
RIO, 28·._,. DepGis de percocrer
o "Figuro", deito os olhos sobre
uma fornida pagina de -aml=wi,o..;
e observo que estes. cnl gr<tnue
maíorí a, são de prcdutos de be
le:r.a: pomadas, cremes e suhs
tancías leitos" s com pl'opriPua-

deH e�ps7.e� de (-Ufl["""l v.u: C'1 :re-o

juv{..'TieSCer a 1);;-1.- tl;' rosto n�'s
nl ulllf_�!w::K

,

As <::a535 (1)de s,:; fuz n ('J:YilC1"'"
cio de tantas nl<1-ra\'ilh!l,s ena
n1<111'1-;-,;e -� ('8XCUS.CZ du peu.j<.�·1 ----..

BC idemius , academias, féli21n.E'tn",
te , não de le()'ns ou f'Íencias, P[i
rern de trO tamento ,�stetico. A
�'-·�tli/;n. e�,=a nOGã/J ou f�SFa �ílo-..
H_,fin Ú"l art,e, Ti::de rnu'ito bem
Tl':tn2purttll-;S(,: da LH.;: dt" M(>jln�1,
Lisa para a, de tll':11quer d,nrW:
f]l.H_! pague o pi t)(,n ti!" Sl:;t }Jü!f:>
ou fra�co. O JJÍn'·"'\ dê Leouaroo
da, Vinci �Ol11l(,<;"l: tc'l:V0Z " for'
mU),J, de'algum�l compc sicâo de
'Lllugar sardas,
Mas há nos anunclos de quo

falo, um a composição ainda me
lhor: a composição literaria. VI3-
ja��e'. DOr €x_emplo, este louvo!'
ao creme XPTO; suave, untuo
so, na base de orco c]p. amendcas
<lnce<::.:t e de corpos gl"SXucl �t·,tu-
1���is, 'ricos em vitu!nlna�t. \;

....

nvern

/,,,, !�piderm(";' delicadtl" :.plicado

"d j,z;a.cÊÍ.o um ave
lIi.d�dG ln(l,,�- ea:ro.;;,-êi; €'IDp!'sgado
�:i2i;, i:-!5'

-

.. l_ dei-:a .í;O rosto um a

.icuia ad-::;::i'\,p8, (lue prende
t: ! , ...12 arroz (:.;i per:rnh0 O "me-

Toquio, 2 1.11P) - Declarou
çíio de M,ac Arthur sobre o
estado de guerra não declara
da com

c

a China foi feita em
resposta à :pe�gllÍlta de vnrlos
jornalistas, Declarou o' gene
ral que alem de meio milhão
de, l�hinêEe;;l, .as, propr+as for�

css coréanas do norte 'Podem
ser .calculadas em 100 mil a.,.;.;........---"'""",.................i.;i-��.,-,.......,.,J 15fr mil hqrnens , As Nações
Unidas r-, der�ont!lm-se 'assim
com cerca de 65r} mil homens,

não se

dOo.

Toqulo, 2 (1�P) - Podere
sas forças comunistas desce
ram peló centro da península
coréana, ehegall\do a 40 kmts ,

\ I C IPITll
PARA FAZER AS SUAS COMPRAS DE NATAL
PROOlJRE&1 «A CAPITAL», ARTIGOS PARA
TODOS ,OS ,GOSTO�, COMO SEDAS, (1).SEl\n�
MS, SAPATOS, ClIAPE'US, LINHOS E OU
TROS ARTIGOS PELOS MAIS BARATOS PRE
ÇOS, 80' NA'CASA «A ,CAPITAL», A' RUA 15
DE ,NOVEMBRO, N.o 41, li -..,.. FONE 11 O 7.

i BLUlIn:::NAU - JOJNVILE i
I Vi:1genR r:lliltlas e :::.'f'guras só \r; no

Il·� .C._ �::��"2:E:,�O__I'_r�_.J_A_R_A__�--��-------�------------�-

ImpOl.tktnte emprêse d'e Víaf:.,>ã-o
.

Aérea precisa' :1:pessôa ativa, eom, granc�� capa-Clda,d� de tr'ab�,.bôa iaprleseni:a&ão pessoal e, educnça:o< esmeraee.,

cuja" edade medeie íentre os 27 e 33 anos, para ocu

par lugar de destaque na, companhia.. -. Tra��l'
mm o Sr. Rios. Ia partir (lal próxima. !Segund�-H'1�
ra... - RU;3, 15 dei Novembro n,o 7 4: 2;'

os

ie
temores sobre

.

