
2!J \ Agencia l\lerid·.)
Atendendo ,,' cunvccação,- �,

provada. na véspera, O ministro
da Guerra compareceu ao Mo,:1_
roe fi fim de opinar sobre o pro_
j@to de anistia aos militares ex

duidcs dM, fileiras por C'l'imeS
pO,liticos, n que fez em ses"ão
sr,crct'J.
A exposição do gen03ra1 Can_

robert Pereira da Cosb foi rã..
pida, embora tenha atendido a
todas as interpelações que lhe
foram feitas, sempre de, manei_
I·'�' pronta e atCncicsa, tendo

----��----�------�--.--��------�--�--��-

DENTRO DE TRES; ANOS

Terão as nações dó Atlantico [Norte
um exercito de 3 milhões de 'homens

{'O:'\olISSAO MIXTA DE
DESENVOLVIMEN'f'O
i�CONUMlCO

Estipula o primeiro acôrdo as
bases gerais da cOú)eração, téc_
nica entre os governos do Br!}:..
sil e. do:?, Estados. t'nido�, esta..
,be�ece!!ldo que técni_c,?1'I dos dois
palses se ConSal;'l'ara(1 ao, traba_
lho üe preparar prúgramas eS�
pecíficos de incremdn:to econô.
mico em setores básicos COlThO
energia, transportBs e agriéuL
tura., Sabre Os resul! lIdesal.

: PeL �egundo acôrdo firmadO,
'ficou criada uma Comig.�ão Mi�
ta de Desenvolvimento Econo
nrlco. á qual compete, além da
]Jrepal'í.jção de prnjétos e pro;
gra.mas de des,envolvimento eco
nômicos previstos no primeiro
acôrdo, estudar os meios de re:
n1'Dver quah;quer dificuldade;> a

aplicac;ão e de;;-,envo1:vimento de

prOceói"o:3 técnicos, de a.côrdo
con os recursos qUe foram ob
tidcs pelo nosso governo

.
país e 'no exterior.

Aches0.11 espera,

llncompamilida�e reciprocai
--= � As",.; (JW!éllllbl'Jàntl -------�

S P_\.ULO, �2 mo ele :1 fez. ;)i"u el'a mais
Pode dizer-se que r) gene- I j.ossivel conseutrr que :1 [OI',·

1'<11 Cordeiro de Faria tomou ma de terra se vi se ídentí
urna delíbxracão que- já tarda- fÍt'adn cem as 1I01:lS, de uma

va . Tornava-se índispensúvcl iE_,'ccr[,ncÍa sel'úGca e de uma

dcsagruvar- o exército, mas' tnsinceridade calva, dístrí
desagrnvú-Io por uma forma: Luidns pe:a díretorn« tio C,lu}-'
solene, a'6ün espetaeular, 0::0-: l\lililf11' :'t Imprensa , â propü'i

, l,) duo, cll'ti<:;O;; H'di!�i,!o,� por

I C�ltUiliJ��t.;:-.\ �-·cn]fp;.::Q':: na Rê""
'J --l� .L:�t dlS:1

A. re\nlta que jfLldr,.:Ull fj�
� ;_lín� I On�2ei1ri\-IJ-; (ti. direÍorjâ
1 ,j" fmh iÜl1Jfdi' não E tanja
!.t:lu·. �du'-, r-ru ...,i (qthl :::.:to de
1(':;[0, tÍejJ!o!'Ú\eís) ([HL' ela
e,,;;·, praticando, quanto IJda
ausêneiu total ,b i',lte!i:i'gt:n
da com que ela se ]wl'mite
defendê-Ios ,

Ouern escreve :. -; notas que
'{ direção do Clnh lllaIl�la ao'"

[orna! lieverú ser 1!l1', suh-

InfUngiu uraodes danos aos :!G�:��:lllil:�:��;;iall:!�:S .!(-,;�r:���
menltai 'do

comunistas uma esquadrilha CJlf,r,:' _,,���tt�:;: d�-ieTI.t���
.

da Força lérea Sullfricana I i, 'HC"�i:,ê;t���:���'�:é�:�i�
_

I
;�:,::f_t rr!��uIil.-Ü, ern presen-

BE(JUJ. �[j (til» - - () \-If'�'_ i i so _ c'JüC�i1t1"aiidl) �1l:1' it-,i:=::t� L3 ue rílltür�fi!: sucessivos
.�

da A55�n1tJJÊlfl _ u.�_ i ... ��_ uuas s:ea;;;� �l,-__q=l_P.l:_t.-.._ !r�1:1U
__ J��p -. "� t_-l.iiliÔB inttrna�i.Q-

I eíonal ern-eana, I 'hang �l'a,k IIJUlh..-ü :10 nor-r e- Ou lH:a;tJt-1U fl111_
r -._ r _'- _,_ n - �-- e.. ".

l
_ __ _ 1i:U'- L'::, 1>1'0:.1:.11, ':.t:'l) ("OVi-lnO �

I desnlent!u qlJ� a .:-\i!:if..elutJleJf( � l:.ty tJ���._ ,., .. __ � """"' _ �

�

----o __ .. _ ..

'-

;;�__ .. r::r'estiveSfiP abandnnanrlr, a ('api�' TOQU1U,�Ú{U.P) -u:",·)i.- ,'li l'U\",.--._'-lUhl1 e_,re\eJ
tal. .Aflrrnou qUf- 3 ::"U::,rHYlf':lO 1;11 I\1!1f'. Art.hrn- a nunerou -m ·.L·t::i -, t�t' uma iao exa'ltadn cte=
doi', tll1balhOs nté jallP;l'o (. uma e- mu.nlcado que a:< fOl ,�a" uas fL",-1 a.-.:, ;J!-"rC'�so,>í.';; l:i.)j'tf'-'�o.

