
sú�ia u guerra S�1ntt1. 'Js circu ..

',"S bem itüo.·lllaGuS', m:reditUlll
quo com essa utitmJe, o EgitO
llal·rce d1;;poSl;o a ;:;01nl' a

gllarl1i�':"_' tll:itaniclt no Cnn;,!
de Suez, corlandD ';JS meíos de

comunicação, Os serviços de ele

tl'ícidlldc e ti abusteclmento de
víveres àquelas tI"Jl�,'5.: O gel.

1 Vitorias . aliadas na frente 1/ de batalh a verno recebeu t(ar,Jl1tias de

I opc;�ição c:c qUe cst.a o ap'Q�·::,[IQuarteL General do Oitavo front central
.

com exccssão
rú contra a Grã_Bretanha. PorExercito Norte-Amei-ícano .na I das .atívídades-: de patrulnae.
outro lad-.;', inrorrue-sc flue (lCoréia; 13 (UP) :_ URGEN- No front oriental as .tropas2���2�������=������_�������������:__��-�· TE �Pro�e�u� na manhã da ONU dcluuam �geIT� r� ��ux procla��� a DegL

de hoje o violento combate ganhos de terreno ao noroes- timidade do guverlllldor gera.
corpo-a-corpo entre eomunis- te de Yanggu, onde ocupam no Sudão, il' .. mennUO outro pa
tas e aliados na chamada uma colina e ao sul de Kae-

r.l o seu 'lugar,
Serra do Desalento, pratica- song. Elementos da primeira
mente em poder da ONU. Os divisão de cavalaria sofre-
remanescentes das .í:orças co- ram sério ataque por parte
muni:::ias, na Serra do Desa- dum batalhão comunista. �
lento, estão lutando com ver- inimigo penetrou _nas POSl
dadeiro fanatismo para im- çóes aliadas, mas nao l'ompeu

em igualdade de dir-eitos, pedir as últimas operações o contacto até as seis horas
.

M é d I" O
de li.mpesa por parte dos a- de hoje.

do O r i e nte. - .liados. - - - - - - � - -

,

,." i RIO, 13 (lI.'Ierid.) - O �na-no que se refel'e ã responsabili�" rá, hoje, a conferencia militar cn- PERDAS DE AYIõES
rítímo americano Jean Pnvo-

dade pOlitica finmJceira com a trc os d"lcgados franceses, inglê_ TOQUIO, 13 (UP) - Un1
ta, embarcado no navio "Stra-

Libia, em troca de bases milita- ses, norte-americanos e turcos, ! cOlnunicado da força aérea
catte", depois de fazer um

res nessa ex-colônia italiana. A pois a reunião de ôniem, a que anuncia a perda dum avião ,.

d Bestágio no Sanatono e 0-
Libia, segundo determinação da assistiram os embaixadores, foi I "F-80 Shooting Star", que
ONU, sera' um pal-s indep'endcnte uma simples tomada de contacto. ' .

·t 1 t tafogo. fugiu 8 projetou-�e
- 'se preclpl ou ao so o, on em, dum edificio em construçao

a partir de primeiro de janeiro
Dc acôrdo ""m 05 circulo� infor- ! em territorio iJümigo, duran-

ao 5010, sofrendo graves con
vindouro.

mados. a qucstão das zona� de co- te um ataque em baixa alti-
lusões fratura de oito costé-

mando C da criação dum sistema tude. Acrescenta o comuni-
las. c'o11tll;:.ões. escoria ....ões,CONFERENCIA 1I1ILITAR d "F 80 � b " . - ".

de defesa do Oriente Médio, será CU O que um - �a re', ruptura do ±igado e do baço.
ANKARA, 13 (U'P) - Começa- o principal ponto da üiscussão. foi igualmente danificado -

num combate aéreo em 'que
um "Mig-15" foi destruido e

I O D ntent..!lmento No II ����os seIs foram danifica- mperd esco u
.

I

:0���7��O!���l�:I::�� . Seio Dos Dirigentes Da Revl�ta I
cito assinala que os comunis- u

h � C M"I".tas atacaram, ontem, no front Marchas e '-contra..marc as,� no I!I 111 .�rocidental, enquanto que os
d "

aliados atacavam no front RIO 13 (Merid.) - A cri- se considera ail1 a reSO_Vie.o
"Diário de Notícias", desta oriental. Houve calma no

'
. . ., o caso esperando-se que o

Capital, hoje, o �r. Victor Is- se do Clube Mlh1.ar Ja parece conflit� gallhe nova intensi-
ler, presidente

-

da *la auto- .....----� de dificil soluç;}o, tornando-se dadc. pois o general Carnaú-
nOl11ista do PSD, confirmou Não há ue.t!<lCI ada com até dificil ser noticiada pela ba n'ão se dá por _vellc�do, o

realmente. que a dissídencia 19norancia. A cartilha. é a imprensa, pois todos os dias m.atutino "A lVlanl;ta", (�lZ que
chIlve (lo COnhecimento·

11a marchas e contra-marchas, as recentes provIdenclas ta-
já .conta com seis candidatos I Matriculemos os unalfabe_

não se chegando nunca a uma madas pelo ministro da Çiu.er-à prefeito, além de dezenas I tos num eursO de edUcação I
conclusão. Enqual1to o "Diá- ra foram coroada� de �xlto.de outros candidatos à verea- 1_ Of> _'HI_;Jlto�

•
-

sprio Carioca" afirma que não, Diz, ainda, que nao maIS ",:--dor e sub-prefeito. � rá' realizada a assembleIa
. ! convocada para que os dois

