
Será organiza petroleo bras; Ieiro
""'-

RiO, 29 (Wlêl'j,U
Vai SêI' twgimlz:lda uma

grande {'oltíp!ilihb, míxta,
(:{}lli capit�is llarticulül'êJ;;
ê tto governo, p:11':l explo
rai' 1) petróleo hraslíetr«.
O Conselho Nactonat iÍá
Petróleo será reformado,
passando a. mero orgão
consultivo. O assunto foi
objeto da coníerêncía dl:
sábado, no Cate íe, cntn
os srs. Getulij) Val·/ps.
Café runc, Nereu !ta·
mos, Ivo D'Aquino i'
Gustavo Capauema.

. ORGAO DOS "DIARIOS ASSOCIADOS'�

I

I
TELEFONE: 1 C 9 2

ANO ViH ,'. End. TeJ.: A NAÇAo
CaiXa Postal, 311

����--------------------,----=---�--���--------------------------

�
":'f

«CH (HILL NAO TE A' FO ÇA �Rt\ O IFICA
DOS A NTECIME TOS UE SE DI8EN OLA
Opinião do!senador do

P. L ,D. Vivaldo Lima
RIU, 29 (Mer írüonal i - "Como o senhor recebeu a der

rota dos tl'aba!h.ist�3 ing'Ieses'?H - foi a per-gunta que a re

portagem fe'? U.1 manhá de hoje, a algumas das principais fi
guras do trnbaàhísmo b rnstl e lro. O SI'. Danton Coelho assim
respondeu:

"Mnrei muito tern-o na Inglaterra e sei que o inglês
vive de certo modo em funcão do '·commonwealth". Recebi
a denota trabathístn dos íngleses como comprovação disto.
Com ereito, esta derrota diz principalmente respeito à políti
ca externa, tendo sido uma co nsequêncía dos casos do !rã
e do 'Eg·ito.

Evidentemente, não se pode atribuir somente a essa cír
eunstáncía o episódio eleitoral que a Inglaterra acaba de vi
ver. 'Estou certo de que entrou no caso, também, uma certa
dose de sebast.iarrlsrno, noís estava em jogo a .!Jessoa do sr

'Winston Chnrnhjl], nunca esquecida !leIo inglês".
O deputat!9 Gurgel do Amaral Valente, primeiro secre

tário da Cârna.ru Federal, assim se nronunciou:
"Nas eleições da Inglaterra refletiram-se tremendamente

os acontecimentos internacionais.

o RU
INO MUN

Ao tomar posse do cargo, viu
bem o sr, Getulio Vargas que,
diante do país, ele e sua mesma

retumbante vitória, eram minoria:
do lado oposto. udenistas e pesse
distas. somados, constttuem maio

ria. Era preciso dividi-los 111a1s 'do

que estavam, e foi o que não fez

de saída, o novo presidente. Bem

0.0 contrário, C011Vidou uns e ou

tros a colaborarem com a sua ad-

io� Coelho ,�{llto\J. a avístar-so com

o presidente Getullo Vargas, ôn- ehararn para o acordo com o �es

tern, com quem manteve d��Lnor:J- 'ponsnvet pelo novo qlladrii:.ill<'.
da (::'Jnf..:rencia. 2.e.� rca da fnnnH

ção do projctndo Partido Nacio
nal.

RIO, 2:) (Mcl'id.) -- Esteve õn
tem no Rio de J.::tnciro, em cara-

possível, graças_ n entandsmen �

tos e eoneessões racíorocas, COJn",

pôr o mtntstérto que aí c,tá Ele

Empregarão
a viol

:w. (hur(hHkonsidera� urgente10
I
I
\

�-------------------.---------------------------------------

FI'OLIS., 29 (A.N.) --
o governador do Estado
assinou ôntem ato no
meando presidente da Co
missâe Estadual de E

nergia Elétrica o enge
nheiro Udo Deeke, ex
candidato à governança
do Estado e atual diretor
presídente da Emprêsa
Fôrça e Luz Santa Caia
rma S. A.

A medida governu01cn
tal causou profundo
gosijo nos meios políti
cos desta Capital.

REU ATOL

produto

do

l.AílORATÓll.IO
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BLUMENAU, 3Ü-IO-í951

B
,. u,sinCCfill1'lel.i.te. acho qu.c :� der:
�
rol a do trnbnlhisn1t1 bri1tinico de ...

