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1 tares argentinos. que tiVé!'anl a co- -..>nU"3 o l-�egulismo cotoruat, que
� ragern de tirar as €-spftdas para avítra. K' patente 'r�e a íag'uIha

1 tentar redimir a sua patrra de um .trou a erep,tar debaiXo das cín-

t
ocnoso e repugl"!a.nte matria�cadG, .. 3. Haverá pr ova maís senstveI

I
Quem não connece o sentlmen· ).�e a d'-;:IIE.JC'racia ar�entina não

TO de libaIdE�de da República de um c:rganismq morto? Se a ba-

I:. Pr_ata} aCredits,_ q_ue �� :n_tur_.I1
essencial i:ar� a r-�c.:uperaç§n d.a.

_ _ �_

'eldade, provísortarnente pexdi<"<
-. é que exístarn Iíbertadores,

_"_tOS a se sacrificarem por ola,
� há p'�r qtae de:;esperar da Ar-

.:l_ �_::2 _.__' c _y - � ':l:lirares a-

cat-am a responsabnid!lde de
csencadear uma revolução e pô
� na. rU8," O fracasso quer dizer
ueo ou nada. Sabe-se que ap.Rre-
1 um ponto de par'Iida paro a

lta dos espíritos. Abriu-se

! válvula. Na
i
ca eraa, e. 50-

_ lJ.', no .-:.elc G.3 jnve.rtude ae.,

ráutíca, existe uma franca hos-
�ade ao peronismo vigoros�
.te reí'letída no desprezo com

, a opin_i.fin púb!!ca rc�ebeu a

.cta da vítcrra do rosismo de

! contra as forças vivas da na-

FLEE'I': "A OFENSIVA DAS NA coes
OS VEl{NiELHúS TENHAM SIDO

u."z:.ntJ.s CON'I'I�
CASTIGADOS ". _:_

_ ....0 é ao prime+ro eo1pc qUç se

l';:":'_;:-J:! um re_:;me, tão insisten...

;e_ne tr2-'Ju1i1ado nas massas.

_�� o per'::.1:sI110. Estimulanl o

,lefe do executivo portenho e

.a espo3a a luta de classe, na pa...

rIa argentina. E oferecem tudo
Nova Iorque, g iUP} � os curton-círcuitos nas ins .

11"3 q�!'- essa luta prossiga. E' o

Enquanto a maior onda de talacões elétricas, havendc iaís hoje C'ividido errtre encarní
calor' do ano assola a costa também interrupção ti"', ',dos, descamisados. E. como os

,

d b czcarnisados são a. maíorta, neles
norte-americana do Paeí danes. Postes erru a-: I

i ? procura apoíar' a ditadura par..
fico, no meio oeste a Lern- dos, arvores arrancadas, I efeito de dm-ar. Aos d<"scami3a

peratura caiu abaixo de zé- au.omóveis enguiçad_?s a ! JS se dá tudo, desde alimentos e

roo A costa do Atlântico tulham as ruas de Nova
1')UP8S

até a influ€meia nos jor

foi acoitada por um tem- I Ioroue. Condue na 2,a �i<gin:l, letra i\)

E��i�:CE�;�i:!�Ela- 010---OE 171LEEhoras seguidas. Os ralos e

exgotos ficaram entupi-

Ddos, causando a inundação , C 11Ude inúmeros porões e a pa-
ralizacão dos trens subter-
râneos, Diversos bairros Asficaram às escuras devido

Iloitada por violento tem�ural
I a ca�ilal �os Esta�os �oi�os

__-,-,_;___�_, lência, conseguiram avam;ar
;i l/ I cerca de noís quííõmetros na

i, JH)s'ta :éomuni"ta �Jl:1ra reinlcíar as -conversaeães do armís- :,

I' he;l�e central, a doze quílô
i: tido em,.��n-Nn�!�:Jon. f'"l�t� s�ntido, o comandante su-:' hietHis � Cm�ehl do Sul. f:n

ii, ,;r'e!IH. U1.la:uo 110t:.Hceu aos mmugos que manadrá seus 0- I) I t.uam:o isso, o alto eomando
, ,.ii�ia;s.:(�e"'�,';�tçâ�"a Pan-Mu�-Jor.:; à� 1� horas de quarta- 'i; I cnines cOllti.nuava _emdando
!; rerra, "!};�ra 'Cümhmal' as medidas pretímínares, !' cada .vez maior numero ele

i RoMados e armamentos 1):11'a",

I
�t frente de batalha, a-fim
de r.oncer o UnP6WCSO av-in

I ço "dos exereítos �liados. Um
porh-"ús Ilibclo informou
que' os comunistas perderam,
mi primtir:. semana da oÍeH
síva {,e outono (la ONU. 1:i.
mi! e quinhentos e vinte ho-

REGISTRADO

NOVO AVANÇO

mens.

adversario
"

....

a; reUDlao

1'<6

querras. seo
medo

provoca ..

reciproco
QUEJXAS DO
MARECHAL

,

IUGOSLi\.VO

das pelo
I L II

.......

'0') "E-�� orít !_....,� C-X';-,t:".r.l='l IfJrt-:.::_ SÜ1ni-
;

-

onores, v tu;... - ::'ln- f 1_-) '_.lL!'��. �... --

'mós prontos a qualquer l11G-! ficará ]:;;;0 (JL"� devemos pu-

l' mente para entabolar c1Ís-' xar da espada: Pensamos

cussões com o governo sovíé- que vale mais obedecer a lei

tico, Declarou Attlee durante e qUe o nosso dever é apoiar
�m, ,comício trabalhista em a autoridade das Nações Uni

�laíi.,hwaite, no condado de, da!'!",

York: ! Continuando em 2�!a cxpo-

BELGIC�DO. 8 (UP) -' o ma.,

rechal Tito assegurou que a Iu!l'os�.'
I.:tvia. tem."mUitos" inimigos. tanto

,

! .

siGão O chefe (�O go'.·"rl1o bri
"Acredito - acreSCC:1tou ')

tànico, depois de ter apre-

(Conclue 11!l 2_!l p�__:n.t Ieiru

�.1:an-
rt nIDPtis-

d 1)8"1]'''">1 isO
do Sangue,

" " -

-

Talharim com ovos -

-

DR

arim especial
-

-

-

ª
=

-

=

=
�

=

�

...

-

acarrao

AS MELHOR�S
-

-

-

-
-
-

-

�om. In�, �EHMINn STEIN �!l :::

(Cl:i$rge de Carlos Es:tev(io)

I
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VAI A JOINVILE?
Via ie com Segurança

no

EXPRESSO ITAJARA
Rua 1:; Nov., 619, Te}. 145

mente. Com um ataque
ludo

couro

cabe-

e saeudLlos
nn - rU3. em r..:-belião aberta con

tra a ditaaura .:
E-sto.lllOS certos di! Que o espí..

rito 'no povo platino contará mais
que as Inveneíonices dos gOlp.a
dores da sua soberania. No Ex!:..?,
cito argentino, que tem um ntvel
elevado de cultura, há uma elite

,-.,;.;;..-...."..---........,-.;...---"'---'-_I'----.;._-....;....----- ,§. habituada !l' pensar argentir:o e
-

-= I agir em argentino, para que se

j',: possa dar crédito a patranhas de.:

:.,: i calibre, dessa, fabricada na Ces;
:: P.osnd-3 para uso da 'patuléia. ]VraF

.:

I
ainda que raciocinemos em ter

E mos pel!:onistac::, p.onfortfi sober :ru.:
= o Ex{'rcito, -quc em ·52 fez Case
:: � ros, insiste � ern inspirar-se nos

f 'grandes modelos cívícos da pá-

c

"grande progres
"Gloster

o de Ha-
H

para Pl'cfe't" ctt' Xo\':. Trento
Segundo infcrrnaçõas ob] ida=
por essa agencia, junto a pe8_
SOas ligadas ao atual p":e8i

. concor-rerá. ':0111 candl·
'la+':::' p:,úprío. à prCf('itura de I�ova Trento.

A. \v ..\:'\DERLEY EM
FLOHIA:\O'POLI;; I

FLORIA�J'POUS, ;, Ore-l
r·,fI.,) -. f:h<"goll ontem, " estll/'Capital, n DelJut:l;b Federai
A. wandertey .lunlcr. Cate·

.:'.rútic:- de Dire'i:n Cuinercíaí l
da Faculdl.ldc- d_ Ü'l'eilo tk:
Santa Catarinu e u.n dn::; n."if' J

em; ntntes jlll'bta� d'} no",,) \

Pllrlament:l, n" dizer t�: .PrnI. I

-\dam�st.or r�bJa. .

