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Atravessa o paIs uma
cetse de crescllDeDto

A GUERRA NA COREL.... - Fuzileiros navais da Marinha' de Gnerl'a De rtílaram recentemente os levariam á Europa. Recebe-
dos Estados Unidos, �.m operações: na Coréia romo compor;entes do 'co- pela cidade ele Nova Iorque os ram treinamento especial p1'e- Receb-do pelo pre�l"d'ehte VllJirgasl�nd!} unifi.cudú das "!'l"açües Unidas, avançam para ocupar no�as posi- soldado:; componentes do Cor- paratorio para juntar-se ás for

. I , �: 1iJ II li
çoes nas colmas de onde foram expulsos os cnmuJ1lstas Chineses e Norte- P? .de COTI1bate do Oitavo Re- ças de defesa dos paises par- b· d t

II

:Coreanos; "pós intenso fogo de artilharia e �0 �lortei,.os. Muitas-c!as ba-II r������:�i�ad�u���rBl;i��rt�"� I i:��aN��e�t,do I,'actdo dOd Atl<1;' 10 em alxa Dr nar e ..amerlcano
talhas na Coréia se desen 'olam 11 te ,t I d'

.

•. . . r e, suoor lna as '-'o .

< • I el rre:,o .TIon an10so como este, ,[1- An1erieano, nun1a parada Ofi-j General Dwiht D E' 1 ' ' RIO,:20 ('\lcl'lt!icn<JIJ· todas as lllaneÍras a oj,r,) de

������.o�.3;:a;.�os e tornando e:lda colma um objetivo important�. '- i cíal de (lespedida antes de em- Supremo Comandan��en.����� Enc'-Tl': da a sessúl) da Co_ assÍsti"!ll'Ía ('(""nú!llica dll

. ' barcarp)"fl, nos transportes que (Condul nl1 :'.>t pâg, letra B) missiio:\1 ix1 a. l) ministro do Hl'asi l. .\l'l"es('eneoll, idiús,
_______ .

. ._ --- .-----.. -.----.--.. _._.,. ---_.---. . .. _. _ .. ,. .- .. �___ ExtL'rior, da Fazenda e () elll- (Conclui na :!a. png. letra L)

lJaixadllr alllL'rÍc"no ro' ,1111,

xig".lcia "ltld:, é viável, embora TEL l\.VIV, 20 (UP) -' puHado O pai de Abdulah e. h8je, uma de suas maiores ,notici"- do, assassinato do
pos..-s:a acat'r:ctar dlfiáUldades, quan- !\.

I'

I" d'r
. dA.! d

-

l 'e d I e dO·
do o compr"ô'-'l', por eXI'!mplo, re-

• 1'3.( ,.0 a ran�)or alua o� e () r�eI es,�va r zan o. spenmça.s e paz no ,n- rei Abdulah provocou pâni-
sidindo no. interior, não se lembra

âl"HL.ll.eou que {) reI daque�e 'Nau se ferrl, ate agora, po1'- ente NledlO, ao se anunCIar co nesta CapitaL Todas as

do nume:o da inscrição. E quando país, Ahdulah Ibn Hushei- menores sôhre o critlle, pa- o. assassinio do. rei Abdu- lojas fecharam suas portas
o comprador residir em outro esta- ni, foi assassinado na cida- recendo. que o atacante foi lah, o Leão· Barbudo da Jor- e foi l'ealizado um.a Inani-
do. '. que não in3tituiu este nunlero 'd li d J l' O' d" t t O d�

.

H h 't O
de i,;scrtção?

> <:_.ve la e erusa enl. I m�e ta,amen e., mor o, .a�la .as em.I a. assas- Iestação, durante a qual Io-
A indicaç20 do neme do impres- crllne ('correu na mesquita rCi Abdulah e o segundo S1nlO tOl o terrorista Muta- ram trccados vários tiros. oficiais. Lalnenta

-

- se, ao

sor, nas notas fiscais, é uma inova- de Roma;.-, onde se acha se- destaca0? lí�er árabe, �mi- r
fa Shul:kri Asho, de 21 a- CONSTERNAÇÃO EM mesmo tempo, que o assas-

cão que me parece sui-generis. Em- go dos Ingleses, assaSSUla- nos d'2 ldade, residente em sinat·) do soberano é devi-

bora ná'� atine o que se espera des- do esta sellluna, O outro foÍ Jerusalem. O extinto mo-
- -� ---� --" - I do ao crescente estado de

ta exigencia, a mesma é perfeita- Vi"ges de Blumenau a ' " - VOCl'l: tem unta fespon, Il·nsegl'.r<>llça e a ef''''rvescên-
mente v.avel nas novas impressões I;;J.iaÍ e Vice-Versa

o antigo prÍ111en:o l1Ul1lstro narca tinha sessenta e rio"- I - � "<-

de notas fiscais. Prefü'a o RAPIDO CO- libant,s Riad Es soni; 111€:- ve anos de idade e estava sabiUdade social. Já c-"l{)perolt cia reinante no Oriente lVIé-

A indicação do transportador, MET:\ _ Agencia em tralhado há dias. a ponto de converter em na' jjquidação do artalfabetis- dia, e cujo testemullho é a

que a letra "i" exige, nem sempre .l:;lurnt-�;lau no Braz Hotel realidade seu sonho de mo no I1rasil? Ajude It abrir frequencia dos atentados
e passiveI. Mormeme para vendas SAlDA DE BLUME-" RUfU Ul\'lA DAS 'MAIO- CI'I'ar I) rel',�o d'a "Mel'a d dU'eâ �o (Ie a... d d d l' 1
dentro d�. cidade e sobretudo nas 'Ni .\U "30 1030 1<> "'0

H
....m curso e e ça esse !::enero, es e 1.a a-

•"'_ 'U. -

,
- u,.:> REi;!. F.SPERANÇ,AS L'"

� II
vendas de balcão, Será que cada DE ITAJAI

..::J -
_

uz mediante a união da ,<iI! os, gum tE'!J1pO.
venda de 6 botões, no balcão de 8,::;0 _ 13,30 _ 13,45 TEL AVIV, 20 (UP) - O Jordânia, Siria e Iraque. O
Conclui n. 2, p'g. Lle" K

-.-
'

.. - mundo ocidental "iu ruir. ��:.A�"u�:!��_:,:�: �� Cooserv aos sessenta dois a os
Prontos os exérCitos comunistas p a ra M���g���I:gt�'iEN- varonil das vi rim' v r
desfechar nova e v i o I e n t a o f e n s i v a, P���rt2!��t:i�o2�a'�: !uricr!�aiier desalia ;3 ação do tempo • Na rede de Emissoras lIssllciallas

T
'.

. CIO Real desta CapItal, o .

. . de eeu< \,int� e cinco anos. Foi como o "U3,)0 cllal1S01·.'lll'er de ··P"'rl·S.

fi d
...

d K k
Só IneS1UO 1\1aurice ChevaHier padena. na ldade ern que se encon- ..;o... l,;. b .::I

anques camu :l os no setor e o son em posl'ca-o cadavC'r do rei Abdulah, as- tra, conquistar com tanta g.-aça e ligeireza o coração carioca. Apesar je t'a;",e" que ele surgiu no Copacabana, (! é ainda assim que ele apl'e-

. .
'. UI

" I "sassinado, hoje, na cidade do frio intenso da madrugada, centenas, talvez .milhares de pessoas fo- sentar·se-á, cantando para dezoito emissoras associadas. na maior ca-

'.'. ... 'd K S· elh J J 1 T d ram receber no aeroporto o cantor feiticeiro de Paris. acompanhando- deia radi.ofôníca da América Latina. Conversalldo num roda de repor-

Para. Investir atraves .
e aeC'ong' e SO�bre eUlll' �s f:o��:::eir=�C1S�:��rd�n�! o até o hotel, 1�'a cidad'e, num vel'dadeiro c"r50 de carnaval, ale�re e �eerecS�nlcarne�����Usu�I�;I���e:Sp��:C.�Oónd,eentceonahge�:al' Oti�R·�1.s0·s.e a oportunidade

l ruidoso, COlno se ele fôra a encarnação do e�lranho deus da cançao a-
.... _.

Q G 'I'I' . ....
foranl fechadas

.

e procla- pimentada ou simplestnente breijeira.
- Esta não é a primeira vez que venho ao Brasil - e:�pIicou o ma-

.' ,'.""l Jae 0, na CoréL\ 20 TJelo menos: Os tanks comunis- flClals abatlos dnlm (llle os
mou-s:,. a leI' rnarcl·al. O d

-

f H'
. .

(ITP) II t
.. � Ontenl. pela manhã, enquanto conten1.pla ..... ::t o nlar, eln Copacabana, go a cançao rancesa. - a VInte e sete anos estIve aqui, de passageln

_ ,rgen e - Os 'exeréí- tas .estão escondidos em Kok_ \'ermelhos, ao 10TI,!!o de toda I
. .

N·· d f'
B

.

d dR'
�, prlnc..... Mhevalier fez, entre outras, uma revelação que nenhunl outro chanson- para uenos Aires. e on e esperava retornar ao io. TanHlnho sucesso

tos comunistas chinêses e no1'_ san,'ao'nnrJe de KaeSOllg. Os .frente, 'esta-o prepa·,'aílos

parai
Ipe 1 alJ., segun o 1-

f
I

.

oro 't 1 g t' t·
'"

.

