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':_-;;;;I-!l!;'-Tl1-j .• 1 lliiJil1.,J; ::Dluçio�

ê:::'.tií. denorninamdo, a P}·opl:�;.:;it.,_") 1',;1;', �jl.!( j,':'��(.I:'_�. �1,G'-(:�-"l1t!l,",; brigar'
da situação no Oriente e na, Eu- �;gniíic;, ;1 ;-:.luçào extrema, o

repa, de guerra fria. dos comu- ili'Til- d(,n:Hj"ll'ü da doutrina e d?
ntstas, po(1eri'a chanlar�.sQ m.a is rJt(�todo. :-=:;PH tlto COHlando esta

adeouadamenre de revolução nrnnr» 11:11';1 ]lli:'11' pelas armas,
fria.: Teoria, e,stratl'gia, e tática ; ode tj,;<,!' q1l" "" �1prf'"é�te- .eg
de Moscou se baseiam num pl0- to, nlternntlva. Mas ela.. nao e ,g,

gramn, .0 qU�11 devo :;;er alc:>nt::a- prlll1.-)1";', a Sl'g-unda ." tampOUCo
do sem guerr.±. A e:uerm é, nes-] cc tf1,\,"il':l. Só 5(' -a.pllca. _quan,

do 'Ílrr'� 1i.nbaf; d3. tit.ie3.. e ua es-

1 rai P�in dú partído Si" -esgota
rem :1� outras fÓl'Tl1nh\s. O Sl�

crifido di' s:gngllC, não é o- quO
:;]F"L!sta o- �npl{lrniJ� rosponsa
veis peJ:1 inlj.1l31ll:tÇ1ío d:1. ordem
bo1<:L'\"j_,w. no pmnoti. Apenas
clC'. �Ú c'> just.lí'lce quando i.mpos
s.íveis Oe O\1tro" da intriga, da
dh:""isão p da d�sn"lOrn.liz3ção do

c unpo Inirrrigo. No tel'l"e,:1>O das

ooei-acões políticns sÚ',,.-iéticas_ os

u�i:" teatros, de nçiio qua mais;

importam, são o "undergroulld"
". a il·�r::ilid:HlG. Aí se luta me

ÍI!or, ',0 ,1lc'Jn(:am l'€sultados

Favora\;el- sll-DN ����� li:l�f����3p��\;�;� c1:��.i�8�>:;�
, (ieD1f"·nto :r:,�·i;; J F -, .• ,', rra taü ...

A.SSESTADOS OS .CAN1:IÕES DO "lVIlSSOURr' CONTRA AS POSIÇÕES DOS COlVIUNISTAS
coD�"aUrrsa (ui!t'le �v�l;lça�a Na �:loc��l.e, Esses apnrelhos, es-' tre a." vítimas fiEutt1.Vam mu-, n'/}y,Q recuo, ôntem < ante a pres- comando norte-nmertcano de so-

te.�:ericanos uSA�:::rr"�18c6r;!- taof t: ,n <!lt,:mpregados daS_de Sex- Jhere�, e crtançás; i são dos comuhistas ehínêsas, corro aos civis declarou que .sua
-

,. -

, a- eIra li rma ; mas o rato foi

r
.

. . . . . -
- -

'

...

mantido em sarrredo até hOJ'c TOQUIO 18 (UP> _ O e o _
Tudo mdu;-a. que e lm�:J.€nte o StCç,:o nao deu q:ualsqu<'r ins-

, " , ,/!lC U ra/i. as alt o
'

t
. t 'u" e-

- e t dquando um dele,\; abateu um. dos raçado norte-americano "Mis- � """'; S ? ,c munis a. cru- r ,,0 "" nesse s n 1 o,

ramosos caças; iii. jato "Miff-15" sourí". de quarenta e cinco mil nes, para Tamqullar os aliados
-------- ,------.------------

de fabricação l'iB;;,a,
<

toneludas chegou ao largo da ca,..
em Hung;:-:I\arn· Dos postos avan-

ConsllliiiiluliIil!r-seliiiaw de lái! IraD .. " ----

beça de praia de. Hungnam e ç,ld_vs ate o qu�rtel general a-
I Ve v 9 a' n' c .'"a entre os assestou seus poderosos canhões,

Iiado em_ Hung-.r-:am• a". �o:i:as
II 9t�ar.í él G"l1lJr:<! da Brigada de dezesseis pOlegadas, sõbrB as

dias Noaçoes �TnJda,,:: OfU·.ill/'! e
. Bzitâ.níca, na Coréi-l. 18 (UP) -

forças chínêsns, Os despachos soldad 5, estão d 1l.rmas em

EE UlJ I I
O comando rJritânico c-olocou u- do local não ·1ndicam. POrrID. se,

punho. esperundo .o asaalto ver-

O Exe"rCI-lo Oc1lllil!d'enl I Euro- a ng aterra f
IDa, eOmpanhia de infantaria em o "Missouri", já abriu fog.o.! melho.I!! II

' turno do "Morro das Execucó2s", -

- Dois cruzadores norte-amertea-j
----

4
� .. , -

nos arrabaldes de Soou]. Esses , S
� Cardo S011-1.flnte C(J1'J1. base na -unl-tlc&.cao da soldado:s teem ordens, terminan- f;;� \:�intC::;�l'�e ?o "Ptc�ell-: ROMA, 18 lUP} - "A amea-

C·,. . .

� tes para impedir novas execu-' '., _

{} ar! s es 1'0-
ça de. guerra existe e é muito

---- ore'lCt - NO"vo papel da Indla !lões de prisioneiro·SI políticos l�rs. Ja estão lançand,? uma cor-j grave". Isto foi o que declaroutma .de fumaça em torno da re-; _. . ,,

pelos.coreanus d'O sul. Apesar do duzi<'� cabeça de praia ali d aos. JOl:nallstas o lId,,;r comUl;Lls-
seguinte: anterIOr protesto britânico e en-

'
a a.

