
DAKAR, 16 - Que autorí- Neste, momento, não existe
dade tem o general .Perrm pa- na' América outro governante
I'� crrtícar a: imprensa Iívre, a W13is desmandado que o da
Imprensa, zelosa do bom cou- Argentina. Ele é desmandado
ceita dos 'povos democratícos em todos os sentidos -110 po
e dos governos decentes, que lítico e no 'eeonômíeo. Saltea
emanam dos comícios, onde os' dor dos grandes órgãos da (l

cidadãos podem escolher sem pinião do Rio da Prata, logrou
petas os seus mandatários? o general Peron uma catego
________ � _

ria à 'parte,' no elenco dos dt-
rigentes mais funestos do seu

país e da América. Entre 05

libcrticidas do ccntrnente, não
se conhece outro que houvcs
Se exterminado tantos ínsn-u
mentos' da verdade e' lla opi ..
níão independente, quanto o

chefe do executivo portenho ,

Os jornais e os radias, que já
eliminou. dar'iam para alfabe
tizar, em poucos anos, o resto

da, nação argentina, que ainda
não sobe ler nem escrever.
Do pont�de-vista economí

co, não existe na htstoría ar

gentina dos ultimas cínquen
ta anos, catástr-ofe igual à qu�

representa ii administração ( ...

Peron. Reduziu a escombio.
a obra dos seus antecessor .':-'
O malfeitor político é íguaí «

"

desassisado admínístrattvo.
Um equivale ao outro. Sabf:'"

TOQUIO. 11 (UP) - qual 'o aumento do preço {_;".
URGENTE - O GENE- • vida, entre 1933 e 195'>
RAL JAMES VAN FLE- 400 %. Isto Significa apenas ,y

, ET, COMANDANTE DO ma hecat01nbe para o povo a':
OrfAVO EXERCITO gentino. O orçamento Ietíeru ':,
NORTE - AMERICANO do ano vigente votou-o o Con-
INSPECIONOU NOVA- gresso com um deficit de 750
MENTE, HOJE, AS LI- milhões de pesos, Tenho em
NHAS DE FRENTE A- mãos. aqui a bordo do avião
LIADAS. O GENERAL em que Viajo, o ultimo balan-
VAN FLEE'l' ORDE- cete do Banco Central Argen-
NOU, MAIS UMA VÊS, tino. O meio circulante nacio-
A'S SUAS 'l'ROPAS, nal, em 15 de abril último,
QUE CONTINUEM MA- já está em treze 'biliões e se-
TANDO OS COMUNIS- lecentos e tres milhões de pe-
TAS ATE' QUE VENHA

. {Conclui na 2a. letra Al;
o ARi\llSTICIO. DISSE
Q UE OS COMUNISTAS 1----

-_ '-
�--

AUMENTARAM BAS-

iA�lt 8t�p!��:Rri� PROPENSO O IRÃ
REALIZAR ATAQUES

I ti
It MDDlflCRRDE IMPORTANCIA EM II U II

QUALQUER SETOR DA

DR 1II111H'DE'FRENTE. t S ii A Ü

I

OROENIDIl·1l
MATANça DE
COMUNISJIIS.

cla

,.� eNR''l{n

_ Si não houver um a,

'l'EERÃA, 11 CU? I --- A�

c:Utu!tl\l_se os indicias de

que o Idi rs1.á, ugQra, U1HJS

prcpenso a modificar "U<1

atitude de. in [yan:::.igéncioa.
com 'e�,pei,<l ti SU3 .Iisputa
,perolifera CDn) a Inglur?t 1,'1.

O se"l1ê.l'lor 1t.Iartin I)artaiJ�
presidente da junta de 01·:1_

cionalizaçiio do petrÓ�co, d"'.]

um 5'n:11 significai ivo a es.,

se !'espeitO, {Ia falar, hoje,
an�e o Parlamento. Disse o

senador que 'o Irã, deve
T�:-�1iZ:ir ncgocfacêes com :1

lnglUt€-r:ra e outros. gover_
nos j'l1i{'re�sados 11a nqu1si_
ção da peÍroJeo. pn'�n, O

senador- DaftaH aJvertiu:

cardo, tBri?nlQS que p3ra:L.

Zal' a intlústl'Ía petrolífera
do p?-ís."

l

Moscou proporá uma

reuniãodos6grdnd
comunistas dmêses na Russie

11 (UPj - o
comunicado de hoje, sôbre
a Conferência de Armísti
cio, anunc'"la que a partir de

�

amanhã, uns vinte repre
sentantes dos "meios de in
formacâo noticiosa" serão
autori�ados a acompanhar
a delegação aÜada para
Kaesong. Esses correspon
dentes e fotografos poderão
entrar na área, mas não pe
netrar na sala de conferên-

Varios rhetes
China e Estados Unidos -

depois da cessação do fogo
na Coréia".

LONDRES, 11 <DP) - O

I"Evening News" anuncia,

I,
em grande "manchete"; que
a "Russia quer uma confe
rencia dos Cinco - Grã- O redator diplomático des
Bretanhá' França Russía- I' se jo rrral diz que "o objetí-

_ _ '-":'_-- vo dessa conferencia seria

, :,
--

� I chegar-se a uma regulamen-

fi hld II t d' tação de todos os proble-

.

i

ereOulua. a ��O. �U1 ome ros ue r! f:r��;��t;�t: ,���!g;
listaoeia à Hl�loS80. a t ôm ie a I ib��::1fi;ff@�;

.
WASHINGTON, 11 <uP} � O "Washington Post" publi

ca, pela primeira vês, um clichê fotografico de mais poderosa
explosão atomíea desencadeada a 6 de fevereiro, nos Estados
Unidos, nos campos' de experfencía do deserto de Nevada.

O jornal'diz que a Comissão de Energia Aiomica., que au

torizou a divulgação dessa fotografia, em cores, não formulou
nenhum comentatio a respeito. O jornal acrescenta, todavia,
segundo dados proprios, que a explosão foi percebida a 900.
quilômetros de distancia. Segundo os peritos, foi tomada al
guns segundos após a explosão. Um centro branco luminoso,
indo até o amarelo, representa a região onde a bomba explo
diu. Os contornos azuis e violetas. na perferia do referido.Io-

,

" Conclui na 2.a pag, Letra C

"No espírito dos dirigen
tes soviéticos a solução do

Iproblema coreano poderia
ser encontrado no quadro
'·de uma regulamentação da
paz mais geral. E' possível

: que Moscou pense uma vez

mais fazer figurar a ques
tão do Pacto do Atlântico na

ordem do dia de uma even
tual confer-encia dos Cinco,
diz ainda o redator do jor
nal conservador. acreditan-
do: "Nehru, por seu lado,
elabora um projeto de con

ferencia de Sete Nações, ou
seja, com a India e Egito ao

lado dos Cinco Grandes. Es
sa conferencia dos Sete po
deria se reunir em Nova De
Ihi e Nehru consideraria im

portante encontrar-se a so

lução do problema coreano

no quadro' de uma regula
mentação geral das ques
tões do Extremo Oriente.

TAIPE', 11 (DP) - Noti
cias procedentes de fonte
nacionalista asseguram que
altos chefes da China comu-

nista, entre eles, o chefe do'
governo, Mao Tsé Tung,
conferenciando com o go-

-...._-�,- - --�--

, ,EXPRESSO
BLUM:ENAU-CURI'l'IBA

End. Teleg.: "LIMOUSINES"
AGENCIA BLUMENAU

Rua 16 de Novemllr" N.o s1.1

FONE.1002
PREÇO! Cl'S. 151$,00
ACENCIA CURITIBA

Ru<� 15

verno soviético sobre a fu
tura pol ítíca no caso de que
fraca:õs'cm as negociações
para cessar' fo.go IH\ Coréia,

Ji'ef'idtld, Espinh:1S, ,]\lD te.

chas, Ulreras C nf'Uin;:,f,

I<:UXIl.1, Im NOOlTEllJ,;i
Grande Depurativo
do Sangue.

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

I ,I I l' �1�-I-l'�-- 1.-' IkJ \;'�� I À I

1ãltá
ele

apetite?
TOME

...

I'o,!eroso estimu
. latíte do apetite e

.la,; 8ccrt·.;ões gús·
trie"", à base de

palmito arnar

goso e outrOS

-vegetais fa-

,

Um produto do

fi tABOR,uOillC liCOR

LI C�GAU�;�VIER S'��V"
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HLUi\lENAU, 1.2·7·l!�ál

o P o R-T UNI D
� -

i
- "

imp8ratriz e a Millmaison. (>lld�

Napo:e;:[o a V:1i vi�itar de vez

��--�--- ___.:_-�-- I C111 qun-do .ern mem,ona. do: qum-

B I ze anos que viveram juntOs. I. ! Wparflndo�s& de Josépblni> o
-humor- costumeiro, o Chefe do' "'. ,

f,ESt300 Maior Geral das For- imperadoP se despede da' sOrte.,

.eas Al'!nadas_ recu�0l!·se a fé\- Sua pstrela ,emp!lJidece. Nos mo,

7..:1' declarações a nnprensa, t �

dezespero el'a s�

JL'_\.dízendo: men os oe ,

.

- ",Tá fal�i demais. 'Agora põe H 'ajudá-lo. Foi seu de�:Õjutenho ')ue agu-, Vou descan- llarólbar do StU deSterro na Ilr"� Ide E1D- )'í�1" encontrava-se r..lrl

to do�nte, c veio a falecer 0111

Imaio de 181!,

!