II d nier ou galã poderia fazer, sob pena de pôr em xeque todo o seu pres- a cancel, p em. na capl a ar en ;na, que ao ermlllar o meu contrato.

te_coreanos estão 1>1'ontos, em ofidaís aliados dize,n que suas' inieiar ti assalto ti qualquer .10 e Abdulah, prestou tígio sentimental. Referimo-nos à revelação àa idade, que é tão impor- ".i-me obrigado a desi�ti� de uma' te.mporaua no Brasil, e isso porque

toda< a frente de batalha. para tropas estão prontas pãra re'- momento. Os tanques estão ea:. Juramento COlno regente. tante entre as mulheres como entre os gra,,-des artistas. Pois Maurice tmha que atender a serlOS compronll"sos em Paris. '

iniciar na\":1 ofensiva, segUI1- cebel.'· à bala as forças yerme'_· IllUflados no setor de Kol{san, Pl\NICO EM BEIRUTH Chevalier fez, entre outras, uma revelação qu"! nenhum outro chanson- I Maurice Chevalier declarou ainda, nesta 0portunidade, que não tem

rio Se anuncia ..Calcula-se .

de lhas, 'eUl posição para inyestir 3,tra_ BETRUTH 20 (UP) _ �t.,_ na inalterabilidade de seu prestígio. que revelou contar sessenta e d':';5 • prcdileção por qualquer de suas canções, pois considfera todas elas ('0-

trezentos a qtllnhentos lllll ° J _ •.• __ . __ vês de Kaesong e sôbre SeuL
'

, anos, Suas "fans" não acreditam, de forma alguma, que os anos tenham (ConchlÍ na 2.8 pág. letra I)

numero de soldados

yermelhosl TA:"\QCES E POSIÇÃO Essa foi a mesma forma em
- - - - -4' - - - -

passaro sobre Chevalier. Fazem-no intemporul ou, quando nada. per- - - - - - - - - -- - - - - - - - -

------

concentrados ao longo. da �·I'en. DE ATAQUE que iniciariam <1' inyasão' da VAI A JOINVILE? manentemente fixado no decenio de 1920 a 1930, quando ele arrebatava

te de ba�alha, os quaIS SaO:1-
O n_ 1 .t Coréi3; ôo Sul, há "llln ano e IllTl

. Viaic C0111 Serruranca o 'coração não só das parisienses como das mulheres das outras grandes

poiados por trezentos tanl:s, . _u.�tel Genera.' do Ol avo AS
b "

cidades com as suas canções de amor, - aql!2las canções irônicas, mali-

_______ II E.xere1·o,
20 (:'PJ - OS COI1lU-1

me

UTIMATIO ALIADO EXT:l ES
no.

A A I
ciosas e sentimentais que Maurice canta"a, agitando na mão seu alvo

'I'lN'J.'AS YPJRANGi\. I1]SlnS concenq'aram 300 tank9j
. . -I- R" SO ITAJ R,'"i chapéu de palha. .

ltma lata vaie JI01" dilas ao norte de IZacsong"' e os 0- Campo flp paz da O:'oJU Rua 15 No"" 619,- Te!. 1455 Maurice Chevalier conserva milagrosamente toda a graça varonil

1-\f.I-S·'O·es--
-

-o'� -.� �I fr;!��!:;;�f.L:f.,,;:f,;��� i1ecepcl:IIIo'nada -a' populaça-o noruegueAsaI 110, p:1ra realizar ii oilaw!" eU· "

O Sovi' tica
i

�{}����\�;r:;��1f��:o:��lcom asnegOCiações hispano·amencanas;
ni�;�:. 1�����;t:�;6��S�� ;r:::� \ Está sendo elaborado um pacto militar entre�os 2 países:
!erfto que se limitai' II (fuestões I

. , i

LONDRES, 20 (UP).--, Os rU�l�os têm 215 divisões p1.1Jl"uhlente militares. Em {'aso, OSLO, 20 (UP J - A

110-/
bladt" assinala que aquelas II concha o jornal - que o I

em suas forças armadas e 22 (lelas, blimlàdas, na Ale- eon�rà:jo, �s_ negoci,�ções yes_ i tícia das
. negoci�ç.ões hi�- negociações se, afigu!àm. governo pOl:t� - americano!

111anha Oriental, dennciou () �ub-sccl'etario da gUC1'l'U, "

saraO lmed1atamente ,

I[ pano-an:.erlcan�s rOl l;icolhl- como uma capItul�çao e I t,:nh� translgl?-o �o� :'efe-
siif "Voodrow W:vatt, 1--'--"

da com a maIS pro.funda que as vantagens orereci-I renCla aos n1.alS vItms Inte-

LONDRES, 2.0 (UP) _ As forcas armadas soviéti.: r.EMPES!ADE EM ,decepção pela população das pelos Estados Unidos', resses nos povos do mundo,

cas cOTIlpreendem agora 215 divisÕes; afirmou sir "\-Yo- 1
J...AESONG

�. _ � \ noruegu.esa, que desde o pela posse' de bases na Es-I no momento em que a de-
,

odro",.r W...."att .. sub-sccr0tario' da guerra,. durante um • �3se Avan<}a�,a das Naçoe_, fim da segunda guerra vem panha, não compensariam mocracia tem uma grande I
.• l:uldas na CoreIa 20 (UP) -

'f d t'd
� 'b-j'd d " 1

comido em Birminghan. Segundo o orador, os russos Os �o:n:Jishl" .

e' funcionoric3 I manLe;t��l 0, repe 1 .�en el� .p�'oporçao, .

com grave pOSSl hl a e.

, .
r

j

dispõem de 18 divisões blindadas na Alemanha e mais das Nl'lcoPs Umdas; que tinham I te, ho"trhdade ao regIme preJUlzo resultante dessa FORREST SHERM.AN 1

4 nos arredor.es do territorio alem2�, iodas em pé de yeguídó para K"esong ,�fka-l' do general Franco, O que se circunstância, particular- EM LONDRES I
guerra, pará qualquer eventuaHdade. Disse ainda'o ,ram isolados peln iell1T)aStarl"e.; considera aquí, cOmO uma mente para a Europa Oci- .LONDRES, 20 lUPl -

sub-se.cretario que igualnwnte o,; russos dispõem na ; cOnseguiram, finalmente, '"01-: reviravolta na política nor- dental. E' lamen"tavel -;- Chego'..l, hoje de manhã, aI
Alelllanl�a de 5,00'0 iUIHlues, Quanto. aos paises sateli-

I tHr a_ esta bf'8e antes da intcl'-; te-americana, ainda não - - - -, -. - - -- -- esta Capital, com proce-
u, . rupçao total da estrada, ). -

f" 1 M TIN'l'liS YPIRANGA d" d P
.

1
I

\ tcs da Russb, afirmou o sr, 'WyaLt, contam COll) 60 a'l CAMINHõES ANFIBfOS
I suscltou reaçao O lCla, �s o hal'ato sai caro; pinte rOIll

encla e ans, o genera I
70 div;sões em pé de guerra. Base Avançada das N�çõesl em editorialt hlOj�'Aobo�!at YI'IRANG11 . ., g:u-anm seu Gruenther, chefe do Esta-

,

,_..._�O�"�._,..;_....., �m�==",,="='__;"'__-�_"_'_��'=���_���-----' (Crmelue na 2.ll, Pir, letra Jí I govern;;unen a '. r €1 e ,dlllhch'o (Conciuf na 2,u pog\ letra ]'n

TELEFONE: 1 h 9 g
Em}. ']';:-1.: A NACAO
Can:a Postaf, 1�

Rei!". Ad. '" ortetnas

itH;t t:}ão Paulo) ?6!J
I'I·OT.!!':l",,\ l'H:e,'\

f
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Contém a nova

i lei, entretanto I

pontes' de execução:difícil e
outros q u a si :impratlcaveis

"Pr-ometemos, aos leítores deste jornal. logo após a sanção do Decreto
lei 1''';0. j4:. ulvuj�ar ua a nause do mesmo., :Çeli..� por pessoa autorizada. A
pessoa visada, o sr-, Fritz Freytag, que ê -urn estudioso dos assuntos fis
cais, rÓl'U cne�'.rre,�"do pela fl.CIB para estudar o Decreto NO. 2, recente
mente abo l ido. e:labúl"an.clo o manifesto que aquela entidade dirigiu ao

governo do F.�t.ftdo, O mesmo que foi publicado neste matutino. � :"r
Ao se r procurado. al:{ora, pela repor tagern, para apresentar um e�tu

d? so.br2 o DeC,reto NO, 2, o ar. Fritz F'reytag, protamente. atadeu a soli
cí tacão qu e lhe feri f'ei tn. E seu o trabalho que segue:

INl'lmr-:SSXI':'l;ES Al):'A·LI.SES DO. RECENTE ATO GOVERNA1IÚ:NTAL
O'Cecreto fiO. H, de 22.6.51, vem de substituir o Decreto nv. 2, que'

tarn.a ce leuma ]€-v1{ÜOU no meio dos corrtrtb ríntes do Imposto de vendas
e CO:.l'-;l:gnuçoe�. O "novo Decreto é ben1 mais ex.tenso e explicito.

A t�""1' c�H..·iil (1,� mandar-se tuna copia d.e tcda nota fiscal á Coletoria,
foi. auolida pelo 110'\.'0 Decreto, o qual por sua vez traz algumas exígen
cius novas, Todavia estas parecem não ser tão descabidas.

DC\'enH)� pnr ti r do principio fundamerrtul de que ao Estado cabe le ..

gislnr sobre a matóri« em questão e que o meS1TIO procure tudo f'azer pa
ra evu.ar. tanto quanto possível, a evasão de rendas. Com a ;-joneg.a<;i"to de

rmpostos. o Estado perde parte de' suas -rendas, senda igualmente �reju
d.icados os cün t.ribuí nt.es honestos, porque U;J1 sonegador- pode �"nd{'r
mnrs barato; uma vez que não paga. Impostos.