Naçôes' Unidas na Coréi'�, e-"· -

i t.itu 'I'" (-1 .... -

prátiea nrrmal, m',l,; que ü' le., I �,:,Ill�S C_,l'o.n rn a a I l e n2cluídas RS tropas, sul_cOl'2::1naS, N
-

U I Igislativo esp':ra conunuar em sofreram 12.975 baixas durantel:1ÇO<:� ,me as, ac la-se !'n? .:':'.
SeGuI. Essa declaração, npa- "o anunciado pericdo de "dil_ ccnscrencia, com a tradícão
rentemvnte, visa fortn.lecer ,!() sa,stre", de 27 de novemb 'I, a bras ileira '? Penas nssírn des
ânimo da populàção; mas vHi 12 de dezembrO. oersounllzadas, pe.a de\oção
de. encontro ii. resolução d.a pró; Aquel(!, cifra Inclu., m .rt os. ao !JotalitaJ'ismo russo, pode-1 prla Assernblétn de sarr da feridos (' (lGsqpúreciflos { '1 :1- r:- -

a ill-t�r-s'" ..
- - id"ais deI PàpiÜi:,l, ;IU ,"

.• 1 . � ,"�s •

e '

ç1ic.. ItrJo-d:llle, clt' lUStIÇa e de
"TOQUIO, 29 (UP) :- O Q?ar... Do total, 11.96-1 baixàR Ol':tnl ron\'i\th�:'i;l entre Os povostel Ge?erlll das, Naçoes Un�dafl SOfridas pelas 7 divisões d '" Es_

oue "':10 o :ljJélnH"io da ,'aria
comunica qUe uma esquadnlha tados Unidos € as outi'a� 1.vII I

j t
�

I N�'"da FOlIa Aérea Sul Africana. pelas "resta,ntes torc;a!' d g N�- e :.,{ eSt!:ll �ll-a
.

«as • a�oes
inflingiu grandes dDnes aas ções Unidas", [fllHlas? Narla eXl,3t8 de.�onso
comunistas na Coréia do Nor_ As baixas m: is pesa'· ,s f'e n:w,'ia ,·onc"co na ('[,,:.IdeIa
te. Foram atacadas tropas e v€rificaram na Segund Di'.·i- \'ermelha -- uma cidadel:t
vias de suprimentos. são d:! Infanta; ,: am riC::lna,

dentro da qU:ll ,'cmos banli.dos
cujas perdas to llizal'nJ , 4,131,
a maiot'ia na r:" rada ( 1. fr:n_ JS p:'in('ipics de segurança in·
te de Chongchor: '!la lordeste <ih'idn,lI e t'cdetiYtl.
cJ;a Coréia. O (liLi'll0 !)L)l::lim do C:nb,
Vêm depois 'C_" dua, divisões I dirigido aos jornais carioca!)

envolvidas na r( rad� do cel'- i_. tllll:l p{.�,;lI;� de dat' dó, pela
co chinês na ár _t dÇl r�serv.::_ lilc'ciio,T;ctade int.ele('tual quetorio de Chosin - . Prml':ll'l DI_

'I" d I� '1'
,,,. 891 ele reYEl:J, JepOlS a .e\ s-

vi"ãn de FuzileÍl· s, com -,

'1'
- 1 ·1' f 1(Concue na :etra 1) ln do (, Ul)

, ,\�J I ar l!l:'el' es-

t:rito Ullla SC'l'lC de arltgos de
�undo cm f<1\'0t' ela Russhl'
(,'entra a� demo;:racias o('iden�
tni<; e toda a ill!jJl-eDSu ha
vê-los 1l1,u'cado li rogo, como

te' Ile'l!lw!!Il', di:' inJ'iílrlídad(-

1;'1 púll'ia - ;! {,lI'(-tUt'j[l dec:a·
.. ra (!l1t":. o,� nt�l11LhH't ,+ontr�l ar ...

. fJi�O� lhj. ''-{,'"lf.. _"-lJ'��:;�} dí� -!\l!hlJei""
J -. I

,!adI:> 115o P'I""f1111 d,- pi'et�-.;"
Se /1(1(10 - Illierpela('{ics do {fal. Gn' , All'Dl1tezro lo, jJara E-xtl'3'.',IS:ll' JlJj YOH�

I ' .. - j ".In '\s claS"t'" "l'lUlldas
�os proJeto" nuo l1l'�nd()u qual- "m", «, • � , .. '. ,

que!' infol'm'açã� ou ohje<;ÍtO, N::o !"(ll;;.mdo. J]('gàr ã· eXls�

sobre os mcsm.\Js. Teni o E',::_ f,�I;J[Í" dos aL'iI:�o'� o') cOlnu

cuOvo OS �'eus vetos aprovados l'i�tas da "-'asa !om:llll \Hna li�
pelo Legislativo e s'" pc"deu ]lha oh:iqnn dl' defesa. A im
recent2menie um, da AeI'onautL pL'JlS:' (:,rioca e paulista ,mos�cu, foi por clnissão do gO\'er�l(), tr�, iHlllC,J yontade ,]e ajudarO legislador não ]lode saber

o t:íul" ]lo]' isso, quando a
da incollVeniellCia de um pro_ ,

jét.o se I) Governo através doS HC'\'Í'.ta do l:lnb se sal com

';:onclue na 2.a :pga. letra G) i t:Olll'Íl!Í n:, 2a. pago :etra A)

SOB.

a Ú1C01'poração d e tropas da htgosla7/l:a;_ e Espanha

causado ii melhor impressão a I Seguiu com a l!al,wra o se�:a�
illítude do. titufar da pa' (3, da dOr Goes MonteIl'o, que 10,1

Guerra. �obretudo pnI'4u,::" em aliás, o unico representanLe qu.e
tOda a sua e.,'Cpo.sição limitOu_se ocupou ii tribuna. Tambem d!_
a expor' o ponto. de vista milL l'igiu algumas interpelnçõ'l� ,:0

bl',' sem insinllflr, sequer, como titular da pasta da Guerra, sC'_

deveria Ser apreeiado o assunto 11re a maneira como vi::: .a J?Os
pelo Senado. "ibilidade de serem atendIdos
PROJETO I:.JCONVENIENTE Oe ClJ:SOs qUe a anistia procura.
Logo de j,nício, dizendo que va ate,nder. Nas consideraçõe,s,

dava sua opiniãcl como Ministro entretanto, o representante ala_
da Guerra, o g2lJeral Canrobtrt gOano não deixou de, novamen