Preclsa ..se

Cumpre lião olvidar tOO aspecto
multo s<'Jio no Brasil: que somos

um ESt3do que paga a quase teta

Íidade das suas dívidas em moeda

de í'alencra. Continuamos, no ano

!

De uma bôa ecsinhei- \ I
ra- e hôas empregadas. I' I
Tratar no Hotel "Gol- I

den Sfar" - Itoupava I
I:Sêca.

\I,

·----�--�I
Va:ode-se I

,... .i I UlIIIHIIHIIIlI!IIII!IIIIHUIU!lHllliflIIIHlltlmmmIHlIUmmmrmmllUilCamíonete lnarca r nl"Ú· .

_

Fon-.1947" Trofa-s(>,

II'
:: HEMORRÓIDAS 5

também por terveno. ! ê VARIZES E ULCERAS ª_Informacõcs com 'Vil- I [ :::
DAS PERNAS: curas sem operação

::Iecke -� Banco Sui do

,-
DISPEPSIAS, PRISAO DE VENTRE, COUTES, _

Brasil. I � AMERIANA, FISSURAS, COCEIRA. NO ANUS �I
,- CORAÇAO, PULMõES, m.N�, BEXIGA, FIGADO -

11= ::

------,...-I� --DR. A RY TABORDA- �1'= ::

II
;;: �.�� lHE'DICO ESPECIAUSTA -- -

§ Clínica Geral dê l!!il:nens, Mulheres e Crianças �
:; .TOUP,\.VA SECA: !} às 11 p. 15 as 17 hs. BJ�lll\IENAU .5

I i!illllllll'!I!il!I!I!IlI!!I!!!IlIlIllIIlIIIf�lIIIlUII(llmlllmmliflHlUUlllUmlH
t -- JI. - ]i - l- - X - X.- � -- .t. - .I. g - 31: ..- li

I H !i

l' 8 OS Ft:NClON.:\IUOS? . "e o embaixador nortc-amerl-

I I
PUI10, sr. Gifford.

I :\nt<'riormenu-, ,1 Cnmora j:t Il\I�DIDAS PARA SOLUCIO�
- ......

.,.,.,._.-."..,.--_,.....,.�."..��-I
reJ!'j[ou ('menda concedendo ,I'! '

djeiCnai- d::l rn;:�. que, l'� li"! �"AR A CRISE ANGLO-

"_e ,�'i('ar::1l1 ('111 d(',igu:dd 1"" I IR�NiANA .

__
i de I'ltlWÇ,W, ;jJlte O' ,:,.Lj':; te. LONDRES, 29 (UP) O

! primeiro lHO do chanceler
I Anthony Eden á frente de
sua Hasta, foi adotado hoje,

I sendo chamado a esta càpttal
o embaixador britânico no

1 Y2.G I O litr':';; (JUCl'e;;ene,..... Irã. ar. Francis Shepherd. Es�
:J:!O.ltill.Siifj

litj"(r';'l
I
se diplomata. prestará escta

CONSUMO NO BRASiL recimentos ao governo .cên-
O Estado ,]p Si!n Paulo, :, servador sobre a disputa pe

Tj'i:lllgu1o :\Iineir'o. Parana, �\i 't
; trolífería anglo-iraniana.

i o (;1'05';:: l: (�ciÍlS, v:n.:,umir:'r, I
1.946.:n 1l.9í:! litros de ccrl'lm:'· ,

= = ,.�

thei-' !iqliltlos, semlo Ist!).·j J 1.I!:17 ele g'13(,lina ccmuu, I
c 7Go ,j(jli.J7H d, ,:J('J "(mbusiI-:
veis. I c'"JIl1\\tl!sk:s. E'-.,es d::'cllmenta:::

:'\'J E,tarlo tI:J r:;v (,!'imclê (;('! ('llutérr inslI'uç'ües do Corrnri
Sul ('un,UlllO fei dr' 4·.í:!.õ:lH.9ii3 r�)rll1. com dil':..tJizc;) sobre o

viagem e bom ]i(J"m:, Enqu!ntc. a regdiJ :lm,::-I tle"enrofÍNlrr,ento de uma. re-
zcnir-n. "cJlljlrr:cncl<:J,l:': ,,� Es \'c.ita, ].,'Jldlf!\'i!'t:1 [lo Brasit
iado de Amaznuas, Pará, Pi;nl'
:'vl;�rcnhil''. fen-itor'l) L J .\.C]".-. m J. :�fj (:\1<.::! :(I.j -- A Poli,Guancré. :\.!::JjJ:í e Hio BI':l11"0, cia �\fjll('il a e a Poli-cia C':riü
ab"�t�<.:idJs pelo p'�l'l, _ dt. U, -: ,nl revelaram que foi descober
hl1. figlll';1}1J t'�11l L';).II,:.!.1l10 I I