Atendendo l< ull)a BOJil'j[[lçiio 9<:. "A Naçi]()", venl10 de apresentar 05

::..êtu!ntê:-i ';!"CP�l'üS" enl alguns n-rtiglls do Del.Tc!u un. l�, O� qU.lis lue pa
tCCell'í jl1dieados no l'nOtnento.
o a:rt. 10. eÀ1.ge que nas vendas

1_'_'
._"- -- --� -- -_ .--- _-- ---- _R

iI ,":ist_:' ou n prazo é necessarin a TINTAS YPH"tANGA
e.rnJ�sao de U�Ul no1a fiscal. 'roda se'1.' (Jre(.'t) por 1al� )J:ár('t'�" nlaiol"
ilrma cOlnerclal� notadamente os. úelwis dtO afjl!t·:tda sai heln n.enor

v�I..T'egistas_ a]ern das noL"ls fiscais, ---- - - ._-�

lISaOl "nolns d� enireg�l'J, ··notas

tit'" hülc':"lÚ" uu "nulas dt..� ve!1da",
t)ftTà as p:.;t:jut·n:..l.':i Vc1\ehiS :.í. vista.

mediante a união de seu pais, Siria e

esta semana - Um rerorista o autor da morte
PARIS

PARIS, 20 (DP) -- A no

ticia do assassinato do rei
Abdulzh causou profunda
consternação nos círculos

IA
L._.�·-

c;»; liv;�--I
�___.......l

BAHRETO LEITE FILHO I :íl;o: lima de IWl'('''i,tívd iii'> 1""

A cess:.u;;iiú rlu estado tle ] b�jlt·s iJl!!' '.1"1 j,Xisti:Ull enH'",

g·lli�l:',·:.1 com a A!l.'lnai1h�\. dc- :.IlJtlt-lt, país e os s""ns :.u,Ti!":ú'i
dar:'tda untem )leias potencías �l(l vCj's:"'j",,, ;\'l:1s não vem llll>

ufiiler!L:.tis - llcIWmie,!ltlo :1- di l"Íê:l i' l)(�'II11�, p.i.H· um Ia du,
lltlla.S, no que se rdel'C aos essu dc(']:tl'a';:ltt c :qwn:ls tI

Estadus Vnidos, de aprovação desell!:Lce de urna série de W<."

(lu Congresso � não vem pro- dídas que, nu curso d.'sh,s út

vdam.,,·'tl' r.lü,lific:u' em (,oisa times aIHlS, a parti r da n'lldi·
_ .. _, .� _� � � __ l'âo incondidona! dL' 19·1:>,

trouxeram pouco a llOUCO ;.

Alemanha da condtcâo de um

país vencido para a de mem

bro util da comunidade inte.'-

I nacíonat. Por outro, não vem

f
mnd if'ica r porque- se a Alemn
Ilha. nâo recupera agora. a

.e?mplera plenitude _dos sel�s
ihl'eHIlS. como nacao tH'/;'<1111-
zada, bto se (leve a círcuns-
tâncias IJue escap,un à vontn

de dos Estados que dcclaral'.lm
findo () estado de guerra com

ela e resultam apenas da deeí
são russa de transforma!' :1

parte oriental de territorío
gCl'mánico em uma dependeu-
cia do vasto império soviético,

I IMPORTANTE
.. Normalmente, a cessação do

II estado de guerra com a Ale-
_ marnariha deveria derivar de

I REUNIDO NO I um tr::t:ulo de paz rormaímen-
I te assmado por todos quaritos
I «CINE DUSeH» I toram el�vül\'Ídos díretamente

I í no conrüto contra o nazismo.
I�ealizar-sc-á, hoje, com Este tratado, porém, nunca 1'0,'

início às 16 horas, no sa- de ser sequer discutido, p01"-
Ião do "Cine Busch". im- que as potencias ()ci(lentais t'

portante reunião na qual a Russíu nunca eonsegutram
serão debatidos assuntos se por de acordo sobre as

de interesse das classes suas bases, Este ucordo se tur-

trabalhadoras. O tópico nou ímposstvel pela detel'mi-

principal dos trabalhos nacão russa de incorporar a

versará sôbre a formação Alémanha à sua esfera de in-
de uma Sociedade que fluência e dado que isto se

reunrra os trabalhadures tornou inexequivel pela pre-
em geral e terá como fi- sencados norte-americanos,

b rItánicos e franceses nas zo

(Conclui na 2a. letra A),

n
»

(Concluí na 2.a pág. letra M)

- ---- -- ---
-- --

--_- -- --- -

Ii'.' \:a·eíe, rcee:Jid"" IJ('lo
Pre:,idelll (' (;ctulio \'a:'ga",
() 'lU: 1 foi s;llltladú JJI-!d e:lI·

L"ixaóJr llt)tl!ITl ,. o (.ng('lIheÍ_
ru ,\1'y Tol'("(::s. O pn::.·,i1.ka1c
(_;;:Lnl_:ú \':,rgas rêS]ISnOell
lliZl'ttd" tille e'>j,era\'a pli)"
lnl'lholt'S' frulns d'l organiz<1-
c:f1o tT�t ({}Ini��·tút) :\i�xt�, c que
(J Bn':sil atl'aYeSS,r ulIIa crise,
111,,5 uma crise de crl'scifllt'll
to, e que e:;::1\'a certo que,
\"encido e aSsegurado I) seu

dpsnwOlvimenlo econômico
(' gnl'antida a sua expansão
indllstl'i,'d, () Br,lsil seria uma

grande pot[-llCÍa DI) mundo.
Acreseen' Otl que o saudo5o
Franl:;:lin D. Hbnse\'e ,I. 11111i
Ias yêses lhe disser:! que os

Esta(jns l'nidos tudo fariam

pelo enO"randeeiment{) ecnn:,
mico rí� Brasil d'sse ainil"
estar segUl'o que é. lambem,
nt n�al1le�lto do preSidente
Harry Truman. pois a{'aba}";l
fIle c1rJl"!Ollstral', "I;oiando pOr

Fortes ternporais
castigam a (o�ta
atlantic.a dos E.' U.

NUV" lOUQllE, '!O (UJ» -

Trt:lnclldos temporais assola ...

r:un durante dois rlias a l.'OS"

ta ntla.ntil"a do!'} Esta.dos llni

dos. roatando l}elo nicnos IG

Ile�sôas l" c�nlsal1do grandes
JH('.}llizos. 11 j)l'ssôas fOl'aUt

ntingid:lS l�clos raios, que in-
t:l'ueJiar:un úezeuas de C:1S;tS.

€uqnanttJ :t:-. outras perece
ram eln desastl·e }ll"ovo('adús
pela tt"lnpestadc. g SOllleute a

llrt>scnc:t de (.'·spÍl"UO do pi16-
..-\.rmstl·ong evitouto John

fji.!e o lHunero de \'ítiruas
fô:;se nl�tior. Seu qua.tlrill1o
tar, COln 53 pessôa.s a. bordo.
foi �ltingjdo por 1 raio {jl.lt! ]la�

l'aHz(}u 11m dus nlQioreS e ar-

-- --- --- _--
---

r�l.l1t'On parte {hr. cauda. lHas o

11ilüt.\. l'onsp�uiu dt'S('l'r l1UUl.

c:uupo üUlndauo, saindu H1l1usTlN'l'I\S YP1RANGA
SCl"am rápido c bl'ilh:un muito
gastam menos e duranl ruais

ileso:-\ .

-_._._----------
---------_ ... __ . - -�-------�--_._------

22 BLlNDADAS NA ALEMANHA OCIDENTAL

Bronquites agudas ou crônicas

fitA TE-AS COM o

Um composto de vegetais

brasilairos famosos pelo
seú valor tarapêutico.

Um �'Jlv do

LlBORlTÔRIO liCOR üt CitCrm XIlVlf.R S. a.
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,
Um terreríó' "cam cas;x- de

; materiaL, encanamento de a

I gua, r-ancho suficiente.
j Informações na mesma rua,

I com o sr: Rudo1io Scltwaern- ,

Ic. - Rua Marechal Deodo-' ------,--------'-�..,--'--_':_r_-"--....,....------;...-----'.-.

Iro S/N. (Em frente a Fábrica
_ de Sabão - VELHA).

1---------

l
que {} Br�.sil. tornando.se
forte, será mais uma garan
tiu de PttZ e' seguranca e que
aos Estudes Unidos não ín ,

,teressaria um aliado fraco.

Finalmente, o presidente
Vnrg-as exp"CSC;OU sua confi

[:nca nOS peprttos UJ'l:l(Yricu,.
nos r- brasileir,)s IEne jnk"
g"!',un fi, Comissiio-1Iixta, Te5-
sailtlurlQ !_' interesse [(,?mons
!n:t'l) pelo em1wJx:Hlol' ame.
l'}cnno r'�la ccnjUfH"'��O das

esturços elos dois Paíse;:, .e
"amlntoJJ que 1) se. FI'_',!lCl>i
Trus1ow' não tivesse l�odi(ln
participar (lo emprecrnli
mento do, qual foi um dos
melhores colabol'adOrc;:;,

nalhlauc }1resb.1" toda as

sistência social aos asso

cíadus bem como suas In
mltías.

O deputade OtacHio
Nascimenro. que Ól'U se

encontra em Rlumenau,
presi(Uri a reicrit1:l reu
!l:iiió.

Terrenos' no bairro Bom Retiro,
rechal Floriano Peixoto,

Infol:maçõcs lt RUi. 15 de

A ( E

-

SENHORES ViAJANTES!
a Rio do Sul procurem o ll'O'I'EL DOS

o mais central.

Propriedade do sr. OTAVIO 'l'OMAZI

na Europa.
Cerca de 100.000 pessoas

assistiram ao desfile. inclusive
representantes de países do
Pacto do Atlantíco Norte. que
desejaram boa sorte aos so lda-
dos. I eu tj\">�e p5,tabel"('idu um

O General J. Lawton OJ1- con+ac!o todo e'ij)l'cial com a

Iins, Chefe do Estadc Maior rninhn d'lma, Senti unta �'('n

do Exercito Norte-Amerlcano. 8;1r:.Ío llD-Y;" deliciosa, ,'üIS,1
em r�e[lsng,?m. enviada ás tr ... · <l11-e a,'!'e,litn nunca t"j' �(,'-l,idn
pus dlsse:_,:'�rels �.al",� ,m�le ou- _('Olll Amella, Ela suma, pura
tros Amel1CUllOS LOl ,UI) no pas 1 el1CllI'! at' o aSSllJt tO. liflllei TIni \'0
sado para lutar e vencer gner-

I (te Esme <I},!, o.• , l' ,

ras, mas rreís para fazer amí- ,..

