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RIO, 16 (MeTid.3 � O Che-
fe de Polícia, genernl Ciro

Gontinuandu, Vogeler disse: Rezende. encaminhou há dias
ao Ministro da Justica, o re

sultàdo das sindicândas efe
tuadas pelas autoridades da
Divisão de Polícia Política e

Social em torno das atividava) e O I'uido metalico que flzl!_
des extremistas, exercidas pe-

minhu:!' 10 Centro· de Estui:ros e De!e-
mentQS ��'rn 1't�:po;Íl$O,� irJ;a .

ci( :Sª do .F_ej;_J;o.leó e �a Efouointa' .

eosta's. Já 'era noite .;. �� ali_ 'Na:ió�ar e ,,'árias outFas as-..
, ,

SOClaçoes de UOlnes dlversos.
. , passal' por 78 hOl"aS de prova_ Em face do que ficou exu- RIO, lõ (Merid.) - Em vir"pj'ocurador Gel'al opinou toda a historia politica . do a1heia6 estamos, obrigando ções, s9m podej' dormir. Essas berantemellte orovado nos au- tude da repci'cu�são provcniOil_

sobre os
.

recursos interpos- l\.faranhãor nunca foram tão a que respeitem as nOS6aS" hora, dividiram-se' em periodos tos daquela SiIldicância, o ti- tes das declarações do dclegü_
tos pelas partes. A Egre- grandes as responsabilida� As minhas relações de 01'- de incessantes interrogatorios e tu1lar dSo Departampe.nbtl� Fed_e- doo AntoniO Ribeiro, da Policia

.

d 1 d ra da egurança U lca nao Polític.a' d� São Paulo, de quú figia Ins'tanda Suprema ain- des dos orientador,es politt- em pessoa com ()- sena or em outros dllral1te os quais fui teve dúvidas em propor ao 'Itamaratí é o resptmsavel pela,da nã[, pr�!eriu ó seu vere- cos Ja minha terra.'
.

maranhem:-e continuam inal obrigado a eScrever a historia: ministro Negrão de Lima o entrada no país de f:Jlsos- dipl(J", A gente lnal�ahhanse teraveis, mas dele nada de- da minha vida. sempre que es-
fechamento do referido cen- mat'as que seríam, na verdade.dictum. Devemos confiar na

d h I

I
e' iso Est o's tro, sob a alegaçã? de que es- autênticos espiões c agítnuorc3palavra derradeira da jus- vem e uma campan a a - S JO ou prec. ou, PItava a p.Onto de c'air ao solo, es_ sa e aquelas. en�ldades .exer- 'e ," � a� '101taníente emocional'. Na A- muito à vontade para pre- gotado, '()fereciam-me café e ci- cem, no ter1'1to1'1o nacIOnal, "Iierm Iho�,. ��tlCIa__�, e �co��,:tiça eleitoral. Se novas el'ei- .

b '1' e e't �

t papel de auxI'll'ares do extin- que o. MlnlSteno. das R l,«�O,-".

".

d tenas raSI. eIra, seu povo: gar o r E:p 1 o' ao pen",amen g-arroS', Indubltave:men e, uma
t 1ções' forem determIna as, �

to Partido Comunista Brasi- Ex erlOl'es r�so;vcu a )1'11' lll_
,

h vibrou com a maior das a- to politico alheio. Ao povo e OUtra c.oisa continham e.stímu_ lel·ro. .1 quérito"::lfim de que os fatos se-tera .

O pOVo, maran ense o-
firmez�is e·a ,mais' decidida do Ma;-anhão estou vinulla- l:l.ntes. porque me pe:rmitiam Inteirados da atitude do jam dcvidam�nte eSclarecidos.portunidade de esco-lher no-
das atitudes. Verificou-se do como filho da terra a

I
«O casp do Maranhão vamente o seu governador .

.

está sub-judice. Apenas o Nesta hipotese, talvez em ali um fel1omen� psic_ologi- laços m�i!,o prOfundos ..Mi-

A' I�"""_--'---�--.._..,;.-o::-----,-------------,-�--..�-.,..,..._--' co. E se assim e,· e Jus'ta- l1!Ja famlha mtell"a, e Isto
.

O orco�' s � c.3rm..3nt��-lg1!l1-1'...a·ç.·,a"o· '. '. a'.'n
.......

,':,·'·I..,' b' 'rl·.laAnl·C':R:-'
.

O!"'''&.'�,l" .. nas
mente pOr ·,causa ·diss�, tc:dos sabem, dedicou O ma- ssume pr p - e· g g U ._\if;J

� imensas são as responsab1-l XllnO de seus esforços em '.
)idades, repetimos, dos· ho- benefído da terra berço. 11 J. R « _I 5 If mens publicos do Mara- Falo �·om completa_ isenção a terrlve estiagem em .' 10 ao . u

reg' I·.o�,,es····· e'lr'O' I la,e''·.ras, do,·' .1 r.'a'- nhãoNAO E' CANDIDATO �en��l��s��l�a.�ef���iue:� RIO DO SUL, 16 (Do Corr's_ ej'}5 o� nosso� 'oPCl'<Jrir;" �",,:jà.3 d'", aqui conh()ci(i:.\� t5da pen'-

O sr. Hcm-jque de .La guma ser candidat.o ao go- p�ndent"- - Dizem os antigos atividadô estã.o reduzidiE�inws, c�ndo, o (fae atribuimos i'1 seC'l',
.

d 'n1 t m()ra-tl:rc, de Rio do Sul que COmo 8i não, baStasse ,1 crise ]j]' grande o númeru de C\L

Chego'u a Jlhw'az a' 'm' "'.-ssa-o do governo "Ir!�nl"ano RGcqu"! AlmBida pros-se- verno e nu la erra».
há mllitos 8n0>3 não se

rócor-r
quc tanto :apavc-ra o humilde ri030:; que' afluem às m;)rgen�

.� --

, "

'11_ ..
'

.' � ,,_. -u guiu: «SC'u daqueles que EXEl\tPLO DE ALA-
dum (10 um'} S�C'l idêntica com{) !r2ba;hador nacional, SofremJS dos riüs paTa consLaturem nOb.

TEHERAN, 16 (UP) --' A A. jllnLó é compusta' pelos a situação na Pérsi.!.! lV1eridío- sustentam que a politica GOAS
a que agora l!f1ige e�ta vcgião_ ainda 3S ccnsequencias catastró' sus afirm'ltivDS.,itmta do govêrno encarregada srs. Ali Ahadi. n. Bavat e nal é tensa, com exaltados não separa os. hom€ns. Ela <,Estou convencido, e Gr,)l'Jd� numcl'J d" fecu.iarir.s I

fics da seca. �u: avasslla todO Qu::m percolTe de C,11li!·} IEHclr assumir LI direção e o acer- lVblu1l<Jud HeS5�J1i, ·êst� últi- sentimentos anti-britânicos. l' t eSI'd fatol' })"1' ,- I t '1 I s� la" o Vale do HaJal ban'l p€daço dO rio, verifica CU!!!.

O'] "'"

{l,CV" :er 'lU1' <,.·•.cl'1jdo e1.p;v"- 1 IS O 'r e o L
-

c�,a.n comp c ;'lllellte p 1'a l.a,' "

I ' ,'. ,
"I) dR Anglo.lraxuan L '00m- mo ex-profl;ssor rle Hsic:l. Vo- ... �, ,- .- '"

..l� 1
.

h <::3 e nã() vililumbrsmos sinal d� FatO curl·'JslBSllTIO t'Stamo' espanto c t.l·i�tCEll '-lue I) fUI'"1.,.',111." ('Ilegoll, D Ahwaz, capita,1 1�"l,111 rC',cnjJI' "1."", JJor 1111.111,f,,·rr's", 'N'c-J;' S". :)'l'ny;; .i.-J·.I·(Jlll'Jimell to {Ir. <." al'-la'n'ell.t:-: hum(",110, mOl'Ula ou mm a recu"
.

d
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c '11' r
"
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melhorés dias, pois não parece pre�nci'�n.jo nas utal'gens �.5 vai nas C-:;U�'al' �e'rlO;; pr"J 180::;,�,l" J.'::' 1,1l1Z!'st',111, a provincia p'�-' lnl.lltl·a'a�o·, qll(,' ;',8 a{'I�•.,1110U. CC.ljD,.. u'c, \Tl'ole'J1CI'as 01.1 desordens, 1 't 1
. - em s'eI' randl'dato ao acver-

I
'

�.'
'.

tln f""e'"
- - , -

• - -
.. � , .

le:::IJel 'anc o as convlCçoes .. b
existir para muito brevJ sinal!; :rI,OS.' qUe banham nO,sEo, mU�I_ ",1:UltOS opera rIOS q, ��---ltolHera do sul da Pérsia, enhisiClsmo. mas ii posição dos emprega- d Ma""nl a-o qu me d -- ic (II"J no o L'" 1 ".e -

de chuvas. Clp10 onde cal' um'·s lm:n�os da peccarja uma espec ,.
--�---,.c---�--,,- J Ent.rementes, o gerente-ge- �o� bp�il�t���s, decUj:u�:3���� -� .L -----.-- --

(Colle]ui na 2a. jJag. letra L) Ai3 industria.s sofrem e Lém I de peix�s ue todas as vaneilll. "b:scat" para foJ,prem um ,J'-'u'..,

j

IraI da,refínaria da Anglo-lra-
500 MIL Ar I quinho mais, já çecJ;lran.1l1l QU','," ,� j niau em Badan, sr, Eric Dra- nrõpria companhia, é consi-

•
, �,. : l,e, éhegou a esta capital pa- d.erada "delicada". Não é a- .

Oerrocaça-o do «Plano Salte» .......... sPeal�·afa()'n�'���i�af.aJta de PC'!XeS "!.l!
'- I r:1 conferenciar com o repre- fastada, contudo, à possibili- fUMDA'CA-O �

r;;D
: \1 ;;:iiE�i�; �::i:,:�:���j�n: ��{';,e���!:�"��:�;�=�:

.

"tAÚREANO Empénhado O governo Vargas na, <ã� ��:i;�D�I;;�;�; ':,':':::f;"/ '. g�ovcrnativa rccusaram:se a funcionários que vr-o tsscnho-
'd [

I p�ra as mDis premenle:s nf,:,(',�
1

' Tao, 16 \M�rl ,} -- J BancU

d b t·
. 1

-

�i��.b�i��tqn��Ji�tga�à���lI;;J�� ���r.�roe �������r:íln1HJ, em no-
du BJ'HSii, t!!)!)U, h�je, ,quinhell- execuça-O as o � ros mo.tc:,-", urgen 05' I posidl·asdmesul't(oiassp·of�.,�:i1�:"'�l�C;;��'I��;:tos mil cruzeiros à 'Fun·:lação ' iii'cheg'-lda., ilmanhã, de alguns

.