MUiTA AteNçÃO:
,,_ i.'� d..reild!t:t'.lIo BlilUa ... li!tl�
.�dGli ti Wl!ll�., l.tJrCo .. 1>.>iJ;''''� ti.
Jí..!....ll'i[o XiiV!6t,

li - () C<t�M." dó Alaatr'S,Q XaVhIt II !fi

tIidfiu Illildlc!1lll"ut.. t"JLLtlíttl t>6lik li

llfíG1ga&çl!Q <la CogUl!.O da,AlmiltM. JICIl'
�iit\ ii e únioo Cognae leito 11 bl\lO$ da
..._il'i1Q q lEI tem IÓI'lllUla. medlcinal.

I:- A @1t6ác1& do Cegnae de AJea..�
XriYi&r res-ulttt, pois, da sua fórollUII q;;:�
rtótlll6 vlllio_ .lemcntos meillc1IiAla:

00) lI"...t............ ,.r"j ...d .....�. .. t....U
fic.suJ.téa dÕ8 pulcocf'.H .. OOüi4. &li.
Clit.do ia .. �l••nto ';e udn.

lo) Um ".....de e..lcil'ic",ut.._
• hfpofo1lfit.. d.. eálc\g ..

I..j DNia OX!_k:(\.l6l"E.l!1t.é4� r:t �

�11It gJ&;a:ç{ur....
01) U "' a ..·"...tü'.nt.. dá_
........... D:UdUDilú.

, - O legllimo CúgnB.c de Al""b'lo
XIlviar DÓ é 'f€lldlda. portanto_ "lU f!l'"
!!!d.elBa li dtogarI8.tl";'porquê - nlo ...

� - 4 remédÚJ II ooma iii! hI.t

pede li6I' nnd!dô eJn ont:l'c<! I�

encerrado em 30 de

Ouíd e p9rdcll nrmantc de �[,l!,

c:ih{-los; <{'"cQve_os sempre e, s"

nãO oe tem COl't3dCs, areje_'j':

I
frequ�ntemente, Refaça, voce

mesma, o F[lU "mise em plistt•
Seus cp.be:o�: d�vem ser a '" 1

I g'rnnde vaidade durante o -em,

I po dc' espera.

I Cuide ignalmenr:; de sua

te. Não fique trLste se o seu

I fi? S:' cobre ,te sarda!': a fiJl g

cara desse período des3p::ncc:'
c::Im. o nascimentO do bebê, CUl.
de ,I:JS unhas para que fStejam

• s=p,e, rigososoment€ JÍTnp:l""
Enfim, pense no equilíbrio

nervoso de s2u bebê; é de voe;'

qUe ele' -depende. SeJa aJegte,
svite ficar irrit;,da. cvi,,, fllti
gar_se nervosan1ente; quanta
mais você s!:' se-ntÍr calu13 e tran_

quila_ lliaJs seu hebê será Deu':

V�ii

as quais íavorecínm
a oco,'rf-nci.! de sucessivas
üUltas do leste, prnduslndo
nos estados nerdestíuos, in
clusive no Ceará, nebulosi
dade baixa (stratocumus C11-

mulcnímbus) , em média
(aliostratus e altoéumulus)
com chuvas que variavam
de intensidade - fraca e

mederãda. Tais' eondicões
slnoticâs 1e";ú'iam o espe
cíatísta de previsão do tem
llO, pal'a o D,ordeste, a pre
ver C'lUvas em Fortalez3,
no!,! di.as 7 :t 11.

'

at"t�to de '''",,',,' '" I
Se;;und{) - PrOteStal' CODt.a .1

'

resoJu<;â::> ministerial que fI l_
'

gl'antemEntl" contradiz a,� rei
terlldas decl�rações das autor._
dades: competentC$, con,l(n�ndo
com d�sc:th'da exigêncifl inccns_

tituc!'Üna:, o ':lt?St�do de ide ..Jo_

gia;

1951'1054;

senhores acionistas, na séde social, os

o artigo 11, 99, do Decreto-Lei n. 2627, de

A DIRETORIA

saciaç:'i,o.

I
I

I

I
i

ueo I{ DE t
I C:\C.\U X.\ "JER I
I PS.\I'O COIl! St'CESSO 11.\'1I l\1 \TS DE MEro SE·U.:LÚ

-I
I
!

e jurldicamentet sendo res-

o

ordens de pagamento, che- mal d1 explDraçâO, e antros lan,

çamepto>, Jlo)'m!lis da AIOe 1";_

jam feita!" em fSlahelec-im�n'f'i'l

t2 ]l\.)C' pl'ór)ji'1s SC1CIllU:--i �lr u'-:i_

lic, como c:Jnsu!1Ildou,' c1�qu:l.J
que .son10s f:.n'çad:Js a cldqu1J'J:'o

Aeho qus noss')s naY10S eStiO
�n I'ndo lJ1UitO r ::Jl:CO l q.le �e

se lue"'Soral"_lnOS a si'Lpaç;'IO .:1-

lU:l1 d3 nOSSa navegação� 1( t:1

me" ma ;OJ' lUCI'o c pos';bilidac,e iflf� Ulll aU01cnlD .10� n)R�'ílin'\os,
IHm 1l1;ljOl';I<;:io tl)s [1 Ci {"', CO�,10

Iso ln"ão Iii enl.
'

Essas medid::ls, entrCtnntO,
são CCHl1p1eX'3S

t
(l€p(ond�":n(!iJ \.le

lIlultilüas pro\'idêneias quani:J
j

aos lJOI'tOS, canai;:, rf'-p,II'OS dos

fiavins e nlCSn10 tio renpul'c:bt;l_
lYlel1,O da 110�Sa frota lnercall:�.
ESlamos arraVCSS:ln<le um J)C\'�O
'lo dc' Facrlficios ccma bem �-

() l'r('sidenle,

c"ntuOl1 o presides; e
blictl I!J seu último

da irnniano.

L

dos livrDs
escrita e dos dentais 3tOS dos Tesoureiros. devendo dar_parecer
hali\nços e contas apresentadas,

CAPíTULO vr

Das ASsembléias Gerais
Art. 16 - A Assembléia Geral será convocada, ordmàl'iamente, pa
() 11m previsto no mi. 7" e, extraordirJ.riamente, pelo Presidente ou

SORTE1o REALIZADO EM

:W DE JONHO DE 1951
Combimt:;:ôes Sorteadas

PLANO' - 21 e

PQP (JI��
JJO Q,IC

30 ANOS
1"UQ
J !Vf Z
,

PLANO - 12 ANOS
VU'f CFV PUS
RKQ UFV ORE

FAK
EYD

de

esttlt!ltOS, "
Blumenau. 15 de fevereiro de 1951.

'LUÍS REIS - Presidente.

MANOEL PEREIRA .JUNlOR - Vi�e-Presidel1te
JOSE' GONCALVES -:" 1.°. Secretário.
ALDO B. DE MACEDO - 2.0 Secl;:etário,
EVELASrO VIEIRA - 1,0 Tesoureiro.

VI'rORIANO C(\NDIDO - 2.° Tc�ol.lreiro.

Indo a lEu <1" St.l nroeurem o HOTEL nos VIAJANTES,

{I mais (·('l1lm!. Cozinha � qunrvos de primeí ra ordem.

Prnprlcdatle do sr, OTAYI-O TOl\lAZI

Lenha picada. e<ih· 1'2 i, domicilio,
InfmTi1aç'(lu; CO];! o -.r. .Ioâo Wí ler-d ing pelo Fone 1371

�-------- ............ - -_....._---�

c�mil!hon('f'-' FOUD V-S, em perfeito estado, com
capacidade para LIJíH; a } ,51tH {j t. ;10:;, Iazende-se l1egó8
do, tambóm. com {,atI";; Cálllial",nc'{c n,�IHH', Tratar na
Padaria Vi,IL':.�,it,;, em Ga�lJ"r.

Portaria do d�a 10 deJulho de 1951
Iíei'(. i!j._\ iJcelie:. Pi·cfeito l'!l!!1:��ifLd dE RluUlenau, no uso

�lt_� suas ,\tioihu!(oüc:"l} e

'1 elido (o,1i \'bl.· .: i!lc!ie,u':,,, (',; (',:l!l!ti':l ,\IUl I Ieipa), desta
l!:tia. !(::-,{,h'e:

(":.{!.TI_ C{Htlis�J.o r.!!�Ll 5>�lhl'_'iaI, �u.ü!,()st�\_ pelos Senhores
lllgo Hering, l\L!u!'it:ió Xavier, HOlH:l"lt'j 'I'omefin, João Go
files. i\:.!ltônio ii{i.},hert e I· ul \:!H LUln1!!n:iü:er!er, para estudar a

QUt:;,t;�i,; da carne \'c',;e com relaeiic ,t recente alteração de
ih'eç:O havida. ;U!�(Jd:":!lltlo fi mesma ;, promover entendímen
{!IS c acê rdos, bem cu-uo de apresentar sugestões e propostas
rLU.��:' a sotucãu do prunlerna,

n::i:CH.lO üElm:r: - P'ref'eito Municipa]

....

e a III

Íl':!Í:t1' Jm'lre
ela Catc·ia .

seus Sofrimentos Não Vêm
da Y�lhice, Mas Sim ..

da Má função�dos Rins
«to deire que subsu'nc1aa vcneno-I b� Uui, (Pl� - r..Grr;'!alirllndo _
:t:t!slSeltCUt!lulemenlscuolgf:nl!llno. I funçõe� dos. riIí:'l: -- Í!l1I.Je:dern ..
Pun!u� $.e � �ah,() dú� ma!::s OCf;.- 1 acúrTIu!o de sub!ltAr!ciB8 veneno&t2$
lir:Jladoi p�lo n18U funclofiam�nto t nc org'anl�n1t)� Não �escuide d.
dos r< UI. Use o remédio que mi'l SUl! saüde.deü:omdu seu ')r�l'lnlsml)Ih"rca de J:'csso,,:. usam. ". Pllu!,,� "ofrl"r a� con��qu"nciaa do mail
Ur'.i. Ji?'eit,as �. hEi.e doo !,udelOS2.8I funcionamento doo! rins, U�;e le:ll!i

i'b,:,t"g dll�rét'C:'8. de�Jf!fétantés
I demora aI!< f'íluT.u Dr.i.