,

umà 38. guerra

As emprêsas de transrortes eY
l!

os proprietários de automó- i
i

. veis e caminhões, têm a opor- ,

í

de realizar econo- \
i ':

.mías consíderâveís 110 eonsu- �

l mo c1.J=,c pneumáticos ;_ uma
•

'.das verbas'mais altas nesse gênero de a-

de veículos :11.1-

a. obterem cortes
c drásticos nas suas verbas para êsses produtos.

I
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" '" !.... ,

do Arizona»

iSacursaW

I Rna do o:��or n. 100 -

1,'emf:fI 43_1G24 é 43-s991

a, FA11LO

Rna 'Z de :Abril n. 230 -

4.0 anrtar - Tonell 4.-H2TI

e 4A181.
Belo Horizonte; R: GoiM, 114

Porto :Alegra: �ua :rUM
Montl.l.url, 15

Curitiba: P.. Dl' Murtel, '2'08
.

2. andar - Sala iil5l:1

.1oinvile: Rua: s.. Pédro, �?l

] l:[ormações no "Delf l

"Bifnco
do

Hotol ", com o 51'. Belz,

Precisam-se Partic
.

. J
.'

�',,,:.;:. (EM iTECHNJ;CG40J3.)� ,

Nas areias�.cilndent:es', do deserto.:.' des�roj�rh-�e ousadas a

ve,ntul'us:;. ,:Amo:r'�$ �dentes'... 'Uma comedia hilariante!�
Com 111 graça: de Sl1JoOmé e a beleza de Sheher-azade, Yvone de
Carlo escravísn seus captores! Um rcrnance em tcehnícntor
pontIhado de duelas 'e espadas .. , e duelos de espírito! Para
cada momccrto dramático, un�" g,Jsto�u gargalh'1da! Baüavl
nas do HarémI,Fuga. do Calabcucó l Um dtvã- em [,raz'l';;!.
F'orrntdavel bataH'�'!i no deserto! Tudo isto veremos 110 mngnI
fico filme "Escrava se'dutora" com a tncornparavcí "YvOlllle
de Oarlc"!

Acomp. Compl. Nacícual e Warner Patha News -;P�:tétL 5.00
<3 ·1,00 - Balcã-o ·1,00 e a,úo - ú ncíte: - PI. Numc;ntlâ Cd!,

Convocam-se .:)8 srs, quetistas, para a assembléia geral ..·c_x
trl:!.O!·dinál'ia a se realizar no d�1\ 11 (onze) do C'orrent� m(!�.
á!': 10 (dez) horas 'da manhã, muma das dEpendências do 'r"'a

trn "Carlos Gorues", .paru deliberr,rr.em sôbre a seguinte cruem

de dia:

1.'�} ._. dscussão e nprovaçfio dali contas d'l

2.0) -- Jn-orrog.ação do prazo da liquida.ção;
::.fJ) -- eleIção dos liquidarites; ;

'1.0) -- ratifiCaçã:o de átos dos líquidant.ee;
5.01 �-- a,ssuntos de ínterêsse gera!.. :
HLUME:NAU, Lu de de:;1embro rI:, 1!150,

LIQUIDANTES
HEINZ :nJH.GEN HERING
CtJR'P PROBS'l'

'

RAUL LI.UX

DR. AllUES GONÇAl.,vE8
Advogada,

�eJ!Ildê!i4:;1a e E!ieritõ�
Bl·miE-NaU

RUa Brusqus • 9G, Fone 1472

':
Albrecht We<ge, Cecilia e Curt r�iHchke, parúcipam � s'us .

com '(j) Senhcr A1"3Jd VOHmer.
'

am ígos e panentos o noivado de; sua f.ilha e -sobrinha ELLEN,

, de auxilíures para nlntu-

- � - - - - -- -..- ....-.- ra , Oasa (lo Amertannt,

Hua 1fi.. de Nnvemhro ,IS7

JI:LLEN E HARALD
conrtrmarn

FUNDADA El\1 1937 Galadaira.

