (
IIElTOI� BEL'l'RAO

,s;;., Gl.TlI..Illi"RÊffi GUINLE

fISCftl:' CES� RABELLO
•

'SUCURSAL (Illil,Ll\lUTll LAli'l'EP�JUNG - Gerente

DEBLUMEHIU -�
.

..

SE;DE:-�RiC; de .Janeiro, Avenida
.

de Maio. t-..J!!. 23 ao 8-.. Andar;:- €. P . .17;79
SUCURSAIS E AGÊNCIAS El\1

.

TODOS OS ESTADOS DO BI�ASIL

OPEB..14 NOS B.�MOS de'JIDcêudi, . :'17r�a.�
portes em Geral . �cidente..

s do Trabalbo·
=' Ac:ideotes Pess�als ... A &;1 � ,e D t �.s ..�ê
Trânsito f6 CascoS .. Relpoolabilidade

.

Civil

su-rlraTi L '-iii fiU M E H II U ..

RUA Ul1. NEREU H,AMOg, N� 49 ��.l') ANDAR '_é," C_A.I:XA P9s.TKT,;N'J 253
'fELEli"ONE Nq 1J.G7":":'" ENDEREÇO TEL�GRAFICO: . 1].1.: .\l� . .A .. -

Sub"Agências nas priRclP�is praças d�, Santa·Catarina

;t�x-*.:...;;.x-x-x--]C -- x _._ x,..... :r-g.._,.:..1l

;�TAL1
, I GRAND� SORTIMENTO §
.' ic OFBRE:<JEMOS PELOS MELI-IORES PREÇOS: S

'S. D�ce,s Ilára Nata'], Bombons finos, Chocolates, Marzipan, ,B
'; § Figuras, Pão d!l Mel, Nozes, AveliiZ, Maçãs, Pel'1'S, Uvas, c SI

,

IS
FINAS CAIXAS Il'AN'.rASIA PARA PRESENTES, IS I. em toi:lO!:l! os 11i'ê�os.

.

An�e? de faz,e� .�t�as compl'as verifique nossa Ex- S i
.� }JOSIÇaO na vltrme-.. § I
I . �. iJQNFÉI1.'Aif-IA '.'OENJIDS � S I
§ Hua 15 d:� Novcmb�o} 962 � Te�.ef. 1160.·

'.

§ 'I' 'I - l!:NTnEG�l\'IOS A ,DO:M1CU.)O� §

�"'-�.r��1

550'

fte, Hm guard3Aino:>. .A tratai' com HANS ·I'pEIT.TE�J, a
Rua PaUla

�Vollrath
Enc,ar.regam�se de:

..

.

ESf;m.ITA!�LAVllI.sAS .,(mestno at.ntzada§)
;\__]':Ut:RTVR,AB E .ENCERRAl\iENTOS DE E§CRI�
'l'AS
R,En!s� IS DF. Fml\IA8 .

..

CaN'TR '§� Ar;TERÁf;iôES DE tfÚN11tATOS
'6 V{SI'RAT03 DE SOCIEDADES COl'tlERC!A!S

.

DECMRAÇÕES DE aENDA
"J_,J!JGAI,IZ;\(1ÁO DEmTJ{OS ü)iUERCIAIS FIS-0.-'\18 II: DE ]i;l\lPUEHADOS . .

..
,

Gan!1e tempo e din,heil'o confiando os sei!:'!
fjerVIÇ:OS por flagS\} intermédiçnua 15 de Novembro, 6,12 � 1,0 Anda!' � Sala R.O {}

.

i dO.Ran.:x. ,:dENCth). ..'
'

,
.. ,

....a;�@CfQ�j@i� ���:!a= O!a:J§tié!!li�
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--0- t3arlo$·Renau na peleja

• g maquIna de co.tur., maIs .eonã�,�.
,

Se TOca adquira uma "'lado", �lQ
Mesma podê pagar o $eu preço,
em pouco fempo, e aindg d(:!r
II;J�os a você. "Ladg" ii de �im'
pl!ii fun;clon�menlo e �\lO:�e\lta
(;om perfeição trabalhç$ de eM'

rufa,. ftCln%�, borda. elc.
,. h

.
- . III ::: ..._"

'kompre, 016 me�m(!, .u�, ...�.