_, I :1: y.:. :ll�n" :01'
gose, ardentemente o e.S1;>e1':>-1

I"!ofl1n�o e ,erd,H'I;!l,O ,lm�l ..
mos, evitar outra tremenda y'll�It:1, naturalmente. fuI :1

guerra'. prrmerru a saber da coisa. por-
A fotografia mostra homens que, como homem correto, r-o

da Divisão passando sob mo !'li'rfeitn cavaTI!�jt''-1 q.i: SOl

o Arco George 'Washington. f1le1"me clero. não lÍlr ar'l1i";
durante a parada.

'

() que rne ia nalmt, a respeito
(Foto USIS). de Esnreralda e a seu t)lll:,)"Q

respeito.
_. Yiste corno eu tinha ru·

tl:ío? -- díssc-me uuase exul.
'lmmmlmlmmllUIIUHUmmuUU taute. - Imagino hú quanto

tempo vinhas !-InstJndo de ilha
,'ate... (lost:, então de abnca
tes hein? E bem venies ver.

des como esmeraldas hcin?
Caiei,. baixei a cnhecs e 0,

Iasteí .me a passos lentos-, Que::!1
pode, realmente compreender
li::! mulheres,

fi II r,; l\I o I� !{ o I DAS
vIFR!ZES E liLCERAS

BAS PEitNAS: curas sem operação
DI:-;PEJ.>SMS, .i'iUSAH uE VEN'l'RE, COU'.rES�
AMEf1MNil, !·'ISSURAS, (jüCElRA::-m ANUS
CORA(_'AO, !'Ul,[\{ú�<;:-;, RINS, !fKX1GA, F'IGADO

�-�-' DR. A R Y T A B O R D A�.=

--- lVn�'DIC() I�SPECIAL!STA ---

mo suas filhas.
- O público é que tem as suas plI<:feridas - friza o famoso

sonntcr - e EU pertenço ao púbfíco ,

Dia 24 e 27. novamente, Chevalier Hgar-se-á ao público brnsüetro.

através da cadeia associadas. cantando para esse enorme público tudo

aquilo que ele anseín por ouvír. E1TI ondas médias e curtas, sob o du

plo comando da 'rupi e da Tamoio do Rio. a cadeia de emissoras asso

cindas. com exceção das estações de São Paulo, irradiará para todo o

�':d� a voz mágícu do malor cantor de Paris em todos os tempos.
Extas uprcscnlu"ües se devem li um a rrojago, anunciante que embo

ra üe elevado Investlmeruo, se abalançou a arrostar com um pesado
contrato para pode,' oferecer ao Brasil um <"iro pelo qual todos ansía-

Praia de CaOlbor
Vende-se lélel no

.

pODto dtl pl?aia em frente a ilha

,Informações _I-lANS TOENJES
Rifa Paulo "'Zim

Dr. Aires Gonçalves
- ADVOGADQ
Resiàencia e escritório:

DEPOIS ... só mesmo Gelo!.
Contusões, luxações, mau geito,
torcicolo, dores nevrálgicas e

r eum át.icas são pron tamen te

aliviadas com aplicações de GeloI.
Gelol estimula a circulação e

reternpera os músculos fattgados,

A DOR lOGO PASSA QUANDQ
SE PASU stun. PreÇo; Cr$ 25,00

Em 'Mdas iJJf livrarias ou, púlo Te 'mb6Tso{l' p.:J,stal,
nu,!. dI) J'Avl'lllnento. 203 - RIO DE, JANEmO

..
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•

10 da
s

discussãompla
S/A ... LONDRES, 20 (ur) - A União Soviética, segundo

se, espera- apelará para uma eoníerência de paz entre
(J's ônco grandes, se tiverem êxito as tentativas para
acabar com a guerra da Coréia, Diplomatas de alia
<';lltegoria dizem que entre os "Cinco Grandes" figu-

·

rará a China comunista, 111a5 os topicos compreende
rão desde o acordo geral no Extremo Oriente até o

rearmamento. da Alemanha·· e as bases norte-ameri

canas, se a Russia conseguiu elaborar a agenda. A

Europa acredita que os Estados Unidos rejeitarão
tI1!alqtier conferencia na qual a China vermelha es-

·

teja representada. O ponto de vista europeu é o de

que a opinião pública norte-ameeicana ficará .mdigna
da se a guerra da Coréia for terminada ao preço de
uma vitória diplomática chinesa. O que fará a Rús

sia; então? Os diplomatas' admitem que isto se tra

tá: de um jogo de adivinhação. A opinião mais bem
-:

informada é a de que a luta no Extremo Oriente não
será reiniciada novamente, se for alcançado um ar

mistício na Coréia. Os soviéticos já tem dado a enten

der que esta é a sua tática. O O;iente Médio é consi

derado talvez o principal ponto de per-igo para qllalr-
·

quer· outra pressão russa.

POSIÇAO DE r
riscará, a menos que seja força

EXPECTATIVA da a esse extremo. Desse mo-

A Russia adotou uma atitu-I do, é prcvavel . que o Krem
de de expectativa no Irã, mas lin adotará a orientação de

admite-se que uma. intervenção I fazer com que as nações do 0-

milita;' britânica em grande es-
I
riente Médio façam exi�cias

cala. poderá trazer tropas do I nacionalistas, Espera-se que o

exército vermelho para a pro-
.

Irã reavive suas reivindica

vincia setentrional do Azerbai ! ções 'sobre a Ilha de Bahrein,
jan: A Grã-Bretanha demons-.j ao largo 9a costa árabe. O �g.i"
troU Claramente, que não se ar-. to devera começar a eXlgn"

:pl'oPl'iedade da.
l�edaçã,Q, Administração

I
�.. �.- e Oficinas '_._._.

.

Rua São Paulo, n, 269
Fone: 1092 ex. Postal 38

'

Diretor: ..

MAURICIO XAVIER
Bedatcr-Seererártor,
ORLANDO SILVEmA

EXPEDIENTE
Assinatru<as:

Anual ...• Cr$ 100,00
Semestral c-s 60,UO
N. Avulso o-s 0;50

Sucursais
RIO .....

Rua do Ouvidor n, 100
Fones: 43-7634 e 4:3�7997

R.PAULO
Rua 7 de Abril n, 230 -

4.0 andar - Fones:
4-8277 e 4-4181
BELO HORIZONTE

Itua Goiás, 24. ,

Porto Alegre: Rua Joio
Montaurí, 15.
Curitiba: R. Dr. Murici,
70S - 2.0 andar - Sala 233

JOINVILE
.

Rua S. Pedro, 92

Informacões Uteis
,

.

.0

COMERCIAL VIEIRI BROaS Sal.
r

Farl118Cia'
de Plantão

lJE 11; ti 22
no CORRf�N'j'E

FAf�MACIA
Cii'l'Af�INENSE

Peças e Acen6rios para Caminh5et> ê A.lJtom6veis

*

Rua 15 de Novembro,
_ NU. 5 0&-

·

0;,
.�
,
·

·

Baterias JJGOO·DYEARII
.

Óleo para· freio hidráulico uSTOPI/
:

B·
- I IlNS'UI� ,

,

lr:fC atas -

.

'

TELEFONES l\lUIT(y'
CHA1\olADOS: .

POLICIA ..... ,. 1016
BOMBEIROS ,. ,. ,lJ_4Hc

H o S_P I t"Ltjtlt..
Santa !zabef ..

, ;': ,c:ll
Santa, CataJ!iÍn fi .,' I, ;C/11
Muilic1pal ,,\

"

.

1208,
Í';, ,

* j

COmUfjÍf:a qu� éJe:oba dê fece�

.", ber uma partida das afamadas

bid�i�ta$ alemãs úN5Uu•·PONTO
AUTOM .

AI.
.

Rio Braneo 1200
-PraçaDr. Blumenau 1102
Rua B. Retiro .. ,. 1111 SUA INTELIGENTE! Compre a melhor biciclefa na

. COMERCIAL VIEIRa BRuas s. I.
15 de Novembro, 923 (ao lado da Igreja Matriz) :

;. . .. Blumenau .

.�.�: .(l. . O·:
� .. � •• � � ".,� ., � 10 :.
........._...""'""��.

IMPOSTOS A PAGAI{:
EM JULHO:

Colét; ·Estadual: 2.° semes
tre.de bebidas e fumo,
CoI. Municipal: Taxa dá

gua.

da URSS:
cessação da luta

encontro do S
C'·. or la

sobre ..
,

., .,

aSlatlcacrtse

I.
SlW par! iei[Jação. .11.0..

COi1trOI

..
é.1

voltou certamente

.de
Wa

das operações no Canal de shfngton com instruções para
Suez, Entretanto, o ponto ver- integrar a Alemanha no pro
dacíeu-amente importante, se- grama de defesa, antes que se

gundo a opinião da maioria ja muito tarde. Sua primeira
dos .díplornatas, consiste no com o primeiro ministro. Kon

rad Adenauer. terminou com o

alemão mostrando-se altamen
te bem humorado.

VITORIA PARCIAL

na

e as
lO

norte ..amerlcanas
nha obtenha. igualdade ..

no.1
o per-igo de guerra atíngtrá ao

I
passado contra :1 dil'('i;:lO

.

do

exer.
cito

el.1NPeu.
Os d.íploma- máximo

... 1lp..qU.l'lC tino, t�:n�,ü- l�;ü'tidü, _emitiu ,;,sta l;O.it�' um?
_.

.. se -em vtsta a bomba atormca aecbl'ut;ao sobre polftic« .
ex-

tas estão de. acord.o em que.·��1 e tudo o rnais. Em ·1954, esse I.terio!", sob a forma de um bo
ponto s?bre o qua.l os s_ç)Vleh- perigo será ainda maior, mas, letím, recomendando que se

cos est�o apreensivos e. o do então, será aliviado à medida impunha um termo ao que

reSs;trgun�nto .do. exército a� em que o "poder-lo ocidental chamou de "tendcncias .agres
lemao. Ha mUlta� pessoas. na conjunto torna mais improva- sivas". lEIS Estados Uritdos.:

Eu�opa que acreditam que�es� vel a vitória comunista
.