AO

, ,

OPERií. NOS �RA.MOS -de';I�cê'lIdcID >;.>r�iI�s
, ',i!iporte, em rGeral.;

. �cideQte...
s. do. 'l'râJ;íal� ,

el ....."'-Acidentes PessG31s .. ACld e-ates de'
�1:râasito " Cascos II RelpoDsabilf4âlle

.

CiVil'

sue U R S a L o E B L U M E R-I U
RUA DR. NEREU RAMOS, N" 49'� 19 ANDAR -CAIXAPOSTALN9253

TELEFONE N91167-". ENDEREÇO TELEGRAFICO�, E T,� A .

I � SUll"lgências Das principais praças d'e S�DtalC��.ªr,ina
�.ilM!' •• '

Guará'Mirim, .Jaraguú ão Sul, Rio do Testa, Itoupava, oen tr-aí,
Icidalnl, Benedito 'Novo, Rod cio, Ascurrn, Apiúna, Thí rarna, Presidente Getúlio, Ty.:1õ, ,�a1to
Grande, 'I'rombudo Centrul, Serra Alta, Bom Retiro, São 30 uquím, Nova

Por-to Belo e Gaspar, Preços csped"is por ataeado.

�- NECESSl'l'O ,AGENT ES NAS REFERIDAS PB.A(,:A H --
.. ,

I BLUMENAt:J - JOINVILE I
I Viágens rápidas e seguras só I
I
I

. -" �.' ..-. - _' .. .-'_ --"
,

Ja�rne" Laus
no

EXPRESSO ITAJARA
-_ Rua 15 de Novembro; 870 -

Capital e Reservas em 1949 ..Mais deCr$ 50 ..000.000,00
iReceit� Ide Prêmios em1949 ·Mais de Cr$ 100.000.�OO,Jm
Em . arrecadaç�o de prêmiós e resultado, · ind�str!al '"
ocupa, no Brasl', o segundo lugar, demonstrando,asslnt
..!I!:i'�_:con.stante. �progresso e segura administração

_--_ ._-----�----�

marca LEONNARD, ing!f:s,

Vl€!nde-se.

r:..:��.:�� .

. :1

'[
AFFONSO PENNA JUNIOR -, Presidente-

- ;:...fl JOSE' M. DE ULIVEIRA CASTRO - Vice-Presidente
DIRETORIA '. � ROBERTO TEIXEIRA BOAVISTA - Diretor

J "Ir:" �i�V. CI�LES BARREN� - Diretor
r �; 'i .....�.�." .JOAO PROENÇA - Diretor

�tERkNCla _

.. �

'(-:-ABRIEL' RENÊ CASSINELLI - Gerente Geral '

'GERIIL.
.,

CA..TtLOS BANDEJ,RA DE MELLO - Secretário Geral

C-O-NSElHO (
HEITOR BELTRÃO

,,11,;, ,GUILHERME HUINLE
flS CESAR RABELLO

� ,

'.. -

---., � 'fI9iIi
�--=---.::--

��ir:=:.AU(HELIMtJTII LAUTE�JUNG - Oerente
'

...

SE'DE: Rio de .Jcmelro, Avenidc!l 131'
d'e Maio ".1-.23:" 8i1• Andar� .. C. P. 17791'

SUCURSAiS 'E AGÊNCIAS Elll T.rODOS os ESTADOS DO BRASILtt:"_';"�,

Por ]Jl'eÇ;!O muito abai
xo rio cu.í-o, ' complatn,
mente, novos-. 1 Camara
"Protíflex" �/ Tessar azul-
3,[) ZEISS.· le,gitimu; 1
Trem' eJétrio, LIONEL,
Iocomotlva grande c/ api
to e Iurnaça, muitos tr},
lhos e acessór-íos.
Ver e tra,(ul' com o sr.

Acylío Accacio. Pereira
'Pires, em Gaspar, Caixa
Postal 20 ou Telefone 22.
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ilPERFê/ÇOJ!MENTOS
�RêrOL tlCIOIIARIOS

agortu

,275 i(w
2t7,Kw
'173 Kw
I
t42 'Kw

Em, virtude de suà extr'acll'.
din'ãria durabilidade �xís�
tem ainda mtlhares 'de apá.
�'êlhos Gillette d� �qq�j9
antigo, com mais de 20'an03
de uso, Entret:::.n.to, as lâmi
nas atuais exigem um aparâ
lho adequado, corno o novo

Gilletta Tach. Adquira um

Gillette Tec:h e experimente
nova satisfação no barbear
diário. À venda em estojos
para todos os

preços e gostos,

,
'

B a rr a dístensora, .qu.e
facilita li dister,$.o da

peíe, esssneral para 'o
,:

cOi'lfatío nG bãl'!5eãI f

Nota: relve:" -se,! �édjc..�.
c a::n�

selhe o vOelnor o bebe"cOI1I, f
TÉTANO _ o que em geral se

,

aI

im-ullõneGmenfe com c$" vacInas

�ontra a 'difteria- e a t:oque'uche�_
em uma só inieção.