Entrega imediC!lo.
-

Distribuidores
ALFREDO SIEBERT & ClA, LTDA.

Rua 15 de Novembro, 8lJ5
-- B'L U ME NAU--

Tres r,cr:Jções fazem

u::{' dv BiutOIlIcO

Fontourt1 VoVó pt'ovbu

-,..;

Sâo os resultados ohli�l<i3 :por tre5

gerações em qvarenta �nos, que

con:;:lcram o' Biotonico Fontoura

como o 'mais cQJl1ple,tó r�Í"tificante.

f.
I

i
1

1

C-IH! qn-i,(ro pcu;os }'€1 !li
dos ç:ali:l UUI. Cari-s R�!l:ttCO
e f'aV'ltndíí r,!l('cr:"m do-
11ljngO'" ,;) eert arne d t 7/1113..
de Bl'lIsq'J<', tCll'II'1100-:>C u,�·
aim necessár íu. oul t'a part I �

�1:1 �Crrund3 ... fl?jr:J il 111'"Hc
f rcnu H��:-:;f-l:lli ;_nlo �l \te 'fUli; 'l.I�. I;fal'J,u Lh.l �ai.�ll.:h .�l)t!l,t !J

e smpo do OlimJlko, n 1 PI ó
xírnn domngo, CaFO ." )'1)'

venta mínutus terD1li1":-mll
empatados, haverá. nm?,
:pr;: r-rogação de ma is 30 :n�
nutos e 8" nadn for dC('Hh
do, d=pols ,desta - pI'Ol'l'?ga
çâo, serão CObl'ldQs ,,!DCO

pen:_:Iidade� luax!nlU?, ]1;:1�2.
cad;) Iado. Sel.,5�lelDlla]"f p� T.

ta nto. o dunl:·1go q�':; �;e a-

pr-ox imt, qu�tHl�� num ca"�o
in8aito na história do n":".so
f.ut"lJól, ten,m:Js a- sansfa:

cào d? pres:mciar �1111 "das
.

stco da rivH1ídad��'1 HqU�· em
Blumenau.

• Desconlentamfioto �a tDr,i�a do raJsaD�Ú
lt.i-I v'z que nu l�:nce mencionado a

m

11.� g U COIU conrrauca e CíJrr·:ç-·-'.o.
A ren da de CrS 11 00: ,;)(1 '"

!J{!":'l urn tndcio do lnt�"�'r:::;:;e que
d- spertnu a pugna, tendo no jo.,
co de a spl r.s nt es E.urprr!enuentl';_ll:nte� yt::ncido t; p:.:..:.. :õ-,--. ... uú, !.P"f'
3�1 ..

QUADROS QUE ATUAHAM - - __:: - _._ - -::"'-- - -
- -

':
.- b" 1°

Carlos Rena':l�x: MOiSÍI:umn, Ajude a edifieal' um� sü�ie-'ao nos S 0- pu 10'o A' -nsínho e Ivo, TeZOUl'l. n.tc- dado moralizada e enrIquecida.

I n�ni e ��lolo; J�ni, Otávio. JuJ"
em seus valores de CUltUI'<�.1::1

'

PaysanduP I

r. no, Hélio e 'I'ijucano.
',:oop<T::Jre na Campan)la de E-nena.ux_ - e Pav.sandú : Osvaldo, Reinor e
ducu...-ão de Adultos. '

Orie;,· Cacb.ac a, Ari e BrancO; Homem indiferente. nãoVamo SI ver se num campo t��ncia cotossnt. Segundo s= P!_'c": l Nasci;Uento.. �'\\"'llrn'lar, Chadéco,como. o do a\vH'uuro, trícotoi-:o pala, grandes caravanas vi lj,�l Heii!Jz e Chico. constro'í.
_

e alvi-ver'dvs proporcion.im a'_s t.�e Bruzque p::rn. 1:1 3�"� r}d:ld. - -- - - - ..__ - - - - - - - - - - -