Cat·_.dl'ati<·:,} Ide D'rcíro ConFl't'!:d (�:l l'm-l
vers'dado

inspirados no e>:etnplo do gran9:�
-

povo, que jan"lais deixou de com

_ báter a raça sanguinária dos �o ..

- sai! e dos Peron,
---"----......_,;_,..--............---......- .....-_._---.......;...-- - cQ,cecr;tenário de Caseros está às

5 I portas. Só pOderâ come!!).órá-Io •

= nação argentínà, repetindo, numa

:: envergadura maior, o gesto de
,-..........-.;...�......_-..;....--......-----------------_= Urquiza. Se a arrancada de ontem

= não deu para demolir os alicerces
E do poder unípessoal; é índlspensá
E vel insistir. E insistir até restituir

ª ao povo o patr-ímcnío

� I a:Cbatado. _

'='[ ;'B.����..o..:�__.;..._--.....---_�_.:..._---_---!.�
i
bra�ilcil'a' que conferiu às cáma,

':'""--�----.,;;---,-..........;....;.-..,......;-.-.;;-,;,;.;;-,;.;_,;.;..;,;:..;-,;.;,;;".;;.;;;..;-..;_--"'.:: rss: muníeípaís a íun�ão de- rCfe·
- '

"': rendar ê aprovar» a carta outcr-

s I gada pelo soberano".

:: ...Assím o orador,' após- um-i sé,oie
= 'de. eruàita.'l .consfdérações; entra '.

E I 'abordar o papel do .munícíualísmo

= I na época da República, dizer..do

=

I
que "na alvorada do regíme re

:: publicano ressurge o rnunrcipahs
= ,mo revigorado pela carta nr. �)l.

:: I furialeeido pelo mandamento CDU,-
---�..,----'-'---,........-,-....;...,...,;..,;;,.------------= titucional de que os estado, orga-

j � nísar-se-íam de ferroa a ficu-L' as

� segurada a autonomía dos muni
-= eípíos e'_m tudo quanto r�c;pp,t{t� ..

ª se o seu peculiar interesse" �

-

,

TRATE.A;; COM O

p.�f.deAleatraõ.tu ·

.�� � �/t?�
Um composto de vegetais
'brasileiros famoso5 p.lo
$SU volar teropêutico.

do

/

r
COM URGENCIA DE UMA FUNCIONARIA

COM BONS CONHECINIENTOS DE PORTU
Gl�ES E AiU'rME"flCA AS, CANDIDATAS DE
VEUAO APRESENTAR-SE NA UEDAÇÁO DES-

TE MATUTINO, DIAIU.'\MENTE,
HORAS.

VIAJE PELO "EXPR,ESSO RIO DO TESTOj, .•
Que proporciona conforto e segurança, Saídas
de Rio do Testo 6, 7,45 e 13 horas. De'Blumenau

.

f .!." ., n
' ..

.

(de ronte 1'1.. Capital) 9,,)0 - 11,3Q - e 17 horas.

�-�--------

N:lu na ,leH1JCj t!.Ua com II I! Ggnorancía. A cartilha é a
chave do conhecimento. I t

.� � .

d -

l'.'Í1ltriculemof> OS analfab.'_ I' t.,ZO cumprm o penas de pI:isa:>
tos num cur-so de educação I e outras; quatro estão f1.1l<kkls.
,� snuttna I O Comité Nac-cnal Subsiítuto

- . - - --�-
. de nny<' �nembros, estab\e!leei.
"dos ('m 195D'; também eStá ;c,ni
i chficcldad.es <porque contra se.

II te tle!es foi abert":J p-':'Qcesso <li

:W á2' junho ultimo. Indica s, ti
I SlnGVie que as atividades no

: FBI .(jPsorganiZlll'Um 70 por
i cento {la "direção sectmdar-ía"
I do )J tll":ldO•. .

l------:--�---�
!
I

PEÇA ESTE liVRO �

K
os socialistas,

.

i
.]

!
i

,"E
I
I
!
!
i ADIO.FU-

ESCREVA PARA A CAIXA POSTÃL. 7912, .

SAO P.J\UI,O•. ,

-,�t'nt.jiiif'lmln:Jm'UnnUmrliflnhmnnfiiii.il:;mIHifl'.' '<,- "

- - - - - ---.-- -=--_...-... ........ lIMICItUI �� .........

c.

1.

BAILE DE 31. ANIVERSARIO '> ,

:1 Diretoria, �o C. N. �ll1él'íc.a. tem o grato ·praz.er
'onvl�ar seus SOClilS c exmas. famtlias, para. assistirem 11.0l'andwso

"BAILE DE '31. A�'1VEESARIO"
�·e:üisa.. -st' em ��!:L s.�de no próximo dfa 1& (lo corrente. a.nlhantado pu. ':N;mdlnl�o e Seu Conjunto de Ritmo". M�

.

reserva!' a _partlr di.l hOJe com o zelador.
,fiTA: T!·:tJe!le pa�seio. 8e�vir-á de 1ngres�o.o talão u. 9,

pOIS nau sel':lO expedIdos convites especiais.Blumenau. G de Outubro de 1951.
- A DIRETORIA '':;,
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".1

OI11 las
,

'''.

arrmfi
" '.', Iiiiiíi'. .

'

SlçaO
,

' .'. '. ;:. H�• .L. :0':; ",;p.'�S, 's (CP) :-,-' .vereírode 194-6 nas fl:.:ciis tri- no: comicios, ú guaI'a<l das urnas !"jrl1 nto e'a=- ordens que sejam, Inter or, os. poLticos referid:Js pede sua prcsvnçn nos comícíos

I �.
-

.

..
,_;

'

.. '." . -' "u I

110 l?o,v,erno do' gell€ral PermI, urnas nas eleições d,e :::�, de fe- desde [Sses .l:;;eai.s 'até ás s�ues I detE�mimlfla pela J,llntas' Elet-j Inotuern 5 radicais, 4 s�iaH.stas i onde dever-iam "presentar sua

j
O.gao dOi Diário!! �"g(lclaa.OIi I, d�ldl1.1...,que as for�� do.Exer., , u'1fou :::, atual rres�dente ,n.;:!_, tias reS1)ecÜV�S J\lnt�s .e�e!t?-I torar'" ti pele,s presIdentEs de e

.

1 de�n�era�a-progre�'ilsta.1 propag8.JJda, Alega �a"bem a

,A N A ç A O .

l'
C1:t'?' _as=u�n: .,r; v1gllauclll das, r:e-ptlbh<:-a, e .qu- foram .i:econne_

I Ta.", e, pc. t qo,rm_nce" Ílscao· mesas receptoras _de ''';:;ioS',' Tanto r-adicais -como c....::n;"'"5':a- I n?t::'l qu_� os elemer:t,)s da op,:,
.

_,

. elelÇaes g-!' ·IS 'de .)nze d:- no·' cruas 'ste pelc:> llartlCO�-S da zaru as urnas. nas, ,.sedes daS 1-:---,-- ,
" .. . ,dores (demcratas) : dlI1.g1ram sjçao na.1) podem ar xar- pI":p -

�pro�n�dade da,;
.. fl'Vemhrt?

r- a pólícia ,se encarre-l União Deml)cratj_ca, ,C�llTIO um Junt,s até que termine o e s; ..�TíVIDADE P'OLIT�CA uma no\a ao 'Mini�tério do·In.. ganda em cartazes nem tn'!�s
SI � A- N A ç Ã O, : gue da

.:ordem--publca com. o' exemn]o de cultura c.v ca. ru In » " f nítivo, '
Ó, 'BCE?-lOS AIRES, 8 (UP) teror a :respeito! dos efqtos do portar-se .Iívremcrrte de aviao

.

'

...:'"' .

"1' prspóSj,to de-I;lSSegú.rar a lilJerc: Na luta 'leitoral de novem- A vigiT'ancia' dl:ls forças do Passad-� a agitaçãõ da revolta E"é"tado de guer-ra'. íntcrnó,' iro- de um pono a outro C},, -:: l' i

3,edaçãu. !4dm�ni$tl'açi" (' dade dcs comícios, A :m�d!dà". ;Iro, ,= :'Í1n:st�Tl(, do E:,.e...�l o Exerci o será coordenada cem }:,ordada a 28 de setembro íjn_ plantado nor motivo do motim tório nnc.onu.

-- e O!1dnas ..;,.:..-., L .

d
.,

'

f.J-.
t t

. f
,"em um prece ente, ja que terá a seu cargo � v;g j '111' a a a -uação das respectivas poli- ,.1'), € C'Cm a ordem de Iiber+a- de 28 de, setcmbI":;', a qual re· En r-e anto, a ímnr: nSB C' - ,

Rua São Paulo .n. 26!t I t b E d 1 d d 1 d R��',res ntando .'. as
. ernhaíxa-

Fone: 1092 ex, ·Pos.ta! 311
. am -rn o �ereito gUlJrdou as .. os ocais em que funcionarão C"=.9 e para assegurar o cum- são, .;::'ntem, de dez proemimn- clama: que "as assembleias ru- ci�l re;pJiC uz ec �rações o

-

I - ._ ------ _ .. ,,_ .._�-..