I'" um lllanc- de instruções.
Lr"·_S., .. p'lia ação ('�l1lunisb no' Bras.il

(.01110 se :-e. fO.men�e a regl.1D no ·.;;entidJ de ('ntraY�r todas
g('�_e('()nn!l,lCl c"" Sac; Paulo, 9� medidas tendente3 a hene.
eCl?-Slllll,(' {'er�:l de 4Wr d'j gu- I r;�;ar o ])0\'0 em geral € cJm.!édJn;lllrnpCJl1:11d'l. !,�ll'd G Cl'j'- ]JJtel' a ('!'is(' "eh qu:üquer aS.
-�:i1nlJ u� t-dv {' ])H1., P"l�lu !kl�- j1fl'l't'"l.to de Santos entl·JI1l. D:J.I·a [)

::h:l'ILdlllt!ntn CL]S di\"er' as ]'C'-

VIU!\. CASA em Rio do Testo, sit-uada nas proximida
des da Fábrica "Porcelana Schmidt S. A.".

Proprietário: - Sr. Willy Kautz. Rua Libero Ba
daró. 152 - 3. andar - São Paulo.

Tratar com Victor Zastrow, em Rio do Testo.

-se

montarmente mais

com ele renhiu na Jornada .1.reSl

dcne!al. E' preciso não e;ql�el�ei"

que antes de ser trabalhísta, q:tlo'r
dizer revolucionaria, o sr. Gei.ul.i'J

Um casai e duas mo

ças para trabalhar r:a

Fahrica d-e Bananas
Secas de Lamber-to
Klaser em Rio do 'res
to - Serra de .Jara

� 'I'rutar 10-

F

J

Dr. Aires Gonçalv1es
- ADVOGADO
Residencia e escritório:
- BLUl.\1ENAU -

Rua Brusquê, :}5 - .Fone: 1472

mo :!H ('\fed(i.) - - TIcgü,-
1l'('H S2 u:n conflito Entre a. P')

elemfnF" vermelhos,

I'm] G:Jrr�b DU:I'''' Os·,co.
llllm:-�F < pr[tenclian: realrzur
um "Onl ieio reltJlllpago. fcr'lm
detid\):' PedI o Huresztyn, Deo
lindo Siiv:1 .TuniOl·, Re,qinu Ce
]i.:1 TI 1,'h'L e 1.,"[1 Cheivar.

(':O!1-

\'<)Hlerrj-

cimento
D ARTHUR RABE SENIOR, filhos, genros, noras e netos,

profundamente sen"ibilizados com o passamento de sua
pr3ntead2 esposa, mãe, 50g1'a e avô

f L V 'I R li R I B E
- .

AlOIS PREI51NGER
Dentista. Prat:Úé. -

.

�- CO�1 20 iíNOS DE CLINICA -
Especi:'disi;a em Dentadura.� Auatomicas
_-- PONTES EM .AC.RILICO __".

Rua São Rmlo N. 2933 -- ilTOUPAVA. SECA

falecida a 24 do corrente mês, nesta cidade, por meio des
te, vêm agradecer a todas ns manífestacões de pezar a
presenüld,!s, envio de flôrés e corôas, bem como a todos
que a acompanharam 1.lté a sua última morada. Outros-
sim, agradecem f:S palavras confortadoras proferidas cm
casa e no cemitério pelo digno Pastor Methner.

Bll1l1lenall. 30 de outubro de 1951.

PARA O CONCERTO DO SEU RADIO SO' A O!!'lCINA:

- PEÇAS E ACESSORIOS, RADIOS NOVOS
Il_" SERVIÇO ltAPIDO POR PREÇO lt-iO'DICO

Rua '1 de Setembro, 4: 4 9

ADVOGADO

Inteiramente reescrito V'J em fórina: tlé'flliitiva.
Em tôclas P-R livrarias OU pelo l".ee'mbô'so postal.