"dementos' ào comité de petró- NOVA YORK., Ui (UP 1 -- Laureana. ESE·J.· organização j;j, :...___: '::on<::!ue na 2.;� 1'1;'['· let!'a .... j
leo elo- govêrno. a fim de

i�i-I
Um corrcsPol1d�!1te do "Wall

'-

arrecadou, v.té agCra, em 'todo Será.,empregado emoutro illao"o o emnrestimo negOCiado n,.o,sEU. .... �--._-�ciarcm os ,trabalhos_· "Street Journal; comentando o país. cinco milhóss, qW1trO_ :1' II P

U X III O DOSAnuncia-se em Teheran que o panorama mundial no to- cenLOS C fessenta e. cinco CI'U-
. RIO, 16 .(Meridional � O para aplicai: .0 emprestimo, há pl��o, res�on�e�:"e verda- A '

.�. __i -_--_ .�-- ,_..se-- cante ao pctroleó, diz que "o zeÍros. por outro' lado, a Fllll_
sr, Israel Pinheiro, respon- pouco negocIado, IlOS Estados de. :Mas e preCISO lembrar

S· OS UNIDO�exemplo do Iran será seguido dHção Laurean'J decidiu ci'Íar
dcndo aos argumentos do sr. Unidos. Afirmou que granel que, com o dinheiro do em- E TAD ,__ .�Jpó]' outros países �icos em pe- uma rêde de OI'�OS region')is . . 'dtrol.co·'. Alguns especialistas nas .capitais e riíunicípios de' Bilac Pinto, na reunião da parte do dinheiro seria em- pre5tImo exter.no, 50 se po e

Ar INDlAdo jf,ePfll'tamento de Estado interior do. pais. CinCo2nta conussao de Finanças, para pregado no desenvolvimento adquirir maquinas e ferra-

pre,'em um ncgl'ó futuro pa-
por c�,nto da' arrcc'ld:ção dC5_ debate da mensagem sóbre o ferroviálio nacional. portos, mentas. Assim se faz necessa- WASHINGTON, 15 (DF) - (I

ra as companhias petrolife-
se" orgãos serãC destinados ii rios e canais. Essas revela- ria uma combinação entre o president:> Truman sanciOl1t'u ,]

ras norte-americanas que o-
sfde no' Rio, E 'os outras cio' Pd�adno SALTE, �eixou enten-

ções. entretanto, não chega- emprego de cioIares e cruzei- lei que concede aj��dH iJ.:1;; I;S_quenta por c�nIO. à. critério dn loque o governo esperava
1 l' t des tados UnidOs a 1'n lIJ, no v," ,t.:-r

t a elabora"a-o de Outl'O plano ram ao ponto de esclarecer ros, no (esenvo vnnen o . -

de cento e noven,a mill'l>("; deorientaçãu des diIigen 'eS.,.
b E t dodevidamente o assunto. Abor- sas oras. 'nquan o. com

.

-

dó1al'cs. ESS:3' 'aju�a fl..·.t;í {Ires.
dado, Í)ela reportageln. o sr. lares, compramos m�.tenal.l tada medí3!'lte o envio li" I'C':

Israel Pinheiro disse que o com cruzeiros pagamos aOS reais para ,o povo i,ndú, c.IIJa si_
,

d d 1 trabal11adores. e empreende-.I tuação de �ome c c"nsld:r:'daigovêl'no esta estu an o o p a-
I'.

t de prioridade pa- (CQnclui na 2.11 pág, letra_B)_ba_sta_nre_gl'_ave_,neJamen o
.

__ ,.... _

ra as obras. Esse é propria-
O OVO DE COLOMBO

mente o plano do govêrno, ou
seja, de reaparelhar as ferro

vias, portos, rios' e canais e

desenvolver a produção da e

nergia elétrica. Informou que

6"'Cxecutivo está tratando da

ordenação das.l finanças do

país, e o sr. Lafer se empenha
em procurar uma modalidade

para lançamento de um, cm

prestimo interno, Interpela
do, sóbre a veracidade da in

formação., de que o govêrno já
pensava em empregar fundos

d1.un emprestimo externo-, no
_ Você vai ver que no fim serem(>s nós as respVHS;iVtl!1l

desenvolvimento desse seu pela falta. de ovos! ...

DESPIDO DENTRO
BANHEIRA GELADA

DA

S. PAULO. 6 - O cornan- saudasse os . vÍld!.iJ.ntmi ílus
dante Amaral Peixoto e sua ires, o que ele fez H<!S pala
esposa visitaram ontem, em vras que seguem:
companhia do governador Senhores'
Garcez, a Escola Vocacional A Fundação Antonio e I-ie-
Antarttca, no Ipiranga. A di- lena Zerrenner é uma outra
retoria da Fundacâo Antonio Santa Casa de Míserfcordla.
e lieleua zerrenner pediu ao Mas enquan to a maior opera
sr. Assis Ohateaubzlanâ que com a ajuda de dois e meio'

______,. milhões de habitantes da me-

tropole bandeirante, esta a

qui só tem um ponto de apoio,
que é a Companhia Antartí ..

ea Paulista, com as suas tr ibu
tartas. Possuí a Fundaçâo Al'I:
tonio e Helena Zerrenner ou
tro aspecto, que ainda a dife
rencia das pias casas, íundu
das no Brasil, desde a era co

lonial, pelos portugueses, To
das essas são organizaçõp.s de
benetícencía local. Têm um
ambiente restrito às capitais
c cidades onde trabalham:
Não extravasam as suas ativi
dades para fora das zonas, em
que foram instituídas.
,E' a Fundação .

Antonio c

Helena Zerrenner um organis-
mo de beneficeneía nacional.
Segundo a tradição lusitana
(e estes tedescos, como Herr
Balian, e rnamalucos tcuto
campíncníros, corno Herr Pi
res, ou anglo-pernambucanos
como Mr. Snell são rigorosa
mente tradicionalistas) eles
têm Mesa Administrativa,

f' usam a expressão bcneíicen-
'ela, se chamam "pia casa" e

d f
".

t se tratam entre si, como nas

e so rlmeo o irmandades portuguesas do
Rio, por Vossa Caridade. Ju-

comlnuar falando ou escrnven, ridicamente, o objetivo é urr-«
du, Em um desses intervaÍo,; fundação. Socialmente, não
deram-me um'). p.ancada na I'U_ passa de uma autêntica e por

tuguesa Misericórdia, com um
h::ça e me deixarm inteiramen,

Provedor, que é o dr. Wal',cr
!Ja_ Bellian. A medula será euro

péia- pela incomparavel . per,
feição dos serviços. Mas o ti
to é como se tudo ocorresse

Decor!'idas se.:;sent1 hOl'11S üe
110 Porto, em Braga, ou .om

Imerrogatoríos, comecei a tt';-l Santos, ou em Santos de Braz

I Cubas. Os países novos são <\:-;.,

(Conclue na 2,3, pg. letra J) (Concllli na 2a. }lag, .eera A)

IN. 2831
.ADQUIRIDA N.A ALEMANHA

tI_a tJSIN.A TERMO-ELE�TRICA
IRA.' A DEFICIENCIA! DA "US!NA SALTO"�:'i: .,.

Keil. ,Ad. c Oficinas

t-Ó:

Caí xa Postal, 38
Rua Silo Paulo, 26!1
ITOUPAVA SECA

tor tur ado,
Hungaros

nos

do mundo. G sr

:�ili�o D�'\. CU.Ml.:-:;::\AU C:JJ"

I
de'Kans-;-;;, em 1901, o H.. i3e.n

SULTIVA DE INFORMAÇõES Hibbs dipl-omou-se peh Unh;e·l'':.
-- DOS ESTADOS UNIDOS -- sf dade de KanEas. E' mníro cá ..

'" r: ,.' :':
'

O pre8id�nte Harry S. Tl'U
mari ncrncou r(centCmcnt� paj-:
m=rnbrc 'da Cumissão Consu!t'v[
<Í Informações <lOs E' t idos U,

nido<;- q "1'. Ben Hibbs, dir",c'
le "Saturd�,y Ey' :1jng Posl"
revísta s:manal publlca.j, (11

F'iladelft, Esrado de Pcnsilva., 17 mêses
E-=-E.:1 comissão é )�e.='_p:)nsav·�·

\)�'Ja formulação Je nc rm ,'S (

orc-gr::;m'l<, dest;n.ados a -prolnQ
melhor compreensan ,

en.

Unldcs e os de.

,WASlIINGTON, 16 {UP) - O homem de negocios nor
te-americano Robert Vogcler, que esteve encarcerado na Hun
gria por espaço de 17 meses, depois de haver sido torturado
'declaruu o seguinte: '

, "Pa�'a pagar a forma de vida que levamos nenhum preçoe demaSiado elevado". Vogeler, que. era vice-presidente ad
junto da IntcIJ!ationaI Tel.ephone and Telegl'aph Company,:.destacado em .fi,udallest, �Ol condenado a 15 anos de prisão por

. 'SU}105tO exercrero de esjnonagem, e posto em liberdade ao ea-
.

bu de 17 meses, depois de penosas gestões dos Estados Unidus.
der executar um simples ajo, ir
para a cama COm tt'.3qui)daue
e não recear ser arrancado aos

br-aços de' sua familia altas ho;

ras da naite, Talvez comprecn,
dais' agora por que penso que é
tal ]J('nção e privilegio ir pal'a
a c:ma eEta noite J:em temer es

se g()lpe â minha porta".

te d€spido dentro d" uma

r.h sim. com água g"lad<J.
ALl}C1NAÇõES

Ben Hjhbg
: sibstttn-rá � 3"

'Marl{ F. Ethridge. que desig
nou há r,"'-�co tempo ':;0 C2T.r;C,
:1" mrmbro dJ comL�ii.{).

O �!., Hibhs é di1'etc,' do ":'0_

Essa construcão. se iniciada (ur-da.y Evcl'Jing- P0st" rir'-1

brevemente, ,,{i·á salvar o Va- 1940, lenJo sdc .a nre s dil'�t.')r

Ie do Haja! de situações idên- �;<! l'evist= mr ns rl "COIl.ntry
tícas futuras, pois em caso I (�rntlem�n" As duas 1':,v1<'ta8 .

." vOll'tadc e faze_lo assinar uma

�o,ntrar'1'0 ficara' � região su-\ 50..0 p.ubllCudas' pe.l,a,· "Curt.is Pu_ nheciclo no;; Estadts Unidos· e

I
-. t�

t
., . :a' declaraçao falEa. A cena aI ura.]elta a retrospectos 'em seu blJshIDg Company·.· fm Cu 1'OS palse'3' como JOl'D,.: ,

descllvolvim,ento, ! Nascida em ForItana, Es(�do lida e fscritor. (Foto CS1'S)'; aCÍ'escentou:. "O homem deve po-
--_, ...-.---.- - �---.---------..,-�-��'7":'�._�-- ----.-----.

como os ------
- -- - - - --- -- ---

'o 101'1'8_

força de rro�osto O leCbamelÚft �O �eDtrd
�e Esto�os e Delftsa no Pelroleo

"Nunca esquecerei a impre.ssio_
nante abertura cJ:s's portas de
ferro (da prisão onde se acha-

Chefe de Policia. fl)Í illid<.!d'1
uma agitação. tendo ii frente
os mais destacados elemcntos
do centro de Defesa elo l'el,ró-

(Conclui na 2.a JJ<!g-. Ir'ira MI

ESPiÕES E
AGITADORES

..

