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. \ !"';Üj·::;;i·:I!J�1 eu �IO. '3.::!- rancosas

da. dt;lég�çii[_ , : lf"es .b maíorla !lb;:olüt!l. e OU�

çle seu governo junto ás NtH;ões Declarações do sr. A de Barro� I �:t;�� ��:; ,:I�::���'i'�a��'�V�:':;:����� ('{):.�
recebe. as congratula-

ii

I caudí lho com as espC'(ml}l,f:ões
Wu� Hsíu-chuan. rê- RIO, 17 (Meríd.I _ .. ';";0 \·('s.1 cu sejam. nova dias . Dóve:·{t I ��1 h_�:'lllenel�,t:,:: .dos �t:��,��' �n�a

) t' "A. TC 'lj Co; ri " ficar em �eu lugar o sr, João nlC, -H que urnas (' CC;!l"t;tmçaopreaentunte da, Republ1ca Po !,er mo. ' r o, �n ,.1 oca , I ' ,_ _ '. ., .
_ eSS;J por t,"Xt03, ineq'll''-C.COS,jorna] Iizado 'I eemeudos da Gu.marâes více..guvernndor, qUe, '

P"ul C íst d Chl
� � � - ..'... t lhtJ. asseauravam

.

;S!.'l.' .omums a a ma, em corrente popnlis[a o SI' Adhe; ocupara pela prrmeira vez a

I'
"

.'" .:"
'

, 1'õ
'

�eguida á reunião lla Comissão mar de B'll"l'O� r;uhlie'� o se- chefia do executivo do vizinho ,A oavilaçâo do grupo OPOiilC: '

" '- •

� tr do I1lSt3 enc::mzlnad'O na anulaçao
"de Política e Segurança da As- gU1nte:

.

=8 a "

L!'J l'",su]tado do i,]'êito pre'::i'ie»_
durante a qual "A lil'Oxllua IJl'esença do tlr. RIO" 17 (1'::rld,) --:- Inf�l'-! ci,'_] ele ollLuhro, não procul'áva

Getu;l!Ío Vargas no -Rio de ,la- mam ue Maccla que a 'Gnze a

I somente envolver juizes. Tl'ans-soviético pronun- neil'o, "ai dat' margem a que- de AJa�oas" _pUbli�'OU. ôntem" �,ondo {j aml/l1:n!,e, dll judicaturaacusando OD elementos de toaos os parlidos um artIg,:} mUlto ,hfel'Cnt: de,; I �leitoral exploradol'�S mais ou.

incI;l,sive da. UDN, enl:em. em �nter!;ores,
. afirn:ta�dO f�]t:ll�:'� I ��dos f�tnaram 1101' SU:::" vez, 00

comacio dIreto ou lIldlretO apenas 1': ,dIas f�l a o .1, di
j c'1m'I,llUs d " infilt1'3r,ão milita!'.

eom � o novo C'Jlefe de Estado, vestre. Pel'l�les aen::ar o podeI'_,' Enil'aram nas filas do corpo (le
HSiu-chuan viajOU de Pe- .Til estão a esta alLUl"lI. meio' O artIgo d�lxa.

_ L,ntreVel' q\l:� v: ofici:�is e lll:::mobl'ul'am cDmo 58

rrel'YOSo e c:heio de a;lsiedade govel'uador esta. U'SPOf,tO u ".'1'-1 u EXt·l'C':�:O a Mnrinba. e a Ae�
os meios 'Jlolitieos, e é I'a('i! lConclui na 2,a pág', 1('1.1'3 Hl! (COJl<:1ui' n:! 2a. l)!lg, :etrtl A)
)lE:i!'c-ebel' os 111'eparativos e mo-

_� .-__ ,

\'im('ntos nos hastidores, no

5cnlido de uma aj1l'oxfmaçflo
com o novo j)l'esir!e111e da Bc-

porem faz.er púh'�:ka,'

S, P.\ULO, 12 _- pa!'a ntcan-

�3I- o pnd:l' (�f?:hn:lInt?H'!..l:l' U!�l:tl

vez eleito. tinha o sr. OI- :.uLv

Vargas que v('ncc-r- ()b.";:tár�!_:lD;-C
quo €m Olt�\llJl'il «= 19riO ,Ü.n:Lt

RfSiUHO di)

•

Eh artguravam lntra11.SpUlÜ\�l'>�.>.

I E!:ii3V:.liH us seu� ·HdvéI'.sj,rJI)�; fi-a

�onv!cçfi.fJ de t),tia o ::n'i_igO tli�3.-

- . - -='

)I'! ido

A ComissãO- ifista dl'signada' pela Câmara Municipal para
Gfi,tud:ar e reinâéían aS;, obras do Hospital "santo Antonio", de
'prGpr�8dade do MunicípiO, foi (;1' i,�d� eill 16 de fevereiro de 1949,
)'J0i' requerimento. do Vereador Affonso Balsini, e ficou c-5mpost:1
P"los seguintes membró's, indyc_ados pela, Câmara: Prefeito Muni
cipa i Fre'derico Guilherme' Bus�h 3nl'., Vere:lrlores AntGni'o Cân.
dido de Figueiredo c·.Afoni!'o Bal sini, Senhores' Federico Carlos
AIrende, JOaqu1m /Go�ºalves, Ingo Hering, Victor Hering,' Er_
11êstn Stodieck, Walter Straúcn, Hel'!;;mnl1 John, 'Cmt von Her!'.
'wíg Ewaldo Mund.e 'doutores -Osvaldo NevC,s Espindula, Antonio
Avi1aJ FililO: Affonso Rabe� �

ArmíniOI Ta�a'refl. (representante . do

Zadrozn;y •

Um'; milhãD�� de sul-coreanos
"

a prontos para entrar em ação
Reinacalma em todas as frentesde batalha

(

ganhou iIllf}Ol'tanci:l jJ,'S úlli
mas hora.'; diz respC'ito 80. COll
:,�:lho Nacional da Econl'lllia,
J-;n:ol'da-se, :l prop{,dio. {Tlle
ainrLl ]'u-pnh,ml'ntc o Sl', (;e
[ulío Yal�ga;:; f0s J"2si}-it:ões fi ctt:? eo"ji.lpl,i<g;l1- ê8sa :-ú"ma agnra�' ..

eonsli\Hi'�'fio desse ol'gão, àril'- =- ===��----- --

mando qllP [(S nome�Gões ohe
derimn a um critério mais Po

litico d,,) flue mesmo técnico,
('amo sel'in de desejar.
E agora nos meios fl'lIlJalhís

tas al'irma.se que o noyo pre
sidente eslá disJlosto a fazcr

al1lpla I'c-estl'lItlll'aç'fio nesse

orgilo, nele th.'ixalldo :ljJen;1s
cação do codig,o eleitoral. COmo aqueles que podem Sé']' consi
se, sabe, o J:ir. Saturnino BelO, derado;; venlacteil'os tél'ni
Obteve votação mais do que o

(Os.
seu adversário, mas o Trihunal "-\ír,la nos mejos trahalhis
Regional, :apreciai!ldo uma sé-

:<"1S, afil'ma-se que o g<:ntJ'al
rie de recursos, anulou grande Eurieo Dlltn! <lnlel'inoH O seu
parte da votação que, lhe da"V"a

encontro .com o Pl'es'idente Gc.
.substancial vant'agem, Desta

tólio \';ll'gas, a-fim-de que ê:;se
forma 8)3 oposições apelaram elW,Cntl'O Í('rlla lugar em Gua
para o Tribunal Superior, e'l a"

l'a'linguetá, no dia 19, num 0.1-
qui Se ía decidir a sorte do, sr.

SaturninO' Belo, cOm enorme ElOÇP, q11undo fôl' inaugurada a

pO'ssibilidades de ser confirma. rodoyi-a Presidente Dutra. Pura
da a sua vitoria' nas, urnas, essa cidade "iajal', de auto.

Interpelado a respeiito o se_ móq2! o no"o pl'('sidente, pI'O

nador Clodomir Cardcso. do cedent,,' dt' C�lmpos ,lo .Jordão,
PSD do Ma:ranhão e pri,nc\pal (,nrle deveria ehega" hoje. I.n
defensOr do sr. Saturnino Belo forma-se ainda que O' "Ol\','lle

no TribU11Jl Supel'ior Eleitoral" (C"nt'lue na 2.a letm ]3)
declarou: ! , __ . X-'Il1;- %-%-$:.- li: - 1!r - X _'X-X--:ll

�,�:!:'i.gt:���:�::�:� I

BANill--I)(rMT�fÃDORASl�!����ll?r:,u%�aS:?i�:��s:i�f�� ..
PARA PilO rAGEM ELEMENTAR

manda processar nOvas el�l�
_

ções, üllla vez que o ctmdidRtn
vitorioSQ fa-leceu. Assim, {lS'�'
mos diante da' possibilidUd(, de

r€aliza�ão de- novas eleições go_
vernamentais 'no, M':u·anhão .