Pereiru da, Gosta manifestou.se te, se rEferir ae seu ponto ,df
contmTio ao projéto, par con8i_ vista de qUe 'a missão do Exer.
derá.lo inconvelniel1te ao ExércL cito tem sido desvirtuada por
te" A anistia nele cOncedida é muitas lei,!'; vobadas pelo Con_
ampla, bCneficia,:}do não ap�nas gresso, Este tem aprovado leis
os atingidos por crimes políti. que alteram a estrutura militar,
COS, maS! os excluidos das filei. desviam seu objetivo e já temo!'
ras p::r faltas dJe várias ordens, até "generais da praia".
A seu ve-l', a le,gislaçãu já exis_ Nessa. aItUll'i1 foi c orador a_

tcnt!), sobre anistia, f sufici2nte parteado pela ,senador Berna!'_
para atender ã' sltua<;ão d0;3 in.: des Filho que lembrou que tais
tere;O:sadc,s, ba.stando que estes leis haviam sido votada,; inclu_
o requeiram, prov''tndo sua fé sive com o benePlacito do ora_
democrá.tica;' A amplitude da dor, Desconhecia qualquer ati_
anistia concedida no projéto em tude ds represe,!1i'::nte alagoano
debate é tá,] extensa que um ca· contra as referid::ls leis e nem
>dete excluido da Escola voltaria mesmo o cargo de membro da
,ás fileiras cOm o posv d? m3- Comissão üe Forças Armadas
jO'r, sem mesmo l.e)' feito o C1U'_ aceitou quando foi convidado,

SOl�;1,,:'l e"cplicacões do Minietl'o 0pMISSj\O DO EX�'JCUTI�?dn Gu0j']-[t furar;1 respo�hl ti 'UH
.

Dr �u� \'ez� O �,l;nildCj' 'ê1"_

apn,I'te áo ,sen3dor V€rg,nifjuol I ren-,a de c;OuZfl, lambem em '3_

Wanqerley fim', ao lYu,,'n,.: iem- pal'�o, deel:fl'(Jll (jnc:1? CJlllpa
00 flW' <fa�'i::l lH'OnS�:'o de fá d('_111�VJ�1, era d.e, I?:,,:"UU\'O .que�fiDcrátlca, desflj(]vft �":!_)�}' ,('011JO! 1]3'0 V:__tSII- :IS lP1S ln('OllVt�l11e!l ....
�ünced(lr_se :1íd::'�i:L ;1. HJldtr/'! te;::;� 1� cinrantf: ��aI1��:t:1.�
nomens <lU" {",tal) !JI';jtw'lll1e111€!

"O' EE UU
ii! iii

d·:���t" �f�i;J,�t;!�,;,,�;�� evem OS proporcIOnar 3JU a
���:'�i�������::7.�:�·:����r:::���l aos seus allliladlliilos Iilde Iodo O" uodo'

"
em ultima m;,;tancI:1. as '\ IL_
mas,

.

A exposição do mklisixo Can_
rlCbert Pereira da Costa foi con.
siderada muito c1ans: e explicL
ta, tendo mesmo {) titular da
pasta da Guerra .respondido
com muita precLsão a todas as

interpelações e pedidos de eS_

clare.cimên,tos que lhe fOl·.am
feitos por varios senadcres.

vVa!"hing1on� 29 (UP) - I meus, se111 contar '�fêtivos ju- J chal Tito as que seriam colo-
Anullcia-se que (} sr. Dean gosla\'os e espallhóis, que; po- cadas sob a autoridade, de Ei
Acheson dedarou :i Comis· del'iam eveetmúnenle reunir- l'enhorwer mas que se eSpera-são do Exterior do Sen.ad:o, va que as mesmas pudessem
em ses;;ão_ secreta, que dell- 2H (UP) f,arliçipar ativamente das a-
Iro de trps anos as nações ç{p:;.s defensivas dos aliados 0_
}Itlanlkas terão um eid,entai". Alguns dos senado-

de 3
_
milhões l'eS presen tes decl'hraram que.':":'=':'_":;:;"�';_::___;''':''''_;';'''':::___;'�-:'_-----'--...,..�---'----�-------

:\('be'ol' teria se referido ás
(ropas espanholas ('omo po
dendo êl'entualmente vir !

reuni!' :lOS aliados oci(lentais,
l11W', íl,','escenlaram que essas

trop:ls tllllibelll como as da

,Tngoslavia, dia estão l'onla
das na ('irra (le :1 mi,hões de
homens adian tada I)QJ' Ache-O presidente Truman, que se

lJ'cha em sua cidade natal de
Independence, enviou uma men

<:agem de N;i;:taI a tedo o mun_

dO, através da- emissora "A Voz
da América". Truman congra
tula_se, na memsagem, com os

pOVOS dos Estatdos '1i'nidos e de
Gutros países do mundo pela
passagem da data maxima do

cristianisMO, Em seguida, rea_
firma que não medirá esforços
na atual g:m'Ve situação mun_

dial, para manter a paz em to
do o mundo, O chefe do gov2l'_

"(Cosclue na' 2a, letra J)
mnr'eil'a
tropas do lllHl'e-reuni,' as

WO[FF
DE ACO IHOXIDAVH

talheres finos que dur<JfTl uma eternidade. f

uM i'!l.O!l.uro P,GNA'!:AIII

Compra samprs o mesmo modeio

���WOLFF
DE fiCO IHDX:IOnVH

em peças avulsas, para facilitar C'l

formação de um I indo Faqueiro-!

Franco não quiz sacr ifi&ar
a neutralidade da Espanha
Gibraltar i1lão, pO,ssui! maü valor; est1ratégico
NOVA YORK, 29 (Por L2roy I menOs ))reQ(;up:�dos com <) tipo

Pape, COrl'espondente da

Unit€d, d",
gúve"lO eX1Rtcnte na Espaw

Press) - A decisão de mandar n):a, que <'01l1 " pr_oblféma ;le s,a ..