I
tes lider"s pOliticos da opoSi- dica s estão suspensas indcfini- mmistro, do Int�rlUr. Angel trizes 'e' outras damas do cor-

DI
cão, o país' começou ncvamen te d;a.m-ente Ou proibidas !pe�a 'au- Borl�nghl,no sentido de que' po clip1omátic-o 'estrange ro, as

Direto�; �

t
e

1 d
"1 p Q I t per ron p+eu �s 'snc..;;ac r1,�s E!111ba.lx·3do-rcs . do

,

'3. deUlC<1l'_Se á e�1mpanha elél· toridar1e po icial,. salvo raras rc's'e en e on p 1," ,.
-

u

MAURICI"'ic''''lVit.·VTIER e S 'Q 1 1 C U a o O"
u.

I 'n'" Brasil. do )HexiCQ. e do Uruguai
UI an

"

! toraI para o ;pleito ele, 11 de exceÇões, aSSim CDnln. que·u' 01'- segurar am.p as ,g-ra- �.las e �r::-
D d t ',S t" I I

. d
' '

b o t 'd dr te aIos 'S parL! senhoras Luzardo, ':\1va1'('2,; 'de
U.e a or- ecre arlO: ,n, o.,VeI1lbl"� proxim.'J'.,_ S,'E',gun o dem 'de iprlsãó que pe.s,a 'sô, re � r Ulll ,a,

. S a } ,'''' 1
.' -e-

....ULllNDO· C:O"'V·EIRA I
.

d t d
., 011t os ara a� e elço s Cnstl·IlQ. e i\iarllue.s Sa5-roi, reS'

VR;1O ."1� ..,alU ..

lnronnaço' s o l\bms erIo. o 'nl1Bl'erOSOs Out.ros p.ohtICO,.s.. lIn- (tlO,sd p • le p L � ,

P C A
- pcefvam·2n:e. csti"er�m hOle

!
III ii 18 C an '.0 j'"

. .

.

�.• - ..��" � v n ouras. '. .

,

.
Em . -visita á resldencm presl.

r�"! rif.JIIEft 1 VOTOS DE PRONTO dencíal, C�'lTI o propvs1tc" ue n,

CO�ê�IR uUm �� Sel,l SO'?RER.. RESTABELECIMENTO fnrmar-:sc do ; stadü de saude

,

Falta de· fu'ndos e �rlllise ent'*'e' s dl-r-IU'e' les n\GBUR Lml .. que"'" apre- I Bl"ENOS- AIRES, S <UP) - da senhora PCl'8n, e apresen-

I
� i O O. ' Vi !tU a ... .....

I
Cont!nmnll '3. ser oficiadc-g em_tar_lhe seus CUmpl'lmentí}S'•

j . <f l'.��t�. 1J\8urad� al
ue!' correr

o r.s- - - - - - - - - - ' ••

I WASHlNGTON: a (O}-I) '-I IMPl-Ú;:-';SA no PAí�i-g;O se}i-l Obl'ig��d�: 1 fe,;;iaX' por laJ· O 11"0 tIa Ma",l - {r1.rta. e I.do q I'
- - - - .- - - -

d.

I
Fontes hem inrorniadas.d'z·em. Pl-iuGi:L-\:\J.\: () "l}il1!y V;°i'- a de 'u'.".G.,-,,; .. - já llã'�' aC€'ttll 'ie:"'ã, aHmeut",:Çt� � \Üstnrb\üB r-�

,

N B 1111
."

I fIue o Partido COll1Unbta No!', Jwr", orgão do partid';::., estú nni", publicações pagâs senão '3; �o dl1 hlp<.;ra('l{ e:!�Sill Blsurada J '_':1� lotas. os cruza ores
, i te_Amerir:ano e.stá se desinte. red_uzÍ('o a 1) Iúg nns IjÍúl'i:r; \'Ís(.:t. 1\ cal! ,:1 d� }l\Tanr._ ,'0- II �:;tomt\c�.i:,te·M���ompriroidOS. -- ��' dgrando e seÍ1s dirigei:ites Essa enquanto.o prh;.ü aumentou munistas que se êxtencl','l da - em PQ ,

........

-:� d f II 52fi�rr:ativa baseia_g� numa d�s pura líl :ent�\'�'$ de d(ll�t:, S,:\-' rosta do At1aati_'::o {t clt> .r:acifi- ! antes e ev'ere.ro e
atIvidades do partIdo nest,-,� [. ragen:: c:c l',úut} em 19",\j Cl1ll1 ('I) esta quase lPsalJ�reelOa, I
ult;ima,s sc:m:inas, esp'dalmente p?.I'a 12,000 e continua desi.:en-I DlREÇA(J: (J D-rt't::rio Na-lI depois da senten�a da C{�!'te I �o. /", revista me�s3i m[.rxista I'

,-,'onal niio uPÍs funciGl13, par-

I SU'QI,ema, que em Junho �ltimO 'Polll�(:,a Affars" t::'lll!Jrm_ t, \"2 que sete, dos seus ,membros eg·

cons:derou seus ouze maIS des. seu tamanho recluzldn e talvü": (CondU! na 2a. Pa�, letra (i;

! t������r;;lf��sIla ���!��:r d:! ,--,

--'�'I'
-

--D-------- ·��-'-------d-! derrubada pela: f{)rça, do go-'

5tuI
verni) lios Estartos UnidOS". i - S· FALTA DE FUNDOS ..

I . De acordo C'0n a refer'da 51',

i nó'Pse, a Slj_�llioção. do Par·-ido
! CO"1unistaqAmer!canú é a se-
·

guinte:,'
.

, ",.ANÇAS: Não OanseguO
Ma.is levantar como .fàzia' ant'
"'á-'er.te, h'vendo mesmo, difj

'. -uk!ades n�a a. defesa ,.aos .67
1eaders já. çond'nados ,ou a'n
"'a suiEitr� a luIgi-mento.•4,.'1=€
de nacionà1 ná c;d:ide de NOVa

· York mudou·se
.. re.cenV'm€nte

ctür. 0:e115 escritórios bastante
A: ,nl"" no ("er>tro··na.rr3 um l'C"cal
....,·mQs atraente poreln'mail;, ba
,'fLio para 0" la�os de' :Ma:rihct-
::",n, .

. .'
.

�:'n' n1u!�'ãs c'·dild�s· as sedes
• ....�.,..r:1 ';+ . .Jai�-·ni ou < rnp�·tJl'�

.,
"

"T''''.!'1 Em. Denver, o -pa'r
"CU telefone cf'rtado

","".' "'1" a d 'pagamentP,' A
'.'--�•. ,," ,,,''';!,'qda' P,'Íl Al:)1···l
�,.� �'l--fl"'''r �'i,t�95 dolar� i

,.... .( - 01)" ('."Y)' t
. -�' -'-�",� , b'dire'.::r ,dO I'

.,

"'-
'.

: .,,,' 'e 1n"p<;tl'-" .

13cmestral
N. Avulso

.-

,

RIO, 8 (Merid.) - Pelo sou os quatro últimos meses,

I vapor "Argentin�", que che- estudando a técnica do cÍue·

gou de Nova Iorque, retornou ma am'3ri::,ano.

I ao !lia o comandante Aníbal RoscínlJerg íe;,-; algumas

L b b
' 't' c(;nsid0rFtções sobi'e a luta

1 o o, nlcm 1'0 CiO. escl'l 01'10
da Comissão de Recebimento entl'e a televisão e o cineina,

dos Cruzadores, instala�lo pe- afirmando que os estudos es

ia lVLarinha de Guerra c:m Fi- 150 procurando ::;e acomodar

ladeli'ia, f-ncnrregado de pro- com as estações tele-tral"..s-
---"------- --o-----

mc,\'E'r a incorporação das I
soras, corno é o ('a�o da Pa

l1entes dü Q.)mité ,ínlgador da I
�. :(ujntes memhros pcrn1:lnen- dade d� Medicina ·na UniversÍ- belonaves "Barroso" e "Ta- ramolUlt.e d.e .outras_ Ail1d.n

2.i;1 Bols[� de, E5tudo�_ Sq�lÍ:)h� .v�:: pro�, JaFllW Albnq�rerqueli' d�.d", de São Paulo;.prof. �lym- mandaré" á armada bra3ilei-' em .consequénclU da sérIa

que contou e.OtU ii J,r,��2'llÇ;,- dÜI> Lav->rcantr, dIretor da Facul- pIO da Fonseca Filho, d1ret.jr
do Inst'túúJi Os\valdo Cruz. e .a. .

i;!9IDpetição, está se operando

Dr. Job Lane JUI?-i{)r, diretor do Interpelado pela reporta- I l.!wú cr.msÍormação na /men

HosnitaJ.. ,Samaritano. COmo ge� dos jornais cariocas, a I !�=��.��_: dos mag�atas' de

m�mbl��:S tempOrários patrocL propósito dos rumores do eu-
.. .-,.(1, que agOla olham

nadores da Bolsa
'

deste anD vio daquelas duas unidades' :rnais para a qualidade do
com,parC'{:eram; .() prof. Jurart� d
dil' PLcanç.o, diretor da P2.cul. pare. a frente de luta, no 0-' que para a quantid�d: os

.