RIO, 17 (:\fel'id.) - - Ao :al1o
'ia- jJl'ohlell1:1 ,Li ('OJ�]I;'ol'a('iío eX

lnlOrdinúl'ia do. COll�t'esso -

,i:' Ilfll'l'Íalment(' l'esolddü ('0111

:) d�·tel'mjllaçfio do Sell:ldo e dn
Ctunarn, [lê eonsitleI'an?1I1 :l

legislnhll'u encenada n :n des
le mês --- o ollb'o assun{o que

RIO, 17 CMerid.) - NC;; cir
culas fluminel1.s'-'f, ,desde ôn_

tem, circula com insi".i.encia a

noticia de, que o governador
Edmtl:ndo Macêdo Scare.s e S'[- S!lWon. As notici;:Js da. frente TOQUIO, 17 (UP) - D'"spa-..
v;a:, incompatibilizado cOm o :'1'. "coreana dizem que os bomba!'. chos da f['ente central coreana
Amaral Peixoto, deverá (FixaI' dlil'oS e c"-ças norte-americanos revelam que o oficial de- infor
as suas funções nu, p?.'óxinl:l CI.:,ôCCll"l'cgal'an'l todo o SSll pode. l'llaCÕeS declu:r-ou fins cOl'resp.Dll_
segunda-feira, renunciando, as' lio Eôbl'e os conul!llistas, numa dentes que a re:til'a.d:a: das posi,..
sim, ;ao restantc do m�l1dato, �pel'a,�ii.o' !"em pr8C'edentes. c;ões de '\Vonju não foil feita srb

ff - - - .- ....__ -'-- -- -- -.-- F pressão inimiga. Acrescentou

IDteci�a�o O e n c o o t r o enlre os ����;����; ;�;��:' ������
8"8 GeIU'IIIIO V9rgg� e� EUfllCO nntrg' ����Je��ie:,�c��e ll1��ebO:��eç;�ô�I I U Ou Uu u- 1111C'll, I<'rn o que d�dal'ol1 a lm_

pl'f'nS::i, o Chi fe (tl) E�t!ido .M�'

Convidado lambem o sr. (afé Filho ��\Hl(�'\;����;�l ",é;.;��t°l'�:��:�:
liel'g. ACl'e;;centCí) qUé' "nu, Chl_

l1a, pela contl',írlo, exí�hJlll ob

'ietivos meJ'h�f'ilDl':"; da bomb!t

�,tô��i-"Q, .::::lS,1)
_

0'1 Em. tTU, :'lI'!!

ÚC:Ct(j)Ssr.Il1 tlEa:·ja" 1\1as 05 Es'"
I :"'idos Unido:; ..áo tem Ul,tensão

ALCL'RES NA CORE'IA, 17 I 'l'OQUIO, 17 (UP) - Urg311t.:!
(UP) - O Ministro da D'2fe:ôa - Por mak estranho qu<:' pare�
rir: (�;)�i·t'�D -E�S.HJ, �hi;n 8ung rc;.a, l�lá ln.als d�_ 'vh�tr: e, -qu·ai'f:r�:. .
Mo, disse que' um milhão de re'II10l'&S (11)(' l'Üillíl.)"l cn13is· co�:."
,�en·ístf.l.s corEanos <:o:mpletoll seu

I
pl(+3. '-" estr3.nlm �'lllma em to_

tl,.. iJ13n1�niõ . .Esce�, l'eCFo.ít'�s {;,_ il:i.!'! �,,; fl'E;nte,;; do]. batalha da

liio pl'Ontos )J,u";J en11�ar em h:l._ ('�m�_u, As tropas comunistas
lEo ):go :,,' l'J,ll�;'i'!" Uni. cilinêsas desapareceram d a. �

l'ü:';;;�'l" r"l'!iI>('f'l'�l!jG,C :�t- fl'(mt,�:,; de ba,tall1:31 eon10 que
lJUI.' elleanto" Os pilôtos nor,tec"
hmericanos dizem que contL,
nual'um ohserV:I11c1o concenha
t�ão J0 tropas (! ::.:u'nlan1entos
dos comunistas chinêses ao sul
de Seul. Isto faz prevêr que #:;.
vermelhcs estã'o preparando alQ

TOQUJO, 17 (DP) - UrgElTlb
- A a�:íáção nOl'te,;amel'ican::t
2.�sestou, ôl}tem, trcmendo golpe
�ôbl'Q as tropa::::, con1unisr�.s e

seus �sitos de mn�el'ial béli_

co, concentrad'cs na frente de
guma, nOva, surpresa,

na

ros"para as obras, os quais atin
giram a import.ância de Cr$,.,
50lL 717,00, o relatório pa,Hsa. a

d:lscrfmbar os' trabalhQs ré1.1i
zados. Em data de 5 de maio TOQUIO, 17 (DP) - ORa· Estades Unidos do Plano de
de. 1950 foram iniclad,as as obras dio de Pequim ;anuncia que, () CCss'J.'ção do 'Fogo na Coréia,
de ampliação, para as quais se governo da China comunista formula-do ,pelas NaçõEs Uni
estabeleceu um regime, de admi- rejeiltou c plano de cinc'o pon_ das, O sr, Acheson fés eS"a de
.nistração própr"tr, afim .de dimL tos das Nações Unidas,' para. a claração antes de sab�l' que a.
it1uir ao mínimo' as deSipesas com ceSSação (l'Ds hostilidades na Chin;ll comunis,ta reje:itál:a dito
a construção. Coréia. plano. Dir;;se ainda que cf' plana
Uma perfeita fiscalização

I
em questão, não significava o

'.c-ontrola as hor:3.s de lro.balho

I
WASHINGTON. 17 (UP) - ° apaziguamento da Chin'l!

-dos operários e a entrada e a secretário de Estado, sr. Dea,n nista,
S!1ída do material adquirido, Na Acheson, repeliu as críticas do

(Ccl!'lclue na,2,a letra D) Congresso ti. aprovaçã'o WASHINGTON, 17 (UP) -

Acaba de ser anunciado que o

presidente Harry Trum;a-n e o

pr)meil''O ministro froncês R13_
ll� Pleven deverão encontrar-,
se aquí, nos próximos dias 29 e

30. A reunião terá lugar a pe
didO' do ,Chefe. do. Governo fran'
cês" para discutir ;a: ameaça
mUí!lis!ta na Indo"China,
tros problemas mundiais.

'ry, diante de, s�us c0Iêg;a� que
a .soluçã-o unão ::lprOVEl, n�m

. desaprova l() env'io d-3 força�
"arte_americanas" à nações do
Atlântico. O senador rc,publi"
cano apressou�se a declarar que

,

ninguem duvidava um única
instante de qUe os �s'-,ados Ur
nidos se subtraíssem aos com

tratados no Atlânti.

Londl'=s, 17 {UP) -

AnUnCia_}
vernos russo e comunista chi·

�" em circulos' fn�:�ll1os de Lon: n�.s, sOb�e o. _problem:3! da' Co�
dres, que o chefe do governo da rem, em par�lcular e as queS-
["lli:1, �r. Nehru,' tem a intên- tões do Extremo Orient�, em

<":1.0 de ,�e dirigir proximamente geral. Acrescent:a,,;se que a vin
,� Moscou, e em séguida, sem da a est3.\ capital do ,sr. Rlía.
d"li/ida a pequim,· Para ,proced�r dakrsii1a,n. emba::iG1dor da. In
,-, 1.l0cas de visibis C'om Stalin dia em Moscou, esta�kl! em re.

" :\fno �p Tung,' éhefeH dos go_ laçã-o com a viagem de. Nehru
_.-_ �- � - - � � -,--�l para a �apital soviética', Re�u�

.

. .'

sa-se, ate o presente, nos UlelOS
indianos bem informados, a fOr_
muIir '(l' menor comentário soo

/..' .bre esses rpmores e mesmOS s.e

\�
\

--:,,_I.·!__ fi
lllmitam a qeclarar que o Snr.