T
t t·· -, It..3 \v'e'na.zue·/a

I

�il r������. aÓ�cl{���'�� c��i�'
,en a 'Vil ae revo a nu �_ ,corrente:; .dem()crúti�:��, c1:-n:

i ire os quaIS ,?S gencld1s Cdll

t. 4 f'
#

"d I iJ-e-l-e-g-a-ç---ã-b--�-O--'---:"-<-;� I �Oo��dirol'e�1�lr�arfl1�' ��t�u:
mor o,. erl os I Br6..l4l'il ",'.. [..' a" DUU

consta, estariam �atJsfe::to�
:li

Ui,J1! '. n COln as recom.endaçoes feltas
,

M '1) II pelo general Estillnc 1,2al ao

PrisioneIros I ii f:J!�� n\� f�i eri�dieada li I
Departamento CulturaL

I II,---------- ,: a representação llarla-:i - - - -:' _.
- - ---,

PORTO ALEGRE, 13 (Mé,
"�",:ARAqAS, 13 (UP) _ O Minis- 1 lI10RTO E.4 FERIDOS í!! mental' da delegação bra- I!! PARIS, 13 (UP) - A Po-

ridional) � O PSD gaucho
J<\". do Interior, coronel Paez, deu CARACAS. 13 (UP) - O Esta- 'I:! sileira à ONU. A Câmara II lícia informou ter iniciado

está cindindo em. face das
ri, .:oms. pormenores sóbre a irusta- do Maior Geral publicou, ontem, II espera pela indicação {lo I! I verdadeira caça em tôrno

próximas eleições municipais, .

""':'tentativa de revolta dur<mte à noite, seu comunicado número! li Senado, enquanto este ii : dum grupo terroristas queEm entrevista concedida'a '';estejos do "Dia de Colombo". um. no qual acentúa: : I·. nada decidiu até agora. :1 I fizeram explodir, ôntem,' U-
_ ...;_ _ _ _ _ _ _ _ _ que quatro pessoas foram "O Comando das Forças Navais I :: Tudo indica que serão ii

I
ma bomba. A explosão, Ô11-

as perto do local da parada, informa que. a pedido das autori- j l. escolhidos o senador V�l- i; tem, foi a oitava e. e.C(;ll'l'CU
'ROMA 13 (DP) _

Discu;,r�l·
em seu poder oito bombas. dades civis da localidade do Rio 1\,1 demnl' Pedrosa e (l üC- :: I há poucos dias no edlfiClo da

sando n� Dia de Colombo,
-

�2 :r-�:t,'�nn _ (��sa próx�rn�� for::ull pref:3.s (Conclui lH\ !�H. página lclrn C, I' put::Hl0 JfJsé ...l\.ugusio. Ir : AssoC'iaç50 }'rBllco-B'USfi8.

premiér De Gasperi afir- o1;'';fas o'.t'? _ pesso,,�., armadas com

mou, &ntem à noite, que o. Juz�s e pistolas, alem de UUlil ccn- �'1II11Wm!!mlmllllll;lIImlllllllmmmmlllllll!llllmlllllfllli!im!mmilmmm!mlllm�4mnllmm!m!!ml�
grande navegante genovês F<;!_l'la.:d� bombas. Afora II �1:l)CUS5a- ª . -

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

-----::-:-
.. -.--

=- ·_-·-- ..

�1 ::::

é tU11 siInbolo,� que une OS"' ura de Caracas, palece que ;: � O mu'sÍt;i) dos M!;stres no Mcstr� dos RildiQ$ .. , � ::
dois mundos: a Velha Euro-l ião -se limitou ao Estado de

�_ "r-..». uça ii
I :

pa e a' America. Acrescen··
-

. onde membros armados da
;; , T E l E-- F� U N � ;;:

tou que essas forças conti-
.

. . . �he�aram t: ::: �::nuarão unidas para colabo IIr os edlflclOS lldUbhCOS'Ul:0S _

"..; 1.J .. .... I
_

rar pela paz e o progresso d scn o cxp

'W' .

Marca. tradicionfl_ ..B .1111111 mU!'h.'!!ª_
. mundo livre.

_

.

_
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EA
us

cal.

na defesa ardorosa
que lhes legaram seus antepassa
dos.

ftt?Aenlbranl0s, . aqui, Abrahão
Linéoln, politico de grande prestí
gio' nos Estados Unidos, que viveu
entre os séculos xvnr e XVIIII
e que, apesar de descender de fa
mília pobre, chegou a

os que, nascidos." huruildemerrte,
triunfaram nos vártos setores de
trabalho d a vida. Apenas .um c-:·l
xernplo. O nomem de amanhã, de- :
pende da direção que lhes dã seus I

pais. Para ser útH' ao jiaís, ele não

precisa ser estadista, cientista ou

Bra5íl se orgu1.n.ará.
Quem será capa..: de prever o

criança? E quem
esperanças' em

- Uma li
llota oficial, expc'lida pelo a- !I
�amllamcnt<) avançado da o. ii
N. U., na Coré'ja, diz qu-., ofi- II

li ciais d� Iigaç.'io aliados parti_ II
li ram de avião para Pan-Mun- II
II Jolln, afim de continUar na )I
I! investigação 'lU'_' iniciaram, II
II ôntem à noite, quando· os co- II
ti munistas lhes mostl'aram o 11
II cadáver duma. crilUlça corea- II
II na que, segulldQ .alegam, teria II
II :;il1o vítir.1a das balas' de três II'
I: aviões da ONU que metralha- 11
l l'<lm Pal1-iVl:un-JolUl. Diz amda ii
ii a nota que os. oficiais de lig'l- II ção mais rigorosa.,

� O tema escolhido para a Sema-
I! ção "discutirão a respeito do i!

