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- TOQUIO, 6 (UP) -- ÚRGEN.ITE) - As ultimes infermações
dá Çoréía, não dIzem si a im� I
portante cidz-de de Wonju, si.
tuada em montanhas elevad s�

DO "1H1: CINGINNATI ENQUIRER", JORNAL DIÁRIO DE
CINGINNATI, ESTADO DE OHIO, EUA.

que dapoaitarn essa fé no em ,

prego indiscriminado do mais

poderoso e mOl'tífe-j'o "mgenho
de destruição, atnda descobe-rtQ

pelo homem amerlcano para ar-

ra"al' a p�pr-ia espécie,_ de
-

que ele é a expres$o alta e

tanto quanto possível perféíta,
Não estranhei ,aI atitude que

se nos depara, desde D8,· C'i�C()
últ ímc s dias que estamos neste

trecho do terrttorío amsrlcallO,
convivendo com homens da"
mais diversas categoriaõ.,_ e, de

todos c:s pontos do quadrante
n3cional do .Atl·�'nticD ao Pa�L"
fico e do Golfo do M:éxko acs

grandes l.iagOs. Et pr�ciso não
otvtdar que, quando se fala com

c- homem d6s Esta"o>: Unidos,

ee está em presença de um '3-

gente da. f� e de um soM"?-!) de

Critso, de um jn�trnr'-;!lto d!'l

Procuram os comU9.,·s·tas ch!!.neAses' travar cristianizaçiio do fY".-. '" huma-
no seja essa cr'-_ uantzação em

te;rnos de ep.l· � cismo, de .lute....

ramsmc, '--., '. inísmo, e através

uma batalha :decisiva',!.contra os':aliados ������,:���F:�:���:�:r:
!ii -� _ vo que acrecttil'a, nu progresso

Olensiva aérea das Nações Unidas na Coréia �r:r�ilb�:::��:r�:n{)dOf;�,�:�':�t:
Com as Forças Aliadas na mi! soldados comunistas ocupa; deadas erroneamente pela 111'0_ dessa ascensão dos seus níveis

Coréia, 6 (U�) - URGEN�E .-1 ram Hancho,n, i! en (lU';,IOlnetwE I
prh aviação das Naçôes ;l:idas_ InOl"lis e e,spir'ltuai:;. Par'!' ele

I'
Um porta.vós do 8,0 Elxércit.o ao sul de SEul, c marcharam TOQUIO, 6 (UP) - 1'.LaIs de a civilizaçã-o ocidental tem uma

norte.ameríeano assegura "que imediatamente para o estratégí- mil aviões aliados, vindos tanto rocha viva,' que O impede de
os comunistas ehínêses lança- co centro de Wonju, As forç�s I de bases

__

terrestre s quanto de pensur dez vezeS autes de C'::'_

1
raro nas planictes da Coréia dt) comunistas estão realizando i porta.aviões, m�rte]oaram hDJe minhar de/ novo para a, S1!a. a..

Sul, de 300 /1iJ 400 mil soldadcs , uma operação de vasta enver_1 as forças eomunístas em ambas ventura de Híroshtrnu , POJo mais

Acrescentou que 'Os eomunís, gadnra, para. cortar as vícs de as frentes. ?Ontitrlúa, ass�l�, pc_ que se dig1aJ que 05 anglo-saxões
tas procuram travar uma bata, escape das forças das Nações, 10 sexto dl,a consecutívo, fi 55_0 uma gente hipócrita e ego's<
lha decisiva contra as forçaS Unidas para Pusan, " maior ofensiva aérea da guerra ta, vivendo em contradiçâ;o com

das Nações u:nida�, numeríca; Cam a Quinta Força Aére'J.' na) cor�ana,_ .,.' . )
os pr incipíus que. pregam, eles

mente multo íntertores. Coréia, 6 (UP) O general

I
Frente da Cor-eia, h (UI) - 'oferecem todo o dia, a prova

TOQUIO, 6 (UP) - URGEN_ Parl'ioge informa qUe cerca de Depois de. te]' assegurado 5\<1'3 - d" quo os guiu, uma religião P,

TE As anguardas de 200'1 .

t f tSI' uma conscie'nci-ao mural aue Sa!)- v mr comurns as oram. mor o

I mi�'fio nn retaguarda U') 1"0 -

�-- ---- --- -- pelos caça;<; bombardeiros da
t Han ti, 27,,a Brigada hr-ítanicu justo o eontrário da guerra. .Pa.;

V Força Aerea. Estes atacar-am . "
ra o inglês corrro �8l'(1 o ame.,

com bombas de gasolina gelati_ ( recuou, hoje, para; novas po ..a-
ricauc', o Estado qll'� quer a

nosa foguetes e mctralhad01'as, çôes. Foram imjJortaI:: es <:IS glle1'l"J.' é um inimigo\) declarado

cenc�ntl'anoo SUa ,açãu numa

I pc!'drs
da b,·jg,uJa bl·;t3:lÍC[l I' de Deus, e sua Iigl'Cja. Servir a

área, de 8 a 46 qllUornetrus ao (C<'-nclue n,)] 2.a pga., letra LJ Conc!lui na 3.[1' pagina
no:Qte de Seul. 1__�_ ..,.._ ------ --�-

Hio, ti (Merid'.) - ln- TOQUIO, 6 (UP) - Nas ulti_1
formam de S·ão Jo'ão doiS! mas 2-:1, horas f,oi impost.a uma

. cc'nsura mais rigorosa ao notL
0[/1111)05, que! se d€senro-

ClarlO de impren.sa, sôbre a

:óu espantosa ü'agerdia guerra na Coréia. Não pode_
no �nterio]' do trem t1�

i'
rão s�r mencionados os nomes

prefíxo SP·2, que seguia nem as, pusições d·'l.s unidades,

p'ara '1), -Rio. O jovem como tampcuco' ações de. guer-
rilheiros ou a compodição das

Ja-cy 'Nunes assasSiÍnou.:-l
, linhas de defe,sa das Nações U_

tiros. -de l'e1'oh'er a pro- I ·d O P 'lit .

nI aso. s cen",or.s nu ares Saigon. ti \ {'Pj -- () 0;;','1','1-
fessona -:\h.l':!.'t Co�\:el'lleti, 1 deveriio, 'bam�e_m, carta\' .quaiS_ I tu frnr:cês reconquistou ::t for-
alvejando em "\e·gu(da, li quer comentarlOs deprecmtl:vos 1 _.

ás trepas da., Naçõe" Unidas 1 taleza
de Chodm",[son, no 1l01:-sua mãe, dor,_, Cm'meu b

I
que. indiquem b':üxo mOral ou te da lndo-Chin:!, ruma 1'1_

Concerneli. Após o rapaz I
itpOuca eficiênda de,ssas forças. t Ihante contr-a-or�nsi\'a quel CC a

tentou ,sulcid�r-st;'_. .Os Toquio 6 (DP) - Enquanto 11Ircstc�! a 12l'nÜ!1I3r com o

p��'�gelro,� . �!;n��.c_�ll:�l�!, , I �!;." for4;A'L!alia.(1�1i ,;a.h:Hld[}x��·;!nr, c(;l'éfF dos - doze mil' �-oldaú'l{)s-
o--,cIJlmmoso

a cidade e I{} por·to de Seu: ti- comunistas rebeldes do Yiet-
'letra 'K)

l'a fro:ta de na;vios de guerra !llinh.--���--����-------
e d-e -transportes era concen-

tf·filda 'ao largo àa cO'sia oci
den�l coreana, pal'U uma- possi
\'el ,evacuação mari:lbllU daque_
las forç-as'. Ao mesmo, tempo,
os eanhõe,,\ das 'grandes unida-

IN. 1691
REAI.IZARAO OS ESTADOS UNIDOS A PRIMEIRA
Ex",ilifNc'A� COM A BOMBA DE HIDROGENIO

. :�. "_"}:
. -

.

TELmB'ONlIl 1092
1IIrld. TaL A. NAC.lO

Cabta Poat&l as

Beco. Raton (,Flórida), 6

Está O mundo eorrvícto de qUe, I
na. larmadura de guerra dos Es

tados Uni-dos se encontra a.

bomba atômrca, como a clava
deste Hercules do pOder Í11dus_

trial contempol'-3:n.eo. Pecam,

pe-cam pela base, entretanto os

BLUMENAU, (Sf;a;. eata.rimi) Domingo, 7 de
({ » Janeiro de 1951 « »

.

A QUEM PENSA ELE ESTAR ENGANANDO?

WASHINGTON, 6 (VP) - Os círculos bem' in
formados acrl'\lit1tID: -que os -Estados Unidos realizarão a

primeira ;Ejxp�riência 'com a bomba de hidrogênio, na pri
mavera ou -verão' -próxim,os. Contudo, ninguém sabe co

mo ou si à bombà de lii(1j_1Ogênió funcionará. Funcíonâ-l
rios dos serviços atômícos" declararam, recentemente,
que as persp.e-ctivas de fabricaçao da bomba de hidrogê
nio não éiam 'bôas.

WÃS�'\l'G'1'0N, 6 (UP) Fontes do Departa-
mento de Estado· Qlzem que QS Estados Unidos querem
qUE) todos os países membros das .Nações Unidas, adotem
medidas que <lificultem o esforço da guerra' da China co
munista.. Os·chefes·dss missõss diplomáticas norte-ame
J:icanas, em, 30" paÍs��; inclusive Inglaterra e França, fo
ram instruidos no sentido de fazer um apêlo aos gover
l1.os ante os

-

quais ésfão aCl�e{ditados, para qUe tomem e-

nérgicas medi,das contra os comunistas chinêses.
.

TOQUIO, 6 (DF) - URGEN:" cito -dta·s Nações Unidas, os comu
"i'E) - Uin novo exército - rior- nislla's

_
evidenciaram que reali_

t�_c('reano ;)m.ergiu como que zam ampla manobra para - bia1:'�
'Por' encanto das_ planici€g e a-ar a retira.da ,af1:ada para Pu.
J'1l0Iltnnha,s gela:das da Coréia do'
SUl, chegJando -àó C-e-stra.tégiCO·
centro de Chungju, 115 quilo_
metrc,s ababro do- Paraleló 23.
Cem ess,a '-roandbra, que

-

-o co.

:mandante .das- forças.: ,,:J1'adas

qualifica. de' n10rtál para. o e,xél."_

MITou·a
fI-NOIVA

RECONQUISTADO PELO
EXERCITO FRANCES O

FORTE DE CHOCHWAISON
"A quem pensa ele est.ad'

-

stinas, quasi intransitáveis, caiu .

- �' d d
- -"-Jlgarlando '?" - é - a pel.'�untaou nao- "m po er os comunu;_ '"

tas. A,lgum'l's notícias inf'owHl" qUi! fazem as Nações Unida�,
-

qU,e o!i COnlunl',stas utuca-: J'0presentt,das

de" llavais já entraram. a- par_
ticip�-r da bataJba eontra as

comunistas.

(_omando dizalll que- não en

COI�t]'armlJ pr:a.til'-amellte ne

Pela
huma l'esbtencia, -pois os

grandes ,contigentes doe rebel

des v1ieLminh, qtie e:,tl.l\-<1111

COllcentl'atio.s ao norte de es

trada �olonial entre Monchay

Tien-en,
-

na lnuo-C�üna" fi I (Conclui na 2a. p-ag, letra l\n
(CP) - AS' for-ças francesas -_---'

completaram a primeira ff:se

da sua' ófeuo!iva nll IndocChina

Seiemll'ional. Oficiais do alto

]-Iosto de Cho'ch\V-�lí"on ii - 113

hlllb. a nOI'oest.e de. H,i'10j ,

Saingon, ti tUP) --- Chegaram

:lqui pl'o::cdente de Ha.nd, o

gl',r:,-�ra:' De Láttre de Tassigny
e o pres,idente do ('011' p 'hn

.10;'" T.v: Hf)eówJ�-&<-" --qH� ��

L2t'tre de TasSJ.i-gny o' um nl�

to, cymis�laI'j{): da Fl'ililG-a €' eo

mandant.e do Supremo na

LONDRES, 6 (UP)

Esperam �

o fim do 1
Mundo

primeira vez na guerra da Co

réia, foi concedid:a Cruz de Vi_
Pe quando -em vez a. crónica. pa::;saremos a narr-dr, __

ocorridO-I
r,olar coro:o pelo desfecho, teve

I
Café Benthien. onde permane_ tórí,a-, ,a, m<iils alta condecoração

da cidade é m.ovim�n- f na nOite dg ante_ôn\.em. "O ÓL inicio na: vizinha' ·:cidade de éeram. enquanto .Q vig-arista militar britânica. O agraciado
por acontecimentos de

_ 50, que se reveste ae grande Joinvi1E)�: ° cl�adão - jósé -Lu� paTtia em bUsca de
-

-seu com- é.o major l(ennelh Muir, do
relevância, com'O o ,que interesse, não só-pelo, seu qesen_ ciano dll; Silva; vendera- uma. .-li- parsa, o qual. não- demorou a regimento escos�és Argyll and e Tienyen, 'parecem ter r,2cua-

-

mousine-· de sua. prOpriedade pelo chegar. E lá, no interiOr do Shterland. Pi� a dtação que do par:a as mOlltanha�;_
-------

preço ·de Cr$ 120.000,00; _quantia càfé, entabolaram' as neg;Ocia_ Muir teve uma -ação que m;,re_

estl3l mais que suficiente paia Ia'" ções. Propôs J:,sé Corrêa,

aos! ce todos. os lOuvores, ao coman- Sa�-gon, ti (UPl - O porta- \

trair a atenção -do vigarista Ri_ 5rs,,, Bento j�se de CM'V!a,lho
_

e
dar as forças britânicas- num \"6, do Estado MaiDr {'onfircardo Rein, daquela cid.?de e de LillCllanb-_ da. SIlva, a l'eprod,:"çao morro da Ooréia, a 23 de, s�tem_

seu comparsa: José Corrêa, reei. de notas de um mil cruzeiros, I bro do ano p'assado, quando as

dente em Blumenau, -

--

-

'.
-

{Conclue na 2.9. Pgll. letra G} posições aliadas foram bombar_
Não ta,rdou

--

qUe RicardO
-

-Hê'h'
prOcurasse o sr. Lucilmo :-.da
-Silva e lhe prOpuses�e uin "áJ�
to negqcio". Cóntou-lhe

--

'q"t'e.:-�m
Blume-m'.u ha.via um '.'técnlcq"

__ especializao,o na fabl'i���o :.4e
notas de um m'i� crm;eiro;s,

-- llel'M
vindo êle de intél'mediá.ria ,;tias

, hbú;,

---_----------

a criss dó Extremo O:
:riente Nehru - toma parte

--

na

. Conferencia 4'1l Comunidade, �ri
tâIiix::a em Londres, espàando_
-se que consiga i) apõio dos -011_

'tros primeiros . ministros -britâ_
'lÍicos pará. 'O programa.
Toquio, {) (DP)

__

..----' urgente
,_ () -comando das for�'as l3,e'

reas ,norte-americanas no ex

tre�o oriente, �eheral:
--

Straw-
ma�er, desmentiu as !Í1forma-

KEREMEO::;, Cc!ümbia

B!'itánica, ti (UF') °
.