�/ 1
D

RhadakirShnan vem a Lc.ndres
r! para se entender com Néhru

'antes da abertura, esta semana,
em Paris, da, anunéiada conf�
renciá dos embaixádores india_
nOs na Europ'a'.

com agrado uma "franéa troca.
de idéias" com Stalin e Mao
Tse Tung p.aTa se tentar solucio.
nar uma grande quant"iciade da

c'Omplexo.s problemas que amea_

ça O mundo .com o,;;, horrores da
guerra ·atôm:lca, Todavia; Jtqu�les
premiers disseram que ilão pas-

sa de "sugsetã,o" essa /Sua. pro
posta, uma vez que representam
unicamente um grupo d,: na_

ções, S:ô!lientaram' não 'sér, éla
UIIlia; pr,oposta, formal e- não está
ai.nda claro se tal certame 1Io_
Câmara não poderia funi::ionar
deria ser realizado.

WASHINGTON, 17 <DP)
° deputado John Tauber disse
que o novo ;proj,-to de orçamen
to, ;1l,pl'esentado pelo presidente
Truman.· pode.rá ser redmÚdo
em chea de quatro bilhÕES, OU

sejam quatro mil milhões dI:
dólares. nCiosa maneira, ;(l' car_

ga sôbre () contribuinte norte
americano será aliviad:�, sem

prejudicar a defesa. nacional. A
m;WlOl'Ía dos deputados republi- --------'------'---��---�--'-����-
canns e, mesmo multos

demO-lag'u·�rda se a dec·.sa-o- do TSEcrams pensam da mesma forma,:.
,;

-

A

g iii

li _

'

WASHINGTON, 17 (UP) -

' sobre o ple.to no Maranhao I
Kenneth Vherry, Chefe da 0_

,posdção Republican,R' no Sena

dO, fês ôntem ampla exposição � RIO, 17 (Merid.)
a faval' de uma resolução que_ 'parecimento do sr. S:a.turnlno
proíbe o 'envio de tropas norte;,.' Eelo, candidato das -oposições
amerIcanas para a Europa, sem ,coligadas do' Maranhão ao gú_
a 'preliminâl' autorização dO! :,verno do Estado, vei'o eonstL

CongressO', Precisou o sr. Vher- -�uir um aspécto nO'lro na, aplÍl-

(UP) -- FOllte:;

tConclui
gress.o ..

HONG KONG, 17 (UP) - O
adido econômico nOrte :lmer':'_
Clljno prometeu abrir imediato
inquérito sôbre a ndticia, de que
um enorme carregamento de a

lumini'O nOl'te-americ;a'no cstar':la
sendo mandad-o para a Ch;na
cOmunista. Vintel e sete mil
barras de aluminio cheg-:"l'am ri'
cêrca de um mês, num car

gueiro holandês, -e, ('m Hong
Kong, estão �endo bnltl�actQS

para n;Qvios menores com des_
tino à China,

Hebru pretenderia manter conversações
diretajcom Joseph Slalin eMaoTseJuRU
Dirigjr·se�ia prOXimamente a Moscou e' Pekin

autol:'izad.ns dj.zem qllC li RCR!!_
nha poderia fcrnf'c�l' 'pelo moc,
nos 22 divi:-ões' llar,n' o exel'cíto
europeu do gencral Eisenhow)r,
(('"onclui na 2.8. pág. lel'ta 11')

Londres, 17 (UP)
se nesta cavital, em fonte in·

glesa ligadta: a.os circulas of)ciais
que n<os mesmos não sé tem co

nhecimento das intenções atri�
'búidas a Nehru, em certos meios
indianos, de,'· realizar uma via.
gem proxilma' a Moscou e Pe.

qUin, para. conversa.çÕes dire,tas
com Stlin e Ma'O Ts,e Tung soo

bl'e a SitU'3Ção no 'Extremo 0-
'riente.

I LOndres. 17 (DP) - A J'cali:�a

I ção
dI,) u�a reunião face a face

I
;Jos lideres mundiais para con

seguir o S()jnho de paz para a

! humanidade poderia serv:t" como

'preparativo para, '!l. maior con-

f€'l'êneia intc,rnaciorual dà his_

tórb do mundo. Os primeiros
ministros dos países da comuni
dade britânica", 'aqui reunidos,

que receheriam

� .....--�

Enaroiea ação
contra a Russia
COLUMBlA. 17 (UP) =

.

'

Ajude a edificar
dade moralizada e enrlqueciQ3
'em seus valores de cultura

.;,�ooper"re na Campuubll de E

Adúltos.

Preparam' os profissionais, da imprensa
uma expressiva manifestação à Vargas
_ Participa�l�ão representantes de todos os Estados da Federação -

.

ltIO 17 (Merid;) - Os 11.f:&nentos
da' :Federação I

e 'décanos de todas as r2'

profis�ionais da imprensa Nacional ,de. Jornalistas� i)l:e�en!a.ções de j?l'llais nos

preparam para a posse do _ da ABI, Sll1dl�at? do;; J01�, mmlsterlOs, na, Camara, 11?
dr, G�tulio V:.;-rgas ·�ma I m�.listas �rO!lsslOl:als., .�,o Senado e no Supremo Trl

expl'elli'Iva mamfé'staçao. RIO, AssocIaçao Bl.aSl�eUa huna! Federal.
Há dias, por intermédio d.o de Rádio, Asso.çi.ação Bra-

.

O motivo da hOlll'-!I1ag['lu
sr.. Dal1ton: Coelho. dirigi- sileira de Propagllnda, As� ,- segundo os seus pl'omo
ram ao 'prEsidente eleito u�! sOclaç�o Fluhuneps� d e to:res- foi o apôio (lo o :U11-

ma mensaC'em. Em respos� Jornahstas, AssoClaçao dQS -paro pr,estado pelo dr. Ge
ta. o sr.l::>G�tulio Vargas Cronistas, DepartaI?-entft>' tulio Vargas à imprensa, o.
disse ao· emissário do seu ds Imprensa DêSp,ottIva da que lhe valeu o título dP'
desvanecimento, prometen- ABI, Associação dos Cro:;. presidente de honra da. A.
elo QU2 o primeh'o contác- 11istas_ Carnavales�s, As� B.I. e de patro�lo da Jm;
to do

'.

Chefe do GOVE!l:no sociaçao dos CroUlstas, de p:!,Iensa. Um a,moço sera

será; 'com 0$ jornalistas, Turfe, A��oci8:ção Bra.sil�i- ��l��o N

na ,ABI, do qual
A comissão promotora ra d� Cnhco.s, AssoClaçao pal'tiúlparao· todos os re>w

da homenagem está cons- dqs Reportêres:" Fo�ográfi-, presentantes de toê!.0s OS

tituida de president€s cos Ri amda de. presl,Cleutes Estados da Feder.açao.

James F. Byrnes, ex->',!!·

cl'etiirio de ESi�,ado, to_
mOu llC'Ese, hoje, do ear-

0-0 de ....ovcrnador da Ca.
';olina "'d,o Sul, Em seu

(1Íscurso. () sr. Jame., BY1'
ne,s exigiu que os Esta.
dos Unidos adotem enel'

g'ica aç�,o contra os CO

rnu?1i�tas chinêses na Co

réia, deztacanc!o; "Em ca

so contrário será melhor

(!lle -"aíamos da Coréia"..
O sr. James Eyl'lleS fOI

um dos princÍ1,uis pro
pugnadores da atitude c_

llcrgiea das Eshdos Uni
dOs- IIara ,com ,a Rus;;;;j,a"
quando era s(,�l'etart6
de Estúdo.

OBESIDADE

�?
CHÁ DE

H DRGO
XAVIER

Homem indiferente não

.,;__-...,;,.,---�-�._--.-- �.. ��"#"_ ....