1 na dn Criança dêste ano - A for
II reinicio das reuniões dos ofi- II
I: dais de ligacão entre amllos 11 Jnação de hábitos bsadio� n: �nfâni': 95 lados·'.

�

ti 'c�a - encerra a ase e o os os

.:_ -I (Conclue na Z.a llga., letra B)

:"ôrnú d€ seu. pOl'vir que os pais
que, no di.D D"lesmo' ctn que éle

-.;eil.) ao lTI1.1ndo, tr.açaranl os pla
nos para sua brilhante carreira?

E11' sprá, quem 'sabo? um grande
estadista. Talvez Jnéclico, advoga_
do, intelectual, agrõnonlo. Tudo

isto está perfeitamente dentro de

seu alcance, nada é impossível,
u'nla VC7. que, desd� cedo, os pais
se esm�raln' em . proporcionar-lhe
os melhores cuidados e a educa-

Participação
no Pacto

LONDRES, 13 {UP) - A Grã

Bretanha elnpregarã a força si o

Egito' tentar expulsar do Canal do
britânicas ali a

quarteladas. Esta grave adverten
cia foi formulada pelo chanceler
Morrison, num discurso eleitoraL

NOVAS PROl'OSTAS

AL::':XAND3.IA, 13 (UPI - O

en1baixador britânico. sir, Ralph
Stevellson� entregou novas pro

postas ao Egito, às 9 h9ras dc ho

je,

PACTO DE DEFE:SA DO

ORIENTE ME'DIO1 FESTEJADO EM BLUMENAU
I O {(DIA DO PROFE'SSOR»

ACUSA O EG 1'1'0

CAlno, 1;) !UP) - O embaixa

dor britânico proeurO\l, hoje pela
manhã, o l\IinisLl'o do Exterior E

gípcio, para 11lC apresentar a pro

pusta de participação do Egito,
em igualdade de direitos, num

pacto de defesa do Oriente J\.Ié

dio, contra a agressão. Sucessiva

mente. os emhaL"{adores dos EE.

UU., da França e da Turql.úa pro.
curaram o chanceler para fazer a

propostn.
�

_J,;.
-"')'

Várias escolas de ensino ctn IHu ...

mel'llU, festejal'anl ant.ecipada
mente o ·'Dia. do PrQfcssorP_ E'

que Q referido· acontecimento, de

tanta significação para equeles

que arcam com: a árdua re5ponsa-

bilirl.ade de ensiÍlar, tem seu dia.

marcado pára 15 de outullro e

desta vez, 'ill���zmente� <leveria

ser festejatlo numa segunda_feira,
ou seja� amanhã, o que, fatalmcll-

t". "b·ia prejudicar a presenCa de

grande número de pais de alunos,

que desejavam assistir as festivi

dades que se realizaxiam em vã-

rios esta.bclçeímenLos
de Blumenau. Citamos, comI} e

xf?'ml'Jo, a grande afluencia de

pessoas que se verificou à Escola.

HMacbado de .i\.ssis" t onde se rea

lizaram fesiejos em rcgosijl} a da

ta.. Foi coroada, assim, de êxito. a

feliz lembrança dos educadores
. blumenauenses, . .antecipando as .('oe
; memorações da data. Essa reso

lllção possibilit()U a presença. de

cellt�n(1s de pessoas que" em caso

contrário, estltriam impossibili
tadas de comparecer às festas, que
foram merecedoras .homcnab'cns

filhos.

I
_

I GENEBH.A. 13 (UP) - ° EgLlo

I acusou
a Inglaterra de_tentar.

.as

sumir lugar nas Naçoes UnIdas,

modelos para homens e senhoras
erTl estoque ne

.

COMERCIO E INDUlTa", G MltlO SIEIN S/I
Filial Blumenau·· Ià Rua 15 Nov., 54

VEN

ur
ASSIS CHATEAUBIUAND

VENEZA. 13 de setembro consiste em Incremcrrtar o cultivo

Ante-ontem, voando sobre a Re- do alg0d50 Moçó, a mais famosa

pública de San Marino, perguntei
a dois Iúcídos e sagazes matutos

de Pqrnarnbucc. que trazemos a

Veneza para tomar parte no fes

tival do PaJaclo Grassi.
-- Vocês �lJ.O cstartam dispos

tos ;J coiaborar num velho sonho

fibra do Brasil?

"---" IIN.3651 dos "Diãrios Associados", o qual

- "E' um ideal tambern antigo,
nosso". responderam Miguel de

Oliveir", diretor superintenden1 e

do Banca do Povo. que é o JUnior

estabelecimento de credito do

l':ordest.c (4!lO mtlhões ele' cruzei
ros de dC!JÓS:ítDS) e L�üz Pessoa

de !\leln. r.rande élcl'Jnista {V� Ban ..

co, e representante do híp(:�iosfa
to do Norte da Arrie" cr.i Per

nambuco.
Pela palestra que rnant.ive com

ambos, constatei que existo cm

Perna!l1buco um clima ele b0a V021-

Lado, de interesse. pela expansão
cl:� uma lavoura que é urna rique ...

za do Brasí l.

Essa esplêndida lavoura J1�lO po
ele ser transplantada. porque o

cl.ma das outras regiões <10 pais
não é o que convem á fJbrn 10n_

ga� Esta é Incompativol com os

climas de umidade. Ela só existe
onde não há excesso de umidade
no ar Procurem-na no Egito, no

.<\rizol�n, no Ferú e 110. Nordest.e

brasileiro. Sfto essas as únicas

longas no mundo. Fora daí, tudo
o mais é curto.