111U!ldo 'vai acabar !1Q dia
9 de janeiro, cu seja nD.

próxima te,rça.fein.,.
Isto é, pelO menos, o que
-afirn:��'lTI triltia- e cinco
m�mbros da seita. religiOSa I

H.eterodoxa! 05 quais já.
estão rezan<llJ' e �antando
numa gra,njp-, esperando-o

-.Q-u--'a-Iro dlll'·ISO'"es comun·lslas" �:9 ��as��I�� 12d�;��Oq�:
aqueles trinta. e cinco fané..-

tioos religiosos estão nagu"'-_

IMa' cruzaram -O' paralelO 81
la granja, incomunica.veis
c0111 o mundo e:={tel'!or. Is_

to porque o chefe da seita, _!
uma, senhora de 60 >l.nos,

- Agnes Carl"oll, disse ter

o, sadAs ao ,'"o.'"m'"lgo pelos I!IIV'"IO'"es da OI..U recebido mensagem do 'além

anos cau u _

.

. II n de que Cristo decc"rl?' à
- - -

6 comunista foi dilspersad3 h,a ga no centro do fron.t das Na. terra a neve desb IneS e· o

noroeste de Hc-engaoll, ll'J: eG- "óe,5 Unidas. No setor ocidental, mundo Se !3:eàharia. - . "ro_

trada '\-Vonju_HOucrlOn. Foi as_ �!ementos da" Nações Unidas dos os fallátícos venderam

sinalad-o um número .detcrmina_ m'antiveram as ;;uas poslçõe.s de I F€'U::; b�ns e pagal"lm "u'_s

do ·de conlunlstas na nresnla re_ defesa e ['penas consegUlram dívidas Um delee vendeu

gio. ° porta.vóz do 01ta:vo EL estabelecer contacto d... fraca I seu ltL'i:UDSO autonl0ve! nül

Ixêl'cito declarou que - ull\i�ades envergadura nom (I '!nimigc. Nos

1
ncvl'!centos e cincnen! ':l 1'0'- ,

comunistas, avaliadas em qua_ mesmos setores. outros clC_ 401) dolal'e::i :3penas ..
trocent{)s homens, a leste- de lPcntos das Naçõ"s UnüLls r�' I �__ �__ ...:..
'Vonju, constitui, provavelmen_ (Conclue na 2.a pga .. letra E)-- -

te, 'Ü elemento <wançado· de, uma

1
.-�._ - - - -

- - - - ��� -� -�

divisão comunista qUf' haje no �-__ ,���

se-'l:or sudoes,te. Outras Ipeque_ &>

O DENTE DASnas forças de un�a divisão, MANr-ANFS PR CE
-

cOmunista entraram em ação ",-o � \J =
- -

-Sul de Hongcholl e nvrte de

DAS D'O RIO AMAP R'Hoegshon. Enquanto notava.se JAZ I A I
___ no front ocidental a prese·nça _

' . - . -
•

de: Unl'2.: patrulha ininliga, a 13 ��.=-�---

quilOmetres aprox!f.niadamente ao
'

sul dQ �'io Han, sem qUe houves
s,e. contacto importante nesse
setor numei'OiSas fonnações chi_
nêsa� manife"taV';:ui <lUvidade
ao nOrte de Han, C'outr::l-ria_
mente, reiha a: maior atividade
no fr,ant centraJ, onde" p�la pri_
meira vez foram idenUficadas
unidades chinésas em pequeno
número; pois '9J mai'or'iia_ dos ad_
versários é cons.tituída de norte_

m'ouque tropas da Fn:.'� r.,.n�1_

césu hayiam J'econqu:stllc]o o

Turmas de.
riwtos pOI"
f!izel}do

1); i.a1l' _ SinuINHn�;l111eHte pros

seguem as obras c'1ê>: !�on8truç{;_c>
do pO'l'to de l\!acapá, r::;J li;:;:;

d�s pelo goye,'no [élTitori�J,
- do ,aguial"(la:wr iii maquinar'"

')ara! o -preparo d� poria' mi
l1eJ'io, que terti C8jK!e!'dade pa-

1'::t 'reeeber !HIYiD�' al-e' �-l mil

toneln,(lns {ll.le' ,";?Tilo {�arJ"eg3.d"Si
f'm .1{} horas -a-penas. Po,' OU

I'('gíãú .onde, 'll '1':1 ".' i" rl� nro-
tro lado, os est.:ldos 'lJ21I';. n

'_:i-nl'O Jllês, �'l'á �on<.'truid,a, fi .

ronstrnção de nucleOis 1'€'5"-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ d('ncia-is, JlOSpi-tai", etc, e,ltão

quasi concluidos , Espel'n-s� 'lLl11

e:ml'�(!ln!llmllllnnn�IIIi'!llnm:� I desen\-úhdmel1to
e::I[{'en"íri',a�

= AJUibt:r a Campanha deª . ..

E· - • :3 I para Alll-apa, com '(), aproverm-
= Edu� de Adultos e

= I meatO' das. j�zidas '(},� manganêf;
§ �ooperar ,)ara o \}l'O-§ I e OUt],OS min''.:'l'-ios ·e:xistéutes'
= �resso do Brasil = it· :i' .

41U1I�mlmllllnmrnmlmUmlh --: no terr oI'! o.
.

ti (l_I.ferid _ )

estrada de ferro, :lgandQ as r!

cal. l11,in,:;" de maq-;e-m':;. do r-i0

Amapari ao .porlo desta C3.-

Ma('apá, I) (Merid .)
Continuam a chegar atra\"es u

] odovÍ<a; que lig-a esí:a ._"idar12

ao porto, grande carl'egall1Eúl-

los ue mine'rio de manganês
procedent'.'l da� jazidas d" rio

Amapari,

trahalhadores ehe-

topogl'afos esül'o

na
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OrAgl!.O doNsDAJã.n.JÇ·:A.sAlIOC01adoJll' A �B' 11: f!��ra���.em����J�a�i��S�l acarreira cin��na.tog�:á- (�laS, ao invés de mantê-los , chave do conhecimento. \. fíea íenteridam bem que ta- feH�hados. abra e feche tlS I Matriculemo!> os analfabe_
, , tos num curso de educação ,lo de banhos feitos para '('�I1os rapídamente, com , de anuttos. I

SI A'"'A N ,..,' um filme"), ,enquanto o ba- um pestanejar mais lento. ------�

ti açau. l�ho que eu tó:ueirr 110 fu..:riJ.e N,ntr" 'a ··mieHwra. 'Sü' tem o OR da ão administraçAo e «House -of Strangerss e o hábito ':;:11', cerrar aiS ·l'a�lm.e ç •

.oitavo da minha carreira! bras ao' sàír cio stJl ,I'a"a es-'Oficinas "'"

Rua São 'Paulo n. 269
.

E eu me pergunto que ne- 't,n 'e.\:erdCiG e vf!r:i qtP !:-i,:a:.,

Fone: 1092 _ ex, Poab.l. 38' cessídade têm os encenado- olhos gl' acomódam muito
res de mostrar ao público ntuts proritáménte .1 luzDiretor,;Gt'!�:

. �IAURIClC'XAVIEn o meu corpo, nada bonito, (lrlÚunbmllÍ'e: Ineídentat-
JIDij?}jDIENT:&! e porque sempre toca a mente ze teu; que (,shu' ae gráfh'o na üeicnsiv<1, ..

'afim
mim Exibir-me ·na tela em ar livre; em dias -ventosos tlc que llão vie�':;elli a sotrer
condíçces que não me pare- USe um veu=ínho fino, Além uma derrota mais acucha
cem as mais ... favoráveis d� melhorar a aparência"semestre •••• '.... Cr$ 60.,00.

.

b l'
.

1
'

' .. 1vuJJ1O "..... Cri afim' para um enevo o JlllZO SO- 0:0 veus servem para pro-
'8aenrulD bre a minha p�ástica! toger os olhos contra, a

'RIO -�--- JlO�:lQ"

bote. E logo que a vitima
está. ao seu alcano::e, ela
se atira lancando mão dê'
'todos os seus reCUl�OS p3.-

t;itlarn'2J:i!' ,':'l1a pngu�'nh·.

I 1'a dominá-la: t�m sen1.1)['e qu(· jJO"wi 'ho!ts artilhcir0fi.

NO\'8mb"". nr, 74v, cum uns elogios decorado:" sa-,· Ao terminarmos essas eun-

l'\,lton Russi. I be dCSE:Obril' O ponto vnIn:.. �,Íl;a·.a<�ücs sôhl'c O> prél!o
('!li questão, os' encarre,g·:]·.

I
rável do rapaz e se mostra dos d:J f.ormação do cc�nbi·

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e�tremamente. amorosa 11",do dos' gráfiC'os, agracle-
"UlUnnmlmmUfPJmIDJlUlImiI''' d t d d 1 celll uma vez mais, " .1CO-

==_:" '.ª_-= "

lan Er os am'gos e e.
.

:= r I lhida qt;'::!: tiveram desde à

Doenças do NE.�RASTEHóI. A lNTELECTUAL -' é sua che:�ada em Itajai, tau·
§ § Tt/6"E'lfC(/('OS,E ! superio:' ao materia:isln.J to por prte ,1-" -'.' ... '_. -

.
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=

-=: �ifS!§ I hodierno. Está sempre n-I
.do N,lvegar1tq'i . F, c., t'omo,

... coraçao !!ii
. :::arrada aos llvros e J11lnca t�'/lIbeJll. do'. cljrigen�es do

ª DR. CARAVALllO
:: '

'..
, . �e apres.enta sim um exem- União F. C,. esperando eÚl i

_ . � LAll REUNIDOS PAR�NA tDA pl�:' de alta liter�tura nas dai::; oportuna retribuir 2/>
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lU .;: se.;; lIdas, tSlll sempre um mulados.

ª 20 de Janeiro ,§ 'UiUlmlmlUmn.hI.·iJ.,�t�'IUW<"" lar ft�tasiado, llào tolera 00 --- -�-- -.-
- � .

-11 '1 't 1 1 mXPR1!1SS0 I T A ,J à R A ,:�mmmmmmmnmmummmt,ª ;: :: la)1 ·.os ruoe ernos e aC_la
A g'<\ n (, 1 11. IlUlme'r 'Laftront·ª! q�le os rapa�es esp01:tivos 'Rua '5 de 1"'''"_ 566 - P"l. Ul,1'l

:� •. :: I sao uns «artIstas de CIrco"". d vIaje com segur8,JlÇ8 de
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'lã I BlumenAu D J'ÓlnVU. 1
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-
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11_7�:S:�:x- !��:!_�I�B�lin�� .rarq·· , '''�koR[CItBO
o PARQUE TEATRO RECREIO, a modelar or

g'anização de diverti.mE\ntos, funcionando atualm.ente
no bairro de Itoupava Sêcã, defronte:I o «Polo Nor
te», continúa a proporcionar aos que lhe vLsitam: I ª
?oitadas alegr:is e divertidas. !'Tão deixê' ,e passar i §",gum"" horas de grande alegrIa no Parque Teatro

II
E

RI:e:,��I�o�a�a��a� II
'-,f;

;IÊ

para fI tviços de escritório, de pl'efe:·ên�la�com prá
tica devendo apresentar bôas r,eferenclas>
Intel1essados quei,ram dirigir-se por carta de; pró

prio punho à Exportadora de Macyaras S" A ,
-

âxa Postal, 142 - BLUMENAU.

AÍluaI ••••••••• � Cr$

eruzeírc 5, que era' justamente
a quantia ele que diepunha o sr.

Luciano. t(ln'do' este, mesmc.
cxib'i.!.J o cheque :' qlle. ll'azi'u'
oonsigo,
Assentado I) negódo, combi

naram uma· expcríencia , nO
Braz Hot.al, para <a nr itc,.. Aíu.,
.:;il'q.ti{ o quarto ur. 22 O1Jde' .fqi
aguardmla a vinda dos v gal'is_
tas. A's '21,30 já está :;:>_. postos
,José Corrêa que hábUme·nte,:
uÜlizàncio�se . de �idl'OS conteri.;
do. acido fênicQ e agua raz, t?_
soura, algodão e papel bnancc,
'inic'fa a: expertencía, Esta f,::;i,
entretanto realtzada- só para o

sr_ Éento José de CarvalhO, ten.,

. I do ° sr, Luciano ficado do Ldo:
I d"· fora do quarto.

As.sim que uma nota f'Ji rc;

produzida, foi êste chamadO

para ver"ficar O "trahdho" e

ultimar as neg-ciações_ Mas
era ° momento de agír. Com
Cê'ntas Pl'ovas nas mãos, não
titnbeal'am em dar voz de PTi-
são aCs dois fspertalhõe';' co_

inunic�ndo O f-atc, imediatamen_
te. no Deleg>"do Reg',onal de

POlkic" Est� tomou log,o eiS

devida'é' - providências, apreen_
dendo, tambc'm, o material

pl'afiCHSSe O 'snicidio, efc

tW3Jldo ..a sÍla prl"ão' em
flag!': 'fite. Apúrou a Po-
1�6a que 'há ·tcmpó.,; >;Jacy
r.amOTllVa ·cem .3 5rl::1.
?vhtr':a; ,torna-ndo-se noiv.o
da mesma, Como o rap'uz
c'ra dado t'to vicio rh, '".,,

bdagues, .a .professora
ü?�fcz o. noivado. Os pa�s

Rua do Oti:vi.dor n. 100 -
Fones 43_7634 .

e 43-5997·

'8. PA11LO_

I RUa 7 de :Abril n. 230 -'

4.0 andar - Fones 4'-8277

.e 4.4181.
'Belo Horizonte; R: .Goll1S. M.
Forto Alegre: ;Rua Zc�

Monta.uri, 1.5

CUritiba:·R. Dr MudeI, 'lO!.
2. andar - Sala 258

Jolnvfie: ;Rua. S. PedrU, �

toram em retirada, em bôa or

dem. para pusiçõ�s antccipáda.,
mente prepar-adas. Forte'· pr=.s.,
são inímíg , no setor central,
'ao' sul ti9 Hong_Chang, continua
olJl,Jigal1do :la forças do::; Na;

cões Unirias ':l' recuarcn-. N( sve
�"t(r' .nã.o foi estabelécído lIO_

nhum contácto com o inimigo, II.

avlacã.o cont'hc!cu prcõLnuo 'cfi_
C37, �nuxHio àfi tropas, -B.taç;.·.:!ndo
nnritos gTUPOl> rrunngus e 'd('s_'
·I.ruindo grande número de via,
LUr<l!3 do" comunisÍ1-:l'.

""

,
de terra esb' madrugada,.!Acredita_se que os sism� <.)c()r_ 1"rei"Um perto da Costa Rlea. Os

técnic� s dizem qUe o� tremOrfS
foram tão fortefi. que os danes
dev'm

.

ler ,sido :inevitáveis.

lentrj:' .cor-seguiu '.' tu van

gl!nrda' . rnhI'O·ll?gr.a Ilésf.a
:ic:;üirda. [use.' TCl't'itol'·j,l1-
Ilwnt e IJalic!ct;, . caíram os

t!cifcnsorCs do comhil'��d(>, _putaçlo .

fsderal €leito nas últl.,
mas eJ�ições. consultou o Tri
bunal Sups'rior . Eleit:.tr:l se os

mandatos dos novos deputados
termlnarão a 31' da janeiro' de
um mil nov- centos e cincoenta
e cinco, símujtaneamentc com

(S rr."n.d:atos dOS senadores elei
tos Em mil novecentos e quaren
ta e.. cinco.

