
BOCA RATON íFlórida), 6·-·
Os americanos distribuem aqui
na Conve>nção um prospecto, tão
satisfatório para os bons pr:eçoS
do Cla<fé, qUE; parece. uma ediçãn
das entrevistas do. Bando 'da
Lua Nosso amigo Malta Oardo.,
so deve sentir..se um deJ5graçà_
drl porque não veio conosco. Mas,

Pre
_.ao. ....__ .....

m-se os
1'bd.a3 as

estão
tintux« de ORGÃO DOS «DIARIOS ASSO(JIADOS�
TOQUIO. 22 lUPI � Ul

gente - 'I'udo indica que '""
ccmunrsta., chtnêses e"tii.o
IlI::U iminenCiB de desfechar
uma ofe'!1"iv:t em massa
contra a COt'éiu Mel'i<1[o_
n�l. Os despachos Ue S60ul
dizem que hó stnars evl ,
dentes de que ",-:5 hor-das
-,.:ermelha� chtnésas, estão
prestes a cruza, o Paral�lo
38, na direçã'O de S��uL
Todas ::1'" tropas ':lliada" es_
tão de prontidão nas linhas
de. frente

RIO, 22 (Mertd.) - O pre
sidente da República entre
gará, na proxima quarta-fei
ra, dia vinte e �ete, ás de
zesseís hora", no Catete, a

comenda da Ordem N acío�
nal do Mérito á sra. Eunice
Weaver, presidente da Fede
ração lias Sociedades de As
�istência aO�1 bazares c De
fesa Contra a Lepra. A sra.
Eunice Weaver; realiza, há
anos, destacado trabalho ;pa
Pa salvar ·da' lepra Os des
cendentes de hanseníauos.
RIO, 22 (l\1el'id.) ,- O

Presidente Dutra UOl'üYOU
o expediente do Conselho
tio Petloleo, l'e�ativo a am

pUaç·ào. dil Refin.aria de Ma
� taripe, devendo as obras lCO
,t'meça!' imediatamen le. O ge
neral Carlos Barreto, disse
que o ato do presidente Eu-

pectadores, porquanto, lo
dos são personagens da tra
gedia. Em seguida recordou
as tradições bnr�9.!eiras de
repúdio ás soluções inter
nacionais violentas e as 0-

brigações extema<l. livre
mente contraidas pelo Bra
sil,

rico Gaspar Dutru, permite
a imediata a'\5inatul"lls dos
contratos. Disse que depois
de adquiridos o materíal ne-

, cessaria, as obras poderão
�ler eoncluidas em 18 mêses,

tudo o que lhe pod'iin€moBII]; :TI_
dar dizer. é qUe ele não fe� ne

nhuma falta em Boca Ratton -

está claro q1.te, a não ser 11 do

seu trato ameno, da sua '?miza
de fida1ga e da sua inteligencHl,
rutílmnte.
Quando dizemos que os noSsc.j

cafezisQ3.s enluarados não pr��
cisavam ter vindo li Boca j;{at
ton com a s.J.lG. COlos.sal' bagagem
de �lementos de .altp, é porque �
arsenal do Bandn ed;n'fl: aqu�
primorosaInenre representada. Di
ficilmente outra c'Jn:"nçã:, :.,,!.��
maior ambiente de SImpatIa pe,..

melhoria das cotações. Homen,,;
de governo, como o. senador El:
lend�r e o secretário Edwarl1
Miller -e homens de n�gocio. cn
mo o' presidente' Dearrnolld, se

deram das mães para faz"]' d'l
café um instrumento de boa Vi_

zlnnanca em todos os lí'\:.!l t.idos,
Revestlu:sc o café de. C:._LBgorh
de um agente pol:tic'�, rle.st�nado
1.1. l�prOximal' cad- � ez mars 0&

Estados UnidoF era América La"
tina. O Ban"" da LU'i' não tinh�l
porque 'OJ 2<ll" seus clarinete".

,

€o

Sl.l;8.S 1 quintas nesta freguCsld,
Elsse: instrumentos eram 'Oi'

J' pr.ios norte_um"ericanos quero
os traziam nas suas vatíaes.
Quais as razões ,,11e ao ' r,,1'

d9S am"'licanos daqui, puxam o

café para cima? Eles. discri:ni�
nam nada menos de orto razoes.

entrei as que pcderiarnoa chamar

básiqas. Aí vão,
.

Primeira o espantoso (;l'esq�
monto da 'renda macion8'l� Se�

_ (Conclui na 2.a página letra C)
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E LUZ DERRUBADOS f
Premios para aqueles que
denunciare os malfeitores

FO

TEIUA o PRFEJTO SE OPOSTO AO FORNEcnUEN
({-» TO DE ENERGI'Ã 'ELE'TRICA A' CIDADE«-»

SZf,períOf; de G u e r r a-·A reportagem de A NAÇÃO, conseguiu, ôntem, a
confirmação da notícia que divulgara sôbre o atentado
levado a efeito contra os postes da Força e Luz, condu
tores de eletricidad ,/

para Camboriú, justamente no dia
marcado para a inaug'uf'açã.o do fornecimento de ener
gia elétrica àquela cidade, ou seja ante-ôntem,

Ao contrário das primeiras notícias que circularam,
fora,rn 12 e não 19 os postes derrubados e inutilizados, ':�m
Praia Brava, peos malfeítorte. Além disso, para que aóbra de destruição fosse a mais completa possível, corta
ram eles (tu pedaços os fios de cobre condutores de ener
,gía,

----------....,.,."..-----�---

"Pertellcemos ao mlmdo cr�istãoJ P01- ú'npulso. raâalJ pior fatalidade geográf'icÇt e por vocação
polttica - Ttf'ue a mais ·viva· repercu'Ssão o d-is curso. do general CORDEIRO DE FARIAS

NOYA YORI\, 22 (CP} -

A senrana passada, que cuhni
nou com o tran"lcender.tal dis
curso do presidente Truman,
ria sexta.feira á noite, tntro
duzhi mudanç�s radicais 11a

vida. do.; Estados Unidos para
um futuro bastante pr-oxtmo.
O plano de mobilização para
a guerra entrou em seu apo·
geu com él criação do Bureau
de Mobilização da Defes'al e a

nomearão do Sr. Charles WiI
sonl p'ara dirigi-lo. O sr.
Charles Wilson terá por dele

gaçã,(); todos oS: poderes exlra-
............_.;.-_......--..........�----�.-.......;._...;...-......:I �:��a���mc::����Sf��r>1��:�;�

I
te á' graye 'Elituação que se :1-

pl"e�enta ao pais na produ
:

�,;ío, -sala1'1/')5, mobilização de
I!lão ue obra e outJ":\Js aspe::-
:0', da "ida economka dos E.,-
tados lTr:�d051.

O sr. 'Wilson terá autorida
de o :,uprema sDbre os diversos
organismos, como o Con:ilelho
da Produção Nacional encar
re"ado de impor restri�ões
{Is'" industrias: regulamentar o

m.o dos metais, reduzir �ua

l)l'odução; ou o Bureau da Monaria ir}�jgllificante, e agi}, hilizllCão Ec{).nomica, que pre-disciplinado e ativo. 1::le está pararâ as medidas para regupor toda pante e se es.conde lamentar os preços e salarios;sob as' mais variadas rQupa- e outrOS arganjl'mos relaciogen.s: Aqui é u1tr�-nacionalis- nados com 'a mão de obra,ta, ali é defensor dos fra�o'; traiu:.portes, combustiveis, for-
J(Concue na :ta, ':etra 1) Ga motriz etc. A situação. fez --------------".....-.

.�----�.�------ _------- --�---.---------

Entrou em seu a�ogen o ,Iano
h mb�iliznÇãO para a guerra
Nh.tdançat radical na 'Vida dos Estados UU.S

- � A população de Camboriú, queO BREVOIO II n I ficára extremamente chocada
. H II com a Injustíf'icavel violencia.