Dos quatro quarteia generais de

fibra longa, no planeta, só um vi

ve ao Deus dará 4 E' o nosso nor

deste. O mítagre em nossa pro ...

dução do Seridó, é que ela ainda

exista. que o seu processo de de-

1 generescencia não se tenha acele

rado, como se' acelera nos outros

três pontos da terra. No Egito, de

vinte em vinte anos, tem-se que

plantar uma variedade nova. Por

que a outra que vinha sendo cul ..

tívada. entrou a anastadar-se,
caindo em clecadéncia.
Como sobrevive o nosso Serrdó

nmguem sabe, E' um gesto de ter .. "

(Col�ctue na 2.a pagina, letra A)

AT I

erno.n Da Crianç
iGrandesfl festejos no «Dias Velho>,)
OfU8oizados pela LBA de Rio do Sul

"

R10 ...,0 SUL, 13 (Do Corres
Maria Serpa

Presidente

inconteste de estrondoso sucesso,
as inscrições de grande numero

de concurrentes.

apóio moral
condicional,

e solidariedade in-

de Assis., Na mesma ocasião será feita a
do Sul, elaborou distribuição de premios aos ven

um grandioso programa em co- cedores, como tambern aos alunos
memoração a Semana da Criança. melhores colocados em nossos es-
Dando inicio a uma série de tabclecimentos de ensino, como

palestras sôbre a infantilidade no Ginâsio Dom Bosco, Grupo Esco
Brasil. ouvimos dia lO, pela onda lar Paulo Zimmermann, Escola
da "Mirador", a palavra firme e Ruy Barbosa e Instituto Maria
serena do abatísado clinico dr

.. Auxiliadora.
Comincse da Rocha. Da. Maria Serpa Bornhausen
Com grande facilidade de ex- tem sido incansável na organiza

pressão, abordando um assunto ção dos festejos em homenagem a
em que é verdadeiro mestre, o dr. Sen1.ana da Criança. e para maior
Nelson Cominese da Rocha falou brilhantismo possui em dona Sissa
durante alguns minutos, prendcn-ê Gaertner e dona Esmeralda Che
do a atenção dos ouvintes. did Melo, respectivamente tesou-
J;í em 1943 havíamos tido a rc- reí ra e secretaria da LBA, duas

licidacle dc ouvi-lo a respeíto de abnegadas na luta pelo bem co-

Por rrímía ;:;cntBeza de Dona

Maria Serpa Bornhausen. rômos

convidados para os festejas do

próximo domingo, na Caça c Ti
ro "Dias Ve'lho" e si Deus qu.ize'r

iremos compartilhar da justa ale

gria das crrancas, na data consa,

grada em sua. homenagem,

OsDispostos
A Isolar

Egi pejos
s Britanicos

potencias ocidentaisNão recuam as
vital tmportuncia, c a

urna vez apreciamos
sua palestra visando o

mum

A criança de hoje representa o

Brasil de amanhã e não bastam a-

CAIRO, 12 (L'P) __ o Foram � inetancs a 52 dlSr.. J:�L'·lll

frifJCéT-Se Se t.ornar. �

reullzudos ssrvjços reli!:,' oscs,
I hoje, em todo o Egit'J, ex'. r

I tandocse: três milhões de 'maho-
da criança. penas palavras, puis o essencial

O . dr. NeisOl� eominese da Ro-·· é darmos exemplos edificantcs de

cha abriu CO.n1' chave de ouro a

Semana da Cdança, em Rio do

Sul. porque soube ele falar dire

corações
mestres, tncutínde; no

Operações de limpeza
ert'Q do Desalentoi

.no

DISPOSTO A LEU.H .\.Y"\�TE

LOl'\DRES. 1::1 (l'P) - As

potencias ocidpntais estão dis'

posta a Je\''al' avanle seus pla�
nos de deíesa C03]ll,., ,l�l zon.a

do Canal de Suez. 1:,1.0, Il1Nim()

que o Egito recuse "of(lrcci�
;nento das tres p,.:;-têneias oci

dentais para um pact:> de aju�
da mútua. Esse pr·).0i81)ti', .:stú
sendu d'::batido enhe ('" altos

fUllcicnárl-os (·�·s miníste'rius
dê) Exter;ür e da Gnerra.

--------

Eleições -em SBPaulo
! pontado oPSD comol[provavei vencedor,·

13 (Merid.) -

Prognósticos das eleições de
amanhã, dão o PSP como

vencedor nos municípios do
il1terior, por grande maioria
às prefeitul'as. Será ele se

guido pelo PTB, PSD e UDN.
Já' na Capital, tem-se como

certa a vitória dos candida
tos trabalhistas, secundados
pelo PSP, UDN, PDC e PSD.
Com a saida do sr. Hugo
Borghi, o PTN não terá qual
quer. possibilidade de êxito_
Espera-se, uma abstenção de
40 por cento no pleito de a�
manhã, havendo visivel dE'"
sintere!ise pela eleição.

DESSIDENCIA NO P. S
GAUCHO
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Mecânicos; mutil apresen
tarem-se não sendo com

petentes. Tratar J18 Càsa
Royal S. A., RUE 15 de No
vémbro, 332.