O tão esperado bêletim, sob
te e um. dos fatores que .eVlta-. (1 titulo de "Um Caminho",
rá a Russia de arriscar-se à TENDENCrAS dizia: _ "Deve ser realizado
terceira guer-ra, Os estr-atégia- AGRESSIVAS
tas do Pacto do .Atlântico ·fi- LONDRES, 20 (UP) - A
zeram urn circulei por volta- do ala esquerda do trabalhismo
ano de 1953.·· Acreditam que inglês, que se revelou em abril

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

•

navios
•

normais

fortaleCimento da Europa O�
cidental, sob o comando de Ei
senhower,

.

para defender-se; a
si propria. E o ponto crucial
desse f,)rtalecimento é.· o rear-
mamento da Alem:anha Ocí-:
dental. Ó alto comissária :nor
te-americano John·':Me 'Cloy

Parece certo que o primeiro
ministro alemão obteve pelo
menos uma vitoria parcial nas
exigências de que a Alema-

Apenas 19
ondições

10

lHH. esrorco s t.rp'rerrro . para

negociar um acordo com a

rtuss ia ,
dentro dos próximos

dois anos".

do!Ll yd em

d t af go
nas linbas.eDl reparos e 20

, RIO, 20 OIerid,) -'- Na' sua tl'um em reparos; 20 trílfegu'il e�ses ordenados não forem pJ_
reunião; presidida pelo sr, C31'_ em linhas estrangeiras, 37 n1_ gos POntua�lente. a orgnniza
los Brandão de Oliveira, o Cun vogam dando deficits, por se

•

ção sofrerá embaraços, lllnw
selho Diretor da AssHCj;:!,'ão rem obsoletos, e .apeuas 19 po- sive greves,?- começar pet!;õ G

Co:nereial recebeu uma cornís dem Ser coneíderado, bons nu- ficinas do Mocangue,
são rio Loide Brasileiro com- vias <lentro do país. O comte. Pa.(1Uet provou q,lC'

. posta dos srs. comte. CarJos Retruf'anrlo a lima illterpel�' os navios do Loide não [)l..... _

Roberto Perez PnQuet. sf':creta- ção, explicou que as linhas e�- porcionam melhor rendimento

rio ger3], Pedro Lope� Maciei· trangeiras vitais pf'ra fi vida devido ao des:lparelhal!.l;:nio
l'a contador, OSC:T de A!_'Tiei- ecemomíea do Loic1e, pois pro'- dos pprtos, a hórarios de tl""
da, tesoureiro, Amaro Soares porcion'clll nreios )HII'U o p,lga bailIo da estiva ·e de confereJ!_

de Andrade, chefe das linhas. mentü dos (\rdellados de l:l,{lflll teso alem de outras fatorcs. E'
transar'antieas, comte. Arq tí_ rUnc!onarios. No dia em q';�

.

de oJ)Juião que c�l<:!a porta

tie'lmedes ('e. Olh'eiN e rr'l· oin' i _.__ . -- _, - - - - -- - - - _.

l;�c.l�����cl��al�,�.�LB.��;:OS���s�;�iS; Va rr )11 � a . a jle
..

man�a
...

· �or
.

nm.·a!df'lllOrados dehates em I Ol'nO

I�r��I���;�]re��:I(:��'���i�:���:&�··o n··�··'8' �.e a!ll·ta�·a"·D·· '. C·O· ·OlU·UI1sI:alelas a'u:1is. COfltlií:ôeS Iloduaria<;! .

.

J .. ........:.
A FHOTA DO LOIDE E SEU· ..

-.A.PROVEITAMENTO 401) MANIFESTAN'l'ES DE TIDOS PELA POLICIA
Com fi palavl'l! o come; 1'e: FRANCFORT 20 CUP)·� que possa ocorrer, : salvo

TeZ l"quct declarou que as
." ".

'

lnstfJw:ôCil d�s portos e. a frl)':ll A poücla entro� em choqu? uma insurreição em grande
do Loide Brasileiro não aCOlH- eom os comunIstas em seIS·. escala".

r,an!r]r:llÍl a evolução econo:nL eidades da Alemanha Oci- As autoridades detiveram
cu e nOsS(I, progresso. A frOL.ll dental, e um funcionário 404 comunistas é membros

.

d? Loide é eO.lnposta de,S6:la: norte-americano disse que· da "Juventud� da Alema-·,;'.l�:: .. (���. :,���� .. _1.I� '.�� .. (���:J'!�·I
as forças policiais .n:ostr.&-

nha Livre", organização re�
.

TINTA YPIRANGA
. ram estar em condlçoes de 'centemente declarada Ue:-!

uma lata vale por duas "dominar qúalquer �.·oisa gal.
-- - ._.-.� - -_ --- NÓ RUHU . I
Sensacional 'vencia I. deAtn�:�rd���r�:::�ra��

Dúrtmund; a cerca de 6

quilômetros de Du€sseldorf;
capital do Ruhr

.. Ali, uns!
.1.
quinhentos· comunistas. e

membros da "Juventude da

I Alemanha Livre" entraram

'I
em luta com a políci�, dU-jrante uma hora e mela, na I

parte comerci�.l. d.. a cidade, I' quando os pOliCiaIS lhes de
ràm 0rdem de suspender I
uma manifestação não-au-I·torizada contra o "Plano
Schuman".

. i
Em Francfort, membros'

da "Juventude" desfilaram;

·1· bradando: - "Nada pode!
impedi" que saia o sol": O,
sol nascente é o símbolo 0- !
ficial dessa organização co- I
munista,

. I

Em Munich, 150 jovens!
comun istas rçalizaram uma-!
marcha de archote,· aos .bra- ;
dos de 'Abaixo-Adenauer!"!
e "Abalxo o Rearmamén- 1

·
·

..
,.

.,!
...

·
·
·

SANFONA - HARMONICA - GAITA
CrS 950,00

�T�i"C� "lIohpcr" de 21 botões rnão di.t"\""""t}:'l, :1 h3ix('l� mfio ("''';'

querda, revestida em lúadrep(!l'ola :nuit') bonita e forte, Im

portada·· diretamente da AlemarÚa (pequena quantidadel. Ven

dpmos pelo reembol,o: Comprando uma Cr$ L5()O 00: trehí
CrS 1:250,00 ca·da uma: seis Cr$ 1.0,10,00. cada uma: doze Cr$ "

950,00 cada uma, Encomendar urgente: CASA ACORDEON
AZUL, Av. Rio Branco, 277 - RIO.

A dôr=-Iogo passa

quando se passa

.I

BALSAMO Af\IAtG:::;:C()

[) E E f E ITO IM ED � �� '!�.c; !

Ti.:'i� a d:,!· 1'0:'1 lIS

MAos 1.!a.ShülÜl0 .GeloL Conin iÔ':S

·IUXIlÇÜ[·�",. 0ntot'se;·;, (n:;1!1 !i!.'j( j

dores eellmáti(�Hf.,. nevI'álgi.;a� e

UillSCillar<:H Hão ràpldíllDPlitP alivia 1ft"

C'üffl apli";1,,�(\:,�� 11P (I; 101 ','101

de::\innium't, d(>O:;ÓJ1J!':(',;l;'HU {' (!LUDll!Ll

a eii'L1111::H,:[tü, pn"íllizintlo :lgi <l(Ln'!

i'iensH..;ao de helll egtar,

JOTA".ir",J·ropugumra I
f
I

IXAVIER" $ .. A�

estrangeiras
verá ler um Íni.ervell'l); <-,li};

autoridade. ampla ínclus] ve p«:
ra remover dil ic.ulduur-s dl'
ordem burocraticas. IInúmeras suges' í�"s .1 )!';onl

apresentad-s I,elo;.; direlore� I
ila As�,;:)ciaç1ir' Comereial, a pe I
dio os rcpre�entantes o LoÍde
BrasT:il'lI IH· 'GIHh t'alad'l os I

srs. r.iriado .rosé Luiz, ,Toão
.f'Jhoal', ,\ n1 ,,!lia H:drj!;u'.!,�, !
dI,-\. ';1,(,id·1 .I. d(' Slitl!:I, ElLar

\Br::tn(:ío, idJel .\["jlf!es [,iniJei_

rn, .\Ialluel .lncin ío Ferreíra,
Luiz Bruuet de (";stl'O. Fernan
do Draga e ollln\�

:\' Hü:.\rEX.\C;E:\J AO
sn. HlC\IWI JAFET
l\io ]Wossegllimen' <) doOo< tra

halhes I). sr. ,\IFonjo Hnllxigucs
,i'.\ll1leic].l disse qlle a in!lustri:1
(' "gl'ieultllnl dn E�t:!do do Rio
sofriam serir'� pl'c.:ujz'í<; ('Oll) (I

"'l!",pnr'p dp S(,;'- jI!'Odllt, • ..;

feitos nas lJ'II'C';, l1i,,_2'\i:(:j' li.
CCiI.t.:lllt 1:., �·�.a il:�'�ill�' lt:o'a I)

to" . i
í Conclue na 2,;1 pga., letra f) i

,

T!�T,�i��tÓJi��!?�e maior I·depois de aplicada sai llem mt'nOl'

P R OS D oe I M o SQflEDADE ANONIMA
IMPORTAÇÃO e COl\iERCro

:trranha-eêu, CURITmA JOINVILE BLUlVIENAU
,._._o

�

. ._.__

Companhia Boavista de Seguros
Side: RII de Janeiro Si Iv.. 13 de Maio, 23 s 8 ..0 andar
SUClmSAIS E AO:ÊN Cl;\S RIU TODOS OS ES TADOS DO BRASlJ..

-----3WT-.
-

III�

CAPITi\I.. E RESERVAS: lUailr de ., CR $ 62 : 000 , 000,00
RECEITA DE PRE.mOS EM 1950= Mais de CU !fi 116.000,000,00

I
" .

