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Londres, 2 (DP) Estão
lÍe cartazes de 1lropaganda f·.el'ial1IeI:�e allleaç;;:;Ias t'.� 1)crs
verllldJw !la'il jlaredes, r,ectiyas de exito da Conferên

da dos prÍilleiros ministros (}o
mo, :.! C\lerid,) _.- A Polícia Império Brítânko a ser inau

in forma que ail__úa continúa ,gurada quinta-feira, depois de
de prontidão para desbaratai: <,.manhã. Noticias, de Karachill, Como era de esperar,novas lentati"a.s dos comunis- diz€l1l qlle, lH'ovavelmente, o

tas de comemoraI' o all.tversa, ;Jl'emiér Chan, não ,compareça resolveu-sêl satisfatórias
rio do -,eu ehefe, Turmas ,0- ii cor{erência. E, o que, é mais mente o caso do forneci�
l<lutes, ]JOliciais, estão percor_ gráve aindu, tudo il1cJjca que o mento de energía. elétri-
l'el!clo, dia :: noite, os pl'iuci- Paquistão, está uispfJsto a se-

ca a Camboriú, assunto

I"pai:; pontos' d" cidade eOlll a. parar-sl' definitivamente da
qllele objetiyo, comunidade de Na.,,:t.es {tJ 1m- que por :a.lglUls dias OE

_ _ _ _ _ _ ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ � _ cupou as páginas dos

C
'-

O· jornais pelas earacterís ao novo serviço. no que
ausa preocupaçao ticas incomuns de qut-:i -foi atendida.
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�'W', se cercava Fic'a, assím, definíti=

pro ema;� Q'ksuprlmen o :,:,:.;
Sabe-se �ue o pr�fei1.o vam!Zlnte esclarecida H

d
'

t· 1.("" B'f O S posiçã,o da Forçalnz �o-
.

e ;me ais � ·D·ao;·�: err 50 daque:s\ Município retl-
� ii'. ., cal, que entrou para l'

mo, 2 I i\Ierid, ., -- o le. HH9 como lJio!'rual no tocanle reu o int�rdito pl'oíblto� ruidoso (�aso como Pil.a�
yr,n18.lllenIO feito !Jela CarteL ÚS l'e:üs. necessidade� da, in- rio conh>a a ínstalaçã,o B'bJ' A.

d f 'd
.' tos pa.ra a. 1 .w" pe-

lO, "l' EXjlortaGão e I1111}Orta- duslria, "ue as nece"JJidad"'s O l'e en o sel'VIGO, lU-
� u - '1 ... -

nas ouíz cooperar para. ado l'e�ativalJlente às neéessi- de estoca,gem para o periodo terdito esse que requEt. �

'I' �'!ades de importação e esfoca- de 12 meseS, de acordo com rêra ao, Juiz de Direito ,instalação do melhora=
gem, como medida preventiva o \'.alOl' medio verifioa{}o no J m.ento e conl isso teve
cm f:.:ce da ameaÇa de unja ano pa�sado exigiriam só para

de Itajaí, depois dl2, con-
que suportar, por alguns

I j' I t" d ceO'uir firmar o taeôrdo Washínglon, 2 (GP) ---! ÇiiD da esperanc:a de lIue Eleja I que esta! ia d�:·:lina!H..!tl, ell!
no\'a guerra mUlH Ia , le,vou eJ,n !lI< ma enas pnmas na a me- � b dias. incômoda publici- F t Ti d' I

' ,

d
'

eonta apenas as matenas pI'l_ l'GS de dois bi:iões, 391 mi- que pretendia COIn a Em- on es mI I ares lZem saber possi"cl rcsIstn' na zona e eOllsequ"I'cla das ardeI:;,; para
l. t'

,
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C dtade, diante da co;nfut.. que o presidente Trumun e o I f usan, nidg\va_v ,grangeoll ra, a reecnlt' rf:'lirr.d" do norLe,
luas e 0:0 COllluUS IveIS,

' e- 10eS e J lUl cruzeIros e l}resul, de JOÍlwile. orno � �

] l·
�--

'lh- sa-o que se l'egistou n. primeiro ll1in�stro Altlee COl1- Illa de eOl1lbatente, adminis- A li;�arú{) entr:> ao; duas força0
l j,ürtan_lcnto Econ'ÜI1lÍt:0 da mai _ mn Ji Ião, I j;) n11 oes e '-' - .

{:orJ'etlel u·çâo Nacional "da ln- 537 mil cruzeiros parl1 os é do domínio público, o
que foi aumentada com l't)rd2r�lll, dura!.te slIas wn- Ilrador c djp!o�nata, de pI'Íl:18i- yis,",_ cdl �']' 'I H-!p",ür.ã'.' do:>

t t' 1 b 'r' t f I'necl·IT"-l....t de luz ele' yPirsaçocs, aquI, cm {lUe eJ":! ra ordem, MeIOS dlplomatll�o:; li:eCellf Cl.. ,a[,{:!llceim(,lll(!� ..-u-LI duttr.ia nmpliou esse levan 'a- cOl1lbus ivelS e tI rI lcan ('5, O - �C.l O "�o inrerdi"'o requiEt'ido rJe -, ..

"
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!Jossiyel malJ)ler lJã,sições na oh,.,ervam flue esta últimH qua- ficaào:, 11;) COl'éi:l tlo ]\:mLc

'1 mento, induindo, outros pro- O lota! destes JVJs grupos ue trica a ambol'm ora 1 d bo
' .

, o governa ar cam rlU- úrea, de Pusun, nu, Coréia do lidade é necessúrin_para fi. COll- quando !1!:, fO!''.'�I� cU!lJnl!í,,[u�
I dutos e hem asSllll, procedeu )Jl'odutos n'ltrapassnl'íu} aSSll11, llI'oJ'etado pn'la. Empl'e-

.

1"
''_ ense, contra ela, quando Sul, E S'e aco'rdo se seguiu YiYêll�iu ('0111 :\fac Arthur, Es- chines[!', �'" derralJlaE'lll ",mJenmtam:,>lltu de eossas ne- quatro bilJões de. rl'UZelr05, S11,I. Todavl'a, como essa I t'

,

1 f D'd f d t l ..'

eessidades tamuem e111 rela'ção Afora o') combuslh-eis, par- deveria, ser feito- contra ao re, a 'orlO que bes oi pr-es- pera-se que nl gway UlI a o -orren 8 enh'e as ol)fl" l'Il!U2-
,

t" '.:I
.

Emp,�p.sa lIa-o dl'spUllha ladn' sobre a situac.,.iío militar úitavu exército e o 10. corpo di"'!S,
",os equipalllentos às' maqul, !klJlal'm€ll e os .1{!U1\.OS,

,ou,
J.�, v

11 t T
.

Je cIJdelra� no momento d reservas tl>',,-,ÇA1\1 SEUS I\NlJNCIO� no últimoid.f,a d,fas cO�l"versa- de exén:.ílo nUBla única força ,\té ab0l"., ni'0 P},15l�, :l. 'l!-
nas. 1l:pare l?S e u ema lOS p�- �e]am os o os para t c

, e • <

ç6e�, da Casa BrarlCa, pe:o ge- combatee:.[', ('oêsa e bertl d'is- ipu'ç;"ío de de5pael-!3l' (jllfJi:,qn'.>.r
1'a a mdusll'la t.:' outras

maqm-, (Conf']l1i 113 2a pag 'el.ra A) de f�lergía, para. atender NESTE DIARIO neraJ J- Lawlol1 Collins" che_ cip1inada, e lenute o mora1, (Conclui mI 2 ..11. pBg'- !etE; f�l

:�i:�{i,;;::,�:h:,;:���;�;���: ftSSUniIU� 'a presideneia do Tribunal de iii�:�;��p��:;:i�1�'�F�i� Medidas mais' energicas das
:t;�b�:�j'�:�:t :;!���:::Ob�:�;��(!� Contas' da' ·Uu8,a-0· o sr Rubens Costa "U;t���'i��il��U��IO�!ua�ti�es:�� Nações Unidas contra' o
lÍü 1111 meses I�3, Federaçao da

.•
a possib;Hdade dI! llllla total

go"· erno d' China comun-I-�t;,\! ndustria de '�,ão Paulo com a
.

e\'rucrraçiio fora estudada. Sa- 'Í d I I V �
q:u'tlcÍp,tçâo do dir,eto!' ti::!'