� ií"no:;s�s desportistas um clássico ,Fendo que as duas tor-e' d s cs- �'mt1Hmllmm!llmllUlfllmfIllIIHIlIllIfIlIllI!llUHmlllllmilllll. 1111. -Sna rtval du.de ern plena :\l'ep(�á') tarào - m grn.nd e f'-rm�', A ar· -_==,,......... I.·nI·ca Me'd:ca u""m'., .0.0'pa-·tli?tO'=_-_
da patavrn, b'trng"ll1 deste encontro '- Hill 11_ ,I"iv__

ç "-Os, '\iIlIOr,'_\ �,:ldiyíduni:'. l� I mc-- !)ont0 qUe IlO�' certo n'(,1'(::',',;Í
__
= :DR lUECESLAO SZANIAWSKI =_=_n.:� forula,.:-.:1.(.) :.. Jte-ntle,.a.s ul

ra_1
todo cuidod.J, de vêz que orr. 1.ug �

=ço:�, Afon<ltll1J, B Iorun , Pihlu. nus de;;>':.! categoria torn:J'SI! Jm- Rua José Bonifácio, 9.2 _ éURI1'IBA�e�lO, Osvaldo, _

Rcíncr Bl':l,l;'O, pre�cindivq n p1'2"en(a d,� 1[.11
,,. ... t\S E'::,B:�lIlZ e ChICO sao astrus LIa cous u:Ll'!;c (h l'ULp'ül'ia.. ESPECL'íLn}Anl'�: JJO.EN()AS NERVu81 -

-teja.ç.ão ehl)CI�,tiv 1 (l!_! }:1< 11"'<1�·'�· tl'������ l\1ENTAIS -._

p�r lSE� mesm_o em (',on:liçõ:,s ctn (1 AU.X, TRAT. SIFILIS .I
'r." 11 e Co'-'§_PIOpOrClJuar ]c:;:ó� d� ;;nll1l:e \\ S - DOENÇAS DA PELE: Eczemas, j!'UI'URct os ,

_em'Orgadt:r:I. S- EHxir de Nogueira § _ cerras, Manchas, Espinhas, -etc.
_

-

, ªHaverá decisão de qn:.litjUPl' 8 IMPUREZAS DO SI\NGUE S GL;\NDULAS. Falta de regras, Excesso· FloreS::geito, daí agunrdar!5C um 1 ;,� �i;i' �'�::�..r....er..r....c...::r'..O""...r...c;.eJ.::r...ce.� -

.'1 D_______ ._ � �__ �_ �
� :; brancas, Frieza sexual, lmpotencia, l�steriliUauc,

_ c-s
::: senvolvímento físico c mental, etc.

" 'ª
I:::: DOENÇ1AS, CRONICAS I;;l\1 qEfl.AL: Rcumatbnnos,§
i:;; Asma, hialária crônieit, !'te.

, .. §
1:0 I; A rr EN ç À O: Commlla!; em Blumenau nos tlias§(/J A ;: -�- 26 a 30 de cada meL, nu Hotel Hol�tz �� E'1�Os ! ��I��I�.I��I�Il�I�I��II�Il�I�li�:I��m�J�n�I,�':�I�L�

CURSoS BERTHIERi
F'u�-Jtl:I("Eio fl� n()V�l� tUI'n!':l�; pura 'lt cl.ln(·tl1�;�,rJ do (:i!}(Í�iD

('nL ul-n ':_I"no. Conh!>(;·1 'J efi(_'iénf"in de lllJ�� ;0::; m�·�{()rJ{J'i. l'fõUi;l
(1<1, qunn10 tl nte;; c ;itlll <;.PH1pl Hllli:�::_;u,�; j,'\rltllll'lt:{j:':�;1 :/"e1;00
dt.; conl'�;pol][léncja,

lWa Pauh (;0111(';; -- li18
Clll:ITLDA --- J'i\ni\NA'