. ta ltalIano, sr. Palnuro ToglL1 t-
"Não creio que. a situação quanto as Naçõ't"!S' Unida;: inves- : em tratamento de saúde, O ,sr.

presenRe deva necessariamen- tigavam os fuzilamentos, ',as au- TOQUIO, 18 (UP) - URGEN- Togliatti, há algum tempo vinh'1

te nos conduzir á guerra. Se toridades de Seoul. fizeram cum- TE - As forças de retaguarda ti, antes de partir para Moscou,
prir n'Ovas sentenças de morte, norte-ameri<Hnas, que protelrem! dize;.ndo que a guerra não éra

fi URSS chegar á condução de d
�

prOVOCian o grllillde indignação o cais de evacuação' em Hung-, iminente,. mas agora parec-e tel'
(Conehú na 2a. letra D) ,entre o:_��glêse=-- 9o���a qUe 8n- Nam, foram ,obrigadas la efetuar' mudado de opiniã-!l.

BRl�XELAS, 1S (CP)
Os EE.I:U. advertiram as

na;:ões da Europa Odden
ta', de que lll'ecisam acelerar
e aumentar seu rearmamen

[o, se úesejarem auxilio mi
litar e l'inal�ceiro norte-ame
ricano. Essa ar!ycrlêneia foI
fe:(a !'a sess:to inaugnral
,;3. Conl'er['ncia <10" :\[í'lis
t!·os da Defes:! e do Exte
rior das l\:ações Signatúrias
do Pnr·to do Atlântico. Em

r.r,

Em seudo assim, díscutíu-re
:lDeI12P ri pÚSiÇ[1O do país em

1':1",0 do coellito armado, i&f.o

5

Solicitou a Prançn adiamellto da 'decisLlo filial ---

Aprovado um "re'dll.lo" de 16 bill·o-esgi:�����F::?;I:�������L�II • provaram ::t .proposta pedmdo a

para a deI'esa dos Estados U 018 dos· �!��::�:�{��:1��y��: �:lf��,
sr. Acheson, perdeu _1, confmn- II' .

ça do CongréFso e do püy-o nor-

-- Verbas suplem.elltãres ,apro_vadas pela Ca·Nz.a:ra, __ te-americano, mão pod'2ndo re-

cuperar tal confiança. Os repu- IWASHINGTON, 18 (UP) - A dução de bombas atomicas. EE- C'�t.ruir e que novos fundos blicanos, alem disso, dizem que,
Comis.são de Creditos da

cama-I
tes creditas foram diminuídos lhe Eerão concedido.s qU'j,ntos 88 querem uma limp.€sa completa

Ir:a aprovou. um pedidO de credi- de 210.000,000 de dollar",. Os cre- fizer necessario, Os' fun'dos con- no Depa.rtamento de Estado.
tos supleme>ntar,�s de ' ...•... " ditos suplementare,s para 'li de- cedidos ao exército prevêem, a- BRUXELAS, 1S (UP)
16.845.181.0.0.0. dollars formulado fesa estã.o divididoS! da seguinte lem da fabricação de taIDques, SEOUL, 18 (up,. - Informa-, A:-segura-se que os minis-
pelo presidente Truman para a fOrma: Exercito, 9.�11.799,o.OI} ;aviões e armamentos diversos, a se que lOS encarregados dos no.: tros (h. DefeSa das Doze �a
de.fe'!_a nacio�l3l. Todavia, a <?o- dlO!);3.rs; Marinha, 21.979.371.0.0.0.; soma de 1.10.0..0.00.0.00 I1Qllar,s' pa- ye distritos de. SeGUI. deram ius-

ções do Pacto do Atlàntieo,mlSS1M> reduZiU o montante aos A.... iação. 4.60.3.011.0.0.0.. E"tes ere- ra efetuar pesquisas cientificas truções à população civil, duran- .

°d't l' 't d 1 C
.

t ·t ,'_ apro\'::trmn o l)lano paraCl'- 1 OI> ::;0 lel a os p,; � omlS- ditos ficarão em cerca de 42 visando à produção de :armas e a illJOl e passa....... par:l. a eva-
são de Energia Atõmica, Comi- biliões de dollars os fundos pre- do ultimo tipo. cuação imediata da Capital co- constituir o exercito ociden-
té Nacional Consultivo da Aero- vistos para a def,e.sa geral no a- A COmissã,1> qualifica de. "3.d- reana, O gabinete do prefeto, ,tal europeu, com cinquenta
nautica, "Tennessee V3.11ey Au-

. I miraveis" os prOn-l'es-sos realiza- t t t f' d b e cinco a sessenta divisões.
thorl'ty" e COmi'",,�;;� de' Controle no fiScal que expir,ará em 30 de "'- €ln re an o, a lrInOU na;a sa er ,

-=� dos nel!,te dominio A parte de ·t T b hef dO Essa força m'mada, que sera
das Ativídades Subversivas. Os junho dB 1951. Anunci'l.ndo a 8U- creditas des,tinada à. Marinha

a respeI o. am em :o c e

I:��r��Õ��dO:ove���:����s �� ���sã: g��i��2go'��ÓE�Jr���a: :���l!:�i��e�: :e;:?� � �� 0-e-f,en-e,·da- pela- d-llII·r'-etorl·a·�:.do I

ram agl'upadoi', pela ComissãO tomica, a Comissão de Creditos 7.512 o numero de aviões da Ae-
num projeto-lei geral de creditoos da C, .i.;'H!·" dH'�ar..l. q'1e esta di- ronautica naval até 30 de junh-ode 17.820.404,424 dollars, sobre OS minuiçãn 'não tel'ã ;l'1fluencia ",'- próximo. ,

ie��i�ar�da:J�am��icf�::;r�=�f; ��:'�a!��r.::'�;!s.d':o�r���r:;lC�: ço�·!a;��l��!f��;�:�:�lt�:= Clube MI·II-lar sua poslllça-ov",rsa sobre os creditas de ,... bres, acentWcm q'l{J <1. C01l11SS"O
c.ada uma, de suas esquadras de

1.050..000..000 de doUars, eolicita- de EnergLt A tomicl' ainda não
reserva. Introduzirá ,'iS modifica-

dos pêJa. Comit",são. de Energia íidquiriu os. ten·r" "" nGcessu'!':os � • '�e
A·

- � o I
-

ra a' t:- n<
..

q"c se pr ":,,je çoes. necessanas. no::> porta-aVIO s
• , "

.. , .

tomlc,. para, aum.en�ar a 'Pr - ,<.1. c -' �L �'" l.
dc ataque, a fim de permitir- --- J.Vota ofzcwl dzstnblllda a LJJlj)reJlSa ---Ilhe embarcar avióes do m'Odelo .