r d1ssolventes do �l::ido UriCú. a� • .._
Pílu!.tll Ursi cúllst'itucm " mais! As Plloí�:ii Ursl St!� ftõ!te;s
lOfic"" h'atamento das muJéHins I

Cr.Hn 6 pode:�s1'l:S plUfltclO(
",naia e da bexiga, defendendo. Itllildl!Cll'ltilJ1;
! !�im. ""ti org�n1smo contra !IS A gra..'lde efic&.clll dali:Pllullll t1l'llh
"tol;;c;;çõe;s pi'ovw'entes 1,) m"u I já c,.mproysda por milhares dI!:
Cu 'Clonamento do� [in!. NãrJ �c·1 petso8a, deve'se à !ua fórmulâ !liil!:
e.t( u�c.a de: aue s�us nns prech.:.Ju't qual foram SS50CISds.1t de umA ma.
fw. �Ionar nOrrnétlnl�ut.e pS:fa que � :leu·a fdi% � Cí;:lftIfic�1 ti preciosa.!
lU., ':;;úde tÓ'ja perfeita. QtWlqllCY I plantas ete granlle valor terapêu.
Íl:!cf'llaridsd.-: nesse íuncion::omen_ : t ico e à SUl! rnoder )fsxima técni ....
to, t e'lre li:tr combatida sem de, de ["bd<!i1ção. V .;çalt lIO processill
aGa com .. � fam03f!! Pílula. Ur�i, de cmM:4.'ntr"r;!(J à b .. !%:a tCfhpera
E 'f

•

t t • [ura, li:l'i Pí!ula� Uni mantém.V.,e "';; 11'1$ ra �s CQu"tlaOIl tq:r;,;:; Cli! princípio: IltivOã dai'p'll!c- mau • !.l."�!OnC;ll1.;,r,tQ plantas que lI1:ti complSel'n. D;;!elo>; rml> I serem a8 Pílulas Uni mn remMio
�r!t,e 03 :nuitos :n!l�e:.provenien-lfjI!e incontestánl valor no trll.t..�
te2 du acumulo ü;::' toxma: no 01:- mento dali molé�ti"'lJ do rinl e ..
fanJ�!11') em cün�equê.ncl" Ü':; m",u I b:xig:a. U:e-a. e comproVI! ta_
fu,",,,"'uamento dos nns, os malS bem. os bel).êfico:; resultadOfll dêalle
Ít �qu, ntes �ão: - H'll�'l1ati!jmo, I ótimo produto do Laboratóri..
f.rrritisf11Q, á071H d., cabeça. Licor de Cacau Xav;er. As p!afttq
�ontein",:, dore!' na" c;u:feir.f13, I que compõem as Pílulas Uni .io,
d"',,�n!n,o, junt,,:� inche;c!_",s, in-/.- -ara. Ursi, Abacateiro, Q.....
�'11õ1! .. nerVO!1l5mo. L1we-s,", I br-:l Pe1dru, Cip6 CabeI�
p<J'" dês�e$ m21e, u�nnáo aS Pilu- I Cab.. lo d<; Nilho e Cilil/ll,

t_ remédio �OlH);n:u:;o pCT.
, -- - - -- �------

--��-��-���--.
"""'''* _- ---- - - _....

,..!:lIi1lf!111!IIWIWIlllíIHIHUil!fl!I!!illmliimlrlllll!:lImllfl!!1l!1!I1IImm
=

II E IH Ü IG R o IDAS' s::::=YAinZES E U:U::;ERAS
� D.1S I'E::1NAS: CH!r.S sel:l operação
= lJiSPEPSIA��, PR�SjiO I1E VENTN.E, COLITES,
- jL\1EBL'...�";A, I<T3SURAS, COCEiRA NO ANUS
= f'On_�('rlU) PULT�WES, RINS, BEXIGA, FIGADO
-
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declara que, n(:'3
três ulrímos 'meses, 'Os EE.UU.
forneceram a.Qs: s�us rui'lldos
melo mChã{) de toneladas de,
petrechos bélie,os O que eleva �

um milhão e' meio de tonclad3,'-l,

nlções, etc.
EM PERIGO O MÚNDO

LlVR'1
�Ys$e mQ,is que � inflação 11':.1.

meneou em 7 biliõe3 de dólat"�s
as despesa� cot;1 a defe<!3. e prévi_
ne que os EE. UU. e t('<10 O

mundo :ivre' correrão perigo se

o, c�ng"esso to�ar ai.' gestõeS
'de pnz na 01>t'.ia como siri'::!l pn ,

ra matar Os contr{)!es e reduzir
S'Il despesas com nrmnmenros, A_

crescenia que a Coréià é "a.penas
. \,

um ep'sodío" -da pugnru pro"oil�
gada COm o comunismo e que, a

:) total de materiais militares en, qualquer momento POde r-ebsn.,

tregues (l es:ses, pníses, desde quo tar a tercei,ra gu�rl".a: mundial

se in;c'ou o ·plano de rearmn, "em qualquer p-�to de períme.,

,mentO, incluindo aviões: e uni� tro do Imperio sovíêtlco",

drldes navaís, A maior parte dê. Revela qUe nos ulfímos mea" �

a, Europa Oc!denta� aumenion

muito suas defesas II pcdezío «:

conomlco, a ponro de atu,"Ijme,'_
te esrar exportandn pa!-a o re3-

to do mundo mcreadortas no va.,

lor de: um bi'lii.o <k dólares por
fez '''notaveis progressos no tCi.

reno <Ias armas aiomicas". :Men
eiona a prOPI'S,it"l· que bombas a.,

Ses materiais foi enviada. á Eu_

ropn Ocidenta'. e -d resranee fi

Grech, Turqui.a, Iran e Ex.t;,!l.

mo Oriente. Entre es!',!' mareríal
há 4.000 tan�ues e veículos d?

combate, 2.700 pl.'llns de arrPha_
ria 17.000 ve'culos de uso geral
850 aviões, 175 unidades nava ls Truman enviou ímedíaramente
'e uma infinidade, ·de armas Pç_ o J:>e-lator'o Wilson ao Congres_

quenas, morteiro!';!, basucas, 1'l1�-, SO, fazendO_o ncçmpaníiar- de

mês.

IDo C���"��� ,I,�dustria óe São Paulo 81A
J' ',.

'

FUNDADO EM 1889

J: SÉDE: SAO PAULO: ESTADO DE SÃO PAULO
'.� CAPITAL .. Cr$ 150.000.000,00 inteiramente realisado

.: iil,
.'

Fundo de Reserva.. Cr$ 102.887 .244,70
,,� , Fundo de Reserva Legal Cr$ 30.000.000;00 inteiramente realisado

. t_" Lucros em Suspenso • Cr$' 14.254.:489,80 ... ,

• ,�.. '. B�LANÇO' El\i( 30 DE JUNHO DE 1951 .,..

_ ."p;",N"I.!J;iiiO.:!!o·�- .. -��'�""","�""''''':-'
'

��

G-EXrGIVEL
DEPÓSITOS

OUTRAS RESPONSABILIDADES
Obrigações diversas
Letras a Pagar
Letras Hipotécãrias
Agências no Pais
Correspondentes no País
�gências no Exterior
Correspondentes no Exterior
Ordens de pagamento e outros créditos
Dividendos a pagar

NO
. i'iracico.ba
l'res. Prndente

.

Ribeirão -l�ret\)

llio Claro

Salto
Santos

Garça.
JallOticabal
l..ins
'Marilia.'

Sio Carlos Ta-rOI!} ritÍl!.ga.
S." João da'll. Vista Ta.ubaté
S. ,fosé (lo R. Preto Tupã
São Manoel

.,

Valinhos

Sorocalia'
.Tannbi

Va.lparatso
VQtuIJQran;:a

I
!

J
I

75.'75".620,20
117.246.122,30
17,.749."iH,"O
27. 003.713.80 236.55:3.927,70

FUndo de Reserva I.egal
Fundo de Reserva
Fundo de Previsão
Outras reservas "

134,432,104.:20
252.592,00

1, '1:27.970AB3,50
153.569,30

272�1175. 871.40
23.035.909,40

à vista e a curto prazo:
de Poderes Públicos
de A.utarquias
em 'CIC Sem Limite
em C/C Limitadas
em C IC Populares
em ,C/C Sem Juros
em CIC de Aviso
Ontros depósitos

1.627.587.102,70

331.132,80

«A à.nista - [lI'ossegue
.

parec-er - em favor de con
tribuintes como a existente

a prazo:
de Poderes Públicos
de Autarquias:
de' diversos:
a prazo fixo
de aviso -prévio

Outros depósitos
Letras a Prêmio

51. a05.4H,10

24.071.548,90 1. 703.795;258,50

74.917.908,50

(

.

1JLUM.ENAU. 1;Vi�1�51
...--.--.-----...;...� --------------- -,.--'. -_- - .-_ -_ ...._-�--.

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

--

." '

uma. nct']. em que exorta "os le-' d:lr.ern_llH; as (lslrh.!!!; lnedhlas

gisladores a reconsiderarem 3" de. .contrc'e de preços, 531a,'0;;,
modificações introduzidas na, :�l alugueres e erêdiio que deseja.
de prOd;çâo llara, a def,,:;,ü, e .1. I

,

'

,

SQUIBB
frodu(os fsrmacênficos desde t858

.

CUIDIDO COM A DISENTERIA!
A disenteria é contagiosa! Se
negligenciada,é capaz de causar'
amorte. Seu médico pode curá
lo, mas não espere! Se você

,

demorar, o tratamento pode ser

lento '� difícil, Consulte seu

médico o quanto antes, si
sofrer de diarréia frequente.