Prego! Cr$ 40,00

.,

riu

'COmércio
I
I

I Pc,lo presente são convidados os srs. acionistas destaI sociedadc para comparl.!ccrcrn á assembléia gerai ixtraor-
I dinárb. ;1 realizar-se na sédc sociill da sociedade, ú :Rua 15
I de NÜVt!lnb:ro, nO. 1.495, nesta cidade de Bhlmenau. ás 14

I horas do dia 13 de Novembro de 1951, afim de delibera
Irel11 ,;obre a seguinte

'!
ORDEM DO DIA

1 {j j � Modilicar;fio do Capitulo
(:08 Esiatútos Sociais;

I. 2. o) - Outros assuntos de interesse da sociedade.
BLU1VIENAU, 2-1 de Outubro de 1951

I I H. NEBELUNG - Diretor-Gerente

Indústria Walter I
Se idt Sll II.. .. LOjas \

ASSEl\iBLE'IA GERAL EXTRAORDIN.t!.'RIA

eEspecialidade: Defesa
'JL1stiça do Trabalho

. ESCRITO'RIO: Rua J 5 dfo
and:.ll· - 'feleronc 1447

11.0 33!l � 1.')

.-

IlCl'ani(' ti

ª
-
-
-

...
-

Hf'sidêne:ia: Rua Bonifácitl Cunha S:N ._- Blumenau

CORRE1'OR

Veade-Ie lote. no
POD�O da prai ia em frente a ilha

"

!rif,oI'Inri:ções HA...N"S TOENJES

melbor

Rua Maranhão N. 2
. Zimmel'mann, 120 � Tel. 128'1.

..
t
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a a
•

I

:1 cüüfissi'io di' dlvlí.!;:ts, cen

dui ·,t Panai!' '''l Jhitsil i)"
díndo flue OS sHliHcat10s se"

Sucursais
,RIO

[tua do Ouvidor n. ÜIO
Fones: 43�?634 e ·'13-'799�

PONTOS DE
AUTOMUVE1S:'

AI. Rio Branco "

Praça Dr. Blumenau
e 1178

Rua B. Reiiro ....

PRONTA ENTREGA

/_. ':��tJt.-/
f...." .�,:":,,.; I I
/',.. �

,'.
Áf +G "

;;;� �/'
•

........_�(�.fr;..Como me ,�� s

sentia cano ....'\_:..:::-h/) .

ccdc l (I trcbc-�
lho não rendia EI me para.
cia trabalhar 50 hora, por
dia I' Emagrecia, estava pá.
lida e ma olhovorn com

desconfiança corno se eu
tivôs5e alguma doença sé.
ria ... O organismo debilita-
do me sujeitava a resfria-
tios constantes, a tosse.
continuas. Um médico oml-
go ma aconselhou Emulsão
de Scott, um ve lho tônico
!smpre novo pala sua efi.
cõcto, t. a mais; completa
combinação dos vitaminas
do óleo da figado de beca-
Iháu com cálcio e fósforo I
E hoje sou outra, sadia,
ativo 100 %. Foi uma ver
dadeira reconquiste
da mim mesma I

IIIIJII

-
-

-

:::
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,"

,

Claudel, e () pa.ssaào
JOSE' LINS DO REGO

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

Praça CeI. Fedcrsen Irnupava
:::

8111110 WI�DEIK[I: prllprietaria
Sêca

-
-

Esqueça você os momentos amargos cotidianos, pas- :::

sando horas agradáveis ao som de alegres músicas)
-

executadas pelo renomado "CONJUNTO DE RIT
MO NANDINHO", na BOITE do HOTEL "GOL-

_

DEN STAR", que lhe oferece o que demais luxuoso
e aprazível há nos congêneres do Rio e São Paulo. -

Ambiente Seléto e Puramente Familiar, com -

servicos de Restaurante essencialmente reouínta- -

dos. dos mais especializados pratos.
.

PRATOS ESPECIAIS: Frango, M::m'crll e

FIZER'AM ANOS ONTE:\I:

ROIS

OSV.i',,_LDO CHATEAUBRIAND

TfRRA ARRASADA,-
Libelo '-,-contra um govêrno I

_

Nas de.!la.sllombradas páginas de ·.rERRA ARRASADA,
�z à jOl'nali.!lt,a. Osvaldo Chateaubríand uma. ánáliSe minuciosa

e crua dos Il.t08 delitUOl!08 praticados peícs homens do- último

governo de São Paulo.

Edições O CRUZEIRO

E' um depoimento corajoso e sincero contra os polítiCGS
que tentaram transtormar aquête Estado e I) Brasil numa

terra de níngn-m, ou, como diz .veeme.ntemente (I autor -

nUIIl8, te-rrn arr-asada ,

E' U� acusação tOTmulad& atr::i'vel! da voz da maIl!! CIl.l:Li.

dante v!rdàd6.
Preço: Cr$ 25jOO

11m t6daa as livraria" ou peto re. m1J�ls� :poilrtaL
Rua. dO Livrllmenw. 263 - ruo DE JANEIRO

End. Tele:.;.: "Limousines"
A·GENCU': BLUME:SAt:
RtI'!t 15 dC 'Nev. N.ó 315 Alfaiato· Ladislàu

E' para o anuncio de um llOVO modelo de carro.
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:!: fREI_O, ELE1RO-MAG ..