CIDaDE nOR UMa �:SSe���p��aç��m��:��.ç�no������r: II 1;Jl" "eu desejo de cooperar no

�JBOLI DE FOGO" ';t:-'1Udo de qUe.O;5 aut:::r:s do in ,

dtgruo ato seJ·.::m punídos com
toda a sever idade, estabelecendoGRANDE P.'lR'fE DA. POPU_ pl'"mios para aqueles que de,LA_Ç'.(IO �lS8ISTIU O nuncuu-em os responsáveis cu

FENOillENO que forneçam tnformnções ca.,
Os "rliscos, vo_dore�" Já sobl'e_ paze� de elucidar o mistério que

voaI'am os mais diferentes pên_ o cerca.

tos do globo terráquea. E Blu_ Juntamenip com a" notícias
ID€,:J.au nã:l podel'ia ficar csque_ qUi! c1rcul'Jm "rcspeilo, diZ_fi'
cida. como cl", fate não fícou, "e que o prefeito de Camboriú. por
é que: o estranho objéw que ón_ razões que não sãCJ do dom.ínio
tem à noite, sobrevoou ésta ci_ público, vinha se oponCio à íns_
dnd€, se tratava de um dos fa_ talação do serviço de �lctricida_
lnC50S aparelhos. de .:J.aquele balneáriO. Tet'i'",
O primeiro a nos comunicar a mesmo, impetrado um mandado

noticia sôbl'e o feIllomeno ob_ d<; segurança <ontra': instala-
d f· C' M d' cão do aludido ,;ervico, antes

d�!
serva o 01 <) sr. A1SSlO e eI_ o

-

IaS, deplltado e"tadu''ll eleito em acol�tecim"nto q_:.le. a.go�oa, Está
3. de f1!:.Hl;.})ro, 'G'lscle_nvs el�. p�lO aJl.aln.do .u. atença,t.. put�lICi;l p .. -

telefon'õ: ra o caso,
__ "Trata_se ctt> uma bela de Embora a notiCia em &preço

fogo. de quinze metros de dr_ careça de confirmac;ão, moti·:O
eunfere'lcia a meu ver. Voava pelo qual a divulgamcs com as

de le;:;te p::l'a oeE.te a uma velo_ devidas r�serVr3s, o fato é qCle
cidade de 200 quilômetros ])01' ela está circulando e o gesto
h'Ora. ou s�j1'. a de um Tvião de daquela autorida tentando im_
cruzeil·c. Pude observá_la pelo pedir o fOr.:J.ecim9nto de eletrL
espaço de dez ,.,eg·undoF, da ....a_ cidade ao município sob su·9.· ad_
randa de minha casa. Po�so as_ ministra�ão. que antes teria pro_
segurar' qUe llã.o oe tratava de vacada natural estranheza, '3g0_
um meteoro ou c:isa semelhan_ ra assume aspecto", hastante
te, dada sua pequena velocida_ melindl'fsOs, que deverão fic'sr ruo. 22 (?IIeritl.l -- Com

a!
deÍl'o de Farias, comandante! lll,,-da", "

de e regularidade de vôo, Des_ definido!; sem perda de t�mpo iJresença uo presidente Eur!- da .E;;:cola- :Supe.rio'l' de Guer- ,I Passou em seguida, o oradÜ'r,lisav,:r no espaço deixand? atraz pela gravidade de quc se c�rcam
c.) Dutra, presidentes. das ca- ra, pronunciou um importante a fazer'

.

considerações. maisde si rPílesos luminoso,;. ;;ema� Muitos não acreditam na .ges_ . I Cop,.!!re'jso, chefes mi- 'dl;Scurso do qual destacamos incNivas,,lhantes à cauda de um cometa. to atribuindo '::0 edil cambor[u8n 5.'tS I O .,

Seu palo inferior et·a. UH1 tanto s�. QWJndo muito. julgam qUallltares, PaI'lamen�ares, e, fign- alguns: trechos, A oração teve "A união dos povos lhres
q I el"

teria bô,lS razõe" para se c� ras de Jl;arcada JnflllCnCl3' r.13 a maÍs'1 viva repercussão, apa- parece-nos cimentada s()llida-
<Condui !la �a. !la;;. leh'a �n (eosclue na 2á. leh'a .1) \ida nanol:al. o general Cor- recendo os seus trechos: 'Prin- mede depois d'O'�1 últimos en-

eipais em ma:nlChetes de to dOIs. tendimentos entre as poten.-

Declara- fi SPI- Neves �a (fonlollra �ne a sllitna�a-o
os. vespertinos, SitU'ando a po- das democráticas. Mas llj() am--

slção do JlO�ISO pais, r.a divi- bit-ü I'interno lambem cadasão do mundo disse: uma luta codtra o intimigo <,0-

:'P:l"tencemos ao murldo mum, pm'a promover e aSse!!I

t
·

I
,. '"

� � crlstao,:_ perte.n�emo�; IDellÚS
gurar uma verdadeira união

10 ernaclona e �rave mas nan eses,erB ora Ilela aç�o �eClS1V� �o. que pOl' nacioclll. Não é possiveI a1-
predestIl1laça? h1storl-ca,. 'por cançar esse objetivo, sem vi

•
-

Impul�o. raCial, por fat�bdade gil .11cia perman.mte eontra os

O-- r> J' a lJJ g_e?graflea e pOr yocaçao po- fatore,l do desentendimento e
L flbca. Os. que pre�enderam d" discordia, que minam as

dar outra n�t�rpretaçao, a e"'- �uas fOTças; da alia-n�a de�jtas
t:,t nossa poslçao, age� 1l1�ons$ é que re:>ulta a grandeza dum RIO, 2}� (Mcrid./ -- O ,presi_) cento constitu€!lI t'eceita do

clen�el;.'\(;_llte o,: �e ma ,fe, O
pOvo, Estejámos\ sempre de dente do .S<'nado, S1". N(�r'eu Ra�1 DNEF, 18 por centa serão atri�

Bra�ilt n(lo es. ta .�llJ.bmehdo, a atalia contl'6. os semeadores mos promulgou a lei quel disnõc; buido5 aos Est�dos e os
. r;sta�_1 lu. sobre o financiamento lJara. o tss 12 por ce·!lcO para drsL·:rIbUl�nenhUIl_l_ cap1ta. lsmo co .0U1Z'�- de lnt,,'!Q:a�, -confra O<i 'Ill'opa- . .,

A o" dOSN bdi �,. plano de l'ü"jJUl'elh!lm",'1to f?rl'('� ção ao,s _mumclplos.. s, c .�:;sdor. ao a. caremos Jama1tS gandistas do pessimi�mo, con- Viário. munlclIJlOs sera� dlstnbulrlas naas pr�rrog_atl\'3''i\ da fi\OSsa s�- tra os pregoeiro<1 il145ênuos de. Com a no,,:. kl foi C!·j,LOO o razão de 20 por cento rf1atlv?_beral1la, Nac. cedemos ·ao peso um otimismo e:xagcT'3do, COll- F'undo Ferroviário. Nacional. des- mente ás' superficies; 20 por
d�s influênCl�S e�\tranihas e tra os instígadoI'es da

deop..:on-I
tinado á ccnstrução, renova�ão relativament� ás j:.opulações e 60

1180 mercadeJamo�' .3 �ssa.:1- fiança e contra os ul'quttelos e mE?Jhora�ent{J das fe:rrovlas por cento rqativamente � p�od:u(h�'lão; ao contrarlO, e nossa da confu!!ão, Tenhamos se111- c��?reend:das no Plano _�err?_ ção de mim:!rais e "nergl,a; let!'l_
I" 1 l'd d . p 'sado qUe I:"'S

I'
' VJano NaCIOnal e 1"0 aUXIllo a;5 cu.lGe 1 a e ao as ,;,... pre em Y'lsta que somos mais . " .

,� QUOTASinspir. -COll'5erVar '�lelllpre ln-. d"'" l' t d ,i ferrOViaS estadUal:>, quer de· Pl'_ ENTREGA DE
!," � , " l'd- d

ou .menos I-'Jllce1l es, eSOI- . priedade dos Estados. quer de A entrega das quotas aos Esta,act�, a r:IÜ5sa pe:rsona, l a e g gan1zados, ao passo que o � Sua cD11cessão, dos e municipÍcs depende da a_namonal. de povo autonomo e adversaria, embora em mi- Do total da. arl'ecad.::�ão .10 por presentação ao DNEF dos'1llanosinatigayel, o que o co,lrn:a na
--- -

logica irresfistivel, ao lado das. Ha T u·maR.... t nd
i!f

a eXI"'ge'ªnCI!!!!as dos Inações do henüsfério cristão, rry r nau ii e era S
I�1���::�:�����:�'a1!� c�!�:i::, republicano) que pedem a demissão de Icheson Ição em que fazemos' parte, ca- a