'

be-se que a zona de Pu�lan €,,-

Cu'teira de Cambio, do dire· J.Vão se realizou a eleição por falta de .quorum tá sendo pesadamente fOI'tifi-

I tOI' {h Cm'teira de Exportação RIO,:? (Merid,J __ O TríbU_1 nomeou ·para. aquela alta côr,e bado último, nâo ,,2 realizou cada e" à base da medida de

E> lnlpol'tw;;ãu e. de um repl'e- nal de Contas da União apesar contábil, COnlO mini.stro. o IH'._ por falta de' quorum,. l)im vista eficiencia demonstradll até a-

I "ent;mte da Divisão Economica; de certo Lempo a. esta parte, ,"'- tigo sub-chefe de sua Casa CL disso, foi investido do impor- gora pelas forças cOlllull'i.s!as

lio Tt,HmJrati, 'Mesmo esta parecer no l'otidii.rio da Í):n- vil sr, Henrique Coutinho, Emi_ h:!'nte cargo, por força do re_ �hinesas, ha boas: �erança.s,
j,-arLe, solJre a qual 051 e::;tudos prensa de modo sensacional, o· ve, então, uma trégu_a, porqH� gimento int.erI'.JO e �a qu�ida_ de que essas posições possam

ra exigindo as !Jl'estações dJ'ls Os miniStros desavidos, que YÍ- de de ministro maIS ,antIgo, o ,<.'€1' JIlanll'das,\'ÜO mai�, adiantados, nada �'-' "

R b í, Dc,:ltas a prazo", exigidos, ora nham. negando 'número para a Sr. 11 en� Rosa, ..
, a_e que' se

I Jsso não Cluel' (lizer nece'\-;.;iste ainda, tle definitIvo, aplicando p�naiidades "-os che_ eleição do presidente da Ctn,a, passa realIzar a e1e1ç3.0, ,
, ..

Entl'et;,Jnto, segundo: apurou fes do� departamentos, man- concordar.=, lafinal, em dar Segundo ini'Orm':l'. oQ ve:õpertL l �ar_Jamente', 'q-ue as forç'as da

a repori.agem o levall�m�nlo tem-se já há bastante tempo aquele supremo posto ao el�- no "A- Va,nguarda", o pleito fOi ONU se retIrem para Pusan,

íeitc pejo DepartallleD�Ó Eco- em de�'e5pel'ada lut,:, interna. O Diento neutro que acabava de pI'ejud�c';tdo pela, ausend� dei Sf' for possiveI resis_!ir mais

rilJ1lÍf:o ela Confedel':)ção 1\a. prceur'"d:lr g?l'aJ, . sr. Cunha entrar para f) �eu qU/:l'dro.
•
um mlnlstro efetIvo, p01.S os [t·o norte, A nomeaçao· do tte.

(':ona'! lia Industria preye, to- Melo, antigo s�nadol" pela A_ Tendo, porem, terminado ha interinos ,que 'O,cU'Pa� 'Os luga.1 vaJ, Mathew B, Ridswa'y pa-
, mll:z.OI1Ja, delegou fazer uml,", Il:>OUCQS dias, <O mandato ,do mi_ res. nos lmpedlmentos do sen'a_"

, d {} -t,' "

11lando por base o aillO mais representação no judiciário, nistro Henrique Coubnho, a dor JOsé Américo, gOVernadortr�
O ",oman o· ,o 01 a,o exeI

critico para cada produto no Quando. a luta ia mais ace- antiga luta rel!:eendeu_se. A �_ Silvestre Peneles, e Pereil'ial Li- CI,�O r:orte-amerlcano na, �o
{'urso' da guerra e {) ano de 5a, u presidente d,a República leição que devia l'eali�a�-JSe sa- l'a, não 'Podem vutar. rela e enüa'rada como lll\{Ü.ca-

BOC....\_ RATON, 7 -

...� sra .. delEgado no cOllgre�So caf�ei ...
Pedro Lunardent "nHOu na sa,! 1'0, e "ti" síthueta elego.nie, seu

la <12 convençâo, oaznirrharrdo ::':")l'riso amaver, SU3. linda face

ao tado do presidente do P'a.ru., ] morena sacudiram a sala de

ná; que era D chefe da nossa {um pequeno "frisson", sentou

delegação, Havia '[!!í materia! Se na primeira fila de cadei
prima para uma ação tlramá_, ra�. destinada, por uma defe_

ttca, Ela era uma das três muv : rencta especial, ii. deleg'<J.çáD do
Iheres que ocupam o posto de I Brucil. Sua, cadeira era entre

I o Pl',,�iticH\e Munh'Jz da R;0c1_:(t
�------�--__.

\ c fJ jJTeSírlf2ntc da .!\.ssoclaçao
'Comercial d� S3.n1o�·. �L Alceu
; Parreira:-.
t - "Ve_�c qU'2! t UTIHt muther

I que tem c1L1:3se, dis;;e um d�!"'�
! ;;aúu de origem fr:.nc��;2" da

1 Luisiania. atrás de rnf.nh a C2-=

\ d'2ira. Nada, de t�atrnl n3.' sua.

i í'ístonomta c n8S suas atitudes
l _.\grad'?:ceu a Iumínosc oncun

I t.adora com um gracioso ace

I no de cabeça, as .palmas iOD_

! g��, com qUe os 8110 delegadns
. amertcanos receberam os l·r;l�

t "'HpÍros• quando eles p01,,:trD._
raro no recinto, A." eritude

i IO","ml\I!Jn'ut-os os b--e'-n·ef-liic�I.cOs.-qu-e''-0IraSSE ���������':;�l;'i ,��w ,��:i��::t��
I ".

da flull1lll"" que foram ()�

Teixeira ',_Itc, estabelec'tram

.pr,oporel"oua aos s'eus conlr lI!.bUia,ntes I

��7" "':'1<1' �Dr�en;;SiL��l1��j)����
.

fi-·, .va emocíonaría, aquela f!-
zura d'l sonho e de realidade,
õ ar com um misto de .altiv��-:

�_�_��_����. _-=-.=.��= ......- � _�� p bonhornia. d� mn licia e do

Uuui das poucas ént.iidades autor quicas que concede cbouo .de Xatdl in����;;'adtullardem tem o eS,

RJO ') (1'11 Id .} o J - ti 't· Puraíl "lIÍrita dos seus 'I1.scel1d�nte�
•.

,
- .- ert .

- J�:; 1- CHI, lyaS na Parai m, I) sr, .\1· i tarubem Iorruu ''v,ll'IJ\'t:'ltados. '<"0 nns '" lira" porqu" "e
luto ti P ld

'

A' ten id C·" 1 1 'J" I f li'
v a�. ur . "e", l ,0, ! �

" e �·evl. encla C S�lS - �I ,es ,_urnelro. l'e la )1 1,'011-;;(; .1: er:::�san_ C, e que, ��l:esal: casou e foi dver em São Pau;
era dos Servidores do Estudo, e'leítora.mente e no plelto de desse desca.ahro. o 11',\SSE, e lo sua alma iícou i'senta, de:,
conhecido pela abreviatura 3 de outubro elegeu-se Iuci l- uma da,,; poucas entidades au- se'utimento de mnrtjrIo do C8 ..

'IP:\S'SE" é a autarquia que mente a deI�ulado, ferlera.I, pela tarquicas que concede gratifL I f�, �as terl:-as ,e�allstas da pro-
mais arrecada e menos serviço chapa do PSD. Ainrla há pou, cucãn de 1'\[I,l:a'l aos seus fUI1- vmcia f1ummens ,

díd
pr'esta 'tOS S/ens contrfbuindes . (;OS dias um telegrama de João d�narios E' que o nresidente Quen., apresentou. B pe L ,0

_

'
. _ " ,� . ,

.