- '

mais recclnte. RIÇ', 18 (Meridional) - Co; do r.eferirlo ambiente (le-

I
Por outro lado. :l Marlnha mumca_nos li Diretoria do clara:

conl'3lruirá novas dragas e colo- Club MilitaI': 1, - 2\::10 manter �Iroberia
c:;-dor!!1II de minas, e �ransform�- • nA Diretoria do Clnb J\fili· mCll!o ou partidarismo, eonl

r� treSi grand�s na,'1OS em um� l.a1", 110 intuito de pôr fim. em respeito a doutrinas
.
subver-

.
dades de tropas, d f' ·t·, b' t d'

. t't'"

I
A Comissão de Creditas reco- �. lU! n o, ao a111 l�� e e a- SlyaS ou lIleous I nClOnms,

menda qu<l .1 construção da. }'e- gJlaça? que, pOr mdtwo de OI'· con<�derando que os seus

de não constituirá. -ama resposta demo mterna desta associação membros, conhecidos pOl' su

cDmpleta a.o< problema da def�-l de classe, vem sendo desen- as atitud'es patric(ícas, no pas-
.

sa aerea"
_ _ _

..o�vido, particularmente a- sado e no presente, estão ad-
_

A ComlssaO nao ,10rnl!ce de�a- través da campanha sistema- ma de tal ,suspeitas e que de.
lhes sobre os projetos da Avp·. ... . ,

ção, Umitando-Sil a assinalar tIca de n;npr�nsa, CO?lra p:c- forma alguma pactuarw.l1l com

grande aceleraçã.o mi; aquisiçã,o tensas atItudes ou orw!1taçoes atitudes que se chocassem com

de aviões, �luas, e no a�o proPOSlto de os dispositivos da mal!utel1-
sanar as divergencias de pon- ção da ordem da discip:ina €o

I BLITMENAU w JOIN-\TILEl t. tos d� vista .e�i:.tentt's enke das instjtuiç'õe�l demOCfa1i"
! Viágens rápidas e seguras só,! 3ssoc1u.dos, dlVlUídos em .P'?!l� cus;

!' no • deravels. correntes de oplmao 2) - Levando mais longe
I EXPRESSO ITAJ--..4RA l' cujo choque não poderia s·er- as suas intenções de resguar
....,�_� __ ......_

ivir senão ao prolongamento . na 2.a pga. Letra C}

nome do secretário (�a de
fesa norte-americano, gene.
ral 1\larshall, o secretário do
exercito Frank Pasce, ':ell a

declaração tendo, tambem.
presidido a se'·f,flo,

'lo" 12 Cl 32
polegadCi� da
diâmetro.

.

'* Vendida sob
gorantio da
fábrica

DE METAIS

B!umenau: SHJDJfCH & SCHADRfiCK LIDA.

Jlrepm'atla ante a perspecti
\ a de agressão soviética, in
cluirá soldados alemães. .\0
mesmo tempo, r.urante a

conferêneia, os Estados t:ni
<los, acusaram seus a:iaclos
de não estarem fazendQ to
do O ne.cessario :para enfren

Im' a agressão comunista. Ao
que se informa, serão inicia_
dos agora esforços para con

yenCel' a Alemanha Ociden
tal, a proporrional' 10 Ol1

12 '(I;yisões para o exercito
ocidental europeu. A confe
rência do Pacto do AHàn
tico, em Bruxelas, i.. de ,'i-

l ta l importancia para o mun

do livre. Este Ia\ o foi rlesta
eado pe:o sr. Frank Pare,
Secrc!úrio rJé Guerra dos
Estados tInidOS, apoiado pe

lo Seerelúrio de Estano, sr.

])ean Acheson,

PARIS, 18 (l'P) - 'Soube
�e que a França, iniciou vis
to de última hora pat'a que

a conferência llo Pacto lio
_.\tIânllico, reunida em Bru
xelas," adie a cleeisão final

'ôlll'e o rearmamento t],1 A

lemanha Ocidental. Segun
(:0 se informn, o chance'e!'
Sehuman, deseia tal allia
mento a1té que "{'.ia flssin:1-

do, a pl'imeil'O llc .iallci'·o

jJroximo, o tratado rIa tJni
:\0 do .\co tia EUl'opa Oci·
dentai.