.. ISTRANGEIRO,S
RIO, 16 (Me1'idional) -

A propósítD da situa,ção po
litica que atravessa o Ma
l;anhão, o Sr. Henrique de

. La, 'Rccque Almeida, pre
sidente. do Instituto dos Co
merciarios, cujo nome, está
em foco para o ftituro gO
verno de Estado, prestou
-nos as seguintes .informa-

Q l.-:::moso
tonico

nervino e

muscular

'i
I WASHINGTON, 16, CUPl
\
� o nresidcntc Tl'uman l'ati
.fkU\l, "11o,ie. _;t" adesão (los E_:;
tatlos Uliidos' à Qrganizaçao
d'IS Estados :..am,ericanos. car

ta dessa ol'g'llnizaçãlJ foi ela.-
l}ora(Ú 'n;l conferencia de Eo
;.:'aUI. em 1948 .. wm a' partid
}}il.r;\)o das vinte e uma l''?pu
l)!icas amc;·�Cf'.IlaS, Ao ::.ssmar

;! l-àt!fiéR�ã(" Trnma� disse:
, "O !roverno dos E.3tadQs U-,
nidv5 assume ?sia respollSlJ,bi
Hdade em morncntós dé gra
yc· tensã� mundiaL' O po(lel'i{)
murai material e militar das

! Naçõ�s Americanas, é indis
pensável para a nossa camp�
ll11a .coinum· . de manutençao

'I dá liberdade c da democracia,
O destino das vinte e uma

,repúblicas americanas está
,intimamente ligado". .

pcram no Oriente Medio, pe
las .seguintes razões: 1) Re

dUl11ncóes ,de direitos mais

pesadqs, depois a nacionaliza
ção e finalmen.�e ,.

contratos
com firmas partlc1.11ares para
a administração dos campos
e refinarias de, petrolco nacio
nalizadas; 2) O Ir�n C outros
ua'íses ji' está reivindicando
provent.os . maiores, peJo pe
tróleo extraido dentro de suas

fronteiras. A produção, nessas.

nações, assim como na Ara7
bia Saudita, vem crescendo
rapidamente.' ,Rurnores de na�.

cionalização cruzam o Golfo
Pérsico,

Inclusq,o tnmbem
dos satélites dQ
União SoviétíCa.

Informa tanlbem que ° re

conhecimento. de Petroleo no.
Iran setentrional, '. deu "mui
tos favoraveis" resultados, se

gundo' engenheiros' ,que re

gressanl. de lá, A Russia obte.
ve a promessa de acesso a

quálquer petroleo aí encon-.
trado, mas teria 'que refiná.lo
em seu propriQ território".

WASHINGTON 16'CUP) � De ac;rdo com círculos in
formados os Estado� Unidos se preparam· para denunciar os

seus tratados comerciais com a RussiU"e'cinco do-s seus satéli-
tes.

"

�

Espera-se que o presidente Trum<;tn anuncie quais ser�o
as primeiras medidas adotadas a respeito, �o,deCl'etn comercial
aprovado pelo Congresso na ultima térça:':féira:' .

Segundo os referidos circulas, o Departamento de Estado
estuda as bases da revogação do tratado comercial americano
soviético de 1937. acontecendb o mesino com referencia aos

pactos simÜares �eitos ·com a �olonia, a Hungri�a ,!:che.cos.l�
vaquia, a Rumal11a e a 'Bulgana. Semelhante açao nao slgmfl
caria que a Russia ficasse proibida de exportar para os Esta
dos Unidos mas as mercadorias seriam taxadas de acordo com

as tarifas de 1930 que, na' maior 'parte dos casos, são superio
res às tarifas atualmente em vigor.
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orgãOAdOSN"DAiárçlosA_ASOSOdRdOSn' I sim. São Paulo não passa de

1 um miolo lusitano com um

mundo de justaposições: ca-

I madas italianas, espanha.las,
árabes, húngaras, germamcas

! etc. '

Há 25 anos desejei conhecer

I as duas sociedades itali�nas:
mais importantes do Bras e

I da Moóca. Um ítalo-brasileiro

\ levou-me a visitá-las. Uma
chamava-se Gil Vicente, a

I outra Almeida Garrett. Eram
I velhas rochas portuguesas,
oue as vagas de imigrantes
italianos haviam coberto do
seu novo sangue e da sua no
va influência, nos distritos de

I São Paulo. Nada n�ais tinham
I
.1€yonuguesas .,;;enao o nome.

I Lsta Fundação, meu caro

zovernador. lÚO tem sido, a

I tr",-,'és (:'" sua li::;t'-'J·ia. pró
prlamentcj• só �ilna, casa . �e
ljt--neflCt:::.nt.:ia. :ELl e (�::ipeelil'"
'-·"menle um for tlm, um ba
luarte, uma casamata, onde a

vtgílâncía tem de ser constan
te. Seu patr ímon ío, pertencen
do ao;,; orfãos da sociedade, é,

I
como os bens de viuvas e dos
filhos sem pais, eternaInel�te
cobiçado. Nosso amigo, dr.
Bell írm, se vê assiduamente
atacado pelas vagas de assal
to de quantos não querem que
esta Fundação. seja. como de
fato ela é, de propriedade do
povo. Por isso ele, que já era

J_- .,....;. �

prussiano, teve de se aperfei-
�-_ --�--

coar aqui em paraibano, e
""''?; !::!;2! ii7: =: B·".,...; �ndar de clavinote. E' um

Fr "1ndscolresks! I chefe, hoje reeducado nos
- O :: I métodos de defesa e ataque do:;; :: I Catolé do Rocha . .José Améri-
=: Junior == co ° chama, de meu irmão. A� I ::: I Fundacão tem Pessoas, do

��p"WE:r.."HEm{) ,OQ1JF.nl'l'l ª Umbuzeiro, c�m? cirurgiõesfi;'''''''
. :: em seu" hospItalS para enn-

� l":r1ljeto1'l /I Canstru9(í;"$
_ iar o estilo da casa.e Rua A1wiv SChrader, 62 1 .Já vi o dr. Bellian nas gra-ê -_ BL'U".PKIDNAU·- :: des. _� 30 de outubro de 1945.

�mmmmmmmmmmmllmm� Não era um pre�o. com voca
-- -- .�- - - ", , -- ção parEI o martlrIO. i'.o con
��.7.:l""'� trÚrio, consen'ava um senso

!� � MERDI9({O
.

I
de humor delicioso, n��,t�ee-i\_1 ,

'

ue 1'11
nas do general Al?aro Dl cen-t: r' IJ }I court, que o tendO preso co-� I�, mo queremista. l:bertou-o co-� , , II I N r!1f1 burguês, cuja

. liber�ad�� RAIOS X � I nle reputa�7a de lli.dl;-:ç011savel� DDenças de senhol'aa e ope-8 a cstàbilidadc desta e ,outra;,;� �·<lçÕes� 81 O!Jr�15 saciai::;. r�U1J.;::a Vi UH1
il.õ' C, nsultório: S soldado ter. iéutt?: C.??10 ? ge-

HOSPITAL S

CATARINA§',
ner�l Amar,o Bltt.eI!.courr,

�

a
..... lt· da' n "O "3 �"'� nOt:<�o dos mconvemen�e_:; ,,0-�Gnsu aS· s ",'-' .. .....� .., t d rIsao (lnd' 15? 17 haras

I
':lal:i necorren cs ,a p

,
,.�as ",5 ,

um cheÍe de grandes ne:';QCOS,Residenc�a:: a Rua Bóm I E' -nos grato ter hoje aqui o
Retiro n. 253. Fane 1258.8' comandante Amaral Peixoto
(Em frente ao HOSpitBlN r --Sama Izabel. �;, B��cO"'....co-��.! .

, ,

I TI . 0'01" S <:!ôhre '1 derroP'a-- ·llH!lnmmnm'.rmmummmm�� 11.
os a., � �

T: .

o'

::
-

� cão do plano SAl.J1E, dlsse o

al!1
..

l ft O t � I �r. Israel, que não há mais

ª, ,_i mer a r. n .â lugar para "phmo", onde tudo
:: ;! já está planejado e

estudado'j:: C O R R E T O R .� O problema, agora, é a roali-

� ":::u:::�:,=;":,,,,,,,,,�, �:::��:::�:E; m::�!E:� I'- - - - - - - - -

nacional. Ninguem melo
ll!li.:mimmnmUllmmmmIWII'

que o governo, para ser arbi- IIDA' G ! tro dessas prioridades de 0-f. MireS "'OnçfhVeS bras. I.nterrog�do sob�e. s� o

Iexe�ut1Vo dana pubhcld<,de
cteFse novo plàno, o sr. Israel

,·,,'.s:!ondcll que slTJ1. O gover
j", ,'x,"crá a Nação seu esque
i'-':' (te trnb!üho.
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IUlli;!lmlil!I:lI!I!II!!lIlli!UllliUlII,1

e sua esoosa. Classifico os

homens públicos do Brasil.
entre políticos dagua d?ce e

políticos dagua salgada, O
zovernador do Estado do Rio,
�t po�r cause, é qe agua sal
gada. ,Tem o sentído do mar.

J:tj' um admínístrador que tem
horizontes e Cll.�er'ga. até do
outro fado do Atlântico._ a �o
siçã'ó do Brasil, no .quadro m

ternacional. Deve-lhe. muito_?
Estado, do Rio, e mais l�e ll
cará a dever, se os fluminen
;es o ajudarem a reaüzar as

vigorosas idéias de .goverr�o
que acalenta. Conheci-o mais

1 fundo em seu semi-ostra
cismo político. Habituei-me a

,'('r Hd sua personalidade uma

das melhores reservas que
,.0:',',11 rmos p[l!,,� trilhar estra
I' -. ll�,' rq.,:_� de a.'''e''JSO ao pro-�t�';� :5\; ··�;;�io�al.

- -

.
.

Sua espcãà é uma das }"�:_"!!:·Pl'-:

construtoras de c::r·.:nIGs, .de rrrú:�
.entvo de parttdos poll+I.�oS au ,

.-�n::os. e rle empresas jOl'J.!31isticas,
=�erdau elo pai. o Instinto politico

- � 'a técnica de operar, (�uando :0-
:a I._!Q governo, en1�seguros poroes
eú!,::t.l.'a-rcyoluciGuários, .Quando se

contar a historia das manobras e

r-aids que ela fez em 1950, para

mor.Lar fogosos eavalos de 'I'rola,
dt!�üro dos Assocíados e empresas

('(H1i-;Ê:neres, ti que se ficarâ saben

do como se este brotinho de cau,

drlho »ossui a arte infalivel da

prefab;icação silenciosa d� ca�di
datas presidenciais. Getuho, 'II ar
gas não queria ser nem candida

to. Dona Alzira ganhou, à custa de

clarividência e tenacidade, as duas

e_'�apas: 'fê-lo candidato, ul:1a: e

ore5idente� outra. E não é mulher

do barulho. Ao contrário, fez tudo

isto de rnanstnno. através de linhas

macias e aveludadas, quase sem

ruído toda gente ignorando os

seus

•

"co111andos" atrevidos. c ,,#6r
mmlc.s dentro da. noite. ° coman

dante é o marido. Mas qi.lcm faz

"co:n1andos" é ela.
t=:mpo dav3m_mp grandes =lUa!1_

tidades de café, m:Js pouco

trezou aouela corda rapadura
Usi�!1 Ju;qu,eira, mal sê falou que
ELE voltaria: e o dr. �Valter BeI

Iian, que agarrou Antârctíca, Cia.
<::acreira de. São Paulo, a V<_tle de
Palmas: Mônt'Alverne, Monte A

iegre e de tudo ísto fez uma fun

(,,;;50, na ceItteza de que o Meni-
10, qil�)á era J"esus� poderia rnor-

a [ndependi.ncia do IXlV(}
lavo c contribuir para

tencção da paz n�Hb
mundo".