! R1nrnena'll � Joim��(�
Vtageu.e râpidas ê St'it,(IH'A$ at. i

I no

I EXPRESSO ITAJAP..A
Rua 15 'de Nov. 619 - Tel, :I_4rJ5'

mo, 17 Clf"rid,j --: o-\. ,líi'i_:;iio I 30.) - São Pnulo e. Para,nh;
nél'r:",Ie�,j}O!'!i',',1 Ól flh'(."tm'Ía, ,ia,) - 'fados os demais cs·

da .\.(�!'oIEm!ie:1 Civll, dividiu 1 !aclos dD teJ'l'l,!orio nacional.
em {IlwL!'o s�tore$ o tCi"ritorio I Todos ur, ,.ú-o,c:111bc!s contarão
r.acíÕ!1B I }I';l'U a l'üncess;!o das ('om [l, 'P:',_OSE'!Y:a de bancas exu�

)lan!CH�; exall1inadol'Js pàl'a pi- ll1inadó-"a� 3 ....ezes por 8'nlO, {lU

lotagem elementar. Os selores "eja, jant'il'o, maio e setembro
'no os <e"uinl"'S' 'lura o 10. setor; fevereiro .()

"\o.} _:::_ Santa� éabl'ina e Hio �utubro para o 20.:'sE)tOl', mar
Grande do Sul; 1)0, julho e novembrQ' ptlra o

20.) - l\Iinns Gerais, Wo 130. �.etOl' e abl'il. agôsto e de-
rle .Janeil'o e D, Frdel"H:; 7fmbr(l pn!':! o 40, setOl',

..�-----------�
..�------
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c ganhou maís essa

pugna, o sr , Getulío Varg�s,
<:OIn um maternt de gtlCl'l'3
rüH11 o nnsno conhectdo, e qr .. 2

(:1,", c �ú ele, sabe ofel'e2L-l'j� crn

(i,Q;:€5 ad2quadas, neste- p:i.�, aori

ll!eautos que o procuram N:j)1
há maís COT.tlQ i,ll'?cutli' o "'::,.�' t ,-,

dn Ü:lIen�çh'J da (!u_nrli.drrltl,
qual s=rá e:nlposr:n_(l�] «m ff:vp. ..

l"�ll'O próximo. Ele vat l.:.El' O

F"'meiro magisrrndo de uma. da-
-

n:c:crrrbíá, 'í1UP-- (".1$ den"lúel'3.tan
pr.·1·der3Hl n::p'; mãos, depois de :;�

l'cceber€n1 das báioriétas do" 'mi"

iitares, Os quais lh'a devolveram

J):1l'a que eles a possuíssem, FÕ

.:inhOs, virgem do eorrtuclo im;

puro d.= qm.:llquer dos sátfros ue

uuar' e':�, ião nossos ecnhceid-v,
ávidos e sequiosos para tê-Ia de

UQSSOS

a .su,), parcela de entorpecente
novo. Assisttmos 'a um €mbn.te

P b
'

em que de um. ludo 0.'<. lutadO<.
iõ m o Ii'U �r, gra.::as lU UlP. 'pl�_

'.
d t' d cesso de chmeza,C!CLt), do qual nua

res se .servrram e n os os l'e_ .

1-' 1-

..

t t
-

c I
'

I
nos apercebemos. '�;'t.a, v'J ta-i-

cursos de ln erpre açoes c ,rI' n'!·
_. I" _, " d',. ,.

11a5 dos textos legn�s, e, do uu-
"n o rruxn aos seus '.1.1S merno-

tro se operava cem os con,h2.... rávers, á1r.:l suas fa{,;ar..ha.s t,m)ldr

cid�f', antorpécentes da velha
J:€S. Ele não propíctou aos Í;Ü

mtgos a honra dr> dur '::'8 ca!,g�
brl íca getullana.

1'01' aqui. Montou o s�u P. C,
I� venceu a botxoa, 110 corpo-

na í'rnnteh-a argentina para,

I fi corpo com '1 nermenêuttca .

I
As pratEJeira.s do n�·g.Qcio, sor

i tidas de entorpecentes da maior

!
ef ieíênc.a, o sr. Getulio Val'g-úS

I entrou a despach!,l' para,. o. �io
i as seus v::ndedol'es, cormssar iOS

1]3..
�

f de tóxicos os mais ativos. �;�f)

I,pedro c' Itú transfo!'mor�m_sp

I
cm pedaços de co':ta, eh in zsa,
oride o ópio ,pontifica, 'l'�m si

do um nunen mais acabar dê

::_-_-_:-__-._-_-_- �---... fumar cachímbos e cachtmbões para o a'rnoço, foi Pormulade
I maiores que os do meu compro- ao presidente Getulio Vargas

1iO""..r..r..D'"'..r���..r"""J"'4 Vendo-se I vinciano Josú Lyi-a , Vêm tur-. pelo :.\Unidro da ,Al'ronauUcu,

�
H mas de vendedores da. droga n, lendo sido distinguido com o

Br H I{rueller�
I fiática, 1:0 R',:) e a São Pilúlo nJeSHlO convite ° SI" João Café

t P�l':J fazer dormir os que vi- Filho, que, no er::!anto, vem a-

I
:. I S Uma cá�a _para demolir. t

vem por 'f.l�uj, C?mo seguem da- legando motivos supervenien,

RAIOS X I§ SElt�tG�'1��'c:�"��mRua 7 de

ti (�i_p�cr:co_p�i� ":l:.n�, ��llj�,',,:_:.:, !. não eomParecer.ú

Doenças de sellhora,s e ope-
- m.)!

,
'

,

N VICTOR GERMER
rações. '�i��;�:1� S CATARINA§ i Fábrica. de Gazes M,,edicinaisConsultaS: dás 9,:10 ás 12B
horas. - BLUMENAU. - � DR • .áYRE8 OONÇAI.;�J::S lIe USA�:�i::nc��: 25:. ;��e ;;�;:I Advo�i1o " remar •.

t I
5le8!dênela 6 :!lsel1t4IÜ .

A, V I S o(Em frente ao Hospi a '.!lV.w.muí:"'N I
Santa lzobel. 8 RUa Bru:sque , 95, Irone 1412 I'

Acham-se à disposição dos senhores ací(Jnistas desta ';0_

������...e cie(�lde, na séde social, c,s documentos .a que se refere. o an,

tigo 99, do decl'etc_lCi n. 2.627, ds 26 de Setembro de 1940,

Blumenau, la., de jà!Qeiro de 1951.
.

GUSTAVO, STAMJYf - Uia:etol.'�Gel'ente

l)iretor_��:
MA.up..la.ru Y.A.v1lcR

lIrhP}}D1l!h'i'fiV

í\.JllslmAturu:

I

2. andar - Sala 2:33 I' J'oinvUe: Rua S. Pedro, 92

---�_:t

------------------�------

Padeiro ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
Edital de Convocação .

Pelo presen"e ficam convídndos os senhOres ac'onistas

des,ta _sOciedade a se reuníeem em a�sémblé�;]] geral ordinária
a realizar_se no dirft 21 de: Marçó -próximo vindour.o. ás 10

haras, na �éde da. sociechde em Itoupava., -afim de de.1ibera,

rem sobre n: seguint'l ORDEM DO DIA:

1)

PRECISA-SE d�l um

padeiro que saiba t.ra

balhar também de con

feiteiro.
'tratar e:n Rio do Te3-

to, com o snr,

ALBRECHT
GUENTHETt

de lOS1

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARlA
C o n v 'o c' a ç �' o'

"

'

ALUGAi SE uma ótima. sa ,

quando eles .o ameaçavam

.lOS, ele responder-Ihus com uma

droga irresLstivel e i.nfa!ivel, 110

quebran�l[l,r a vontade 90S mais
fortes. ' ;Í ;;: �:L

]0 no 1. andar do ed.f'icto

do Banco "I.';CO" em Blu ,

D18U!H.l.

Gnrêncla do "INCO",

B p- lo presente,

sita �. Alameda, Rio Branco, 865, ,nesta cidade

af'írn de leliberarem .sahre a segu)nt�'
ORDEM DO ,DIA

1) Apresenúa:ção. Qiscussão. e aprovaQã:o do l'e�atóriO'}
lanço geral, conta de "Lucros e Perda.s" e ])�ree?r �ifq
Conselho Fiseal� relativo !aO exerCÍc::io: de. 1950.

2) Eleição do conselho fiscal, membro:> efetivos

tes, bem como fixação de ,SUa 1'emunen3.-çilO;
3) As.smitos de intere'SSe ·social�

BJumenau, em 16 de janeiro de 1951-

CORTUME AFFONSO SANDER S.

R. OTTE - Diretor_Ger�.nte
AVISO AOS ACIONisTAS� ,

----� -�----------------

��.r�J.J'"J"..o""..r..,r..r��..Q""�
�Fóto B .a' u m g a r t enl

E.8��CIALISTA E�l A1l-1PLL4.Çõ}l;� DE FOTOS VI}. S
yws' - FOTOGRA.FIA6 - REVEIAÇõES - JIl'D B

,
.