Procura ...se

!_\:lllte,
Búa, C'lllir·� {lo%ui o. i';2.\'C·

gall.te. F_ C .. ('ortafld.J coui

O ccmcurso do veteruno 'Zi,
Um étimo' Sftião, de.
pernianento e illlklO' 'OUm
maníeure. Motiv.O' (te
mudança, ótima fregli�

I zh. 'Pmço, 10.000,00 -

Sito 'em Rio ,do Sul. Vel'

I
e tratar cum a proprle
tária,' sra. Ma.rcolí!n.a

\ Basilio, no ;ew::'emç1), aci-

Il:a.

te do rapaz, re30lveram

que ela ljassr�-� lima.

teinporai!a em TaHb"te';
'Foi, na viagem que Jney

co, que apontamos sem me-
---------

elo d�; erraI', coma o m�iho!'
elos vini,:! e dois jo!!ac!>res
<,m t'fiI11pCl, b:indou seus fãs

.

�ozinheira
_-_ --�----�-

c
celll ulIla pa'l·t'da' de gaIn.
haja vi:;to n pLl;'aI'LI 01)t;,10.
Possui ótimo,· Y'z,:ores "y du
be varzeano ila.iaiense. no-

'iH' .

P!'ccil,a_se de lunn. p'Jra
trabDlhar Ulllll Hofe1 n�

ei.dade de 'I'i.incas. Pag;-J .��:
-

b·�!n. 'rcat:�r ü. Rua. 1�, de
!
---- -=- ---

F
y:'te --- Sempre '{Jc:a tarde, _.�---�

no I-io (ir.; Pri!'la, frente a 0'1(- Desportivos Pun - AmeI1icanos,
v'C); e Pu>€rto Nuevo. De :.!Ü de reaHzar·se-·á no dia 8 de ma!'-

feverei, l) a 7 de ll!:tI";O, ço: ó?sfilllllda tD:(�!?S ao, dele-

Fei":a rle Enc,�rr<1l1lento ,faGões cOIJ-�o!'re[jjés, Está sen-

O GI'aule Desfile de Encerra- do eblJor:.-do um bl'ilhante
mento

.

tk;s Primeiros Jogos programa.

VEI\JDE�SE
UM TERRENO, com 20x48 meicros, na Rua princi
pal de Gaspa1"g t'IÍda murado,· com UMA G�.GA (.

.

alvenal ia, com. dl;versas !',eparcições no Porao, sete

quartos no andar terr 1.0 e ,quatro. quartos no Sóteo.
Casinha. e Banheiro c:ompletamente instalados COI'

agua quente e fria. Facilita-srr pa,�amento, . �n�or
mações com ROBERTO STEIN, Calxa 52, Jomvlle,

.

--------

moço

I
�--------------------�--
o=o����
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Cb'urras'car.ia

DCHa atECRI
Comumaa a distinta freguesia que tem tele

fone man:lial. rI'endo toú'Os os dias dâs 11,30 ás 14
horas e das 17 horas'em diante frangos, marrccf)s e
churl1ascos a espeto. Todos os sábado:;; saráll dan
sante das 21 hO'ras em diant-e, com ;.ótimos ·discos.

VENDE-SE Um

teTreno,
.

sito' à "Nua' São� Paulo'.' quási 'em .

seu iní.cio�t �. ,
Tratalr com o: prollil"ietáno ,da Cmifieit.aril1 TO(3'njes�;' ,:
"à Rua 15 ae:�Nó'Véniliro, 962.- - - -- --_- -- - - ------

Consertos em !'ádíos de qualquer marca. Montagem de rá-

Rádios: dll'srsQs !l!odeloÕ'l s tnanJal'i,

Itádlos: usi>l.r:lo� "óUm3- ucaaiiio".
Rua 7 de Sstembro, 4 4 9 um

BLUMENAU
\. .

:

\ .. j"J��

(lioS'de qualquer Upo. Venda de peças e acessórios para rádio,

'Vend,a, de válvulaZ'l Americana:; e de válvulas Phíllips Hr'Jllan-

dezas. • " ... �. t.a_

II

DR. iLYRE8 GONÇALVES AIAdv&guilo
_

. aa<alnêncla . e Esctlt6rki

nV.N::nrn1.fi-l9:
RUa Brusque , 95, l!�one 14 12

------�----

__..--.----..------�,
_

I

Alu·ga.-s'9
.

um depósito 17 mf:L,z-;:25
ms. à

-

rua Getulio Var-l
gas (obra a ser conclui_,
da no próximo mês) e

uma casa de moradin
a ser restaur;:td'l e adap·
tada - com aC83SO p��a.
rua 15 de Novernhro fi,

1393, apropriada taur
bem pai·�l. escrit6rios ou

consultório;;! como tam� ,I
be.fi para indú'3tr�3, .

ea

B31l'tl 1W.S dependene':Js -

ltifl)rmac:ó€�::; na }Jl'õpria
CUl,a clp moradia ou no

Banco Inco.

.. Capital -elleservas em'1949 mMais de'Cr$'�50!1Jõti�ooo7ÔÕ i

iJ ", j fi P
A • .','

DO O O
'.

,_; ftec�l_a� e� �re!Dlos em1949,,,'Mais:de,Cr$HI8tI�ll .• O .80;,�
�'--�";_ _._.--_--,.,--=-. --�_. _.� --

- :rc:: ..c:-- -��. �_.:;. _:_ -,._' _':-- �+ -_::.�

<Em �arrecadaçãD de prêmios e .re-sultado .• induslriàl
ocupa, no'Brasil, �osegundolugarJ ddmonstrando,'8ssim
um constanle progresso' �e segura administração

Formaçib de novas turlll"!S [Iora a cünclusáo do 'Ginásio
em nm ano. 'Conheça ,;]: eficiência d8 nossos métodos, pedin
do, quanto antes e sem cOmpromissoo h:Jformações. à secção
de correspondência.

Rua Paula Gomes _ M8
CURITIBA _ PARANA'\"(

AFFONSO PENNA JUNIOR - 'Presidente
; aOSE' M. DE ULIVEIRA CASTRO - Vice-Presidente
ROBERTO TEV\.rmRA BOAVISTA - Diretor
CHARLES BARRENNE - Diretor

.

.JOÃO PROENÇA - Dir�,tor
.

(GABRIEL
RENÊ CASSINEI,LI ._- Gerente Geral

CARLOS'BANDEIRA'DE'MELLO� Secretário Geral

(HEITOR
'BELTRÃO

. GIJILHER,�Ui G1JINLE
, CESA..R RABJGLLO

SUCURSaL .(:nELI.J:\U1TlI LAUTEn;JUNG'- Gerente;�DE BlUMElIlU ".' .

•
-

.,..��.:'!> � <?JZc.=_--__�........_�__........ �

SE'DE: Rio de "J_aneiro�f.'AvenidJo 1:.5'
. de MaioJ N". 23 .. 8"'. Andor:.... C. P.,1779

SUClmSAlS E i\GÉNClJ\S EM OCODOS OS ESTADOS no RRiASIL

�IRE'ORID
".

GERtICII"
GtRlll

'

CONSELHO'
flSCll

------------------------.--�----

OPE'K',a NOS,\R�lVj?'S·.-de latêo",,!
·

.. Traus-'
porteG em Geral a' Aicidebtes 40 -�rabalh:o

' ,

- Acidentes PessGai's � Ao I;i d e D t ce § fie
Trânsito &I'CascDs .. RéipODsábi.ltd·aêle ·Civil.

.

�.._=��=--==��.,_. __ �.�.::.."'!:..��_-� __ ) .. __ . __ '* ,- ����_==_ �
.1'

�B ,t D M E ,I ;1 �
RUA DR. NEREU RAMOS, N9 49 -�? ANDAR -CAIXAPOSTALN9253::'

TELEFONE N9 1167 � ENDEREÇO TELEGRAFICO: E T 1\1 A

Sub-Agências nas prillcipais praças de Santa Catarina
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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rrao os Unid s

... lquer agressão da R
obilizagã.o urgente de todos os

u
II

I
recursos nor-te-orner-lcono's

Sf, aproveita do Diz Acheson que «este I seda recompensar o

país deve permanecer fiel
à sua tradição de defender
os seus amigos», Aeheson

prossegue ilizendo que
quaisquer que sejam as a

meaças, os Estados Unidos
não abandonarão á Coréia

tanta) as intimidações de Pe

quím,
«Abandonar os nossos a·

liados» -; acrescenta

expr�lIsão e que a União
Soviética e seus títeres eS

tejam sempre diante do tri
bunal da opinião publica
mundial. 4) Procurará l,j",�
treitar as fileiras das vá
rias políticas nacionais, --

«para lograr a força que
surge na união»

Interessada a indústria s
EE. UU. no niquei brasi; iro
Acusações a impl'evid�Dcia governo

bem discuti!' idêlltku;i COl1lU,

cões com os representantes tio

I eferido governo. e com as ',:1-

tnridsrles mélitares ruspousu

"eis pelas forçu,s que opcrum

I-�I Coréia do Norte,
"Levamos em' contu. c=: tlil:

ainda a mensag';:m ,-'-- que o

\()Sl� governo, que aqui vos

eÍlvioú com (J,ntros' cibi�t(\'os,
deria>Il�'�trOB proee

dimentos,
'

mediante 05 quais
fosse 'possivel discuti'r-se c,c,!ll

ele a c!'ssa'Ção de rogo. p{)l'
k 'o a Comissão lieclara-se dis

posta a discutir ,o caM' €]11

"qualquer JugLtr" e iri>t<J: ,lll1-!'<\

que se rea�izem l'om ii llIenor

d€,moira possi\'e: os 'preparati

situação do níquel em to
do o mundo e dissn que é
urgente um aumento da

produção do dito meta: pa
ra satisfazer as neeessida
dft:; crescentes da'máquiná
ria militar norte-ameríca-

C;lneI:!O de divergenr ls« pntrf"'
,.'\ ossa ('0,bbo�'açã,o, com os a t:.HSS e 'a, China na luta pe-
'j"e,'i orit.'ll1.ai� ou ocídentals, Ia lnfluenCia da, Asia, Depois >'Jushil1g lIeadows - A co-, há chinêses partícip1wdo deso �as hostÜiàa.des", dc�;ejll Iam-

'iruion, estú solidamente de- rlc' exprimir os desejos ua; J'l- !',issão Especial de 3 mern-

�:o�tlavia de estabelece' re.la- b: ?," mstituida .pe la A'<r'':!Il1'''1 O Emprego da munares de inocente""

bl 'G I t'

I
- "Esta é uma arma do de-

�'ões diplomáticas c.om ;, Ame-] ela era] para {e �rrn!I:llr a
.... •

'

, B b at sesperc" - díssecme aqui, em

rica (atina o orador abor- b�se de um
_

acôrdo satiSfa�ó. om a omlca BOCJ: Raton, uma das autorL
I'�O de ce$S!a;Çao de fogo na Ca-

(C 1
-

d
.

dados mais influentes e d�
",

ti d t
onc usao- a 1.a pga.j �,

reia, con inuou uran e a ',se- Deus, para os puritanos, OS mais bela cultura .poütíca. de

mana seus esforços no sent!id'O quakers e os, católicos desta quantas nos rodeâam 'na Can_

.de .. encontraR:.3. fórmula capaz ",parte .. do, hemisféri..()�,,:é trazer o venção dos Torradores, ,de" P:dé.

de por fim às 'hostilidades, In- r�'ba.nho da Providência, DivL Todo mundo faz aqu'il' cOtl1:o

tegl'ado ,pelo embaixado,!, Na"- na. ,par� a luz do, �va.ngelho, um exame de consciencia, :.\n_

" I' < I E t ' dI'" '" " que aS,!Hra a paz e a Justiça en_ tes de se pronunciar favoravel
. o. .,\ 1 .. ll ezam, e ebauO uO

, tre os hOmens. ou nruo ao emprego d'a! bomba

Iraill e, presidente da As�em-I Indoles ejtraordnárias de a_ atômica. 'F'iguras de. uma li�

Washington, 6 (UP) bléia Gera'], e pelos senhores I çã:o com forças para. criar', o nha moral indiscutível do epis�
Os '38 milhões de dollars Lester R. Pearson, Ministro tipo vertiginoso de civilizaÇão c'Opado. prctestante Ja Sê PEo
de créditos em produtos a- de Relàções ExterÍ<lll:es do>.Ca- I

,que �cs il'odeía, a inSuperável nuncianam contra eSSa arma de

liméintiiêii.os que os Estados Hld'ú, e sir RenegaI Ráu, de.le� aut.orIdade dos homens dos 'Es_ guerra. Ela,s não reputam o

, r tados Unidos, neste momento, mundo ocidental (!{lmo direta_
Unidos atribuiram, à Ju- gado da lndi!il', êsse orgão, l'Ú-

decorre do esfOrço, sob todM' as mente p.osto em xeque ptlo
goslavia em decreto ·assina- {to após sua c,dação, enviou formas visiveis e invisiveis, que, conflito na Coréia, Se a bOm_

do pelo ,presidente Truman du�'" men�àgens à Chancelaria eles desenv,olvem para conter a ba, 12tomica é para ser utiIizada

sã� destinados a compen- do Governo eLa, H�públ'ica Po- guerra e a agressão, que. se dis.. como solução extrema, Ua hi-
,

põem d se ade' la N-
- ipotese da'guerra total, em d?_

Sal' os gravêl3' prejuizos so- jJfjJal' da China em Pequim, a e nc a-
'

, ao sao

. sugedn.d'Ü, -li di;cussão de um
fI'lc'ses vãs, atitudes patéticas fesa do solo americano pisadO

fndos pelas colheitas em .... _

I
ou ameaças que de T'vashington cu vesperes de ser pisado por

virtude da, seca prolonga. acord.ol para CE*:saçao de :fogo" partem. tEndo em vista domi_ conquistadores, barba!'os, eEsa

da que reina naquele país. na S'eue da ONU ou "em qual- nar o império belicoso dos rus>- hora desesperada, para a grau_

m1e' .' t" li 1 es lt- , � a 'I' ta I de maioria dos jlndividuos cOm
O prZf3idente' Truman a- "i� I ou-ra; .par e q €'

•

U � : �s e su ,s qu ln s·co unas es_

múillamen!:e conveniente. A 1 pan,'a's pelo mtind'O. Luta_se a_ quem converso, não 'soou aiuda.
centuou que estes fundos ' 1 qui e o I

..

B 't-
, Não se exclui que o engenho

IH imeka mensa "em do .efe-! '
n mpeno 1'1 amco, con_

são necessários «a fim dt
'd

'" I
tra o infiel abOminável. que a� que destruiu ,a' cidade japoneSa

'.

'

1'1 o 1l0yerIlO !l€'f'ant.. 'fi ONl' .'
-

-

dcontrIbUIr para manter a '. 'I bnga açambarcar o governo do na:o pos,sa ou nao eva ser em.

"d t d"
.

d
at,les de sua }J'ETtlda rle Noya i mund,Q com o� 'ne'tod'� doq pre2'ado contl'a ,às russos 00::1.