DiSFe O ministro do EXterior:
"A razão bá.sica que torn» j']e

c essorln essa compra e a situa_

çãO em nossas fronteiras oríen,
t:d e "etentrional, Esses pai
s:s violaram os tratados de ,paz

Nrnguem os está am,açand,o, 'ca,
bendccnes assim Jig:r essas vio

lações com proposilos agressi
V.'». Não permitiremos nova Co

réia na Iugoslavía, isto é, não

pr rrnltircmcs que €,�se cu aque ,

le satélite seh €nVi8tlo contn

nós. enquantO aquele que ('/:)nlUn_

da 'o at:J.que a:€ga f.�tar lJl.'ote-
"Dep(li�.

a empre II, a que eu �rvb não

havia. Estailo
çÕe,SHI1. Voge[e r
poís Ir-var-amcno

p':ljcia i'eoreta

ra] G�bcr,
trflh-]o l)L'n)
('Oll1 as autcl'Uades.

quais nas conyer'sações mantt

d.: s há dois dia pelo embaíxa.,

dor da Uniiio ;;;ovíéti<:a. Sr. Sak
ji1<O\';. cem ti i]l:nni"ti·o 'do Exte_

rior ir:Uli::mo, :e;lher Kasemi,
teria sido evocada .a qU"stãogelldO 3' paz"".

ximidades das ,fronteiras do Irã. . • mento".

-WASHINGTON, 16 (UP) - ·I..;.._----------"""'!FOl'ç.J.s 'al'I:r\ádas norte ·am cri,�a_

N�s dez dilS seguintes,
gelP"' dis,,� que- metido na <.e_

la 'onde (l frio era insuportaveI
e Eua unica

Cm pãoAluga-se
VIAGENS MARAVilHO
SAS PElO MUNDO DA
�-� CUHURt\

DivHiga�ao ócufífi-

C\l e proveitosa nos

da "Colcçãtl

IS0
DE ORDEM DO SN'U. DffiETOR DE OBRAS PUBLICAS

AVISO AOS SNRS. CONSUl\-lmO�,E� QUE, EM ��Tl!,_P�D \ ESTIAGEM I�EINAN'I'E. COOr�d,'t", COM A PR�. Eh {l
Ri r�i-Ut·aCIP:4.L "]O; EM SEU PRÇH-'íU4:!, Il'�!ERESSE RES
TRINGINDO O iJONSUlHO DE AGUA ..... EVITAND9 TODO
O QUALQUER DESPERDrCIO.

_

.JOSE' ATANA'SIO PEREIRA - Ell�arregado da Secçao
de água.

__....._,....:._ __ -_--

'�nt<lgoni!'t� c.Omo o tvIarci\;o

I Dja�, sempr� rJrÍosc> em Seua

OS HOMENS QUE CONS- compl·�miss.(ls, 'Iue" d?ntl'l), quer I
TROEM O FUTURO fora ,]e, seus domínios. com o

Bruce Blivcn - O autor entu�iasmo qU2 se apC.SSOll (l'1s

entrevistou numerosos I ,�g-\'emia(;õ�,'i Haj�jl'nses, cCrn 'a

cientistas que lhe dermn "pro;;imação dCJ ;:;eu campCOna.
uma visão do mundo de 110. drve_sc éocHrar com oti
amanhã, construido pela I mistn� TI '1tunç?ir> do> rubro
ciência de hoje, 20,00. anis. qu? vêm h nOSfa eidau.e

PARA O CONCERTO DO SEU RADIO 80' A OFICINA:

S

:.:�nml1mmmmmmllmmmmmllnmmfllmmmllnmnnlllnnmlP...
. , .. , , , .. , , .. , . , , , d('I,,�;�osl!1!�'làO sendu erguidas

j

E 'ª
gD OmnjpOtentê pRra que ['1,;'3

E
D G bit d" H da 2 Nome ,., , ,....

eho:vel' 11<':4a zan", país Dsusª r II . e ar I;!. ,rema ª EDITO,Ri)., GL,OBO
En')Er""o ,.....

'rn 5\18. ínfinil., mi"p.l'Ío!'ila�,(Das Faculdades de Viena, :A.:ustria e Rio de Janeiro) � Pedidos ;i ! há d(l se comp3(kc�r d'arj'1el€�-CL.t:tURGIA OPER 1\.1"1ÃO DO BACIO ESTO:MAGO...
Localidade ., ,.' , .. ,." Que sOIl'�m BS privações bÚ!ias, do gOVf'l'l)O c funcio-

� , �, L �' T. • ': EDITORA GLOBO
<1:1:; pe-_:a tcrriv�1 scca. na"rI·OS c 'na-o à-O' po o r 'd

:::::_,rIAS BILIARES, U'TERO, etc. NeuroclnlrglR,E Caixa Postal. 1520
v, eSI e

v.

Publicações da
no fato de ha"er d't d

--

E -- Moléstias de senhoras alta Cirurgia -- g PORTGO AdLEGdP..Es I y 1 a ores
::;

- RIO 'ran e O" ti

K em demasia na América La-ª Consultas no Hospita.l: das 9 às 11 e das 15 às 17 hs. � I _ - - .. -� -_ - - � - -- - -
_ tina"..;":-- Blumenau: - Hospital SA..1'{TA CATARINA. -- :; �.:lO.tl>���.; cento mml r(,�al \:". 2.322.G2f p'lr Padilla de1,l a entender que I':o1i"1"""""",,mlllllllmllilllIlUIII""'UII,,,mUII!lUllmlll""'� �� "VAWO CHATEAUBRTAND f

"0 t. num '''''L <[o 2.''''.'''' nã� o,'á ,,11""'to com", Te-

'!)\32.683 C0ixJs. "I, Jl J tlt, ,�a:i rx- rea-
t·nrta�6es �1j7.:· fI ut _�s jn

:'ti,� -n3{r..!::i� pc,l'Í";J '.

,.

�,(n· :�� 4-�"�

Vende-se lotes- DO melbor �
Nas desassombradas páginas de TERJ;lA ARRASADA, I. E,sta>ldo de Sanla ,&alarlna•

d ..
em frente a ,ilha 8. . ,... ,; �

I_
DELEGaCI11.REGIONAL DE'POLICIA _:_'EIJUlvmNAUI ponto ua prata -

§ i;3.'Z {) jornalista. Osvaldo Chateaubnand uma anahse mmuc.o_a
O Doutor Herbert GeorO' Dele"'ado '.Ré<1ional de Polícia

1 I_n_f_o_r_m_a__
c�õ

__es�_HA_�_-Nl_-IS_'"__T_O__EN_J_E_S IS
e crua dos atos delituosos praticados pelos hOmens do últinl{)� I'�os mur:i5ípios d,e .Blumenauo� Gaspar, com"'séde-nésta cida-

.

1"'0 t 1 A287 4.1 governo de São Paulo. oe, na forma da �eI, etc...
�. _, .

,

,

Rua Paulo Zim meranll '" e. �. �
, d' t ora'oso e slnceTo contra os políticos I Para :conhe.clm�nto do publIco em geral, transcreve abfll-,N E um epc1men o c J

• I xo g segUInte Clrcluar: _

' ,
"is que tentaram transformar !aquêle Estado e o BraSIl numa -f '''Circulár 16/51 _ Do Delegado EIG.estaI RggionaI em

I
terra de ninrru,-m ou como diz veementemente o autor - Santa Cat<!ril1a. - Assunto: - Proibição� de fabricação, venda

IEZ
'" , ,

e solhna de balões. - Presado Sr, VÚl'tos solicitar Sua� pro-
num,t t"rrn arrll"aüa.

vidêndas no sentirlQ de coonlenar medidas de flscalizacãoP
.. .

,
-

Io- 111 da atravé3 d,;J. voz dã mab can
t· t· 1 I l' • "

__
� r I D '" erA,Ir·

. E llflll'i nCUM�'tO .!lL a

-S ;iun {) as aU,orH m CS po UlIalS locais, afim de prOIbir a fahrica-�r � e mo u,a_Fle 'ii U dente verdade. k çãu, vcnda.e SOltura !le balões por oc�sião dos festcj�:; jtÜú ..

'

. S nos, na fOJ:ma (�.o l\rhgo- 22 § l�o do Codigo FIOl:cstaJ.� .nI;""t .... ' �iédiCID.1 Preço: Cr$ 25,00 R I ' ',Os cqnb:a;v.entGres ficarãu sujeitos às penalidades pre"
. 'LI..............

J
8 I ,ristas em !{'Í, 'comp-reendCj1Íflo detenção :1té 15 dias e multa a-I

R &.�PECIAÚSTA Df OOENCAS DE ORIANÇAS
El1� re m'b6w{} PQ�tal, !ol : té Cr$ 500,33, confórme e.,tabeleee o Ari. 86, orrIem <i.a do ci�i ' -

I.
do SI t"'lto eódÃt�'Q. Cordiais Samiaç'ijes. J'.I�é Cm'los de f'l'latto5 Hor-,''i-, CONSULTO'RIO: ESQ. DAS RUAS FLORIANO PEIXOTO,

1 ii
Rua

8' ti'TInhosa. _ Délcgac1Q Fl'J-i'estal Regional".}<J SETE DE SETEMBRO. Xl

I If'd-ço"'es O' CRUZEIRO, SI! �,_.:i:l;u:a q�e uir;gi;lf:!m ve1'l.J�a a ,:legar ignor�ln.cia. mandei:40 1 dar j lo I U·l publicar o presente edItal nos JornaIs local e radIO, I� RESIDENCIA: A' RUA SÃO PAULO, 2 - JJ an.

I' -

� BLyl\-lENAU. 14 de junho' de 1951.,
. ..',J'�8�a._���_��=;t;s;n;�;e�:;!�=;s�:adDoEsmP�_.u.o�!�_��������n_�IB���_�I����I����M�D�����P� � �_ _'"_ � ���_�

E

secos

c-�m valores JI'OVOS, surgidos no

cenário htt·bo]Ístic:J itajaiensé.
- PEDIDO DE LIVROS -
Prezados Senhores: Peço remc_

Jter ao meu endereço, pelo reenl

bolso postal, os seguintc5 livros:-
\� AlDVOGADO

Com os ah'?tivos acima �y,

post'os, Ia pel�ja de 'og,� ma;"

dará inúmeras satisfações ao

apreciada!' do bom futebóI. Edifício <úlIUTUA», 1:1 fandar - Sala-s 13, 14 _
.