Statoni Griffit como embaix.a- Ikc' i'e 'Jquele pa '] ("br'a dl';_

dor norte ..Gm:?rican'J na ESP3- posto fl cooperar ('Iii qualqu;-l'
nha, constitui realme,�lte claro futur"" guelT,l C:Jr;Tl:L êl RUS5lU

con,vite a Espanha para incluir A :msp::wha po(lL'l'[J, f<lJ'nCC('l- ,ha.
ag .suas trinta divisõ2;.;;, no pblDO ;�f:·.:.5 �ll:::[e:iS lJf:!VillS a!I!:"jrnentc. ;:?",

clt?: defesa o;"idenial. l{{��r..:� vel� .-:. f� -t1 ;}1 ....g1f'li'::.. quiça�
se de fáto tBrão a virtut1e de ba::,"� rPITi:E,rj_f'·� qua�i
�3.:Zêr os russos pensar qü;:' _f:'t"', ;ncXP�17fj.;Jvel dr:;-; _PJ.l.l�U::i ;.:?

pelo eontrário� será illtel'prera- Bcont[;;eer ti pi�l·. e B j/l-an�a.e
do. POj� pAOSCüli eOn1G Unl3. pro= iJ Itália ��lcUE!.td.rEnl ,...:iÜ e:�e;;l""
vocação� I\Ia cêrta que os E3ta- ll2rm�!1;O O_!.[trQs::;lm� a ���
dos Unidos nesta altura e,,-ta:]dO C:cnclm Ha �a- pag, letra ti .•

i1fi111i!esta·se O senador 110 r'te-americallo Robert Taft
WASHINGTON, 29 (UP) - \ Por outro 1,:, do, outros s=na_1 Vl'C� <lo mundc". Também para

Um dos mais influentes leaders dores americanoo do Partido q sen'1dcr I:ev�r('tt, a d2PS� ,dO
da minoria repUblicana, no Rcpuplica,n'O se cnostraram de ?ceano _ Atlant,lco e do pUclflco

Congresso, Robe.rt Taft, sena. acôrde com Hoovl'or. O sr, Ed_ e o wuco l�lelO eom 0_ qual o"

dOr p,elc Estado de Ohi,\), d,,_ warcl Martin, afirmou que P[ll'- Estado,; Umei,,, po'iemo prote
clarando-,se de acôrdo com os tilha dos pontos de vista do an- gel' sua prll'Pl'ia segurança, E

principios gerais anunciados tigo lJr€sidente, acreScentando: acrescentO).l: "Et evidénte qu�

pelo sr. Herbert Hoover, afir_ "Não devemos disp-ensllr nossos não deveriamos Innnter tr,opas
U'lOU que não aceita contud,o a golpes". Arthur \Vatkins, ou. na EurOlJa, a me'!'o� que OS po_

limitação da defesa da América tro senador, afirmeu que Ho- vos europeu:'õ qUeiram d�fendEl'_
de Norte( como o propôs o an- OVl'1' "lançou um apelO �on,oro ii se 'Por "en,S propriOF. m�ics, Es_

tigo presidente dos. Estados U_ América. pal�a que se una· numa perô, tod _ via, ':lue eOsa vont,ad�
nidoS'. politica I'ealflSta capaz de, ,salv,�r se revel" pr02:Iman1o'nte, pms e

"Não estou de acordo com o pais e preservá_lo a afim d3 ess�nci;]J para a nossa seguc'ar:-
Hoo:ve,r disse TaU - S07 que contimr.e o seu PilPe1 de I Ça que ::l Europa permaneça 11_

bre {} fato de que nossas linhas guia e defe1Jsor das nações li ..
_
\'re",

de defesa d,� America deveriam
ser EstabelecidaS somente no

Pacifico e ;no Atlântico, Acho,
[\0 contrário, que devemos con_

V'lllgooa pela "Folha da Noite". Prosseguindo em suas declara- tinuar proporcionando nOssa a-

ções disse, ainjJl.ia!. o sr. Bia.s Fortes: juda aos nossos amigos e alia.
"
,.

. .. _ , .' dos da EUl'o.pa e ,'1' outros F'O\'OS
� A perspectiva de nossa parhclpaçao !lO confhto, leva o

do mundO, ten\r1o, em \'i1"ta seu

g'ovêl'no brasi)eiro a adotar várias medidas. Teremos de intensifi_ f�l'talecime;lto contra a a!7re,,-
'- . . -' .

'I
sao. Acredito que, se seguIS�t'_

cal' a produçao de determma,d,os !!ll'bgos C3.S0 "" poslhve ::t, des-1a- mos e,;sa parte das sugestõe�
dorla emergência, prlVar.J1los- da importação de outros, límiwx O de Hoover, ,acabaria�u)S i�?b_

t
- ... .

,,' t 'b
...

d d' dos �em amIgos n() mund....
Consunl'o de, ceI' as l11N'ca<'Ol'IaS, ruelo,n'ar a "IS ri Ulçao � Iver- • -

-" _

-----_;.,;....-_...._........ ,lf !laS utilidades que não chegam para todos os' ql1e ,se liguem ás

Procura da l:
necessidade�, da dpfesa nacional e aO esforço de guerra da. naçãO;

fazer .o.tocltS, exportar matéria,r: primas. e gêneros de aJimentac:ãol

"Ped"ra da para os n'ossos J'lUados. etc".

,
- "Nosso aparelho rl" Ü'au.c,florte - prosseguiU o ministrv

Coroacão' da JU:'óti9"' � terá tambem de �-i"l' �ljustad::l às t�O"aól ci"cunstal1�

Londres, 29 (UP) cias e po.stÜ' a. serviço do:.; gr;1'VBs prol5Iemasi de abastecimentos €c

A procura da ".pedra da distribuição que irão surgir naquela hipoLese, ES'SãS providência.:;
Coroação", roubada do jiij estão sendo estudada:;, pl;mejadas e concatEnadas pelos várics

\.
trono da abadia de

órgãos C'OIDn'(Õtentcs e IThteressados. 'Ihls são, por enquanto, as
Westminter, iransfor-- l;' I

mou.se agor.a, numa ope� rn"didas que se estudam. E nesse .In'opósito a colaboração da im.