. filrns. O lema atual, e nao me-
dade de _Medicina de Fortaleza dente, o comandante. Anibal
e pVJ<f. Santiago .·Amerieanq Lobo afirmou qúe o ministro

dir gastos e fazer super-pro-

F; e" �� t do' d' t duç'o-es. C.om isso', '" queda d,a
rf.'-re, r 'Pre�',n an o Ire or da Mal�inha já havia desmen- . .

�

da F'''culdade de M€tr'cina 'de
t'd

-'
é f 1 fl'eq'lenCIa dos cmemas, quY

Solo Hor!ZQnt.e ES�.!'\'el'.3m pre'
,1 9 essa. versao, que a :;:a

I l' ' ! • "'1.'tJ!. "!'h .

1"'" O 'd"''''
c le.;ou a •.ulngH .G< �o, nle Q.

"'enL'es' ain"';" o sr· Jn'seph ,u· e ma ",o�a, s erQza ores _o
b' t

,_. -

lt�"l ........, • � ,,,.
_

h
" :J: . B'" ,1'01.1 astan.e e nau' u rapassa

Scha!ler., presidente ,de ,E. R, nao CL egaram amua.· ao ra- j 13 ot d t _", 'I -'l ,- 't d'
Salllihb & Sf}ns d'": Br3srl, r.ne, '1'

.

� f d __ d
,i"- . 70 n eü_J_o ue <tn ,es a

Si , po. que t!
. en,o_� a o o .pro- ':"U.

e
. dr. Francisco Ca1de)ra.. f\lgo� d t t I

<"

doaI,
.

d:irl�tbr� rhéd;co "daqu-e!e "esso.. e rea lvaça� e. re:1. 11'1-
.e) �;ilP<:!rafista L Rosem-

,

t
-

b 'zaçao, a' que estão Sf;ndo I' '.'
_

'

.

lmpOrt'n e la oratório, ,:,: b
.

t'd O' B
., !}€rg velO' C()l;10 corresponden

l;'-'rmp 'r1;<n.n·là,,�'
su me 1 os. 'arroso

.' pr, J
te da "Telenews"" no Brasil

,

I t' à 2
.

de
,ém, deverá chegar ao n,O ate , "d' t 'h 'd

'

,

re 3 vOs '. ,3 Bo1sa E<tn· .., maiOr aO'cneIa IS rI ,UI ora

,:. f.Jn� Sf!uibh, m.f'difl·cnndo_..srl. dI'-
;) fjm do aT1,., e () "'Tõ',.il'3"'d'" 'd' .. i

' ",:, 't -

, , "'" r"
.

_
� . •

e .S.10rts para as es açoes

i reti"as s adotandO.se. outras. re,' no maiS tar,d�r, até fe, e- de t�l"''''<;';n NOS Estados Uni-
I De re1o""_n!'j :cd':mtamos· Que .relro do. ano prOXlmo. to"-l d 4"

.. '

I
em. 1952 p'O'Clerii,o co-ncorier Inquirido sobre a morte de

'-.OS, num va e u ·emJsso�
,

a ':1 "l,a","o. fi, i ó ,�.:;. "no�·.d"--I'''''_'
ras, cte',eECW enviar regular-

, .. , ..,,,., '.... um tripulante, ocorrida'- em .

de, incompletf)s. Ficou tampem m�nte para lá noticíário ,e
Filadelfia asseverou que fora

I'esolvido p'lo, C-omité que, Uma films ô'e pequena metragem,
,.._ d t"',,· puramente acidental, confor

pa. �e ,,�, ['$ ag)n <-;€" -i). anos 's' - abordando fa,tos e coisas do
rá nos E....ados Unidos, e' 'a on

. me conclusões do' inquerit, .

�L"'- Brasil, que possam contribuir
tra ond-e fÔr mais CDn\'cn;enF instaurado para investigar c' ..

de acôrdo com o. ll'ô!<unto' escoo
;'Iara nossa propaganda entre

lhido "'eln. candidato_ .

caso,
.s 'norte-an1ericanos,

J
v v ;L ,. 'No mesmo barco da Bô�

: A última reunião para a sP-
0-

I leção fin'l de. candidat-os se Ca

I rá
13 dl' Outubro p.f.

5
Estl\'e�alll reunidos €m : Sá!)

Paulo, a 15. (le Seti.:,:mbro, em

sell'Soo pl'diminul', os co'mpo- .Uteis
Farmacia···
de· Plantão:

BUENOS AIHES, 8 IT_;P) - do Maior das Forças Armad3's Ieader de' aburtad{) mOvÍmenti)
O veSpertino ofic"31i<ta "Cri· do::;, B�8:;j1. revohic'onario contra o regic
ca" puhlic'�u o "fac simile" e "Critica" insinua qne a 'in_ . me .d:, presj{kn-le Peron, foi

um al-tigo assinado pe;ü el'lu- tell{�ão do art'go é rie cj'iar um !, [1tenc�3do :1 15 "nG's de prisãll
n;stn. nt!rte-iHlel'icano Dre'.\' dllbjBnte de di"q'gend, ,; p t'n pelo C(}:lselhn Suureni() das

PearSOll, no jcrnal :'EI :\1ulld':-" 1
sãü entre o Flr�sil .e__:1,.\rgel�ti.: 1':urç'a� Armadas t' expulso d'::

de fI'3vana, fi 13 oe setfmh:' -a, . Extrclto,
- ndo. s'oh o .titu!o: - "A:' --,- I Os cCroneis Rodolfo A, Lar-

gentina Arma·se C:.mir,a SfT' i C(JNDENADOS E E:�- ; cher e Lui-s C, Buzzetti fora;n
v;sinh-os". I Plí:LSOS

, i s"ntenciad':'<; a II e .t an');; de
A reprouução des-se artigo Bl'ENOS AIRES, S (CP- :..- prisão, j'espl'�th'amente, e tam· MELHOROU EVITA no

encimada por ftuJos "')1 ('>1' ) g"nnal Benjamin Mcnendez, bem expulsos, BC'ENOS AIRES, 8 (UP) "EXPRESSO ITAJARA I.i
"Critica" diz: - O capitalismo

- --. - " ,-
o "" �.

I�:t;���u:�::;:?e; Talvez. ainda em outubro a anuncia�a. RGO' R·��fJ..J-buido ao- jornalista norle.ame·
li II I ,';<J

*:;O��i�=�a!�1U�;'C��'Vlcsalt'a' O� ft r,;tl,1iO' Vargas -ao'· E's·tndo rio' Ce:ara'
I

SrHJ UM

'

����n,�CV:�p�:;�u �:Or�:':: , ,'� ti �';y'. �� I
.-

d' r' , (I H lMfM
I ções p:restaãas em Wa.9hingb;y.n '.

lRt� \��t,::r:'��fcA��*ll��t�e:ConY�m;ão do psn fjíUICng para lanç�mento do candidato â Prefeitura de P. 'Ueure ,nIVD
���::�����;t�������������������������::����:��'" t Fortaleza, 8 (A[erid.)

g r;-::,pois de quase dois meses

dF " à 8 de '.

OUTUBRo.,.

"J�:'LTC!A
�:-''',;F :r-;�R()�

1016

! '1' iLI S: . I
. !t,·· !":obei' t .,�V� 1

. ,1�, '''';�tarina 1133 rYn-')'''I;j'-r di'7 Q.tl�
"p mPmbro;; ca'u 'P2-

i�p.-.d: ant.es o· par,
. ,;NTOS DE ! �id0 a!e�,,:v.' ::"o:J.Íar 74.�OO ,mi�

..HJT01\:iOVEIS: ,!';-ê'ntes O '1umeIT' de slnd7ca-
q:-. - . �·I· ..�":..:' t't' \

: ·'}t!,

i !'CF' ·ll? ..... irl;na.!s c:r:n CH1'3 o
....

_eOlllr.
',.