MES - HAQUINA8'
, , R I

§ ;
,e' SI. 15 dI! Novellld)li'o� f2i ..;. BLlJ]DlNAll �

� 1
���cr.J'"........;.r�..o!rJ"...;Q"'...l:I-V.J"..r"""f........r.J.:r.J.:>..o--J"�J"J"J�
�"- - -_ - _- -- - ---- ,- - -�----

'f'roc-ura.-'r:;e m.çÇO
';Jari ;:;;erviço�· de escr.itóriof de pl.�eferência: com p.rq,
tica, deverüiô 'ap�ese11tár 'Oóas 1'eferêncli�.

Interessados quéiram dirigir-se por carta, de

próprio punho, à Exportadora de Madeiras S. .A.
-- Caixa Postal, 142 - BLUM�N_f._U --._,_.

Blumenau,

t'onn:,tGlll <,om os moçbs e o

,(' dis:.;:. j;j·,'ijwLG marechal Stalin for

I rnalmente endeusado,
ef�itos da lllistjca do
p:tssru hoje como Illl!3 de um moçií para servir na sala de jantar

E ump moça pal·a. ajudar na cozinhá'
li: um mpaz que. saiba leI' e escrever

Aceitam-se sàmenl.e empregados qUe falem

alemiio.

ApreEe.llÜlr�Se no BRAZ HOTEl;,

F

R 10. KE
simulações

Consertos em rádios do qualquer marca. Montag�m de rá

di.os de qualquer tipo. Venda de peças e acessórios para rádio.

Venda de válvulo!l Americanas e de válvul-as Phillips Hllllaw

As�:im, o bol:chevisll1o àe-

dezaa.

Rádios: diversos model03 e marcas.

Rádios: usadc!> "GUrna ocasião".
. Rua 7 de Setembro, oi 4 9 (13)

1 B L U M E N'A U

.------...;...---------

.�

[AFFONSO
PENNA JUNIOR - Presidente

JOSE) M. DE OLIVEIRA CASTRO - Vice-Presidente
-.I1IR(10811 ROBERTO TEIA.�IRA: BOAVISTA - Diretor
W

CHARLES BARRENNEf ......:._ 'ntretor :

JOÁO PROENÇA ...:_ Diretor· ",
'

(-GABRIEL RF.Nlt CA�S1NE�LI - Gerente Geral

CARLOS BANDEIRA ]}E �Rí.I,o = Secy�tário Geral

(HEITOR
BELTRÃO

GUILHERJ\IE GUTh'LE

.

,. fISC'IIL:! ..'

CESA:R�J:-.tmE�LO-
S UCURSIL (HELLIU.Um LAUTER-JUNG' - Gerente

DEBLY!'EtUIU �'o-.__ .

SElJDE: Rio de- Janeiro,:,Avenida 13
de Maio, N-. 23 - 8-. Andar:- c. p.� t779

SUCIJRSAIS E AGÊNCIAS EM TODOS,OS 'EStADOS DO llJ.tASQ,'.. ,

----j OPERA NOS,\RIlMOS de IQéên_io .Trans
Vende�se I portes em Geral · Acidefttes.' do Trabalbo
Um ótimo salão, I - Acidentes P,ess�ais .. A a:j4 e a t e s

pcr'n:an,ente' e fu�eo com I Trâusito _ €asc:os-_ R.élpoftsabi)Idiade-: Civil
mUlllCUl'e., llfonvo d:fJ

I _'..... --r""" .."".".. ..,,., ---..=<===--.,. , - .... '=-"""'="==="""""'==--- -,

mudanç:à, ótima fregue.
I Iziá. lll'�i�(}, 10.000.00 ...;_;

I
'

,
Sit6 'em Rio do SuLVerj

,

.c trat.ar com a proprie- I
�a:>' sra.. .I\lru·c� I ,Basilio, no l!.mt.'el*eJilO act-} f
ma. ; f.'
�----------------�

minai' o ,�cn m,an(b' o r:Clii ou_

tr.bs incidentes, ('Gn "=l1Oi!ndo se

de qu� não existe I1mp::lro l�gal
p::lra a pt:eten�iio d9 cfintimw.l' ".

frente do ev.eclltivo �'_lago�UlO

, �Francis(oTreska! I
� Junior �
s ENGENREffiO ARQUITl!:7'::
-

-

:: Projetos e Constru� ::

� Rua Alwin Sí!hradcr, 13 "2 1 �
= -- BL.IJ1�IENAU -- :::
�-..:,_��-:

QUILO

P.EDAGÁO

.... - _._- .. --------

EXPRESSO I 'r A J .\ .H. A ,

� A g � n c 1 a: I
l.Rua 1J:i de "l'\icv - 366 - TI',; l. 14:Jl:i : I• vIaje eom segurança d�

_�u_me�_ a J�lndl:__ ' I

GERtNCII
GERaL
CONSELutr,

Dentro ,ie sei! vasto- rlomigio

:t:í tima luta surda,· que cresce mUm.

todas os dias; há umá revolla I
perene ql1e de horn el1l hOl'tl

1
se f'JI>tt�iea., AindêlJ 11ft pouco o

"

·'Prr..vdü" dmmada nten,cão, pa-
rá o p�ri�o que' l'epl'esQnblva
rara o 'regime a rlife,'ença de
:neritllJidacle df1(S gerações a

tuais. com a geração' anterIor_

RUA DR. NEREU RAMOS, N') 49 - 19

TELEFO:NE N91167 - ENDEREÇO"TELEGJ=tAFICO; RT M A-

SUb ..lgências nas principais praças tio Santá Çatárina A' ALAMEDA RIO BRANco N;8' ,
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que d'E!cisiv-a
s degladiantes

!\o Rio, por 'exemplo, o

FfJmengo nâo vence o Vas;
co ha seis anos e cada [o
go é uma esperança, Tu
do em vão. Isto, no r-ntan.,
to, este complexo, serú
qutbl'ado qualquer din . Os
l'�IIJJ'O-lli3gl'OS v50 a campo
tlClTotados. Em São Pau
lo a Portuaues., de Des
],ortos é o "onça negra,"
fio Palmeiras, o Juventus
do Coríntians e assim por;
ri ante. O \'asco da Gamá
lambem, nunca hílVia tri
Ull fado soIJre o São Pau,
la, mas em 48 foi ii caPital
b:IIHleil'ante e lá mesmo�----�---��--�--��--���--�------------

não sorrer goleadas,
Fínnlrnente €ln Cn-çaom', o

Gremío Caça:ioliense, que ain
da dOllliírgo levamou O ti íulo;
pele.iar:1 com o Juventus de
Porto Uniãb. aquele mesmo

quadro q,le disputou o esta

dual de ,H}, enf'remíaudo o 0-
r.mpico. ::\ão arriscamos �)a'.
pitps, 'po:s não estamos a PUI'
co (ll]? !>c nassn no eporte da
quelã localidade.
Como vemos, uma rodada

movlmentadn, na qual os ven

cedores levarão enorme' van
tagem de> vez qUé' disputarão
fi S('g'U1lf!a ria melhor de qua-
11"0 pon tos, com dois ganhos,
podendo perder, saindo, de.,
pois, pt'ir:l a

o "Iabú", em fUi,ebol,
l::io :p[ls�.;á, de mil comple
xo de inferioridade, de
uma cisma. Aqui" corno

em qua'quer- cen'lro fute,
liullstico, hú certos clubes
que rarament e vencem ou

tros jior lima questiin, diz
se, de trudição . Os jogado
rrs entram em campo co

mo ,que derrotados em vis
ta destes "Iahús". Tudo,
no entanto, tem sua dura
(,:10. íf.Ú Ulll dia, sem que
seb esperado, cai o 1';]\,0-
rito, Jl.!1'dendo pal'a um arl
versáro que por- muito

tempo havirí vencido.

._- ----�._- _-•.---..,-

IN S TI T U T O
DE

R II O' I U' M
Dr. A, Oâebreeh.t

Radioterapia - RalOs X
Fisioterapia - Metahollsmo

Rua 7 de Setembro 15
FONE 1 4.41

Imprensa F, C, x \'e,ru
deverão medir forças 110 pró
ximo domingo, em Testo Cen
í

rul, em sllgiest',\'o emhate:l
mistoso . Preparando-se para
êsle compromisso vem tI'C,íU:ln.
do corn a finco o ,a�vh�elest{l",

Ao que inrül'mOtl-ilOS um di,
retor do Navegantes F. C" de
Itujní, l' pensamento daquela
diretoria ('l:,tl'(ll' rsu elttemli
ll1eIl�03 com os llirigentes do
l�n'iio F, C., de Timhó, para
a reali;.�liç:10 de um nurisíosc
rêbolh!I('O n:uToel:! cidade.