(Conclui na 2.11. pág. Ierta:l'r) pre1(<J,a será inestimtí.veJ",

,

I BImnenau - Joinv"tle I

Viagens rãpldall e lIegurWl IIÓ I
no

EXPRESSO ITAJARA
Rua 15 de Nov. 819 - TeL 1455

AdoCão imediata
emergencia

PERSPECTIVAS DE

CIPAÇÃO

de
medidas

pelo governo
lVOSSA PARTI-
CONFLITOIVO

if' s. PAULO, 29 (Merid,) - O governo brasileiro examina

de previsão e de previdê'ucila: para a hipótese de guerra,

o sr. Bias Forte.s, Ministro' da Justiça, em entrevista di_
medida�,
declarou

-.Comissão do CeD Dário
Automovel
I S

Rifa do

., Não tendo recaido o nUl1lel'O do primeiro
premio ela LotE�'ia Federal de Natal sobre mn nu

rnet'o da nossa rifa, avisa.mos :1.0:-: interessados qt1::'
a mesnla correrá novamente\ no s,'ibad(>, dia ;111-12'-50,
ficando estabelecido, ainda, o seguinte:

Cana num:�'o da nossa rifa vi1ledt tambÉ'm,
lJara os numeras que forem :Ulieiúll:ldu:-\ de
5.000 ou muUip:o destes, na L'Jlnia, Fuhtl'al. (P.
cx., sÍ 'Caí o numero 38,542. :m-, 'Colel'i�,. F'Ç>(l�tal, o
numero contemplado da n()f�;'a !'iLI 7<� r:! �j 512 Lê,
38.542 - 35.0(0).

13hilnellflU, 27 doi Dezt°ínbru \:!:;! 1950
A COrvHSSÃO
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sensacional

- Preços

,

OORRIl'.tO.
aOla MaranhíLo. .. I

Peta presente ficam ccnvídadcs os senhor?s subscritores,
de ações da sociecJo:l:de acima referida, para se reunirem. em

primeira convocação às quinze (15 )horas do dia trinta {30}
de. corrente mês, na RUa São Paulo Nr. 1731. nes,ta cidade
de Blumenau, afim de. delibe1·::.rem sobre o seguinte: 1.0 -

Diseuasão e aprovação da-s estatutos sociaiS; 2.0 - Ccnat ítu í.,

ção definitiva da Sociedade

BLUM:ENAU, 21, de Dezemoro de 1950.

JAN W. VAN DE

c

Profundamente comovidos, temos a dolorosa in
cumbencía �d:e comunicar aos nossos parentes, a�

migos e conhecidos que no dia 23 dest.: mês, fale
ceu na r,esidi Üeia de seu genro, sr. Osvaldo de
Carvalho Ramos; em São José, nossa querida mãe
avó e bisavó

"

'

,
DA. L' Y D I A STEINHOFF

na idade de 83 anos .e 8 mêses.
,
As famílias enlutadas - Osvaldo de Carvalho

Ramos e família ...:._ São José',
Francisco, ErandL'e fámílía - Curitiba:
Theodpr Sttllihoff ,e família - Blumenau.

C R] R '1'! N li
-=--�-- ----- ----........._ __

ANIVERSA'RIOS

Anivprsaría-s,e no dia de hoje a sra, Yolanda Rahn,
residentrt'em Salto Weissbach.

,

HORN-

..�

I \

'Pronrisro Treskti Ior. (' Senhora
I
I .

. ,;

Apl''f,i!'l'ltam aos seus' parentes e pessoas amigas
\rotd�':':f\B Bôas Festas t" venturoso Ano Novo.

�
,_

.. j.

- Ciínii'3 TtlédÍea..
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS

,cm�SULTO'RIO: ESQ, 'DAS RUAS FtonlANO PEIXOW.J:
E SETE DE SETEMBRO: N

..

RESIDENCIA: A' RUA SÃO PAULO, 240 - 1.0 andar.

:.�rihtllnmllmUllmmmmmm!IIl!lllfmHIII!llnUn,mmmmmmw=
- -

I D',. 6ebhardt "remada I
g(Das Façuldades 9.� Viena, Austria e Rio de Janeiro) lÊ
ãCIR.�GIA, OPER_A,ÇÃO DO BACIO; ESTOMAGO,E
êVIAS, BILIARE�. UTERO, etc. - Neurocirurgiaj lê
ª --: Móléstias de senhoras alta Cirurgia -- É
� ConsÚltias 'p.o Hospital: tias 9 às 11 e das 15 às 17 hs. �
;;-:-l,Ilumenau; -:- �ospital SANTA CATARINA -- :s
..lIIIJUlllllllllllltllllllllUlllllJmnUmUUlUlIlsmlliullllluunUlaulmn:::

CQnsertos em rádios de quatquer marca. Montagem de rã
dioa de qualquer típo; Venda de peças e acessórios para. rádio.
Vend,a. de válvulas Americanas e de vâtvulas Pl1illlpe HO!1:ln
dezas,

RádIos: 41versos moderoll é maeoae,
Rádios: usados "ótima omi.sião". '

Rua '1 d!'l Setembro, 4 4 D (13)

BLUMENAU

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



DA
Noticia. ,baAant" sensa.,

cit nat surgiu ont?m, cem o

pedido de dornlssão feit.::,
pelo 0\', Fr�,n('is(';) Lnx, 'pt'e�
sidi'nt-' d.� U;c'" Blumer. ii
€.:H',e de De�1�0·�t 0-,. 1\:IotiVr_j.'i
particulaccs 1?Y!1!'nn1 o .ç·tJ_

nhecido mentor a t.al dect.,
são. Aguar-demos ,S [lconte_
emento"

�----�----e...''''''''__:- -- -----_-

decidem-se
ou com � eon ,

1.r, gna]. Ainda

no.s IEmhrllm{}� do campe,J
nato do cEntPnúrio, Cjllandu
no embate fin' '1, em pOII_

COS momentos o super�

campôão, liquidou seu a,:'!tr;:
gonista, assinalando tres

goa�5� ..