BUiCO:

::: FREtO DE SEGURANÇA;
; .:1

il.:j
fi'A
�

::: ÇOt�A�DO AUTOMA� P
TI(O;

:;: STOP _Rt6ti�AVEL.
�

,.

,

t
Cf'

.;
_ •

EXPRESSO
BLl::\!ENAr�[nUTlBA
End. Teleg.: "Limousines"
ACE�CIA BIx,\n,,;;';\l:
Rtp 1;; de Nf:v. N,ci 31;;

.

1'OXE, HJíl�
PREÇO: c-s, 15;),()()
AGE:WfA CL"HlTW,\.

Rua 15 �:;:; Nov . N,o 6Z:i

IMPRENSA··fur
, .

ASSEl't'IBL'EIA GERAL ORDl'NARIA'
São eonvídadcs os senhores sacios para comparecerem

Assembléia Geral Ordinárià, a realizar-se no dia 9 de no

vembro !I. vindouro. em sua séde à rua São Paulo (Itoupava
Sêea) , para ser defíberado sobre II seguinte ordem (la dia:

1) Prestação de contas da diretoria;
2;) Eleição <la nova diretoria e Conselho Fiscal)
3) Assuntos diversea. .

,

'Blmnerum. em 29 tle outubrô de 1951.
A DIRE'fORIA.

Chuva de improviso ?
Nenhuma surprczn prr:.pú'

cionou mais e,ria e"i;f'.pa do' eer
tame bandeirante, ;_1!lll'C:U':l111,
Fe os fa\":Jritc3, €:n1...:;l'u CGI,'

alguma
'

difi('u!dad€, (';','nO pOJ'
exemplo o G:>rintian<;. (Il';> mal'

cdu n:;.,>, tr'Íl1t1.tO'f', i,niei:'lis iun

�''Ustentando sua

o final.
'. .

12.íaO,fln.
e Vivald:i

Uni dos rnelhores meios de

evitar um resforiado é tomar o

Cognuc de Alcatrão Xalli�r_

que atua como preventivo bu,

infecções brônquicas e

pulmonares. desinfetando �

fortalecendo os órgão.

respiratórios. Anticatarral,
expectorante e sedativo da tOSl;\e

Df t 1\ C fi ti . X n V I E fi S � I.

toda. sua 'classe. CQ-

ido
Viana, então teve .ocasíão
de demonstrar seus altos

predicados, defendendo.
entre outras bolas, cer

teirà cabecada de Sadinha.
A estirada' foi notável. ar

rancando não poucos a

p1aul?OS .do publico.
No lado contrário situa

ções de paníco foram .cria
das para Juca, mas, salvas
milagrosamente ... Dado o

melhor trabalho dos gre-
nás, sua aqão eoorde-

nada,
3 a 1. Contudo, não demoraria/""PenSOlli-S0,> em todo o es- muito a alegria .dos plaíerstádib, numa goleada, llO do super-campeão. Num
período derradeiro. 1;'a1 não

avanço dos grenás, houve
se deu, Comecou então a rnelée em frente á rneta: de
parte .dramátíca do chó- Juca. Testinha pulando de
que, Firmou a defensiva do costas para o arco, com 'o
Palmeiras e seu terceto in- fim de atrapalhar os oon
termedíárío, agora-r com trários, viu o couro tocar o
Wuerges recuperado, pas- cocoruto de sua cabeça 'e
sou a alimentar seus avan- caminhar em dírecão às
teso Não den:lOl'OU muito rêdes.. vagarosamente. No
para que Masaita, receben-I va falha de Juca, que eon
do um passe atrazado d,e \ tundiu-se; sendo retirado
Sa�i,nha, ,c�utasse . de. pn-j do gral11a�o, não