Nenhl,t11t funcim'ba!rio esteve TIL,ais alert{l ante a mneaça ::ornnnista":da povo guarda a ,sua luz pro-
WASHINGTON, 22 (UP) _ O cargo, 0(5 r<'publicàno& afirma� I p(j(t 1'68 cxtTaordfl.n.arlospria, median�e Wll sistema de

presidente Truman declarou em .r>:!lll naquela ocasião que Adle_ 'WASHINGTON, 22 (UP) - O501idariedade que vai da cou-
tom de. desafio, quc nã'!) at"'nde_ sen havia perdid.o a confiança pePsidente Truman ded::r-:.u ajut;ação da,: fo!'ça); militares e ra às exig(lncias dos republica_ do paÍs. A contra$úfel15iva de� sc-us lead<;rs parlamentares queaju!><tamcnlo de interesses e- nos que pedem' a demiEisão do moorata foi iniciada; pelo sena_ ele necessita de podere:: adicio.conôm'Ícos 3:<;. mais sutis oe secrBtp:rio de Eatado Dean A_ dor Kenneth :Me Keller, de 81 ,nDi;; para enfrent'll" a 0Tlse lnunprecio.';as nlOdalidades de in- cheson, anos déca.no do Se,:;.ado, que fez dia I,

Itercambio cultural. E se este O preside1l,te lHirmou que agir um ;"pelo aos oolegas no sentido DepolS de 90 minutos de COll_
110""00 nlUudo sent.e a,*o a- d9s�a forma seria prestar um de que esqueçam as divergen_ fE.reneia na Casa Branca, o pr"_
p,re�siva de outra parcela, te- serviço à caUSa. da agressão <.:0_ ci�::s p:JrtidariaE e "'" unam a sidente '1:, Camara dos RBpn.:-

munis!;\'1_. . Truman no que �Jualifico1J. um ",entant9s, Sam Rayburn, dissemos de chegar a desencantlnda Num circulo de júrnp'lista5, \O "dos momentos mai� graves da que Truman indic>.!ra etl'l carta,conclusão de que Só pode llu- presidente fez umar longa e V9_ hi_;loria nacionlll" (Conclui I18 2a. pago :e1ra A):ver 'Iegurança lIudividual e co- eme.:lb defesa .de' Ãchesorl. Di,_ _ - �_.....,. �_�.-Jeth-a, num regime de ]laz U'l'-

os iahrican!e, modi
seus plano'. FGr ex

emplo, a grande expansã�' da
fabricação da borracha sinte
tica do governo 'vai ser retar:
dada e a iurlustria redamâl li

:Conc1ui na 23. pago letra H:

lRima. em
�

poâer dos
comunistas

CALCUTA' 22 (DP) -

Fontes oficlaÍ5 dizBl1l que
trepas. comunistas chinit..
S:lS úcupararn o POSt0- _H ...

yançauo das 1l1OntUllU1) <i,
em Rimil . .';la provinda ;:l"
Selq::nd. Esse ·ponto fiéa
junto à fI'ont9jl'a da Bi"_
mânia e da prcvincia in.
diana de Assam. Embora
a ZOIll:::'; fronteiriça indiana
mão tenha sido atingida,
as autoridades indús toma_
ranl precauções. Revel':l._s2,}
tambem, qU9 Pful"a docu.:.
mental' as pretensões chi_
nêsas naquela regiãO. e.Etá
sendo divulg1::da entre OE,

lO mil residentes chines!"s
de Calcutá, um mapa dn
"Nova China", usado talll_
bem para ':tS aulas de' geo....
grafia na�, escolas chinê_
S'lS locais.

Recebidos pelo chanceler da União
Soviética os representantes dOf)
Estados Unidos, Inglaterra' e França

"lViio se arri.H'lIrá il ClIiân So'Z.!iéi ica (l, jazei) (I gllerra
1\.10 2� \li'1.?nrl" - o <;;,_dWll_ 8tl11r1çiio fntGnwGi!n,al I il Ru;:;sia", .

celer N8VC;;, da Fcutonl'<1, j!lt�·,.. J -- E :: situação interr�aci:,nol? -- E a. pOSição du Bra�i1, "pelado pelO t'!'portn. (';;quivolle

1
-- "E' grave, !lIa::, n�1) c de. ,-- "EvldEnteme_ntc a sltuaçao

E.e de ccmentl2l" ,I i.iltuação po_ .>c�peradonJ. Nao creIO numa l!lternac1DnaJ ,cn.v para oBra.
lític:!., .:.<!N!:Jnd'J :.1. 'õIJH 'H_l��!\"!'t guern1 1;€0;).1 j1lledia1a. Creio n'" �'il, �ob todos 05 aspectos, pro'.
d:o cClll!O

-

ó� p')lítlC'1 Il'LGL:)llTJI,

117:;;'
pelo mC!1:l'j para l1m futu_ blema" extremamentes graves,

o Ri".
-

1'0 proximo".•, . .,
que o futura gov�rno terá .q':.1e·CC':1hu.lo. I.l<:u 11 �Ila lmple3_ - Por que. - llulull"lmo:>. enfrentar com firmeza e vlsao

::-ã.o de qua tudo e"tá ealmo, ob- -- "pcrque enquanlD a Uniã:o das nossas necessid>2des. A C011_
servando; "O qCle Já oC:lrr�u, Soviética pudor ser ap'!na_; co� vccação dos chancelEr!,::> das f!...
nós () espel·'l\l:mo.õ. e ainda

qU"'i manditaria
em conflitos par- mericas, conforme o dISpOsto na

porvetura mai", -alguma cCj;,u ciai:'. nãa :ie ,�rr'i;jc<lrá a fazE'r.a Carta �e Bogotá, é a,g.r'a'!lde 0-
surja no teneno da politica na- guerra geral, Ati guerras do ll_ portUllldade de '!JS paIses da A_
cíon:al, tambem não se Estra_ I po da Coréia :;ervem para 0_ d7s- meriea Latin':; re�olvel.'em os
nharã e nós a receberemos comi gaste d�5 for<:;,",� das pot�nc�as seus problemas atual;;, e. prepa.
a D1"iDl' lw,turalid'1t1c". ocidentaIs. E e 1"50 qUe cc,nvem rarem o fut�ro. O Br�sll, estou
___________________________ certo, sabera fazer representar.

De nessa reunião inter_america_
na por homens que tEnham co_
nhecimento das nossas necessi_
dades economiC;:Js e f1nanceira<>,
e competencia para disc'ltir
esses aSsuntos. procurando as
melhores soluçõe..�. Qualquer Cr_
1'0 de apnJciação ou qualquer
fraque'za, ser_nos_ia fatal" con_
cluiu o entrevistado. qu'e, em
companhia. dos sl"S • .José Atali_

'\'lTA5HIIIC�TO�f. 2:" UP' --- '·hefe. d,:" operaçõe" navai::< nor_ ba Leonel e José Barbosa, s.e
AllUl1cia_ss (jU<, o., Estados Uni- te_atnC'l'icanuF. fnlandn ante a retirou para os Campcs Eli_
daS, Inglate!'l-' e 1<', a·,1ça, enh ,._ ccm1ss[w de ycrbas do Senado, seo". Depois dc visitar 'o sr. A
garaIll esta manhií, not,,� diplo- O plano pl'eve � venda de dois dhem:u' de Bqrros, avistar_se_ia
lIIátícas <l.Q gc',-�n!fJ cln, RU651". cruzador-,.. ;,0 Brasil. dOi� ii com Os c,�s. Lucas GaJ.·cez e Er_
Ncs�'�t'. nah··. os gon�rn'}s ali�l_ Ar;;-"ntinn f' doi, ao Chile Está lindo Salzal1o, ;;en1 nenhum '00_
dO:;;, rctdent:'l"i ofereceram rCo"1d[ ii ponto ele -c,' efetivado <l Yen· jetiY() pOlítico, segundo anun_
çõcs � Stalill. p')1';:_� ': rpali�F::lção (I., cíou ao se! despedjr:
dr. nOVeI couE." i'ncEl d'" quatI:J - "Vou fazer visitas de co["_
gra.nd"s pr tcnela.; nwtes rn,:'_ SON". �2 I DP) - O "i1aU('Il_ dialid :de c. a'lte� de r'�greS5arlnent(!�- lk cnu:ial U·..,,,ijr) 1':11"1 I'J" tcd�ral. "r. J';:onradt Ade- ao Rio de::pjo rcvel' Sã" Paulo,
o Tllllllt!P

I ((:onc1u�__!:.1a 3a. letra D�__(COnclll� __

'na 2.a, pág. lerta ]1")

�:��::�:\�::;i'��:�:::';;f�Si�:lRepeliu a China comunista a proposla da
�����:�����:":"'e��;':,, O H.U. para suspender o fogo na Coréia
geral d"s Nações. Unidas. não
re'cebeot nota oficIal do gorern:J
d,., Chin') C�nlu,'.'1i.:;,tn . t'�jeitan_
do " ll1edl�('ão da ONC 11r, eon_ TO()lOlO, 2� ([1') -- Crgeoflí(" da COl·éh1. A l1otíf'ifl eb que te _ :\ China Comunista pio

H ChJna Conlunist:1 rglP..lt''':_l.c.l.