MADl.'REZA - AH'l'. !J1 ._-- TA(,�tJlGI�AFIA

A'1ultas ve'��!i l\q!' ü{hHinHlh)�; ;'0 ver ceJ [aro pessoa:.; h:]rn::a.:; que, llo �Hftlt1h',COl1S€fVUln todl') IJ vlç,r,r p a }-)l')8 fUspot_jiÇfio da IJlocídade. Elas prfJLongalntOlj05 05 pi azorcs da vid;'l, (\\.c �n("iln.,nl eorn o otlrniHl11O e a him dispo"r;iç;Jo que lhes pJ'oporcírmZl o :::,.,.u fi:;icD Hadio. QIJ�r sábcl' a razfío dcla�dernoIJstlaretn llH_'llr}:.:; ir!adr:= do qUf.> lt'ah'l�ntH tprn? P'Ji�;. Velll, p P51�afr>nrâo :1 I�;to: n lJEBll,]j)J\UE NEnVOSA "" fl F.NFlt/\qtn';CIl\lEN·'i"f)PJlnJnn·iHfJS('Jlf.I\It"Pi(J",/I\�;\rn;1 t".\.t.T,\ IH: ME.t\1()H1J\,.", 1"'l\L1UE.7..P E1\.lA{HU';Cli\-1I.N'l .o} ql!l'· f:l:1 :-11H I, nEsANXi\10 P r-l inrlthp{'�-if..�.in IHorale !íska WRA.QtTEZ/I. );I';;�II .1.. nWNTi\.J, " ORGi\NICA). l�,n'" jó"",,",ano 50 �lnor •• dlf;'jm. de vjl;djd�rk f" rll ,pfr ... içãf) ('r.. rF-CTV;Un n '�C'H rd-�a:Hj'.'lIf'ut"'a1Jdo J"OSFOSOLJ r/HJ:':'lI;h�1 :HicJ t,t'l� f'l;i: se u,(;dit'a i�Uttl(ll1nl \',1 In10 lôl.lí_:'f)lUTvlnu. rJatia a !.II;J fitl fIllllt'f t"JPu1tfka !.Cl' he-v:tao1f! 1"1I1".'f"flfn�f�;..J r r11{IJsfalf")!';, ri,.., �;j lI1I1J��"�ill lnwdl.:;l"n pnJ(J ("qq:m hUPlbllo. r j', (lU""" r,;'1 ��

�"'l1tf"nl jnvl':nr.; p �Tliln;�r:ln:. ri�yrtn�fHJ a falt.:.:t fie .(o�:f;jl ... prll ..�u DI �alH:::ll,r't.U;::Sln. ent�o� F'05FU:1tJf. r:Jfl €h;.jl" nu injr"l;r)€,� :!,]fr;-l li1'!y:... • 1,)1:)1 õ::� � let!!1rl�pr.!i-s da:; Dnln�;1 as cnlheradas ou Jnir:-t;'0es r.:p �eTltirãn !\111J t':": Anjln� J!)::t IFort_es I Dispostos f r-;,ãn enr::ontta!1!l"(\ FOSPOf;OL nas !'aln·á.--ia5 � (I� f]g_3!!ê::,�s(:revarn ao D""po�!td!lo. V��ANDf)V.:-\!..' Jp.. '" ('�!:�� ri{l�t31 -'l!r! � 8lo P,{uh,.. .

-.