-

ma�s re
mena, deixando VIana sem

I tornando a luta. OS111 ves
acão, i tiu sua camisa e Abreu re-'A' proporção que o tem-

cuou para a zaga.
po caminhava, ia aumeI�- Ainda assim ameacou o
tando o domínio palmei- Palmeiras devendo-se re
rense. Ent�o, o arqueiro I gistrar dti'as grandes opor
grená, surgiu como estre-' tunídades perdidas. uma
la de pr.i�1eil'a grandeza, II quando Massita cabeceou
bem auxl�lado por. se�s mal um centro- de Jonas e
companheiros, V1ll10S N1-loutro tiro a queima-roupada

futebol.
Abatendo seu grande ri

'. al, lJ Olímpico terminou o.

turno nu Iideranca, con

servando ainda n�ais sua
iuvencibil idude. Esteve a

seu belo a chance. Para
bens ao clube do sr. Arnal
cio Martins Xavier, pela

sig-

te a �ldversi�ade) receben
do a derrota de caber-a er

--

guida. Faltou-lhe mais 501'-

seu:ü:,
Wilson Gilva foi urna a

gradável surpreza. O jovem
apitador está adquirindo
experiência e personalida
de, surgindo agora como

uma das esperanças entre
nossos juizes. �steve preci
so domingo á tarde, con

tando, para isso, com a co

laboração dos 22 plaíers .

Dois dos nove goals foram
duvidosos, ou seja, o pri
meiro do Palmeiras e o

WH-

FRAQUEZA EM GERAL

VINHO (mEOSOTAIJO
(BlLVFJIRAJ

Muita g0nt2 este -re na

Alameda Dl:que de Caxtcs
mas pequena foi :1 renda:
c-s 15,800,00,

1'0. no

1946. cm

concluiu a viuvá
medico Napoleão
Laureano.

(0'" o. Frodutc:l do Interno'
"T

�l,L..J���'1iGon�1 l-icrves+er V� S .. obt2m 1
o proteçêo d ... 115 at·", de

.,:perlêndo .a sarviçc.

----!

Espetacular· o' i

ce�tamg IH 'nO'l!ara Cal'gas
o ea.upconalo d'l A�SGl'l": I

(':):. dt, Futebol A rgCntIna estaI
�'el·d:Lt.l'lÍl,[lmentt' ,enefue;ona],!

An{e_snten; \,c,r; fir-ablrn:s�'
rC"'.ultado,o f;urpreel)d('iltes. (l

Ouilmes, ú1tim-, colocado ab;l

teu G Independente, e:Jl1dl·:.:

to ao títn]·J·máxillHJ, pi.,l' ;{ x 1,

n I'elel". que Ó Bon Iir-lri, el"na'
[r'u, ri l' ti x O ('<))1] ') Fé l'J':1 C,;I:'
ril Otst, enquanto. o H:CIl',g.
1;n1 l:'J� grnnllc. foi dCl·;'�llado
rele f;'�:l Jnulors, PIl!' 2 x i

I'\S dem',h pel,_ja., :']11"("3:'111,1-
rarn l's1:<'" l'e:�ultatl(J,,:
]·>tIHh1nfC" :! x 1'Iatel'I"c I

Hi\'Cl' 1 X (;i:nna:f.]o ES,;:;rim<, fi

San L01'(:11;>;0 :2 ': LalltL, fi
\'c'lez 1 x Xewe].o 1
Bll,nfie1d' fi x Ferro Canil tl
HUl";!càn li �: f.h::c:l1 ii:l II

Efitfls elnla�!:'nd ,·olorg1'::I .. -,

dl-'�111tantcs na 5.';;uint"-
fc; I �a:

10 'Bnu field· (':·111 .:0 noni;;s
?�[lh];Ú - - :!Il. Ha'-�:Ilg. ("í!lH ;Li

--:{,), Hh'�r, C'm :n � .,,}, La·
'nus e l!ld�pcndeilte. com 3i:! '.

�ü'. IL';('.:J, S:m LiJrel1z e yll€z•

'cmn :m ._ 1'0. Cllac3l'itn; Cam

2\1 .. - 7<l. ;.Jc'we]s, c'Om 2� - Se.
Ferre. com 27 - !lo. 1�,stl.ldi;:IB.
1,!'�, c0111_2fi - ]t)o, Pl::tten�e..
,nm,:!:1 ·,-110. Atlanla enOl '21
-120. Huracan e Gimr"li.ia.
cOm iS - 130. Qui1n;es com 1 i ,

fJ(ftRi;AToOUÃL

,
�ViS;'fUi

Leves

li verdadeir:t economi:t esci
em escolher o caminhão ade

quado ao serviço a realizar. Seja qual for a sua

carga, existe sempre um Internatton:t1 com a q.
pacidade e:..cat:i para faz(f o tr:lbalho <:om mlÍ�
ximo rendimento.
Estude conosco o modêlo adequado as SU05 n.

cessidades e peça-nos infol'moções sem eompromisso.