H} ep ,.1 enCIa puma na- T , •
"

- �. "" - �

_' ,

.

�

�,York 'Jara a Chma com os ou· I pt,pres tiranos mongois e tál·ta_ che'vistas ou seus satélites, ,MaS
(. t'-'rn; nntis Íl!tenso,· ca que desafIa a se va-l

,.

� O -

'

§.. �
trais oii� ,memhro.s rle O:Uã ue- r'os d'a' Idade Média, A epopéia é precifo que o' Orbe comunista

"'S"�'l'io que Se pr1liba. ,""10 gens anleaçaS Impenalistas !egução, de tolerancia, de paciência, de ponha em l'i.sco o 'ocidente, de

certo trecho. "sovlencas». Alem destêE "l) ohjetivo !In ",,�, _ '_ ,,�_, perseveran� da diplomar::ial dos um fi'Odé' ma:'", imedbto. Qu�

',,'\ n�i i o I,lc U,llfl,'<;qU.',>I' \'eí�:lllo" 38 'li
- '

d j d li
' Estadc", Umdos J)a1'O nao p'r se vejaln ,os ru�so" !'nl' caulSa,

- lU! 10es s .o ars, OS sl'Wão de foo'o - disse em sua .,

"

, ',' '''"' o

�(' e\'il:ai' possi"""" ..... t d U'd d'
'" . " '

um f�m tl'aglC'o a,o que por ai e em pessoa, com o� seus Cã-

�s a <;" .ro _os conce e-
:nens��em,.a COllliss�o ,- será I se arrasta �óm() caricatura de, nhões, "eu,s aviões, Eeu� tanli.s.

:am L. m�lhoes, de dollars Ilnj)E'lÜIl' que i{) ronfllto se pro- 1 paz, tl.'a:duz {} maior contingen. Importa a ,1lrma atomica pa-

II;

I
a Jugoslavla para seu l<1er- pague a cP.ltras {Jreas. por flln te que' p'ovos cristãos ainda l'a. uma d?ci.�ão suprema, quan_

,.',.íWftne ,Ai,:!!!! t d t hal ''''ota·los torio'
" !'1!ii! up u": guin1ento. O Banco de Ex� � lula, nia COl·tia e }Jl'oporcio- rouxera� para enfrentar gO_ o se en J '_S",' u - �

- '

t
�

I t
-

Ih
vernes barbaros onnduzidos por cs 'outros reCUI'�'0�, mesmo de

i ".1n('jll�:io da cexta' pagina por açao e. mpor açao e nar 'ullla. .. opor{unÍulJ,de para se
almas pagãs, d�liber'2das a ne� gue.rra, paDa: dar a vitoria aoS

:3ào casos como êstes con<:edeu, Igualmente, um cOIF�deral' que outros' passos gar a conv:ilVência entre, gentes E:;,tadús Unidos, Ora, para OS

ue i1uS tem �evaà.o: a uma f.fu1préslimo de seis milhões develil ser dado�;, de acôl'do civilizadaS.
•

homens deste pais não Se pl'O_

�:;nwallha pelo 'melhora- dé do]ats, enquanto que 13 ('om os pro!pósilos e pl·júcÍpios'l €o�sjdel'am Re aqui como ex_ duziu até agora o qua'dro de,

l:::'ll;" do sH'viço de üã.n- milhões de ,créditos milita-I da OZ\F, para wna solu(.iâo pa_ �l�:r;���::m o; :s�eri�:nO\o��: .•!uel��b�n!��fcad.evao em��i��
iti) !}é:5ta cida.de. , SE!, além res foram fornecidos ao I':í!'i,�:a dos I:ro�Ie�Jas . e�istell-, atomica. paTa, pôr termo à si_ l'espcnsavel pelo conflito c0l'ea_

n::.'�'lardas
de trânsito�,e maliechal Titô.' As exp1di- tes. _\. Coml�sao JllfOl'l.l�OU tnação na Coréia. Tai a re'a'_ n.o €stá de fora. Não se en_I

nê!' ;tU no ceurl'O da. clda- cões, de 'alimentos diversos que lW,Vl.a rea,llzado reUllloes ção qUe enc.üntramO;o disSemL contra brigando, senão por

in-I,', houvesse outros nas ; oU'tros prodUitos america- com re�r��entanie�' d�. C-O-' Ilada entre figuras a.s mais re_' tel'postos a.liados, U....ando a sar_

,
'

1 un I Un'flcado da 0,,1' na :presenDa'tivas dos circulas da dínha norte_coreana. cOm a. mãO.

1 Td'IaS que conduz,em aos nos. para a Jugoslavla CP-
r: ,lO".,' 1

•

h d'}. 't'd' industria, da política, da. c·'�n. do prúprio coreanü e a pata do

d" 'I I "«1'" � ,Coreia e que, tm ,a. lSCU J. o IdiJ'l'OS, ou 2i e sempr;: e e- ·m\��çaram no mes de nOV:tm� cia, e do comércio, deste pais, ch.inês, T,e.Tão ' d'i:reito. a:õ, auto_

'd com eles "a maneira de aproo t
'3d'l o núlnero, de aCl e.n- bro' último, àcreditando-se .'

"

. . Há quatro dia.s, o senadOl' Taft, l'ldades ntl]1 ares .amerlC'o:nas de

_,� muitas desg'raças se-l que estar.ão tenninadas
ve'!lamento das ,posslvels con-

que é uma dias p!'rSonalidades bombardear a China e a 00_
"" -

. ' dições sÕ'bl'e as quais se' pu· I de maior autoridade para,

f2_'
ré ia com u'q,la n'rma, de pede).'

:i.'� ',",'_, pvitadas, , ,em a,h,ril, ,próximo, l' d
' -

d 1 d E t d U' a lasador de "l'da" r.·'leI�)o"
,

' � GessEj aeol' ar n eessa�ao e ar ao povo os s a. 0.8 nl- r',
,"

'. ". '&." -=,

fogo". Acre;:lcentou a Comis;,. dos, declarou que. fOI'::' um qUaz:d? o c, '.leI m�Plradol" da

_ '''tragico erro" servIrem_se as c'a'rnlflclna do ExtI emo Ouente
sao em sua mensagel_n .3.0': re· f,orcas al"Ii.1adaE da. União des_ ainda está de fora?
p>reseútaütc, de PeqUIm. ([tIe, 5a

.

arma. de combate, no pre_ pessoalmente il),,'Írjo dess�

_!lado que () g{)verno (ln Re- sente con�lito da Coréia, Essa critério, Eu, CongresEo ameri-

1 pública Popular da China ex- atitude do lead�r ma',,, cate_ ca.n'o. já teria, lançado cam 'avi

prc $OU yigorosüs ]lonto... de gorizada do Partido Republica_ s,o previo. a, bOmba atomica sC>_

1 t• o t '"�pu<r bre as fontes e as linhêtS de 11-
'V;[;t1:l ;"ôlJre o futuro dá COil'éia no reve a a e que p n 'o " - ""-

na a, consciencia moral de,sta bastecimento dos n,orte_coreanos,
f rc';:r!jyamente �1O est2,do ,,-

'd ,enge_ no "ale dr. Yalu. E deixaria 'osgente utilizar-se e um .'

,Iual da" hostilidades nests:e nho. ,que eIa sabe ,não :ma:ta imt>ediment<ls mor,ais e 1) receio

telld,o_se em vis'La que llpena.s {JS combaíe'utes ,senão das re'Presafi,a:; para mais tarop,

r/:,d:l: (J carurer- sOt:ii:tli'5·ita da

\lgos1falvin
,li" de or-ganizar- ele

na. �

A sub-comissão afirmou
que a principal culpada pe
la falta é a International
Nickel, do Canadá, que
estabeleceu um monopolio
«formidável», mas que
tambem é culpado o pro
prio governo norte-ameri
cano por 'não haver formu-t.ado planos mais atrz',idos

para precaver-se contra a

falta de níquel.
,

A sub-comissão disse
que um modo de enfrentar
a falta seria a reabertura
da mina de níquel d � Cuba
que se erplorou durante a

guerra passada,
O grupo do Senado tam

bem pediu à administração
que persuada. à Internatio
nal Niekel para que explo-

re suas propriedades na

Venezuela, e pediu ao D:;·

partamento de Minas que
«volte a estudar a eonvõ
meneia d:1 recuperar os

depósitos de niquel no Es
tado de Goiaz, Brasil,
---- ......_---

1'?eee..r........r�.r..r.r..r.......................

.....:r�1� Máquinas
� de costura }li

novas e usadas, das me-I1110res marcas, de pé,
de mão, e elétríaes
...-u::"'1fiJit���"

I

I Ç!S�. !O����bJ
�I '-- N. 730 �- e

�� - B L ti M E NAU -fê
�....ccr......."............cc:-r�J"��

BLLGPADO, (j (l"P) _:_ Ex-
11010 as, (inJ!8.s gera,is da po,
ic,1 exlerna da Jugoslavia,
lra.nle', o d€bate ""'�_''''��'�

(J tr<1\'<l00 IH)' Parlamento, °

ini;:trü do Exterior, Eduar
, Kardel] af'irmou que seu

liso 11<1 defesa de sua inde
li;dencia, não cederia sob
'a ;clue:' pressão
icL"'iH diante de ameaças

!;i> n,;{ 'Coréia, acentuou que a

atiturle [ugoslavia a este res

peito deveria ,(>1' ,I me:"11a que
do ataque dos norte

isto é, consraría à
tanto da China

, forças t1{'!j Nações
['!lidas. Durante 'I]" p�·,n()s,L

cão, Kardelj aludiu ao. apare-

-'-------- ---------- ----

\' os para essa Iii scussão.

�Ouestões
assuntos

fnten�lmentos com o

decididas e

pendentes
governo de Peiping..

. y� �shÍilgt.Qn, 6 (UP)
presidente Ttuman, após

na assinatura ao projeto
e itt prevendo a atrihui-
8.ü dO'I 38.000.000 de dollal.",S
e pmdutos alimenticios à

Flmhing :i.\leaeLows -" A CD

ml!;são PoIíti�a,' tiepois de h:l
\'el' recebido um infonlle do

que, COMERCIAL

VI�IRn URDNS S/4 ino�a.

PC!las e Aoo.s�ódO'§ pam Camluhões e Automóye.l.§ J ---';.. -- - .. --------,-.---

Distribuidores dos insuperdveis I �!�!,� ,"a,��","�:'
Produto,s: Ie.; 'jc'bre ,�lIlJl):;to lI1au tr'ato !le

dlil�e>;es' pelos hrítúnico!", na

,Halási:l, c' se re('ord�l que, e�c

'1'CS ataques raral}l (l'j'l'fidp:>
rOl' porta voze.' ufi('i�ti;s' da

,

gonernü l'G'IlIl1l1i:�ltn l'hiJ'i'�,
A ! Fel'::I�J'açiio (Si,ndical Pa!l

I :ilin;1 e as Fed,er2�;\le5 de jo
';c\n"', :m,lhen's e C',tndantcG

ó,ir11:i';ralll ;,ll·o1.eslO; ao )l)ri,
meil'o lIlinis(I'o ClcllIent At.

llee" r�(;igid'ls em termos ex·

Í1'ClllallIente 'illSolc'11t.e<;,

da adi:Jmento do exame da in

jer\'ençt� ,ehinesa na Coréia.
insiol!jl'am para que�!2 COl1si�

uerasse. ,�1lI se;;uid<J, CC\l1JO

ponlo de telllário. II que1xD
J'\'ssu. sôbl'e at;rU;s{\o tios Es

t:�llo, Unidos ii China, com

part'('nIHI' referê1:d<l1 <'!li' pa

brllJ]lLlllicnlo do €,�,ll'eHo de

Forlllosa peja Séli)na Frota

'\Ol·tc A lnf�ri{'·""···-,
Esse as!mntl), junlmIlede

vres\denie Ente-

ügoslavia,
zum, resolyeu

t: lOi_'01110çào,
Jlji!c1a praia tom gr.llll':jdp. pe�

:!-o l,,,"a os banhist.fl"

h·f1Jalho'. jJal'a, aguanl"I' rG,'Ü

Cópi'll des'H Ill�nsagelll ao

I
informe do ]'{.'fel'ido presitlen·

e,llJ.baixad01' foi. t"c""f"j'hh, te sôbre, _os entendimentos
ao go\'ernu de Pequim, ·:�o qual

I
com Q governo de PeI.jlÜm ]J8-

foi tamlJem dirig:ida Unja se- ra ('es�açào de fogo na CC,,·f·;:J.

f;itllda Jllensag�Ill. I'eiterando I :\ S ?t.:.lega\:ôes da {'RSS � di

os lermos da pnmell'a" PoIUllla. embol'u sem opos1çãc,
x: -- X - '{ - t - X ;._ S. - X - X - X - X - X - .,

Cene lu:sào da �exta p��i.n-a
"dl'� de' <:aill]JOJ'iú, E' fie-
"l._iêu1..e �Je obSerY�H'

�'Olll O:.t.IO',; .. !o;';. {'<:mtil1LlOll ll')

tendn':o di:l COlids,�ü') PoIHif�·ll.

As onrr<l:, duas lIlaléi'ias pen

dt;Jl1e:t :>:10 a que<::":l :,oviética
l'ontra hornb,lI'tleic� nOl'te-<l

IIFTicaIlG,,; IHI l\landdlUri" e

t:ll1 rroposla des ESlilflo:,; C

ridos é;,!jri� o l'uturo de 1"'01'-

BATERIAS "G O O O Y E I :R�'
iI!STOP!t

._--_.. _--�,

OLEJO PARA FREIO HIDRAULICO

'iiN S U.",BICICLETAS

COMUNICA QUE ACABA DE RECEBER Ul\1:A
PARTIDA DESTAS AFAMADAS BICICLETAS

"ISO"ALEMÃS

Seja Íllteiligellte compre ,a melhor bicicleta na.

COl\'IERCIAL VIEIRA BRUNS S·A. - Ru.a 15 de
Nov.embro, 923 - ao lado da igreja Matriz.

I BJumenau - ,Joinviit'l I

Viagens rápidas e aegUJ:M p.{; i
no I

I
m:xPRE830 l'rAJiI.,RA

Rua 15 de Nov. 6101 - '1'e1. ,{4..'55
-------- .. - ---

r;

AO COMERCIO
ó

•

."

f! Não espere ate ficar doeni.e. Faça

Jtm exaIne médico completo todos os

anoS. Você terá duas vantagens:, '

1) As doenças descobertas nos
,

�rirneiroS estágiOS podem ser curadai

com maior facilidade ,e segurança.

2} Seu médico pode·aconselhar,
regimes e exercícios �ara

'

conservá-lo forle e sadIO.

'ComuniC'O aos senhores comerciantes que fui nOmeado dis tribuídor exclu�Í\'o dos afam!i

dos' FOGOS .ADRIANINO, para as seguiutes praÇas deste Eslj!Jdo: Sã:o F;r,ancisco do Sul.'

'Guará-Mirim, Jaraguá dO Sul, Rio do Testo, Itoupava Cen traI, Ma,ssat'andttba, Timbó,

l!ndaial, Benedito Novo, Rod eio, Ascurra, Apiúna, Ibiramil, Presidenté Getúlio, T,::ió, Salto

Grande, Trombudo, Central, Serra Alta, B0Il!- Retiro, Sã!).' Jo a.quinl, Nova. Trento, 'fijucas
POrto Belo e Gaspar. Preços especiais por atacado.