I --���_.��

! .-X-X-�.� �,��= '" _- t�:_=-_�= X -�__=_�"�_-��--�_.-

I CbuÍ'l'ásf!� ..ja

I R _NeHO AlfG E
;;':";:�Ü;'_;'';;';':..r..r��;'':Á;:'':;''.r';'';'';'_':;'';':'''';:.r';''';':'_';''';:'.rH.#: I Comunka a ilistirita freguesia que tem tek�I I fone manual. Tendo to��os os dias das 11,30 áti 14- Sociedade de Enge!lharia e Arquitetura • li 11Ora,S �

das 17 horas

em,.dia,nte frango.3, mal.TC'Cf">;
c

churI�a�eos a �speto. Todos os sáh�dos s.aráu d.l1u·SCHN ETDER 8;. LE\TEN L'T'DA. N I sanw U1tS 21 horas em dmnf.,p" com otuncs dISCO;;;, \
tmM"�

constr,:,ç!!!!mgeralli- Cirurgião Dentista �
F�:1e 10,i5 - Blumrnuu - Sta, Catarina

S r" J _..., ,\,o LADO DO CORREIO E TELEGRAFO� §ESCRITORIO: Rua P.Jl'aná, 32 - Cx. Po�tal, 302 S I A' ALAMEDA RIO BRANCO N. 8 §�I ::..ccc.-�..er.r.J"""""""".J'!!eP.r...e��""""...e'r"""'J"..er..e.e.�..ee�...rJ'� I

�� �

ou<
ifl
O

.!::

II
1
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A -, Encontrado o cerpo. varado
f

-- umentam ãssustaaoramente os P9r tiros ce ·revolver. '
.. nas

antros de jogos ele azar no Rio proximidades de La Paz
RIO 20 (M id RIO, 20 (Medd.) �. No;,

I'
cretário da Caixa Naeional

.

' eri .)_ --o Os

'llocalizal'
o deposito de «WiS-1 Mangeone, num ato de vio-

Jogos d� azar reconquista- quei» falsificado! Iêneia, resolveu deportar
tícias chegadas dEI La Paz; de Seguros da Bolívia, pedí-

ram o RI rl, J'
- informam sôbre a morte, ra, a 19 de outubro p ..«;;;,a-

,L-

o
..

oe aneiroe est�o I
•

para Ubá, um menor ali in- .
. .

SEI mu!up.lCando nos cassi- RIO, 20 ,(Mend.). ternado, o que motivou o
em círcunstanéiás mistério- do, licença de 20 dias pa�a

nos dls!arçados em elubs Ainda não cessaram os gra- 'protesto por parte dos oUQ
sas, do advogado Jooé· Na- vir ao Rio, onde pretendia

l'ec:eat�v_o�, sob a mascará v.E1s acontecimentos que se tros internados. Estes en- varro, que havia contrata- casar-se ce._m Tereza V�s'
de ínstítuíções s�c!�ü:::. _e at� vêm sÚiced�n�o na colôni� viaram um. teíegrama ao do casamento êOffi a SIta. quez, em 21 do mesmo mes.

mesmo de beneficiêneia. U dos Ieprosârios em Curupí, prefeito, pedindo o afasta- 'l'eréza Vásquez, filha:.do No .ent.anto, _devido a um

bando goza de piem: Iiberda- entre o diretor daquele es- mente do diretor que, em sr. Edmundo Vasquez, que E::tremeCIDl�nto nas rela

d para 1
- x: • . tê d f' coes dos nOIVOS, o compro-

�., a exp oraçao ue eas tabelecímento e um grupo represália, resolveu depor- a e a semana passa a, 01 �.'
f d feit �;!ste

SIDOS e ""ID of
. ,-

d d O f' ",K;_ S- b
_

d b li
. . mISSO ora es erto, .J'....

"",. S' reguicao, €l oentes. s. atos tive- tal' para .LY.LJ.,uas e ao paU-I em
arxa ar • ° viano Jun� .

t t
- .

d
iniciaram imediatamente a ram inicio quando o diretor lo, todos os doentes que as- to ao nosso governo. O sr, �'�m�menlo f ';lad

st 0. mo-

montagem de novos cen- ela Colônia, médico Gilverto sinaram o telegrama I José Navarro que éra se-
tiva o 'Pe o a o ? nervo

tros de jogatina. Preferem
., .' não ter. comparecido nesta

os jogos carteados . .dan-ln d r e I·
-

VllIshl-nsky 'e s- ta'. 'd'··.1···.·· CapItal, no tempo determi-

do evidencia, os campis-
nado. Da nl'�ma maneira,

tas, ac bacarath, evitando a
o sr. José Navarro, teria sí-

::���aér�:�:,�����l.eguipa- aeoArdo COm H a r ry 1 ruma-n �ges�e:l�:!�_�a�����al�:�
La Paz, por nao ter voltado