_.
-

do nresídente Dearrncnd, Cell-
Afura as minguadas pensoes e Pesso� dIZia qm,: o sr, Alcides do lr-stItllto arrecauj apenas 1Ia Tei:[eil'a Leite de LUll'ti'[(Iel�
aposentadorias, a unica vnnta, CarneIro, na uHlma re·e'hutu- para pagaJ' o pessoal, sem ofe- li foi o :<1'. Berent Ft"i81e, ant.i'..
lfelll que o IPASSE ofel'eci� ra.ç-ão do quadro do pessoal do recel' (]ual!Illel' be!leficio. O go presidente da Brazili'al1 Cof�
�IOS s'�rvidol'es da União éram IPASS<E, nomeou todo llm !cam d;l1hé.iro mw sóbra, é dado ell! fe", P (J\le OCUPOl!, dura,nt'l. ri

OS 'emprestimos com juros de de fooíball do Bo!afogo, na ilhollO lJ�li festa�, de fim ,te a- gllGrra, o posto d� Goorden,,�o
fI%, constante da labéla, e um Paraíba, e as vagas foram II,

.

dor dos ASSUl�tOr:; ,Int\'ram�n-
t

' , '- t
'

1
.. o,

C!"UO" 110 RIn, E um 3n1lgC'
ou. I'? _fmODClamento p�ra a u- Lan as, que muitos 1 Ol'ee( ores t;:adi'c'ivnal n·os,,". ;, q'le foi, U!>

quJ��ça(J da casa pl'opl'la,
- -

fundo. !) emm'!'UEU'ln l1-"''''''V''�
Assim mesmO, êsses unicos �O'nlra'rI

I

O O A�rl �arlllo �ar�uso ranle e imooll1paravel do' todo
-

d O N V
' benefícios des!lp'areceral11 há ", cd.e ",,110\"'-" fI? Bne" Ratou,

CONVENÇÃO - A convençao' a . . . a resp.el-- quasi fres anos, Durante a a- Se "Brasil preeisa<'"e dI' um

to d.a. prev'h,çào e pUl1jção,�o ge�lOcidio - assa:s�no,em t�u,'[ auminisLração, o SI', Al� "ml.,ah:ldor elll NoV'_' York,'

massa - fOI recentemente legalIzada quando ClllCO Na- cidt's CUl'l'�iro tem se :illlila�

a'l convoca�a-O
'. �O Con�'res:lo ���-,�U'\ll�:;i:��}J�JCllP,,]'ja " 1J'-':�:'

çõ,es participantes da O,N.V. depositaram E�ll Lake Su� do' -apena" a nomeações, Nada � O' lJ,POll [l m;"1'01"n', Ee"�Il�

cess, os instrumentos de ratifi::é.ção daquele acordo_ Na r fê�, ou co�itou f�1;er ... A. '

Car-
'

U 'Fl'iele, pelo e!'.paro de :>0 mi ..

fotografia vemos alem d!�: altos funcionários' da O.N.D. ':I1.a de Empre�t1ll10� !.IIPote, !iutos auresentando eada '1m

, "

_ '

'

{:al'las, de tanto tranSIgir {�()m do� J�1erÍlbI'O� da delc-g';C;5':o,
OS repres,entantes daquelas cmco Naçoes - CambÜ{ha, e]"'nlento" estl'an'los, estvurOu "Propositndan;"n!é'. pIc dci�:G11

� - � RIO, 2 (l\Ierid.) -- O

sena-In"'doJ.es
eleitos an�eriOl'llJ['11te, '" I" d '

Costa. Rica, Fr:anc.a,. Haiti e República da Coréia. (Foto Cf.11n a vel'ba, E os contribuin-
" .. pOJO U!_lmo ,. ';'!l10l'l' ,c )','

, . dor Dario, Cal'(ioso� terceiro JJor quatro anos, que i (�ÜU!l LUi1a�-t1::11L con10 Fe. re;/'rva::,s�
Us.rs -. Espt:i:ial para «A Nação»). ��.?a, poderOSa aulm:qtlla qu� �ecretál"io do Sel!8!10, ouvido ,continuar a r�I)J'�sentá-Ios. ::;e o creme d" rJelegat:ão, p"ra

. ultlVlaln ter preferenclu nos fl� pela re]JOrta.gelll sobre a con- !louyer necess1d.lde, que se co- laneá_10 na del'l'adeiro m(1nlHrt_

Temerosa a França de' que as bordas �:��!�mell!tos, ficaram llrejudi
�����,!�so, �:��:���:�Dária do 1�;el1l então os novos elei-

_ (COl1d�,: 2a, le1r3 1.)

.

.
'1 ':_ll�eds�;dle'Ó!l:;l'Ote a{':CdJolltelep'e,.�ISsPE�I,'q,l!,ee· :"eI'j'lNã11'ola'nP(oI·adteo,haO"etj�x,toeXje)errClilCJ'.i,o Alem do ma:s. o Legislatiyo �II!II:HH,mllll!'!mmm!l!mIIW�
.,,, • -

>. - -

� '" u- niio é um poder permanente. :: A:mda.r
�

a (l�lJlll'a.n!m, {lf :=

II
,: 1 • e t t;\,O d" IJollt1 •• •

- Ei"u"ac'''> <1,... '" -",.."."", "":::

IIId I
"'; 1 e,�!ll n O, iI, « - nente declara que é verdade Seu rece';so normal e

conshtu-I=
U: •. ' =u ,. __ "'........h";.' '-':::::

I eu a· ! l',�. ;�laclOnal:_ J?en'otado li,.? i que os mand�tos �!os membros {'iona:i. Entre nós o �eu pro- :: cooperar \}:1ra:. o •
'(Iro- E

�. l' "- ,·0 d� Jallell-,o de 1941, f do poder leglslaÍIvo dl11'am 3- Etmciamento é mais duradouro:; g'l'��s,n do b'l':;>:�:'! " ..

-::::
�-. ( _', =�-�'�-.., �'lJ":'J "t('::n .... � ",';·0:0-- d.f.' ... '

1'! -

1
- .. �

��"II'teft:.�. :l�·I'"I;;:t�·�.,JtJl�n�Bh�f��f��'!ilk� "

,- ". -" ._ �- f:':���'J. �-":
f_ " '

.. ;.' '" . ,-- ,e :;;:. 'up 0mS'�'no, l.O"
.

X�ltlll'('�' (jt:l.' ,em ()u�ro:: }Ja;ses, (lr:rn?- :� :=:'.::.:_,.6 :'::::':_:, "�:�_'_'._ , _

c,
"

I go,-elnauOI da Pal,nba,? SI, leg!sladore3, Para o Congres- cratlcos, EnfIm, a COll1lSsa-o I
- -- '�" ..

na �orela 1 Alch_Ies �arIl.eiro C�!l��gl1lU a
�,o atual, porém, us disposições da Constituição ,e Justiça: da -"�

périto' Britânico, presldencla do, lPASSb. onde tranl'itorias fixaram a fermi- C'im'tr' pens'l o cOl'lirál'io \
passou a pi'e�al'al' o �terr�l1o nação do m3j;dato para :31 de E�pe're��los q�le' até 31 do '��r� O'll!Iplo aça-O t,1Lake Success, 2 (UJ» __ l\' para a sua. tut:.xra srLuaçao, janeiro, rente seja soiucionada a ques-

Comissão Politica da ONU foi Concentron, el�tao, todos os, E' inconstitucional a prolTO- tão", Tambem o �t, Odi:Oll I
,convocada para uma reunião seus esforçosl em dot!lr o �eu gação da secçãO' legislativa. I, Braga, presidente da 'CDN foi -!
amanhã. ESSa reUIlIao terá Es'.ado �e tudo o que o IP.�S- Depois disóio seri,u a JJrorroga- Guyido sôbre o assunt·o e decla-

d V IIaS
J

como objetivo dai' os p.assos S� 'podia. t!�r, como. s�rn�� Ção.d� �eg�s:�tllra" l! :r:1eu ver, Irou:---:- ,,' 8l Eir ':necessários pa.-a as ge::;tões de �e{hco, a '�iIla dos _FuncIOna COlllrana a ConstltUlçao. l\les� I
"E- di Ílcll prever-se como ti U

"

paz das Nações Un�das na Co- rJOS" sua sede propna para, a
mo porque o povo escolheu 03

. será resolvido o imposse, cuja' ','.h1' 'I geuCla" etc, seus no,vos re]wesentantes e II sO,lu,'�ão não depende só de
_ (II""

, '

. , RIO, 2 I_M"l'id,)

I(sConColUi Ilu1a2c,aP1:o'leIo'ta)fa') dReoabzado3S tOdcas.. ae$��lsSJont-
niío

so,ena1l1f'O'o;derPlltnadOS
e

sc·e_I�H����e-u'to" de ��'uF:�::one01::::::': de,C::,� lio governado e Adheluar d-:;

BOTro5 'J. nosso: ida 80

Rio Grande (lo Sul, I'0r

elelrl!!ll!cl-dade ao .unllllclRplRO
!fi!!" �l�I��l'��'S (;:C1!�v�fi���e��

Ori dônLe, A diplomação do

. ��: �3t��:OFil��,rg�:.-e� (��
correr ,no curso dest:l si:'_
n1'8na OH iogo (l�p'nis, l:l1aZ

ê possiv�1 qUI;: inu"e'J\:o1i,
dentement" diESO, (1 51'.