Tudo é possível. Escore

apert.2do, enlpat� OU' gOI.E'�'
de" O í'utcbnl tem dI::, o
m esrno. Dele l"jrc, ,ve-nl as

maiores SllI'Pr:'Z2.S. Esteja-
111'0,<; jJI'epnl'ados para D que
ví=r e não nos �'urpreent1a
JJlO,S com U plj�Cal'd ue�t·�
m3gnifícI) Pl·f]lo de amanhã.

AS DORES CESSAM
COM TO G A I.

DelEs nos múscul.js c nus

art:cu1:tCfe,<;. sej:J111 d" IJ! 1_

gern r-eumát.icn, UE "l';tig-. ,':1
ou gripal, não l'esist0111 a

ação de TOGAL. Os c.rrn

pj-lrnidr, I de TOGAL a:uam
com }""apidez e segutnTi�n.
TOGAL elímína o ';Í.cJcl0

'I'úrico e não aféta o q'ga-
I

nismo. T O G A L, f·i-�pe·
eíf ico de f0f'liíU}a i'.1lh:a con-

Itr:=! 118 dOi'e�;;;.

Pi':eparcj 'Rua ,«boW1e,? 'ou «ponehes para
tal e Ano Bom com Bebidas 'dá Cerealísta Cata
rinense ;

Soda Diamante dz. 18,00
Agua Mineral <é 2,4,00
Vinho Liebf1'aurnl1ch ) 120,00
Vinho Eh: fio Dfcllel' » 120,00

Conhaque Dubar litro 35,00
'Conhaqué Dreher tC 25,00
Estoque COillp\:'to de outros vinhos e bebidas

geral.-

«CEREALISTA' CÀTARINENSE»
Rua 15 de Novembro, 870 - Fone 1306

Hoje a t:;rde com í'r;!"o :I' I tOI'('edore.� j;'1 te riio ê! "poriu- I idl'i:J du [)III" ';L'l':í :1 :111;, dr· [l.

'15 heras, na p;'aça de' espor- nid'Jde de l�dir:ll' (' trr HllJ:J '111:ln!I:J.
tes da A lameda Rio Branco, - � - - -

. - - -

-:-_=-=.::_�_::_--=-.::::::�.::.
IeJ'elllOfl a )"lele,ill rle aspírnnte:
C1] Ire uivi-vel'des e 3:\,i_ 1'\1

'bl'es.' Devldo ao grano'!' f'âJÜ1'
\'einanie, o cotelo em questào
{oi nntecipudo parn hoje, 101'-

Err:nr}-o-se dessa íorma, mais a-

lraenL, de vez que os jognr!u
['U (�::glft(lí�nte�;, livres de IIlIl

c'; I, mui to forte, terão possí-
hiJi.dades de produzir multo fone manlml.

horas. e das 17 horas em (!iant) frangos, marrecos t'

churrascos a espeto. Todos OH sábados saráa uma
santo das 21 horas em diante;" eom ótimos discos ,

na nimovc que nâo é verdud,-"
como podem are"[31' os mem_'ibros da comissão".

- ---------------------- ---------�----�-

De grand.'
-_--'----

((III ntntos

.....

as 'partas do
o ultirno:coleÚ'LJ(/ do (fal1.1i-'7'erdi"

Healberto José de Campos: 1.0
Caxias, Fu- Tesoureiro, Altamiro da Silva;
importnute 2. o Tesoureíro, Ernesto Schel

ler ; Secretárlo Gera', Waldyr
Hibeiro: 1.0 Secreí ario, ElVi'
dio Rilte�:; 2. o Secretario pf,'l
cirlo Hugo de O!iyeirll: SeiTe
êuri'o Sindico, A:do :\1;)1'

(fUlird,; ]'irêiol' de Pall'inllJt!;U,"
João Kalef: 1.0 SelTetúriu 110

Patrimon.o, Herbert Srír\Yln'tz;
Secretúrio Social, Pas('hoa!
Cuerles Rctll'igll'e,·': Secrctárie
Geral de Espor-tes, \i\';l :tPJ'
Mever; 1.0 iS:eeret:írio de ex

portes, Huns Maver; Repre,
sentante jtlrto ii Li.ga Joinvile
rle Desportos, SelJastlfllJ BJ'a-

Cel'al, I ga.

mam no campo, durante um

ínlern"'o <lo jogo" o novne de
seu Estllc'a ao lliCSI110 tempo
qll'�' 10:-[1111 seu hino oficial.
<FOTO CSIS)

.Acontecimentos '

dcsaaradnueis mar cartun

_ VOCÊ tem uma respnn-

PAlitA tombater l1li toa
b�i�&I de seu filho, dé:-llriã
Licor de Cacau Xavier._
Muitàll geraçõell j' COIDpi"'"
..-"ram. a e;nmde etiéidll

- r
-

=

�

dlstrlb�

SÊDE E
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fiQ)i:'i., 2!' fUI') - ()

gO-I-
ea €:<;1 srna . D&POiS de tEi' ':i'

'\'crno de De Gaspeei obteve namcíado que esl e ponto dE'

nova vitoria no Pafhnnento visln roi cornun icado a rodas

italiano. POt' 27i! valos contra as potencias aliadas. Síorza

136, a Cnmarn dosi Deputados' insistiu sobre o fato "lamenta

rejeitou uma moção da mino- 'lei" de que ausente da, ONU,

ria da extrema esquerda, con, a Ita'Ia não teve a possihiHda
vídando o gabinete a alterar de de fazer ouvir �!ua voz em

sua politica externa. Esta, foi favor da paz, A respeito da

antes defendida da tribuna da paz. A respeito da situação
Carnare pelo chanceler Oarlo no Extremo Orier.>te, Sforza

Síorza, numa sessão ngitadis- exprimiu 'il opinião de que os

síma. "brancos em geral pagam na

Roma, 29 (t:P) - Uma mo

ção de confhiltr;a na poi1tica.
externa do governo foi apro

vada hoje peb. Camara dos

DeplüJ.dos, por' sclamações. ct

pÍJ� acnlorndos dehates .
1\

f€5SaO 'foi t umu.íuosa. ,\.k,

fando a agitação das bnnr-adas
comllni,I!ls e sociaQj<:l'l Illajori=
taria, o cI,efe do go\'erno, SI',