-- NECESSI;TO AGENT ES NAS REFERIDÃS' PRA.çÀ s --

'

,latIRe Laus·
_"- Rua 15 de NovembrO, 870 - BLUMENAU - Cxa. po atal, :3 9 9 --

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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qUARTA PAfGINA

ESTER DE MELO LENTZ

Uma !',::;trcla !'i�;,:,�u G G5f.'�<;U iluminando a '1"c':;]. com luz

Gem igual.
- Que. ser ia -; perguutav arn l !!L! c al os !.I.�!:::-tG! E.'':::.

Aquela, €"Eb'ela tão l!ndél� F.H!.!.' '1-' vista, cruzando os eÉu�1 dí ,

!'if.;1n.do_se para B':le!n. talvez h1'.!.:t:E!!:,.s-e a Y1!lJa Ü.) I\!SE,:::;!ãS.

n.f..::�is surprseHoJh.f.:.:.:. f�c.:..!r2 1':\ !", Uni J P;!.3:::2.� CD:! de c8!ne!o::: a

tra.1:.I"1€ssando o c!e:;;ert'J e c..:.!!d1x!:1!1<JO tI e:� 1 :.:·'.1Sl''J.::os z-ers do O!"!€!!tE.
,

F!."rceberanl 03 -pt!stot'':.:-! II!}/ ,:.';3 d'-"..!_;ia!f!, jtl.�13n],=nt5! para

, '.

,

reis poderosos Iev-rvam ,:;ur:: ,2 i nc: nso P''''[1 (;1;'",,, �Jre;;flnt� àque., R��r()rrlL: 6� salto em I postais atiügíram-um total
íe desconhecido que, diziam U� proi'eta s, rein:J..':,t Cm t.oda, ,Tudé':a p,ur::'-queldas ' I de 83,\)70 despachadas.
Camínharam muito, seguirlo,� pe la luz cf'uscante do cometo. na Acredita-se ,que o, para-

" -"'-.'��-H'-"-O��L-L--.---""--"'W-'-'--',-""O-"'.""··�O""--�D------'-'-'esperança de encentIar ,� palác;o aond s hah.lta.v,1. o novo e mts., quedista a.rgentno Auré- MODA. EL....Jl .a;,

terioso soberano. Iio A, del Castillo tenhu ss-
--- -----'--�--------

Mas, oh! surprc::a, Em seu lugar c dum' Lcr ço coberto de tab <:,e::ido nova marca em

rendas, encontrueam o I'Cc',m,r.":t"c!O dorm�mk) numa rne.ngcd..u ,

saltos em para-quedas a

ra, tendo ,paI' súditos j:aolol'c;o, em adoração e mansos an.mais .

I
baixa a:tura,' Na prova,
Iancou-se de um pequeno,Um rei? - ciharam, na.srrrc dr s pura o divino qua di-o, po_

-
� ç.

•
..... ,

-

" . avião que voava a 30 me-recendo que YOzeS ocultas dos OllJ05 errtcnvam htrros dp amor
.-

'tros sobre o 1'10 da Pra ta,pedíndo aos podercsc s da. T: rra que l'ec"n"Iec!:ssem, ,.,lí o maior
O para-qu tias .abriu-se emreí de todos os tempos: JESUS -. cujo trono ser.a TIO cOração

.
' três segundos. O Recordeda bumànrladc e seu rcin�do jama is F, ssa ria !hJl'qU'� era 1a Al íc..

foi registrado I) 'io ClubeGaspar, Balch ir r e Bn lthazar deposibl':11ll suas oferendas
, Aéreo Argentino,ílobraram os joelhos, rendendo g ra ça s 3.3 !':('nh(J�' por haverem CO, ,

Recordasi que, no mêsnhecído Aque4 que" na 100ra de seu n: scimento, dera ao mundo
a sublime, lição da hum'Hdade. passado, o para-quedista

brasileiro Fernando JoséE as vozes celeste.s cantavam: "Glo,'; c: 'l. Deus nas '�lturas '" II' d
.

i'll.e eiras, saltando de cin-:e paz na terr-a. aos homens de bôa vontade",

:!"lorianopclis, Nab,l :l() : '!5iJ
fioenta metros, çons \s-uitl

I bater o recorde mundial
dessa categoria,

Mmrimento do Aeru
}lort>!)' d� Ccngonhas

,
O Aeroporto de Congo-

I nhJ.� apr?sen�ou o seguin!e
movtmento, durante o mes

I de nov mbro: 2.995 pousos

I
e i�.OOt decolagens. Du
rante o Irlu'mo pCl'ioclo,
emba!'c'J,l'am 31$!7 passa-,
geLos 'I desembarcaram, ,I32.088, O total ele bagag',em
embarc:lda '

fo;, de 289.571
quilos e 298.315 qui:os- de
sembarcados. Foram des
pachados 1.170712 qui'os
dn encomendas e recebidos
665,097 quilos. As malas Paulette Goddard e os

banhos cinematogrdfico s
zá, a notlcia d� que Pau

I lette Goddard tem o «re

córch, dos,banhos cinema
togrãricos. Isso, . porém, já Inão ,é urna verdade. PauWt
te teve, há pouco tempo, a

pl:imazla nessa coi,sa elê bao
111'0 em filmft, Mas o «reo
cord» foi batido por uma
outra «estrela» e vocês não

I

J podem imaginar quem se-

ja, .. a bel.eza atômica qu (

superou Paulette! Não, não
pensem em Rita Hay\,\,orth
nem «m Yvone De CarIo,
nem em Linda Dall1elI, nem
em alguma outra das mais
cc�ebr.es «vamp". Trata-s"
simplesmente de .. , Ed
ward G. Robinson, o gran

I de, embora não apolin '\.
astro. 'o,
-- C�rto confessa

mockstamente Robins \ l -

f)S fms s erecordam m I,

lhor dos banhos de Paulet-

,te, porqu-:! são banhos de
,

espuma, , . e das formas
d 'lir f csas. :Mas P-:ulette
entrou na banheira somen
te seis vezes em toda a

a s r e e r s
REPORTER PRJ.i:í<'lmWO

o diretor de um jornal (ad_I
I

A EPIDERME E' li
D.EFESA DO CORPO,
CREME NiVEA E' A
DEFJi:SA DA.

EPlDERlUE
Cl�.D;l\a� NIVEA e n únlGé'
I!I'CllIe fif) ml!ndo fabric�do
rOln Encl'rite, SUbstância
dJ. m'LÍs intima af'ln;clacle
c�ll.llar com a l'pirleTme hu_
maJla. Creme Nivea, Gons"t'_
V:l 2. beleza, a f.hc;ticid'lde e

a madez da pele, defenden
dO-A cio l'eSSee'lll1ento, elaS
manchas e das !ugas pre
maturaS, Excelente como
ba!ie para rouge e po de
arroz, c'Ono para a limpe_
za ela P�. Especialmente
inrticac10 nas praiaS para
evitar as queÍJnaclul'as do
sol.

mírindo um rcportcr) :

_

--: .Se devesse escrever um

artigo cru tOTHO dr. um' a'iS�''J,

to comp�etamentc dcsconhe.,
cido para f} fcnhc'r cOmo o

I'iniciaÚa;.
O pret-en,dcl!lf�:

-----------

- De ,f(;-!\I.e
con':':eguÍmos, .'.
- O diretor:
- Muito bem. E CflOlO o aca-

DEBORAII liERR i'iLpre2í�nta 'Uni' lindo msde!o de: «Sd��
récl;, com grande dô?;ote ;e 'E"a.�<1' dr; r!('�'ill. ampla. Muito

1l�1)ri{) para as festas 'Jcfíim de ano.bari,a?,
,O prf.'.f:ndellt,,;
- E sobre este assunto po

deriarnos encher co)un�s se a

falta de espaço, não nos impe
disse, ..

O diretor, interrOnlpendo.:
- o'timo! Está admitido,

_' - - -' --=- - - - --- -- � - - -

I Viágens rápidas e segur:lS só I
I
I

no

EXPRESSO ITAJARA

"

(l.ou>:!l!l na 2a, j,ag, :etra A)

NORTE DO PARANÁ

""\

;,'

2 - Era uni

,aéreu ex.

pôs o seu caso corn tal fi rme-
7:1 que co'r:�'(nceu
I es. :I lJl'c]Jur::tl'-lhe com urgcn
.éia todo.s os úe'(ulhes 11(;l:eSS2'"

, rios.

I };,o: avião, foi 'verdade i i-u

, rnente a "mascote"; o cornan
:

d-ante, 0'; «éro-moçcs e QS lIas
sabedores da

e multoi . comovidos,
P'F10CIl:T[U-am cercar- a' peq:J.EiJi-
na de todo o confclrto: ;

,

E em Bu.,�r1)S> Alres lima Iverdadeíra rnu: lidão - que
havia lido nos [ornals a ,odi''i

e o dia da chegada da
r-r

_ 'aglla;rdava:-a

Dr, A. Oâebrectu:

Radioterapia -, Raios X
Fisioterapia - Metabolismo

Rua 7 de Sefembro 15
FONE 14.41

Tendel1cia das jovenzinhas a
fràco pelas atitudes das

Disse um escritor

brasi-ldc
a «criançada» é mais

leir� q�le � periodo da. a�o- livre,' es�uda mais pOl'��e
lescencla e a fas�\malS m- tem maIS recursos e faclh
grata da vida humana, por- i dades para ,estudar. E a

que representa a idade im- prova está neste artigo' em
becil, a idade da muda,
a idade em que nos

julGamos muito importan
tes, mas só conseguímos
parecer ridículos.
E isso não acontece ape

nas á juv�ntude do nosso

país, mas tambem á juven
tud�e de .outros países, on-

Comecemos pe�os tipo�
femininos, pois a jovenzi
nha é mais inclinada a co

piar as adultas,' d '(mon:;\
trando, so.bretudo, 'um fra
co esp:icíal pel8.::1 atitudes

.-...-..--- -_ -- ---- __'-- -- ---�

�-- �--..:'�.__-

.'-0 sót O vento ,e

os seu,s filhós
O" sol é eXàtalíl:ent8 tão co Ce doze dias. D�'po!s, ('a

curativo para <os -olhos (:1',.. -da. dia; 'nos s't'!guiutes dmP
mIO' pará o re.sto do corpo; tConc!ui na 2a. pago
lts,.im, US'fr alguns mi.nuto!'

_

l:Ü tempo que pa.'';!Yl, ao :lI' ,IITA td GA RAI E NHA-'-Sl�l\�i'I':livne para. '(tar aos l'iéU::J ('. I '
l'f \J

' v:�
H106 um banll(} de :;\l]. J:.;to

-

,

tlev(" 8<�r feito na'5 ',' ..;taçóe;s!�"· "
'

.

"

quentes, ou e.ura,ntp li m�;o
dia', quam1J) Oi sal atú,t me,

lhor, S:mpIesmente s.:mtanr
,SI' duranb cinco minutos,
(id:;;andc. que o- sol alcance
suas p,'l1pebras fucha.-das
Mantenha 10: rosto dIreta
ment� ao sol; dep-ois vol
te-c, lentamente dv um la
Do pana f'utro. &� tem os

olhos inflamá'clos (\:1 sócus,
l',epit.a e;ste proCC3S{)' dia
riamelnite, ,durante () fclspa-

I '
,

, I

·:CINE· BUSOH"
Hoj�, ás H horas

nay ft.!illand, Jean Peiel's, Paul DOU!rhs, em

"Tolla's as primaveras"
11.>31 do sporl.,. rei na ame'" ., ele âcabou pens:mdo'que �I·a

mágico! Uma. primavcr::t difet'ente.,. insplrando um r:lman_

cc que :CdZ !'ir! Ac::;mp, CompL Nacional e F,O<x, .J-ornal • além

tio ::::'l'iudo "Rei da Selva·', Platé'_ 5,00 e 3,00, :aalCã� ·1,00 e 3,00

Hoje, ã.s 20,30 hOl'as -- Johi 'IIVayne _: Laraine

Day Sir Cedl':'c Hal'dwiclte _. JtúlJth And�son em

ulnferno nos tropicas'"
(Em Tecnicolor)

Um f'Omance de ámOl' em luta com as

EGp�lácu'.D gigahteldCr., Ali as pai:<ões 'humanas tinham a

'me�'mb. :vioienclJa das i:ur�Jlll; ,d:'�senc.ad�dr..s pel1t natured,t,

Umc� i:uper máxima prOdução da, RKO qüe voe!!. MO pode\'li

verde!'. Acomp, Comp. Naé,orral e WarnCT JornôL Plals'il

5,00 e 4.00, Balcã:o 4,,00 eo 3.00. As 20,30: PI. numerada 6.00'

N M terras férteis do NORTE DO PAl'\Ao...NA, tudo
cresce e progride. Em tôrno da florescente

cidade de MARlNGA. ondulam cafesais, vergados AO

PI!SO dos frutos; vicejam campos de arroz, livres
Je. febres; hortas riquissimas. livre3 de saúva�,
pt'Oduzem todos os legumes; e, nos .pomarél
nascente3, laranja.s, péssego5, bananas. UVBl'J f;

morangos Se' multiplicam, docelJ Q 6aborostl1L

Tjtt;lo. r<'!llstr"on, lu)} n,' I; c!.e �('()"!I., (',,'p n "Ie(',e�, 1 9H ., .. 15 <ltl 8"\,,rr>�ró !h 1131

�"'CB ' II' • 499l1,QI

Vá cOllbmr Mar!f1gá."
... G mande bvsm a "milft

Voei Sabia ... ?
�,,,!ue, por 01!0 �ituação gao·
gr�f'(;a, ti NORTt: '0 PMM�A
é Il Ultima :u",a do Rmsil fé
cOl"lteddom9nte próprio r:>orC!
o cultivo do café 7

VU4DAS A I'RE.5TACOES EM PEQUENOS !L GRAND(;S LOTES

Cllt DE TERRIS NORTE DO PARIINá
A MA.IOR EMPR�SA COLONIZADORA DA AMÉRICA DO SUL

...qU9, em suo maior porte, o ;tO,

no á de excalente TaTrO ro)(o 7

.,.que, aindo quando ��tjll de
tipo, IJ têrro t:í sempre de Ellf

troorrlinãrio fertiljda>:J,� 7

'édtO. Sõ" Paulo, Rua São Banto, 329 - 8,0 andar

C.,ntro da Administração e Agência Principal,
Lcndrlu. R. Y. P. s. c. Paten4

Informaçõc!' com os escritórins de São I'aulo, Lon.

drina, Arapnllgas c IHaringá, onde está centralizada Ii

Secção de Vendas de Terras da Compa.hia.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Atlelismo

ruadasP

INAUGURAÇ;\O ;\ 24 DE FEVEREJRO l-<� ENCERIL\l\JENTO NU DL\
nos,
�ahelldo disso, vem o l\laI"C\- l\iARÇO - 18 1\IODA.LIDADES UESPORTIV�\S ESCOLHIDAS