RIO, 20 i(Medd.) _ Os 'ao SE1I'Viçá'após esgotar-se

ínvestígadores da "Delega.- "Somente os anormais desejam a" guerra" - 'aiirma o delegado rus-. a licença que lhe forn, CO��

cia Econômica e Popular, a- --.'ia - Viajou para .a União SOviétú'llI -
•

preenderam inúmeras gar-
.
::\0\',\ YUHK, :W (UP) � ° ra ,

Essas pessoas não são, ção da paz e exuriminilo ':' a

rafas de «Old Parr», falsi- chance ler soviêt.ico Andrey Il:ormais. na minha opinião." opinião de que somente-. as

ficadas, num luxuoso esta- Vlshiusky partiu a bordo do! ---
.

"pessoas anormais podem de-

belecimento de Copacabana.
'transntlannico :(r'allces "Li... �OYa Iorque. zu (UP} sejar a guerra". ·'Os. povos
bcrté" com desl'�iuo à !'Iua pa- Foi desejando ao povo ame- onerem a paz, t-odos os ho-

A Polícia, para não prejudí- ti-ia. Vishinsky falou aos jor- ricano um ano de paz, de te- meus sinceros a desejam", de�

car a deligência, não entrou nalistas: "Estou de aé�ordo liddade e de. prosperidade e clarou ele. Recusou.,.�e, - en

I€ID detalhes, recusando-se
com o pl�esidente Truman reafirmando sua convicção de tl'etanto, o ministro soviÍétiéO

. mult ponto: a guerra não é que a guerra não é inevita- a come.ntar o discurso pro-
a fornelc'er o nome 00 esta- inevitayel. Temos essa opi- "el, que o sr. Audrey Vis. I1UlH:iad')· p:elo presidente T1'u

tabelecimento. Está csp.e-j I,jão h:i l1lui�o t�mpo. SOI�l�n- hil1'iky, lllie,ist!·o do Exterior mano "Não {) ouvi, disse :�Je _����:l.:::'::�=:':''':::�------:-------------:----
:l.'ando identificar e I}rend€tl' I te

os que. �ieseJam beneflc!lo� da L'RSS, e:llhal'eOll a bordo (. ted.lo a iuteni;ão de le-lo a

j ou li tl0l1111110 do lllundo e do transullantico "lJiberté". bordo." Os membros da dele-
(). yendedor e, dessa forma, ' qUe são palY;idar'jos' da guel'- Esses votos de Ano No'vo C011S- gação permanente dir. URSS.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

t:wam de Ul1la deelaração es- na ONU, chefiados. por Jacob,
.......� �_�� �� _ __ crita que Vishillsky leu dian- iVlalik; foram desejar boa

te dos microfones que as e- YiageJll aó SI-. Vishinsky. O
missoI'a�l Illstalaram no cais. sr. Hsu ChUUlI, delegado da'
Em suas declaraç.ões, o minis- China comunista, enconlravu.
tI"O soy.iHíco frisa mais uma se tambem na cabine de

yez, que as decisões tomadas ViEhillsky e palestrou com

lluranle a 5.a seSsão da As- ele alguns minutos, sob a

sembtéia Geral da ONU. que "xplosão das lampadas
-

de.

acaba de suspender seus' tra- dezenas d:e fotografos que 'a

balhos, foram adotados por companham cada movimento
"maioria de pura forma", e do ministro soyiétlco. A -

-

·u.rn

estão em contradição fIa· jornalis!{a qüe lhe pe,"'gulltara
g-ran:te não somente com

.