Concessionário: BREIIKOI)ff IRMÃOS --
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·à
revia

I m:Lm.I. 29 (C.P.) - As; au
v ertl!lrlejrüs cOlllercl,,·.tl s. pOI icridades informam que f>::>i 1'J
l°'"] a Cnr+eira �'p"ra .(.cn!"l I telI'amente desartieuladll a ia
('?JIl o E', u .deel(�ldo UI ()JO a

filtl,at;Üo oomunísra na hai'€
fim de, e so axsrn: ]Jode)' cO": I aerea de Bell11� do Pará. °
bater JU's �specal;lf;':;l'(," autpn! chefe do llPYimentü C'Jnmni',,\.a

I t�c�s pdrasltas li' nc too COme,' nesta B3se -:'il.érea era l) ,teneu,
CIO .

te :l\'latlGr Hílton BUl'l1mon, uo

Di 'crito Fedel'aI, ÇJue se

fcr3g1dJ•

Encontra-se fo't'ogido 0\
movimento

RIO, 29 (cr'"l"d,) ,-- ('Clilunl
cam-nos ria CEXL\f, "São (')no,

<:!L-M l("ia�
rEXL\f de

CONSOME SÃO PAULO 40·1�
chefe do

'_-,"1i'uí,�__ .Jlll.H.b Eili l'I'HNAl" GERAI� l."/IPOR'J'ANTES DO

....0lUENTOS CONTENDO INS'l'RUÇÜES no CQl'(!INFO'R.N

IEspeculadores I
agindo nomercado I

ni'.;t�'l d<:;s{'oIJel'tas nn Primei-
1 a Zona Aérea tinham as m{'5'

mas caracteTisti�as das ,\JS

vutl':;'3 núcleos C0!l111nill(us (["=
í

entnm se int'l'crlu7.Í)' n�s F'l,
I as Armadas �1l1 geral, com c

(bjetivfr de solapamento da d,�

{jpllna e desmcralizaçâc,

PARA O C

(Conclue na 2 a pagma, rerra t; I

mo �!) OIerid,) -- o bl"g!"
cleiro InáciJ Loyola Bulier, el.·

mandante d'a Primeira ZO!!a
,\<"'1'(':1. cem scde em Dele .• i
dedm'ou que as eelulss C:�'ml-

DELa HORIZOl'\TE 29
1') A" aut=ri(h{es da D..!-
lé';F,("n de Ordem pública
j1r nam fIue envinram jH1I"] o

1:;0 de.Inneir..
(.�CllmeT!to� l,pl'('eendido� c, o

(Conc lu! na 2,a pga. letra J)

SANTOS, 29 (Merid.) - A I
t'ni1do às refinarias nacionais,

importação de petroleo e seus havend;o felizmente a pt:rspec-
derrvaaos, pc}:) Brasil nO ano Uva 'Il.graduvel de que �'ilt,a quo
de 195'0, atlngiu a 3.868.532 to- t3. aumenta fazenda diruinutr a

ne1Ilda,s, contra 3.5í8.048 tone- da gasolilla e outr0cs 'ç_ombuS-
Iadns em 1949, o que dá, por'tan ti\'e1s denvados d:Jc pet;roleo.
to, um a{'r.,�teimo de zso 473
toneladas, fenomeno que, aÚás,
se Vem verificand.:} de ano pa. J

to por '�er Ilegal tal v2nd!].
MiCRO ILEGITIMO

"'LUS neg,":ciaçü8s. de Fcen- Tcmhcm torna pUlJ[,lO
ç'S _- palienta a CEXnr CaIteira que lOdos Os l,eu'ri-J'
CI"Idn1 um i)nu! (�"snE.',,·-�surll), 'J:'.n de-CIHl\.lÇãü do utl}IJ.. .......lor di)

r:;c>L ..u-r I' sC;nl� dê mais um in; I ].".:ateri..ll são c�r",' J!UCi ano=" }J8rc1
term.c1i3r'o, f:3zt'od:> 10'- O,t-l ,-'iSUTl1ü pr('pnO, ."tnd: Cu l'e'

tI'::> lado que ,12 Sl;l"l/'!"- Oh(l]' I \ entla e o mate) ItI! por e19-

':rt',' 1,- coberl::> só de\ crú sei' I1E!=tU-

I • S
q' 1'.)
�urd I

!\ r ..

?