JiQ Dias díspcsto u '\'DIu:I' a Ul'ENflS .\IHES. YÍa aérea :fllllas In Paçq'.lc Desportivo
Itaiaí CaIU uma vitór-ia (UP) _. Con íedcruçúo. Argen- i Prcsr.cntc Peron. Ca:II110 Del
grande resscsiancia. tini1: ue. DC:iJlOl':OS e o C:oJll,:te l\l;'!,)'il, Ciub Giruuu éa y Esgr'-
gumas iuodi í'ícaçôes, O:ill1J_ico Argem1ino designa- I

ma de BUCIOS Aires e Estúdio
anil está c:1padtauo rarn os :ugares e 'él'; datas das! do Rivc r Pla:e.
preender, :J exenuao :,1""\':1>" ('orres]Jondent,,'s aos I:-gr-:Illll As ,]:spula,-; sc-

tem feito em outrus C�·.I ,i,j,':;. Prnucirc-, .101',(1; }){'::::D,rt:\'Os riiG 110 Cluh (iilllll'lls:a y Es:-;!'i
'.'1'11("eu o pert:'i-{':lIlIpeão quan- Pnnall: ':'Jl"lIl'rJS ['u,ia disputa te ma. nos dias �[i, '27 t' �X de
.lo dU.I] :l!lli.ê:c!'('" , .. , ; "'� de rú Juga)' entre o domingo, 2;; Ir.ver-er-o, 1.0, 2, :\, c 7 de
Lauro :.iül:::.r. e uopo's roi go- lk Ievcrtlro, e o (La 8 de mar maroo, lida manhâ e à tar-
'eado 1:0 10:'n8:0 ln.ero por I :'(}, do corrcu;e ano. {;e,
1 x U, c-m tiU mi uuto«, Yam: ; J A c' ru.onl.. Inuus.urnl e o'

ver agOl'u quem ';"ne a r�.; (it;"fdc (1(' !c�:;:s as delegações
:;��t;. O:') ]n-:-J��'i}js'{!s atii�lnl n!� : .crú no (rIJ, ��J <12 (''2''.,·�lrej!"o.
lho;' !;�Wlj(;O Clll! eu'; dOIll!·':'\O dia !':e:�nill' (' ,- scgwdv.
.ia';, l!!�l'; desta vez ]lo!!,;]1 f:; j tE 1''-1 - Ct:1!I1''.-:',!';,J
'lH'r LI!., J\rügl1óstL:lJs� \'in:1n IJ:S !JeD!2�'�U� d0 at�cti�nJ·_.! ba�ke.
'-':l'lj �J!hf:"r�(: 'üe "V',n'I,'" :! I 11>'!)!. Lx�, ,�;:_.::, l'W,

�_UJ_ he!{j rril")� I_'il'! [.\t,. j'ídJ, I,�I'-"b:l�!.
ectC'J�) Ln�er J1JIJt!L':ll: 1, I'" f/ !1lJ'(J'l Ill'-di 1'1l/�),

nito r.e� :J dúy'da, c�,tc ql�
+ + {' 1'·1: _,. Y;/i·h:Ilg.

r,'j 1 r:p �lflo hJ:c ú Ll'rd� J> j _.
I il {:�lun

Fcctball -- .. 'rodos CF.' [o- l.lg;:çiio Tecrir-n <I:' :\rn;slél'io Teni�, - O inic!o está mar-

f:O' serúo notuncs. nr s ms ío, de Ohrn- Publicas, Trrú lugar ("ado par;'. o dia 2G, lenltinan
)'CS esta!l'Os 11e Buen "; ,'ir '<;, ,1CS dias :!fj de f,-,,',-. .. n;,'o 1, ::, (!'l {lia li, Os jogos sel'úo pd'o!
A '

I
-

I' "

' -

I 't I I:
I . .

't I '1' i o
'

a:' l)'lrtl! as' Eerao ('ó'jlulau:'s ! e ,) (e lll�',T�:O H "Tt '_.. 1'. no 11larkl:.l (, a ,an e, or os "

('O �S ue fevereõ,'- _,. "7 de !lia '2i e �g de Íe\"Cre:]"[J !' ,!, ! t,':IS, ICe, Buenos Ail"'�s Tennis

!narço. (j� c 7 d�: IlJarçO, à IH·etc. I' '-'lub.Gill<lsticn - 'As pruvas i>'C' 1'�r:�2thlon \JOder!!ll --- S':J',�I, Ti)'l1 - A i j!l"01'<lS scrâ() D!}

nío re;rzatla' no L�'ud:u tio 'f.'mprc I.n�pl!I�ld'l rp':: 11l:'oh;'I,; 'í'!"o FCf.leraJ ,<\r�elltirJJ (' Ti

Hi,,!,!, 1'1810, I f's dia;; :1 e I (:c (":II! ideio P(1 li a :2'i, 1 ri'li·
;

I a de Lamas d�� Zamo!'a, l'\u;
IIllil'ÇO, l,e1a manhã e à l.!j'Uc, l�;mdo no 11':\ �. C:lI \;.-;,; '!-;iS :!'.i (' '.!.7 pd:1 mim]!;1 Nos

Le\"ant.:ullcnto de Pcs"','; :_ II,oPles de linCHaS .\'r�", IL1'; '-<!�;';liÍnt's até o [�'a (i,1;0-
�:'as noites de' 1, '.!. e :1 ds' mal'· Polo - Com inL';o no Ir" I" lllanhfl e a tarde,

çc, ::-erã0 rcalizad:1'i cssas com ! �3, �c;'!llinardo 11:::1 dia ,L i\:; ,Conclui na 2.-a. pág, lerta FI

Terá grande valor 10

j'Dic:io d� fase Il'oal do
Tcrú jll:((,1 hO,;(' LI pade fi" t: �\I:r; i l i« 1)':11,

J1:;1 do €Jlllj:::Ull;lto ';a r.i,",:1 II1H',1ie,
nIUlnCllil(,ECI' c dr- Dexpor-to«, I (:; crncs que o Palmeiras h'

'llu;Ulllo cntàc, ctn mutch do, ,'.-'_. um exemplo nn a(,oll':c.'irlo
mais �ltr;tPn�e'� t".,iari-1Cl i'rente l ("-;111 o Of impico domingo pas
.1 Jteutc os '--Jllll'ci'ICS de l+'u- I �;a<l;J, 1'8\11 sempre 11':unÍa o

mer uu l� de' Ha,í:1i, l';t1l1l:cill'S I f:�\"o:'ilo. l'çT:l hoje. é fotá' {le

ttúdáa, os atvi-verdes apre

'_C;:Jt;I1Il-SC como' íuvoritos, IlHIS

:',to Il�O quer L;Z,rl' (IUe .iú vcn

coram <!) pugna, Muitc: ao eOI'"

!, ill" o. Terão que se empregar
'CIlIll muito empenho, se é que
l,:io desejam amargar um re

GE'ulmenlc depoisi doi"------.._",__..."..,., . ....,..._ - ------------

ii':"""'''
"''''''""'''''''''''

6"'''''''IIIIII'5'"lIIii
Ciruraião Dentista

-

''''''-4 ,;.e...o LADO DO CORREIO E TELEGRAFO --,
,

A' ALMu"EDA RIO l:W..ANCO N. IS

ente <batia. bm

(eJ inado, t;'ráfico
f;ero fi ,'resultado

icular,

,', !!' '''dL';

ZÉ Pl:1,OTA
Conforme lloti'-':�llIn;, 1'0:l,

Hzou-se domi!',;;o ú!t'll10 lU

vi7.:nkl cidade I):, It;.jaí, no

(-c 111; ;, dc lh,' {n F. C" o :,>

deõde cs ]Jrim:')rrs m'l1U-
: C'i da jJ!lgna Hill �'crto e:jlll
n,r'u d," fO;'ças 1;01' par'e
dcs de.'�Jadjantes, tud::-I far
ieaú,l ('1'er ql1e o prL';io j ;'-

'

r:êI UíH deSê�-jj'o_'::lr h".9�ante
lnicn: "an'c. 1\12s, tal 1'2UJ

IccntC' lJ,ío ar.Jntece'J. .10-

;.:, �:d') (('ln ca�a" c fazendo
��::lr':� :! ii1H ln_lho;· I;atü·ão
de .i':"�:]. ti rapo:r.c:; que e 'i,

',{Tgav:.lll :1 rami<;é!l a l'lI!JI-C

l'f'gra 4 <llllC'\,'FUlJ ;1 prn:s'o
lJar lor:emente, ("on:"egu;ll
do des_a fJrma ::-br'r a 'Coll
bgeID, para Jogo Cm segui.
dR. 31llpliá,ll vara 2 li: 0,

qt' � terrtlÍr.rJU

'T;ia 111 P�'1".ll'I,'
J:', (' (r!cntc l'cHJ1,

I ,-::11, al'(t '_-.,:] Hinr P: ; e co

ul€:;'ando �j a llHUJ:1fl dr· r���nn_
ôa-1Lira, :":;j de fe\'c're'ro, para

.I pri"llleira fase dês�e pl'éJi()'.
,\ pús o descunso re��l1�a

mental', YO':qlll ii cmn;lO 'as
dua'_ c:lllir;es . R-cl]]i "1tlO ()

Tll'é:'o, tud.') fa7.',a CI'e, qlle
c,c 1'2paZe'I defen,cres do

cO:Jlbina<]o gráfiCD', r-agi,
riam, [,f'm-t}e descon!al' a

fJudes � x O, De fato o fi-

8

peti�'"es 110 Teatr-o Casino de ,l!sput;!S serão .' 1..)",)", IV)

Huc:;a�� Aires. Parque Dosp:r::: \"#,�... ....-.� ...�

Lula' _.- Terâo lir.cio no dia PC] 011, Campo Argentino de
�:7 de Fevereiro, terrninrndo Polo.
no d.u t de IlHH'ÇO, Os CI1COIl- Remo - No r-io Santiago,
[('OS terüo :ugar no Clul. (;illl' prC,\'il "'ia de Bueno": Aires. As

lJ;I�::t r E';grillla, ti roitc. Jlrif)\,;I" terúo inicIo no dia 2í.
.'�:I;a(J.io � ,I,_:; at'\'id<lde� indJ :lle CI dia, 2, veJ'a manhã

de te sport 'erüo no Parque tarde, As
í

inais terão lu-:

Desportivo Presiden te Peron, no domiq:o dia ·1, à' tar-
!,:s:'ina t!-J Inst itu:r. ,� II1\"e5- de.

DE

lule a pefda de apostas ,e' iHlas
irritaram-se alguns de s c o n te'ntes·

préUo realizado
E' VO!' rlema':; ü qlle \ '111 a l"crd('lldo o d ill� C ii ,I i' i'ns� a

l'oIÜe�"A)(h "�Ill J:U';so" ("':Illj'o; I dt•. aJ!:(lIr's sil1Jjlalil.un'cs <la

de fuleból. L!m e,'�únddo lle ,,:�relllja';['CI da Akm"da HHJ

pl'Opcl!'çõe'\ gígaJêtc�efl'; o qnc; pcrdenul! Lall1jIC!J! () 0<: ':'ü'hiL1'03, PSt:l é a nossa 0-

fitu::llmen�e nóllles no desêllro- pratil':�'alll alas que l'ir,'r:o, d:\'erí�J,:l1 ll1'1.1ll'r-Se de

:'<1,1' e término dos chúques 10- niio COl1cizem com a mo!',,!] e qua1luel' objeto de ']PT,? ll. rm

én�s. Un13 Ye7'd� Jleh'a 'r:_�rG')- �t:!lci '�ii(.\ de l�p0rtistas- dig- i'aso rl� agre s:;õe�, pois não

I ," f I I (Illal �ln11rp�s<:lq (lU po 520 (r�ri,':',:-U0'�' a ::uanhar, ajn�111a, ._.O!1lC'jJrlll1l l':; ." os D�: I:Oc'"" ;J L,.,- _. ,�- '!.-

» Pa:ilIc rcs, lI:! ,\LiIl1(;L1:� Dl!· t([Ora ::; ll',;:1!' [) Qlll' \'Clll .1('<)1]· {j;j qUl' g;IlIII'.ll1 alguns c!'uzeÍ-

que de Caxias, rulm'l ��Ildo 'cc,�l1do CI11 n.:llIJle"�i'IL ,'C,1I i- ! os, E::; IIIll )JOf1l0 {jI1C merece

jca' ião l�O primeiro '11'1""' 'o I dcrado um dos centres esp'Ir, eOIl�;:ú�I'a,ção ]lar ']JtH""le uaqt;;
<-,um arrueJc�" de dOIllingo pas:5'1- 1i"c 'lia> at1:anhr!os dc�

E:;-I ;(,_s , q�e de:�eji'I;1 7�J i' l)r'a

'lo, um n_'idente cabulo'o, 011- I[<lio'; Como pot!-erelllcs nos t!J';clplllla em r,,', 'JS ];1':1'

cl� niío üdtaram garrafas e pe- l ,'i ,ic, r ou falar de certas 10- ças ela esporte, '

clat,:os de tijolD", além de ou-
, -;-

físico €lll

-reuniu .::iI.; C:�'l1ipes (!o :X:..?,:c

gantl2s F, C. í' llfll cO:;lJ>iui1-

zeram L):;

lo:;, ,para

primeir03 millll

logo cm seguida E'cos ' dou.lde.
GI'c,nd:e

sO:"s j;"I I

r�.'Hli(!rO fi\! 1;("';
!H\'�ljll � Icr:I;Jn(,Jl� tIre:'; rem ,'ssusiadorlUllfnie

de I 'l'odur;ão, Era. visível ote ;1-'i dC!'�l1'li?f)(":ai dn ,�r;:�

muúe! do L'ni:lO, q::,ll1do :,c, Jlrccarlo, estado
qtt,[} �t3 enc.ontravam a maio
ria tIo.') seu', jopdores. A
proYE:I:tandtJ muito b?m as

frtlha,; do dlibe yi::itante,
l'af!SUU o N:n-egan:c'> F. C.
.1 COlHi' ;-uar as a-_'Út'S, dw
gauLo 1;01' vezes a "Jmil:lr"
seu leal adversúrió( Este) �u

periOl'idade Jogo fo: trans-'
portada ,para o mal'Cad::JI',
rois: n2à,a menos d� cinco
(Conc!uí, na 28. letra Dl K,425 - p

cnmp,c,

pelo ártít1·o
Jorge F(!-nantle3,

&

Telmo Duarte
� CHnit·s M�di('.a -

ESl:)EClALISl'A ENá DOENÇAS DE CRIANÇAS
K01YNOS

,

rc-... pr<).lctis.
!'m'a (lido

'c-xislQj lllna

CONS1JL'l'OTUO: ESQ. DAS ROAS FLOnlANO PEIXOTO,
E SETE DE SETmMEFW, N

RESIDENCIA: A' I�UA ,�Ã() PAULO, 2'10 ,.'- '1,0 anuar,

i.',lo, 1I0 'nt'j'l'O,

Ci:-pli('élI:.�fl, ,\;-: se

:l re�',1 izar;ão d<:, II·

�,tenào ch"madúg pelo Fone 11111 ll}i" ln!��J1:l (�iltrc C� (;01'1 ;';n1!l ,

dA,': I"":t;�; t�') Jjf_;.�O n'-SO ':.' !I"oa, illi,· :l-:_,�' !lJll ,"1 '1!Ith"' !lI',

lQf_'rO d:� apL,::ta I� �·ht1lfl·: f(lr i
L'p.dorc:, ('"_' (iri'Ul:,t C\pt'J' ", :'HI

':;Illliclr gralldes qIL,IL'--"" 1'0"
(['.Jadrc', cru :J pro';a ';l'!

s

II
I
� ,

DOUGLAS D8·3

OUVIDOS, "NARIB

GARGANTA
DO

Dlí: WILSON SANTlDAOO
AssIstente d& Faculdade de

Medlelna da UrJveralda!lt
-- (lo Bra.!!ll ....,.,.,...