Financiâmento
de aparelhamento
Principais disp_o,sit-ivos do decreto promulgado pelo sr. J.Vereu Ra.mos

plano geral
ferroviário

'\VASHINGTON. 2:': (UF·
Os Estados Unido,: ""tão di�
pesto" u. vender p�h 1neno� seis
cruzadores a pa(�es sul_amel'i_
(�ano$. Isto fqi il quCl declarou f)

ttlnlil'a:nte Forn3,:'t S(·llerm:.in. TOQUIO, 22 (CP). - A Glú·

na comunista repeliu a medi!l.
t'ão das Nações Unidas para
a �uspensão do fogo na Coréia.
Essa J1otie.la foi dada pela a

gencia "Nova China", em ir
radiação de Peiping, Diz ela
que o primeiro ministro e
l�hallce]er ChoU..iEn-Lai, tele
grafou á Gomissã(ll de três
membros da ONU, dedarando
que a China comunísta não é
(Conclui na 2,a pág. letra L)

::::'�j:�,!,;�;;.t";;:lrER�lVJp\AÀ�RIJJI'; {,tFE;f�AplnIPII PIRIODI11.�:�i:�l�i�:C �i��:�'����i:!� IJ li 8' 'Ub b li III Ub '; ISe imJluse.S�,� neste mundo --

.

I[iê�;��"ii���i��� rlRI PRENDER 10 MIL �IMnNIST1� I
!Oas sã'O as falsas ucus::.gõe" D

.

I '�b !outra vez nos últimps meses. eS:J1'lelltlli (I tamarQoz (J oato que teHlla a-ique foram forranladas uma tl

li d b 'Z' I
.

E'
!

Náo! tem' base :ilguma mos fatos. canse l·a o os ras'z e1ros Cf, t. eL1;are'ij[ a .

'u.rq.pa:FI'll!ien·d!rY o jogo (� Mo08Gotl
"I\'ASH1NGrrON, ,22 '(UP> -

-

RIO, 22 O)llerid ) � o "Cor.
Os senadcres democratas in.icia_ í'E·;.O da. Noite" afirma que DU
ram um "C{)nt.ra�ataqiú!" contra viu d, uma ';;;''lltoridru:l� do De
Os republicano,,", acu8:!:ndo_os d'1. partamento de Ordem Politica e

ajudal' a União, Soviética com Social, a afirmação de que pro>'.
sua campanha contl",,- o' sec!�ta_ seguem la� diligências '" prisões
rio de EstarIa Achl'.soll !! ',mtros contra os comunistas, t�ndo
(�irigentes do gcverno. Os Ile:na� mesmo, sidn presos 40 s:Jldados
dores democmtaE criticaram du. da Policia Militar, a.po ltadC's:ramente os republicanos U'or, te_ como agitadores. Àcr�s,'('ntll 3-
rém pedido ;1. s"!maI!rt llassaqa, 1uE1a, autoridade que em C31;;O
a demi�sã-o' de Achcwn de l3eu de guerl"�', a P.olícia llstã pre;:a •.

rada l'ar11. [render ce",':; de l(/lmil 'Comunistas {!lj Rta ÔP, Ja ...

neiro, con31del'ado5 1_:I"rlgv,."f I
.
,

RIO, 22 \I..fet'id.) -- A propõ·1sito dos l'um)res de qU3 .] am_!baiX!::tda brasIleira em PU::l'::;, re. f
cebeu. instruções nc se�tida da

IaCODseihar os brasileiros que re

gressem ao país, em face; da a_

tual .ameaga de g1.lerra, o secre-!(Conclui na '2a, leltra E)

de cbl''C.s e SCT't'1<-':<JS a �er,::m eX€",
cutadcs e da 5uã aprovação, teu
do em vis.ta a eficIência dB SSU

emprego -e a subordim:açã<:! dos
planos ás normas ;Jdotadas p310
m€.sm.o Departamento, aplícan�
do_se esse critério t:.!mbem cm

relação ao Distrito F'"deraL.
Pela me"ma l�i fiq�' c Poder

Executivo autorizado a promo.
ver operaçõe;;; do fln"'nciam'lnto
necessário ao r€.aparelhamento e

,ampliação r'.as ?stradas de ia]"!"')
(COnc1u8 na. 2.a Letra G)

('!f;(·I·�hl1""n.tl·, reali'�(tr l'fJO'\ �'l"-'l_

çõe� de r";:; com !l" N:ç6 ,- u_
nJda"" >ióbl"� ri CQrélr1. toi dlfull_
dida pelo l'adio de P<!kin.

ellyiou lllensa;;enl a, Na.,ães
Cl'l(!;J!'. sóbre sua recusa em
aceihJf' a suspensão do rogo
na Coréia. 0\ radio de Pekiu
transmitiu apeJ.'Jl_s uma decla
ração ofieial do chanceler
Ch01J�En-Laj, Nes�a de�Iarll

goyerno comurdsta
exi;úu um !ugal' nas
Cnidas. Ao mesmo

le'll]Jo, insinuou que a China
comunista, ao reconhecer a

díYl�ão da Catéia pelo Para
:eln :Jll. Disse ainda que o pe
dido lia ONC val'fI cessar o

fogo I!U Coréia é ilegal, porque
a G1ina comunista não é mem
bro das Nações Unidas .e, as

sim, não é obrigada a aceitar
seus acôrdos.

Um prodvlo &
lMiORA10mU ,LICOR
DE CACAU XAVIER S. A.

�

pj�O"i'a'z'el qlle us russos cOlltí/lnem ]J1lllltelldo prcsstto
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Oficinaa

Rua Sào Paulo n. 269

Fone: 1092 • ex. POstal. 38

Diretor_�:
�IAlJRlcm XAV�

JirAPEDIEN'rD

aluguaj,

A

da�;"O; . t;Uhetps, a. e7�·t;�a,�ão $prá

,

l'G lfl'Ó:..xírn'0_

iii It

Q.'\iâiido já. -estava quase esgotada sua pacien
da, €lIa,; termíaou .seu a,.rranjo ti puderam sair. A
:r.eunião p�rà f.êceID· casados que ofereciara seus a

migos os aguardava e� quando 'entraram, 'e'ia fez

ainda uns retoqUl�s em sua figura, antes de' dirigir
se ao s�ãozihllO de,onde vinham os rutdos devozes

,

r.:1 risos. "

Petrificada, ela parou á entrada, deixando
• • '.À ',' ,

cair a 'MrtIna .que havia apenas Ievanzado.
� Não! Não posso ontnar l AILestáag,ue.la ...

(� dando um pásso para trás, tomou-lhe óliraço. ,

___: Quêm é? ___:_ perguntou ele alarmado, - A
quem viste para ficar com esta cara?

,

'

-;:- Ela, Ana Maria, " Era a unica capaz de
fazer-mie uma! coisa assim!

E:I3 torceu as mãos num gesto desolado.
-_ Mas já te disse mil vezes que entre ela e

eu não :p:ouv.:, nada! Foram todas suposições tuas,
fomentadas, por linguas venenosas, E ainda contí-
_nuas insistindo. . .

--

- Que insistencia nem ínsístencia!
, se r"1I.f�r.3 a isso? ';Nã,b vês 'que:8. ,pérfida copiou
meu modelo novo de,'tafetá e, se apressou' ,eM 'che
gar antes?

IN S TI T' U 1 O
DE

RI 'O I ;U M
Dr. A. Ode17.reoht

Radioterapia - Raios X

Fisioterapia - Metabolismo
Rua 7 de Setembro 15

FONE 1 01.41 Atenção·
�tl1l'a&:

Anual ••••••••• '" Cr$ 100,.00
Semestre •••• '.... Cr$ 60,00
111. :A.vulfW •• • • •• Cr� 0,00

iJ.éúraaID
RIO

Rua do Ouvidor n. 100 -

Fones 43_7634 e 43�s997

B. PAULO

Rua 7 de Abril n. 230 -

4.0 andar - Fones 4·8277

e 4_4181.
Belo HorIZonte; R= GolAiI. õ�

f'orta 'Alegre: Rua :1oll4ll

MonÚl:uri, 15

Curitiba: R. Dl' MUIICI, 103

2. andar - Sala 283
JomvUe: Rua. S. Pedro, 92

a�umaticos
e artríticoS

Proc1alll:.1IIl, satisfeios :1

excelcncia de .TO(;AL.
0:-; cOlllprimillos de 1'0-

(iA,L são de efeilo r áui
do e certo. TOGAL dis.,
solve o ácido urico, el i

minando, assim. a cuusu

do mal . Não tem r-outra
ií�C[k:Q;1o. TOGAL, cs

pecif'Ico de Iórruula suí
ça contra as dores.