Nnf..1 de novo em Salto ih
Nor!e . Ao ,[lle parece o Ban
rlpil':ctr,ies não quer mesmo sa

ber ri" r iustosns. SCI'Ú �itle
estâo agu:lI"I1anuQ próximo

I,ncertci' "'a
-

particiPQÇ�9
do Brasil ': j () g·o S

foi corr.-eíl 'do:). En-

Chuva de, goal no estádio
da Sociedade Esportiva

Floresta. de Rio do testo

o jogo entre
os uruguaio.s e os brasil�iros,
;Pl'orítovido pelo Sin<lica'to dos

Jogadores PrOfiss'onais de São
PauLo e Mutual Uruguaia de

Profissionnl. causou ótima
pel'eus!"ão. A pel'rí1issão s".ria um
precedr.nte pprigoso, que viria
D.gI'uvar u situação' do futebOl,

Em São
Paulo o

, '�Aldo luz"
Embora esse :'m.pl'evis·o, ob·
�ervOu_se '.:lgum::ts vez=s mo

mentos de: pil'nic,Q para cada

bando. porém isto nii.o cheg'ou à

conv�nc2r O pÚbli('(J tsportivo
----_""_----- _ _...----- -- --

Hanz O( l'Jing, (�om uma

::lt'IJitragem de ,,)!)S e I1ft'XOS,
PrelÍtn \1.[u': vi�itnntfi� 3x2.

o Creme Nivea distingue
se de outros cremes de be
leza por s.er tamhem um

creme de saúde da pele .. ES
sa distinçã'o provem do h.to
de ser Nivea fabricado com

Eucerite, substância de ba

se cientific� de composição
celular idêntica a

'

da ePider
me humana. A sua cutis
precis.a de NIVEA, O Cre
me NlVEA evita o res<;e
camento da pele, o apare
cimento de asperezas, rnln

chas e rugas prematura:;,
NIVEA é um ótimo creme

para I() dia e para a noite e

"presta-se maravilhus lmente
como base para o pó de ar

roz e ao rouge. E' tamb�m

1
ideal p3�a a limpeZa d:t pe
le, Creme NIVEA contém
todos Os elemento$ nutriti
vns necessários à conse!"va

çã{) de uma cutis hsla e f''-l.

dia,

1

Comunic'Ci aos

dos FOGOS

Guará-Mirim,

011VlD08, N,ABDJ

GABGAIftA
DO

Da. WlL8Q� 'SANTmAOO
Assh!ltente da. FaCu1dacté d.
Ilidlc1n& di UhJ.V.4IrIll(laCl.
,- (20 BrQ!l-

. CpNSULTAS:
H<orário: 'dás' lO ás 12 hOI'ás

e dás 14 ás 18 h'oras,

CO,!1Sultór'lO: Rua 15 de N{)_

v.embro, 742 Í'Ao lad(l d:l

Suafal:ma)�

,
:. ,

..

qUGI.'Sl
'do I

01lte\'e rehunbanta suces
SOo

E�t:1� eonsitlerações s:io
injel'e.S.'ifl1,1e,� ao se aPl'O);I_
lllfll' o db d.1 lJfllalha Ca1'"'
:.o� Itennux .x Palme'l'as. em
Brusque, n.'sde 48" dt>J)Oj�
d"queles t rxr, o alví-ver,
de nã·) t'onsegue passar pe
lo tricolor. E porque'!
Simplesmente J10rqtH.\ an
te os ,'om:>t:tarios dos' tal"
cederes, os players esme
raldinos suo i!ol1linfldo,� por
UIl1 eStranllQ complexo {'

quasí SC'll1PI'(' empatam ou

'IJEI'df':l!, Em <lS ernpatu.
ram duas veles e perde
ram nm«, rnas na quartu
mal'Cal'um nada menos (!I.
OI w:e ganIs, APús estp <1_

�·cIl1(','illl(.nto. Slll'g'u UIII
lato illV'j'PSsrllltc: algnelJl
f:.1:otl que os JJl'LlSqU�IlSc�
fi;', 'J ) errleriam orv.e jog()�
!"!::Illdos para os esmei-ru
difUS, E<;sas l'OIl\'el-S:IS
\ �':J1� !lo povo . �e hem I}U '

�f !l,'dl uo, não i· de todo
J)ljH",>Í\'eJ ;1') Palmelras,
J:llIrem'_' e I!a Im-fie de do
IJlin;:;o, E' l)l'eé,j�o. ('OL

tudo, que l!L·ix?lJ1 fi('US eJe�
IllClltC'<:, rle lado, aquele
complexo, ta. como acon-

TI
teceu ('0111 o eomnlexo 'rei-ia do !SUl eSPorti\'o, terÁ. x('il'ính" e trngam I)ara.pois, oprJl'tunidaoe oe assistt'r PI

"
) UI1lPn:J1l o tit.ulo di! ('al1l-

< lllais ullJa part'tla, fIlie ]WO- pr·ão, t:ma ]leJeb demete seI' das mais .�e.l}sacio_ /' ATan( e l'esjJoj'f;abilidaue,nals, dada a lJotê!:da d',l duas' t('Oil l'lI um grande qtl:J-el!l.lipes, P �em dúvida algullla ciro, Há um o'bst'aculo ailHa se cançarão em aplaudil' ultrapassar, r€pehnos milis,'os dois eSj)ort'stas que 01':1 l:ma vez ,egs(' CDlllP:exo til':;e rlespetlcm de lodos nr"Js (JS infel'ioridad'e, {} que re'1lWis �iio {'oIlSiderac!os ('�JJlO '.0 've é jogo e não estes()� do�s tllelhol'es ,'oleihoJistas "tabils", oriundos de eel--de to(lo o \'aJe d? hajai. t:1S C!'PI:<:as do povo,".-X,-X- -s-x.-x-:- X - X - X -X-.. Ji.-lI:

IICOf�Oanglo·',ranco-americano..•Conc,uS,1O da qmirta pagIna ['uns P]'ollulos po," t
'

natins )0 .
"., , I II> o e que

, _" I ssam cooperar na so- C "o\-el'no dos E�tad II " ,

,'..lçno (h' falia Ie ' 1
'

,., , _"', os ,1.,100S
,

,

-

_

( PI Of UIOS, ('oncordo:l em enviar I'llledl'�('U la 'extens' f 'i -

d
• ,,-

ca;'ate' <lOd·el (' elEo� sao e lamenle um t'on\'it'2 aos ou
,

,I' mun l�, ;'111 COIlEe- iras gOVErnos intereSSado:; f',o

(jUClh'Cla, os tres governos re- sentido de <erClll e�t"l)el'e':'1con ecer:'] d .' 'ri
"., .. L �

'Iue ",,' 11, e cO�llum acO! o, r!os grupos pel'lIlanen !es dr
;. I

(!,�\ �1l1 ?er !'rwdos grupos produtos. Outros IJole1':1o ser
,n, e�nf;:ona!s permnnen�es j\> C'l'üldos, de aeôrr!o ('0111 21-; ;1('_
:'J,O( �l.�s,

1
Outros pofloerao ser cessidnde,� do murdo lin'e.

1:�7se 1.1.U1: <;s os governos d�s Da Illesma fOl'ma o,.; tri's "0-

;i�:e�� (:� ��;�:�oresli ,�conSll��,I_ �'êrnos ('$tabelece�':�o im :,rliata-
'11t

(O \ e qUe e.1l lnente elll \Vaslllno'!on tllll1 el'e"Se snltslalldaJ nos ))1'0' M ,

I I
'" . . < •

-

gl'upO ren!r:l: temporario urs.I li os em l':!usa, Estes grupos tin I
'

t'
,.

examin�rialll I' a( o :1 llSS!;; 11' os gnl!)Os
,

<' e 1'e['on2('.I:, anam permacl:ntes de 1J1'odllto�' I.on
�'i�'s gquovel'jnGS �ll1a [�çao teSpectd- � liltas sehio f_'itas, bl'(�'�ll)�n_
,a e (t'�'er1a s",r ama a t '

em ('ad ", f' d " e, ('om os governos lllteressa-

\ ol\'er
3 (.ISO, la �1l1 e (leSetll- dos (' as ol'g'anizaçijes inferna-
a pro( uçao, aumC'n ar ,'.' , �

.

a disponibiJi!dade -onser 'li' S
l.JOL(lIS c(ln:pete�je"1 a ,resp_el

:'Jl1ovi<iorJ'm !'
C

o' � 1.,0, te !la l'ontJnuaçao lIas fun{'oes
E'n1l"

',en os e a"s�"'IUl dr, ('!ln ('omposiçãe elo grllPO e�'Il.