ACSENTE DE l!í DE
DEZEMBRO ATE' 10 DE
gNEIHO,

doming'o áltilHO
f :;lidach "'_:, se aqui, lugDr tlr!'

!" 1l1c ô\"i:'zada, procura-se
;'�',ol� e.:' ,,'S t:'J;SUS- pela fGll'çà'1

LE
:�,a I'I.:;W1Hl DE iU�·ftli\::-j V iHilN!(,'õl";S
Pelo Iw.bf'lltP. (�dittl,', convido a j_rxk;,; 05 51'S,

pur';_.;!t[lH'CS ele Portes de Arma;) d-:: Ca.ça (lU Des�

iH.�rto, ;,_ COmpé1rcc'-'rpm 11 'lia 2.'-' r:.q;i�l{) de Anna::;'
,� Htl1lÍf:fj,,;;, r-\ln ajl� I� f) ('OlTellto mI tl ',h- j:llwirn, pa�
ra l' k;J!:,l;1f::'í,) rios SEUS resp,'(_;1 iVlIs pf:>I"tc'"

j"Ínc!o o pra.zo (lc'ma c:f.ac!ll, SCl'ã.o w:, ta.X,lE;
aeI! t cidas de 30��, de acordo com o Regulamento
aprovado l="2!O Decreto n1', I, de 13 de j<:ll �ro d:::
1939,

2,3, Reg'ião de Armas e J\íhl1içõe::;, em

111 ).au, 3 (12 janeiro de 1951.
A1-.-fARO DA SILVA PACHECO

Fis:::al Regional
�--------------------------------�------�---------------

-- - --- - - -� - - - - - -

-�-..._._--

AMElAl.UtlGICÀ PAUUSTA SíA
e!,tabelecidc em S.Paulo, desde
1897, Ó Cl 'fabricante dos afo�
modos produtos COSMOPOLI
TA: banheiros, fogões, aque
cedores, vólvulclS automóticos
para de.carga e moteriol para
Encanamentos, Os fabricantes
de COSMOPOllTA ("n�ogra�
ram mais urna ve'l essa repu�
toda mereo, com as balanças
aut;:>mét"t:os COSMOPOLITA,
consideradas uma verdadeiro
JTloro'Jilha frle .... ân:'":��

Dis trÍbuídores:
S. \rrpPEL � eIA. LTDA,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COLHIDO E MORTO POR UMA CAMINHONET8'c:';'
O PASSEAVA NA PRAIA DE CAMBORI ";i�,��

ORIENTADA A POLITICA DA CHfNA-·:_COMIJNIS'TA TeDtaD��eSCapar·.o .�eSlraGa�O
....

EM COMPLETO ACORDO COM A· UNIÃO SOVIE'TICA eoctlnb'ou·a 100MB - OUB�rOO .

01,U&OÇO e uma clancola
LGIHh .::-;. G (CP.I - Cín'ulo� iueu ti fic:"çuo dos pontos de comp.cto acordo <;0111 I)

El'el1l-ll".:�:'i:C:',j
of'iciuis e·

ext�'a-I dlpl.Olll:,tieo. _:-\cl'esceqtam que inf luenciar a opinlão bri!anica Trágico aoídeute ocorreu.

nutorizuuos dcc.araram que a ,i�ta do; chineses e dos soo lin . ol'iciai», bem como a anall::,� cs HHiJCiO� S:1o que essa (:00- é a recente int"ni;Hicação da ontem, aproximadamentr- ás

opiníão In-itanioa. sobre os ,'i'e':!cos As -esperanças de que {:III luf'ormarre disse qu') o d41S ultimas propagandas
- de roeml,lão 'I!l'o\'a\'elm�nte se .in- propaganda antíbritanica,. pe:o !f;30 horas, na praia de Cam

objetives .po li l ico-, r-hiueses e a China podessc adotar utítu- novo l'l'iiél";O baaeia-se Da evo- Feiping evidenciam
.

a coopc- 1·�·n.5ifit;'ará, em ·futuro proxi., goYerI�o de 'Peiping c, a sua: bo.rlú; no' qual .perdeu à vida

LI ideoJosia comunssta, está I}'� corno a de Tito, 1111 Iugos- IUÇijO, úos recentes intercarn- I ruçâo tão estreita corno é pos- HlO, ['Oi invés de- diminuir. rádio. Oitam-se' dtaqu,es recen o Indlvüduo conhecido ·p.ela al-

{�Xpc!''iJtl0nt:mdo rúp"ida mudan, h,da, estão d;�svanecendo, 'Jiog com os chinees e as ob- sin:,'1 corn :\J.o:'lcou, no campo Outro fator que começa a Conclui .na; 3,a cunha; de "Diabebe", residente
":a Certa. foc,te' dis�e que ito nãc <ervações dos represercuutes naquela 'localidade,
Diz-se que IJ� furu-iouúrlcs quer �ignificar que a Grã-, de Pe ipi ng .

AINDA O ACIDENTE DO DIA 4 O reporter-' ao tomar coche-

';0 govel'l'o jú náo ael'editmn l;I'et:ll1ha vá rctirur- :;2U reco- A 'politica IWÍ'Lunka a reS-

A I ,. ""'" Ih
címentó do caso procurou, in-

nu teor in sustentada d" que uhecimento da China coinu- peito da China e o reconheci- trope OU a crlanc� 6. n�o � ront'inenti, se connmicar com rtmerxos .

.

Pr:ipin,':r e C\Iq'woll e;;tnnlJll sc- cÍs1<1, ('OJl1l] resultado de desi., meuto de Pe·ipir.lg buseiam-sc,
. :I'

U � U .., o posto 'pol'iciaI .

' sediado,

a-I
"E' de 5>'" pressuurir que 'Q:

paradas pelas suas qu,e':Itües e iusâo, utus os perlto s estão l't'illeipulment.e, IlH teoria de fiIll:de, colher df.!,dos> mais mi- 'veí�lllo não �ransit.a;'a:. p�lil;: '

..

:clt(, di virl idas .
;; '!)Il�"Jhalld'O ao go,l'er!lO WI€ uue a China vermelha r.1O eru

t dev! _, " l!f 1'!UCWSOS sobre o funesto acon- lJrala em' Iiaixa ,e.o!..ldade•. ·

()!; ult imos "'I'()nte�'lnelllos "ll,edifiqlle SUa poli tica futura' UHI sat'o)J:le de Xlosccu, mas p r e 5 o U ii eVlaa essrsrenc I ti tecimento. Apesar do� iugen- p<YiS;COl�io ve�ifical1los -acinfá..
p ímpruxsúes olJLidas a'I'''!\'';'; Fil' rela",,-o ii China. tende lt (' se;.\uia sua propr.ia IJoliti- tes esforços no sentldo de o iuotórlsta nHO teve. tempo de:'.
de contatos VOI1I os chino," . I {'(,IIIO JJ;('O ljl!e Peipin; está <'� .all�el'jo�' ,�. que portanto.De 1.lIdo pela pol,"cll!I'a quando dI"r,"'g."a-se' para casa (J:SCObl'i!,.1) no;ne �a vitima, iazel� u'a' manob�a que evit.�s,.."."
eru P,?ipin(.;, são consi der-.dus I Cll'icní.undo '.u<] ·poli'tÍt'11 c tá· lidO '121 de\ellU CiIljJlIlTal' e:-<�,: '

I
r.<ao o cons·::gUJu, PO'IS a ·pro- se de todo o -acIdente.

(.")1110 pJ'o",!,; [LI uEH'ellle! I :CiI no Extremo· lh-iente e1ll "uh aos bn,ços d'e Kremlin. Em nossa edi,ção dô' an- quando, na esquina da rua menina Wvada para o Hos- ,yri-a polícia. de CamborÍú o . O tÍ-ânsj,to d1:l yeicullos.

Fur�,ionál"Ío� ul'it:tllieos �l(j" te-ôntem, noticiamos' I) a- Mato Grosso, atropelou a pita� �<Santa Catarina», (In- de�lconhece .. Sabe·se que "Día- queJa praia e' uma questãç\ .

:;!\!lnflHlllllllU II! !!lUlllllUllllllIlllll !IIIIIIIIIIIIIIIIUlI!llllInlllllllllllllll� 't •
'

lll! e1l1 .LI'cucamentc que e�sa tropelamento de uma crian- menor Magali Oliveira. Tes quanto o sr. Hans dirigia- h,'be". regressava <:le Pontal, que' esitá Brerecendo, ha mQl�p-"

:_�René Plevan voltou a� l,eol'Ía baseia·se nc�� se.c;u;ntes ça de três anos, nas ime- temunhas que viram a cri- se para a rua' São Paulo, local sit.ull.qo< um pouco mais tPll1po •.tl atenção das f!!:.Itod..'J.
fatore�: diações da Igreja Pr(jtt6tan ança sob as rodas do v.eí-

'\
afim de descarres-ar sua .tldma do ponto frequenta-do contlúi na: 3.a

::

blll
-

1 '_. O Partido COlllUlli,ta te, A vitima, 'que rec�b:u cuia afirmaram que ° sr. mercadoria, que constava pelos banhistas de. Camboriú,

� arriscar seu ga Inete :
\hirl-s cll'ye 'leus êxitos <loOS ferimentos de certa -gravi- Hans,' parando a caminho-I de fios :de tecE�agem. Após quando, re'pentinamente surge Gruzadores

�Allllllltllillllllllllm IlII11UifIiIlIllIllIlIllU:'
proprios edor,'os c não à dade, é filha do sr. Amaury net[', não df/u à vitima a

a-j
r2'alizar seu trabalho, 'ru,- H caminhone'te ·perrtencente aOs .

d"d
\

,'i�:da dirclta I'US!'õll: Oliveir,a, fun,ci.?liário da !<'ir ten�o que o aci�ente re- mau para sua resi?ência, .à pr.oprietárlos do Hotel l\iira- ven I OS·
Pedi-do de volo de· conll-ança :\ho Tse TUJlg, foi c ma Pr sd_o S A NU d 'ua Marechal Flormn Pe}, mar. O �Ilfe.liz hom�m ao .pres-

.

'd
« o CImo . ,», '1. erIa, prossegmn o seu � I .

o -

ao 8ra5.·I.·.·.·...·.,··,:·..·.,jJreSI ente do Ilal'tido (IU""11Le dt' d d'd t
t. .

I
.

h,« es a praça. S�gundo por- ltinerál'io, No seu d:poi- xoto,· sen o eh o,
.

en re\.. ser?-u' que o yeICU o Vlll a em

r'lais tempo que Sial\Il chefe Smenores colhidos por nos- menta, o acusado declarou tanto, na rua 7 de eterri- sua dire��ão,
.

fi.cou 'Iu,-,io des-
tio gover]'o soviético: .

sa reportagem, o sr, Haus que entr,e,gara a criança a bro, e condUzido à DE�ega': norteado, não sabendo: qual o

a - - o di€l:e do gO"el'11o soo

I\oV.' Ferl,e, proprietário de um dos 'PresentE'::>, não a 1::- da de Polícia. A vistoria l�'do pma' onde �e dirigir, Fi-
\ iljlieo teve pOl' tanlo tempo uma caminhonf�Le Ford, CÔl' vando pessoalmente ao Hos procedida no v;E!culo, cons- 11wJm€/nte reSO�Vetl-5e, pore'm.
po�i�'ão forte pal'1! ó'e Opor 30 I
tWI' vermell1C1; marron, p:aca 9-66-85, tran: pitat por falta de dinheiro, \ tatou que os freios não es' iá muito tarde, pois, cami-

sitava pE[a
-

rua Amazonas; no momento. Foi, então, a tavam em boas condições dmndofmais ou menos- pelo
.. - -, -.,. "... - - - - - - -- - - - - ele funcio�am.ento. O acusa- meio d9. fáixa de al'e'[I. ao

do 'foi solto sob fiança, cor- pret�ntJer suLíl' e alcançar a

rc"ndo O processo 'regular- maceg'lJ 'ali existente. "',r, foi

nlfíllte. JJ€'�n :;ueedhl0 no ato, em v'r-

Conclui lia 3.ti pagina lude do chofp!, da caminlwl:'e'-

MODlflCIlM os INGLESES

Pari:; fj 11.;nited I . - .. O prc- 'le OI'�'<:lI1ento) depois que e�l

�ideDt(-; do COn�(e!ll!) de Minís- :101 repelido pelo; (ion:elho d::I

tr05. HCIH:' Pleven, solíci,tou ii nC'lublica.
'A:,,':cmhléfn i\'al'iol1a� Hill ,"oto De acordo eOIll ,I Constitui·

ik cOllIi<l n<,:,1 sobre o;; planos ç;io, deve transcorrer 11m di.l

d" IiC'.1 !;T�'el'kl .'J:lril cusi.Ela)' ü' inteiro enci"'3 o pedido de voto

I 'rogTélll1a especIllil de real'lllU- de confianql e 'lia \·otaçüo.
J.il?nl'o. no nllor de 1.01·1 mi- al'l'cdita-sc .. 'pol'em, (IUe Ú' 1Il0-
:lhües de do'lares, que é parte e;lO soJicitaua por P.le,·en. seja
de Ol\'ulllento global de despe- ':ubmetida ir votação somente

:<:.1": llliHt,lre':; para ° 11110' pJ'.O- '·eBlInda.l'eil'a à ,tarde,
::..illlO. O olTlcl1l1entO toLal mi- PI �ve1i SQ·;ieitOll, talIliJelll,
�ilal' atinge tI 2 ,lU mi]lfJ!�s lI:oriies de eonfiunça sobre o

de dtJbl'ss. o: ·: •.'Ull?llio nacional, em sua

PIen�;:. ['1J1'eSeIJtoLI o peditlo : o':.illitlade, :-;ob1'e <1\ clausula

de:.. yo!o de confi,:;nça quandO i'fUt' e;;tipula a manutenção de

'I ,\,>scmhld" examinava, em I t!gllllS imposto': do ano passa

;--,"gu!lda r'\, ::ussüb, ° projeto'l do,

\-----
i

I
i

RECEBEMOS:

BICICLETAS ALErvIÃS
..ELITE-DIPLOl\!IATJl

BICICLETAS SUECAS
..CENTRLi 1\1"

.PREÇOS l\J OD1COS -

! 1':', WIPPI<�L & ClA. LTDA., Blumemm

L�.. ����_!Q_�N���!_�»�-__ .

SEU AS ENTRE, MOSCOU E PEIPINGCONCEITO SOBRE RELAÇõES

Was]lÍugtOll, fi (UPi) '-:"

reforçarãQ
nacional des:)ç(-; Ilaises e ;:t:

defesa do lIemisfe'l'io o-
" -- A au'·i3.ncia da iúentida ....

de entre a l'e\'olução eOilluJ.is
l.a !Ia China e na Ru"!';ia e,
jlOl'tHlvtO. as ideo'og_ias b21ll
('cmHJ a Linha in;l�p�nd'ente
seguida pela Chinw em aSSUn-

contra
�\IJJlnai'ill.o� ou

--_----_._��_.��---��--- -�--' -_----,.