Uma espuçadc'j'a, em' per
feito rstado, Preço de oca;
síão. Trabr com 'o sr.: Os_
valdo Boarme - Rua,Dr.
Blumenau - INDAIAL.

Avisamos "-';JS interessa_
do'Ec, que o srrtejo da mos

tootcléta, "WANDERER",
mareado para o dia 24 de

Dez�bro, foi adiado pira .

o mês de Abril d-o Ano

vinc':>uro,

lmmmmlmmr.mmammmn1==

�Ulmér 'Laftront �
- -

:
..::::=:,.... I I

dlUlUmmllIWIUlUmUIJUm.'"

M ..

(':'.1ários deste!' i,maI O f�;,to se
vertf'tcou às 20.45, sendo que to;
das as ÍIí:t;ormáçõ�s nesse sentí;
do cotncídiam,
O forte 'calor reinante, que

9brigára a população s;: ir "à' rua
para aspírar um pouco de ar

mais fresco, contribuiu pap�
que fosse, elevado 'o numero de

pessoas: que avístaram o "disco",
ou seja o que f,Qsse.

-- -----

Venda avulsa na

"Engraxatada Miro;
._... - '"'_" - - - -

acnatudo"
N _' turalmente, o sr. Cassio

MSdeircs forneceu os detalh3s a.,

cima em resposta às pergtl-::ltus
que o repórter ia forrnuland'o,
O telefone da r�da<;ã,.o, em se.,

guida. ná:;: parou de, tilintf�.r,
Parecia que tOda a l)opulaçao
[real avistára o est"'anl:ro objé.,
tO e quer-ia d;1' suas imDressõ�·s.
As inf,:lrmaçÕes, de um ,m'odo
"eral eram idênticas, var-iando.

�pen�n, em relação � veloc_id:3de
do "disco". pois. muItos afírma.,

ram que c mesmo cruzara �o
cáu. em s�n-t-ido horizontal, mais

rapido do que um foguete.
O fenómeno foi avistada. com

mais íntensrdade. em Jtoupava.,
Sêca, inclusive pr r diversos fun,

E. S. LIMAS

i

;CINE
'. = Dia. 32 -:- Sábado, ás la ImJ,

GUSTAV FROELICH - CAMILA HORN - HAL
MAY TIBOR � em

«QUANDO l\iA1'IDA O CORAÇÃO/)
(RAliOCZY-MARSCH)

Deli-ciosa opelléta falada 'él cantada em 'alémão! Um

'preSi4nte para os seus olhos" seus ouvidos e seu co

ração! lvlúsica iuebriantê! Argumerltil �cdutor! :3e

leza sem jgual! ,t.QUANDO MANDA O CORAÇÃO;>,
o filme feito para você!

Acomp. ComliL Nacional c sohrt am·=�ricano.
Platéa Numerada Cr$ 6,00 (só na sexLn-f:eiral
Platéa 5,00 e 4,00 - Ba�cão 4,00 e 3,00.

SA'BADO ás 8,30 (Dia 23)
ALIDA VALLI - BENIAMINO GIGLI - PAUL
HOERBIGER - em

«OS PALHAÇOS»
Drama e realidade, fundidos numa 1�1alização ma

gistral! A ópera «Pagli:;l.Cci» como foi inspirada. e
realizada com os S,2US melhores trechos! Uma p'!-

I
licU!la para os verdadeiros 'amantes da arte! Em

polgante! �ô".nl'�batador! Comovente!

I. �l��é.a. �:��.� ,4.'��,�,������ .�'��.'�.�'��., _.

D01:flNGO ás 16 horas - DIA 24
WALT DISNEY apresenta EDGARD BERGEN -

LUAl'JA PATTEN - DIRCINHA BATISTA -

DALVA DE OLIVEIRA - ALMIRAl"'\J'1'E - OS
CARIOCAS OLGA ]'.fAIA - DEUSA lvIAR
TINS - em

cnntra essa ó,ituaçi_1,o. O Con
havia prometído aos fahrtcan
�elho Nacional da Produção
te', 9[} mil toneladas de borra
cha de toda' especte, 'metade
cas quais serta sintefica,

V€i:J,dt'_se um negócio de G
secos e molhados. Infcrma

I
ÇÕ2S com Germano ,Vei_

'nacionais, c:m a garantia, dos
r�cm'scs do 'Funél,o Fe-i"rovi:âr:O

.Nacjonal, 'No' mio dessa; atitori_

se. nua João Pessoa, n.o

Ed-il(!(� (1_ GonvO't;açã'Ó .

�Pel� p!TIb€!Ils. flc�!ll cC,nvidcUflfj ,o:; s_enl!cirs:-:, �'t!1�5crit��:es
de 3�OeG da.. soctedadv ae!!11<::!. n�fsrldp" para - 5� r, unirem, cm

primeira ocnvocaçâo às quinze f 15) ho�a:4 do di� h-',nta' (:;;0)

de)' coneute, mês, >!la Ru,], São Paulo N.o 1731, nesta cldade

de Blumenau, afim de deliberarem Eobre' ó �L1.it!te: 1.0'

DisClhssão e afJruva�áu dos estatt!to�; ",!]c:ia:I1); 3 o - C'J!!�tiLui

�;dO definitiva. da. Sociedade.

BLUMENAU, 21 de Dezembrf-' l!-l 1!l50.

.1AN W. VAN DE MEENE - Fundado!'

'Qbrigílda a cumpriu as deci-:

c.õeo dás NaçôI!:' Dr:-idas., uma
�-ez- que não faz parte daque

la organizu<;áo.

22 (DP) - "t
russos cor�i-

Churrascaria

INCHO ALEGRE
Comunica a distinta freguesia que tem t.ele

fone manual, Teudo. t;Q��os os :dias das 11,30 ás 14:

horas, e das r1 horas �Úl_ diaut? frangos, mal"l"eci'<:;;' e
clmrmtscos a �sl)'eto. 'Todos os sáhados s-aráu dan
sante das'21 hO'l'as em dia.uite" com ótimos discos.
------------------�----------�-------.,

tec<:nclo,
mun-

F ------------

K
pC5 'oas c,oú,E:ult:tdas ml:l

nifestaram-Ec favorá
veis ao rearmamento, e

apf:n:lE 30,8 porcento
contra. Os dem:ús tinham

,opinião, fi1Il1ada,.

depGis de d-zoib anos d3 ause?
da. J;;' tão forte a, impressao
i.',j 'des' nvolvllnelllo da, !inda I

caPit, i pauli�ta neE3e espaço d::

Itempo, que eu ..... me coo:pprometl
a vollat' brcv2' para melhcr a

p�'eciar a grandioSidade dess::

cidade que hOnra ú nosso Bra_,
sil"

CURSOS BERTHIER1
í

nlél1l é pela união
contra a guerra 'e sempre; a1'·-,
te" (1-:, �'er desmasrul'3do, é fa1-
!<o defen"ol' das causas que,
sabe im:olllveis, Esta é a der
radeiJ;a advedercia que 'nGt'
momento da nm.sa separação,
me, pern,.ito VOs fazer" certp
de que lhe compreendereis o

r..lcance e o ser:tido".
'

MADUREZA - ART. 91 --- TAQUIGRAFIA :

ii

II
II-FIHO ·1�4�· 4 'PUMaS - Equi,a�o

'

I 8_000 Klms_

II
I����'�'��-��������!...,

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

11 COMPANHiaBOAVISTA
j
..

, f '-
FUNDADA EIU, 1937

_._....:_
-

-�C-aJÍnal· jfResirvâs em 1'949 aMaiS de'CrS' 50�Ô70Ü�oilo,oOIllIeceila dI! prêmi�s em 194� •�aiS ile Cr$ 100.00Q.000,00
= I Em �arrecadaçao de premlOS, e resultado industrial
fi ocu,pa, DO Brasil, o segundo lugar, ddntonslrando:assiDl

uml constante progresso e �segura
.

administração
. .'