!
I

OPERA NOS ]tA 1\IOS DE INCENDIO � TUANSPOR'I'I� EM

ACIDENTES DO TRAEALHO- ACJ::DENTES

- ACID1!..�TES DE TRANSr'1'O -

GERAL

PESSOAIS

CASCOS RESPONS1\RILIDADE CIVIL -

BLUMENAU·SUCURSAL, DE

aua Dr. Wereu 8à"01 No. 49 t# :1.0 "adar
'.Caixa POstal D.O 253 � Tetd{tne 1167 - End. 'l'eL (�ÉT.ii!lh)·

SUBAGÊNCIAS NAS PRINCIPAIS, LOCALIDADESDE SANTA CATARINA

--

L
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T- em p o Do Rem�r�o
Parece que tudo est,'lcionn., que tmlo nssume ares recollll<lo" atltu

-des vetadas e snencíosas quando suruem as ... rr spnr hes urumoxas, ümtrlas

do inverno, Nenhuma sensaeão fUlgurante se atrev e a romper a sunerrí

ere gelada desses dias confinados em visões que sõ traem desolação e

eSQualidez, deixando escapar um perfume II!! avenmra mterrornpma,

quando não ele aventura malograda, E' nontto, é COn1a .... ente Iamentar o

inverno em termos de PO(!sÍ:t (ln em l'Ítnlo (le canção, assim como (t cn

cantaãor dedlc�lr_lhp Jotrvucõ es, f.l.zer d� sua presenca um céu aberto,
uma ilha de paz, srm, em ambos O� casos o ln�ernQ se- reveste de bele

zas Inefâveís, .. lO pl·�lneÍl o !Jor ser rea.lmcnt.e um tempo inspirador de

tristezas f'Iuídas e d., intimidades Iíricas, II" segundo 1)or contar a his·

tó�Üt de um requ intano conforto materi:Ll nntle esplendem lareiras, l'i
lha. !le conertores, a ausenera da luta pelo P;tO de caün dia. PQJ;I!ffi, as

duas mterprctacõns, '" 1",sta' em courronto '.lI'do com a real!liade dos.

Amíscrãveís, Sê esbatem em plaIJOS negãÍlvos, lusos, onde não pcuetra

o ímpíertoso rremor que f�z dr. inverno o espectro t�lo dQIOl'Osanlente te-

mido, A verdade ",hlt' o inverno só os mtse ràvets sabem dIzer. Porque

conhecem bem (IS ('f�itor, corrosivos flue .'le Exerce sobre a procissão
de seus días, seus delibera.dos llropósitos de �t.lli(lullá.-los lenta e lnexo

ràvelmente, abusando de seus corpos quase IlÚS, sub-alímcntaüos, gas

tos pela escravid.:1o ao trahalho rnars ingrato (� mars rude, aloJados em

favelas Imundas, chcras de nrp.chas. por onde a. crueldade do vento Cir

cula uvremente, fustigando-as pela. notte !l tlelltTo para que a manhã

vã encontrá-Ios insones, gelados, combauuos Eles, stm, -recebem na car

ne a r�alidai1e do inverno. De.i.."'{atn ,:pa.r!l os I,oetas as dh :tga�ões r" lla:r.l

os POd\!TOSOS os lnOTnOS de1ettes� R é pr-nsanzto neles, apenas .pensando

neres que ti gente adivJ.llba. n� inverno um g_n..:to amargo (le remorso, ,'!.1

ii ( HRISTIN \c \.

Aniversariantes
- A data de hoje registra o

aniversário natalício da "cne

r· nda senhora Vva. Luíza :)n
da, pertencente a.. tradloíonal
fumil'ia de nossa sociedade e

g(,nitOl':l do sr, j Andr-é Sadn,
contador do B�I1CO do. Brn
silo ti iI),tjl

- .\niv(·nmria Sp em igual
data, o sr, .Jorge Tlef'ensee Fi.
1110.

Compléta llUJe mais UtTI

aro. de vida, o ínteresennve me

nino Luiz Daniel, filhinho do

sr, Juvenal (los PilS�OS, gerente
do "Cnfé Pinguim".

- E�tú e111 fe"la" n !t.1' H',

Claudino .J osé dp 01 i\ e u-a e dr

xua esnosa Da. C"rmeli', com

o 'ldvento ri" seu fllhinho n·)

dolto, ocorrido :1 11\ rlo nnrlan,

re.

Nascimenfo
-- Com o nasclrnento de sua

f ilhinha Maria, ocorrido a 17

do vigente está de parnhens li

lar do sr. Orlando Florim!'

Santiago e (Te S11:1 espos 1 Da.

Olga.

�=-.õen�i hoje a dalft nahli
cta da gentU sr-ta Maria Tere.

z inlu: 0'0 Amaral, dilc' a hi!I:'
do s;', Joeqnhn Amaral. �<cri

vão rln Coletoria ESI.1.lLla! de

Timbó,

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

Conselhos de beleza

_ li'az anos hoje o j-'\'C11
úrlnndo Sehmidt.

Que apesm· de sua eS
In'lta \lzinhan�", as ílhrd de
.I a h.. e Cl' '2bes, nas Ind,;),; O
'ientllls lIaJ lndesas. POsSuem
f.lllllao; qu:.Sl' ('(Jlllph·lallTent{.
d,!'erenLes.

:! -- que roi u eí('!1t1st·,

in_jgles HO!JU'1 Boyle que, IJO sé
(dlO X\'!f, desl'obrlu :l lei na

tUl'a! de qlle o 'nlmne dos
gas('s, sujt'it:; fi uma tempera_
IUll CC'IlS'.lnte, ('slú rela<;ãn, in
,ers" à I l'essão a qU(' se eH

cuntran, stlhmetidos os mesrr!9
g'1ses.

:1 - que Os KlIlms, homells

j,rilllt!h'os dns flor' stah da Su
m;,'l,t, :lJl1rla \'Ívr l� lia idade
di IH'lIra }r.s(':lIl", sendo rJol'is
sO ('I)l]sidernrl< >. pelo", ci('IÚistas
h .. lanrj{-SC'i como "fósseis vÍ
\OS,"

1 - - <iue fi lllll'ra, pc'{:briza
d, 11,' histi>rlll el'ilã por ter �L

do una elas oferenrlas dos
]'pis 'lagos 10 ,renina JeSus,
constrtul aine'a l!oj(· um dos
Jll'incipaiS' at,tjgos de exporIa·
ção da \rabw; P <Ine nqueht
re�i,1a � cmjJt·egadll brgamell_
'(' ]>1'10< lllflústr1as de perrHm'�.
di' an tis{'p III os c fl1rmarêu ti_
ca,

J - qtl€ dít, fln1 e um Pruces

1::0 dfl cIhÓl'í'I:' em Omall:J, Nc
IH ad, alf'goü como motivo de
Sll<1 ccãn o fato dt' (jU� s.eu mn

}"J.Jo -l' fel,j'l gl·ll\'cm,mlc 1m
t dlj{)� :ln-r", C "� i 1,':1», q'l'2 'i II

tcn.l,-J_1l1P 1l:J 1'o<;lo pOm u:na

I' governo r lU I) futu\'o ga1inhu yjV!I, P (IIle, ql�ando tl�s
ArreSl ea'ou que o presicten- c::.briu qu!' a .IH' hfSW m_Ol'n-

[rio 1'0'11 ,) 1'11', ,,10.
te p.eroll ofl �,tou Hlc lima CIl-

.brigou :� cozinhar
A :1\'i:Hi,)ra lH'a�i1cira ,\n{'si:J

pia da e�parl[, d..; �an :\Ialtin,; ('co, t

Pinheiro :\lal'llftrlo loi J'�('elll(lJ.
qu C0l1SC['\"W:"1 como "uma dns II 'I'I,NTAS: YPIRti:NGA',1" I ." l,-,' "e _

lll:l.lS "UIIl dla. (]\II' n;l5sa i! no\tls es-

a ,1 r () l'Oll eu, ]JCJO

vrrsl-1 melhores rCl'onbçoes d" '1.10 t.illos, tfi""nico� a:p�ll:felçoj;,m. O"

dcnte_Perun, ,n". ,['a'J,' lal!-,' nlw, vidfl' .

• pro'lutos :YPIRli\.NG:/\,

durante uni' hOI:.t, .\�sislll'''1lI
_ _ _ _ _ __

������������

lJraBf'(";I.i
"lU:!';haC J

ii. entrevista O suhsecretáriO

das I'nlormn(:õcs e o' dwfe �!,)

H E R 8 f 8 TOS A .L E Sr:
O mundo mi�t�rioso e bárb2:ro dos ga11mpos deí

diamantes naS paginas de um lIyro profundamentet
realista e humano. Milhares de VIdas dependendo de!
um minuLo de sorte. Um romance vio1fmto, cheio de[
drama e aQão, retratando as lutas, (JS ódios e 3.S am:
bicões dos homens. I

- I
. AGORI EM 23. fDICgO I

Cascalho(�(:t'iú1(Jl:inl do l�")tridiJ.

Tel'l,l[n ••d.t a ,'III r\:Vt�' l :l

aVI:'dora 1l1':ls:lci'a de, .HOLl

flue lhe <l;,;� ::;l\�,)1I " prcshkn
te Pet"(�fn

- ·'Fah'!)lo� dl1l':lntc llma

ho!'a, l('nrlo o PI'( sidentc Pe

rón me expJictrdo t) sígnii'�dàlJ
da E�q fl,;ie:io Cp \Sas ArgenP
nas qUe ti"\c opo:' _i111d.,de d,

visitar, e fiquei ("JHi;pC!'n'.lc r,,,

lH'Il<:;I'e�'os I',�: 'rao(o- l_el.! :J_

'\·i�lçfio ar�gelltln·. 'lU" �Il· : ';S úl

ROi\IANCE

AS DORES CESSAM
COM 'fOGAL

Dores nos mÚ'H�ulos c nas

articul.ações, sejam de ori

gem l·emnát,icu.'nevrálgica'
ou gripal. 1,.\0 resistem II
ação de l'5)v.al. Os compri
midos de TogaI atumil com
rapidez e segurança. TogaI
elÍlllilll o àddo úrico e !tuo
af(!Ül o organismo.
TOG/\.L. céipccif!eo de

fórmula stdça contra as doo
;ces.