Fones: 1150 - 1375
IG

I

Caixa Postal, 506

IBLUMENAU - S. Cato

.\ . .;en
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entre os EE. tJtJ. e· ci Inglaterra parà
Mediter:raneo e Oriente Médio

lia rearmamentodaEuropa ..
Ocident•• � Illnércia pelQ

<lé

hOje!
ses, fiz81'um COm que fosse l'C.

conseguiram üimilliuil' as diver. tida a cOmuntl"ção da 'e"ltrulu_
genCías entre c'; ;J,,,tús de vista i-a do comando no Oceano Atlall
britanicos e �;W'T;',;,;n{ls sobre rico, onde o almíranre americano
os acordos de comando da OI'. '\VilliZm R_ Fechtler assumirá o

ganiZ'ólção do TU'atadO do Attan- supremo comando.
Mediterraneo � área Obse['vadores aqui predii'se-

rarn que não haverá comando dO

ter�or�'
Tratado do At:antico Norte'l hábeis banqúeiro.s f;uropeus . d"
roas que aquela área será co. '�provcitar a inf�üção nor-te-ame,
b�rh poi- um coman.jo mariti.irican3 Para O fortalecimento d}
mo e ten:e�tre abrang:ndv o I suas próPrias moedas em re."_
flanco mcrt.uonul de EJ.5ilnho-1 cão ao dorar, Tal manobra pu,

, derá prejUdicar seriamente touo

ARMAS PARA II lUSGOS�

LA"'vL\
BELGRADO, Ui (ti)", - o.

chefe do Estado Maio!' do ma

rechal Tilo, coronel gener.at

Koca Poovk, enconrr-acse no&

ESr�Hlos Unidos investigando a

po�"ibi:ida,le ,\� adquirir equí ..

parnento e ar-mas pa1"a o exevci

io iu�g.Dsl:lVO. O ministro do Ex�

tCl'io]'. sr, I{a!Tleli, l'eVe10u hojO!
este fato, Iu Ian do á Conüssão de

Ao que se acredíl;a. a decisãO, rnai.s raPidamente que o dos 0_ riam "Crescente confiança" de Relações E:,["riorL� da A;5SC1'l'I�l'jllal-'sObl'e os comandos na .L I ctuentajs. ver o general Franco conSeguir bléia N'ocionaJ.I rea do Medilerl'anso será

tom�-l'
,,----

um de seus objetiwJs; a eonclu, Declarou O sr-, KlHdElj que
; dá logO Jepoi.� ,dO Bradley_ ['C_ PARTICIPAGAO DA ESPA-! são de uma aliança amer-icano ,,,o\'�l'no iusgolavu Pl'diu ao tive-
: gr-essar- ". '\VaSlllngton, domIngO NHA espanhola, .se a Espanha não P"_ E�tados t!nidos que ),c vendes-

P�lO gru�lO mi:itar -da Organi.za-j \..r��HI�GTON. 16 iUP) -- 11 I der fel' admitida no Trt't:Jdo du se armamenros. "para garantil'
çao do fl'atado do Atlanbco, I P3t'bclpaçaO da Espanha na de_ Atlantko Norte: (Conclui na 2.a página letra E)'
que depojs levará os planos fL Ii --_ --: -r--- �

, , _

n'Jls ao conhecimento dos gover;

j nOS dos países doO Pacto.

peuS, reduzind.::l_Os a um es[ado
ele inércia pelo temor. O rea1'_1I mamento tanro da Grã-Bretanha

I
quanto ida França e�tá atrasa-

\do. Os cOmuniStils explOl'am o

inquérito sobre Mac Al'thur di. Izendo que o mesmo demonstrou
as mtensões belicOsas dos Es_

t?dOS Unidas, ma.s tambem pro_
"ou a sua fraqueza e a disposi-

I ção de �acrificar :t EUl'opa cnl

pról de "interesses egoisticos e

I íUlP�rialistas" 'n� AsilU.
"

"
Els�nhO'\\"e!" ve_se cOlhIdo n'im I

l'__.i2!1-P

fog,:! eruzado de exigências EU_, .....:. ....,.
;_.

�-

!��;::::,:�:::.'�::7�����::� I iôfN�ôiNÔ�'ST8Ii� �OMi'8�m �mru�iR�INf-ii.
I I NED ITO! !!I'i It I

_ Matriz: ITAJAJ' _
I I Fundado em. 2fi de Fevereiro de I9S!) Endereço Telegr. «INCO»

Capital Integralizado .,. _.. ... . ... ,.. (;r$ 15.000.000,00

I Fundo de reserva legal e outras re servo . - . Cr$ 29.417. ,252,10
,I'

, Total dú não exigív.el .. ' •.. ,., .. , '" Cr$ 14.417,252,10
i AOENCJAS E ESCRI'fO'BIOS NA S rU,INClPAISPRA!,!AS no l�S'l'i\DO

DE SANTA CATAU,INA, NO RIO DE JrlNEIR.o J,,; OURITffiA
Taxas de Ue pósitos

Depósitos a vista (sem limite) 2% DEPO'S�T�S A PRAtn;?� :n::XO oDEPO'SITOS LIMITADOS Prazo ll1H1lmO de 12 n::c;,c", � ,

6 lo
Limite dei Cr$ 50.000,00 4:,1/2% DEPO'SITOS .DE AVISO PhE VI�Limite de Cr$ 100.000,00 4% Aviso de 30 di�s 4;0

(1'1DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 ��as ��,J/2'1o
Limite de Cr$ 10.000,00 5% Aviso de 90 al�s üJo

"1Aviso de' 120 dIas .1,J/2%
CAPITALIZAÇAO SI�l\lliSTRAl..

ABRA Ul\" CONTA NO dNCO» E PAGUE COM cln�qtm
__�.........

... ....!u:::::::::zz.I!!i.liIlB!!lL��
_ � l'111Ji1!i11!5

Ao que Se acredita. o impuL
so verifica.do nas conversações

Ul:gencia manifestado p{)r Eise_

nhower, quanrío Brajjley encon ,

trou-se com ele, em Parts, em

principios desta semana.

..

1 EISEtNHOWER PREOCU_
,

PADO

II
NOVA YORK 16 (UP) - Al

guns reporteres' europeus dizem

I que Eisenhower eStá ficando de_

I
sanlmadn com a tarefa de erga,
níaar as defesa,s neic!ent"lis da

Europa, As -discussões sobre o

caso de Mac Arthur. em Was.

"OS curo-

et:ite COntc1l,c;; CQ)'1l rJS {tIO{'fcuH'.JsOIIJ
'"

às Rafo�.X rCt'e!am a Tuberculose no :;cu

(>(hn&t;o - quandO a cura é moi5 jdcit.

(.�,

A Tuberc;ulost" produz Tube-n:u

lose! COnheça as priucip,.i" f(lTIres

de' infecç;;io (ilustrbção "C'itlla), e

afaste-�f' dela!' CIHdaclo (um ês[es

sintomas loostaoh' perdi'! de pêso
- falta clt, apetite t� indígéstüt'� fn'

qüentes - ,,,,ns,,c? OLl IrélCjltézã. ,"SCd'-
ro� sanguÍl1€,OS ou ", ..ngmDol€'uto:< t
lO�S(o" persistente. fOUqUlflü0" flUI "'l

rw peito Qualquer dêsses sintorn,,�

POQ€, :;er sinal àe Tuberculose pro,

(.un, logo seu :netllco Lemble-:«':

A TubcrcnlOlH' pod'.· '<:'1 ('IIraclo >"

o'alkdo Ct p,mp" jJl'lo 'eh 'I1l'[i!l'C'

ftlÇClr todos os an05, uma Radio-
'grafia dos Pulmões! Uma l"adit>

gl �íia dos pulmões descobre a,

TllberCLtlose n:uHo antes CJue se de

dilrem outros sintonias. A Tuber-
• ulose. em estado incipiente, quast'
,,'111pre é cllrú\"eJ. As no':as dC(l�as
":<lão dando muito bons resu!t<lrlos,
Illô;l� o diagnóslico 'Precoce c 'o tm-

,

lamento 1ll,úHco em tempo i"iío 1):;

armas mais importantes. Se o seu

médico constatar tuberculose. siga
seus conselhos. Proteja-se - fazendo

,:ocê e seus filhos - tlma radiografia
dos pulmõl"s, hoje mesm.o.

p.JI:{;rnr.�n1' (1�Qf'''' ri!) f��h,:'.,. UCQtrJo P,ot�; 5�0' �tlu-d.lr.

�?qt1!: eJ"" t'UQ:" 1!:Iú''''� J-� t.. ,,1�C rO\tot 22;l-A . !> Pou'('

Á VENDA NAS livRARIAS Ou AS

Com 120 Pogmas • 123 Texlos
60 GmvUIas - Fo,mato: 16 lC 23

BROCHURA DE LUXO. , Cr$ 30,00

UZlNAS'CHIMICAS BRASILEIRAS SA.EXPRESSO IBLUMENAU-CURITIBA
AGENCIA BLUMENAU

't 15 �e N01JMnoro, N,on� I

j 1\ B o T r c A fi A L - E�lado São Paulo

Altll<krtwi pc.C". rlUm.&,.U" 'P.Q.úae

_;_._- ----- ---- --�- ---�-- -----�-

1-
" I

'Maquinas de eserl!ver
«T R I U M P H»

CômOda e perfeita disposição elo teclado_ Teclas de

forma anatômica, confeccionadas de matéria plá:�tica
fosca" eliminadora dC,5 rdl�xus brilhantes tão prejUdiciais
aos olhos do seu Operador; ,

- Quatro tam�llhos diferf'l1lCS de carr'!lS jJoJem ("'l' lISél�

dO.5 em uma, -!Ó' máquina basco

- As réguas guias,; de vidro, permitem ver {J fim du

!)apél, bem cOmo ajustar com exatidão u linho. a prc�n

che�· ou letra e. corrigir;
- Com apenas três fáteis mOvimentos, retil'a-5� ()c!o

o carro da. máquina para Iimpeau ou 'substituição;
- 'Igualmente fácil é e. retirada e subStituição dO l'úlO,

disponiV'eis para papel, com 2,{, 32, 48 c 65 C�1S. de largura;
,

- Util e prático di,spOsitivo permite traçar linhas hOri

, zontais e verticfl'is, sem {) moros,o emprego do tipo de trago;
- O capõt do leito dos tipos e earreteis, ergue·se am

pl;amente com facilidade, para limPêsa daquêle,s e subs_

túuiçãO dlll fita.;
- O envôlucro prOtetor da máquina. de lJela e llloder.

n<t formal eOnstituído de uma única peça, fundida em me

t'liI leve, também é retirãvel facilmente, destarrachando-se
a,penas 4 parafusOS, o que fa.cJlita o,:{tremamentc as lim-

D I S T R,I B U I D O R E S

PA'RA os ESTADOS DO PARAL�À -e BTA, CATARINA:

V.i conhecer o PR'OS'DOCIMO
;. ----- ImpOl'va'ção e C{)mércio- �_��

fi O R CURI'l'IBA JOINVILE
{{Uli 15 d-c Novembro, 900

BLUMENAU

mumcnau

fe:;] da Eul'üPo. é uma queStão
que depende da c.:llnpetencía du s

12 nações eut'oPéias memoras da

Organiz::ção Arlant ica. Foi po_
la reafirmação categorica de�tC
principio afirmado há já várros
rne.ses pelos dirigentes

amErica-,nos que os meios diplomáticos
�n1el'ical1os receberan"l o cl("�pa_
cho da imprensa. datad-o de l\1a_

drid, e mencionando os boatU�
segurido as quais ,os muios ::;.)'
vernamilntais esP'3nhois alirnont a

o programa 11" defesa.