(AFFONSO
PEL�NA JL1NIOR - Pr:esidente

'�;I1''--IR('1118111 JOSE' M. DE OLIVEmA CASTRO - Vice-Presidente

U � � Ro.BERTO TEIXEIRA. BOAVISTA - Diretor
, <r

CHARl':ES BARRENNE __ Diretor
-

JOAO PROENÇA - Director
W GERkiCUI ;.

t GERAL
.

C�oüSE-LHO'
�

(
HEITOR BEV.rRAO

'

IR tH,JTI",l:[EiiclfH'; faTINLE

fISCar:· CESAR .RABI<.:LLO
-J .�

':rfir:a:l�u{ llEL�mH LAUTJillJUNG � Gmeule

,-,-� "�'-===-=-----'_'---�---------

SE'DE: Rio de -Janeiro, Avenida 13
de Maio. Na, 23 ... 8-. Andar�. C. P.1779

SUCURSAIS E AGÊNCL'\S �l\-I .TODOS OS ESTADOS DO BRASIL

(GABRIEL
RENÊ CASSTh""ELLI - Ger-ente Geral

;'" CARLOS' BANDEffiA DE lUELLO - Secretário Geral

OPEità NOS ,8.�MOS de Incêndin, ..Trans-
I ' , ,

portes '�m Geral .. Acidelltes· do 'Trabalbo
=- Acidentes f!ess�ais m A ci d, .e. II t e,s ' ,de

- , '

,. -

1

Trânsito ti Cascol =,RelpOD!a_'ili,dad,e : Civil·.'; l
____ 7" ... r--� .

sue U R S II L D'E
!"tUA DR :NEREU RAMOS, N� �8 - 1'< ANDAR - CP TV,;:_-,\ POETA T ;N-<"'253

TElT ;w;11'ONE 1\1\> 1137 - E;N'DEREÇO TELEGE.p lT'!CO: ,E T �J A.

«(BONGO»

(Em Technicolor)
Mais, uma vez, 'Nalt Disney surpreendo; e maravi
llia ,o publico, apres.entando-Ihe um espetáculo re

pK"to de alegria, musica e comedia! Venha conhe
cer «BONGO» o travesso ursinho que é a mais re

cente çriação de Walt Disney! Um filme f.eito (fj

pecialmcnte para as crianças de 4 a 80 anos! Um
ap"l,ritivo para o Natal! - Para um Natal f.eliz, eo
mece assistindo "BONGOr.
Platéa 5,00 e l1,00 - BaLcão 4,00 e 3,00.

Formação de novas turnns ,para a conclusão do Ginás.io
em um ano. Conheça 131 €ficiência de nossos métodos, ,pedin
do, quanto antes e sGm compromissos i'':lformações à secção
de correspondência.

Rua Paula Gomes - 648
CURITIBA - PARANA'

T!'U('3 13'2 por COUl'E' -B'ORD '17/108. Vel' e tra.tar
de, Ga301Í!1a na Pr,iia de P1ÇU!"l"'J,S. _

"
' ''''''''''"W'''''''''''��''"g,...��

luxiliàfde-·e-escrilorio
. Procu�a-se um auxiliar de :€scritório, que já

t.enha alguma'prática, 'Para serviços g-erais de es

crltóriõ.

tal'10 gcrbj do Itamaratí 'sr.
1'0 Freita8 Vale, dissE':,
"De fato o' boato está, c,oi.-ren_

,de' í::_" cid_ade e dele já tiv9,ca_
nhecimLnto Náv há, por-ém,
fundamento, meomo p0rque ne_

n1mfia. in.-,;trucãó .f.ci enviada às
representações do Brasil no ex

tBricr.

Cartas à Emprêsa Gráfica Catarinens:1 S. A.,
caixa postal, 24 ou à Rua Alwin Schrader, 181 -

BLUNlENAU.

CHEYROLE'l' '1948, ,1 PlJl'-

ta:5, etl'lipacto, ' em perff)i[o

:1' rC3J1\P1II:t
PARA FAZER AS SUAS CÓl\'IPRAS DE NATAL
PROO.UREM «(A, CAPITi\l.i»). ARTIGOS PARA
TODOS OS GOSTOS,'COMO' 8EDÀSj CÀSEl\II•

. RAS; SAl>ATOS, CHAPE'US, LINHOS E OU
T,R-OS ARTIGOS PELOS M..'\IS BARATOS,PRE

, ,

ÇOS� SO' NA�:CÃSÃ «A OAPITAL»,
'

Ã"'RUA 15
,DE"NOVEl\'IBRO, N.(} 4T5''_''';''_,Ií'ONE'11 "".

,

�,
'

Import3:n!e firma, desta praça, wm ramo dt:i
�endas, armadnhos, IUiudezà�, eU. procÚTa

G"
-

,
�.

<.·:r�'e:
-pl1!'a _a s,ecção �e :a't�càqo. E�pr€go de futur(l,
ga-se bom 01"& t...'lado e bôa graHfícaeão.

Rua 15'de Novembro, 1526 -=- Blumenau.

Prepar;;:l sua' «bowh:!» ou «ponche» pa.ra, N"à.
tal e Ano Bom, coJ;ll beblclas ela Ccrea1ista Cata�

dz. 18;00
,( 24'.00

�> 12Ú,OO
;;,. i20�OO
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c o N SUL T A A- -E. P .. F.

ZICO, MARU',
SUSPENSOS�

participnrão os citados jogador'es
CaUSOll surureza a inclusáo, I i'e.gular;!lades

durante o cote- .1l1as :i ultima> hora o presl
na equipe do Estiva t�,OS 10 entre alvi-ce.estes e Mar- 'denLe da Junta .Qi�j..:ip']i_nar
p layens Zico, 03,leçliJ. e :\�al'ú' r.í l istas . Sim, causou 'surp'l'eza DesportiYa concedeu Iicença
protagoni'·ilas de ([:\"en;as ir- porque huvlam sido suspensos, .para que atuassem. Haveria

Ilvar'8n�a
-

30:- -�el'xôra'
.:

-Ulume-o-ao· ,;gr�ei�;l::E:��afl?g��li:fi
, . Dias, tarnhem expulso. dQ: gra-

," _,', fi .mado, . naquela ocasíão,' -pelo

me�iaDte uma ótima pr o·p U s t a ��t:�rclt�:���:;i:f·�:
Interessantes declaracôes do ialorcso Ialtosoc suspensão, sendo que

- para <l pugna Marcítio Dias x
. Estin!, di,a 31 do . corrente,
r enhuiu deles .integnld,' 'SUas
equipes, R' fora de <luvida
que o' clube dos estivadores é
o llnis 'prejuíNcauo,' unia. vez
que Zic'),. Marú e Caleça são
tr'êEl grandes va:ol'es· e por

Não

defensor do "olri-ucrdc"
A propósito das n: ticí.rs

1'8re_,
Em ligeiras pa�2Vl'aS, o "xa

,rentes ao intere.3se' do Caxias pe., vante" nr s de'clal'Gu qUe o casa
10 médio Alvarenga, nossa repor- foi tnícíudo quando um amíssã;
tagem foi procurada pelo mesmo. rio do alvt.negro lhe procurou,

. 'faz"ndo_lhe õtima proposta, Ar
,�......----- ----�--·1 � gt:'::lS día s depoía, tel?gr::.fou a

agrerntacãc ;ioinvilens�, pediudo
conrírmação daquela .propust.a

"':�.;,,;' t '>':'::�ftendo -a mesma �olicitado sua

p ._.
_

pr-esença n:", manchester catai-j., ar IClparao
nense, para aC'rtarem sua trans,'
ferencia. Aliás, publicamos . o. da corrida de
despacho tetegráfíco enviado a I BLmrENAU - .J,OINVILE

'1_
- -

Ah�"r�nga_ Estes, em Jinhas ge_ São -Silvestre , Viágens rápidas e seguras só!
raie, os accntecimcntos.

BUENOS AIRES, 22 (U.'. I no •

Ont rrn, comentando o fato, o P,) - Quatro at.lét.as argen� , EXPRESSO ITAJARA I
"Esporte_Jornul" publicou 'uma tinos tomarão .parte na fa_

- __
'-:

.