05, sé pretendia voltar a Naya

principios da carta lllas tatn- York del:tro de dois ànos -_.

bem com o processo da .-\s- pois u proxillla sessão da As

�ell1bléia. Recebendo os jor
nalistas em sua cabine, Vis�
hinsky se submeteu de bom
gl'udo ao interl'ogatorio dos
jornalistas, frisando sell oti�
ll1ismo em relação ii manuten-

COMERCIAL

VI(IRft BRUNS Slft
PC:ÇaS e Acessórios para Cam.inhões e Automóveis

Distribuidores dos
produtos:

insuperaveis J

.

BATERIAS "O o o o Y f • R"
"STOP"OLEO PARA FREIO HIDRAULICO

BICICLETAS "H S U."
COMUNICA QUE ACABA DE RECEBER UMA
PARTIDA DESTAS AFAMADAS BICICLETAS

"USU"ALEMÃS n

Seja inteligente eOID!tre át. melhor bicicleta na

COMERCIAL VIEIRA BRUNS S·A. _ Rua 15 de

Novembro, 923 - ao lado da igrejaMatriz.
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\ \ BRIN�UEDOS!!!
ii IPAARSA A ACLEGRIA DAS CRL4.NÇAS E DOS

,) E ,FA�AM SUAS COMPRAS DE BRINQUE-
'I DOS NA CASA QUE MANTEM AS U'LTIMAS

I NOVIDADES EM BONECAS. AUTOS, TICO-

11, TICOS, VELOCIPEDES, JOGOS, TRENS ELE'
TRICOS E DE CORDA, BOLAS DE BORRACH..;'.
REVOLVERES DE BRIl'ifQUEDOS, CARRINHOS
ENFEITES PARA ARVORE E MUITOS OU
TROS ARTIGOS PARA AS FESTAS DE NATAL.

-o-o:......

Grática 43 S. A. lodultrja
e Comercio, que tem o arligo;pro ...

curado pelos "preços mais bara tllS.

6ráfica 43 S.A.lndusl. e Comércio
«-;/ RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 5 3 3 «-I/

«--;, VENDAS A VAREJO E ATACADO «--Q

o funcionario interromper
perioc/o ele licença especia I

Promovido o
foncianario

municipal
S. 1'.U'LO,:W C\.!:erid.)
o prefeito da Oapital
bandeinlllte, assinou. de-
l'reto promovendo o \

fUllcionurlo 'municipal A- )'dhemar FelTeira da Sil
va, atléta do S. Paulo
FutebOl Cluhe, que há Ipoucos dias igualou o

l'ecord-ll1undial de sallo

,
.

triplo. Além disso, a

Comissão Municipal ue

Esporte, distinguiu A- !
dhelllar.

_l'_OI_U_U_ll_la_n_le_d_l_l__I',i:'lba de ouro.

I Blumenan - Joinvlle I I
I

Viagens rápidas e seguru IIÕ J
I no

i EXPRESSO ITAJAP.A
Rua 15 de Nov. 619 - Tel. 1455

Btenta a
I'alicia
'Política

RID, 20 (Merid.) =: A..

Policia política desta
Capital, estará de pron1ti -'
dão, de hoje para ama-.'
nhã, pois consta que os

comunistas planejam di
versas manifestações pa
ra comemorar o aniver
sário de S!ta�ill; Esta-

riam previstas greves,

passeatas, etc... Já hou
ve varias jn-ísões, Entre
os detidos figuram oito
comunistas qUe prelel�
diam provocar uma gre
ve na Síderurgica de
Barra Mansa, e não de
'loita Redonda, conforme
se J]c,!ticiou.

i�_

R·ECEBEMOS:

BICICLETAS ALEl'IÃS
"ELITE-DIPLOMAT"

BICICLETAS SUECAS'
"CENTRUM"

- PRECOS l\r10DICOS -
s. WIPPEL "'& CIA •. LTDA., Blume.nau
({-)} Rua \15 de Novembro ],.i 4: 34: «-'»

I
\

- Resposta do DASP :a.' consu.lta

MOORE McCOM8ftCK (Navegação) S.8.

o

RIO,. li (.Meridiona:) __ o.