I3HlTXEL\S, 18 (t:P)
(Conclui na 2.a pág. lerta F')
_..-- ---_

--�--�-----

1118ugurado
novo Banco
em Blumenau
COl1forme dil:1l7gállws Em.

no�s.rt edi('r{<!l tIo t�':a 15 tio

'_·,orr"'.íltCt I'(.a!l,sou�se, ôn
ftm .. à,s' .1) ]Ior!(�. a 'inallgu
ra{!âu da jiH!fZ

�

do BI�llnco
COl1uJrc;·o e Inllü&t.(�:r (�r-:
Süu Paulo. ('01n .",:éd_ l,v-cc�
li;:(_{.(h.� }I{l, ('a[lUa! ba1ldei-

o t.!lo l{t'C foi ba ....tante
CU}l(,tJ'i'I'icLu� contou com a

lJI·e,�CJ·(·,. d.ç, (,�,,(�s' (l'lltoi�i
({,ul' s- 'i�'�){ �!.is, Lu_'lu,(,'j'1}!) 're

pr �eil t([flte.s tIo cunlél'clU C

inf{1( . .)'I('ja úlz!j}l(n'ltl!r.usl(;,
Lr!rlHI'(On âil'cJ'·){J.,' orad�

res. Il::r� urJo ;_.jft,8 jJo.'{sibili
l[,;j'!f8 'iII: é8S::; CÚIIlCr$tU'l
til; ",õ[ ',D[�I_ clJllcut.'.j de cré
,;�to t:f'IÚ� I!>i-J.!y ,só a Hlu
'l'i! c'II(/lI. ,iUM lambem à
Sa)/I.r

.

Catarina. cooperan
do" {.i.�i·;hr:. t!'t', 1rlll1GRho ile
(COSdilE' na �;1. letra J)

Tubc:a
V",rgalhô...
8arra§
Pfiffl!ado�
Celflton.. ifd�

Afum�:c--� I1irG�
Di�Çé�
Chy�gll
�f)b,ii\;i-;

da LArAo -I COBRE ALUMíNIO

'AlPACA = CHUMBO �. tTC,
'*

pOS MET ÁLICOS
'*

LAMINACÃO NAClOt�Al DE METAIS S/A 1\Rlltí Afifl)l\k� ds GtH.;!éi, í}l$ � 1 O." � S, PCllJl@
I
1
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O SCCl'{,' úrío t�e EsLJítlo 1101°·

te-:!rncricano; Bca'n Ache

�:GJ:, r-licgou ús '12,�.Wj hora
Ior-nl, para tomar pnrte nu

conf'erêncln do Pacto do A

tlânÚeo. }\('11e5011, tie�'la;,o:1
que trabalhará pe:a Inclu
l'ÜO da Alemanha, no pro-

sem

tos ('. o rso, 'lelll :.Hituilt·
dlll,;ó][eu l.'oülj'â.O sr.

Jové Amér'iio, disse.. os
tal' tudo calmo na .polí
llica' nacíonal, emb'orà a

ro:ilicll lnternacicnal
tl!"'Írnve-se�< O sr, GU!,tn�
'\ O Capanemn, ,disse qne
os pal'tidos devem [u

mar a responsahilid,áde
de I'esolvet� o -pl'olilêÚIfI'
'da' Congresso.

F ico li !I(;".<di<lo, por ultimo,
(lU e cs repre!;entante<1 ',dos

l;:ll'tidc·; reuniriam seus 01'

,",:Os ('cf,trais,' a· fim de. que. os

;lIe':'!los r:c.massr.m cor.heclmen
to tln ycrdadeil'a sit.un.}ão do I\ ghtsi! ern Ince : de uma novn

I euert'a .

. I
I'"
I------�������--��
1
.
,

��-----------------------

Gomes, 25.56::1; João Man

g)beira; 51; Café Filho, ..

26,076; Odil'on Braf"a, ..

28.968; Vitorino Fr:ü'e, "

23.146; Attino Arant.s. 570

e AJipio Fi1ho, 19.

Vende-se
Uma casn tipa "bung'1-

low" 't3.manho 8x8';" me

tros
'

com uma área dê +er-

1":1 'medindo 16 metr·Qs
de frente, com 42 de .

fundos, sih:'1 à rua 3e&0

Pes'õôa.
In::ormaçõe.s com o pro

prietário. E.,'. Carlos We rner',
na. rrrasma rua. ou em sua

Bat-hear'i, à Run São pau

lo, !'l"r:ço dr; ocasião.

J
co n! rn,!dr pelo (fH.tJ1 a":"!('
Ci"fL1-!(O dn rc f't"H tia» d{!':l

todo

II. propríedàde de ser ótimo para expurgar
fi sangue fraco e Infectado,. auxiliando .

II. .

.

combater os males provenientes' das Ane-
'

mias e da' Sífilis. Não encontrando nas Far-

4METALURGIÇ�PAUllSTA S/f-..
dlebeledda em 5�'Poulo; dc;�#â
1897, é o fabricante dos oto-.
modos produtos COSMOPOLl.
TA '

..
banheiros, fogões, aque

cedores, vál'julos ouiométicos
poro 'descarga e material paro'
enconúmento;. Os fcbriccntes
de COSMOPOUTA con5aRra�
rem mais uma vez essa reP'ja
toclo marco, com os b"Jlonças
cutomóf.ccs COSMOPOltL\;
considerados uma verdcrdeiro

Distribuidores:
S.' \\'-IPPEt &: elA. LTDA.

Blnmenau- Rua X'\:, 1434

co ràNHIBBOAVISTI DE SEGUROS I ,1,ui��;�Xi�!��'i'l
; .:�&. MBrÃnMÓf à. I �

:::

ftlllllmílmnl,IIIIIIUJII'ÜIIIJIIIUl:::Capital e Reservas em ia49 ..Mais deCr$ 5D.OOOaOtt'iJ,OO
Rece�tll de f'rêml�s em1949 .�ais de Cr$ 100.0�O.OOO:OO, I

'-------�

Em :; �arrecadaçaD de prêmiOS e resultado rndustrlal �!L=It�:ll�iT'DE'
ocupa, no Brasil, o segundo lugar, demonstrando,assim
um esastaate progresso e segura administração

:\ � DIREtORia [AFFONSO
PENNA treNIOR - Presidente ... ,

.

" .

JOSE' J'7'1. DE ULlVEIRA CASTRO - Vice·Prcsidente
ROIH'�TO TEIXEIRA BOAVISTA - Diretor -

CHARLES BARRENNE - Diretor

JOÃO PROENÇA - Dil'i:.tor .

.