, -: ?S p::lses t'Ol:s,um': ores, tr;)l, OS 110\'OS lI<'ol:clos inter-
a cll� trlfJl1IGaQ e tltill7.a�'ao de " . ,

l'eClll'SOS. E' pl'tconizada uma r, f1elOllalS no dOlllllllO r!os pro-

pronta u:'ão a l'esjJPito de al- r�II!�s, aflEl,ll1lentc, proPosto,;;' .
. ,

',('ruo, bem entendido, :lIllplll_
!1H'nte auxiliados pela (·ontJ'i.
J,uj�':io que, neste domirJo, se
I Ú d�da p:,l:J ORCE, Ol'gllni;(a
cão dos Estad!'S Alller;':'anos c

diversas organizac;G.'2s illirl'T13.
l'ÍorJ.1is CS1Jel'jaljzad:ls",.

Greve geral eu ..

1;1lr:'ntOS !llil so!dados para a
lül'ÇU ml;·}t�ll'; européia ;'al1 �i-
l'onlllnista.

'

B<.:'gr'(ldo, 17 (L'P) - Pela
primeira vez depóis lIa guerra' f t:dirlo<; llliJital':'s da Fra[�k:a: OU e seguralOll8
E,tados l:nidos, Gr:1-Bt'etaníla Conclusiio da quarta ]Jflgioa
e I !úJia assistirão, o t'OG,\'Íte- Las outras de<;c�1Jiclas. Termi
do goverllO iugoslavo, os exer- na fazelldo '\'otos para que na
eicios de unidades de monta-.�onferef'eia dos ll1Í!üslros do
nhas do exercito iUg'osiavo, que

I
Exter1o]' dns Amerkas, em

�e di'sem'oJarão no proximo \\'ashi,ngton, a m�uleira de d.'.
dia 24 do �orrE"n[e. Sell\'o'yer a explm'ação dos re.
Wáshirogton, 17 (CP) - O cursos amerícallos para nuxi

embaixador francês Henri Bon- 1iar a defesa do muno'o oei-
net,. {'omferênciO:1 dllrante dental seja discutida',
llJl2ia hOl'a com o secretúrio de ---'---------�,:;,.,
Estado 'Dean, AehC'son, Bonllet Rel.arada s!llapartir,i( talvez amanhã, para a li Iii._

França, por via aérea, para ex

pôr a situ:lçiio do pl'emiél' PIe
ven., ('ub ]lr'oxima visita aos

EE. IT, foi anunciada hoje,

Cnnc:nsão da (jlwJ'la pagina
FOl,taleza e Amap:'I, O quadro
;.egu'rú rl'fol'çado 110.1' \'({60s
elementos de outros f'lubes.

.. &

br. Telmo Duarte l·Pereira
-, Clínica Médica:

ESPEClALl8TA EM DO�N�AS DE CRIANÇAS
,

CONSULTO'RIO: ESQ, DAS Rvis'FLonUNO PEIXOTO,
E SETE DE SETEMBRO.

'.
'

N

I RESIDENCIA: A' RUA SÃO PAULO, 2,iQ - 1,0 andar.

Atende chamado:! pelo Fono 11117
•• , - - ... t _ -s. _ �. lU

EM LIQ'QID.A,.Ç40
Edital ,de. ConvoCia.ção

Pe!Q presente ficam: convidados 'os portadores de açõE �

dest::. So(;�dade 'para comparecerem à Assembléia Geral u

rC:llizar_se no dia 10 de fevereiro vindouro, ás catorze! hOIa",
no esc�rio !1os liquidantes. afim de deliberarem sObre a

seguinte ORDEM: DO DIA:
1) Aprovação da pre'stação de contas e enCI;l'ramentn da

liqui.daçã:o •

Ro&:lio, 15 de jnne'lro de 1951-

Os LiqUidantes!] t..l ';"linf',!F'
LEOPOLDO GIRARDI

-STEFANO TOMELIN\
I !li.'U'

--

�

--......_"""�=""""=-=-�=_,....: x - :l - � -- x - J: � T .....

ALFREDO GIRARDI.

. .'
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le RN SECA', OPERIGOSOFACINORA DEASPECTOII\IO EI'ITf,EVADllJ�SE;
NO A ENTE MODERNA PENITEI\JCIARIA DQ DISTRITO F'EDER.AE

"

u brou ii cama e com u a d s peç arrombou o c e d c I
Passivel--a

--

colab�oração da)Dormiam os uardas IAcft r-do---ãnglõ�frincõ..americano s o bf e

O O erno·.�Var as na ocas·la""'o da fu a a distribuição de materias prim
ü �ColIselho Nacloiial do partido

'

Emprego adequadlB e eficiente dos produtos estra�geiro_s
II "'Y'Ülr;te declaração, re,Jatiya dos I?roctutos nao

ao :'�""fJTdü ::lnsin�n'='anco-âme- tratados

I icano solu e H rlí"i,dlmicào rias

malel'las�primas. nHecerÍtem:u-
te, os l'epH:sentantes: da F1TiJ)
ca, Reino Unido e Estados U

lÚclos procederam ao exame

das medidas destinadas a crinr
uma cooperação el�re os pai
ses do mundo :ivre, �I fim de
aumentar a produção e as dis

poníbitidades de produção e

aprovisionamento, bem corno

assegurar o seu emprego °

mais� eficazmente passivel. Há
\ árias meses vêm sendo l'cali
zcdós trabalhos no domínio
doe; IIro[lntrl�. no seio da 01'

'lur:Pl.Uç:,o J.l!l'oPé13 di" Coope
ra<:ão fponôrnÍCa e, mais 1'1.'

{:eIl\em(nt�, (�,l O['ganizr�:úo do

Tl'atfldo <h Al1alltico Norte e

Or'ganhação dos Estados
A OECE, )tm

efetuou estudos
l'H'obJemas causados
de produtos, c re

com�r:doll (I convocação de

conferencias internacionais a

dequadas para sua 50:ução.
,

Os acontecimentos ctas ulh

mas selllaI;jl1i'>, trJrnaram ainda

mab llrgente� tais problemas

'I1,ize"(1D1, além disso, com que .,..........._..;_--'---":'"'"--'--"'"':":,.,..;'i":'

se '\.Ol'l!aSSe evident, qne OS
----------

-----_.-----

d.t gl ...tv rssnrrra. COTl]Ll.1tn: ,-1 mt i)i

nacional, não heaít �11 ':) l11 (-PI

plaudfr 3 2déia d- In1 s,G\ arn ..)

de cuncórdia nnoícnnj, "'0111 a

participação inclusiye de psn I i

dos que mais �e extremarem no

combate tt cnndídaturn do sr.

Iauoraçâo com cr -::1 t....2tullu 11)Ü5�8 a TJDl� rc.
-

L !�1 urna dlre

\-'::lg..]�: r.I I';:;> l' � 1ulUl11 II. I) dO II lI'. �l IllI.1I, -;;Pr'u.!1flu c_. âCFl)i(la
t-!'�l[Hlu di' e p:íl!l I d.l lJ I ,r..J JI.t lljIJ n«: d�l"�"LU ...t Jmtucnei I l)L'
"lO,,:J.! ti declmaçIo l' LIa pt']" ll,li'.õp� polJtieo_paltid,íll.l;; ou

geueta.l Iiluclides de FIgufil"t:do, tL:=s�l1thne-ntos pessoa ls. mus -

que se encontre nesta eupi tu l, cbservu-s.e tão só pelo d,'cJo
Interpelado á respeito, o cornan- de �..er útil ao pais e eontribulr
d.lnJe de 1932 ponderou que o para a, oonaol'rdacãn do regime
Ccnselho Na_çional da UDN ir.a democrático.
definir se, dentro em br-eve, fa_ NeSse sentido, a UDN não se

ce ao governo do sr, GetulIo furtava fi colaborar COIn o su,

\T3Ig�S. Tão logo ele t.ornasae cessor do genera.l Eurico Dutra ,

Possível a �rej�i�ao do plano
�elo � üV e rn o �e )Mao Tse TOB�

! 'U/III! CO/l.tru li tré,Cjlla na Coréia (I blóco

(;etuIio Vnrga s, ou mass ec-p0ci-
1,cr:ülêntO, ela U'DN NPS2'l �Cn ...