II;;:' Dr. Blumenau·l102 'n s·as. y' -"-am 'inf1uenmà 'era

.. 'Ih'
, 1_" ICI�lRd·' em 28; a,gora baixú�

,« 13 R.etirD ,,1111\ i para 3 ;Não ex',stém 11,ais ,,::8

i I t'u,rtõE'-;: de'membr().s. As reu-
P��/\R

I
. -J_ nto< �iões ·real;zam-�e secr' {;ame '"

I
i e n1)'n�a duas vez� no· mesmu

; lugar. No cFchê, da esquerda. na1'a I ,ieita Algodoal. dr_ :}01J L:'1"fl g.o·'
AmE'ricano Fr�i.re e prof,

a dh,eita:,prof . .T�yme :\1_l;1l-' .!1'" Sl�, JO�tph Schallt'l",Dr,�f. , .Y1Upio da Fonsl?C3' Filho.

qU'erque (J3valcantl, dr, F, (.'lI.· .luf::tnllir PlcançÚ. pro.f. san:l:1_'
.

.

VI L
_.

-_-----,-

fi i.f

I! crIar

Ate e II o

ciãsentrerge
artiU:ll

ROMANCE

H U, M B_' f '8 TO,S 'lI' 1 E S
o mundo .,misterioso e bárbaro dos garimpo� de

diámantes nas páginas de um livro' profundament€'
,'calista € humano. Milhares de vidas dependendo di

um minuto de sorte. Um romànce violelltoJ cl;;eio de

drama e 'ação, retratando as,lutas. os ódi� e as. am
bições .dos hQ:mens.

Inteiramente ree.8Cl'it� ('J em fó:rma. definitiva.

Ení-t&1aa�'Itvr� ou peJomembô'So�

,

�: Cr$ 40.00

EOIÇOES
�O [CRUZEIRa

..

Vizinhança regressou L Rc

semberg, cinegrafista patri
cio, que em Hollywood pas·

,asile
e

r entinü
orew Pearson

Os m3jores Pio D. Elia, Ar
mando F. I-lepeto; Julio Costa
Paz e Manue) TI. Ra'mundes
foram c;::md"nados a fi u, :t e 3
anos dJe prisão, resp��tivàmen,
te,

O capitão Julio R,
'

Ãlzo'i'f3:
ray foi sentes�iado a 5 anos de

jWi;;il-:, e I:xJ)ubo.

I) Rad':o dó ,Estado anundou
lUe Eva Perori experimentou

I1igei.r::t melho�a em ;;e� fst3do
geral. em c,l)ns'€quent:;'a:. (\0 H�_

pouso, das transfusões (ti' sa11- ,
gne e do tratamento a que foi I

submetida.

BLUMENAU a JOINVILE

mente quando de sua visita FISI gàrantirá o fonlecimen

a este Estado, Assim é que to mensal de 150 toneladas

conseguiu da presidencia da ,d.e le�t� em pó, ,pelQ menos

Legião Brasilêir� 'de" _��i;� até fevereiro.
tônci::. 150 toneladas de 'leite Sôbre o propalado a("ôrdo

político no Ceará, o governa
dor Raul Barbosa disse que

O que há é o interesse da ad- I
ministração na formação de I
um bloco poderoso, com a pa-I
cificação de todos os espíri�
tos, a :fhn de que o Estado Ipossa apresentar-se com for-,
ças, lá f�ra, para conseguir lios beneficios que se fazem
necessários na atual emer

gência. Com esse objetivo; o Igovernador nao medirá esfor-

ços. i

Finatinente o gover�dor IInaul Barbosa aludiu ao apoio
que �he foi dispensado, no I
Rio, não só pelo presidente,'Getulio Vargas, como também

Ipelos ministros da Fazenda e

da Agricultura.

.:. 'J i"�, '.0 d::J país atido,;
'p':,r""-ns pelo pronto restabe
lecimento da senhora Maria E

va DUR"te pei-on, esposa do

pI'eside:�te da 'RE'Ptlbl'c3, que se

acha en]" rmn, Realiza:n-se tum

bem missas, campais! diante de
dh-'rsos ed'Icíos puhlicos com

'8 mesma intençii·�'.

,!agells rápidas e seguras,
so no

.

E..XPRESSO ITAJARA
BLUl'HENAU • JOU\TVILE

,',

\ \.
I

Vont 'C_ "o trabalhar
�u tinh·; I Não ·na.

\'ia er dis=".sicão. Per
no 00 o!:. desânimo,
d6S Lmb Era o or;;o.

.iT1is:n� ,,_ It...:do. eram

'Gri,A}� 'u:nus 0.'(,$ Oi,l r'li,
. ero:l m" ç(l de tuber.
cuia e ,el mogrGsa a

palo batim,"nto g�rol.
t',s minh ·s" fac.� !?ra

Y�m pól, das, emagr9c1a Q
olhos.- VIstos, A gllám me

aCOMe h JJ. tm!llsõo de
Scott e ás re<ultada, fo.
mm ext oor, 'inã ';05, Não
t,á CÚ'Iiccs d·3 quo e o
t ni o <:!e rórmu o mais
? tf "to, com );'l:;jÇÕ'; id..t.
.QI o� vit mi 05 do óleo
da fig do de hacolnãu
c m cá cio

fõ bro '
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,,'.-Ih!'
sol.

Dl;;f'l'��,A DO COIrP{:>
li 1<�PID!�H;rt i<} E' .ri

cellll:tl' com .1 ('pi(j' l"," 1�1l_
11lnl1n. (�l'pnlf! 1'-7n"e,1 C.lt'l':"'I.,·r ...

deve
AS í[.;:Jres, as dos flor:st:..�, 0'1 mente um modo de rntrlbul:>

�'UlJi1111 uma pagina importan. I mais simplo€Bi do qUs a clássica
tj�;sima n t etiquet.a. Se assim

I
homenagem de- flore;:;, sempre

não fosse, este gracioso comer- elegantes c agl"3dayel.
cio estaria ceItamt;nte destina- Flores, então, à senhora

salham fazer ísso roin' uma

ce.rta graça-
:\. qllem enderecnr :J. homena-

gem?
-"

A njeItOs que ci�·unstancias
eSp�cificas (anhrersarios, nO-i.
vados, ocasiões semethantes)
requeiram outra coisa, Ia> favo
rita d"vc ser sempre a dona
da casa a senhora m'ai51 velha
da familia, intenções e senti..
menjos à. 'PaI't:e. Mesp:lo o noi
v'C'. convidado a l'antar em 'Ca

sa da 1'amília de sua prometi
-da, de:verá, neste .<lil.1, l1\lmer,..
tar ''''s simpatias da. futura !:Q..
era. eriYiand{;dhe um ramo de
flores·

Encarregam-se de:
ESCRI'I'AS AVUI.8.ê.S (mesmo atratl!l'es)
ABER'l'!JRAS E ENCEltf�A1UENTC8�l)Ji� Ef'lOlU
TAS
REGISTROS DE Vrn1ilAS
CONTRATOS. ALTEltACõES D!j� OON1'RATO�
e DIS'I'RATOS DE SOCIEDADli',3 COl\fl1�RCIAJlS

DECLARAÇÕES DE RE..�D!l
LEGAI...IZAÇAO DE LIVROS UOMEIWIAIS. FISOAIS E DE EMPREGADOS

Ganhe tempo e dinheiro confiando os seus
servjç:cls por nosso intermêdío

Btna 15 de N.ovembro� f},1� � l.n Andar � Sam e o 5
(Edifício do Banco dilICG»)

•

��__"--"'--""""�,;v-'''���ç��.� f

FrequE'nt'emen�. a uma mu

l!ler pratica. e de bom .senso,
toroa.se mais agr.ada'lel receber
uma bela-:- planta em vaSo �.

que um fragU ramo de flores
que não víverra muitas: horas.
ESEie métOdo de hOmf'nagear es
tá muito em Ill'xla_ e Q milis a

conseíhavel arn cerres casos,
Odne há u'iançaf.i, os florrs

r_,od�m, ser >lg,'aÜllv-eI'nente
stWSltituidas f.Qd' um elegante
paeote de caramelos IJU uma

caixa de bonbcns, de resto, são
s�pre uma homena,,'em fina.
bem aceita 'em t�do-s'-'>�)'s 'cas�
e apresenta tamhcm menos in.
conu=nientes do que OS ramos.
de flores, Seja fia eSCGl.b.� ,,;eja
no::: moôo de cferi:*:,el'.

em seus símbolos

para além do tempo,
e de ti aspíram
sõpro e alento, ..

I Es:;í .le narahens dp.,d;: o d1R
7 do �-'orrc!lte, (J ] -,f' t;'" S"��. An

�
! tODÍJ CaI IUS Erl» e de .,.,ta ,-.�

.) n- sa I):J. �\d'2ii,l, com u r dv 'n�

Iilhinho .\1;4_

tando um aparelho
(DFS Kravich) e Ievando

um passageiro, sstabeleceu
novo recorde brasileiro de
distância para planadores,
voando a uma ::<1 tu 1'0. ele

düi� mil a três rnil metros,
e cobrindo o percurso de
180 quilometros, de Buran
tã a Pirassununga; e111 4

horas e 22 minutos.