..;.-__-,;,...___ . '" O. '-.neta, a qual AIv;}renga rEprova; mos, " corrida. de São, SiL • ..., .

pois. dá a entemlêr ser ele o in. vcstre, a realizar-se dia 31 'I I
-

-, '.

teressado em procurar novo clu, de dezEmbro, em São P.ilu_ E p doc, F'<z..nos ver que está muito lo, E".s�·s atlêtas são: Rei� m Ot \!a a asatisfeito ern Blumenau c quo:! na ldo Corno, Raúl Ibar ra. I
- "toJ,

semente lima gT",:1de proposta c GillJerto M'lri. I d' t
. I

���,ili.�e \�ll:���.i':;a. ftw_lhe_i:t illU'1 _=�--�-_.-�-_--_--_. .;.,____ nova Ire o ri a i.
-�-----

I do S.(-C.·D, ·P.111 _.pe!'3.s e A

•.

eessôríos para' Caminhões e �tl,t�óveis
a.�.' ,t6,d', frab�/1J1I II• ., .:

�,.. -

-

.

�
-

(
..- ....". 'alHa til. \t.t

�

<II

'9"::8':;:;':':0 .o'o�"':i���::' ; D IS lnb 'j!d ) re ) dH 'iRSUperdveis t

rentes e C-!13ert,::dQres de' produtos'Carga. 8 :DeEcarga do P':,!'to E

�y> Itaj!J!H, uma comunica.,
ção! clentifican*Jo",,!!u:,_; que
já j oi ClnpU' suda ti 1l0V:-" di
rr:>.tol·ia quo cstarú ú testa

.

desta eutldada no biênio
1950_52.
'''.r:nhc a hcn rn de comu;

nicar a V _ S, que, cm ,0'8_
sern b lêi a gernl reali�,3da em

10 d� novembro p. passado,
foi empossada a nO\1" dire
torio. d;-sta entidade "leito.
li :J5 de outubro, p que irá
g r rtr os de-t í

nos destn, a s,

p/'eiacão de ciUf'.se I�Ç ne rio.,
do de novembro de 1950 t-:l'

:Clinicl de olhos
,OUVIDOS.' NABI8

GABGANI'A
DO

DR. WlLSON SANTmAGO
.As!l1stente da F�culdade de

Hedlcma. da UruveralÕAdfi
- do BrasU...

AUSENTE DE 13 DE
DEZEMBRO ATE' 10 DE
JANEIRO. ' "I

11
,

-

l

BATERIAS IfG O' O O V:· E ".1 : R"
'líSTOP"OLEO PARA FREIO HIDRAULICO .:

BICICLETAS "N S·O."Se 'fOC! adquire uma '"toda", ela
!Resma pode pagar o ,seu preço,
em pouco tempo, e ainda dar
lucros a você. "lado" é de sim-

_,; pIes funcionamento e executa
com perfeição trabalhos de cot·

tura, franze, borda, etc. -

Compre, hoje-mesmo, sua "I.QM",
Entrega imediata.

COMUN:j:CA QUE ACABA DE' ,RECEBER - UNIA
PARTIDA DESTAS AFAMADAS DIC)CLÉTAS

."ISD"
'

ALEMÃS

Seja.iniJ(�Ugcnte c-ompl'c:a melhor bi(':cIcta. n.a.

�. (lº�nru\J"c.Yl_f;mA .�RFr:-IS��:A.-...:".. P.Jo.Ua: 1;')
'"

.

Nov.embréç92? _:_- ao lado Çla igreja Matriz, rem f:'lliis urna ve%. essa repu
-todo m :Jrco, com OS ·bafonc':.!s
OUIOllJéit'cos ·C05MOPOlif,4.,
corÍsíderotl'as um� v.-::rdado::ira
moràvíl,h� meêânr';::a.

l'lovemb'"'' ri,. 1!152.
A DIRETORIA

Pre"ident'\, 'M':-!'<;,;o.l. Ri- ..

c!il�do Púre1rn; Sfl'r.retá['i�).
FI'�nei':co R!\gic.; T(,"Ot1�'"i--
1'0 Ai>nc.() r·�n··"� .T·'�:or.
CONSELHO FISCAL
\TQldp:v1nn VlP1P'r!: r:()r.(l�'i_

roo Manoel Acend,no Lamin,
Ppcl�o CO-�'';:l ," Si1v�!.

I.ADA - TEM COMPLETA ASS1STÊNCJA
TÉCNICA - É GARANTIDA POR

LONGO PRAZO.
Um passo á fJ'l'!ii/e n'o pro

gresso da Indústria Nacional

Sociedade cle El1genhal�ia e Arquitetura
SCHNEIDER & LEVEN LTDA.

Distribuidores
ALFREDO SIEBERT & CIA, LTDA.

Rua 15 de Novembro, 895

--BLU1\fENAU--
.

, �o1S�-�';�>� .e' _ _

.

_

f: a experiêri'cia que,' em tudo diz sempre a última'�
palavra, E a experiência de gerações aprova 1

O BIOTONICO FONTOURA como o mais '

:'>..."'(...ç_ co�pleto fortificante. No lar. onde

se�s 'benéficos resultados são repartidos !'l0r �
tocÍa a família, do mais velho á criança J

idade escolar. impera a alegria, o bem estar.
.

mesmo,' a felicidadt!�,
.

- .;,:t��,:'�.3�·-/· _."'.:._�-- .. ��.:st �r:

Distribuidores:
S. \VIPP�l. ,� ÇIA, LTDA.

,Blumenau,-_··llua XV, 1434

•
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aos esforços de paciFicação- da
suspensão elo fogo na (oréia

,-
-

u'a resposta Depende das eleições suplementares
seaaaDa a decisão do pleito no Estado do Pará

BELEM, 22 (Merid.) - Encer_ Ferreira de Souza, para procs.,
rcu.se a primetr3 fase da luta. der à apuração fillja'! do pleito
-eleítoral deste Estado, tendo o e proclamar os resultados finais,
Ttibunal . Regional cnncluído o esper-andocse que estes SE'jrun
jujgamento de todos os recursos conhecidos dentro de breves

que. lhe foram presentes.: no Jo. dias.
tal de 195. Diminuiu o movímvnto no

Encerr.ando o julgamento, o TRE, devendo a bat:aiha judíc iâ.,
Tribunal elegeu uma comissão ria ceder lugar, agora, à batalha

composta. dos, ·SJ.'S. Sílvio Pe:liCO,! das e�eições sup!ementares, qCle
Anibal FIgueiredo' €i Hamilton deverao ser realizadas nas se ,

para qualquer parte. Agóra
o caso mudou de figura •. To
dos elesi sé consideram se

nhores da- sãtuaçâo e so' trans
portam passageiros quando e

para onde querem.

exaltando o nome de Stalin,
embora pOI" aqui nem se pen
�e ni\' sombra de Stalin. São
eles Amaro Lima, Frascísco
Assis e Honório Arce. Patru
.has. do exe,'dto estão percor
rendo a cidade para evitar
nH!,�ol'€'S delllonslt�1tçõe,5' dos
vermelhos. Durante. a noite i
o= comunistas

-

queimar-am I
bombas em vários ponto« da r \
ddade sem majores danos. I

ções anuladas e naquelas que
mão funcionaram,
Nesta capital, não funciona

rum seis seções, o me'smo se ve.,

rifiqando com uma em Santa.
rem e outra em Mocajuba,
Fora.m anuladas cinco s�ções

na capital, duas em Mu:'lná, lima
em Faro duas em Abaetetuba,
uma em )Curuçá� :llna ern Cast'G.'_

nhal, uma I?nl Igal.·�1Jlé-.A.�'(lt lima.
em Nova Ti�..}boetuha e uma f:'nl
Santarém.
No· TribunuJ }á e<Jl1lcç',':arn "!JS

estudo" nava a realísação desse

pleito supler>"l"lu:a,', ;!;'1(, jnfluirá
não só 110 resultado final pe.ra

governador do Esiado, coma irá

atingir as eleiç'ies, !J'�]o voto nro_

pc rcíorial. especiahn"'n�e denf:ro
de cad:�, partido. onde haverá Iu;

ta pelas cadeirns legislativas ou

pelas primeiras suplemcías,
. _

PrOgnostica_se qUe ;:5 elelço�s
suplementares serã-o objeto do

maIor empensho por parte das a.,

gremíaçôes lJcliticas.. p,ois delas
r-asulearão o êxito ou o insuces

so definitivo de suas pretensões
poIítjeas.

Campo Grande, 22 ii\Ieríd.)
-- For-am presos nesta cidade
matogrossense, vários ele
mentos do exército e da polí
cia que afixavam cartazes

Não . há democracia com

ioO"llorancia. A cartilha é a

clmve do conhecimento.
Matriculemo!! os analfab!
tos num curso de euueaçao
de adultos.