FILIAIS EM OUTROS ESTADOS
. "'�!Jll�arana
Hlllm�ll.tu

Porto Alegre
llecife

C,i'ritiba Rio de Janeiro

Londrãna satvaüor
Paranag uâ Vítõ r!a

l.}Qç()s de Ca Idus

v ()

:..... r.,:," "'-._.• ,_"."I.,.;_

150.000. con.oo
150. 000.000,00

30.000.000,00
10�. 8117 .244,70

'

...._-

282.lHl7.244.70

19.728.919,20
n.477,70

660.230.1'14,80
223.046.429,50

5�:��g�g:�g
40.696.4!l9,50
24.38'9.725,00 1.034.429.647,60

5.272.779,20

198.163.849.50
62.503 . 863,40

265.940.492,10

274.528.039.20,
44.831. 520,30

4.085.466,50
69.506.676,70
9. a06. 251,40 402.757.954,10 1.703.126.093,80

Contas de resultados

H - RESULTADOS PEm)ENTES
31.251,751>,20

I - CONTAS DE COMPENSAÇÃOcontas '--

41l9. 552.522,20 '

5�3.602.496.20
408.199.581,10

, 199 .059.036,50

Depositantes de valores em gar. e em custódia
Depositantes de títulos em cobrancas
do Pais

.

366.076.069,50
do Exterior 42.123.511,60,'

Outras contas (Contas de Ordem)

403.199.581,10

199 :039. 036,50 .1. 640. 413. 636,00

3.657.660.730,70

E - CONTAS DE COMPENSAÇÃ.O

1.6�O.413.636,OO

3.657.680.730,70

1.033.155.018,40

DE1.\'lONSTRAÇAO . DA CONTA DE LUCROS E PERDAS EM 30 DE JUNHO DE 1951

DÉBITO CRÉDITO

S ii.. L D O
Não díatrIbutdo dos lucros anteriores

PRODUTO DE OPERAÇõES SOCIAIS
furos
Descontos deduzidos os que passam para o semestre seguinte

22.070.5,00,90 Comissões '

Cofres de Alusuet
� .•68.672,90' Operações de Câmbio

20.!H6,320,30
LUCROS DIVERSOS
RENDA DE �APITAIS N�� EMPREGAi'OS EM OPERAÇõES SOCIAIS
RECUPERAÇOES - De débitos Iançado; em Lucr"� <> Perdas

'

2.996.997,60 _

585.000,00
13.778:054,60

738.135,60
,

53.377,00
'

6:910.933,70

56�.019,OO

1.7ú5.4I3f),(0

9.000,000,00

1.7G5.(tl9,40

1.4l�.!:375,50

3.000.000,00

200,000,00

SOO.OOO,OO

15.GB5.:m,00
,

H.25-l.(C9,BO

'" ' .. � .i. .....

12.273.669,00

7.331.;;36,]0
a6.350.914,flO
'5A12.31l'i,90

2�.OOO,00
2. 5.=il :256.50 81. !iH. 3!)3.�0

530.822,30
4,. 1l4, Oe3,40

3,:;ilB.70

•

",
-

� ... 'J •

-

..._.
- .. 56, 62r). 566,90

.

Gerent� (a) Eduardo de .o\zevedo Feio
Contador (a) ,:Angelo Orestes Barbuy

C,R.C. 'SP. N. 2.744.
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la permaneceu $l;!mIíte uma tera

lla }';mbrDnQa na h1t'D1oria, ,J,)

[mper-ador. ExiJnrlo €om Sta. He.

A moi-te de Robespierre .]P" :1-

"'e�:ht: a liberdade, Barras
mina o p:d�r. Em seus salões

ela é apr.('sentcl(l:l H um j'W(\!",
",w.cnte, pohre e amh'cio:,o mi

litar. Ele s" a.pa.ixona doidamen.
te pe�a bela senhora. Semauc's

_UVROS E DUJORES__..._.._.......G__

D· t, I
equ: e rara 1

lena, ele IWOCllva ",,,zelO s\?guid:!'i seh -caS�rmelllO ·com o VÍSCOIH1(;. !lO Os reccncüla por um, curto ,�.

aquela que foi rlla:ment(' o gra�l1_ dE: Beaühurnais. Dois fj�hos de s, paço de Tempo, e [lS.5im mC,lLC

atribuida vi_ sa somenie p.Qcr uma qUefltíiE' de r..

Eugéne e·TiGl'lom,=,' nascem de"_ mença comum. (1) marido f·;i

:M:úíiO :iovetn, na ilha ·de 'lrf:,l'_ Sü uníâo bastante ]Jl'eearia. (1 pr�so 'e guHh()tln{,do . .ros{ph'n,�,
tinicn., ela já se rEve'ava ince. visconde era ínconseanro e alem" isolada num" prf são ,

trava -2.

ligeme e sedubl'u. Em 1717 ',,'(1 ao mals, .Toséphin:-: nno �enti'J.

t
�ações amistl>ErlS com Tullien e

Separam. Barras.

mais tarde, esravarn pusfhlDS. Ela
tmha trinn c rrês anos (6 an"'�

mais que ele), pru-eeia um pou ,

co i'annda e sun reputação nâ
era das melhores. Dois dias ap(.�
{J CilsalnentO, nnlneado com i a ...

darne em chefe do exercito rlo

Italia, Napoleão par-e llUr;l

cumpo ele batalha. A� cart<"s qll o

eSC1'f:VC h mnlhcr f':lO ardenres
e sincerns. Pede.·he que vá ."

S-ll enconu-o. Eh} sempre encou.

MOR.TE DE ESCRITOR - Conta Büland Dor'gules que o

seu amigo Léo Larguier. o poeta recentemente falecido. pedi
ra poucc=àntes zie morrer que lhe colocassem no caixão "um

grosso dicionário cheio dessas palavras francesas que êle ama

va tanto". O desejo do poeta falecido i'oi fielmente cumprido.

ASA RAIZES DA ARVORE NEGRA - Em seu livro
"Alimentacão e Nutrrcâo", que conquistou o Prêmio Nacional
de Alimentação e acaba de aparecer em edição do SAPS, es

creve Dante Costa:

"A meu ver, a atual situação al imentar do povo brasrlel-
1'0 pode ser explicada como a resultante de quatro fatôres em

estreita cumplicidade: a evolução hrsí.ór ica desfnvorúvet, a

est-rutul'a econômica Irnperfeita , a pobreza instalada e a desc
rducacão mantida. São estas as quatro raízes da árvore negra
du desnutrícão do povo brasileiro".

.

L1VROS INFAN'l'IS � AS Edicões Melhoramentos acu-

bam de acrescentar mais dois til ulo� �( Iista jú longa de SGU':

Iívros .in í'ant ís: uma astronomia para criança". de Elona Fon
tana, in titulada "Outros Mundos Além dà Nosso". traduzida
do original nortc-amer icano por José RE'is. e "O Contador de
Histórias", de Vivaldo Coarací. Neste último. hú histórias an

tigas, conhecídissimas. como as de Ali Babá ou do Faquir de
Voltaire e outras bem novas (inclusive uma sõbrc a Shindo
Remei I, tôdas narradas com muita graca e fino espírito.

.i

II 'I li,I,L. Depois ve111 a conqu;'(;l
elo l�gilo. Aind:l 11111.1 �"-·pqj'flC}ii'"
P"'�em. Jo'éph·nf'. l',d(,nd:l
admir-wJore" não s:lfl'c " llHSl·l.,

cí a rl0 l11'l1,i.1"'). Ei_Ia, afil1'Q, o�

tentando o 1:lulo de csposr lI.)

pr-imeiro conxul' uma

l':"llhn q pe1'ellTf'l' O"

y" ])3;:.
Benl:l

T\unf' rias L" d� �.LI"n1tii�i)n. E�]"

I? (.t"{rl'�l,v,:ngflnl"t!, (·oquele. s '-�-:'�

1" c l'n(';lllt�,j()1 a. Nal·O'cã'J l'r. III JPI
ovr- sou", �aSlos, I'f,p:1Jnr".,�;<. C1"C 1I I '[ll(:l. Hlwrt"rllt,O, ',:1 11:1') ,,) f I! i"" lbdo um b"'lle;IIl, .11.111("",,1 I'

ti . !ll"a � !Jal'c,,:::o .!efilllií','fl, m.»: I
I

(. 1",""P(ll'; de 'f' r1c'"i,Iit". :':)1('"'''' , Ií·"ll:li.1 B011;111•1'l",1
J

" .rü�"ph:n :'. g ,'.1
"

COt'-' d.1 iHll){:!r�Ltri7. 11 d;l � t) 0-

Pj: 'e mãos do h1:ll'ido. I]l11 1'101,

! 'c'lio ':e Sou xa,

i Dr�f'ui 1I0j·2 a thta. llUl?:kh
Tr1nscOlre hoje mai:, uma P·':· i é!" merrlna Irací fillül1l1[I t1,) SI'.

.. • �

�

:'J • ,

mav�ri'. de e:� Stel1Cl'l (la 111t8:'(,-,- Ant,::mio F81'�.

SUnt::> m"nilla J,me- Ar:ete, nPli.! .

Aindu 113; meSlll:l data
e,'d'l v.luna d'J Co 'êgio S�.grad \ I "ar seu nntalic'o, :irta

Família e ciílc:ta filha, do sr. B'_ i Zimmermann.
nedito C'lmpoS Girão. v'aj'1Dle I

I

camíuhava, Imagânon uma.

CRRISTINA, 1

P.\RA O CONCEnTO DO SEU .RA:QIO 80' A OFJCIN.\:

Nascimento f'l{lC;�;Of l'Il1 l''iutrt'_D:Jl}1(l. QU::-Itl'�-I
f110C' 11 �r�(Jis, no d"l 15 dt'" deZ:::tll ...