Feríaus, Espinhas, Man·
hae, Ulreras e Rematís-

, .. e assim a cozinh; es��
sempre limpa e agraãáve!.

Coloque-o tarpbém em sua

casa. IIâ 2 ;'odelos: ED-l
e :ED-:!, para paredes de

J /2 e 1 tijoJo. É aparelho
iádl de instalar eUl

residêndas jii condtl.idl1.<:.

saíram
el,trevista.

dessa era. MERCANTIL v-rCTOn. PRO�ST
RUA 15 DE NOVEMBRO. N. 579

------- ....__ ....... ----- .....-

PAltlA ((ls;nbl:!t�t lId TO
bri",,,,. de seu fill!o. dt·,.
Licor d4t Cac.. tt Xal'j,w.
&trutAS jf;cn,çõeJi jil "ompr-.�
Taram li ,rande c:fidt:�
.,.� iOllt-'.-o�1Ic�

Estranhas cartas de amôr ... págfuas ardentes escritas;
com sangue .. , páginas apaixonadas qile oculsavam
tragédias em suas entrelinhas ... "Um' amôr em cada
vida".. _ e duas vidas ligadas por um ániôr inlenso e
víbrànte!' - Completam o programa". tr.ailers e.a con
tinuação do empolgante sédíâdo: BRICK BRAD�
FORD". I

" __�",., _� �:i
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A _, ;:··. .-·mw tcnlp'n, (eJ:{'it&,
mos os' ine .nbros de- Cone'elhr
'Delibf>rati'vo da agl"eminçã'J
da Ba'xadn qUf' agiu nceri H·
C::�mente, elegendo Uma Iigurs
tradldcmal em n1s<os m·if)�; es

l)ort.iV'�3. como ,'íe . ser [')'
A "nfildo Marh1� Xavier. fi OI'

:-;ib cm ;'lpreç:::, soh a 11i'e�j
OCllCia do sr, l\1an�'eI Pcrnirn

o J.'i' 01",:· Junior, f:vando o notú\'el de<·
fi .ll�na l�(;si{�') !ic !,e<�k:: n'l pGrtista à testa ti;s désthl':>?'

rClJ," 1--
.

�B<wt!VO l'n·-ar:ncn::'[>. do clube alvi-rubro, veio enche ..
· - - - - - - - _. - - - - - - - - -

S-:j �1I" ::.;('�tão, Cllheu o tire- (1e 'satisfação [I. tod:s os f3ns de Campa-oai" paul."sla
-�- .......--

n'!o I-> ;Jcrtil"t' .)I!mpiw;:· tr'_lin-: cnmpeão estadual de 49, admí U U

Ü�.lllt'Ill(/J·Ú\·ei;;; .enm SU� '.("'i!-' rrdoreSl-sineros.do (Ir· Arnnl- 'oo-fr- 'e-'u o·' 'C'or19ntllltans'lllf..lade, ccnsegu.n n:·ttl1JI', 1:0 d.} 2\íartins Xi1viel'.· �
de-

o ywilhiin [ju/!·jt�O, ;1 gl'�nd"
Quantu ao perdedor, f:'il!iljl., ah'i-'uL!'a, que nnqnela E,:Live:i'.-n prr::;;,nie3 -[>'2 �:lt(· e. d t'-

.

V::: conformar-se com a sor-, épc'a aeh:\'f1rS(' d:\'idi(la <'�1l! 113 no'te de ôntc�" fj;:;UI'U.; �e:;_' SUQ prImeIra erro a
te. Falta em seu plantel e- d:as �';l"1.e�tcs; 5'::;nl!or -(k grn_a- i ta<:uda.s do Grcm10 �):iJOl'tiYO I Caiu finalmente o último da final do turno proporcio-

::;.;D""'�IU-,·li'lU'OS dl
..

str...bu'dor_....s Iementos mais oxperímen- de simpatia, s_'ubc JJI"-nd' r.' OlllnplCCl e grandfi> numero (]i:

I'
.

' ,

- A..... a,.. """ J ",. d' d 1 invicto do certame bandeí- nou estes detalhes:
tãdos, mais maduros, Seus com 8"01' oe smcern ::un1z:1 (' �'-I�<:la os. rrue -á fnf'[lm' par:1' . .'"

b ,cf, q\l:' ,(._ :l?,i.gr,_fn sub (J p,ari- pl"<:sta.1', co!idal"ed:-,d! .e d.?,.·cJ':1l' ral1,te_ No cl,as".lC(.> com q P81- (Sábado) Portuguesa de Des-

S -'... t" fans relem ram com sau- . .
.

em aDtá ....a ar_lD2 :1 flue '-'C ('c(.jê!! o clube (,['JUn- fe1!Cld�Qe-s ao no\,<) Preslllrn· me Iras o Cormüans sofreu portos li x Ipiranga, O.
-

- dades O tirr� do s�per-ca�- do, (�e'ta :'l[Ine[r.ll, um ambien- t'? ::,ua primeira derrota. tendo TI.cnda: erS 63.805,00_ GoaIs:.
= . .�

,
. __ .

: peonato e o cer l,llJ;le c o te sadiD e de fC'aura c,lmnraJa· - - � -- - - ,- ._ - - - -

se registrado novo recorde Pinga 3, Silnão e Giancoli
-

. - - - cente_nário. Tão cedo não· gemo FRAQUEZA F,M GERAL
;""'i.,.;U.;;.U....Ii;.;I;.:.U_lI_II_I_U;.:.II....II_i_lI_fl_II_U.....f_U'-U,..Il_f_lf_íl_ll_l_1I_II.;..lI_II_I_U_cU_II_I_Il,..II_U_Il_i_H_!!_!!....'_II_II_II_H_.I_H_II_-._" _ .

• VINHO CREOSOTADO de arrf:cadações no Pac�em-
bú: erS 1.0�1.2�·5�nO. Assi�-

_"_ -_- _,_ - _- --

!; ·UIUmUIUUiIIUIUHI!mHllmmmm!!HJlll!iUlIlIH!HimmllHIIHHUI_!.
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Justo, .por isso mesmo, ()

[ubilo que se apossou dos
seus aficcionados, que co

memoraram, o feito com
muito alegria.

- N· A. \/- I TA ..

Rajai

-'

no NORTE DO PA_RAN.A" ...

, •• que as terras do Nort .. do Pa.

raná são as úlllmo5 f",c:onhec:lda.

mente próprIas poro o cultlyo do

. cafê?

••• que no Norte da:Paraná mU
.

pi, de café chegam o produzlr,

"uma safra, maIs d., 100 gao:oe d.

caró "'" cl>co?

, .

,,�_.�� .,

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

'����_.
,.;.:��

�����, ':-l�����
8" .�'..f#...... "S..��,�'\.�

•• ....-�:1�.:,��')\.. Data de pouco tempo a colo-
. r�,,;... nização das férteis terras. do

.

Norte dQ Paraná. E no entanto. já é uma das

2:onas mais adiantadas do país._ Mais de 3:000 quilô.
- metros de excelentes, estradas de rodagem de

nossa construção - eis. uma das razões da prosperidade
dessa :região privilegiada pela ,Natureza. São estradas

construídas para permitir _o
.

rápido çscoamento _da
- enorme produção -dos cafezáis, hortás. pomares e criaçõeSl..das

mUhares de propriedades agricolas situadas em

, tÔmo· das' florescentes cidades de Londrina e�áringá.
Transporte fácil para: o fruto de seu trabalho -

Uma garantia para a tranquilidade do lavrador norte-paranaenllc.

Vá fiootilÍl:er'Maringã ...

'ii a mande buscar a fmma.

Vias de comunicação: ESTRADAS OE RODAGEM - fERROVIA!!IA DA
. R. V. P. 5. C. a UNHÁ:; A�REAS' DA A-�ROVtAS,' REAL E VASP.

PfÜ!i'TAÇéH:s' EM _. PEQUENOS' E. GRANDES' LOTES'

CID. (LHOII NiOS· NORTE 00 '18114
A-NTERIORMENTÉf.CIA. DE:TERRAS"Nt)RTE ,DO PA.RA'NA

A 'MAIOR' EMPRÊSA COLONIZADORA "DA AMÉRICA DO SUL
�

Séde: Sôo 'Pcwlo: Rua Sã� B�ntól 329 - 8.0 ando
,

" Centro de Adminisfio<;âo á Agêncl� Principab Londrina R. 'v. p� S. -c.. ,Parc:u-iã
Informacões 'com· os eSl':ritórlos de .são :paulo, Loudr:ina e

Madng5. onde esht centralizad; a Se�ão de Vendas de Terras' da CoÚiplÍnbia
Titulas reg1st;;.da:;; �ob n." 12 de acôl'dQ com a deçreto 3.079 l.ie 15 de .:?etembr� .oe 19:8

nas.