Aguardam os servidores publicos a.

solução do Congresso sobre o abono
Em S, Paulo o Preso da Repu'blic a - Encontro CyríloLucas Gorces

Cruz Alta; 22' 01e
rid ), - Anuncia-se que

-, o presidente eleito, sr.
,

Getulio Vargas, viní a

manhã aqui, estando" a

fluindo lá "cidade grande
'numero de' pessoas pro
cedentes de '-várioOs mu-

nicipios visinhos .e mes-

mo dR; 'Capital do, Estado.'
Preparada a rececão 1l�1'
todas as correntes polí-'
tiéas; será, i,esta a pri
m'eir-a ci'dade visitada a ...

pós �I eleição do sr. Ge-
tulio Y,argas, a'O gÚ"ventG

.

do país,

S. Paulo, 2� lMerid.)
Ins.tado pelos [ornalistas, O'

presidente . Dutra fês algumas
declarações durante sua esta
da na Capital bandeirante.
Perguntado sôbrc O' abono de
Nata: aos funcionários, disse

que o assunto dependia do

Cosgre=so , Não sabia se seria

ue.cessaria uma emissão, o

q$e dependia do montante ,do
abono; nias não teria dUYIuaS
em v;'omo\'er essa emiSBãc,
se não houvesse outro recur

so para. elllfrentar os paga
mentos que a lei ordenasse.
A

.

outra pergu'nta, para onde

iria ao dcLx-a'J: o governo, o

general Dutra �'espolldeu:-·
"Para casa, descansar".

reforma constitucional neste té aJl�an�1ii encontrur-se-ão OI;

recto da legislatura.

I
SI'S. LynlJo Junior

. � Lucas

of'icíalmente de ompreemíer a liart'e�. lendo o objetivo de

efeito da Assembléi., desisth'. disl'utll' as bases lIO acordo, o

�_____ quu., como se sabe, e,·,!ta 11<1

S. Paulo, 11 (:\Ierid.) .-- A-; imineed:l de ser firmado.

r
uiií

':A'"""""'i""';
"'li

';""illlll;""1
-

Comunicamos aos nossos anunciantes e leito-
-

res de Ibirama que foi nomeado nosso agente nes-

=
sa praça o sr. Rodolfo Radlof, o qual se encarre

gará da distribuição deste jornal e dá angariação ::

_

de anuncies � assinaturas. S
�nllllulIllllllllllIl\lllJdlllllnlllllllllJmllllllJllllmllllUlIlllllllmmlllh::
-------------'_-------

São Paulo, 22 (lVlerid.) -

"Cancele a pergunta" - res

pondeu o brigadeiro. Edu?rdo
Gomes, quando os Jornalistas
perguntaram-lllc se éra exata
c. noticia de Que irá enCcClll

irar-se, com o sr . Getulio

Varzas paI'<3' examinarem,

juntos 'a situação internacio
nal. O brigadeiro Eduardo
Gomes é um dos convidados �o

Il�al1qUete
oferecido �l� R'resl- RIO, 2� (Merid.) ,- A al'l'e

dente Dutra, :"NJ:a. ollc1a .. ld:lde eadação da Reeebeaoria do

da Quarta ZOI:la<' Aérea. Di�\·tJ'ito Federal, prevista l)ura
Ú proximo ano, atingi'ri! a

- São Paulo, 22 (lHel'id.) _- vulto'sa ,'oma de eiBc.:o bilhões

.Já fOi entregue ao presidente de cruzeiros, Ye!'ifi�'m�do, se

da Assembíéia Legislatiya, a oundo e'ltudo estatIstlco. um

nota dos lideres dos partidos �upel".avit de cerea de lIm�
a res,p"e!ito. da'. reforruru consti- ti.'ocentos' milhões de cruzel

tucional. ü- ílllportan�e a al';. !'.os, sem compara'ção com o

sinalar-se, porem, é que a ano pasmdo, Fato impo_rlan-
reforma 'constitucional foi in- te, cO'nforme apuramos, e que

te,rrompida a partir do ir.l- o 'acl"escimo previsto nu eo

taonte em que o sr. Castro bl'anç:a do importo é motivado

Tibiricas, fórmuJ.ou a questão por nenhu�a majoração d;
do seio da Comissão E'5/pe_ tributo, pOlS eSsa renda esta

eia:. Resta .agora, apenas o � �)l'iúnda �o 1"�.cQ.lhim�nto das,

porme,nol' regÍmental para o 11lllportallCIaS la pl'ensta em

HE.-\(:."\ü E TÜiOTElO

(Calculada em(in(o�mffhóes
--

a
i arrecadacáo da recebedoria do

•

Distrito Federal nOllro�-º��Transmitiu a ortlem da se
r'eucià o POlicial Especiul :!1::l,
A lta,ir Francisco de Paula, re,-

I
siden;te Bit rua Piratini, 368,
que, nas suasl horas de folga
trabalha:

. naquele estabeleci
mento, eomo mahtellledor de
ordem'.

. ,._-iI i'"

Mirbel, todavia,' não se. �'On-

lei e que 1!1l0 foram arrecada�
da., de\rido a falta� de. fiscali
z'â�:ão, prlncipa!mente, por de
llcieneia' pessoal.

---- ....---.

RECEBEMOS:

BICICLETAS ALElVIÃS
"ELITE-DIPLO1YIAT"

BICICLETAS SUECAS
"CENTRUlVl "

.-< PRECOS l\IGDICOS _'.
.

, -"

s. -lVWPEL & CIA. LTDA.., Blum:eIlan
«-» �ua.\15 de Novembro ]j 4 3 4 é(-})

HIO, 2:; (:\Ieritl.) _ .. o Cou
se'lho l'\arioI:1al de. Economia,
resolyeu designar ullla "CO'l11i'�',
são p8'l'a colaborar 1�0 estudo

-

du plano nadona! e seus a�-

j1éctus inLlusL"iais final�,cei
ros. A Comi":J,ão está cons

tituída dos El'S. Mario Pinto,
Ernani' Ccutl'in, Reualo Feio,

Ernesto Alvaro costu', Augus-
1.0 Pereira e tellente,·corone�
OsyaIdo Veiga.

PAP.A: A ALEGRIA DAS CRIANCAS E DOS

PAES, FAÇAM SUAS COMPRAS UE BRINQUE
DOS NA CASA QUE MANTEM ·AS U'LTIMAS
NOVIDADES EM BONECAS, AUTOS, TICO

TIeOS, VELOCIPEDES, JOGOS, TRENS ELE'

TRICOS E DE CORDA, BOLASDE BORRACHA,
REVOLVERES DE BRINQUEDOS, CARRINHOS
ENFEITES PARA ARVORE E MUITOS OU-"
TROS ARTIGOS PARA AS FESTAS DE NATAL,

.

-0-0:-

,Grátlca 43· S•./l. IDdustrja
..e Comercio, que lell1 o artiUo"pro.s
• curado pelos "preçosmais bara fls.

�lIJllnlllllmllnllllUmlluullmll""
:: AjUdar a Cámpànha. de::
:: Educação de Adultos e::
ª cooperar para o oro-ª
:: gresso do Brash �
.....lInumUlllllllllfUUlIllllllllltlUb'

IColaboração. COrn O futuro
governador de :São Pau lo

Lucas lV. Gal".::ez

NUNDI=l EXIS'-IU IGU�L

PARA FE�Ji)ASI
. � ".'

E C Z: E.. 1M iA S
" .;.

I

INFLAMAÇOE51
C O C.E ii .R AS,
f R I 'E I R A 5 I

ESPINHAS, ETC.

Gráfica 43 S.A.lndust. e (omércio BRINQUEDOS!!!
. «-:-» Ru.A QUINZE DE NOVEMBRO, 5 3 3 «-;.�

o MIIOR E MAIS COMPLETO SORTIMENTO DI PRlca
BICHOS QUE PULA1\{, BONECAS QUE ANDAlVl, 'TRENS ELE'TRI
COS E DE CORDAS, TROLES, TRICICLES, AUTOJ\!IO'VEIS E U

:MA INFINIDADE DE BRINOUEDOS PARA BRINDAR A PETIZA�
•

.-y ,

DA. POR OCASL�O DAS FES'I',-\S DE NATAL,

O MaiS RICO SORTIMENTO PELOS MENORES PREÇOS
, �

PROSDOCIMO SOCIEDADE ANONIMA
"�_._" RuA" 15 DE NOVE�l BRO, N,l) 9 o o "'_��"
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