" � � t' � !t" �,

NE,;'l'i·; nL\i!W
p

.... ,'d�... j t:' 1 otu nas df-h!Ji!l'aç<-te::.
SOt"11 e f' )�>I;:- 1' .. 1(110 d ...t [H t)oliçl0
CreIO que em �t"! tratando de car

vão, ü Inte resse nacional se res

tl'ln[�e ':H.h !'..stacíos do Hlú Gl�éHHlc
do Sul. Paraná c Santa Catucinn,li; !liunu S;, í II li I! II�!:; II! 1 I!,;ah; lI!nnunnu II 111m IH immlí II uuumm ..

.

\

ªM 1ft 'li' fi Im g �
dViló!.J�YK.fi:J)

até um Ilustre Iídet- do pr óprto go.,
verno, o sr Deputado Broch 1 l..:l-

_ 1..;:. Rocha, que c-onosco assentou a

:: al.reçe�ltação dessa mesma emenda,
_ (} sr. \'\:anne-rle.,· .FllUUll -_ � lU

:: J .. t ��.-- 11unha desse ati)

::::::

1
O ,r Jer'� L�,·ptd" -- Oh"l�rdC)

:: j.Jf!lo c1cpoTn1ento de V Ex
-.. .f}flb CJ prcte:do, pcn::; de pn"".,cr
:: '\(PT a téc-n:c.;.t e"tranh::lllU-" de "0-

:: 11i1da COl�l() f.: .fade a lilac("',:;;c;,l"'"C! d

:: c",mpreeno;: ..-,o dos pobres bDt. hal'O:3

o Q O � �! i 7 � C f! () ", � '! " I T f1 i\LI ' , ; �I
� :. n: - , g.:";'� '�} I I, �.

r .-

r ,

� ,.
" ,

adv
2UA BAI:._'\O DO CE!{;::;'O

ADROZr�Y SUTT R

M r;---------- N
O 'i �-I!OT(1I"'·

... (' r r ..... ! ':1"<f'\- Di-',f'1 U:" I I' .J!.-":".) ",., 1.
'tJ '.

L
tt • .�"" :.. \;;T.'I.._�r J , l..._Lt.

N��
�I!O"'f'li)""

T

� r:' 7"'" "I'A
'

! t�; I ú;" _.l � LJt\LULI�J\ CI,

S � FERDMV:PF !4S
A

I�l t\� u _ '-�" I J •

'ara que �c

S u;,

rr:TnlTOPf.S C�I�
t::!i

E ("1Jl') "O 1['1' )U ';, n. �L)1'V;:\ __
�

j;t ( ) �n! AM�NTO\ D
t�' .

J �_ 4� ...... 1'i J I� 1
1, p: InC'"�l

PEÇAS M
sr -

f� g: I} p!l�

N
,

r��ti:"���JOO;),���ff.í�

'lU �_l'f) e tael' � le� '()\ �l'�j"l".
.\('reoccnl3 que 1-1'<111 ("n.

t"'as ::l� ['OlllU!llc1('{.e- en:r'
Cnir(\ ( hll'° h·,
NOVO INl'TDENTF N;\ 7fii\íJ

iL_Se l' Et,:l enl Cx2("uçiin.
Truman (lisse q;'e :JS ES7l.

rIus l'ni'IJ", é hoje uma g1'3,'_
de re;mbJka porque OE estaduc
$= aehalll !,<"l'lllente unidü
dentp:) da uniüo. Adiallt:::u (fLJe
\ ·ra o dia em filie as naç(,��
do mundo tambem <€1'1\0
da" sei! ,l� "ações l'nid-s.

da Cll1

CASA VOLlES
RuA ! 5 DZ NGVEl\IBRO,

BLUMENAU
73U

GUANTA PUERTO LA CRUZ CUMANA

IvIACEIO', 29 n\.1'úridiollal)
- Foram maugurados fcsti·
\'amente os trabalhos da
Quinta Semana Ruralista em
Satuba.

Passageiros e cargas para

BALTIMORE NEW YORK PHllADElPH!A

e Portos do Mar das Caraibasf

fERIDAS,
ECZEMAS;
I N F LAMAÇãES1
C O C E I R A 5,
FR1EIR

MARACAIBO PORLAMAR' • CARUPANO

Reserva de praça, pas::.agens e demais informações com os agentes.

elA. COMÉRCIO E INDÚSTRIA MALBURG
II • It

Telegramas. Mooremac'k HAJAI
NUNCH=I EXISTIU tGURL
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