GERtlcui
GERnL..
�- -'

CONSELHO
flSCftl

- � .

iI GABRIEL RENÊ CASSINELLI - Gerente Çer:.l.l
\.:1 CiRLOS }:}â.:tünI:IRA DE ThlELI,O - SecrctÍl,l'lo Gel�nl
, 'e

(
HIEITOR Bl!:LTRÃO
·GIJILi!ER�ll<_; .(H.JI:r--.'LE
CESAR RABEL!...O

SUCURSRl' , f 7"-EI,i_;r�rtJ':rn LA1J'TERJUNG - Gerente

Df BlOtIJEliUJ \
d

._

,
�_- -:'7"'��-=-�'_'_-_._- _

Rio de Janeiro, Avenidb, 13
'de �jalo, N", 23 - 8". Andar:- C. P .. 1779

sucnnssrs E AGf:NCIAS EM TODOS OS ESTADOS DO BRASIL

SE-'f.-)�iI'J. i

. � "$�Jf

OPE:!KA NOS R �\t riS de> loCebdiit ..Trans ..

porte§ �em Geral - Acidentes do Trabalbo
s= Acr,,'f��otes Pess�ajs .. A ci d e D te s fie
Tírâ�sito ti CaSC9S Si Re�pODsabilt'dade', Civil

s='u�� c-':-li�-R
-

S -ii L O E B L U M E N II U
RUA DR l'JEREU RAMOS, N?,f19 -_l?.ANDAR _CAIxAPosrrALNry 253

!'TELEFONE NQ 1167 - ENDEREÇO TELEGRAFICO: E T 1\'1 A

S\lb�agêRCias iJilS prUleillais praças de 'Santa catari:oa
na'·

o ctím-; curcp-u prejudi
cu. '- ensivelmentc a pele.'D.'
frio kJtenEo':queíma-a, e res-

',;�ca"a, mais qUê! o ealor

tropical, Elltt'etanto na-Eu

rO!J:1 :J. mulher c.::;nserva. li
st.:···· cutí s rósea. mucía, e

lástica e luvenil gr:l!cfls �IO

US':· do Creme NIVEA o

ur,'ir:o no rnurido oue con-
lém, EuceritG, SUhstância
clentif'Iea . de g'l':in,je art
niqude com ai> "celula:� cu
tani",·.. O ql'�me �IV:U;A
p'erIetra i,1"oIu:1damúnte. TI:!.
f.pidcrrne. prutejendo-a "on�
trft

.

ns rugas prematuras.
Excc.)enf.<: como base para
o pó de ari'oz e o rouge fl'

nus praias, como l"'Jrote,to-r
d.. ],("1". deJ'edcmlo-<'l. ,lôs
«ucíma dlI1':1.S ctüs r4..tins
int'e�

-

"T as terras
..i., Cresce e progride. Em tôrno da fiorescente
eídads; de MARINGA. ondulam, cafesaís vergados' ao
pes� .

dos frutos; vicejam campos de arroz, livres
de febres; hortas rlquíssímas, livres de saúvas,
pro�uzerii todos os legumes; e, nos pomares

nascentes;' laranjas, pêssegos, bananas, uvas e

mórangos se multípücam, doces e, saborosos,

VI:.NDAS A S1RESTAÇCES EM PEQIJENOS E GRANDES LOTES

CII�' ODE TERRas NORTE DO. PIRIINá
A

.

MAIOR' EMPRESA COLONIZADORA DA AMÉRICA DO SUL
"i 1�_'�:. . -

"
,

'''�d", Sóe Pau',>: Ruo São Banto, 329 - 8.0 andar

êllnfru de A�minidroçôo e Agência Prindpa!,
LOlJdrf'l. R. Y. fi. 5. C. Pinaná

...que, 'ilm sua malo�'parte, o �f).

fiq � de GlIcefe_nte Terra r6xo f

...Que, ainda quondr,; vario da
tifJQ, I) terra é sempre da alÍ
fraordinória fertilidad,3?

Vá tllnllllcer M.lringL,
••• D i'!Iamle buscar íl lilmÍ!it

D'E

R a 'o. I U M
Dr. A. Odeb'1'6oht

'

Radioterapia - ,Raios X"
Fisloterupi"l- - Metab01ií:nno:'

'1
Rua· 7 de, Sel�mbra 15

..

. F"ON'E 1 4. 4 1 . '.

-- ......J

•. :qYG, por suo situação gao.

.gráfica, o NORTE ':)0 PARANÁ
é a última zona do Brasil ra
cOl'liGcidomenta 'prõ'pri'o pora
ô cultivo do cefõ?

Informações com os escritórÍcs de São Paulo, Lon�

drina� i\rapongas li! MaIingá, onde está centralizada a

Secção de Vendas de Terras da Companhia.
'Titúloit regÍ�trii�ol .ólf n,' a 1M acOrdo com o dctcn,t., ).07' d.e 15 11.. Setem�ro <!IiI 1131

"arte•••t...4JOI.Q4
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II NAÇ-AO'

Agnra. sob a
... ori�nlaçãD ,; s . técnica

:da Cruzeiro do $ul
ESCAI�AS, :

A'S SEGU�tnAS. QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS:
Rio - Sa;qtos -:-: paranaguá - Curitiba -
Jp,jnvile - Itajaí - Lajes e Pozto Alegre.

A'S TERÇAS. QUINTAS E SA'EADOS:
Porto Alegre - Lajes � Florianópolis - Ita-] ;

jai - Joínvile - Curitiba Paranaguâ :;

Santos e Rio·

Modernos e possantes : aviões
Dougl.as
Tarifas Reduzidas

1'R.U'EGO MU'['Uü COM:
CRbzEIUO 1){) S{)L - m:o

.