D,R. A.. ODEBRECHT

Radioterapia -- Raios-X -- �n§iotel"apia -: IUetabo
o Iísmo -- RE&IDEJ.";l'CIA: Rua 7' de Setembro, 15

TELEFONE, 1441

rebeltão
no' sértão. A r"spe'to, d,"sse (}

sr, Eugenio de Barros aD' re.

presentante da "Agencia Me"
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;! �RI0LE�NfIAOS DE SENHORAS

� 1, a RI: AI (AMJ.'R.�
: DOENÇAS INTERNAS

-- Raimundo Bastos
regressár ar} Maranhão,
que não venha perturbar
dern publica,
'Afirmou' 'mais, o !:;,;;rverllado'r,

que' C'OllUnuárá
o

a levar o ri efe�o,.

DR. GERHARDT HROMADA car I"CCUTSOS numa empresa

:argo vulto, tecnicamente bem a

parelhada e que se destinaria a

estender a área da fibra longa no

t nordeste brasileiro.
Tal o conteúdo

que formulei aos dois banqueiros
matutos de Pcrnarnbuco, que es

tão conosco aqui em Veneza. Fiz-

Especialista em' alta Cirurgia e doenças de Senhoras
OTThIOS LOTES DE TERRENO. MEDINDO 340 OU

350 METROS QUADRADOS, SITUADOS NO PON

TOMAIS CÉNTRAL DA PRAIA

OS INTE:ij.ESSADOS QUEIRAM SE

COMPANHIA COME'RCIO E I]'\jJ)U'STR.I�

BURG, EM ITAJAI'.

Consultas no Hospital Santa Catarina
Das 9 às 11 e das 151/2 às 17 118,

- BLUMENAU, - HOSPITAL SANTA CATARINA

- Dr�
o

ARMINIO o TAVARES
ESP"RClALISTA EM-oOLHOS, dÚVIDOS
--� NARIZ E GARGANTA '--

CONSULTORIO: Rua: 15 de Novembro, 1135 - 1. andar

Faço saber
dem casar-se:

.. ,

_o o

�-t-� �tJe!1har UTI1 papel de fator de

,. A hvn'e�tidadc ovem em' prlmeí
€0 lugar,' A crfariça "à querri se en

sina a ser honesta, consigo pró
prià e com os outros, lie tornará

sem dúvida' um cidadão de valor,

Mas o exemplo "de honestidade de�
ve partir dos pais e a aquisição
dessa qualidade por parte da crt-

anca deve se processar sem o a

guilhão do medo. Se ela receber a

jl'sta recompensa sempre que fa

lar e agir conforme a verdade.

1

- ADVOGADO-

Dr. Aires Gonçalves

Viate com Segurança

Residencia e escrítôrto:
- BLUMENAU <

Rua Bzusque, 95 - Fone; H72 !

I

y.alU., ID�ustria eComércio I
AVIS O

no

EXPRESSO ITAJARA

CIRuRGIÃO DENTISTA
Raios ..X

EspeciaIidndt} em Radiografia dentária para
, qualquer exame médico ���

R.ua B!'usqu� Telefone, 1203,
_ BrtJnquites o agud'3s 011 crônicas

TRATE-AS COM 00

��àeAI:�õ.tltlê;.
Urh'composto d� vegetal;

iJlosj�eirc5 ,famosos p�'b
o
.s°!irU 'valor-, hHQP�Otko.

II
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A IfaiofariaOl"g�() dos "DitrioH .���{)ciadoiJl

propriedade da;
S/.\ "1\ N A ç A O"

A NACAO
•

e

DE OSNY GALl\i

Seja você·
mais elegao
te,mandand J

confecciona t
seu. terno n j

Redação, Administração
- e Ofiefuas_.•
Rua São I�aull} :,'n. 269

'Fone; 1092 ex.' Postal �3

Diretor:'
MAmÜCIO XAVIER
Reuatol'-Secxetál'io: /
ORLANDO SILVEIRA'

EXPEDIENTE
, Assinaturas:

An:ual ... ,' Cr$ 100,00
Semestral Cr$ 60,00
N. Avulso o-s 0,50

"Alfaiataria
I � g a I"

ua .São 3&111'0, 30S1
PLUMEf'J AU

.I�formaçõ�s Uleis
• I F=�m:I�:tãii I

de 8 a 14"
de Outubro

F A R lU A C,IA
GLORIA

Rua 15 de Novembro '

Nr. 591

TELEFONES,MUITO
CHAMADOS:

.

.

-- -- - --� - -- -- --

_"'--T �--

,

Sim, senbor, porque o Ci'eme Dental
Kulynos ellmina os ãcíücs causado
res das curtes, Kolynos uestroí as

bacterías que produzem esses áci
dos. Kotvnes etareta os dentes... e

. embeleza ti 80rr;,,0! Não hã nada
como Kolynos para combater as

cáries. Experimeúte boje mesmo

EoJyuos e... use-o todos os djus-!

C'obll'((R�IJ;;
EOCID

BLUMENAU, 13-10-1951'

o I ses ! Algumas das
NOVIDADES de maior SUCESSO

KOLYNOS
Co�bafe as cáries
AgrlldQ mais
Rende muis

Hão deixa cheiro
Hão tnttaa pele

,,..

"Quando I) tempo,passar" - "Eu tarnl)('m quero" - Tr!o de onro
.

r.Se Ctt pudesse" - o·Quem diria?" - EUzete CardcS'o

-'Tllbby a tuba" - a!\Iaca({ulnllo realejo" - Etltel Smitlt .. , .: .

.

"Sejenata de ToseUi" - "Arvorc-s" -' Côro Feminino Luton .. , .

"0 Criador de lne!odias" - "LaPa]Olna"' - Roberto lnglcz
.