Int.eiramente :reescrito e em fórma. ilefinitiv34

Em tôdas n.s liv"Ül'iüs ou peI<,l reembôfso postal.

Preço: Cr$ 40,00

EOICOES
O 'CRUZEIRO

,I
�

..
,

e fi 'itlIiUO:
açenJuu<lo elas 1llaca� brancas, i
,() vitiligo manil",'ta SI'; cm p "

- sõas de ambos 09 Sexos e d('
(Illulqucr J',.�·,I, se liem que ha,F.
uma {'erta pi'(,(H1� çiio P-J";:l o:> I
jndid<!l1f)s jov(.'n�. Qnando o!
úri!igu :se 10c:JUv.a em determi_!
nadas regiões coberltts pe'as
yeste:-, não há muik inte�r!;s(',

Isoh o ponto de ybrft c' :t,_\tico,
Em í azel Gesaw1recer li les:1o.

I
l�l1jret::Ulto, quillr(]r) !) _nal �e i
encontra na face ou IIf.<; m:ir,o I

(, de tôda. cOllYeniêncJ;) tratá lo I
(ln modo l1lfl.is enérgico pos�i-
\,el. I

O "itiligo ;lfll'{'sel1ta S(' como I
rnanc113S brancas, letto�.lS, rle
tamanho e forma

Ylol'iHVOS'1com bordos e rode tlo� p::r li
ma zona regular Ije pigmenta
ção, um pouco. ou haslctn'e a

centuada. }':SSll'. Jl1.111cha� i'('

1d�in ::Jllln"ntar e C'onfluir, Nu
ma placa r1� viti1lg(} o])SCl'va
se que :J r(lJ�açüo anmet)t"
gl'adu�: e insens1velmente, ati'

e!Jeg>:r à piderrne norlll' I; 1'11-

)'ullH'nte ha limite vi"l\'ll

Qtianto ao resro, surel'l'icie,
('ousisti-neía. eSI}{'ssura dôr ou

anedesia, �, ,iele nãn se [,pre
senta modifkad", Nr1s rerüôe"
pilosas os pelos possuem, Cm

�eral. a côr branca C os situ!!
dos em equenns placas rIe \"i

tl11g"o I'ão, or:, (·oltlJ.lernenle
descoloridos, 01'(', clt: ('iiI' nOJ·o

rnr,J. O vitHi�o 'l,parece ('lllllU

mente de maneira J)t usca, mas

(Conclue Dft 2.a pga •• ll'ti::l. E)

LADISLAU ALFAIATE - Rua 15
Novctllbro, 588-596 - �ohrado.

EXPRESSO

BIJtn,Ui.JNAU-CURITIBA
End. 'l'eleg.: "LIMOUSINES"

AGENCIA BLUMENAU·
15 de NOllemur 11,0 .HJ

FONE, 1002

PREÇO: Cl'$. 1lís,aO
AGENCIA CUHI'l'JBA.

&fi N�!)emhro No 6n

Chuva de improviso?

Um dos melhores meios de

I

X /
,�W'\I/
�'

Cognac çle Alcatrão X�yi{"r.

que atua como preventivo da.

;:;;M01.HE.se COMO UM PINfO,
MAS TOME o

C.OGNAC DE AlCA1flÃO XAVlllP.
ii �"'" "" __

UM PIKJDOro -DO o

LIBORITÓRIO UCOR DE cacnu IAVIER S. I.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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fllErC-la15 c industriais. a-fün-dc qUe
a 8itH3�"O fÍllarH:ei�.l nesses

,

,
',', ,". ',- ' l" ,

. "
'

total para a disputa atléticiI coai a- quall)��'GrêlDlp/E6po�tjva,Duqlle de' Caxias Ilomeaagearâ � Ae�.�.V4i�.
_,Chegamos, finaIIDeiite aOj proV:à� �tt�eti:as qu� teem l�ITi-: homenagem. ,.à �t\;;so- I i.iis das mais empolgantes e, I ma d� atle�as ?s eaxienses ,tal!'lm�sIZ un. prk1 ��. 1'ee17:,. '16.00; ::--" i3.DOO m�f-�� H}-, 1 Pr�va "Federico : C. ;:\lléu-,

tao esperado, dia por to- o patrocinío ao Grcmio Es- ciaçao elos Cronistas Espor- I espetaculares, em busca do \ deverão abiscoitar, por e- gurmenro do prêstigíõ cfc na1 - Prova Rev.. vale do de .

'

do� .os desportistas .locais. ' portivo D':l9ue de Caxias
'

tívos do Vale do It�ja�. A 1 triunfo cobiçado: ,Um dia I quii?!:' e p_?r vitóx:ías in�ivi": l1?SSO afle,�is'mo, pedestria- Itajaí". iC'.,;:;.<,,'.

Iníeíam-se na tarde, de bO-11 Nestaocasiáo, bem como a- velha ezrova geraçao {le a- de festas do esporte '._ base duais, (I tao almejado tríun- rusmo ellÍlm, de tOGOS os 16,2U - 400 rnts. - 2.:1 '9,20 - Salto em distân-

je no bairro do Garcia, as, manhã, domingo, será feita tletas blumenauenses esta- blumenauense,' podel1�o�se fo. Olímpico e Palmeiras, esportes amadores. Esté pe- ekiminatór-ia. cia - Prova "Manoel P.
,

rá lutando no estadio Eur'i- prdgno<::tíearv Hons resulta- da mesma.. forma, estã�bas- quéno certame tem por ob- Al'/IANHA Junior",
co Dutrà, partiCipando; as- dos' técnicos;' 'prevendo-se tanta credenciados. jetívo primordial o mcerrtí- 9 horas - 100 mts. 10 horas - 400 metros

,sim de uma compêtisão brí- até a 'possibilidade do regis:" Com o entusiasmo que vo da prática do esporte- Final _: Prova PRC-4. Final - Peova "Aldo Ma-

lhante t' cheia: de sensa- tro de novos records.' VelTI se notando; com os a- base e terá amplo sucesso, 9,10 - Arremesso de pe- cedo"
Encontram-se inseri- ,Apresen,tundo-se sempre tr,a�ivc.s que c<:r�an1 a �.ag-: cremos nós.

, \
so ,;- Prova "A Vanguar- 10,1:) - 800 mts. - Fí-

com a maior e melhor tur- nif'Ica competição atlética, O programa das provas e da'. nal - PrOV;;t "Nilton Rus;-
é de se esperar que as pro- o segrrínte: , 9,1;)' -- Arremesso do sr".
vas de Dtletismo a se realí- HOJE dardo - Prova "A Naeào". 10,<10 - 4xl00 -- Prova
zarern hoje à t�Í'ae e ama-l 15,00 h�ras. ---:- l�O. mts'l_ 9,15 - 10.000 mts: "Pn:siJenie da ACEVI".

;�:S!�����T:;1h�'li�enl���1ic� II ra�o;]-O- �l ��;��:;��a. dó I �-UIIZeraln RS IflOlla�nrgS �o Inventosbastante numeroso, sequío- disco --.:- Prov� "O Lume", !

U
.

so por constatar o valor a-I l!}.l;-, -- U}üO metros -- J . _.'
U

,

;�:����i�t: ncf::toh�,1��:��'Z: t �:}��;Ú,,-- P!"()VU "Esporte Ire;llngp cnmplat9mnnte nuJl's no' 'Rlá,o'���nd�O��)��1�� n:1:tu�S�: I _1�;2v�-,,������!�n�1�il���1�� UI ti I .. II .1>11 ,D ,

mazonas, dando seu impor- menau'
RIO :W l\lel'i(�, _.- Os _iJ1tcgran "0 de ontem uma Da!:i il, im�

t t
.,. . .

ti d mts. .):l les da delegação (lo iuventus, prensa eontest:mdo tais falos
ar: e ,:-�pOlO a l�lCla iva o 15>,30 � 100 t, efetivamente não Tem' se jJOl'- mas não ei't:lareee coiS;l lllgu_
Ç;n.'mlu. Esportivo Duque eliminatór-ia.

�

lado de ncorrlo "Om :, tradid_ ma e_ muito men,os (,iz {IU� o

Ue C':'.�üas, uma das agre- 15,43 - 400 mts. 1." on[l1 fi(L',lguia fJ(,:; J l:Jlinnos rlono do uni{'() lIot('] que' ('011_

miaçõe:; que mais vêm ba- elimin:1tóría. I c em ('!llbt'qlt211l'Ía, \'(';1) l'E','e- sentin lia hO;;Jlec!',gell1 dos .10_
_ ....... ..,- � ....__ jJêndo 'J'; :J:ais pesad, s l' jus. gadores jtalhmns lo 1l:1tur:l1 ,Ia

los l'I'P:.!'::;'; de p,u·j c- tia illl_

�I
J talia. , .

,

t '],t('�a gtl:tl1 '!J:Will;l. -ne um;, fü]';I1;! nu de ÜUtl'C',

UE- Dão se eiquet"aj, II ! 1,: ist" I"il'{ille, lllJ"jJetl:llllJo-o;J �1 I'Ü ('duca�':l'J dI'>.> jogadores
� - lli; Hotel ,las P"hn"jr:h c fJO'il1'I il;:li:tnos (',;1:'1 IH'l!1 e;lr:wfe!,i;�a_

riurmcll1e n" J!u'el }"W;.,;III<1l: Ib. ln'\:endo aia!'!;, a agt'a\'an,e
os ,íogarlun's il:tli;,E(,S, ul('!Jl d(: de terenl ten1ndo ngl'('dil' :11_
j:crlltrü:ll'C!ll o �i!t'lld<l, ,.ind', .'.;uns ]ll'nIíssion:.is ·tla imprensa
tentaj'a:n alJllsar de .. algll.lIa; ]}('ln silllple.<; fato dL' })rOcul'a-
1110(;;'::0 e senhoras :íli t, "llhe,,! relll en Irl'\'ist,\'-fo-,� sohre o ,iu-
hOS]:L'l!u!as, dirigindo-lhes 1"1- gO ('f'11l fi fl,di1Icil':ls.'