A prelímínar também
foi vencida pelo Guarani,
pelo escore de 3x1.

Os quadros prí�tpaiS

Palmeiras: Jura, De Lu-";"
eas e Osní: Altíno, Wuer
ges e Aurí; Jonas, Agosti
nho, Sadiriba, Zico e Li.110.

"BLUlvtEl\TAU, 2 de Outu-I gestão, esperamos que a futu-
bro de 1051_ ra Diretoria possa contar
ILIVíO SR. ! C0111 o mesmo apoio e -que os

Mauricio Xavier Ilaç.os de amizade já exísten-
lVI.D. Gerente de A Nação" teso 1'�'1ham a apertar-se aíri-
Nesta. ' da mais.

Presado Senhor. I Salíentamos mais uma vez
Ao terminar a gestão da n- I os nossos agradecimentos c'

tual ;Diretoria do Grêmio Es- I enviamos a V.S. os nossos

portívo Olímpico formulamos I estima e consideração e, espe
o presente a fim de 'agradecer r r-amos, mesmo fora do mteból
a atenr-ão e o cavalhcrismo i mais elevados protestos de
com o 'qual V.S. sempre nos poder cultivar mesma amíza
tem tratado. Queremos ainda de que tivemos até agora.
expressar a nossa profund: Sem mais para o momento,
gratidão pelo apoio que V.S �'�lbscrevemo-nos
sempre nos prestou.colaboran HEINZ HARTMANN
..; �um. o Grêmio Espcrtivc I 1.0 Secretário.
Olímpico em suas aspiracões. WERNER EBERIL-\HD

.

�g(Jra, ao terminar a nossa Presidente.

(c:míra).
Poute Preta 3 x eomer�
cial 1 (Sábado).

(SILVElRA)
tii'a o magestoso cerca de 67

l�il �speetador::s. Embora

pel'd0ndo, o Coríntians :ficou
distanciado doL..-; pontos dos

são
de

Vence0' (t,Caxias
em· Joinvilé

Hcnc1a: Cri:> 12.000,00. Goals
Lle SS�):í1:'" Li:ié e Br,uni"ho
(P.P.) (' Severo (C.).'

Pm't. Santisb. 3 x Ju
ventus 3

segl1não colocados,_ que
Palmeiras e Portuguesa
Desportos.Prosseguiu o CRl'flpeonato

da Liga Joinvilense de Des

-portos, com a pugna Caxias x

Encontraram' os

fel1.r:: resisiellcÍa,
mas \"encer:>n1 apel:.actamen
te por :'lx2. conseguindo, as

sim, conscrvar-:;e no 1. luçar

��IO laào do América.

Goals: Vagulnho 2 e Rubens

O cotcjo Santos x Guara- (P.S.), Castro. Pascoal e Pc

ní não chegou ao seu termi- riquito (Juv.J.

110, IJOiS os campineiros não I Jabaquara, 2 x NacÍ<l-

1'e conformaram con1. a vali- I na!, 1

d:::dc do tento de abertura. I Renda: CrS 2.070,00. Goals

marcado por Nicácio. O S5.o I ct,> Alemão c Nino (contra)

Paulo conseguiu apenas o em I (J.) e Noronha (N.)., _

pate em Pir<2cicaba, A jorna- XV ·de Nov., 1 x Sa{l

Paulo, '1

f�ua partida �i�polaram· e� ltoupav3 ��ca as eqn�es
Itllularús 'oE.�C.· Palmeiras e Guaram Fulebol C

.

3 x 2 o resultado final fiiVO?rHrei ao Guarani - Juiz - Outras nolâs
(ReI). de A. XAVIER, da

I
,(: (;c:::oülbknlndu. m,d;, ;:,1'0- Sm1l05, ,foi aberta por lnter·

A.C.E.V.I.) r!l'L:i:�.•J!l�:3 :-óci',; (k·:.:t; ..ê<�l'- médio de Peví num forte ar-

. RcguI<:_l' �:;sistêl1cia pre��n- I
mo:; {,1tl'C os n!y'J_Zt:s 1,)C!lny:-i- remcsso. Foi o unico tento da

c!Ou to el11hcttc levado � eleito ,1·ellS'-',�. a aü':::(':,(! de OS!D. a fase inicial. No período fi
�omingo último no c.�mpo do I graricté ilg.U·;1 da canch", sc- na1. num contra-ataque pal
úuaranL E:IU Hnupav�! No! Li'. cl.lndado por De Luca>", Jeca n1eÍrense, n defesa bugrina
J:snwraldinos- e beg.ri!Jos C011- C \,"rllrge�;-. concede escanteio. Cobra Jo
seguíra;-n agradar a todos. S{' ,'';0 Gllan:Jl!, . com cxceç.�o nas CUl11 pedeição c Wurges
bem que o forte;, '�vcnto qlíe de Scr:unm p KeHel", >JS

de-I.que
�e .,ch",ya em condições

·soprava .naquela ensolaruf!u mais,iogé'-)-'arn bem, Do _trio fi- previliglada para marcar, foi
tarde prejudlc&sse E:norme- nal nestu<;=<,.l11llS o traball;o �e derl:ub�dG fcntl'O da ,P:9uemente a parte técnica da par� iVInffez.wl!, sendo ClUP \Valeu!' na Ul'ea. nao tendo dUVldá o

. tida, �va!e.u o entusiasmo com 0 Vicente sairaal-E.e bem. 1'-;a árbitro 'da partida ('ln :1�it.arq_ue se empregaram ,os .degla-· intermediári-a gostamos da;1- uma penalidade máxima eol.l
_dümtcs.. O placard -de 3 *- 2_ tllat:;ão ,do cent·ro-médio Pe- ,TU o Uuaraní. Os def€n..sol'es
favQrave1 aos "bugrinos" '·foi 'd,'- secundado Dor Pachequi- bl1l;(l·.inos não conformados
o prêmio, m�r.eddo_ à -equipe I

nho. Sctu',amm: ,muito eSLOl'- Cml} a de,�_isão do ]t:i7., come-'

I.que
mell�or - :soube concluZlr- çado', porer:J., abusando do jo- C::l.1'am a féizer "guerra de ller

se em caml?o: Vitória dificil,
,
go ilícito, 1130 .ponde apare-l ':'0:; á.nte!' da, cobr-aflça d�ssa

mas consegUida com grande I cer. A vanguareta que .cont:)u penalIdade. De nada adwn,
éategoria. Seriam�s injustos' com. Nandinho, Adalberto, 'túu a artimanha bug!.'Ína p' is
se apontassemos este ou

a-I Ninha, Michel e Keller, tey" Osni. encarregado. da .(:Qbran
quele como l�ai� credel1ciad.o �m Ninha o :;eu melhor ho· ça dn mesma, o ia:>: C0m 'cal:'
a vencer, pOlS as duas eqlll- mem. >"eguido por NIichcJ ma e p0rfd�'."'o. colo::andQ a

p'�s! desde 'os 'litinutos 'ini- 'I t11uito impetuoso, e Adalber· pelota no fundo elas r:>de�, ir
ClalS da pugna empregaram- to bastante cavador. Os dois direii.... do arco guarnecido
se a fundo procurando avan-! pont.eiros. a nosso ver, foram por Waldir_ Com este empa
taj<:r-se no marcador. COlJbe os mais fracos da vanguarda te animam-se os l'apazes es-

.

ao Guarani .abrir a contagem bugrina.- rneraldinos, porém, inulil-
por intErmédio dÇl ccntro- A cOntageln, como já di;., ,Com':Hll "L' ':'.1. ,Aig. letra C)'

- médio PevÍ, num -tiro forte e ..:__,_ _ _ _ _ _ _ _ _

b�m calculado, .•
nas

im�dia-I :rUlmmuinmitmHlIUlIlI!!lill!I!HlIIUlllUnflmliIUlnUIl'II!!IIf!!Un!"!.Coes da, grande arca. Apos a ::. '. ::

conquista deste te_nto, .come- ª Pt1R'\ 'PRONT'\ ENTREGA ;;
çaram os avantes bugrmos a ::.

•• - - '-'-

==
pressionar valentemente. n1!JS :;

.