"Sertão Cu ía.b â' _ "Estôro da ho íada" - Palmetra e Lui'2.inho

It./\.gain (Outra!. '\"C7)f' _:_ uNum barco lentn ... H
- BtHldy Bertinat·/ :'

'(Grannl1{)�', b.!l..ião - "Tico TlCO no Fubá" - Lemos: vlotluo

HCanto d,;t Yara" _ "l'rend-\ minha" - 2 haíões. - Stelinha Egg .

�
..

'�Loréuzo'; - "RetintlnH - tangos - Fr:neisco C-:\naro

"'.:\loma" - "Garilta do Ha1,t'"aP' - Ruviro Orl!u. hawaiana

"HTaikikP' - "Canção un.s ilhas" - Ruwiro cT�q. r.!.a\}�aialla

;�Zrn;:!�tr;!.·· � ":"!"!r:!:_�!.t !_'1._ (:" ;.:":1(1. - O!'q. �!e!a::'hl"ino

"I;lH·l'l.af·'� - ·�_.:-n�l�·:�;� ;_;.�rüH·,�!I!:::·'''_ {;!" �'1.!f, Ortlz Tlr�r1o

'"Cf. Co r-aaún" - OI' �lg:,d",�l:'J:f<�'� _- i!'.. .1õor.n � Fpnl. -ç�'.:':_:_a!h!I"Z

-11H-;U p!lf' U" -- ·'?>TU'-:>'.p--!. !lO -ae" ,- E:1" �,,:iL ,- Pcd ro �'/nrg:-:.:-:

'·;-ijl·Ir,,·:.;!·d._lf'���:{·1" � uV"':;o Cf-::-:; ::�t "!.':,J �'_:::'.:.. - Zittç!'fJrrll:·---"�:-:::' •

·:.::ni�Y":'T1.!l.JC:i."" :- - H: F �� .. _�_:.-p .. ,��:.; _, .' .... '·,;-;.,,:; .. 1;.:,;5 {}l'\-�lL

)':'.sr.ns;'!'1�-in. �:(.�he� 'f'o:t":-;;·_"·l�H·r.i-{";{,--::>- -- :�,':;"!lH,,">j-� �,; i";.�a.-:"

BLUMENAU -; JOIN'VrLE Ino

I<�XPRESSa. ITAJARA ,

I n.ua rs Nov., 619, Tcl. 1455]
,

-

..
�trf,

nos frestas do essoolhe," nes
móveis estofados, nas costuras

do colchõo e sobre o lençol.
Antes de sair na rua, aplique
um pouco do pó sobre os meios

e pernas.

'-._'I-.le -Porter F3.!"!t:tsy - OTlIU. Prlel?_chrino

li'Jie schoenste Ze;t, die liebste Zeit-Weihnacbtslieder
D � eímaedeíhaus - PQl'pourrie� orqu. ,cJ cõro e sotístas

Unter der Italienischen Sonne-Karl Schmidt-Ttenor

Prince Igor-Cora l dance:' Festiva! Coro :� discos
Bin Scrnmernnrntstraum - s taacsopcr Berliu. Z discos

{;io(�onda-nalel musíc: Prn ger Sinfony Orqu. 2 discos

Leono ren Ouve rt , .no. 3. Sal�'cl1sische saatsk. 2 discos

The Rnss;P_I1 gaste r F'est.iva l. Sint. o rqu ,
2 discos

R. srraus: Todu. v crkraerung , Filh. or. Berl. 3- discos

Car los G(\ml:s! satvator Rasa - Sehfavo - Guarany 3 díscos
Beetucveu: Sinf. nv. 1. Amste rdam S!nf. Orqu. 3 díscos

:'oI. !iaydn: "ti�i"h'lú"rtct! C-'"lr. ,'trohs Quart. 3 dísccs

.i'�:-:��rm:.· �::;q:"iI:" f"� t �.i,;.ni:·: :' :)',... �" �(ulc'nl{. :i dis�;os

� j:�::':..t�ln::.' 'Ph!1'J !'.'P:_"i �.J. -_ '( ';;";(1-:, l'. �t._L fí fLC1,'f1S

i �n.;:�!. ;_ :!.r:Xlf'n. !,,::., :')' ,p'" �'.;� :>'1'. rJ:'<'lw.s!l'�t ": f��. '(.. ,ç

j' ft!�t·r�. LC.!".,.-Pla.', �!l�; l}opuIares e clássicos!

i _'·,,!",.r':::t,:;,!" ,,': :1'" �-,_,�"- --"';n' ; (�:')!;(�:1; <'!:�n '; \'r:.·�i'·í;�.1 i., �

ILLY SIEVERT
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. .E.G OdO se· esoue"'a II" II '�,'�;:'•.-;:j<Vl{l . , �

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

I

iR
�
�.< GR,.'\NDE SORTIMENTO EM VALVULAS AMERICA-

t NAS E EUROPE'AS.. .

- PEÇAS E ACESSORIOS, RADIOS NOVOS -'-

"_,, SERVIÇO RAPIDO POR PREÇO MO'DICO "_,,

Rua 7 de Set.embro, 4 4 9

Total d" não. exigível ... ... • ... ,. .... Cr$ .50.000.000,00
AGEl'lCIAS E ESCRITO'RiOS NAS PIUNCfrAISPRAÇAS DO ESTADO
DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEmO E CURITmA

Taxas de O ... pósit.o�
Depósitos a vis'i;a (sem limite)-' 2(1(; DEPO'SITOS A PRAZOFIXO
DEPO'SITOS LIMITADOS Prazo mínimo de 6 mêses 5,112%

c,.I,ilT!iL: df� Cr$ 200.000,00 . 4,1/2 �0 Pra,:ú HJíniÍHo de 12 m�se8' 67c
! Limite de Cr$ 500.000,00 4% DEPO'SITOS DE AVISO PRE'V!O