1 ,';, ,;,

P O R QUE seu bebê deve ser

imunizado no' primeiro 'ano qe
viciá. A criança nasce naturalmen
te imunizada �ontra certas dóen
ças infecciosas. Ess�_,-imunização
logo, desaparec�, deixando o bebê
exposto aos germes de perigosas
t'flfermidC!des. No primeiro ano de
vida, o bebê não é capaz, por si
mesmo, de reàdqulrlr a imuniza
cão: contra essas enfermidades;
porém o médico pode protegê-lo'
através de inoculações apropria
das. Proteja seu filhinho quando
êle mais necessita! Âssim 'que êle

comiJletar 3 meses, consulte o mé-'
dico sôbre como ímunízá-Iol,

DE QUE MANEI�A a imunh:o
ção, fl;1it9 em te'mpo, cC!ntri�ui
para proteger. a vida der seu

. bebê. A Imunização, ao evitar essas
doenças infecciosas, reduziu tre
mendamente as mo�tes éamad�s
pela coqueluche, varíola, difteria,
Na última geração, a inoculação re

duziu em cêrca de 50% a mortali
dade infantil causada por essas eu

ff!'rtÍüdades. As epidemias são 'agOJ�a
mais raras ,e menos graves. '}VIas
não espere a ameaça .de uma.epí
demia - ou que seu filho atinja a

idade escolar ,- par_a imunizá-lo. O
médico lhe di.rá como é importante
imunizar'o seu bebê no âeouiotempe:

v ".

'. Fetll.,publlcIIÇãl) in:: p�le de 'IJ.!1!(l' sér�,de(Ucaá.a aos pro
blemu:, âe "�gll!1le e sQ.ú!le pública. Lenao esta, série, você

.'verá C<01l!fJ lúmi .·stre1ta co!tlboração com Sei! mtÍdfco não só

pl',.ie�" cerno tlllflbém melhora O seu bem�e�ttlr fisico e meu- ,

m', l'umitllldo-lhe aestruxar "ma'17idCllllais Longa e satUlúvel.

- SQUIBB
PRODUTOS FARMAc�uriêor;

DESDE 1 ass
'

a
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P"olmeiros
Duque de
Novanlente frente a

MÉTODOS APROVADOS PELA FÁBRICA Escolhendo uma

Raleigh, você' po&"
suírã uma bicicleta
de grande resistên
cia, funcionamento
suave, acabamento
supertor e longa du
rabilidade. 15 cons,
truína com' os me
Ihores rnateríaís na
maior e rnaísmoder
na ,fábrica de bici
cletas do mundo •

o fenGmeno parf'C15. 'Uni"1 �nDTn1f"-
- .

"dtl"iümbmntr,. I,o}" liifü""f-,p<i OBSERVA A NECESSIDADE DE AlJl\![E NTAR AS
'd,A t:Or EfivE.edeál{ft. � hc in 'uH ,·h:1-

fma) com uma th'olüngTlcJ \ l·:tU·, Wavhinefon ')Il � {I ';r
'tia nzuljêsv:.erdG;1Cb. Apareceu Dmu�' Acl�soIi �leclarou que :.
f:;,,"1ltamen�e a frente da aerou;- :a"ressão con;unista chlnesn
ve, aproximadamente a C,OOO pes

,.,

C '!j'n ,,', "." ",

acima do nosso plano de vôo. A rrd. .ore ii (�IOLl _

uma Jl�\a
dístancía foi imposflivei deter- crise, urna situacão de perigo
minar. A chama ou bola mergu- sem precedentes" para a paz
íhou vertlealmente até aproxima- e acusou a Russia de tentar
damente a altltude em quo voá- desbaratar a obra das Naçõea
mos e de;:,élp!lrEcHi. A Intenstda- Unidas.