';1onclue na 2.a pgn. letra G l

GRANDE SORTIl\'IENTO EM VALVUI,AS Al\TERICA
NAS E EUROPE'AS.

PEÇAS E AC!';SSomo�, IL\DWS NOVOS
"�,, SERVH'O RAPUJO POR rmwo l"W'DWO

-

I{ua 7 de Setl'mbl'o, ·1 ii B

Festej;; hoje i;U,� cL'rnéri{li) nJ_
.

De.sde o di:l 5 do COl'I"Cl1te el'

talieia, O galan'e menino An.lrl�
I
contra�s:: enga]ftnac!o o 181' do

LUÍ!!, fCho dI) �·r'. i�..nd!é 8';:1·1J., I
�l". (}ênBsio M'Drrinh l dt� OH"'��e'-

contudOi' da ;"�('!l{:'a '{)i'al (!O 1:1 e de sua. ('s!:as' [l'. A,n:1:,
Banco do Brasil. .::om u nQ5C1ll1 ',nl(' de, �("I fll1·J� f

nhú PaUlo Hob' i ")

�.�e Vlcê lespera
I '"

IConserv
m bebê_�,,_� , _

A dar:: t:lB �l J;; �r';u_in�la [t pl.�

s3gen:. da 2!l,';-J:,[ll'io ll-al.:lliclC'
<10 S:' .. Ccrcirl0 eie Sousa SHlue: ...

m b nit
COlr�nt�, a("ha .... ::{� ,('1i1 • � ••�.t�-I{� __

'j

j
IJr (:0 SI'. TI lalT!Lt1o :1 Ll�'1.1P. �1_1

f

vi� ;��t��O��
Da. ;�';'; I' ll)"1.

I
Encontra_se dEi'de há dia� ��'l!

Ire nós, prcce,]:ntc do R'o :lI

Janeiro, onele milit:1 no ['\11>'0

FI'.Z anos S:lje o sr. N::Stor Fhi_ suoel'io!' O estimado jo\'en L;)
lips. -

I Pc-HeI' �JlhO dn sr? Vvü. D'l.
Complúta hoje ma's um ano de

Ir�ne peiter pt'opr'erilria de. CO�

vida, a. gentil Sl'W. Z,,1jt:l. Riba:�
nh�cida {)r�nização comcrcL11

de Oliveira, resid�nt, em União "Casa Peiter",
da Vil!ll'ia, 110 RSt'ldo do Pill';)_

d r,
n&. O pr�r.()Ho O l}iô

1 ii, b("lBquiS!-O ,.�onH�r(>jal:ile
bairro dã. V',jha" neSt'l. cidad"'.

Aniw:l'saria-se em dat3, de hOjf'
a gentil �,'\;. Ter: '-1JJ;a Peter.

mann. prendada filhà do sr. Os

mar Pe!l!r!n'llnn, eO'et'Ol' cstad,nl
em GaspHl'.

Conselhos de de 'beleza plr que não? elegancia
Sua ::ilhueta se c,'ré; engros· 50 lhe ,erá faciI 5ee:uindo estes

salldo, ::ua pele t3h-""í' e�teja siml)!es conselhos'-
mostrando algumas imperfpÍ- Esse período, predispõe às
qõcs. li: você está toda entrc� cáries dentárias. Desmini<t o

gue à .s�la aleg�ia. de _espcL'ar I \elho ,cdagio que diz:' C:_a��
um beoe e deCidIU nao

pen·1
fjlho ,_u8ta um dente a mde .

sal' mais Cln v'«idade. fazendo traiar sem; dentes ca·

Pois bem vócê nãoJ está a· riados ('ue são focos infeccio·
gineb ("mm; deve. Alguem sos. 1\IIesn�o. que náo sofra dos

'existe. pel:to de você, que de-I del1tes, vlsue regllbrmel1te o

. , delitista.
saprov!l esta sua atitude. P:l·
Ta seu marido, para seu filho

\
A constipação (pl'cguÍf.;a in-

f
tambem você deve, maugrado testillal� é muito fl'<.:quente
�� dificuldades da vi.da atu�l, n�s ln.t11hcl".es que .esperam b8-
l1car elégantc e bOluta. E IS- bf'. N;,iO seja lll·ghgente: tome

I
Nt'.da de mais prütico para. t:>

bebê d:> que um moveI para e:"

do

e�-I :��isa�i�jdr:'�en��eo d:�r:m�l�!
d� t�lc!) f:)bl�r ri ('9Ina OU nl� ;;.:.�

do banho, :lnde tambetn f;C3rií;)

PALA.Va.k\S'�
CRUZADAS

comum e nita �elTará mais

heca e:-rtos objetOS, O mo\;el, q'l"

PP.OBLl�MA N ,o :2119

ralho 1101ma:.
AN'l'ElS DE COMI<:!('AR u�r

VESTIDO OU UM 110UPÃO -

r

r. - Q.i.1alhl:.d.1�2, caS�tl.

4. - l'<,:'s.

C.'i rfio ), que sUfl s lJlusns deVt�ll]

se :thrir ü)C'l1nenl0 (vocc 31na

n1entará, é qn:l�e Ce,'\o. o behF• J,

Enfim que Yo·�ê não deve Em.

(Coi1�lui na 2.a pag.letra D)

VEBTICAIS

I - A=COY3,

_.
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tHílNTà PA'GJNA.

que d arào prO?3ú8'uirDenrO
pet:lcular c;,mp�mh:1

procura" .1','

(:011_

enqunmo fracassum de !'O�L�!_:l
<i.: a l'odnàa 05 el�ln:..'ntos {J�j E" o r ...

í.a l r za , No Hll'1.l{) f i

1- . ximo L�Ü!l inr;o.

31
)1.! ece toda :1:2D,:no,

,

b;.t"do o L�;t�!,i(_l:�tlnteS. p.._'l 1:': �!.'t}. nO'[l (':t..1p:l 1Ut

04 su'g'ntlo r0r�0- \.P'<-'JO .)e ..'021 '(!lJlê!:1 de !lrI:1l:�(:\S.

l}:ll'-�1Ç::iO� ela PUtJ part��f no, fl·'·
...

)

l!ntt,ln�J,
h�,H;'tjec.

-_ -
--
-

c;óes, ,O que seria

po1gant� >ê inéd!ro.

Q'Je o VaS10 Verde não brb ..

vem se: esquecida, não, ,;;érv;a�
r'o de base para q\l3ÍSq';.lCr p'>l_

lodos db "5

PCDna t) �) COll1 UnFI v.mgun. l1.�
do Un!ão� � �-t

mar-cou, SU1'gil :

l1{;Va f!'ü rn(l"l, (�t !H':fV.l Os 1.!..s

da;ftle-lu'::,:-=; D1f l!j()l dl'tlO?
r\j}' liru, ll:::Jta j .:!.q! ltq:�"

ccn (l'er<.!.f,,:ões �;:,bro. o 1l1.Jf ..... I!

BandeÍl'!",ntes x F'Iórida. ProzI'.
tlern OS J!i('olol'('� d:1 ItOllll,,,<,j.

'I

:que com o Bom FtC't1ro, ccnj:I:1t.;') pir"s. Nern

qu�. vem �:t. l'rfa!lendo_, nê"Sre3! i.:l;if) c(�rra::�

úhlrnos tempo,:. Mesmo que vi I Bas"aQof:

pre::8l" nos seus ;lcn�lÍn;as. n:f i f)ílà,,,'
1 í.'fO!'l.1:Jnc�'s

Llf..v(> cont'll' com a vitória !lft I dév:r!lo',; dizer qu

"Verti Cl'UZ c o cutro eStá .lo:�

clistnnci2do dois pontes: o Unl�;:>

As COis:IS :Ijl�,O!,ent,tm_��

do alvlvcrdc brusquense. Até difpI' ntes desr3 vez, püi� �cr"dr�

agora,
_

entretanto, Dirceu não I scJt lnu:!O lll� is cl;fk'j fi ta· "':::

l'etornou, ignorando-Si; onde ;"JS j�g:,r1(Jre� t!� Tes:o Ccn,l'a',
se encontre. f jii flue via�jt'ãa P;:H:1 Tlrlll'.),
r-z-x-x-x-x-c-x-x-x-x

RADIO' DIFU�ORA ITAIAÍ, com. suas 11 horas diárias
de, Irradiacão está ao seu dispôr. e. o numeroso público
ouvinte quer ou.vir sua mensagem de vendas.

'::��
Ganhe mais anunciando, torne-se mais conhecido .. ,

.

PE�' \ I'\'j E LlVnn ! . '

-,-- �

4 «pafelheirlisn QarUr.ij�
Com os dois Jogos 'eÍetuã- te: ao .bairrtsmd o

dos domingo pa�sadp, na torcedores. ilTlt�dof.. �Dm! c�l�renÍ<:'s, nos

Itoupava e em RIO do Tes- surprezas que nau faziam CIalS.

to, chegou ao seu fim o pri- parte dos Seus cálculos. Nunca se soube, também
meiro turno do campeona- Surgiram, devido a isto. :'<3 duma i ('ll1:.)�I·arla da sesrun
to da segunda divisão. A tardes tristes do campeona- do:�[. (;,'!11' luu boas arr�(',l
prim(:i�'" parte do Ct"rtame, to, cnn: inVfl�;ões,d� <:'.lii1.IE', ',da(�õL::;, Ti rI?:'; porcào dê' ve
sem duvida tÜgUIH3, esteve agressocs, etc .. Fulizmentc, ,Zl.:�; ;," d':.�t;l>, )l".-;S:lr.,m (_';�
(:111 destaque, graças aos 1'0-

I
com :l_$ lfit'dirlas tomadas

I
ea�>�l d.»: <iU', i!liJ

:;ll.ltad!1s surpreendentes; ii [pelu J.D.D. e L.B,D., desa- (j que bcrn

boa (�í.uli(�ade dos cspet�cu· par,eeeram estes feios m!on-jl?l'ogresó'os ver j1 [,:;1(1,.,_
los: as inúmeras. sensaçoes. tecímcntos, talvez porque Iutébol da ':i.'gLill:lcl d iv is.:».
,;er�.pr0 ,n.;110vadas e tam

bem &3 questões surgidas,
Rode-se dizer mesmo, "sem
medo de errar, que foÍ este)

qisputa a mais sensacionaljde qurmtas tiveram lugar
nÇ)s a,nos passados. >

,

_

Houve de tudo, insluslve
boas arbitragens, fato que

j não aconteeia em tempora-

l, das p�ssadas. Os juizes,
sempre com grande con-

fümea e energia, ,conduzi
ram

-

com acerto quase to

dos cs prélíos e se a�go de

desabOnadol' veio �a se con

cretizar, deve-se ti"iO somen-

COU na

� ainda noi- cirnu. in.victo .