Getulio Vargas dCix" DS

pampas, devendo passor

nIgl!l:s ,dias em Sã? p.:u_
lo. VHH1.j. '}1.1 Z:-:.gUH1a. pa ...

HI. o Rio de Janeiro onde
fOrluCtJ'á o seu governo e

onde BgU8.rdrrrá 2 GU�JJ

poss�·�.

'I'ELEFONE l09:l
Entl, '1'el. A NAC.J.Q

Caixa Postal 88

EN
-----_..-----.

Um' dos problemas mais angustíosos de nossa ci
dade, últil'l1amente, vem s<!lndo o do 'trânsito. Contando
apenas com, quatro guardas, o serviço torna-se Inefi
ciente. Agrava a situação os chofersa sem escrúpulos
os ciclís�as afoitos oe os pedestres desavisados, pois ês
tes preclsftm, ta.mb:�, conhecer o trânsito,

Na Câmara lViunicipal. o assunto vem sendo venti
lado. RelCentemente, � .resposta' a uma consu�ta do
sn1', Prefeito- MunicipaJ, a Comissão de Viacãci Obras

PÚblica,s �. Urbinüsmo apres':htou o segillnte pa;'ecer,
qual fOI relatado pelo verea.dor dr. AffõilSü-Balsini:

Suger�, pOl'tanto, esta Comis_
são, ao Sr. Prefeito Municipal
a reorganização do quadro de
Guardas de Trânsito, aumen
f'Elndo suficie;ntemente o

número e melhorando os ven_

cimentos
.
do Inspetor afim de

'qlle êste importante Serviço se_

ja �xel'cid'() com relativa facili_
dade é perfeição, O intenSO trá
fego no centro da cidade, que
dia ,a, dia mais se congestiona,
jus.tifica, plenamente esta re_

orga,nização" ,

Também se aiíl'llla que a Fran
Ça está temerosa de que, a de,
cisão do mundo aeidental, de
se rearmar, proyocará aSI íras
ria Russia e fará com que as

hordas soviéticas ill,\,adam 8,

Europa Üeident:,d. Por isso -

indica-se ainda nos eH·ados·
drcU'los -- o premiél' Pleven
se, batera para que :;eja rea:i
zatia ulIla cü-nferencia, dQS qua-
110 granue<l, a �oà{) custo, com

a fin<Jlidacle de· estudaI' as

cC]H.liçÕ€s de paz da União So�
viétiea.

••
__

JJ ,Chegarm'n a ,um a,--:órdo o P.,;"efeiO,o e a Empres-ul-' lllau.gllrLldu
ao encargo qu:e ia assu

llúr, pediu a Emp:l.'êsa.
Força e Luz Santa Cata�
tina S. A., que tem sua.

séde nesta cidade, o for�
11fe�imento da quofa. ue
eletricidade nec.es,;ádü,

a Empl�l3ul.
Ao que apurou no�sa

reportagem, a. :uz elé
trica já foi ligada, pa�'a
a praia de Camboriú,
sendo que a EmlJfCSul
tería W3S1UUido o !_!()m�

promis.so de '�Istender a.

nova réde até a séde do

Município, tão logo isso
seia possivel. A respei
to, teria firmado U!r.tJ.

corrtráto tom !), Pref.8Í
tuea. d·� Camb!Jl'iú•

ro�erao as �osi�ões �as NH�ões IDi�as na área', �e
rusan7conter a investi�a �os comunistas chinêses

\_ -

.

"-��-" /lO de
blo(/ueio das IVaçi5es _tora da (crrti
ferro" "--�--;'

Esperam os EE. UU. (OlIWgWV o

1
LHk�j Suece�s. 2 (CP) __ o O;, I L]liun yermelhu, pcr ontm

Estados [�lljdo�; teJ:.,ionall1 :ado, Ulll porta-YLJs rl)rte-mUf�
con\"ot'tu' o lll<lis Dreye possi- rieano dil;�e: "A üfel1si\"a C(l

\"el para reunião da Assem_ nmnista da Chirm CO!1tnl

hlé::l Geral das ";:ações, . l_:ni- Seul, tende f8izel' frw:assar o"

óas, ElOn! d�, serem adotadas planos da" "Nações lJnid:>s d"!
meditl;J� mais energicas rOl1� ces�llr o f01{O Jla Coréi'l.
tra a China eOlllunista, Acre
cUte.-se que os Es·tados Unidos
pedirão o boicote econômico e

sar;çúes dij:Jlomáticas contra o

reJ:iime yel'melho de Pequim,
E" pO'l:ivel ,;-dnda que os Es
tados Unidos proponham ação
milHar contra o territorio da,

Lond!'es, 2 (l' PI - O Minis
têr!O' do Extedü:- f,�s um

completo blakhout �lll tórr:ü
das noticias sobre ares) 06tcl
ruSsa à proposta ocidental na

conferência dos Qu-a,tro Gran-
(Conclui na 2a. letra D)
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a �f
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.�o.

'iNa�hiH,gtOl1, 2 (DP)
nrcside.nte da Comissão de E

neJ'gí. " Atômica dos Estados
Unidos. sr . Gordon Dean, rei.
terou que a Hussía tem. de

fato, a homha atômica, Co!:.
nal de mnterias pr'imas, par-. tudo. r-ecusou-se a- dizer si os

tículàrmente no qua se refere i Estados Unidos sábem qn,antas
aos não: ferrosos (! aos com- I' bombas atômicas 'J, Russra já
bustíveís Iiquidcs . fatricou.

Ausente fóra do perjmetro urbano

Preporão o bJ.lHlueio d,:l
'I China comunista
'Washington; 2 (UP) _.- Os

Estuuo-: TIn ldos lentam agora
reuni /' as nações do mundo
livre r-una força que 'pesca
�orjar uma barreira de isola
mente diplomátk:O e econõ
mÍt'o d'l China comunista,

A iJllPOsição de �':lnçlles di

cmáticas e econômicas será
provavelmente proposta nesta
semana como é de se esperar

I
aualificandc "de agressora
éhina comunís ta,
Sabe-se que o secl'etario de

, Estndc, Aeheson explicou e:!!:e

I' plano a Truman, a Marshall,
secretário da Defesa e .ao ge
neral 011131' Brutlley, chef'.. do

estado maior das forças
!,rsda'; ,lmerkana� quanrlo
',euniiío extruortlináriu

,

BJ<!' r House .

Neunum dos assisl ,:'i}k:;
deearacões [10 s"il" da r'Cl!ll"-lU
mas eu; altas f(}l1les do gO\"'r-

1'.0 se informa qúe os Estados
Ilnidos es-pcram c��n::eg;llil' o

����--��----�--����.

Os o]J" Jfarias, mestres c' CO!) tàl,:!llcstres da «Fa

brica de Gaitas dlERING::, S. A., agradecem .à,

seus diretores .pelo abono de natal-recebido, }J'�rn

como pela festa que lhes foi. of.!{{.<'?idíl. no Cluh

«Ipírangu», augurando-âhes muitas felicidades no

decor�'el' do ano de 1951.

Parque.. .

o PARQUE TEATRO RECREIO, a mod�lar or

ganização dos cliv.:�timeJ1tos, qye vem flmclonando

no bairro Velha dentro em muito breve se Iocomo

verá para Itou�ava sêca, on�e ficará si�uado de

fronte o «Polo Nor'ifth, contmuando assim a pr�
porcíonar momentos de diversões a todos .que qU€l

raro lhe visitar. Aguardem portanto, vara dentro

crel poucos dias, a extrêia '(lo FARQ�E 'rEATRO
RECREIO, em Itoupava Seca

até
Precisa'se de uma, mesmo

Autêntica «bomba» d'i bom
mais não poder!
Acomp, Compl Nacional - Universal
shorts. -:: PreÇos de- cóstume.