Enquanto isso, do Leste che
ga ,,, má noticia; de que 0,5 r-us

SOS estão reorganizando -os e.,

xérci,os satélit�S em tão justa
escala, que 'o potendial militar
da URSS ameaça creScer muito

COM MEDO?
use KOLYHOS !

Não se ar1fla! o •• Você nunca so
frerá dos dente-s se usar, defide
agora, o Creme Dental Kotvnos L._
h:ol."llO� protegel'a seus denttnhos,
desde certo, contra as car i e s .

Kotvnos ataca a" causas das do
torosas cál·les. ('onsole.se " ... di!!a
a mamãe que e'Jmpre KOLYNOS
h;ljC mesmo!

(ombett.e cu eé4rhtlKOlYHOS A,grcHlc m(.'!tj.J

R-end'!t mai,

1-,---'
I

Para as e.trélas do cinema � bel.:>:.! é
tudo! Por isso usam (J novo Sabonete
Level-. Faça o mesmo e dcscubl'a em LeveI':
adorável perfume para mais romance.

pureza imaculada para uma cútis m,\Ís
aveludada, espuma rápida para mais eco

nomia ..• E seja você também mais ado
rável esta noite!'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CAMINHqS DA POESIA

"

FOI ontem que acordei sorrindo
,

e .reteseí meu corpo diante da janela
sentíndó.em cada musculo
a flor da primavera
desabrochando em luz.
Foi ontem que respirei com volupta palpitante
corola entrecerrada
na ansia de abrir pétalas ardentes.
Foi ontem que me senti rosa vermelha
com o sangue a fervilhar ao sol'
no ímpeto de explodir em vida.
Foi ontem que meu, corpo c alma entenderam
e deslumbrada com o brilho das estradas
pensei que o mundo era só meu!

'

ILXA BRUNILDE LAUR!TO

;
- .. que, segundo O tra

dição chinêsa, o papel foi
inventado, no ano 105 de
pois de Cristo, pOr um ho
mem que acabava de obser
var 'as vespas na ';:onstl',ução
de suas habitações ; e que,
em 751, comerciantes ára
bes aprisionaram numa €s-

----,.----,---------.--, ..--.,----.-,----�-

caramuça alguns chinêses,

Ililnnilllllllmm,i,IUUIUllllflllum:,entre os quais um perrto na AJude J �'d!tl{;9.t VIn? 05"f�H:'.
fabrícaeão do PSI)el CU1'O

dade rn0.i<.llzat!a: e enrlquectda
A

- "�"' • em' .seus, valores de cultura

,s�gredo f�i <cSS ím trallSl1li-I·1::Qopemre aa Cainpauna de E�
tido ao ocidente. " fl"p",_" c'!" ""nHo'l

.. ��W�
.

.

--------- -

-�---:--:;l

- Anlve raarta se h�je c sr,

José Gonealvcs do Andrade. rc.,

sidente na estado de GoiáS.
- Vê passar mcís um ano eh.:

sua !',Hz E'd�tência a gentil,;'.'

nho?inha Claudert Oliveira. n:!'1
S�dente no,' capit:ll do E"t"do. I

',- Transcorre hoj� 'o a.njvrjr.,

sãdo natalício <.[.'J sr. Pedro Xa ;

Vier Al',1riç�, !'eshlcnl.'� rm [h

jaí.
Assinv.Ia a data de hoje!> i

transcurso de mais um ano de I

::'�;::i:�"dO
sr Arnoijo Rain'

INASCIMENTO
í

EnconCI":}'_se em fcsb'l, desde'

:0 dia 11 (1::1 cor! 1I.1te, II lar ao Iéasal O<waldo Schwa.b - Ingrid '

Schwab. com o n'�scimnto de u

ma r-obusta menina qu� na p;a

batj,Smo rec�be!'ã o nome d8
'

M!lTieta,

EXPRElSSQ,
BLUlI-!ENAU-CURITIBA

End. Teleg.: "LIMOUSINES"
AGENCIA BLUlVIENAU

Rua 15 de Nouembt».
,

N:» 313

FONE,1002
PREGO: ors. 155,00
AGENCIA CURITIBA

Rua '15 ãie Navembro u» 6Z!!

§�IUlln
..�nlm!ilJiarw.mmmni!�

_ 6

� Doenças do �
'
__:_-

�coração@ ',_�: IDR. Ci\RVAl,HO
_

(Electrocrdiograf;a)
SE Tratamelltú de neuroses - E I

S (PSicoterapia I ª
E Av. Rio Eranco,5 (sobrado r �
:::; (Ao iadQ <;lu Ciue Buschi :::

:'Ç, mmc,�J\';;;. "üiml._;!jln.;Ui�U.l.'"

- que, em setembro
de 1914, c govêrno soviéti
co fez aos Estados-Unidos
uma encomenda de deis mi
lhões de pernas artificiais
para entrega imediata; mas
que, não obstante , tal en
comenda não pode ser sa-

'tisfeita desd- logo pc.as fá·
brtca- norte-americanas,
pois sua produção, naque
la época, atingia, no máxí
mo, a 50Õ,OOO pernas arti
ficiais por ano.

F'
,

.�
�

�. ::.� <;

lVl:
",I

�' �.�.

N
·1",-

N
Q.,

f
Distribuidores dos' insuperáveis prQdutos:

Baterias, .IIGOQDYEARlJ
Óleo para freio-bidráulico "STOpiJ

Bicicletas IIN S u"

Comunica que acaba de tece

bel' uma parlida das afamadas

bicicletas alemãs "NSU ".

:.-", .-

SUA INlEUGENTE! "Compre o melhor' bicicleta

COMERCIAL' VI,EIRI BRUIS S.I.

I��--�------�-��-�---'Pequenos cQnselh�)S

Tic;ü{it":i �L�m�-'Lt'· mq Huutsvil!e, !1(.' Alabama, na
Cfm5tn2(;il�l ,l;�, (éI!.'gll!.> Ja,briCM:alJ de apal'cÜios,
tcs .�!! 19it1AJ':"" tambcnl dil'i;;j JQ:� peio rádio,

r) 1 W 'j r) I ' , .•ara (_';S F�,��·VÜ".·r:,'Ó d8 mate-
,_ l.i". ',,12fl' LOi' )('1'[je1', J> -

.l'
, •

'1
- 1'1''',,1' do exército

I qW;._D,�n�'m ? e(�:lIXO �1, emao ._1

ROMANCE de tanncaçao [lU.;; b'Jmba'J lÍ'·'.
I

,

;
, "V-2 .', cm Pf'Cn21J!,!Hld, no

;H E II B f R TOS I I E S I Dált:,:�o, .tl'ab1Jh;1, ,:!;:n)'a 1:0' mmmmllillllllilllllllllWllIIllImllllUlJlIJlUlllifllUUlrlUUÍnimnmu!!
,-

'

'I mo tecnrcc CP1:SIJ!llVQ na f�l ==

_

O mundo mi�lt�rió"o c hárba:ro G.::Js garimpos (�e' I brieIlrr.,,,, de é'�f:�',:�'l1ct0s di,ri-l §diamantes nas paginas de um Iívro profundamente, ! grele"!" r�·f(; ramo. do I,X<3í" 1 :::
realista e- humano. Milhares de vidas dependendo cID I cite fl.H1ETL3)10, nas tábri�!::
UnI minuto de sorte. Um romance violento, cheio. de: I C:l:', "BelL.' I ª
drama e 'J(;ii.o, retratando as lutas, os ódios e :l;i aro: j\ nJ q·i':l';'n:'ll(l', t' cicnt i:;- §
bições dos homens. I

'tf1 :d�,tl;:io qw.' �i: encontra ª_
I'!CDRft I:'.M 2�a EDIPI!lIO n'.'�, J'�",i'a;h":: linidn"'Jlá,d.ll-

_II II L lf � � 'In p!"O ;1Jjf;:� fúrü. (,P1�Ji·t'gado pelo ::

('1-;(��i'cil{l ;·t:f1H:rip�.lIl.n· nos· lu,- =
bon�.l/ll'i�m <Jcr!!11:i11tiens {IH I §,
h;�1'c t1e Wrigh L Pe!tcrson. II §Tambl�m 5; eneonU:J nn::;

I �

Inteiranu'nte reNlc,rH9 €i em fórmu, ddinitiva.

Em tódas}lã Jivl'am!'l ou peJQ ref'mbú'so po:.;tal.
"

HIJU,[HW
q�!a1idade'-'

'.

€lTI

Preço � Cr$ 40,00

EDICÕES
O, CRUZEIRO

Padrões InodernillShllos" DESDE" Cr$:§
1.1000... ':

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Baile d(f' '_N'nivérsq:rló dá
Churrc;as�:Qr�a' J'R�'n��o 'Alegre"

"q�:���:;rif;t t:�i��S���i;3,"1��ê�9°1l�GREllJ
.comemorara: seu prIlnell'9 ..

aruversarro de. funda
cão; Tiàtando-se 'di;(:qm esta�lecill1.énto {rue vem
merecendo à;iimpatín, da soeiedade'lOca!'; tanto pe
la sua oril�'inalidade como pelos .excelentes pratos
e finas bebidas l't:úê;$erve, ,:8 festa em à,prêeo es-
tá' destinada a Êe'fç,vcstir do mais completo suces-
'50.

.

.

'

.

.

A reserva de mesas'para> o baile nodeeá ser fei
la corri o proprietário do estabelecimcnte, ao prê
ço de .Gr$. 40.00 (q'lun:enta .eruzeirps), As danças
s(:;rão impulsionada!(p�lo JAZZ I"IRA .

--- l\Iédico Operador '-.--
Ex-Assistente .C49; 2.a C. C. H'JSta. Casa e PCliclina de S. raulQ

Operáções Partos
. Clínica médica de adultos e eríancas - Moléstias

de senhoras e nervosas - Vi�s urinárias

Raio-X (fluorcscopia) - Ondas Curtas� Dia.termia.
Bisturi elétrico - UItra V:oleta - Infra Vermelho

--- Alta frequêneia ---

HOSPITAL DE �rrSERICORDIA - Massaranduba
� VILA ITOUPAVA BLTTh:1ENAU _.-

CA.PUAL l� iU�SI�RVA S: Mais de .

KECI<,;ITA I)J:� Pln�l"HO:5 Elil 19;')0: l\lais de

CI{ s 62.000.000,00
CR :ii nG.QOO·OOO,00� .

OP1�RA NOS RA MOS DE INCENDIO - TRANSPORTE EM

GERAL ACIDENT}�S DO TRABALHO- ACU)ENTES

PESSOAIS DJ� TRANSITO -

CASCOS - l{ESPONSABILIDAD]� CIVIL -

--------_�.�'..��..�--------- ,

Rua Dr. fiereu Ramos No. 49 - 1.0 flndar

SUCURSAL DE BLUMENAU
,i' . .

.