Para ; 'c'; muito contrlbutu

produtos:

InlemclionCiI lhe oferece [ôrca -econômico
para a indú,trid; por intermedio' de uma série..
comp1eta de mOTores inclustric:is� r",lodelas para
funcionar o S!a�olino; querosene ou, Diesel,

H. P. até 180 H. p,

ª�.&

IS
CONJUí\HOS ElÊTRiCOS

A série de molarés Infernational
1:01l! geradores. inclui m�eki5 <:OlQ

c:ap';lcidade <ia 1 KW, até> 85 KW.
e podem ser equipados com, reg';'"
Iodar de voltagem II oufros insiru
mor.tos-_d., cotl!role.

\)1 {. :-,ênl p'''OCU '�n. r r,;p'Jrs-os fjl� ..

;1 �(�. que n:lo fÇ;S�-?lYl

t�('n iCOS,� l'CCUrS03 klaiE'.

89s'l de.crOr:1 não apB2�U o a·

o sr. '\-Vilson Sih'u
plf'nder muit" muita mesmo.

I
E· assim fin�lizan SU'l pab,tc:J I

C-:Jm nUs:-,'! j'eporwg 1'111. 1
..

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

, ,-- Concessio 11'}rifJ:
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l�oioóa�comlSs�o �ermaDeD� �D : 4' �Õn�rHSSo N;�va��:J:r :�e(O��e������t�e
�e Jornalistas à diretoria eleita �o iI. J. r. R. J. uma p.recipitaçã� 1Iuvi?l.

.. . ,. ..

t
�

I t t J' II ld -ldi1olon-a Pareceres encamlnhados ao Mm, oa AgriculturaCIlndell3 a eXlgegeul mIAus erla quao o ao a ��,� D. � ." ui RIO, 11 (Mevldloual) _ ma natura! precipitação plu-
l�JO, 1] (Mer;t! -

,- Lce�,!lHl_Sc .. :Ii� (lJ h-O Ge J._,,,,aLo, li;) q�al I rrme ir n � Ma n res.ar r
��.

O diretor do Serviço de l\le- vial, O documento em que
:1, c(}<)]issiio IH'núalH:,llêe (i-) louvo.Ls i Os pcrecr rcs da Div i., i!'l'C'S[rlh sol',lade{:,illc c aP':;·' teorologia eneamínhon ao o Serviço de Meteorolcgía 'RIO, 11 (Mer id.) -- Eneo:l_' "Nós, da Comissão 6..3 M'ar:_I,menlaçãa, VCStu:íYio,
Qu"rtu (\ngn'S'o ,1IJ;'; .J�ln"E,;, ,!i'o L!� Organ za-:;ão e As::;'sten_ ,\ dire!.::n··a eL'ill 110 ·:::l'ndicit:ü I\'linisti-o da Agricultura, 11a- trata do assunto é extenso. h'a_se em eseudos na Comlssão nh!:\; Mercanre, estamos vívnmen., transporte e e.jucução
r '." e l "ra nt s " ['crr:lll1e l't,.'�i'l_ c i a S'n.:licn\ da Deparr1men,Q d!)s J'wnal'sl"S Plofission�;s do receres sôbre a chuva artt- Aludindo às chuvas nos dias de :rvIal'inha. M''''rcante, o proFto te ompenhadc-, '('m dar uma so, ma a produzí rrnc s lnaiS cm 1>a_

t"r;l<:n'c l·,:,'li:�a'!(r n.t ('tlP'[;11 N�leiona: dO Trabalho c do COI1- Rio de, .Tnnell'o, quc, [rner-pt e., fici:d, segundo as quais a- '7 a 11 de maio, no Ceará, dn II ren I
.' ",. l' - .

't·
. .

.

1
-

t
� a fi" ta (OS maruimos, "Ir ueao derín] Iva '3,0 l):;d'do de ::;Cs mais rae Oi1':l1S, que PCl'lll!_

)lel'lWllll:LIC,·:l:[í. D""o's el.! -xa, iUl!Ot' jurldlea, Aquela aUloriJa. lando I ri cnnv e�ã::. genera�lzat:1 quele orgao condena as ex- acresceu 'a:
1· I d os pertenclas porque Ihe f I "Nos dias ... 1'1 1 're�aü}t· do processo ° sr. Lutz aumonto de salár1o." "'le!tr�, c';� tam t�ll lnflJ'or;lc"i'io sem sacr+rl.,

m'na!' ;} proj2,o de' meuiorra ..jc'! deu provímenro ao H:cuI'SO

I
da (; ps�e, (emon�tran 0-, n. . c ". , - a - -. u .' • a (e - .". "u ,

dos salár'os m in irn'ns da e'us,;", in!l'l'p:JStO- pJra nnular w; 131e'_ t:')n��n:s.5Js o nter+or-es e, mm.s taram a indispensável,base maio, apresentavam as car- Antônío Borges, que fês, á pro. pelOS marltimos, cio d:} tOdos os cOHsllrnidOres
!1,lI'3Imenc Cm CUI'SJ na 'Cárua., Gões realizadas em 19 20 e 21 exp]lcllamrntl', no cerlame r"l;21I_ ctenttríea, não podendo o tas síuotícas frentes frias, POil'rO da qur.sjân que int"rcss'l T!'at:L"'e de cssunto sérj!',;" Não devemos esquecer qu': tl:t,�,

) 1 C de m'3.),(�o d's[e .e no. na' menco., zad':J em Recife, não -apreSentOU serviço assegurar se as ehu- com fraco movimento no
I1''' :!,'edera,I, c s r-iem JI'OS t a .o ,

vas provocadas foram real- Uruguai e no Rio Grande a numerosa c .asse de lado .) é import3-ntfr esiarmos empe.,
m issii.o debat'21':,lU sõ!n'c :1 ánu- nada ent'd ld�; considerando q:.:e (Conclue na Z.a pg. letra J) nlcnte cm consequência {lu� Conclui na 2.a p�g. LetIa I país as seguintes, dec1araçõe,,:

. , S
lari'io há dias í('i.t�s p:l::; M _ <1 snu1ação das eleições da dir'_ ,

, nhadOs nos SSus estudos, na sen_ dutOres ,e cnE:umldol'<g. e H-'J

��:t�';r:aoJz��;':�,�j�ll��;IO ��di��ll�\�al�[ap���f
�<:�����od�n�i;J�:a;�= Noivamen·t'.e � voltas com�a -Jr-U-s-t-.·-c-4-a---o---p-...:e"--'-r-I·-g....;...-O--s-O- �:� dd: d::�:z:;n:;:l:.1ç:: ���' �:�a�ec���:�al�l:,Ss:Vid���:�����'

do� .JGCnall�r"S do Ri:J d� Ja- neiro se fundam2ntCU na fato de as "marítim'os, como ao, povo em (Conclno na 2.a pág. letra O),
np't'o.

. _ _ qU"d a chnp'i v:t�}1icsa foi rcgis,.

d. �d d
'

- h ""A -�"\'U g[·l'a1. Entend'O q�.::;, Ü' aumenf;) -- - -- -- - - -

Aprc,'OU n ccm.ssao p'rma_ ti'" a sem que GS seus compo- t l1II"'t; pr'e'50 Ia" o e • o
r-;r" t·!J

.. -

II EE UUnenLe, e.m :;-güida, o ,�ficiO C1nf3, ne:'tü?s. apres:nt,,�sem o ?}e..:ta_·ga un� , z e Jun em�Y ar' O:�'J nlao dos sa:úrics a ser cobertOêum Politica os 'II ii

��P��I�;'��� C1��0 e;��:��;�el;r��' �� �:.[:��:I���a ea 6:�� S��l:�;:l��'� \ J 't te com um comparsa ass itou uma e ·,d
. � f ·t':b· I I �s�::::n:;o::�:n!:Oq�:e:� C�l: sAbre Trieste.

PlamCnt" d'vnlg"do pela ;mpl'�n_ 1 P. da panada nr.o :29, ti'? 29 de un amen
"

.. ,. a r s encla e uma a fica 0(':1 Wa"hini:rt,!j,n,I' li U cs .estudos que eStão s"ll{lO refl_ •
-

."

Ç'l ("11'io("] E!i_lo: már'çod('1950 e lentLJ em COE.
E l'

-

d 12d
.

h 'lt" .

p 't U'- 1>,1' f " .
. �.