=
encontréf'ram pela frente uma :: Automoveis novos :.:
defesa bastante segura, a qual = STANDARD V.t\NGUARD ::

neutralizava com classe e ;:,: TRIUNPH _ ltIAYFLOWER _

pe,rf;:ição as inves�das· con- êem breve! =

tranas. Mesmo aSSIm, o ar- :::
UI') FURGON V 'd ==

queira Jllca foi bastante
_

em-- .: _ P_IC- �
i J 1

.

allguar -

pregado, sendo que de uma ::Dislribllidores: O F I C I N A A R '1' I C VEDA..i
:feita salvou mi,,;grosameuL'" EELUIUENAU - Rua Sete de Setemh!'o, 472, Fone 1395$
um tento certo, elS que, v,en- _:

.

'=
cido, a p-elotn chocou-se con· :::

-

d .!\ ""LA
T

IC p
A ,:Se

tra seu corpo, saindo:; es� :5Posto e servIço i .. l NT. - neu_s, camaras ue ar,=
Cantela. ·Esteve Sf'gUl'O o guar- 5Baterins, correias DUNLOP -- Grande estoque de pe--S
çtmo alvi.yerde. Se p<:l' U111 ;E-.:'as p a('('essr,riüs FORD - CHEVROLET -- VAN:-5 '

lad� � deil'sa �aln,lel�'�n�: EGUARD _ DODGE - JEEP - AUSTll-i - nE:emo.,trava-sc bas!.ant.., :':.11n", -

T S ld 1'"
. ,.

R t'f' d
IJ mesmo não Sllcedia com 3 =NAT�LT -- o a e etnca e oXIgemo - e 1 'leu e=
sua vanguarda, onde seus a.. Emotores - Concerto de amortecedores - Serviço de:
t��cani.es, �,orn exceção �de Sa- ,§torno -;- Copcertos em geral - Grande estoque de ea-s .

runha, ba_tante eSiOfl,;ado e. <:::ltlisas de ferro para todos os motores de carros ame-=
.:ronas colocando 0111 ,;Oll"- ::. r

""_
==

f tanic 'perigo à mct� d.ef�!id!� encanas e eUl'OpéUS. ·iF

... E����ª:;�:iEi:�JI IN,í ft"RTIC' Lt"-da I:
en.quant.o que Lll10 e,Zlco:w- :::: H II I . 411::
:ram completamente nulos. O

I'
=

-� -

. ==

primeiro dele::;, ca.rece de_ mc- ,=
_ --;-.-. . ,,\1"&"'" .

'. =-
lhor estado físico, enqua:c,lo ERLUMENAU, Rua Sete de Setembro, 472 � Fone 1.395 :E.'
fiue o segundO, completam;m- :inmlIUIIIIIIIUllllííUIIIIIIUlllIllllilílllliillllllllllllllllll!Uitllil11111111111;;'
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Viajem inaugural do novo onlbos de
r

II

OIS

CASA VOLlES
RUA 15 DE NOVEMBRO,

Para ELUlUENAU. indu!;l
ve Bairros da V:CLHA,
ITOUPAVA c PONTA A�
-GUDA; c Rua AMAZO
NAS até a Ponte T�llsini

i'arn o

BAIRRO DA
GARCIA (da Ponte
Tensini até o finai)

Gregr;,!'j() saiu urJD (":.mc�'·'>:·
C"m ai" ceduJas de ;; cru·'�;rl."
ohtídas atraves r.e f,D·� n1.' -,

maquina - '[1; "guitarr;!" t. i l·
cou ve:rd[ldei:r(lr.11:mt,e t'U1:.'
mad·],. Não teve duvi 'a m

!;regar 05 40. rrd cruzr-jros
ra uma multi'pEc3Ç'ãQ maior. --- ---- ---� -

F�;z Unl_mteb ent_1:e amlgú'),
<como nac pos"uia o dinheiro
.0 malandro se nronunha a au

mentar aqu=la importanc1a
para CCIU mil f'ru"':éT''''''. '.Tp

durante o ato, fez uma seria,
n.:.. tr:;lnnlh..,�l<'l,"==. l11n4.' .... ,'1 n1 'e P'"
como pneus de aut-Ü'illOyeis, vi,
":;3 com líqu'dos, co1c�ido", Domip,g'o' últimQ, apr':::",:ma
tesouras t; outros instrumenjns damenta à.s 10,45, em conS'e_

Deu inici':, aO "conto da guitar., quéncra 'do forte ventO' que
ra", A nt.f!S de ('ondu>r o aio, se fez sentir C'm Blumcnan, du
o malnndro utilizou·se de um rarrte kdo o dia. desabou no

�"."I"fl+;('n. fa7end:ü: «u=brar- ú-
J
Beco ROdéicl, no bairro da

I ma arnrpola: perto .ao ��I1'iz d� . Velha, uma casa d€, niadcíra

)'
�"" y:,I.;,,,,, d":xI'''nno-a t rvn+a., que estava "'.ro fase de 1::onc1u
impOSsi'bilitada de quaquer í são. Felizm<!nte a re,iden('{a
reacão mómentanea. O ma1z.u_ ainda estava· deSu�upada c, >eH

dro ê&CUUOU, em sPgu:da. operártos que t.rabalha>;am na

Pesquisas efetuadas pela. cOlocaçãi) .dé' portás e jancía,s,
polida evi.:jenci·aram tratar,se ha:via'ffi deixado .� Iocal mo-

4e AntoniQ T.ristão da Cruz, o n;'lcntos :�tes.
.

A c:)n�truçúo
ludibri'ador d·� hotePinf:.J (ire. pl>rtenciU, ao sr, Oti1io GOmes,

I áÓrio. 9 malandro �giu da cí- n�a pobre e que dispendeu
I, dade. mas foi d"DOis perseguL de muito esfOTçO para cons

; do e prt'S()1 quando 'encontrara

I
�1Íi a. éaS;inha, vendo, ag<n'a,

li:i=:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;:;;;;:;====;;;;;;;;;;:;;;;;;;:;::::;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;;;;;;;;;;::;;;;;;; ;;;_;_� I oujro interessado na "multi- baldado seu trabaUl'v"
- �J.ca1<ãO" efo diubeil'.Q.

QUEDA nos CI�

BElOS E DEMAIS

AfECÇOU DD

, .- .. --_--._ --_ - - �-_..:.._--- _ ..----_._---------_-e-.
D111 9 - a.u FEIRA:
Das (j às 12 horas
Das 12 às 18 horas
Das 13 às -23 horas
Das 23 às �24 horas

Haverá Luz e Força
Desligado
Haverá só Luz
Haverá Luz e Força

MOORE McCORMACK (NAVEGAÇÃO) s, A.

DESABOU A
CONSTRUÇÃO

DE MADEIRA f

DIA 16 - tI.a Feira:
Das O às' 6 horas
Das 6 às 12 horas
Das 12. às 1.8 horas
Das 1$ às 23 horas
Das 23 às 24 horas

DIA 11 - 5." IEUiA.:
Das O às 6 horas
Das 6 às 12 horas
Da? 12 às is 1101-21:
Das ,13 às 23 heras
Das 23 às 24 horss

De'3h,;;aclo
Haverá Luz e

Haverá só Luz
;;(":;;'gado

Força

I
I

·1

I

I

Desugado
Haverá Luz e

Haverá só Luz
DZJligado

Haverá Luz e Força D:=sligado
Haverá Luz
Do_;:.:.llgado
Haverá só Luz
Haverá Luz e

BALTIMORE NEW YORK PHILADElPHIA

D�io;ligado
Haverá LÍJz e Força
Desngado
Haverá só Luz
Haverá Luz e

Haverá Luz e

p�s!ígado
Haverá Luz e

Haverá só Luz
Deslãgado

.

I

Passageiros e cargas para

e Portos do Mor das CaraibasJ

DIA 12 - G.a FEIRA:
Das O. às 6 ho.raa.
Das 6 às 12 horas
Das 12 às 18 horas
Das 18 às 23 horas
Das 23 às 24 horas

Haverá Luz e

Descgado
Haverá Luz e Forca
Haverá só Luz.
Desligado

Desligado
Haverá Luz .o

Desligado
Haverá só Luz
Haverá Luz e

GUANTA - PUERTO LA CRUZ. CUMANA

MARACAIBO PORlAMAR. CARUPANO

COMÉRCiO INDÚSTRIA MALBURG

.

DIA:13 _:SABAD(k
Das Ó às .6 horas D�;lHgád� Haverá Luz e
Das ,6 às 12 horas Haverá Luz o Força DesligadoDas 12 às iá horas Pe.sligàdo Haverá Luz; e
Das 18 24 horas Hàverá só Luz Haverá só Luz

BLUMEN AU, B de' O�hrbro de 1951--�---
-

EMPREZA FORÇA E, LUZ SANTA CAfrHARINA S. A.

Reserva de praça, posscqens e demais informações com os 0e€!mt�;;

T I I'M .. II
e egramas. ooremaclC: • nAJAI
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