Pariicipo aos parentes e arnígos I) Iuleciménto
do >HWU qtr�:ido pai

fiA ISS AN'l'W:EILl'll;'

ocorrido cm 7 <ln Dezembro pp.
_

cm Lima (Peru)
COnONA ANTWEU ,1!jl�

-:- --�

Consertos em râdíoa de qualquer marca. l\{ontngéfu
di,u� do q;ualquer tipo. Venda. de peça:> e acessórlos pnra rádio.

VeudA da válvulas Americanas e de vâtvutas Phimpa l-1'J-lla,w

dezaa,

Itámos; õiversos lnodeloa ri marcas,

Hádion: usadoa "ótima, ocasião".
Rua. 7 de Se�mbro, 4 4 {) Wl)

13LU:M:ENAU

ções está oferecendo por preços de inauguração um vasto

sortimento de linhos tropicais, nacionats e estrangeiros. Visi�

tem sem ccmpromísso Alfahte Ladislau à rua 15 de novem

bro, nrs. 588, 592 e 5!lô - 1.0 andar - Fone 1345

BLUMENAU STA. CATARINA

E. H II '8 'M II ,N N
CÜnmOIliO DENTISTA

,Raios X
em Radiografia dentária para

--_, 'exame médico

to,
Ergueu H Vf),� (.I antigfJ P" .I:j_

dente da Am' rk':n C()ff�!'. pon.,
do nu ac: nt_!) ,1lUl!t cntonn!jfif1
r;:!,ra de el')qu�nci:-,. Na sala

llail'ava um (':!Ormc ,;ilencio -

o .silencio (]"s catnpinas à hora

-crepuscular, a >infonia desse
casamento da terra e do céu,
que ,aI nOitz nas traz. Esta fa
zcndeirinha brasileir'::. tem 109 ção, cm qu� maís
anos, diz o nnti'gO presidente mulher brasilfiI;t s, mo�tl'a1la
dH Aln€t'icç�,n Coff!l�. (T{)'lo''; a, �lltura (le fl ....�·cmp�nhar U\l
l!1(;S bl'a<'�ill_�iro'.; lJe-lls:nu'_)" in';... ])}i._�é=50 T"JtíUf'tl. da n(ltur�(�2r

tint,ivamellte n";; cC!l1llçl'iu� ti c delOb qtn; 11o,., tn.1U::c [l, F!:'ri_
caIe ([o F�:o["ldfJ t1n l�j(J, rI 5 d;t,
lllallbqüc:; c,tintas de V'!�'"�Hl_ :-;'! lJi.óu"t"
l·a.!� ,ralen�a, �1�iíJ Pr�to e .paty I 1/a�;-�lJura::: lá Pl�a
do ..A.lf�'rCbf I)!lde cC'"l�ia!!1 C!U-: da '�afé, ,p-i'lo :::anguc<r 11�!F€,",G�
trer"', u � turrcntef-' de ;:;�h;a)' l1p. pai:...ao n!!e J._ Ii..:!1_! dC�Te UI) ..

produzidas pelo;; Teb_eira Lei�: minar, der:')ls do seu cunsorcio
te� os' C:Jrr:!3 e Castro, _

o..; Do ...

' �az d:z anos, conl ·Pedro Lu ..

mmg_o,s Theodoro de Azevedo, I nardellL E'la ê um tr-a�o d� u_
os San Clementes, '03 Nova Fri�! niáa de doi" illllleriô" cafeei.
burgos, os velhos ele AvelIar. ro:,;': o dos 'Teixeira Leite e o
Dos labias do orada!' ;]'''Ol1E'1_ elos Lunarelelli. E Um tmco de
'\."aln, em no��. 111El.r.:inan'J.o "'J uni'io d"! tal 1l1odo fõrt�, que,'o
CfrSaS-:'·OlHle,",. f I q' �� i"rlda

-

S�
r

e-�� café P. Celina L,l1n'arrl�llii �f�zem
guenl ao alto d" un:> �Õ cm'po e uma f>Ó alma,
mens"�, aninland:) ExiGte na gens �Lunardelli ta
de luar ui> cufezal mistica do café, Encontramos
dO,) nessa. fanlilia cfe colO-:1iz� dores
Eyocou {I nradGr. o sentido

-

dcs
-

vastos hOl'izori_
referir_,'e ú linha b�E <la onde v?rúc_ Ela tem (J
dos Tei:í'Jira l,uite, enéantall1�nto dramático a \'u_
deit'il1h�f hr36ÍJe.ira. lupia C!UlenlOniqda. da

I

hHJnta-
laços ue mU'�nte",c.o d',i1 CUIll uh!! .ruEca, qu� é o café. Uma
o,s Luna1'de!11 - fJmi!ia tdO [L_ fl!.Zenda. ,'!f)!.> O tato d"A� "0-
p3.i:'\.üll'ad.:t :f =}I) C3I€. ql!E �ÚIle.. me�

e.>
rlp t;�ll!G� posItp,...-al!l811t�

rou o �;eu f·h�f:! todas o;... l'I8n� 'is r;--n!o." que � G6r�n!!a. Lu_
tadc.'rp.� ç"' Br;;':.Jl. :1i'" .h0J�; !!à!:delI1, tsm toda:. 3:; Y!bra ...

'POs�UllJdl) cf!'. J!)�:!1Jhn. 11 !1�1,. çõe.:: !nOI�c�11ru:es de U1Tl f1r;;.�
ll�õe::; de d1- � rF�. j.J.ijJ tend0 t 1!1&!HO maX3."'·ilho&o de ,;�!v;._:aInda o GL I.:"

-

dl'a L1111al'd'311! I aInd.a. que e�e e�tE Ja .e!!l 01:·n!-
chc_çadc de '::" P<:'l"�, .5!.P E3P�_1 pIa ou Cf!-tanduva. 'Ele con�'Q�
J3a �e 'C'presentcu a 1�!?Unlão COI!! ]a� há me!o E.€êul!), f!� sua5
as duas senho�"fl� SuPPl!cy·. �o: llllpC!a:; com !:! çaf,=. acsltandlJ
ternll.nal', Fl'i<;l., cO!lyjdotl <' d�- tOb.lm?!!t1-; >!] . d;",st!llo tEll'h'31
legaao bra:,ileil'a a subir ao e&.! dPs=e hünensu. 0<; fllbo-; -:arõs,:;
tra!1o, ,.'rres m--dCll':!". ma, ap�_! l:ljt.o !,a�benl, todo". boa", J-'l'�
nal!; iles., foram "q'11 anJaudl_ <;:iS do cafr;zal. c uma n'Jfl1 p3..
dos dE! l!Jê: n "r, _Munhoz; da! lo' menos - aqut::_la que ':-qur s�
:Rocha, o ,senadol' Ellend�r e I encontra cono�,:o - tem uma
Celina LunardeIl', A '�p:'ll:kã(J sensibilid�de ba"otante apurada
da fada da NorOeste fOI sau-, rI':! faz2ndein, pa-l' .não dei:-:al'
dada ('�m estrondOsa EaIve: de de Eer tambem cafezista,
palmas. que se tornariam mais Celina L mardelJi não está
vibrantos, aU�l1rJ·) na entrOu a poiS, ]10 cafezal paulista com; nos acr�tarem qUe ligamOs aO I
falaI' QP'. impl"'L':'j,,?_ num, inglês uma jntrus�, Ela' carrega nas café mais importancia do

qU"l·�--""'-:--""""'--"'---';"''';'''''
c1� O··:fo\'d, ('l�"�lC(l p. IIm.-pido, veias aZ11is a tristeza dO d"I'li. de t>to lhe �mpl'"st.amo,,-
fjlle nfio se ,r/adia dí<;tíI?gull' se nio. em Vassl)uI·as. e o estridól' �ã� foi. Um merliocre l'''g-!}lO
3. fll"ud::"', '''_''':'l. d<; Re�!lO Uni- de alvorada. no baixo Ti"Ui,1 m;sl"tll' df.t,� br:Jsileit,o:ô dando
ti? ou .la!' TtJnIver"1(la�es h"rál_ Ei, o \lU" PCl"lniti�l QUe? _,mi d:_t sUa pnlI iH 11m" rJ'pI'9scnb,_
dlca« d- I'lov" Ing!aC':'l'�a., rH'e;o<lDca. U<l rcnvr-ução de Bo. çao, ,'L qUl'll .. rmtfmtolI esl.mn.
Dr>;;Ctn�rlrar.�d[i. I" caiTlil:inl1a ca. Raton. tive!:..r.::e a inte�r::ida.de geh'o� e�;igcntcH� (:OU1.0 ��ã�l o'"