Caixa Postal H.O :�53 - TeI<:fone 1167 - End. 'fel. {(ETl\-1A»

SUBAGf::NCIAS NAS PIUNUlPAIS LOCALIDfllES DE SANTA CATARINA

t�i':,5:i�i-="-;�' f
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N,ORT� DO PARANÁ
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"RECEBEU NOVA PARTIDNDJ\S lEGIIIMASMA'QUINAS DE (OSTUR�\ HEID UND NEU, DE FABRIClÇÃO ALEMÁ EM KARlSRUHE.
A "CASA B_ER,TA_"-s�mpt�i:: n�: 'vâ.n{i�ardé{ _. comupka que iniciou lambem a vende derses afamadas máquinas

a longo. prazÓt sem enfrada,' como" sucedecc i11 os' dema is artigos de seu variado' estoque. ....,".�""'�?'" -s-

"\/.f�;��" -(AIXA-,P.oSlAL,� 299 -RUA15 DENOVEMBRO,"- 81-0�
;.' et--'- �---

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

I
I

.1
Zé Barb,i;!do vendo. o J:>$ck
Agréssi'vo "e Mudiiido,
Se. viu de cata quebrada,
Naambulânc.a carregado. ,
Nas rêdes, o Barba Feita,
Com GiIlette escanhoado,
Defendia qualquer bola
E era muito ovacionado!

....Ta� terras férteis do NORTE DO PARANÁ, tudo

...l"l cresce e progride. Em tôrno da. florescente
cidade . de MA1:tINGA. ondulam c::afel)ais vergados ao

peso dos frutos; vicejam campos de arroz, livres
de febres; hqrtal ríquíssímas, 'livres de saúvas,
produzem todos. os legumes; e. nos pomares
nascentes, laranjas.' pêssegos, bananas, uvas ti

morangos lê multiplicam, doces e saborosos,

. VÚ;'OAS ,A PRt�TAÇ6�,sc Elvl PEQI)ENO:i E 9.IIANOES tOTES
"

�ÇIA� DE T BIS NORTE DO PARi1Nft
A MAIOR EMPR�SA COLONIZADORA DA AMÉRICA DO SUL

"de- I São PQulo I �UCl Sôo Bento, 329 - 8.0 Clndar
" .

C.",tro de Adininistroçõo e Agência Principal [

./

. Voei Sabia ... ?
...qua, f.'Qf 'UO �ifUCIção g90-
Qfáfio:;a, o NORTE �o PARANA

é a última zona do Brasil re
cOl1'laecidamente própria POI't!
o cultivo do cafê 1

l ..ndrl1l. 11. V. F. '5. C. P,uon& .

• .. quo, em suo moior parte, a ZO�
na II\) de Q:.tcelente rerro roxa t

•..que, ainda quando vario d.

tipo, a terra. á sompre de 9)1.

traordinário fertilidodl) 7

Informações eqm os escritórios de São Paulo, Lon

,d*j�a.)\rapongàs e J\.Iaringã, onde está centralizada a

Se�ção de Vendas de Terras da Compaahis,

Vi conhecer Maringá. a
, •. II mande b!.!SI:ar a famm..
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OJt'lrina e da -erra de Lauro

1vIuJH','. Ambos di:;putal'ão uma

pugna que tem r.udo pa ra agta
Branco. esiarão S� batendo dei;; dar ao: aricícnado mais ext,
rSpresStlt"nt€:s do futcból de game, '

Bl e rt . -

d '. . l�'um nau e aja i, OIS conjun- Muito)'; triunfos [em conquís;
tOS que sãn hastante corihuci- lado no corronte anO o i:n;:J
d�s do !lúblico esportivo do da B�i;lc�ada. Agora. quel.'l'm os

Vale elo Itaj'ai.' São eles OHm_ '1Jvi-l·ubros juntar mais um à

pico Cf Mareilio Dias, resp,?r;b_ sua longa !!érie e um triunfO

campeões de Santa I (CotlclUi na segui'Hla, l'ág. letraF)

p1etc sôbre o t')'::tado ue p9z'com
o Japão.

.

TEEn.Ã, 111 '<Í1Pi

..

'sa_1i'e, no momeruo.: presos na cidade de

'Opinião . oficia I, entrineheir�nr30_
.

hoje. dr-zenove sUdiLos b,ritânk,I}S
se "jatrás do- fatO de que 'a cópia" acuE''l'dos de entrar lIegf\lmentc
da' nota' l'oviétÍca aos Estados no país.' Essa, comunicação foi

'�"'�
PA,F,A CONSÊRTOS' E REFORMAS, PEÇAM

A VISITA DE NOSSO TECNICO

.i 11111111 III/

CIÂ� S/A
Comércio � luências TRIINSfORMaDORES «S I E M f H Sn

PARA TODAS

VOLTAGENS E

CAI>ACIDADES
'--0-'-

Consulte a CO
MERCIAL 'REX'
antes de aili.p,iirir
o seu Trando1'*
mailUI' •

.

,

1\viso de tacionamento I
'de Ensigia Elétrica

AVISO Dl!� RACIOl\TAMENl'Q' CORRE'J.'IVO DE E
NERGll), ELE'TRICA, por motivo da estiagem reinante
Di) Vllle do Itajaí, naí'a o '!leI'lodo de 15 a 22 de JUNHO
('UlTente, confórme o se�úinte PLANO: ..

'

.

'

NAO BAVERA' FORCA MOTRIZ INDUSTRI,\.L PARA:
BLUMENAU, inclusive .Bail'ros

'

ria VELHA. ITDIH?A-
'

VA e }'ONTi\. AGUDA '. Bair!'Q'da GARCIA·

'GRUPOS GEI�A"
DORES DIESEL,
para pronta cÍltre
ga, até 100 KVA,
de procedência a

lemã e holandcsn.

(d"", 12 >15 22 horas

\(]"�' ri às 21 horas
'

(das O âs 12 hO�'as
(das 13 às 22 hOras

(rt"s 6 As 24 1101'<15
(das . O às 6 110rll5
(ria", 12 1\3 22 horas

'(das 6 às 24 horas,
{das () às 12 hóras
(das iIi' às 22 horas

-- '

3erãÔ
-

-B�ota�as
--

n Ovis--normas
, a r a D registro � e jornalistas
Visam co!bjr..os a�usos�os falsos I �
"".'

' ,profissionais da Imprensa'
-

"

RIQ, :H (:n.reri�') . --: O_diretor I � vutros �nte,�ess.adOs, tratando
,
.do �erVlçO'-de I�e.nt:fl.caça(} pro-l

r.a ol'gamsaçao do pr.�jeto que _

,fisslonal 'do MlnLste1'lo' do Tra. estabeleça nova;; normas par,:! o :
balho, reuniu 'hOje em seu ga� lPgiStrG> de jornaliStas pl'<ofissio_ _

'blnete () presidente do Sindicn- T\�is. Aquele inform,on que já c.s-
�

-

-
-
"'"

-

DltJ óH - 4.a Icirn: ((JHS o as 12 horas
(das 10 às 22 horas'

Comercial REX :
- BLUIvI:ENAU '-.1Rua 15 de Novempro, �i;? -- Cxa. Postal, 147 -- }I'OllC, lO� 2

--_----.- ...---_._�---

Ião l'cgist'l'udos, sómcÍÜe no Rio

,r'i.{:' ,Janeir-o,. 6.580' joru,:llidas,
quando, n:1 l'c-aJid,ade, não ,exis_
te d�ntro da'IJ redações' dos jor_
nais mai" de 1.500, inclusive co·

labor,:>dol'es. Fioou ·decidiua,.a in_
dicaçã:o de uma comissão nüxta, :
pára redigi.r O projeto qUe res

trinja as facilidades dos que que_
l:em o regilitro iapena� para 10_
cup)lf:arl"se de :algumas' vanta�

g'l'ns -racultuda,� aos "et'l1mlf,íi:'oFl

'.';-

Declarações do ex-ministro Ezequiel Padilba
NOVA YORK, 16 (DP) - América Latina ajudará a re- conduziram a doutrina pari-

Ezequiel Padilla, ex-Ministro chaçar o comunismo, mas que americana a "seu nível mais
do Exterior e ex-candidato à "existe o perigo das organi- baixo". Disse que "se os pai
presidcncia do México, decía- zações fascistas, que podem' ses latino-americanos acr-edt

rou que seu país e a América tornar fácil ° trabalho de uma ',iam realmente na independcn
Latina "correm maior perigo minoria comunista". ela c liberdade como procla
com o fascismo 'que com o co- O estadista mexicano, que i mam, devem. unir-se numa.
munismo". Padilla disse que asslnou a Carta da ONU em causa comum. Os Estados D

seu país, em São nidos estão se tornando final-
acrescentou que mente mais europeus porém

DE FRUTAS exportações argentillaó' dessa
fruta; 468.7(;5 caíxas ije p'ên',;,
Ou 63.75 pOI' cento; 488.<:11 C'l',..

xas de, pêS5f'gC.S ou íJ por c�nto

Muita afencão

do' "Forejgn OfflC�" e Jobn,

FOS.,
te_iranianâ, junto da

ter Dulles, rePresentante espe_ d.o Azerbaidjen.
ciat do prcsldcnte Truman, 'aca
bam de reaüzan.se e de'vem ,ITL TEERÃ, 16 (UP. - Em co.,

níci.ar-se dentro de dois riu trê:: munlcado entregue à: imprens3,
dias no Ministério -do Exterior: o ministério do ExteriOr do Irã

" 'i' 'l'-" desmentiu as informações
LONDRES,,16 (UP) - Anun, 'f.onte e,'3trap.geh·o, segundo as

cra-se qUe a Inglaterra e os EE. (Conclui na 2�a pago letra D),
UU. chegaram a um'acôrdo com ";'_-�_:_�--�-';_';'---.,..-__'�----.,.;_,-------------'--------------------------

Impasse · surgida na conclusão c/o ecõrdo
comercial c o m .8 República A r9 e n ti n 8

Sem pagamentJ os' débitos para com os exportadores de frulas
Unidos, entregue 'ao r�l)l·esen.. feita pelo goverriador- da provin_ VOhBm u movlmantnr-se os de j3ntnja.s, bl.l.1l'1naS {, abru-a- do sensivelmente em ccnseqnen I sllelro.Lante da Inglaterra' na ,Ünião' ciai de Khuzistam, 30' llrimiér export.adures nacionais de fr:l- xis r2lizad3S 1n1'o. '3. vizinha Re- ,cia, as aquisições de<',sa, fruta. ' ImportOU G Brasil. '18=,;.) :>,D':,
Soviética, não chegou ,a LondreS, Moshadegh, em momento 1;!m tas. desia vez entrosados com a publica do Prata, durenie O" 'J_ CONSUMIMOS 82% DAS EX- 1.075.4H caixas O� W8Ç:i" ou
O silêncio observado nos circu; que substste forte tensão entre 'Corpóraçáo F'ruiícola Al'gCnti- nos de 1.918, 1.919 e 1.95Q. PORAÇÓEES ARGENTINAS sejam 92 por cerne (!.; totat 1as
los _,oficíais tlmbem par-ece mo , '0 Irã e fi Il;'g:8t€,ra. P�r outro na no ,sentitlo de consegll{r cP EssDs vendas fOra111 c.1!1{rL'l:l
tiv.:3:do 'pt1o de,sejo Je não dizer lado, O governo traniano des' governo. portenho a au�::>rjz>çiil) das pelo In�tituto .A,rgentÍllfl ,!(

mentiu os rumores de que a necesscría para o pvgamenlo'(loE promoçãO' do Inten;é'.m",!, e L