De Casperí afirmou fia tríbu- Caniban Ira, de redenção das forcas populares
}J;1 que o governo garantir-in a

'Paz e a segurança lnterns a Recife, 29 (Merid,) - En- do povo potigunr ú sua atitude.

qualquer preço.
contra-se nesta capital o sr. rompendo com os amigos e ali-

Roma, 29 (UP) __ "ÍO: dese- Silvio Pedro"I:l, vlee-governa- ando-se 'a antigos adversarias,

[avel e mesmo necessar io que dor eleito do' RiG Grande do dai re"tJltando a esmagadora

<ceia circunscrito o conflito na Norte. na chapa do sr . Dix- vitorta do candidato da Alian-

< ' " d 1 r. sept Rosado. �a Democratica, sr. Dtxsept
_ ,SIa - ec arou 1l�1 .amara R 1 PSD

de Depu tados, da Italin o con- Falando á reportagem, dis-
osar o, com o apoio do ,',

rie Sforza, ministro do Exte- !'e que a del'l'ota do. governa-
PSP, PR e PTB.

-- "Nossa' maioria, declarou
rior. concluindo, em nome do do los' V la leit de

"'.".oyel'l1o o debate sobre "ali ti. "I:'
. e are <, no ]1 I o o >'1'. Silvio Pedrosa, disse:

,
I' ,) ne outubro roi a resposta il2 mm votos num e'eitorado

--- ...... --------�---�- de apenas 1711 mil. Na capi-
DA CAPITAL tal centro, ria drln intelectual

D'averio del'X'gr a Polootlg Qtg Terezg ���l I�������:e�nl��'en�o�:al�;l11n�A
I

b Vo u U u � u o u. II ��(�:J�gi�=. f��:(��/i�����:�!��s (���

cerca �e �o �nentes' Jla' resta�eleCII�os �i��{�il�:1 l��:li:l���;���a 1:��l1��e�:��
ção, na aliança feita pelos
três grandes pnr-tirlos .ehefia-

CAW DA SACADA O COLE'IOR DE RIO CAPINZAL dos pe.os SI·S. l.:Jfé Fi'Jhü,
Georgino Avelino e Dixsept
Rosario" _

. China e na Indodchinla o pre�
<;0 cego dos velhos eoloniniis
las europeus, preço igualmen
te pago pelos americanos, em
bora estes jamais tenham de

Sejado colonãas e dado liber

dade ás Filipinas, Comentan-e
rio a recente confer-ancie, de

Bruxelas, o ministro exprimiu
a. opíruão de que o primeiro
de seus objetivos foi .preser
'lar", a unidade moral! da Eu

ropa e dos Estados Unidos.

Admi,istrador consagrado o

governador �otiguar eleito

Os liJémIJl'os·. da Secretaria
Em tomo da

.

das Naç!{ie<1 linidas que se en-

do novo governante potlgua!', contràm. na -Córéia foram os

(! SI'. Silvio Padrosg disse: primeiros a contrib. ir pada o

-- "O governadol' eleito é I Barco de Sangue no. 411fí da

um admir:js�rador COnsl�gl'ad? Ol\T, administrado por volun

r,OI' sua brilhante atuacão a I tários da- Cruz Yernl(�lha, .. \_

frente (!'a Prefeitura de Mos- qui 'se ve duas vondorus da"!

SOl'Ó, segunda cidade' do E'�ta-l Nações P{li dtÍs1 em

r�o: on�e. opel,�ou lima, :erd�- nhia de �nferrrie.iras
lado, o gradil cedeu, arrastan- lelra I e"\ol�ç:lO admllllsfrah-

f
Ycrmelha, olhando como uma

do t'onsigo � eOletol',. {) corpo va, IndustrIa. mD�'O, de .larga cole"a f"'l' su cc I'" 'I'J
• -

O
f
..

.. - . . �I f�
-' o� ..... �. a ' . ..Jd )Ulçao.

01 amortecldo em sua queda VlSàO, InspU'a p.eull. cDn lança Banco de lSâ11gue foi 01" 'nni_

I fi
.' nos quP o clecreram devendo d

. lh�
g

pe os w<; de energIa, Mesmo 1 t f
"',

d
za o em JU () passado,

.

._. rea meu e, azer uma nTan e �ó t fi 1 3"
aSSim, () colplol' estatelou-se

I I
' . t

-

A
-. '? t

- meu e loras, por I) mu

na ca 'çada recebendo fe;'imel1- H( mlllJS raç'ao, ,1.IaS, ""men e i'heres de sete nacionalidaães,

ios ,qenel'"lizar!o'< sen Ifl'�yj=
ilm gran_de udml�,lstrador. li?- para fazer freLlte à situação de

.,
' 'N .1 dera salvar o Rio Grande .10

"aoc N t I ·t
-

. OI' c, (a SI uaÇao �m fíue se

encontl'a. cOm uma divirla d€
111 i I h ii e $> ri e cruzeiros

milhões de cruzeiros e um

"defirit" or.;:amenlario de 10

milhõe�; devendo-se acrescem

ta!', ainda, o inadiave: au

mento de vencimentos do fu
cionalismo pub:ico, numa des
Conclui na 2.a pago Letr�l E

Fpolj�·, 29 I�le!'i".) -- A I \'iatlos <10 DerJat·talll'el]!o de

Companhla de 'I'runsportes Ato- P"tdl.ol-lia e Anutoml., da Fa

l�eos C�ta�:iIle!ljSe� inaug'uJ'oll_ li I «uldade de Medicina !IH lTni-
Iinhn 1,101 ianópolís Tubarào ! versidade do Rio de Jan 51'1).
_o. Porto A:egl'e,

e

Na Pl'aça (la GaulIe;l':! foi para elucidação lia caso .

cnconlrudo morto o magarefe
Aloif'es Alves Andrade, igl:D
raridó-se ninda se " trata de
crime 011 ncirlen te. Foram re

lirados do cudaver diversos
1 raqmontos <,fim de �121'em sllh

metidos a exame ,11atollo pa
tológico, ser:do os mesmos en-

Adiando-se o sr . ()SClO' Vi
eira, coletor de Capi nzal, 'pa-

.est.rm.rlo encostado ao gradil
t:a sacada do Te"tlllJ't) do Es-

BICHOS QUE PULAJ\,f, BONECAS OUE ANDAl\I, TRENS ELÉjTRI
COS E DE CORDAS, TROLES, TRICIGLES, AUTOMO'VEIS E lJ

l\íA INFINIDADE DE BRINQUEDOS PARA BRINDAR A PETIZ.'\-

DA., POR OCASIAO 'DAS FESTAS DE NATAL. :. ,

.