,,'

la"!'as 110ue(} rccf,Hwn,j;1 \'('is c

cncon!t':lllc'O, 1"'[' iss�, ;!I;;,,'I j,,_
t;, rC:l�ün, n5.1) sr') <lu'. 0<1' ;'Ü

h"'·"etles. como dn� Pl'íJpj'io:�
dirigentes do hotel,

A emhaixnlla Fnlinna, \'('1'_

tlqde se Lliga, distribuiu na t:11'-
----------�----------------�--------.--------��--------------- . .

"JAr;K"
• CrS"; 20.00 pura ele que vat

í. 'rul)alh::u� no meu I u�::n.� e

Cr$ 3il,00 o sI', f,U3j'(\f' P3-

Fill.car:t:-egáD;l.-�e de:
ESCRI'l'AS AVJJ�SAS (mesmo atraZt·�::.s) Encontram-se, a 1):15-
An,KR'r.lfRAS I{;ENCERRA�U;N'i.'I�;:' nl� E�CRI-� seio, nesta cidade, vindos

. ��ÕIS:rROS DE FlltlUAS

'

da Capital da República,
CONTRATOS, ALTERAÇÕES D.Jl: CONTRATOS Mauro é Canguçu, duas fi-
e DIS'l'RATOS DE SOOill})ADEli COIUERClA1S guras bastante conhecidas

OECLARAÇõl!.'S DJi.'; R!<}N'rrd,

,.em
nos!':iO esporte e dois dos

�lWr�1�IZ�9ÃO DE.�IVROS ,UOMF,RCIAIFI, F!8- ·mais perfeitos jogador�s. dt:vAiS 1'.. DE EMPR:f.:GADOS '. bola ao cesto que aqu I u-

Ganhe tempo e dinheiro confiando os seus

I
tuaram

�el'v�ç?s por nos�o ÍntermédiG , Desejarno9 aos prezados
f�U:t 1 a de Novembro, ()42 . Lo Andar - Sala D.O 5 ....

.
e •

" .�.'

f1j�rlifÍf.io do Banco d.NCO'») $. arYngns fdl� peuuanelu;lU
. -

,,�,...._.' em nossa clÔac!e.

MAURO E (ANGUÇÚ
estão em Blumenau'

i"a mim ...

'·

ANEDOTA - E' sabido qu'c' os di-

r'lgem.cs de nossos clubes, com

intuito de dilni�uir as dc·spt:.:sas
corn seus jogadores, que OnCralTI

demasíadmnen.1:c DS cofres' das-, a_

gremiuçõc$� procuran1
lhes boas coloc:1ç-ões em cusns- cc-

B1Entüs po-r::::!l r;eí' establLhnda SE-I!t

rJr�'jl!_izos p::ira ÜS e(}r:r�s do::; (·lu;-}C�..

] ílfelizi'l1Cfitc, netO todos oS: pratic:'HJ
te� do esporte bretão l!oncürdmn

--'-..:;.._--' �-----------...;----;.-....:....;-�:,,;.;.......:.i.:........;,;.;.�

f:��:i�:;�gi;;;:.�����Iif� l�enaa �ois memnROS· �a Junta Disci�IiDar comparecem
!�fEiJ����:�ç:�t����� sem�re as�reDnioes semanais· �a ti�a 8. '�eSportô3
se �adaptam às nov�s ftln:õe�, o�,� l-Com muita delnora são €Nolucl·on�dfts :tAdfts os C"asos-tr!lS VF3PS. os segUIdos • fel'!.ado� I '4l fI V U Q

.,

PARA O CONCER'J'O DO SEU RADIO SO' A OF'ICIl'\fA:

DI .FU
G.RANDE SORTIl\fÍENTO EM VALVULAS AMERICA-
NAS fi; EUROPE'AS.· '�> '

- PECAS J.; !\CES::;OmOs, RADIOS NOVOR
_" SERVIÇO ltAPWn POR PrtECO l\IO'DICü •._"

Ru:t 7 de Setembro, 4 4 g

Capital lritcgl'alizado ... '" •.. . ... . .•

Fundo di:' reserva lega; e outras re s2rv....

Endereço Tele�r. dNCO»
Sr$ 15.000.000,00
Cr$ 29.417. ,252,10

_\'.\IEXÇ.\DOS DE EXPl'L
SA:I DO .\1:\ri:\C:\::\A

()ntcrn pc]:) ll1:1nll;í, () ,i llH'll
tos rcnlizou um ligeirD cn,:aio
no gt'�Hllad,l rio :\l:ll"'l"'llii.
:\C'Qnt('ee q(1<', scguJlf,lo ('onS_

Ia e chegou ao nosso eonllcci
melllll.; ';s il;Jianos Yflft�'l'am [t

se e): ('t'fít'l', tcntant\) I'enliz[lj' o
sel! ü;:divirlnal tlesri,J(,ç de ",,_

mi:i<l 'e ['ah;üo".mlNõm8li ,fê!:�I!��Jffii�1T!RIN' u:!
Fundado em 2� de Fevereiro de 1:J3á

Total dú nãó exigível' , .. , .... , ... ... ... Cr$ 44.417,252,10
f1HENCl4S E ESC1U'fO'RIOS NA S PRINCll"AIR PRAÇAS DO f�8'l'ADO
DE SANTA CATAmNA, NO RIO J}I<,J JANEIRO E CURITmA

Cham:'do:i ii :,Ien.:.i() \1e1:;s
J','s[ions,;\'eis do ESf:1dio do
:\h:r�tc:!n;l, tJS itaJianCls n1-tO n_
ze"" r' ('as,) d', :,[�vpr\Oleí:1 e S,')
cnt:1I1, qll:,ndo o, rliriSic'l1teS dn
j rata de "':o'('o,·tc" :,UII('n{�;rram-

_ nn.::; di' c_\pulsú() (_. qt!(· rl'�nL�c
:. 'lI S�' "'Hlljl()J",:r ('O!I1,) f> IJ"ll)
S('I1SCl indicava.
:\bi, um,!, se!rl du\' ida, üüs

·:cdtli.&:':
-

� �., jogadu;'cs dú J ll
ycnlus e ({ue ]lod{,llT "e!' ano�

tadas I 'elos dl'S!lO!'( i�L, ,; I>r::"i
fL'iro�; q!'e 'üi) Ilelll :'C'olh"I':'nl1
o conjllnt" penillsular'.-!,1/2já

470

5%

4%
4,1/2%

5%:
n,l/2%

A International lhe oferece fôrctl. econômica

para 'a' indúsfrio, por intermed:o 'tia uma série

comp!éfa de motores indusfi'io,is. Modelos pélra
"funcionar a 9asolíno, querosene' ou Diesel,�,
desde 16 H. P. até 180 H. P.

,

Servicos '.Aéreos,

,

(ruiei�ro '·do Sul: -'ltda.
A C-47, cOm 25o/� de a1)atimenfo

. -
-

�
.

-

com escala em l\bfra, Cmritiba e 1 hu:ar6 --:- Dolningos
.

Segúlldas e Quarta�feiras
_.'!:;

de RIO DE- JANEIRO f SÃO PAULO, para
ITAJAí'e HORb\NOPOUS, '

com 'ese:Úas em' l\'1iáfra, Curitiba e Itaràt{� - D(Hni:�.;os
- \ 'terças e Sáhados

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



c
..

uni. a

u

e dali r
ansas

Assa$sinado
Hm soldado
neríe ..americano

WASHIXGTOX, 20 (CP)
Os EE, UU, protestaram ante
o govêrno da Tchecoslovaquia
contra v assassínio de um sol
dado norte-americano na A
Iemanh i, perto da fronteira,
O governo norte-americano
exigiu que os culpados sejam
responsabiltzadcs.

MOORE McCORMACK (NAVEGAÇÃO) s. A.

Passageiros e cargas para

BALTIMORE NEW YORK PHllADELPHIA

e Portos do Mar das Coroibos,

GUANTA - PUERTO LA CRUZ - CUMANA

MARACAIBO PORlAMAR - CARUPANO

Reserva de praça, passagens e demais informações com os agenfes:

CIA. COMÉRCIO E INDOSTRIA MAlBURG

Telegramas. "MooremacÍ<u ITAJAl

�'I�;1111111 11111" ti 11111 III li' III II III !I" II III IHII lJ II III II I IH 1111 111111111III""""" 1111111 III""11 '" II III II IIIII" III 11111"g I

Caminhões Diamont "T" Dàs
Dàs
Dàs

. Dàs

o às
6 às

DIA 26 - s.a FEIRA
{; horas Haverá só Luz
la horas Completamente destigado
22 horas Haverá só Luz
24- horas Haverá Luz r- Forr;a

13 às
22 às

DIA 27 - 6." FElltA
Dàs () .às 13 !toras Haverá Luz e i"orç;:l
Dàs UI- às 2't horas Haverá só L\!z

:::: III ii I ii j i jj j j i I j IlHi I imli j j 1 i III i 1I1I i i I j ii j i j II III j II j 111111 j i I li I i li I IH j i j tu I j li li li I i i i: i i i i I ii iH I i i i i í1=
� -

-
-

(Para pronta entrega, com os�
�= =�

�distribuidores para este Estodoj

Dàs
Dàs
Dús
Dás

o às
fi às

18 às

DIA 28 - SARADO
fi horas Haverá só Luz
IS horas Completamente doslíg,Hfo
22 horas Haverá só Luz
24 horas Haverá Luz e Força22 às

Dàs fi às 18
Dàs 18 às 24

=1111111111um 1111II1111111l1l11l1111111I111 111111111 II II IH IIn 111111111 IH li II li! 1111111111' 1111111111111111111: -=

Luil Valente 18
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