"'l'�nho';1 hon�'[l de comunicat t�( que a co;n'ssáo pe:·man_n_ ."

m no�s� C{ Iça0
.

e c )un o u lm�, not�- or o lllao e nAU ra. Alenl dos obJetos apreendidos l'zados, é dar cumprimento- aOs . Departamento
à V. Exci'1. que em "na reun',_o te e12ita no Qna"to Congresso CloaIDOS a prlsao do meliante Hurnberto MoraIs, detI- mu poder de Humberto e seu comparsa, foram ell- prOpOEltOS. d'O governo, de dar

}J"!l'm:menr". {) Quar:o C-ng''CE_ Nàcional dos .Jornarsta<i, é um do pelo iuvestigad?r l\'Iuuick Affonso, da Secretaría.--, contrados documentos que indicavaul que os dois la-
'

estalJifdade flD CUStO da vida e)'l-

50 Nacional. ("QS .Jol'l1a·jstas t�- QL'gão executivo elas rE'�olltç�-.s de Segurança do E.�tado. O espcl'talhão, que operava rapios procediam da Argentina, Um campo de ação quanto pudf'rmos fazê_la, eb";_
mOu conhec menta do- d€spac:10 d�s�e certame, entre os qU_91S juntanlente COln lull parceiro de nOlne AntouÍo Apa- bem grande, COlUO vemos, nlas a polícia como seUI- xar.
dQ ;�r.. M'n's"'o .d':) Tl'aholnO �? lncy.lc:n1 a.� lt�sesde las �o�oe� recido Alves, foi l}teso num dos trens da Estrada de pre acontece, acabou descobrindo seus r�ubos pren-Indu!:tl'la e Comprc!o, no pl'O_ IJvCrav81S' a lber ace s r.dlca.

"

'.., .

'

, ,'. POr f'SSa razão - continua o

cl'SSo num"rCl 962 59:�. !'�f9rente e' que, (:Jntra essa 1;bcrdnd3 a_
Ferro Paraua-Santa CatarIna, entre as CIdades de dendo-os e levando-os a, prestar contas a JustIça. sr. Antônio Borges � é qU<l es_

à eleiea-o <11 el;reloria elo SlndL I tenta fro-ntalmente n at�s-I Esoerava-se que a bocie- I nos por algum temno, des� ele é novamente preso por pol' ._, d "A N �" fI ". lCl"", e açao
"

acu- t�m<:s pr.ocurand{) uma orn,!"l_

"'" do, "00'0"",,,, ",'u! "'·0. '"'o de ""ologio. d<lib,,·uu. dade fka", "we, pelo me· ,e< elemento, qné 'ómenle ,"ubo. Na pOli,'a, quando ,"u M,"o P''''ca de A,· la qoe .,emita dm M m"i!imo

ICompanhia britânicas intj:,.eressad,:as,I fl!;:�g�:1��I�������
falava ,om a reporta,em

(�n��1 ���!.�,�n����) I�::: :�;�:':��I��o �::;:,��au;:
vamente. oportunidade de

na exploráção do petróleo :brasileirol �����5:�;��:E7,���t� Competente a Côrte de Naya par
�!��!n�:,�a�:".'�j,��;a��fa�;of�;���:;�i�g�'!l���� �! :O:'�i���i���'����� ;'����rt1:rC"��i:��:�i; opinar n o litígio a ng IO" i r a n i a n
m'JIlS 'FIe :;5 eomp;lnhi"'t \)"ira_ tl�b:llh "ta" menClon::lU a p3,i3:. Pr:JS]l�ções po::LCl'iam <.,('nª,il' P'}- !��l�:â����i p���'i���t�ib�� -Medid�s' CO'n'servalarri,a.,s a tilulo provisõrio-.nicos de petl'ol, o, dia�J" chi", b:íidade dl' q:te O governo c." ;0 menoe 700.000 ml"trC s ,cilut':b'_ dade, prosseguindo::, em sua

" ....

8cont�cim,'nlos no Hã, �;;'·Ol,.:", 'i-i';sil dê per�1'ssii�) llS compcl_ dos d? terreno ain(la não,,�rlo;'a_ série dE' roubos,: sem dar HAIA, 11 (CP- - A Clj":e

t'
-

O.',' 1';""',' tI 1·.·· o.."
.

t l'f b"
.

B '1
: ,; l'rande importanciá ii Jus.. Interll3cioi�al de .J1IStiÇ,·l' d�('"t'-l._�'l1:lS a ençoes p:lra � vI,_. ...."' nlfs pe ro; ?TflS l'lrnn1c:1S p"_ do no

<

ras) .

;c '.�.
= �

-, " ,
' tiça.

pC:tl CI!'f(ros do Era'i!!. r;� a pl'ospeçã? d'? amplas zona,; RespondiCnda, o sr. Morriso.l, Ao pre"br dee1<f!i"ações na

LONDRES, 11 lUP) 0." Del. d� tenitcrio brasile�ro, susr;�:j_ mtl1lstro do Exterior ." disso.: Delegada local, a .'s os as-,

-1',111,,, os delmrcs !l'i Cam:Ú'a (I.l� vé-is ue eonl,er knçoes d� Pêt;:·.J_ "Toma' a devida nota :I���a SI!. saltos que pratic ,,", desta

---.--.-.--____;,-,--,---'-,-----�--.- "es-o"
·c',

I
vês com outro "cofnpanlwi-

h • la .

"1'0 de l�rofissão-", b mâlan-
.e

No mesmo debati' d'ss�: o sr'. dro disse que prõcedia ,de

1 1 t<,.,.., Morr-ison que a pa;a!isa:çlj,o ôn:;, São Paulo, via Flôrianópo-

n :' O "xplo�'ilC:ÕC'� PCt"ol'f�'t':lS "no Il''' lis, Como vemos, '-o castigo
que recebeu, se hO"9ve, deve

não resul,arirr sOffir<nt" o:;n pr"'- ter sido bem pequj!no; uma

di'
li 5uiZ::l �Ja In;;larQl'ra e síni:\í::e nu_ vês que em menos df< um mês

p�Ojeto do ir. Nelson��:ª�ro :;�::�::,:,:o',:�:�::, '""::':::: Visita ·8lumenau
I!IO,l1 IMcrid.!·-:Ç Me,', "a�ão d's leis de dVGw:·. ::la ��::1:�:3q.�.:m:��:lr'�mt'f:r'll��':tC(��:jda g.nivets,4dade(Ll C,nnar'ü rec:ehcu un� PI'ÚrO aUroriS::JI' a sepa�'ação aUtolnati __ ,a de p�rroleo, d antE da

P"5'''-1 I'
do sr. Nei,.;0n C::t'I1:)il'O, renCV[ll1 ea do-s ca,,:;[s {pe estejam S"Pl1_ v('l l)"rda dG pe1l0leo (Fil' vin'.u

'
,

'

do :1 tl'111:\\i ....'" para \rnpI�,ntal':' rn,!Os por mal,,; de srte a:lOs, o t'e�ehen,lo d� Irã.
. I Recebida na Prefeitura Municipal pelo preso da Câmai6 dos Vereadores

divo�ei::J. Desta f('l!:l, p:et�nde o d'putadc> N"lsnn Carne:ro, arco. O sr. Bras I R. Jacltson, \,lC',_ A nossa cidade tem sido, ultimamente, visit.ada por inu- hr'modo honrcsa tarefa de vos
j'epl'esenb baianO] 'ahe!'nr o C,)_ J'(}<;:J d,�f"nlÕ[;r do dhrOl'dc .:la presidcnte da. "Anglo_lranhn 11_n�l'as pessoas, ,�ue tend? 0l!vitlo falar ou lendo as reportagens dar 2S iloes vindas a esb cid:l_

<l'gO Civi: no �cntido dI.' pel'n,·i_ Cama,,! dns Depur:lào�, d('el;;::-;:;:' OjJ C:Jmpnny", di"se qu� fi In, leItas por, oc�slao elo lH'l,melro Celltenario da cidade, não ller- d,,,,
.

1 J' <)- 'Ih- Ir 1
uem a pr1melra oportumdade que se lhes apresenta, para de Blurr..?::w.t: "lle tant{)s visitai1._til' a anulaç[t:} (h eus:unenLO n0 li né'�sn reportagem: "As nO'I. g �l"rr(l. rece },a _" nll oes ú'� t' t t' I'

-

1 t ., '<
,

,,'

I per o Virem con5 a ar as rea lzaçoes ces a parte de nosso tes rU�tres tem rGc'b'clo quer
e:!so dl' adulterio e quando de_ c'as mOStram qUe a Inglaterr'1 toneladas de petrol"o do Irã" hnenso território l)útriO. "

no campo polhic'o_adminis'lr:uivu
c-Qrl'idos cinco -anos ,ln. l'jecret.,·,_ sent� a,ue é um pl'Qblema de Es_ Declarou que, parte elo vaCU') i

.

Assim é que ainda há poucos dias, prazcÍrosamente rcce- t' ,.
"

I b "t I Cf1mo n:Js sec.ores 'U!'tlSllCOS, 50-

cão ou hamdg0ca-o (1;) des(!d. tado e nãa de conJ'uges, de,'wir Poderi,' ser pr.p?nchida pot·
lamos a VIS! a a tamente significativa de um grupo de profes- cial e edueacic,nnl, sOnre_se no_

..
-

. �
,

sores e alunos da Faculdade de Sociologia do Estado de São
te, o easa: nã:) res'ab?lecer a dos, a decretação de divo,:c'o meio ,j[1 im\:or'nção de cerca de I Paulo, 2; que já nós referimos em reportagem anterior. vamente enc-brecIda. agora com

harmoni:.l cQnju;,;aL AI2gn o ;lU- piú'a lares irr�m(''diave'me!1t '. 10 mi'hõ�s de tonnadas de O'l.1 Ontem· pela I?l3;nhã, te,;e Blumenau o prazer de receher e
VOssa prcsgnça, representant�S

tl"'�S p�l'S"S' elo Orl'ente .·u·'(l·l'J, hOSI,ed,ar um,a luzI_íha e,mbalx!tda d.e estudantes,' de engenharia qUe sois de um espbel·cimenl.o
tOl> da pl"cp"si';ii.o: O Cú.:l: ....r"-::. dês(:;itcs afim de pn�sibiJ'r:1p·, " ,'� m�, d

.