de. Pt'esldente AI",," :peg-ou do �a trajstori::t do c�fé no Era. am�H'lca.nOs d?ete pais,
mlcrofone como se tocasse um si!, .em doí:! sécu1o:;, Com el�·
oobicto. que lh-:l era familiE:r, A $e remontam à" fonies ao J;_llâ
mão ln'anca d�:r:�O_i::1 tuna lJlu- x�nlo de Hec!�tH tI (lc J"vl�;or n,o.
l"n�l \111' �)r!ll-h't�iS,Nt'; O lli,f.l.{al. t��r;"i.nb�·.t:o d�t Sl,..iTn t(d lvf:il" I'!f)
p J'"I í';lljitl1:u" U ftp"iph1tJ l"�-� ,ll"'lIlfôl"ld flur-n;[,i'b',"

'

t ·-Df'·'j" du \-n:: hHra3.l1rt- 1111i.& li'""ll} :..-:ti""f tÜ:l'",tn-1V I 'J pI il.:iÍl
:"n:d.::: ófi.lt:.l.n.l i.lf- j"!G.f'.sís. '-:fi d(r-_ '·:1"II-;t.:1 i,tl;;' f·:.t�bd.é �1
ililll1o.U 11;1 ;-fnlhi·�I1P'i'1t f!H"\r.1..... !�r'l P'l tlf�'"l \·l·l�t�lt:.; [J 11,l'F1'1�1� _-"'_-.._

IIi)

i-:,:Pr:f.:�::ill I'C,I, L,\ l! \

...que, 8m !lUa_ 'l!1oior O(ufe� a ?o•.
na � de 8ltcelente terra reo><ó'"
.. ,qua, cinda qU::!nda '�arla de
tipo, (] terrá é sempre da liI)O
tr�ord!nãrkl fer!lli ::hdIO':?

'

VI �!!�e!;llr Manl!;;i'i!
i.,! mande buscar ! famíül

_

�

'r.lrula:: r'2i1s:tr;u:h�. sob: tI,fI 1: �� .Iil::tJ.:.d:'l \:'";m .:� ii;C;i'_'.; � tf-.� Ge 1� da S'!t::tr�rt.c ® -líJ11
�'iÍ� .�,. • .w;;a.:u
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,�J!OO Ituação do 'á�bilr8 "_,, 'Renda 'oulras nDlase

�
Sos, procuranôz, co...'1t�r.os ata; teh no seu. i'inaJ, '

ques çanh:ários'.e emba,raçar , Ficou com o Palmeirps o t'-
s�a defensiva, com, descidas fá'� tulo de camp�ão,_:dW�ltade' Fi-pfdas, se b�m, que um "tanto ccu COm ele" po*tue

.

e8banjOu�onf'usas" O Oli�ptco, por sua r.quilo ,que faltou ao s�'i gran.,1'C,<::,: procurava arrmarc.se e por de rival; 'fibll�. Supt'!u a têcni.,
val'ia.o vezes am{'"'lotl séria. ('3, pelo entustasmô. ,Não. f,)i
m<:!"nte c, i"l'cutj' fh1, sob a gua'r_ anuís quadro' q�e o. I:;l.límpico,da de O�cal', Este e Viarra em- mas rei. em' muito, ndis bata-
pq,garam_se seguidamente, urna Jhador. um 'Onze "dominado' pe_vo!i; 'que o equilibr'io, ncs pri. 1.: vontade de ve"c�r. Soubemetros 45 mtnutos foi a carne- Deeor-rtarn 3 'suportar rnomentos dificeis,teristicrI, pl'incipaJ da púgna. O· consequência do rectlo de seus
,l'a um, ora outro a,tllC8Va', an-. Elementos, ficandó

-

na írnt� a;
tusiaS111a'ldo as duas torcidas, pena" Jonas, Paulinho, e Sadi_
que nas <lrquioa.tlcadas S� eons., .nha, Nã.o queiram atribuir estetituiom num eSp!ltá'culo à ,parb, triunfo ao árbitl'O do match.,

Numa avançada ôo 3 alvícru, Nf,,::J. S"ria demasiado chjbis;bros, houve uma ihfração a SEU .rno, FeJicitacõe,; merecem têc;
ilfvar, Gastão eebrou.,a: a pe- nico, jogadores. dlretores e ror-
J'Ota passou pala barreira, en- cederes atvl-ver-des peja CflU.
trou Juarez, cabeceando para quistr, do 2,0 título em 1950,
as rêdes, sem Q,ue Don' r pu, Toda a defesa, palmeírense,le�s!l eonter liua trajLtúl'iR, foi um só bloco. Oscar, Anto;
Errllll (1�:o':\idos 27 r::llll,,:n,. tlefensiv-o atvi.verd«. entretan., nínho, De Lucas, (com um co.
D\lo1"'.'l a torcida do f'anll'?��o1 to. estova em grande dín, em r.ne�;') Indeciso r, Alvar-anga , Pifl.--
eiltadu:lL Ailte aquele tonto

I
visível contraste com 'o ataquE zera e Osrii foram ,-zes íncon-

muitos ]>8nS,1l'am fosse coisa cont.râr-lu. Renê perd=u, n"1'tn rundtvets na tarde de don'iíngo,
certa a derrota dos esrnar-atdí , fase, a melhor oportunidode da Já o atnque não foi tão eficiCn.
nos. Em' cJ��ícOs 'd;>ssa natu. tarde a:l desperdiçar um tiro te, Lazínho desenvolveu rrrag-ní
reza, diz-se. quem marca o. prí , rinl'I, com o arco d e O�car í'tco trabalho, bem acompanha
meírn gaal d'ificilmente .. perdi". completamente d�sgual'nccido, do pOr Sadinha, qUe empatou
Tal ,não se' deu no entl.nk.. Ao Outros mOmento� proplClOS pa- na hora decisiva, Parninho vem

. faltarem, pouco� :ri,Dm�ntos pa· 1'3 a cOnquista. de gonls forau1 a seguir c,om tmbalho aceitá_
,ta o tét'uül1o deE.ta 'fáse, 'Au_ desJlel'diçados, çhegand{) o ma-I vel. sendo. que Jôn!>"< e AugU:5·
---'-----. .

"

to pouco apa'rf't:eram, atuando O

G I �
segundo bastante contundico

,

t·
'"

1"a cal;J�Nl,

Sr ·e' 'u 10
<

erg,S,S �J:'Ad�ci"-�- Jum'�;-f()i- �
"

trio d�'ouro do gTêm'o da bai-

,�a:;. airuyés do cmlJ:üxE1dor ����\�taG��!�rn:�,�,lid�d�'�,rI�,�:;,�Nt:\,{'s di) Fonloura. Procura- {!undo intervenções ff'g'I!!"i'"i,
f:e, do' presidente cleilo aqui. mas. Aduei foi, mais um:, v'",.