----- ----- DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dias 4%
Ferldas , Bqil1has, Man- Limite de Cr$ .100.000,00. 570 Aviso de 90 dias 4, 1/270

chas, UJ.reras e Reumatis-. (Retiradas semanais Cr$ 2U.000,00) Aviso de 120 dias 5%
ELlXill DE NOGUEIRA CAPITALIZAÇAO SE�TRAL _

Grande DepurativQ ABRA UMA CO��A NO «� CO» E PAGUE COM CHEQUE
do Sang�ue..' iE 22& ,44JWêLJlMãIM';' t, , I' tWiI!i.W.Me 1111* li! Fé; r

CISTfTF!i. PIF1ITH I' U111C'fMlh

"".

stez no tratamento d.l

IO.FU

I
______� �--------�--�----�-- L

;Wi

I í\@\!íi!I\!f;;ii§iilI&ii5%Lnn�i>aillMI�'g;gzzga'iliJ& "UHi''iitwiéliGljij

II Co panhia Boavista· de Segutos.
�SÉDE: RIO Dt Ji\NEIRO .; AVENiDA 13 DE MAIO,N.o 23-·'8,0 ANDAR
---'-- SlKt;!S2is e Aaências em todos os Eslados do Brasil,��-

� .

--��---.-.-

CAPITAL E RESERVAS: MAIS DE (r$ 62,000,00.0,00
,RECEITA DE PRÊMIOS EM 1950: MAIS DE CR$ 116.000.000,00.

OPERA, NESTE ESTADO, NOS RAMOS DE INCÊNDIO -LUCROS (fSSAN ..

fES _é TRANSPORTES EM GERAL - CASCOS - ACIDENTES PESSOAIS. E
"i\!!1i_��� ACIDHUES DO TRABALHO ���

'J'

ADMINISTRAÇÃO
. ,.

Dr. Affonso Penna Júnior -- Presidente
Dr. José Mendesde Oliveira Castro - Vice�Pres.
Charles Barrenne _:. Diretor
Dr', Roberto Teixeira Boavista - Diretor
DL João Proenca - Di retor

,

>, .

. .

.

GERÊNCIA GERAL:" Gabriel René (assinelli .�: Gerente Geral'
.

.

Carlos Bandeira de Mel lo = Secretário Geral,
Francisco CyrH!o da Silva - Contador Geral

DIRETORIA:
.

ADMINISTRAÇÃO
.

�
-

'_'-:-," ':�$
.

DJRETORIA� Dr. Affonso Penna Júnior � Presidente QUALIDADE f O R D

Dr. Arthur Bernardes Fi lho - Diretor : GARANTIA F O R, D·

Dr. Paulo Boavista - D irefor =.
- .

PREÇOS DE LISTA' f O' R D .-:

Dr. Adalberto Ferreira do Valle � Direlor - é !l que podem oferecer sómenle os -_;Dr. Luiz CamBIo de Oliveira Neto ._. Diretor .

-

. ª _R � Y E D E N D O R E s: f O R.D ,_ .c.� ,",ª

GERêNCIA! GERAb Gabriel'Renê Cassinem � Gerenle Geral I �. ... .
. . ... . ....�

D:. Roberto Teixeira Bo�visfa = Secretário Geral JCasa J(J Am'erICanO S' A iPierre Monfmasson'� Gerente, � U .

I E

� MERCADO DE AUIOMOVEIS �_:
:::'::1l1U1tI11" I j I ii 11111111 III! III' I 11"1111 II II" J: I' 1111111111111' In"III III" I 1ft! I': III I;_:

�O.RGANIZA(ÃO STA. CATARINA�
-

- JOHN l. fRES!iEL - fUiU)ADOR - ::
- ., ... -

-
- -

�Rua Dr. Nereu Ramos, n.49 � 1.0 and. dO (xa� Pos .. � II Condições Especiais Para :'

��al, 253 - Fone, �61 .. End. Tel.: VIDALONGA; /- Of
.

E F
-

� 't U M � H l! li � � ;ff'1�_r_ IClnaS ':. _-rotistas i
� . }UPHHN!ENDENTE;� HsHrnulh lauterjU"g . � I�"N' dE

-�
- .-

[7 i!õ :J!I�
?":�11!1!II!I!lm'Umlmlllllmllllililllmillnmllmllllnlll,"mll!lllllmll!!h-:::

. I; ossa 'visa e" servI" S

l_ (ORRETORES NAS PRINCIPAIS ·LOCAlIDADES CATARINENSES -
. � .»

.

�
:-",l\!Ii1iAP ; I ....... '�=""".. ,,::----::.,.'r,,-;';;;;;;..-==�· �

I �m:::::::r:�·� .. ·7:·:·:;;::·,u;.���!�I�!:�:::::1:::1:�;;:�'-;��;n:��::::::�:;;:::� .

UM@

I Boavista bompan�ia De �e�oros . De ,ma
SÉDE: RIO DE JANEIRO - AVEN'ID,\ 13 DE MAIO N,o 23 � 8. ANDAR

.

-

-------------i�--------------

.. C A P I TA l: 'cr$ 10.000.000[00
--�- ._--�.-'--��-

OPERA EM TODAS AS MODALIDADES DE SEGUROS DE VIDA

I

J
,

.',
.,

, .....�'

j'

Inteiramente· reescrito e em fótma;definitiva.
'

Em tôdas as livrarias ou pelo; reembô'so postat
Preço: Cr$

.