h
. ,

. '"

l
da Ulll'\'ersulade Catohca do Bras.tI, a qual vem a essa cidade e ensinO que onra as troei ÇOfS

Civ'l enumcra c�t.'iOS de nu)(]]de ccinstrl1<;iio d.e novas famili1s mas quC" ap:'oxlmadfimente C5" IJar:t conhecer de perto o gráu de cultura c progresso de sua culturais dO país.
'

(' de (!n�!l,},�ilo (,., C;LSamenrJ p ]figilímss. S:lmente TIgorn, p� milhõ"s de tOneladas, teriam de! ge�te e ao mesmo tempo apreciar as obras de engenharia aqui Oolrrssim !;'olíci[ou.m� o Pre
ctNl trro le "

•

I se ,\,- de f ��n 'o enl n �

SM,'�, ,lqu;r,',das em OUtras 1','.' eXIstente.S.' .' , .

feHo Munic)pal senhor'HtTcL
·e 1 _ e s os u(' erro efi'�!l_ rUl. hG s ao C) O'" �

"I
'

._ 1''''
A ell1b 1Xflda qu, ora no!> V1- em I.2Jal e pelos <StUdantb 'io Deeke � apél'o fi que acedI

('i"l, qUalltO á pessoa d::J ("i!'O 3[\ terra, as prime'ras bUl'rcirD;; gloes, provavplmente do :J.2n!'�
&ita, é chefIada p�'o l'ng-enhe'rr, ,r;3rf!;'l dOs' San! o" Bas'Eio Alv3_ �om pres;cz <_ pel:J ,prazer e a

sexo. Ninguem até hoje argu;',; da inccmpreensão". feri::! Ocidzntal. '

ConStantino Ivanenko, residente ro Fêrreir8, Décio Nascentes dn nobreza da tarEfa - que vos 0-

que essas disposiçõei'. aIgull'::� S 1v3, ]\far'o AI x:;nJu- CO" €n, !"'l"nr;;i'S,, "-:-;1 r�das as visitas
Fernanelo Luiz TaVQJ'e� Rodrj" aue ides fazer em nol'SO muni_

gues, Gaby Simões rios Santos, �ípio. r",p"eS'lntando_.o, imp02si
Aluis'O Tuvareli, C'?s"re Ginrgi. bilitadci que €�li S, Senhori"
Artur Luiz de' C3Str:J, Darci L'_ por fôrça de várias c'rcnnstàn_
ma e Anyn de A�'aujo Jorge. ei"g ndministl'aLvas. de ac�m
As onze e trinta hq!'as de on_ panhár_vos p€smalmeute.

S�ntO_me perfeitamente a vOn_

tade en"l tão (lgr;1diívf..-1 m·s:-�a.:;

pois 'catedrát'co qlia sou da ES�

(Conclue na 2.a pga., letra f)

• .-A..

I

P c, j t d'.r OjJ�e.o e, Gume

dosmaritimosdoHr 'silo
Em esludolna rComissão de Marinha Mercante

as:.;egurou ao

Ita-ia que

Estados Unidos, com .res_·

peito a::! flltClr� de Trieste,

intel'C's!'ad1S em Tri9sre,
Italia e Iug:Js1a\'ia,

mar a jurisprudenc'a no sen'tidü

t!!m foi 11 rf>fó'rida er:lbnix"da
recebida na prefeitllr� Munici_

pal, pe'o �r. Ingo Hering, prl'_
s:dent'> d" Camâl'a e repr<sen_
pndo o Prefeit.o Mun'dpal sr.
HeróI'O D"efke tendO sido :'iflU
dada p210 professor O, 13n,:0
Ferre-:ra de Meh" qUe p1ofel"u
3H seguintes palavras:
"S!!nh·ales prof-sscres e ,,-u

nos da universidade Cmó!ica dO

I
Rio de .Janeiro:

f Por incumbénc'a do- sr, In"o

1-I2ring� dignÍ;'!sinlo P!'eo::id
-

n�e

d:- Cr..ma�a M11n'c'pal d� Ehlmc.

II nau, qUl' neste [!to rerir" senb o

Excelentí,simo H'. Pl"'fí,o :MlU'_

������������������������������������������� C'�I� cum�o a cgrndãvl e �-

----------------------------------------------------------------,

s. A.

nar m.edidas
s2rvatorias" na

,

entre TI Ingl'ltar9.

luzidia� embaixada
Catolicã do Brasil

g'aterra. Essas medidas COflS;;""

vator1as deferminádas pela Ahr,

,são de V'g-Ual)cin
dois 111"mbr03 lfesigllados p(\l',

amb�s OS gOVf:!f'ncS

quinto membro d�'

EStado, designado através de u'",

licOt'do entre esses g'cverno3 e ",

pedido das p'lrrC3, pel:J presidI;'
t� l\1 Côrte Int"l'nac:onal da .Ití
r'ça. A reflT'c!:1

por mis,<i_o fC.eLe;-

No eliche O esperto gatu
no, desta vês às volbs com

a Justica de Blumellãu. (Fo
tó espe'cial parJ. "A Nação")

eXP:··)�2çãO p!:(l"c1ifera._
tol'io iraniéo,.

Côrte são 'as seguintes:
1) - Os governos da It1;r�.l_

lerra, e do Irã deverão impedi!'
,I010s {JS atas que poS�all1 pre-

julgar direíto-s, da OUtra parte- n'1

exscuJ;:âo de sentença que a Côt'_

COl'ldui na 2 a

CUMANA

té poderá ser chamada 'n.

nur..dar;
2) - Os ãois govern-os inte_

ressados deverão imped'r to:l�<;

os atos" de qualquer nat.urez \
que pOssam agravar ou !lumen.

tar a divergencla apre!>entad:J :'t

Côrrc;

Angel
Kominski B

até aceitas pelos tl'iht1ll8is eh �_

gTeja CtHCrC2:. infrinjanl o rn:.tn

d'"m,'n'o cCn_;;titucional ela índl::_

20'llbilj,h.i" do vinculo conjuc.};.
O IJl'Ojeto inclui, entre ,os l"10r'
"�8S de nnulaGão, n inconlpnnbL
lidade im:eneíveJ entre os con]u_

gps, clissid:o SeUl l'€111Cd!O dO;"'

COni3Ol'tes já dt'squ,irados. A ,,_

tll:!l iniciai i"':1 não interferc clOm

:) CaS8nlE'nto rt�H�iOSO. discipP_
nado pülo dire:lo canonico: d�:;:

r9spcito [IP�na:3 ao contrUtO �i_

'\�C. reguladO pelo!; leis ci';is,

MOORE MeCORMACK :(NAVEGAÇÃO)

3) - Nenhum" n:('d'da deve::'t

ser l1p1icnda por qualquer dO.3

govern.r:s sllsceptive: de entra.
r

VaI' a continu!l\)ã,o da expl{lraçhu.
industrial e co:nercbl da ALOC.

tal COmO' antes de 1·0 de maio de

1951;
4} - A exploração da Soci�_

!Ince na Irã continuará sob �

d;re<}áo de seu pessoal dire<or:
tal como €xist1a nnt-s de 1,0 de

maio de 1951, srcb reserva rlJ,�

modificações que pOderiam "cf'

feitas ao 'acorda com ti ComissãO

dg, Vigilancia;

Encontra-se elTI nos�

sa cidade, hosp�dado
no, Hotel Elite) o jOl'�
naiista chiíeno Augel
Kaminski. diretor da

• "Agencia �Ne\'I1s Press,j, '

orgão de divulgação
pcriodisticas iuterna
cianais,
Buenos
tinto colega, que é tam�
bém represen tan te dos·
"Dlár�os Associados",'
na Argen:ina, viaja pe
lo Brasil a servico da o

importante nrga'itiza-
cão q'ue (Ul'Íge.,

Auguramos-lhe feli:í
estada nesta cidade.

BALTIMORE NEW YORK PHllADElPHIA 51 - A fim de

Passageiros e cargas para

Telegramas. "MooremacK" !TAJAi

plena eficacia das, medidas prt'_
e Portos do Mar das Caraibas:

GUANTA - PUERTO tA CRUZ -

RIO, 11 (Mel"d.i .. - A p'''l�l''_

SitO de nOtl�ias d� Inglaterra 'J-c I
qHe �el"á cOn:-:l:í tuid�1 unta cor11:,'.- )
são rC'Jl. p;)['u I?�lu:dar a nlodU'i_ {

.

CIA. COMÉRCIO

PORLAMAR�· CARUPANO
?

e demais informações com os agentes:

E INDÚs1RIA MAUIURG

F E R IDA S,
C Z E MAS,

INFlAMAÇOES1
COCEIRA

A

PROELEi'-L\ DE ESTADO

MARACAIBO

Reserva de praça, passagens

NUNCB EXt�TIU IGU�l
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ç O' �. UITA ATENÇ,AO
Surgi pOlPtunida�e Pedida ',Por Todos

t\TENDENDO A EXIGENCIA D.4 POPUlACÃO DE BlUMENAU E DO VALE DO ITAJA!' E FESTEJANDO SEU 12.0 ANIVERSA'RIO DE FUNDAÇÃO

1,' T A'/.
'

NO PONTo
l\J A IS fi E N 'l' R A L
DA CIDADE

b-�__�����-= ___

,

a

l�tl.:" 1ii DE NOVEl\IrmO,
ESQ"CINA COM A 'I'1tA

VESSA NEI-Um RAMOS

AP SIL a realizar uma GRANDE· LIQUIDA�K , COD1

re�ução de uasj Cinquenta Por Cento nos preços de todos os se'ls artigos
,

OPORTUNIDADE U'NICA PARA o POVO COMPRAR VERDADEIRAMENTE BARATO o ARTIGO QUE NECESSiTA' PARA QUALQUER ESTAÇÃO DO ANO.
, ,.
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