10 em que c:c por natureza um espetáculo, S'! bell1 (Ju" 1 i

r,ão é pratico; de::isõcs fi� vesse Sadinha a lhe daI' gV"fH1e
iwis com antE'cedenda. Esti. trabalhO,' .Juarez foi l'qucl�

UHGENCIA um.se, calltudo, cm ch'cuJos
governamentais da 1Jlai�' alta
;'esPo:QsHbilidade, que se en

conü'e - na transiÇão de go.
vernos em relação á politica
pan-au;ericUlla - UIll perfeito t\,=�!!!!!!==�=��=�=;'Iequilibrio,

Ccr:sidcl',t1,oC, nesses

los, que Vargas tem alguns ;

motivos p�,'ra se retrai�; Jll�"'}:em faee de Ullla ,'lltuar;ao;
cJundial que se torna aguda, e '

uuamIo não há tempo, a per-
"

der 'em re!ação PO planeja
mento geral para :a ;;ucrr.a es

perada, delongas tle semanas

silo consideradas �umalJlente
perigosas. Vargas �stá ah'ai�o
,relo ca�IG intern:. :':'100l1 e naa

pode fugir dele, prolon1?!l�do
itemusiadamE'nfe suas dt'Clsoes

f!nai:5:'.,
,

centrccavante eficiente que co.,

nnecemos, Não. fOos" tão bem
marcado e. não "'Lbem,:.s o que
"fllTia, Aréclo esteve bom, HUi)"

cando Jonas satísratorramente.
Pachequil'lho, J,.lnKl e Ga.3tãn,
regulare", No ataque, alem de
Juarez, apenas Nlcolnu fez ala
go de, nprovaítc vet, ·Vil�ulue\."'-a�
Walmor e nenê: estiveram .:1\,"

111'1 tarde bastante negra,
O 5\1', Eugenio Cubas arblti-ou

reguJalTllonu>, f':JhandJ alglJ,
mas vezes. pela �egunda, vez ê
:{igredido ern Elumenau� inju:�_
t.amerrte. par adeptos fanáticos
dos dois rne Iho res eoriju rrtos Io ,

cais.
Regular fOI,,: renda que 11-

,pontOll 22A35,OÓ cruzeiros, sá,
bado•.na preliminar, r€gil'trou
se 3 vitória do Olímpico 1101'
3 X 1, geaIs de Jueger � e Bri_
to (O) e Renê (PJ.
FOl'mou o PalmEil-us CO�l1 Os_:

car-, De Luc'JS e A ntoninho;
Alv'tll'enga, Píazvr-a e Osnl; J::>_
nas, Luzinha, Sadinhu, Augusto
e Paulinho e o Olímpico com
Vta.nr Aduei e Arécio; p,l"he
qu inho Gastào e .Jatrno, Nico.,
lau. ViJanue"a. Juarez, ','VaI-

1

t
I

InOr e Re:ne .

�,
r

T" \:xeirÍliha fez sua estréia oficial no Hung'ú, dQ�

mingo, 'perdendo ,para o Vasêõ, por 2 x 1, Sua. aÜNtçÜ(�
os observadores ca I io�as.

A\1gu�,'� Guilh�rme Sch_
"ante e ocnltora. p�rtlei
pam <lO,; pal':uF s P pé_S_
sôas an1igr�s o .:p,- scirnento
de �_je,t filhú oc ..)rridQ nO dis
29_12.1950.

,
-

OLEO PARA FREIO HIDRAULICO

"H S U."

marcaram para
os carijós, sen-

008&,11'10 •
•na 'Msl'II1IllltB. JJ.' I

o Internaeional levantou o t1Lulo de campeã.o gau
cho, abat! tido ,o Gremio, sábado à noite, por 1 x O, goa.l

;���������""""",,�����""""""""""""�"""��""";";:I
de Carlitos, 'na segunda partida decisiva, pois ·na pri·
meira v,encera ipor 4�x 3.
- .. - - - -- -- - - -,._ - -:-- - - - - -

--�------
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·,Perei,a:

AMr:T:t>,LIJRGICÃI"AlJUSTA 5/t:-,
estabeleCida em s_ ro!.!IC), desds
1><97, li; tl rabl'canis �:::l; afa_
mados produto:; C051!,,'.)P'qU�
TA; bonhei"l'as, fogõe:;. aque'
clli:lores. válvulas ootomáHc'C1s
po'ro' de'scorga e matêi-iãl paro
enccmomentos. Os fabricantes
de COSMOPbUTA cDnsC!gra�
rafO moj; uma vez essa repu�
tatla marco, corn 05 balom;.as
CJutomá,'cas COSMOPOLITA,
consideradas vmCl verdadeirg
moravilha me�ôni-:::J.,

jl Jn;a� 4ue-- -li- ;wn,tV ..u.a,di�
�tt· :a- ,lndú4t�iª·· 'l1ttk!f,il�U4:"

Cirurgião Deritista
S, ..\;;/IPPEL � � elA. LTDl\.

DJumcnau - RU:l XV, 1�·;i4

I

\
i
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me,smo ser colocadas sob o
comando d.!? Eisenhower; mas

que a principal contrtbuíção
do Canladá, para. o programa
de defe"-"a do Atlântico Norte.
continuará sendo de material
equipamento.

.... '\

Baleado
.-

menino quando
Ciên-ti""'-"""'sla-s-a-'Ie-'m-ãe-s---es-ta-ria-'m............__,pi�·oduzindo A�J�W� E ]a���E�R�EjA
"gás dos nervos'� para a União Soviética

. ..

o

'V.,\SHINGTON. 2 tUP) -, rand, ':t.r> Mar :do Norte, está se
FOntes militares bem Informa; transõormanêo num movimento
das acredítam que estejam ago- 'uuç::ianal -ern favor da devolução
Ta, trabalhando para a Bussia; «íaqueia ilha à Alemanha, He_
05 cicntiEtas tÜ2mães, í.nvento , ligO'land serve agora de alvo
res do pBrigoso gás chamados para, :as manobras dos bombar.,
"dos nervos". contra o, qual foi. deíroe britâ.nicos e norte-ame,
alert-�a a

.

defesa civil norte., rícanos, O prínctpe Huml;lertus
ameracana. Acrescentam essas von Interin instalou-se num
forrtes que o "gás dos nervos" fOrtim desmanteilado da ilha e
ls('ria a arma mais provavc: I dalí dtI'igiu um apêlo 'aOS estu
para qualquer ataque qurmico dantes da Alemanha Ocidental,
contra Os Estados Unidos. para que mandem delegado.s

enfrent·::tJ:' a proibição britânica.
WASHINGTON. 2 (UP) por uma

í

rorria do destino, o
Pela primeira vez na histo:da prmcípe é bí=neto .j,., um eGta_
estabeleeeramcse relações dípío- dista fnglês, lord Phirbright.
máticas entre a Venezuela e 'E., >,- _

Turquia. A troca; das notas en.,
tre estas duas iIlaçõe,s, estabsle
ce relações normais entre os

dois países, a qual teve lugar
na embaixada da Venezuela, a

qui.

Iparlções
da Virgem

em Ipiai

Não pode o presidente eleito ,ftLgirBERLIM. 2 (OP) - O chan ,

celer- federal da Alemanha Ocí- lHü, 2 (l\1erid,) - ti gene
dental, sr, Konrad A9-e,nauer. ral Dntra deverá deixar o Cu
respondeu com um nao cate_ tele .:l :2. de janeiro. transfe
górico às propostas dos comu- rindo-se para a sua- residencia
nístas da Alemanha Oriental, particular. E' o que p.anejou
para a unific:açw do país. O .sr.

c presidente e, salvo decisõesAdeIl'3,Uer frisou qUe na Alema_ ,

, d .

nha Oriental dominada pelos mesper-a as, apenas usara o

vermelhas, nio 1J.á Iíberdada e I palacio para o seu, despacho
os alemães ocídentaís não es; normal: Enquanto ISSO, o Ca
tão dispostos a "e Eubmetel: a tete entrará em reparos e lim; data, para se ter idêia de que
êsse vexame, peza, para receber o sr . Ge-I' o caminho percorrido não; fói,. tE tulío Vargas , Cumpra o gene- ameno ,

:Ií.---X-:!III;- J:-S-.c:- X - X - X -x-x-:t

Obstaculos de toda ordem,
lilgur1s sumamente. graves,' es
tiveram à frenÍ€ da posse de
"at·gas,. Reajust.Jmentos se

prccessaram, em todas as esfe
parti-

FRANCFORT, 2 (UP) -- u,
1ll'3. greve de braços cruzados.
na tOrmentosa ilha ile Heligo-

-------�---,-----,

S. PAULO. 2 C�lerid.)'
Continúam chegando no,
+ícías sóbre as 'aparições
da Virgem em Apía.i. O
múmero de crentes que
afluem ao local é cada vez
maior, orgacüaando.Jse já
procissões e outras cer í.,
môntas, Estas estão sen.,

do agora orientadas pelo
vigário de uma das Jl'T
roquia de Rio Clara, que
seguiu pa1:a Apoiai,

O�TAWA, 2 (UPl - O ca,
nadá está pensando em agreg�r
nadenses ao exercito da Europa
uma esquadrilha de caças ca
Ocidental. Foi o que declarou o

'Primeiro ministro Saint Lau;
rent em entrevísta concedida à
jmprensa. Acrescentou que Ou

tras unidades aéreas poderão

!