tido, uma 11!.. irn ·'";a:'\..'f)OtlClü('i 11 ,J!1

lndú.:-\ 1 1il 1. l1J.;.J1 ava 'l,H:> •

e.tllbOi"'t"1 lelLdu (,olltb.Jbdo
":ludl!11Íc!::l do

I:iducnção". l)aí I razão IJor I..
..
Ue

c.:(? enLE:nde -11�� 'e enl li)13 se

Ju1g0u neces�ãria es�.} colanoru_

<:.10, pf.ll a o €feito Je jJOssibili-
1 ar n I ecupel'aC:RO d 'I!1'H·.',íuca,
.1201:) há outros lat_rlt'Q� 11tillt.-n ...

do em j't"vOr da I� 1::2 k. !..>,\rt 1 IH""'!

de concentraçã.o: .1 .oll.�C Ilt"1-

Rearmamento jaJonês

rle1êíi'iharga-
F ,li,!),

• ",allan _foll au sumal'm

marcado par•• hoje, seudo
illlttilmcnte procurado 1,o8

lugan,q habituai!", Fui mar
eado um novo sumária l�a
ra o dia !J de fevereiro, O
Promotor Serpa Carvalho,
euvolv ido

�

no crime por
acusação de Walter Rosa,
[u Igan do-se ameae...do. so

licitou garanti.as de vida
ir Policia,

PARI";, 17 (UP) - Ü acor

do enti e os Estado» l;llicto<;,
Fl'âllf,'.i: e Inglntenra, sobre a

dístr+bulcâo de mnterius pJ'i
mas, fOI oficialmente divulga
do , Destina-se esse acordo ;)

rl'ia!' uma cooperação entre
os países do mundo livre, vÍ
sande aumentai- a produção r-e

serva e o emprego adequado e

eficiente das materias primas
e estr-atégicas,
PARIS, 17 (DP, � O l\Ii

nlsterlo do Exterior publicou

IW1. 1.:

Jfl�u 11.1 l Üf[J 'f:ezenrie,
v UI,Mh \.( �11·llP· Ri:(d '", _rCO( fJl'..,

diHta em sensaete.rais fu

gas, c, adiu-se nevnineute
<1:1 moderna pê.nitenci:il"ia
do OÍFtl'fto Federal, ()
facínora estava encerr-arlo
tcuma cela especial, com

um guardn à �i'''a, "Car
ne Sêca'" ii um jovem de
olhos verdes, aspecto de.
Inocento e tipo galã de CÍ
nema , Quando vertrtcou
que I() seu vigilante dorn,ia
profundamente, queh i nu a

�am;L t, com uma da- j)f'
�as ,:irlOm!JufI IJ cad. :Hi.-. t,

tIÍl'ig'in�ç't· "a1\t ti patiü
""de t;ullj,em ,lr,,'ulia ()

l�n:tIiÍa aU destacado, Com
apropria r(Hlpa que tI' 1-

zia no tflrPO fez uma cor

da, adapjando um ganeho
{' m � ua extremidade e es_

calou o alto muro da lleuí
tcaci::.ri,l, ganhamlo a rUa.

Num l'ctangulo de papel,
qUe afixou lia parede da
cela com sabão, escre, eu
dnopedindo-se e agrade
ce,ndo o juiz Teltil Neto,
pedindO dei"cullla� ao vigi
lante pelo transtornQ que
lhe ia � carreta!',

FOr coillcidencia, o gll':lr
dR de,:acado no pátio, é o

mesmo que csth era ::le

plantão na (lca·ião da
e, pc,:aclllar fuga antel'Íor
de "Carne Seca" () 1':1'

Castro Pinto, direto!" d t
pCllitencí:?,ria, i nformüu

I prensa x Vera Cruz
preliarão amistosamente
-- Sera" palco o gramado de Testo Central-

"\ leI �s Já Yil1culad.os ern Feus

cluhe" ,_ oo_lhos, inda em C,U3_

I"!" experimentai, tanto alvi ne_
gr os como 1dvl-celestes está:J :p_
to" a apresentarem unl futebol

I '."oto'o, técnIcO e, acinla d3 tu

cto, leal, p-::!.l":' �audio dos fãs

q\�e anl ho..: Os g-aarda-; �e

rão deJll;tidof:, c.!umari(l
mcn,c,

PETROPOLl-, 17 (Meri-
dioanl) l'faltel" R\ha,

Fonte segura de aterias
pri a� a Imeric8 Latina

Para Brincar o I

Carnaval! 1 UECEBE1'\'IOS:
BICICLETAS ALEl\lÃS
"ELITE-D IPLO l\1AT"

BICICLETAS SUECAS
"CENTRUlVI H

PREÇOS l\IODICOS �-

�. WTPPEL & elA. vrDA., Rlumeuau
«( �)} Rua 15 de NO\'{,iUbro 1: 4 3 4: f(_})

���
........... _....---.---

---��

OFERECEMOS:

ConfetU
:'lerpentinas
Mascaras

T.J 111ternas, etC' �

PléLOS 1YIELHORES PRE

C'OS DA PRAÇA.
q TI A F I C:\ 43 S,A.

l�ll.r:. 15 ,v'

PARA FERIDAS,
E C Z E·/'A,A S,
INFLAMACÕES/
C O C E I R .A. 5,
FRIEIRA 5 1

ETC.

Aterragem Forçada

RIO. 17 (MerírL) -- Com o

prcrnÍlchrnento da diretoria
do Oanto do Rio, deddindo a

pOlat· o sr, Alberto Borgtth,
Ill'c.";clente da Fi\IF, estú o e!l1-

dIdato do Flamengo com a sua

vitória assegurada. No entan�
to, o SI', Borgeth, deseja a re

tirada de sua candidatura em

f ,1\'01' do �r. Vargas Neto, ten
do proeurado o ex�presidellte
para tl':Jtar rIo assunto, A a

titude rio sr. Borgeth está
(,f!usaI:do bôa impressão, Jlois
(l Sell ir<lento é hanlloniz,lJ' a

fami:l,. �<}Jortiva carioca a

meaçada de crise,
RIO,l: (Mud.) - Final

ll1el i l' o :)110 Cristovão excur

dOllarú em prmcipios de :fe
"en:iro 'para o norte (lo país,
jr,gando em He('ife, Belém,

'inr[::Hõc levemente ('flp':ui terceirn pngina I (Conclui n::>

R�"exo do de�ntere"el��====�==�=���-������
dos poderes publicas

Falta de re017'SOS para a indllstrialL:1ação de
"--" UJIl iwZ'ellto --- C()locado (f

t

'('cnda "_'

111f'S'no 1)ln, oroso Estado,
Hitler (!4is ressuscitar, crnn

J;rometcr:do a ci\·iliza'ÇãQ.,
o lI1undo inteiro, depois
('U)OS !l.. C01Hfllistar,
j)erdade. pelo conforla ce

1E;lieidadel �lUlllHnnl não s.�
ê\.:lni mais sepult::.r

'

l:l.Jlla jwianitiY!l e
('�,ela lle ()(liosidacle

RIO, 17 (Meridioln,l]) - O slleira 11a évoca das mesmas
v;;;�pet!,lllo "A NoW'" pubhca, F,glhal'am todas a�, lU !Ciatl�llS
JlOJe. este curIOso JOllUllcio que- para a sua indl1slrL'lJizuGão de"
llf'u� reflete {) def.llItel"'Sse do;, vida a faIt" dê recursos fman

pode:f'8 PÍlhl.'�f�'" p::>lo genio in c'liros do invento!', desprezo do,;
vf'ntIvo bl'W'lllelro:;: l)odCl�S públicf:,; e falt::, de eG'
"INVENTO BllASILEIRO

-I
tímulo II" p·lrtieultlI6s. Vai fiu

ONDA .M:?TOR -- t.pnl'elho r)"l� dar-se I} prazo da patente de
lO:] uprnvellamcnto rla,; cnda" 15 ano!':. .Ah.1'·,o as:..hndo. ir.
do .mar em força moll'iz., Privl_ mão do invent"l', dispondo d'

legl,l�O pela p:mterÍ'e 23,348, 1n- tudo o que pertence ao invento

vE,nça<;t de António Solviano d' oferece planos a. quem inb::1'2S'
Plgueltt·�do. já �a]ecido. Provas sal' e por q'lalquOl' prêço, A·
d,e realIdac:e egtao iIlas expcnen- doIfo S'lllviauo <le FigueIredo,
Cl�S que sao do conlw:cimento Rua domensor:ru 14, cása 1, O.
pUb1i?D e pareceres das maio- 1aria", sem comentarios" ,"
res flg'll1'\"l!! da engenharia bl'a-
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