Russia havia' concentrado qUa_ débitos d>Os importadores argr,u- pr()va.c]ns pHa Alf:o'!ld'-i;;3 ue

na. frou'teira nor-I' tinos re�ativos ás expol'ta.çõ<':s BUEnos Aires. E i'r) '1<,-0 Ú..Nm

.....,._-.,.---":'- _.;.-'-___;_-'--'-_-'-_-,------------ �'"":g-P�, até n�'Ol":, p� !,]tl{' " gan daJs frutvs ::rgentinas. Con.5u-

..Jaft denuncia, a política de ::,:��:l��;,��,.!�:.�.;���:; :�?;::��::,:::���:p�:: �:'
. são cC'lls:dernveis, I)Ud�;;!;em :,(\1' meros qUt' ::prC;;€nI3fC!ll(;i a

:::,··�·',:8·p'" l-I.DU' a<,m'en'lo cum ,8,,' eh IIIna' ::�j'��ELO AO ITAMAHATI ::�u���o�·e:a��:o� !:eJ::�:l.t"��:::
Segundo süulJ€n1:)s', c� t'?"�th;l'l'l

,', .... Reusad.o' O Pe,o,tauono DO,,' CUogresso," norte�am.eriC8l,IO''''' dOrfs prejudicadc.s COm " plO- - - - - - - --

, ccdíl':lf;nto do' Banco Cl n crel) <Iii

A
·",,' WASHINGTON, 16 (UP) WASHINGTON,. 16 (UP),! O senadQl' Cain, disse que o

ss sSlnou a- O senador Robert Taff aeu- Foi revelada uma melisagem I texto mais ampliado da men- Argentina estão reu1izHr'.Io de' :

aso.u o secretario de Estado secFeta do 'general Douglas sagem por' ele aprcsentáda era ma���_:tlJ'S juni.::> CD Jlal'12ral.i, H vi
Déan Acheson de ter lançado Mac Arthur ao 'Estado l\1aior "total1:ilente difererite", da ver- sando' a. illC:Uasão de úma clau. unia vasta camp;;mba de. "en- 'Conjunto,' datada de dezem- são abreviada que fora iofne- -

d I-'cobdmento" para mascarar, os bro passado; ..e que, segundo o dda à comissão senatorial que suja, no nOVi}' convenio rI', i,J[el'

mae � O Iva',

anteriores. esforços do Depar- senador republícanQ Harry "in,vestiga' a destituição do ge- c��bio (',Qm�rchl a. .';;1'.1: finrn- .•u" .tamento de Estado no sentido Cain; provava uma teútativa nera1 l\1(ac ArtbÍJr. Alegou.o do pelO BraSil e pela ArgcnCn::J,de entregar. a C,híl1a aos co- deliberada para desorientar a senador Cain que a versão an-.

O d f sujeitàndo Q prosseguimenfo L'ALVADO'" 1mumstas. irigente da polí- opinião publicá. .
. terior, "deliberadamente aZÍa .

" ... t, .;) (Mel'id,)
tica republicana no Senado A mensagem .reveloll que o crer ao 'publico que o general das trD1lsaçÕes com fr'.1tlls en- Na "I;'azendu F.:Jlha", no muini_., disse aos jornalistas que' os Estado Maior Conjunto temia' Mac Arth'ur, e não o :estado tl'C os doIs paí.€'�s, naS ha�c" .d,;) cípio de- PiaL'\n,' de proprieda-

I
depoimentos de Acheson esta- que a terceira guerra nmn- Maior Conjunto, foi quem ini-

d
' ,

,
'

C
ultimo entendimento <! j'e3p.:,to

',', (l� .ia �l·a,. .:i'lC"·oll·na '[·C!·.··,q.vaU1 "civa os de inconsisten- dial era. ilnil1cnte, . opôndo-se, ciou a ideia de evacuar a 0- - u, � �v. -" ..

cias e,meias vel'·dades".' 'Con- por Jsso,. aó: envio. de majs: .rela. Em cOl1sequCJ1cia, () se- 30 pagamento ,(Illquel�'fj. ntl"Jsn- 'N:lvaj,:, o sr. João Martins Via_
.

iinuava ,achando ,que o secre� forças dos Estados Unidos ou' nador pedhl qu� os chefes dos.
t

.

d
. .

d O ·l·t f I d
. n�', filho adotivo e genro da fa-'

f'.' ano C'ilH renunCIar. a NU pará a Coréia, por- mI 1 <\Tes osscm c 1an1<1 os as A Cürponç'io Fruticv"l '.. Reserva do prOl".a, passagens e demais ín armações com em agê!1te:t:"DELlBERADA CAM- que não queria. travar "umá, cadeiras .das testemunhas, pa-, ", :' .:."" zcnüeÍ!'a, assassinOu a .pauladas l'

I
PANHA DE, DESORI- gueJ;'ra impol:tánte" 'naquela,' ia "'explicár 'a diserepanc�a". "'gentma, pOI sua v-z, vem

a. sogra e a mãe adOtiva. A elA. COME'#RCIO E INDUSTRIA MALBURGENTAÇAO região. E o presidente da Comissão 'de inisiEtindo com a direção dO
·s

' atitude do .sr. Joã.o M. Viana,erviços Armados do Senado, insistind 'ocom a direção JO

1 '11M 'kll ITAJA�1'sr. Richard Russel, declarou prende_se à descoberta de uma Telegramas. ooremaC
que pelo menos' um membro do serEm liq!.lÍdaC-:l$. " 111ais dp-

negociata nu torno d:1' vend'l
do Estado. Maior ConJ'unto sc- pressQ p:WsiveJ, aqueles: débibs' .

, ilícita de (!ava�os. �;=;;;;;;;::==:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;::;;;;;;;;:::;;;;;;;:;;;;=========;:;;;;;;;;;;;;;;;=.-;:;;;;;;;;-;,;.-�.' .ria chamado. comO tombem,' na modificDc;ã'J
.,.- ' _Pouco antes das manifes- . -.---------..------...

tações do senador Cain, o se-
do tipo de clln�bjo e'stubslecid" ....'_

cretario . de Estado Acheson para r' S impo�'tações do nOs�O §_. ll!ll!lllllIlllIllIlIIllllllllllI 111111111111111111111111111'111111111111111111111111111111111111 !11mB! !llIIlI!fllllllIlIlII!illllllIIlll!1111ll!llI!lllIllIIIllIIIl! !llUIII!U__
!,tinha declarado perante a Co- !3hacaxi, cOl1sjd�rad-:J g:_.;mJe-

missão ,que não ,há nei1hum mente prejuJicia.I aos no.S8o,;armistício na Coréia .

fundamento para as informa- fruteirOS. Inclulda, pela na,tu-
. 'ções sobre, um possivel annis- reza do cons!-,lJ1<:J, entre zs L'u
tido na Coréia. Acheson in- I tas de luxo cOnsumid;�s, pejos

... I sistiu em 'que a viag�m in��-I ar e iuos a entrada do' Ob,c['perada de Marshall a CoreIa g nl ,

(Conclue na 23. pago letra C) xi :�lí tornu-se mai,5 dificil, cair.

1-.- - - - - - - -- - - - _ - - - - - - - - ;_

�ll

"o vigoroso catolicismo" da nome de

Francisco,
"as acusações impensadas" os países latino-americanos es

contra o "imperialismo" dos tão derivando agora para (I

Estados Unidos ajudam o co- Isolacionismo. Fazem- caso 0-

munismo na América Latina. misso do fato de que estamos
Salientou que a tendência pa- combatendo um inimigo co

ra o isolacionismo e o "dema- mum. A culpa é das Assem
siado numero de ditadores') (Concuo na 'la. :ctra 1)

"
A Diretoria do "Sllitzkopf" ClulJe Icva ao conuccímcnto .IJ(llllico'J

(Ille 11a poucas semanas foi arrombada peta quinta vez dcnt.rn do CSIHtÇO
de 2 RUOS, �, cabana existente no Morro "SpitzlwpJ"'. Graças ao severo
controle existente c às rigorosas mvesttgacõ es feitas, conseguiu-se cons;

ratar, vez ]}or 1,'CZ, os nomes de tôttns os r-apazes envolvidos naqueles
atos eonüeuàveís e respnnsaurltsá-Ios pelos prejutzus eausanos.

Considerando � perda de tempo e aborrecimentos que tais investi
gações têm') causado ã I)jl'etori,� do Clube. esta resolveu constituir po€le
res a um Advogado, o qual resolverá, em Juizo os futuros casos de ar·

ronl11atnento ou outras le,-iandades pl'aticadas na(ltlcle nlorro .

Futuramente, llvrtanto. as travessuras praticadas no !\101'fO "Spitz
r;f's, �u 100 p�l' :;"-\.{.,: 7.111 ,�;li� kQllf" sairã.o mais cara.5, porque. alént da l'epara�ão dos dilnos causados.

IOU terão Ilue ser pagos {IS 11011orários do .'\.dvrJgado e ]lor fim ailt11a scrãv

..

A Argentina é um dos malho

,rei': mercados par;, 3S fruta�
brasileir:'·s. Em compen1:açp.o; e

'0 Bl'asil o maior cOnsumidor

e Portos do Mar das Caraíbas:

GUAt-lTA - PUERTO LA CRUZ D CUMANA

MARACAIBO - PORLAMAR • CARUPANO

,
III

100 por CPlltO. li.!!St3. ca�xas de

mêlõfs 'OU 100 pu· rer.rO e, ),:H
jl1t1J}i('atlos o� nonlCS dos (lcsord�h·o5.

Pc�lc .. s�, porissCl, aus SCnbfJH':i jl�ti5, qlJ(� teullanl H ru!,�aflf) de Ja?�·r

;tf'nnlpanh;lr II:'; scn� fí1hns pnr P-CSSÜíl de rr.::.�tronsabjliriilfh·. ]l;Ua !'Vit�l-
2«:;�3S d? lnDr�n�I'��J ou 100 pUf i flltil1'n:; ahorn'c1nH'iltns ;l n-mba!'i as pêlrlcs�

(Conclui na 2,a pág. Letra l{) ! nlume"�Il, 1'l de ·Junho (Ir lf'5T ,\ DIRETOflTA.

MOORE McCORMACK (NAVEGAÇÃO)
Passageiros e cargas para

BALTIMORE NEW YORK PHILADELPHIA

MOTORES E GRUPOS GERADORES

DIESELI�

l,IIIHIIlIIII! I!I'" I II I! I!1l!!I!!!!!!l!!H!H'!I!II!!I!H'

::::
:;:

Temos o prazer" de comunicar
'a INDUSTRIA que dispomos:=

MOTORES E GRUPOS DIESEL
100 KV A
e 60 ciclos� das
afamadas marcas

'nós �epresentadQs

de 5 .ii'

Q

60
-

-.
-

...

para
•

maIS

por
,

mundiais,

-
,

Equipamentos Jordan S/A
88 Maria Ontollia 143�183,- Fones 34151345 e 34-11&2

SÃO PAULO
,-
M

,�
.....

�1!i!mm!!lIl'IH!lmHlm!!!I!!!I!!I!!m!!!Im!!I'!m!mm!!!mmH!!nmm!lm!!lmIH!!IUHJ!ilUtl!!!!!H!III!W!!I!I!!!I!II!!!I!!II!II!!IJ111!1!!!I!!IIIIIII:�
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