I
t Matriculemos os analfabe_
I ' tos- num curso de educação
l� de adultos.

Não há demOCraCIa com
ignorancia. A cartilha, é fi
chave do COnhecimento,

--------�----------�------ .

Fl'ustados OS _torçol da
comissão encarregada da
cessaçio de togo Da·Coréia

Lako Success. 2 (CP) --- A
"Comissão dos Três" compos
ta de Entezam, presidente da
. x ssembléín Geeal, sír- Benegal
Rau, delegado da India, o Les;
j er Pear"�m, delegado do ea
aJlldã, retomar} jn-ovave'lmen,
te seus trabalnos para redigi]'
um relatório para a Comissão
Política, sobre suas tentatívus
1Ja!'a encontrar as bases para
mspemão do fogo na Coréia.
Ignol'a-se atuahnecte se, le

vando Em COllsi(lera�':1o a r:'s

l'o:':Ita negati\'u do gOyelT(J eo.

mUlli�La ehines. a "ComÍ)'siio
dos Tre5" pedirú a Comissão
}>o:ítka (jll,� "ua mis�ão It;ejil
dnda ]lo!' find�l, e cln proJlri;
prossigd as ncgociações paI'<;
�,oluçãQ. padfica rio 1)rohlem�'
coreano ou se deseja prosse,
guir sua tarefa de mediação.
ado!anlo outras sugestões. nu
tadamente as l'eita, pe:o mi
nistro dos Ne;;o('jo:; Estnm·

geiros Israelita. Moshe Sharet,
preconisando a, retirada pro
gressiva" de todas as for�'"s
arruadas do .Cok·lia .

PROBLEMA DOMINANTE
Os10. 2 lUPi --- ---Num co

mentárto divulgado pelo ra

dio, o sr. Trygve Lie, secre

tário g:;'l'al da ON[ declarou:
".'1. (:]"i;;e CO['eueu é. de lon

ge. o prob.erna internactonal
I�Ja is importante e o único ob
je li vo visado pela ONl' na Co
réia I" criar lIm Es1acto lhTe
demoL'I':iticc, E n.:to 11odemos
permitir ,que um 'ii.stenw :.\0-
\'el'llamen tal sC'.ia imposto ao

])0\,(1 pela força das armas. A
é1Ul'essão na Coréia. não 5ell

tI� repelida ou paralisada. jú
I;ÜO �el'á mais possivel reali
;'nr outros ob,jetivos' da ONl',
Se perdermos Ill,l Coréi<J. a

'ún iea questão a diíilcutit· ser�l:
"í)ual l;erú II 'próximo país in
:vmlido '?"

Exam'úwda em rraslzillgto n a situação internacional
WASHIKGTON, 2 (UP) ACh:son, � general, Bradley, f' general Mar.shall fez um qua_Um exame cOmpleto da situa_ �heL .do. Estadl? M,uoI' e John dro do esfOrço do re'arma=entoção militar na ('oréia e ,suas ;snydel, �ecretarlO do Te�ouro, americ!lno acrescento,u aind o

repercucisões sóbre a pol�icE Sab�_e,� que 'a! Casa Branca secretario' presidencial. Na r!es_
inte,rnaci.onal e econômica dos �aV'Ia precedent,emente a�un- ma cOnferencia. foram discuti�
Estados Unidos, particularmen- c ado que. o presldente deseJava das as i:lstruções que serão da,..
ricano foi leva,deettaei conferenCIar ,longamente com, das ao general Ei�enhowér
l'icano foi l-e v a d O a efei- �stas personaJld!",d�s ante,s de comandante supremo da forç;'to, durante um jantar que reu_ começar a redaçao de varias '

niu o preSidente Trl1man, o ge� menoagens que deve enviar ao'
Congresso antes d'a' reabertul�a

.neral Ma.rsh'a,n, secretario da dos trabalhos parlamentare1:;; <lavla, disse o secretario presi_Defesa, o secretario de Estado, sobre o e,stado da nação e sobrá 'dencial, o general
.

�

niho foi

Derrota ele Pleven
sôbre

nos c:lebates
rearmamento c:ls Françao

..:.Yegou a :4.sselllbléia a urgen (Iitt ,'pedida pelo g o 'l' e r u. o

l'aris, 2 (rp) -- O goYer
!lO francês foí derrolado na

.\'ssembléia Nacional, lJela �e

gUllda vez de�de SUa Ql'gani
znção, hú cineo llle�;es e meio,
poriom o j)I'Ínwíro ministro
Renê Pleyell anunCiou que não
l'€Ih1111ciará A Assemb'léia Na
cional, pela votação de 302
co�tra ,289 \'dlo�, l:ejer�ou a

proposta ,governamental para

que iniciasse imediatamente o

debate sobre o programa de
rearmamento. no montante de
355 bíliões de francos (cerca
de 1. 041. 000 de dol�ar;;), deci
dindo adiar a discussão para
ôar tempo a que �l Comissão
de A�unt05 Militares realize
um estudo profundo do pro
jeto.
Em ; principios desta selUa�

.

Tl<'t. TI Comissão de ASsUILtos
Financeiros- da Assembléia re

'duziu 'o total de gastos para (}

programa de reannamento a

'��28. 000.000.000 de francos,
pQl'em espera-wc que fPlev:en
insista em ,que deve ser mail.

tida a verb:l! propo:.tll pe'lo go
verno', tendo·se 'anunciado que
apresentarú I) assunto coma

questão de l'onfiança. O or

çamento do programa ue rear

mamento inc.lue somente' o::;'

gastos imediatos pUl'a a l'eOl'

ganizaçiío das força·, m'mad,:,'"
tia 'França. (} orçamento un

lHar total Ínll..cês para 1951

allcende a 7-10, {lO lI. 1)00. [)OO de
francos (cerca' de 2.114.000 d:;

dol!nrs), incluindo, .... , . , ..

fHLOOO.{l{){}.OOO de francos em

'ltnxilio l1orte_americano.
QUESTÃO TEGl"lICt\

Plevenl indicou que a derro·
ta de hoje nu Assembléia

frilla por seu govemo uasea
\'il-se em Ullla questão técnl
ea e por isso não lh� empres
tava gr'alltle importancia. En
tretanto. essa derrota dell1on�
tra ([ue a inquieta Assembléia
nüo estú disposta a permitir
que se a obrigue a aprOyal' H
lJressadalllente o progl'ama de
I'e·:.rmamento, A derrota an-

terior cio governo Ple\'ell 0-

l'orreu a 28 de p.!Oyembro e

foi assinalada pela votação de
�S:; contra 2U3 sufragios e 3i
}b;;lenções. Naquela oeasião,
PJevl'!1 renunciou, porém" o

presiúente YiCet�t Ando: re

jeitou sua l'enúncia e ordeaou
ao primeÍl'o ministro que �o-

lIcitasse um \'oto de cOllfiaIl
(_;a ii Assembléia que obLJ"Ye
por 3·1í contra 18..!, no dia
primeiro de deiembro último.

COMA.NDO DO ESCALA0
OCIDE;,\;TAL

Paris, 2 lUP) __ o A ressur

reição do Exê l'cito Francês
escalonada em ramos sucessi
vos do plano cle rearmamen
to � �ollcretízada pelo l1ume�

10 cre"cente de divisões PQS�
tas .em linha, -cria para o go
ver na :francês delicadas ques
tões' de 'comando.
O naseimento uo Ex:éI'cito

Atlântico ser{t sub)�nhado pe:
:a ....inda à EurollÚ' tIo general
Eisenhower.

MOORE McCOMftRCK (NaJega�ao) S.8.
��SSAGEIRQS E CARGAS PAaA�

Balti�ore - New York - Philadelphia
-, ,- l!_QRIOS PO MAR DAS CARAIBAS:]

,

�Maracaibo ,Guanla- - Puerlo La Cruz
CumaDa e.- Porlamar -- CarapauoReserva de pram&, passagens e demais inforllmÇÕes com os

AGENTES:
CIA. COMEROIO E INDUsTB.IÀ. MALBURG'

I T A J A I - Tclegrs. ttMOORF..MA<JJb...... ITA' A I
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