O 51'. Acheson atacou
i1ussh 'por estai- "ajudando e

animando" a "acintosa agre:,-
5:10" dos comunistas norte
coreanos (� dos chineses co

munistas . Acusou Moscou de
dar "apoio mater ial ao ato

fie agressâo" e de I êlI!m'

"desbaratar, por meio de ;:i'li�

I ticas ob�ll'uciQnislas,:l chra
da ONF".

avistado pelos
tripulantes da Pan-Amarican

P('la prírneh-a vez neste

,campeonato terá o pübttco
a s rtisfacâo de assistir um.

cot!'j,[) tradicional. Será.o
'

tradicional 'clássico' do rute
ból blumenauenEE, e,ritre .Pal
metras e' Qlimpico', ,

outrora

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

t����;��;)��f{�������i�Tl�:�\,12t�� .DI*sco voadorlhou em fl'ülltEJ de 11111 4'Str3i:O'

clippe1, de dois andares UéL Pun
Amerícan Wnrld Aírwavs. a Oes
te de Georgeto'\�-. na . Guiann In

gles1. Elasa informação conta dr
um i-elatorto fait,:} pelo coman

dante do upm-clno, Edwin D. A
'\':1.1:\" que �aJi('nt8u que o ostrn
,lho apfl1'ecimento condiz exati
mente com as descrrqões coní.í- PELO CO}\ITE.
das em diversos ralatoríos sobre
incidentes similara�, colhidos pO_

\
de de sua luz foi tamanha que observaram Toram ,unânimes ncs-

1�, Força Aérea dos Estades. u- iluminou completamente a �abi.

Ita
concl�u;ão, da n:esma �orma

ntdos durante suas ínvesttga- ne de comando. O tempo esrnva que se, Julgaram rncapacttados
ções

•

aobre os "pires voadores". "calmo". (ViEibilidade Illmltada. para identifica�, cem precisão a

Tres membros do comando tempo bom sem nuvem') .' u f'e-
chama ou bola .

disseram que: a. "coisa" cheg0l� a. nomeno não tinha as caracte- O cap, Avary arrematou o re

darcar: �<;tal�ente a cn.bm:! rtstícas normais do meteoro OH ta torto: "Que estará para vir?".

(.coclq}l�} llur�mada �eta lU:� com da estrela cadente, 'Dodos os que O veterano lJiloto da, PAA que
uma 'Nitel1Sld'ldc Igual" das

garnbiat-ras �e um palco. DECL\RA ACHESON

=�f�ª�Ii.�i�n�,�;;: "Cri-OU a SIIIiI'uaca-o ,comunista um
ç':Y.Im Estranho fenOTIlé;110 cales-

-

,

!!��f�io�:;�tU;!r::nin�O��·"�·��1;;�� de perlliilgo sem precedente pa'ra a paz muodl-al"0.0" assim COTüO D€lc I1rimeitO {;-

ficial Lawrence S. Clark e paio
enegnheíro rle vôo David: pr;i1ei"

INTERESSANTE DESCRICÃO FEITA
'"

DE 01\[ APARELHO

DOS E.

...planeíades pelos mesmos

engenherros que construíram seu

Ford. J}ílais um fator de econo

mia e rapidez de serviço.

...que conhecem com perfeição
() seu Ford e, por isso mesmo,

podem oferecer um serviço
melhor e mats econõmíco•

•..fabricado de acôrdo com específí
eações dos técnicos Foro, especial- "�
mente para dar maior precisão
e efi,t:iência ao Serviço Ford,

o Revendedor Ford
emlhece melhor () seu Ford

RevtSndediJi'êS nê5fõ ddade:
� �� �(.'

COSO dg Americano 53 A.

�'<� leASSAGEIROS, E CARGAS ;eARA� .;'='��
Baltimore - New York - Philadelphia

�ORTOS DO 11AR DAS CARAIBAS:l

.'Maracaibo .

-- GU811talE- Puerlo La Cruz
mana --��Porlamar -jCarupano

Reserva de pr�tça, passagens e demais inftlrma!;ões eom 05

i AGill'tTTES:.
- 014'\' CO}fER,CIO E INDUSTRL-\. fitALBUBG ..

I T Ã ii A t __ 'Telegrs. dlOOREl\-IAClb ITA iI !, f "'\ [j _:-'

-

:::=
�

Caixa

-
-
_,

=,
-
-

-
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