J
nldade de ser o funcionário

I
mente por ter demonstrado

A. J?i:'I"uo do P�ssoal do 1\1i- biologista tio l\fil1ü,{ério ·e el1- \el' justa noção do que seja o

1l1�teno da Agncultura, con- contr-d1'-se naquela cidade eÍ11 iJltel'esse público".
.'iU,tou o DASP, sôbre a si-! gozo de licença especiaL I··�·----_·--_---- .__._-----'-__..---�-�--�-�-�����--'-��

tuação do funcionário cujo
I

- Entendeu a Divisão dOIII�������������������!!!��������!!!���:������������������gozo de licença especial que Pessoal rlaque:e l\1inistérioJ
f�Jl'a cOll�edid[� mun só

per�o-I
que, tendo o �ntere"'Isado g�-

(!o de seiS meses sofreu m- zarlo quatro meses consecutI.
tel·l1.1p·�·fjo por pedido de aU- v?s. de licença nulU

- só ano

toridade daque�e Ministériu, .crll, o preriodo restante de

:'ediada em Bagé, no. Hio Gran- dois mêses não máis pode ser
.. gozado de vez que não penlli:'de do 'Sul em vu·tude da p1'e- t

'
. •

.

menle ne�e!Vsirlade de serem ela ]el, para aquele efeito,'
vacinados 32 'produtores bo\'i- eds·.� p1'0:e5so de �ep�ração em

01S perlOdos. cumprmdo ape
nos de procedencia estran- nas deftrir a contagem em
geira, aproveituudo a oportu· dobro desses dois mese� res�

-----___;_------------------- tantes, para efe.ito do que di$
põe o artigo 7, lei 283 de 24
de maio de 1948.

'

O DASP, entretanto. dis�
cardou, a:egaudo que elú \'is�'.
ta da "interrupção da licen.
ça. l:cr; s�do feita a pecHdo· do
lllllllsterlO, para atender a um
serv�ço de natureza urgente,
no mteresse exclusivo da ado
ministração, o citado funcío
lIado, não poderia ser preJUdi7
cado. O fUllcionario' "aten�
deu a 11ma solicitação do che.-.
fe de In�petOl'ia Rer<ional do
In�ntutô de Biologia'" Animal?
em TIagé, pl'ontificando_se a ,\

cuidar com intuitO' :ouva ....el td
de c.ompreensão, do interesse Ipnbhco, o goso da licença a·

que tinha direito deve pros-:- '

se�uir, afim de' evitar passi
veIS danOs à economia lia·
donal". E concluiu o D:ASP�-

"De.ssl:J. maneira 'nito pO.le ·�.iii.-.;a.-••iiiiíi_•••iilíiiii-;;••-;.i-----•••;;-iíii--.--;;;;;-..ii.;;.;�ele ser prejtuUcado, precisu� ..

Poele

soHcitada. pela D. P. 11VI. G.-

o MAIOR E, MAIS
. .

BICHOS QUE PULATvI, BONECAS. QUE ANDAlVI, TREN�S ELÊ'TRI- .'
COS E DE CORDAS,' TROLES, TRICICLES, AUT01\10'VEIS E U

l\'1A INFINIDADE DE BRINQUEDOS PARA BRINDAR A PETIZA

DA. POR OCASIA,:O DAS FEST.'\S DE NATAL.

tEAS.SAGEIROS E CARGAS �AR�!;i J

Baltimore - New York - Philadelphia
_,. RQR.r_QS DO 1'lAR DAS CARAIBAS:l .

Maracaibo - Gaanta - Puerlo La Cruz
CamaDa �� Porlamar == Carupano

BeSSI'V3 da J}ro.çl!J Itª8t!8,gens e demais iDlol'ma�ões com Q8

AGENTES: _
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.

': :.
.

.

i O MIIS RICO
.
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.
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