'SAVAG - PÓR'l'O A1J'=Gln�
PLUl\lA - l\'ION1'EVIDE'O

PASSAGENS li} CARGA
EM aI.VMENAU: Agência Cruzeiro do Sul
Rua 15 de Novembro, 1326 - Telef. 18

I

1
j

-_----_...:..._-�-----�--- . .;;..._..... ,

----�-

IA

'••md,.'ÀG-_ çOlJWfG nu:d.:.�ónlmI5.-
� ."" _" _""",!

-

Müita:: VEZfOoS nos adrRil:2I�:,-!�,sO VEI' certas p'�SO:iS Idosas qu�, no �n�anto.
eonser varn rodo o vigor <'ia·L,",,,, ·ÓJsposição ca mocidade. Elas pt'olongam
todos os p!aZeréS "da vida, que encaram com o otimismo e a bôa dispo ...

1:;u;ãç; Qüe 11��J} Dr9P�l"eio�a ,0 �€U físico sadío. Quer saber- a razão delas
dt:rnurj�tI'�n=nl menos iô:ad� do que reaírnente te(n? ;fç.is bem�: p::es�e
.. ,,,,nç'jc,,, bW:.3; DEBILlD.ADE J:lERVOSA. e " l';NFRAQUECI1>li'll'c\'I;O
NEtiRO<l\H!S�ULAR provocam ti FALTA ·DE MEMóRIA, A. PALJnE7'...
(J El"íAGRECIiUENTO, que geram o DESANIMO e 3 Indlspostção moral
" tisic," WRAQUEZA SEXUi\.L, MENTAL. e ORGANICA). Esses jóvens
aOE .50 unos, eheíos de vitalidade e disposição> conservam o: seu 9rganlsmo
u[;)lrida li'OSFOSOL,.conslderado pela classemédica como um ótimo tórrtCl:'
nervíno; dada.' ri sua rôrrnuía cient'ü:ica Ser bastante concenu'áda,ém
fosfatos, de assírnílação imediata pelo corpo humano. Os que não se
sentem jovens e animados, devem-no à falta q_e fosfílto emseu. Ol'g:Hlismo.
Usem, então, FOSFOSOL em elíxír. ou injeções intra·musculares (;l 191:0
depois das prímeíras colheradas O;u injeções se sentirão outros: Animados!
F()rtes t Dispostos! Não eneontrando.ElO_SFOSOL nas farmácias:e drog�i:as.·
escrevam aoDepositário.V.SANDOVAL JR. - Caixa. Postallll74 -São f'l!.'ulo

.

Iii' " .",.<. _

Se 'fOC1 adqUire uma <!tf..adg", .10
.eln:lQ �de pagar. o leQ preçc,
.na pouco tempo, & cinda �üt'
luems g 'to.cê. "toda" io !=1.eP t,;i,ü·

pl$s:f�,nçfQnamento e *X4ft:I.IfG
CQJP perfeiçêO trgbQlho� dói wv
tur;Q,·frclIlze, bordr;l, ere, .'

Compre, beije mesmo, SilO "l�".

Entrega imediata,
,.

bistribuidores

ALFREDO SIEBERT & crs. LTDA.

Rua 15 de Novembro, 895 i'

-.-.
- B L U:H E NAU -.

-

..
-

PARA FAzE� AS SUAS COMPRASDEj\TATAL
pnb{Yuj1�1 ({À CAPITÀL». ARTIGOS_ PARA
ToOOS OS GÔSTOS, COMO SEDAs, CÁSE�n�
!.tis, SA.PATQS:,. O:H:APE'US, LINHOS E OV
TROSM'TÍGÔS PELOS MAIS .:5ARAT08 �RE
-008,.80' NA CASÁ «A cAPiTAL»,,!l� RUA 15
DE NOVE�mRO,-N.O 41 5 -- FONE 11 O 7 .

. de um guarda·1ivro'1. A tratar' com HANS 'l'OENJE:S, à
Rua P:1111o Zimmérmanrr. 1�

,,-..;_" BLúMENAtJ ..�.-'.-"

':..i"JjnnH�iílníl"NlmlllitIHlnl-;'-fíllÚllllll!lilllii.nm.mlllll(l"illI�IW:=
��linica Médica.· HomeopaticCfª
:::.. DR. MECESLAO SZANIAWSKI :: I

'. ª
..

.,.... E-qa José_ BQnifãc�91 92 - CURITIBA .. ' ê'
.'

§: ESPECIALIDADE:. DOENÇAS Nl'::RVOSAS E � I
== .M.ENTAIS =;

!,§ DOENÇAS DA PELE: Eczemas, Fi!run�ufuse, CO�§!
1�: éeifá-_s. Manchas, Espillliass etc. §'r
.:t;: GLANDULAS. Falta de regras, Excesso. Flores:,
�:; b�itn�s, lfl'ieza sexual, Impoteucia. Est!'.rilidadcJ De--ê

. .
.

.....

. S' seVRtolvirrrnnto' :f1sico e m�ntaJ, etc, ::
�.jãJ i'nilr;Ugente '�ompr� � 111�iIlOl"btclcIék, nit --

§ DbE:NÇAS��RO�1�AS ]!;LVl �ERAL: Reumatismos,§
{!OMERCIAl.J VIEIRA BRtJNS S·A. - R�a 15 de E Asma, Mataria cronica, etc. . a

Novembro, 923 � ao lado da igreja Matriz. lÊ
- A T E N ç Ã O: Consultas em Blumenau nos ruasE'

'-, _' ;: _-- 2.6 a 30' de cada niez, no Hotel Holetz -_ ;:
,

_��. �

-

, �üuummmumUumUmnl!llllllI1UUfll1llJ1lnmI'JmUll!lInUUnnll� I '�-dfij.'ililfílli1il!tMIl- -lihiiT§l5!W"ll!l!!ião7i1l1rr·i1i·.II_.IIlI·_"IlIl. iH!_tt�.Iji!_.Ii!!!!i!fl!lS_!l"Ilaw-g·l!I2#Il••-.__-III!iZiIiIi'!íi1-Ii--il!trj=----i!lmm-_cê.Eiai._.._.ii__-i'i.. ':4

. BATERIAS

OLEO PARA FREIO HIDRAULICO

BICICLETAS

.