Washington, 29· (UP) - No
Ibicia_se oficia:meTI.te que a

llróxin'ia conferência dos chau
c·elerp.5 pan-ameriear.l}s toma
rá o aspecto de uma verda
deira cruzada conlra o comu-

o esgotamento
das democracias
(De UIll olJsel'vador social)

Ajude a edificar umíl soeie.
dade' moralizada c enriquecida
em ,seus valores de cultura

COOpP!'3re na Campanha de E
dtlcn.ção de Adultos.
Homem inoi ferente

constro'i.

En'ont";j·se uqui () SI'. Ave

.

Não podendo �ustenla�'-?e. a 'lino :\Iiguez. médico do Sel'
SI mesma: na Ylda yrh�lcl31. \'i�:o Nacional da LeJlI'a, o

Em que ,,!ve, a HusSIa SI! el1- qual vem lWesidir a Junta des-
cOl1l1ra flalda '110 '1lnno mt::CI'· linada '1 dar all 'I '1- • I
nacional, sustentando lIl1la al- oitenta 'do�nte

a

t; (�\� � e
mosfera (Ie guerra, que leya

f ' . s. q e
,

e\ er,1O

as democraÓas IIÍ\Tes ao es-
c.elxar a CoJOUla Sana Tere

gOltamento. Logo depois da 'la, completamente curados.

últi�na gUelTU., (]'l:Ul1rlO ainda ---.,.------.......-----.;.-�------------...;-----------..;....

a Europa testava. com os S€�lS
Qrandes 'países: fumeganles, e

em ruínas, a missão d8 Rus-

Eia foi unica e exclusivamen
te fc'ita no sPlltido de mano

ter essa ruina, esse eslado
de de�Jespero, (k fome e de
misérb entiio existenles. A

reconstrução da Europa. ]105-
;;ibilitafla [,rincipalmcnte pP�t)
Plano :\fal'sh:lIl, dever'.a ser

impedirl:l :l qUill(fller fll'eço, A

custa da Europa e�gotMJa qllC
:ria a Hnssia esgútnl' tambem
Ih Est,ulos l;nidos. qm' fica-

ri:llll ilhados nE.ntro (Ie si

mesmo';, aumen t81�,10 o núme

ro ,de sellS rlese:npregados,
...riando situ;l<:f>es sociais ir

rem�di:íveis o se desorientan

lia, pOl' fim. poli t ica e soe i<\:-
mente Por isso, logo denÜ'ls

da gn�rra, os comunistas fi-

zeram ",1 polítie:l !In müo e"-

fendichl <:0111 o fito de se a-

poderar dos governos e para

ter ma:iores fllcl:idades no

trabalho de sabotagenl tia

jlrodução americana. E qUHndo
!<urgiu o Plano Marshall, o

Cominform sa,in a púhlim 0-

rlentandó .:l politiefl de radi-

c:!l combate ,<I é'e. Esse pia-
no seria (l reSsLlI-gimento ,la

EUropa e mua, fOl']ll;1 de lJres· I
tígio da politica internaeional
llCll.le-amel'.icana e pOJ· Í,'(jO

e:e devia. ser cOlllhatitlo com

�.,....:.--
'todas as armas. FRItaram en-

lJ'etanto esses planos. A Eu

ropa, incapaz (le aceitar o to

laitarisl1lO soviético foi Se re

"onstmindo e se r€-animando,
dentro (los .postuladosl dos Ire

gimes livres. E foi por 'isso

qUe n. Russia se voltou para
::\ Asia, oude iniciou, a feno

� 7f�gO,'ã 1l0!ÍtlCI; tle exauS

tua das democracias. E tiYe-

1110<;: então- fi intensificação da

l'e\.oliillç�O dline'i:.1. os movi

lUentos rebeldes l;ll Indoné

sine l� a Indochina a�) tentati

Vas paya a conflagração na

IUdia c rinalrnente a l1uerra

Üa ·Gnréia., deflagrada pela
Coréia do Norte. Couhe, à

'Russiu, durante a1gul1s al�OS,

() papel de armá-la e adestrá
la para com ela crüu' uma si·

tuaçiG inte:rnacional ÍllSUpOl"-

"',
iáve:, E essa guerl'a ch.egou

1._ :i[;in'a ':lO seU 1l01lto de maior .

..

·.0,.,< 4Ii\P·jr_dn,. na 2.0. Leh·ft C�, � ,�����,;t;�---=�--�.?,�€?,j"F:=5::;;;;��i����i�i.;ii;iiííiiii_i.i••ii...d••••iI�iIi.�Ii=���l
1:..- : :: .J, .. '-;:::<>-

..::».� :._
.. �-:-�- ::_,";':7A��:,=�'""l"�

"".,'

...·e.A.ÇMf SEUS n-ruNCIO�
NESTE DIARIO

MOORE McCOMftRCK (Navelação} S.I.
.

"
I

LeASSAGEIROS E CARGAS.PAlfKill

Baltimore- New York w Philadelphia
, g_OR_T_OS DO MAR D�S' .CARAIBAs:J

Maracaibo -- Guanla --- Puerlo La Cruz
Cumana -- Porlamar - Carupano

Reserva de praça, passagens e df�mais informa.ções com os

AGENTES:
elA. COl\-IERCIO E INDUSTRIA MALBURG

I.T A J A t - Telegrs. «MOORE)L\CK» - I TA J A I
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o MIIIOR E MAIS

o MaiS RICO SORTIMENTO PELOS· MENORES PREÇOS

P RO SDÓ C IMO SOCIEDADf AN.ÔNIMA
"��" RPA 15 DE NOVE1VI ERO) N.o 9 o o "_._�
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