I (dr�'Õs ele StiJ/�n e Máo Tse Tu�g(:,):
lenvldrlas a LUIz Carlos PresteS'
1- linda os desastres na Central ··do Brasil

l
HIO, fi L\l�l'id,) - He've:a- ---.----,- (�eu. ·imJ10ntllnle

SP ql�e �1 Policia Politica de:c- R&o, íi ,.(:\Ierid.) Dindga-
,v€ d'.as atraz, o enger llP. 1'0 :;c que' ú Policia Politica, di:m-

I FermlilUo Sanl�lw, que tomou le doS' sucessiv{)s dec'l)ijl.res ca

p:?nte no COLgr;!S"!o PI"Q'-Paz Central do Brasil, adl1liL'ndo

'1
de :'u�'soyia,' eOI�lu 'l[.legad� li possibi:idade d� uma (!UJ-

I'I asllelro. '.0
.

engenh':Il'o fOI drilha· de .sabotadores eOffiU-

.. ' 1,;'eso quando desembarcava -do uistas, lel;;a. prendido um ele-
. .

� 'ER i\çÃO "
1Jviib v'indo fle Paris. e.. '·e- lllfuto· e. -p·ost.erlormente Ol!�

ADrvIINISTRAÇAO DE COOP �

gUl1do idol'1uantes ak:LurÍza- lI'O�. O ill[Jue'l'ito e·.lal'Ía jrl

ECONO.lVIICA DOS ES'I'ADOS UNIDOS dos, em sen ,poder,_- foram ,eu- udiantado, ,prestes ti :SCI' envia-

o sr .. Paul ·G. Hofflllan lao I �'l!a' reeoh:;-.lrução economica'_1
contl'adas cou·tas pessoai�, .

de do a Just:iça.

eenjro: admini�,tl,ador demis-I
(Folo CS.I!), -- Especial ;para StGllin e· Mão Tse TUllg a Luiz

sicl1urj� da Admillistl'ação de
(' A Nação"). .. Carlos Pr,estes.. RIO, 6

���f:I::��i�:5::;�;� tonsidera de primordial imporlancia a
-�

'ubslitul·lu naquele po:,to, e

manutença-O da' autor,lldau'e da
.

O. R. U.do gel�:el ai Geol'ge C, Mars-

ha1:l, recelll nomeado se�:reta·

nidos. A f;�:I'��j:l ����(��;�;'I(;� Debatidos pelospaíses do Commonweallhos problemas da Asia
Londre'; (i (liP\ - A

{'Ollf':::-lllist-a,
passo e<he que foi qua· da

-

do . Paquistão, porem, aO'

Ien:ia dos primeiro:; Pl:ni.� lif1ea.do de ·"-essen�J.al para 'U mesmo; tempo, manifestar2m

\;·os do� -pat:s�s. ,�" CnllllllO- preseTvação d:� pa,z mundial". esper.ad9a. de que seu ·pI infeir.o
\,'(:;:.'10111 bl'ítanico-, dehatell, em Somente alguns lJaises do ministrb, Lil�quat Ali Khan,

\>
(:onolllÍc:l afhnini,,1.ra Q Pro- detalhe, os pl'Ob!cl11a� asil·::i. COllllIloIlwealth já re.conhece- "enha w L'ondr-cs antes de fer-

granm de HecolJ�tl'1JçÜO da (OS em sua tCITeÍl'f!. ,';(1 ,.,() 1)"'- '11m o regime de Peiping. miu<1r" confert:lrt.:Ía do

EuriJpa, ·popularmente conÚec 11I.lria, depois de ('.h<�gar a um A con.feroencia tambem estu wealth,

rido pelo PiQllle' de Plano M�l-laconlo geral [I priI11Qrdia: im- deu a politica que se deverá
____

Ish"X, -por ter sido . init.:·'al- I portancia de manter a autúri- seguir rws N'clções Unidas. a

D
.

._"

=d--
�� -

-I
� � � - � �

llK'ute. propo!:õto pel-o aLlHll S�'I (lale dll,S �açõE's Unidas no rt::·'lle'ito dos prob.emas da A- e''stru·.· as pe o
..cretarJO tIn -Defesa. A Adllll- J'il:rdo lIltell'o. sia e'os me:.os .de impedir que

nÍ'\l'açãIJ ele Coo;per.Ut'ãu Eco-I Enlre esses problemas figu· a gUNra n'a' Coréia'.! �e dege-

2
6'

t b
-

'.,.;,::

ilonüc� pro�pol'cio.na alxiIi? \Ol1 o da 'PolitiCa coletiva do nere em COnflagl1ação, mundial.' importantes FC ricas,",i;,;,:.Ilwien:d e flIlancelro a�s, 1.1H1-, COIllI.uonwealth p�ra o recO- ESSa decisão foi c.omuh.(cadu
se" europeus para laelllta�' JlhC"lmen10 da Cllina eomu-

ao] Estados Unid:o�, eSll'""" ... ,l'n- Salvas quatrocentas.. .mll uranadas ..

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _
�r� que a

.

Comissão Polilica
das Na<;ües

.

Unidas' a.pro�e J T,Porto -'::e�re, ,fi (Merid:) -

qllulq�1'2r dec'lsâo ':::, respeIto da

l' :ol�nto mcend�o�

destruiU �I

(/IJestao coreana f3Drwa 'de munlçoes' Martau e

Durante as d�libeil'ações, os II fábrica de yentíladQres Lin ...

fll'imeiro:-; minístr��1 Uí.ari�[':ls-ldau, ,q�e. fl1nCÍ�navam. no rIl'�S

tal'am ponto" de Vista d!feren- mo ·pred'lO. O fogo fOL prn,en

tes, porem, segundo fontes atI .ido às.16 horas, rrü\, os bom·

lorizadai>, . todos "estivennu ,1e

I
Joeiros· lutaram <c�m a falta de

aeorrlo sobr,c a impod:áneia de úgua .. Mesmo a'151m evitaram

!na-;PI' ri autoridade <las Na- que o sinistro assumisse ·pro
<,rk;, Cnidas, 00' delegadOS f porções catas,trófJcas, poIs a

\'ci!t-llralH a lamentar a 'aus�n- fábrÍéa .. de lllur.ições é .pel"to

ias, li'ntern.os, em eo-n·h'uste com
'

,JS sa'telitc;: da Russia, na Eu
ropa Ol'ienta 1.

Os linformantes dizem que a

cuidadosa obsen'ação das ta·
[lcas chi rt'sus nos ult'mos

)Homenageado I

o sr. Raul.,
Fernandes

VASSOURAS, 6 \Mericl,.)

Os conterraneos do ·�r. Raul

hojeli'el'nandes homenagearam
o chanceler brasileiro coni:) um

,

almcço, em reconhecimento.ao

�ãO faulo manifesta·se contrario
à importaçãO de �anka �os BE, �R

de <UlÍl grande deposÍ.o de"
(lei r,,,\,; qu·'-' 0;51 bombeiros isol
!'Um, SUcessivas fcXplosões d�
grallac:}"s e outros
criaram pallico, na zona. Quti.��
trocentas . mil grac!adas ·for

--

.sallvas em tempo,
eon tt-ado, as

que tem ·feito

atr'avês bua vida pública. Rea_

lizcu_�c tambe-m hoje a eCl'imô_

nh iUHugural das obras do gl'un

de instituto profissional nH1'eu·

Iino. que ° SENAI c:.nslruirá

ne.:sla cidade flumín�nse.

dllr'-,llt.e IIl11a r união realiza·

da elll \Vashington em home

nagem ao sr. Hoffrnan. :\ ado
nrini�'tl'.:!ção de Coupera(;iiol b-

NA
�.--- ---�---_--- ._. _. '--'-_�-__ . __ ------------ _,----_

CAPITA L" PER.f\.� Al\IBl: C .-\NA

Feridas quatro pessoas em um conflito
entre soldados da policia e comunistas

_Emp-!',egada.s bombas de. gás !acrimogênío � P.''-'\50S !roais :de 100 viBrmelhos
Hel'Ífe, fi Dlef'ÍtI.) ;\ I'stillwço de gramda. ,\ pra�';j i.o de praç',a de guerra, às lJl'i.

}'o:i<:'Ía Civil e \Jilit<1r t.le:salo- �:eI'3io LOl'cto, onde estão lo· Ideil'a�; horas da Iloi,e de Ôll_
jou, :1 ."l1�t�t de [lombas de í:\Ú; caJ:zarlas as I)fieinas fio jorna:1 lem, najada� de metralhado·
}: j',:rhnog�l1e(), co 1ll1l1j-t"" eill l. {_;jilllilisia, apre"'enta\'a aSl}'! !;- ra� espouearalll 110 .ar' dural1'le
IlUllH:ro de oitel'i", in:'lusÍ\'e a deliggenda. O cOl'o:nel ViJ'Ea;..

����lhj�;��:��l��!Zg��[iC::ft[��;l'::��:�I� �sfrgnlulo'B a :�:CI���:!et���iOr;:��I.ta�:71�r,I.J���
i 11 a do P o Y {}" pl'oeu- D U II 1:1 ocurou agÜ- com geito. mas

nr:llo 'iI!lW�dil' a a ç ã {) foi tudo em yão. Assim em-

'!l:I cu.r<n·,·na 'pu1il'ial inClI111- , li --
pregara g:'IS berimogeneo co.

J,;da de rci\'is{,',r () prC'<lio Clt! ! nroprla Irma Imo
(J' ultimo reeunso, Existem

face da deullneÍ9 "" ""� ��xis- P _ preso,' na ;:-:·eq'etal'i.1 de Segu·
.ia 'grande quaptidC!de rle hole- FOI·taIeza li L\l.erid.) r:'nç;J, mais de 1�}U 'lless'Oas,
ling 5ubvershos para iuciLar o ._ l.koIT"U 110 IlllJll,idpio ; todas 1't:gol·m·a1l1·�nele illl'olllllni�
11(lYO de''Ordem ,'�1 ,·io-lEI!lLÍa. d�� IguaLú. no inlerior dn {,.,veis. lelldo o ""creitario de·
\ rldisencia foi obstada duran- j':stado, yjoIenla cena d,� (: ','i!'ado que todo.� o� pre::;os
1e dohl dias, mas, a:final. foi .' Hlgue, �er:do o {"llloador I'ccehel'illl garalJLj·as de vida
"Ollc!Ll�da após forte tiroteio de) éTime [) �l', Eplfm.":o e H'J oficin:ls gráficas nüo Serão
do qua� :;:·airam rf'r-j,1nc (lois ",ln,;", que 110 Itlomento rJe}ll'edafias, mas,. entregues' à

Tlolióai<, (' qUclll'O COlllUlllista!;. If)!'l<H'" parte lllIma ses.
cnthlade rc�ponsável, PeI.a

O proprijo 'SecretárÍn da Se· ".ín ('5pÍI'ita. O sr. Epi- primeira vez os jornalistas fo-

feriu_se. ..0111 um ',,,,in Alves estrangu:-Oll ;':1111 obstados (I'e pen,eirurem
!l,1 SeCI'etllI'Ía da Segnrança,
::',['.!usÍ;·c os re-pol·teres poli
ei·ajs.

;.r ·.Ia propria irmã, sra,

.', 11'1. que .te'·(.: nlÜrte

�l11edjata. rm outro ÍJ'
I' úO do el'imicJlso "scapOll

Promüsora. a safra de .fllllendoún dêste ano
S. Paulo, li (l\Ierid,1 ---.

ElTIlnollliá
l' a industria Bacional.

I'etlll�ão c�l1!tlnj<l d<� diretorh �o})re () a·'/�lmt[). falartl.llI O�

tI.1 Federaçao do f.l"ntro de drrelores; .Jose Andrade .hH'l'OI'.
II:·dus1.ria, foi lido o oficio do HallL Lor:go, Paulo Ah'es Filho,
Sindica!l\) da Industria

.

de Sih'jo Brand Correa, Bescl·
zeitC' e Olcus ,.U'-lnenlie:os 'l.eu-te em cousequen':;I, ex-

�:io Panlo, solicitados os }/l'l'!>- I erlü' 11111 teI{I�rmll: <10 fli'esi
t,mos daquela ent.idaáe no d-3nte 00 Rc·puJJ:ica e >10 dh'c
:Jentido de e:;clarecel' as flU'to- tO!' da CEXIM, :wJ"icilú �Io n[1O
l'idadCtj �obre a ir�':onvenienciJl. ác.ia l'esoI\'.ida a matel'ia se'
de qualquer importaç:io de bu- num pre\'io exalIle ,�u l'eal

uha no mom�llto. prin-cip-a'I_ <;iluaç;ão: do, llJen'l!do da ba
mente fie: b?nha lJ�rte-ameri- nhw.
calla. I Fieou cse:al'ccido ,ilil�,l!I1te

W'. di'il'us�õ€<" que 'lereliJo'i llCS.
A:ém da produção nacional te 'uno t"lv€:z a llW;OI' ... --, li'

de banha a1qinltlJ, goi'rlul'as, e mnendoim da i,ç.':�u hi!iloria.
ç'leos vegetais bastaI' !)erf'eila- lllelhora'lltl'o (""",, .,I,,"n\·cl·

mente para o 'lIlfJreado intél'llO, mente ainda a x, (I", Ih eal'oço

afil'llla o Sindicr� o que não se de' algodão e '.1 situ<I(;:io do ;-r!_

juslifka, "til absolllto. CDS di·as hanho fie- suino", rnzi..'io por que
que estmno:-; atravessando, a Ílllllortação ·de banha yiri:l

dispt'l"são de !Ijvi�as em lH'O· IH'ejmf ('ar não apenllS a indus'
dutos qüe "em sendo [)I'oduzi-' .'! ia llHl*l ,tamheill l)rinl'iun1-
do,; suficientemente no pais, (), mente laVI'IHlotes e ('rin.<lo
que p�ejtldicatia mind'a, a eeo- l'es.

MOORE McCOMBRCK (Navegação) S.A.
leASSAGEIRO� E CARGAS PAE.A:;J

Baltimo�e -- New'York - Philc.delphia:
,

' E.O:Rl'_OS DO· MAR DAS CARAIBAS:: '

..•.

JMaracaibo - Guaola --. Puerto La Cruz'
I . �!n.��-:..!!!I�I!'!!" lnfor,!!!U!!'".!'
\

.

AG�TES;, .

.,..... OlA. OO_MERCIO E INDUSTRIA MALBlJBO
I �A J A I -- Telegrs. «MOOREMAOJb I TA tI A I

- VOCit tem uma 1'es,pon.
(Cl!bilidadc social. Já. f"ope.rotl
lia iiflUid�ção do analfabetig�

tl.I.O 11Q Brasil? Ajude a

abrir.,', d:� morrer
IlOl ('ur!m de educação de a.

,

duUo!!, _l_"_:,_"_"_i_ço_-e_s_'. _ ----------�--------------

na� mesmas
Venda avulsa na

'.

Engraxataria '1iro"

-----------------------
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ECZEMAS,
INFLAMAÇOESr
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
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