,iN·· S ·:U�"
COMUNICA QUE AC4:Si\. DE
PARTIDA DESTAS '.AFAMADAS

','iI.t-.. U'�",'
.

ALEl'>/[.Ã.S Iro

- ,

/
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E
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ri

co u
�bele

prestígio

na

ist es
��ComiDtormtJ� .. De�adeDCla'c I'-b Q--�

"
•

de Luiz .carlos PresteI
on ri ulçalS em � atrazo

InsfifuiçÕêS �e'
-

Previdência -

Provavel a
apro,�ção

dEl abono
lHO, 18 OIerid, i

Sôbre o abono de Nnln:
o SI', Benjamin Fará, de
elm-ou à nossa reporta
gem -que acredita

-

a sua

aprovação pelo plenário,
A formula indicada peja
Comissão do Serviço Pu
blico, é nceitavel

'

para '-'0-
(lOS, Acredita-se que o :1-

bonc seja nprovarlo it
base de mi: cruzeiros,.

I
,(eyendo a nação gas'tm'.

somente ií(l(1 mi Ihões fie
I cruzeiros.

;;;;;�-'=����;;;;;;;';;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;o;.;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;�..I •
_

Agiam na capital bândeirant.e

\ 2. eSP;���.,,��r�,�!�:��s�:sos__
,

�{ola1Hlia.:. �01I�e do, Pn-' i grul_lo de fauaticos, em pleno br:e a orgnnizáeâo
rana, 18 (Mend,} -- SUJos e \ sertão, os componentes da ea- ta.
sem camisa, os policiais pau- Ira,ana policial" continuam
;h:\:as, sob um sol abrasador, trnbalhando com denodo, 'tu
prosseguem avançando pelos do fazendo para

.

desartícu.ar
sertões do Paraná, efetuanüo. completnrneréte a "Dai-Nípon
a detenção (te. terroristas ni- 'Kokllm'ini-U�·l1iEi_Tai".
ponicos e ii apreensão de' ar- Cada membro de "Tem-Tiu
mas e munições. :\ despeito Gumi" (grupos do castigo-di
do tiroteio que .iá foram o':;: vino) que é preso, faz novas

hrinndos a susterrtar com um e sensacionais revelações so-

COM

DOUGLAS
RECEBEMOS:

BICICLETAS ALE�IAS
hELITE-DIPLO}\IAT"

-

BICICLETAS SlJEC/\..S
,.CENTR1J:M"

- PREÇOS l\JODICOS �-

S. WIPPEI..-& OlA. LTDA., Blnmenan
{{-») Rua 'li) �í' Novembro 1,4 34 '(-J)

� "-��---:-�-'---�---�------- ---,..;.....�--'--"

'Ro'ubO
!:.'llllllllnm'lIIj-llllllnIIIlIlIlIlUW.!
:: FRAQUEZAS EM GERAr, ==
E VINHO :; I

DoMO.lla § GR.EOSOTAJ)() SI. li . :: (SITNElIRA) ::

D
,.

'I
.

l I t
if.llll11mmmmnllummIllIllUlho:.::;

. esteriu iio cni a pancada na ca rc ça a o JIlO o- ,

- riste -.- Prcso (J iiia lJ.Lcilor -
,----,.----------,----.....,....,..,..;...,.,..-.....,.-...;...-

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

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

TI If), 1 K (:lleridionn -'1 - (I:!I'OU que procedeu de forma
Em meio ú movimentacúo tia 1"0 vic lentn. por achar-se hú
Avenida Bras i'. ia ocor-rendo kll:-,o tempo desempregado e

uma "reprisc' do caso "Pará- .-;rlll r('('[:r' G:-; para prover :I

Rico", com a dif'erencn de que I '!'oPl'ia subsístelll'ia.
o assaltante, ,le"sa vez. a_!:\ip-· '�Iuito embora Fernando
do �·ú, nua foi oe:11 sucedido, na�tos tenha procurado dar inASSAGEIROS E CARGAS A'D'�A"
ao contrario do que a(:ont�·I�\(:·.. l'rill.le I:araderisli,'?s de �.Jj - _. ...,.

'."
E ,L��

-eeu ('OH, o grupo qur- ussussr- p' :'.111:11' ;8rlad(�. SlIspe,llaUI:1S

BIN'
.

I hnou pala rouhar, 11:'1 tre� rue- :;'ltoridádes de qUe núo seja til 'V k Ph�l' d
·

ses, o motorista Euclides 1i:1 e' ta a primeira vez que come- a Imore - ew lor --. - I a e p la·
Rocha l'lelo que atendia por 1(' 11111 <1SS:11' o :I uuio armada.
aquela .1ICIII111:1, .-ellolo mesmo IJO'.,il'l;'l que te� RQ.RTOS DO MAR DAS CARAIBAS:l

Fernando Oe'l('r Bastos. di' Ilha partlcinnrlo (ia Iah-oclnio
:.!:l anos de id:lde. residente d(, E!wfirles 1!1 Bocha :\fe- ,MaraC8.-bo_ - Goaola _ "Duerlo La' Cruz
11a rua Açurena. 11:: tomou lo. .

.....
,;'\0 Largo rla Cloriu o l':lITO

PGr 1,Ii motivo. rIcvcrá ser' CUmaDa _._ Porlamar _"
'

"C'. arupano ��o·· 18' (Mi.!!"idiona:}
.

�Ie praça numero 4·1:!·1l:! e -

�\ ,

cru-uminlunlo as autoridades Com a presença do. presiclen-
determinou ,10 motorista. E'L

"

seu Freire de Cana:110 ,-Ie :11 i'lllieiais do Servicc de In- Réserva de praça, passagens e demaiS infol'Jua!;oos com 08' de Dutra e de altas .autorida-

':e'll igaGiies. Cri 111 inuis (PoU-' AG'iV.,.TmES
.

.

bul 4
.

;,110S de idade, "olteiro. resi- ..éu.... .I.. : aes, inaugurou-se o .am alO�

, ia Tt;l'nic�Il, elll'arrega{las,
'

t I d IAPe A
dente !l3 rU:l (�elJ ..ra] Polido·

.

_ elA. COMERCIO E INDUSTRIA :llALBURG � 1"10 ceu ra o J. nova u-.

lO, que rUIIJ:lSSC par;!":1 .\\-e- l:I'�,"'I1�el1H:!I�te,_ seufI .) qüa.l(!t��r '\ .f!' I T A J A I Tdc""rs eMOOREMACH:" I T' A T A'I
nidade' hoSpitalar ocupa' 15:

nilia Br:1,d:.
,·:\,'·0 I a so u\:ao 'o 10mwlt110 �

- .'�' - - »-!lI 'l'mdares, constitnindo' o maior
(lo infeliz "P:lrá-Hico". i

'
.

S
.

d
])llt".a[l�e o,' I-I'aJ'e' o" 1""'1'-

'
nu Amerlca do • uI e. um os

li ,. L. � Prosseguem as diligeneia", .

�___, ... .....--._------_.............
llando valestl'ou \:onlialmell-

,�����������.�
__

�_��._����_�
__

����_�'����!��.�-����._�-�-���!!����-�������.�������������i
maiores do mundo -por suaS.

te com o ,profissional do ,\,0, Si liiI
instalações e 'organização.

Jante, �,em lhe dar a minima

I ,--,1emóllstração. do pl'ojeto ...-io-
. RIO, 18, OIe;-idiona:) ---o

,ento .que l!razia em mente.
. �
---

.--.--_;_---___,_-----�---------;-_;_-----.;...;.----.......... O presidente da Repúh:ica.

Nas illlediaçõe� do Illsl�tuto

BR1NQUED
ao que está' informada a nOs·

:\fangÍlinhos. Eliseu reeel)('ll

.

0-5 !!! S[l :Xepo.rtagem, riianifestou a

ordem 'de Darar, e, ilO l'ul'Yal'-
'l:!U' (úsposirão de. vel' minu-

se para Têrificar o prero (la
clo�amente, tOto5 os . proces-

corrida recebeu forte pancada
sos de -importação dê! allto-

Jla cabeça. A de::;peito disso,
moyeis.bagagem, principal..:

reagiu como pode o assaltante O MA'IOR E MAIS COMPLETO ·.S,ORTIMENTO·.. DI PRlça 1�:f;LI c os càsos {Ias pessoaS;.

-vendo fru511adas suas esperan-
-

.

! ice importar?'!l1' carros

ç,as de um assalto bem suce·
teI'em ido aos Estados Uni-

dido, deitou a Carrel' 'pela via BICfIOS QUE PULA:lYI,. BONECAS QUE ANDA:NI, TRENS ELÉ'TRI- do�, inclusive o� ofi�iai:; da

publica, enquanto a vitima,
marinha,

apo's gritar por 80eOl'l'0, des- COS E DE CORDAS, TROLES, TRICICLES, 'AUTOl\10'VEIS E.U-
.

�1f�e��t:����l.as almofadas do
:MA INFINIDADE DE BRINQUEDOS PARA"BRINDAR A PETIZA-

P:o;uco adiante, enlrelanltl'. DA, FOR OCASIAO DAS F.�ESTAS DE N1\TAL.
era o malfeitOr detido pelos .

funcionarios l11unkipaÍs'i Eloi
Ribeiro da Sih'u . e Antonio
Francisco Torquato, que. au

xiliados pelo guarda-civil Fe

lipe . Pereira, o suhjugilram e

o conduziram de yolta ao ctU'

ro de Eliseu, no qual o tran:'i
p0I4:aram para a delegacia do
16.0 distrito policiai, onde' o

comissario de dia. apo'� identi

ficá·l0, ouyilo e .mtuá-l0,
mandou tranca fLl�lo ün -ç:J.

drez.
SUSPEITO DE LATROCINI0
Perante as :mtoriilades n

meli::mir; confes�Jou piEfwmen
te o delito, sem muílth' On nê'

gar qualquer iietalhe dos fm
,Ileddos pelas testemunhas,

.

BU5candn iustificar-�€, de-

Te'ntativa
'A 'Plena

De
Luz

��),�"

DOMINGOS:
Itajaí -

!

I
!

. � ,

I
!

.' '

'

...,\.� ..

PA71A A ALEGIUA ,DAS.' CRIANÇAS E-DOS
PAES; FAÇAM SU.t\_SCOMPRAS DE BRINQUE
DOS NA CASA·QUE MANTEM . AS·U'LTIMAS.
NQYJ;DADES EM,: BOl\TECAS, AUTOS; TICO:
TIÇOS, VELOÇIPEDE�; "JOGOS, ;I'RENS ELW-

, TRICOSBDE CORD_t\, BOLASDE BORRACH.�',
REVOLVERES DE BRrNQUEDOS,·CARRINlIÓS

.

ENFEITES PMA'
.

ARVORE· E MUITOS OÚ�
TROEi ARTIGOS PARA AS ;FESTAS DE NATAL.
-. .

·=o�

Grátlca 43 S� A. lodoltrla
e Comercio, que tem o artigo pro
curado pelos �preços mais baratosli-

,

. ::�.�.

Partida

<Jráfica 43 S.A.lndusl. eComércio
({-i) RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 5 3 3 ((--/)

«��» VENDAS A VAREJO E ATACADO «__
.

,)

MOORE McCOMARCK (Nave�a�ãol S.I.

o MIlIS RICO SORTIMENTO PELOS. MENORES PREÇOS

P ROSDÓ C IMO SOClfDADf ANÔNIMA
= BLUMENAU
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