40.00

ED'I�ÕES'
.. FIl

�O 'CRUZEIRO
, , t

Harmonicàs, Sanfonas, Pianos, Rádio'
e Máquinas de Costura .

MAIS BAl-".ATOS NO BRASIL, IMPORTADOS.

"Scandalli", "ScprUni", "Hohn€r", etc., desde Cr$ 1.000,00 -,
(Botões ou Tecludo Piano), €:xemp. 80 Baixos com 2 mudan_'"
ça.s Cr$ 4.500,00, cOm método grátis para estudl3.r. Pianos ta;'

mosos marcas "Tipos Apartamento" "Armado" ou "Cauda". I
peçam lista grátjs AO'MAIOR DEPOSITO - "CASA ACOR-1
DEON AZUL". - Av. Rio Branco, 277 - Loj:a -' Edifício

,.São BOrja. --.- RIO DE JANEIRO.
,- . .

- . .

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

:"tllnllllllllllllâllllllllllillllllllllillr'iiÚIr'ííÚllíiiilii"Jllii"iiiiliilílimlllf�
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-

tfGITIMjl=_1
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�PIRI PERfEITO fUNCIONIMENTO�
� DO SEU JlUTOMOVEL �
-

.

-

-

FORD OU:MERCURY �
10.,1 ....

-�II-
-

� exija sempre as peças legitimas :
-

�

IPE'"
-

-

-
-

-
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A N A'ÇAO

de aflições
uma enquê+e sobre

. da vida conjugal.
'

I EstÁ enquête cCnsi�tiu

I uma 'só p"l'gunta:
"Quando U111 casal

qual dos eonjuaes sacri íica !l1,,1'"
a sua liherdade:

Com. a teznuza emocionante da tupa voz

Cobre...mc com os teus bra'Ços,.
Respira sobze os meus cahelos,
Deixa. que os meus ouvidos coladoS"ao teu peito
Ouçam o rumor do teu sangue caminhando no teu corpo
Acolhe-me, proteje-me, enlaça-me com o teu cansaço- e o teu

{amor
a mulher 'I".Para que eu oculta .na tua. sombra

Recupere a doçura' da vida
E salte com a leveza da bruma matinal
Os sete abísmos da morte.

ADALG1ZA NER.Y.

'Um aníversario de nasclnicnl> I
a menina MARIA:,' filha do sr:
KURT PERSUN.

- FESTEJARA' 'amanhã seu

· sntversaro ílA-ta)jcio a' sra.

NAJIBE, esposa. d3 sr, 1-:D-
· MUNDO BRIUEIl\TE, s3rgento'
· do 23,;0 REGIMENTO de IN-

1 -- qllJ um a libr:

FANTARIA, e

po<rtist_a local.

de l'ÔSC' ínglô"a e!,;ndu 11" : e'

nud,o de Henrique Vl I. equi\':11e
ao p[.;,o exap d, í,tiK :-:;-à05
de trigo madure.

2 _.- que, llo secü lo XY[ll.:�

jesuítas csíube lec raui 1:0 P: ..

raguaí um estad3 pr ,'I,\'il" quv
f::>i reconheci:':,_, coru; n'c�':h in

dspenderrte; e que. bsc ""t.'l'.l.l

teocrútit'o possuiu um exl n:itu
e manteve a sUa schcre n'n por

quase 100 ar-:·s,

3 - que foi há �erc''1 de ):"lO

i anDs antes de Cristo que

i q::�eçou a imrprinÚ' certa �'e-

II zulariõade à P.xp'1'Dr3çàél das
I'"

I jazidas f'erriferas, sendo ô" no-

tar qUe '::>''; lH'inlsi'''''os trah�.{hG5

" ,., _ '.. _ _ I si�t.ematizad3s. n ';;'>P sel"ltidn .

•acumace ue lia ;;.(�.. " f;' 'a .. 11� I\r;C'1"e Próxi-
cxecuçãe C econumla I se lZCl m v ·�1

J4
.. L . ..

mo. ric::> em míncrtcs dr f�J'rf),

derrube 3 ps. no começo da j e não no Egil::', onde, pela pri
primeira carreira do pescoço, . me ira vez f-Oram eneOlltrados
depois trabalhe cm., e ao mes I, '. ..

--e

11}0 tempo dim, gradativamen- ! omJet,Ds fabrrcados ,com C�"

te em toda carreira na borda

'I metal.fk: ,r,�,,:O(:o at€: restarem 28 4 _ que. segllnG'�' George

'�,j,;�;i:!�"m <ia umbro: der .. l Bernard 5h'8.:\"', o celebre hp�D
ruue ti ('7) ps. no começo das I rista inglês. recentemente IP_

4 (5) carreiras S2guintes da' Iecifj,J' o avestruz e o melhr»
cava: Torne a juritar a lá aos I

stmbcro da neutralidade, JlJ:�;
pontos restantes no pescoço
e trabalhe combinando as

conhecido 'des,

-- -I

partes,
COSTAS

Proceda 'com:) Iez na fren
teG até completar a pala. De-
1:101:'; uma carreira de tricô.
.

(. j :-:ln to da pala por

aquela ave quando vê ia 'a�)l'O
xizaçâo de um perigo limib,·
se a entE'lTnr a cabcca na are!a

e esperar",

I '5 - qne, das pessoas que

: ass1n'3ralll a Declaração da II1..

I de)1endênci� dlos Estados lTni-
I d . t' I

' 1 1'"
,

Os, ,oIto ln iam nascino 'l a

c1êssc país e dezoito eram ,:e
I\fo(!c!age:!TI !.1ns ombros: -

derrube 5 (7) 1,15. no começo
das n díi) eaUt2it'8S �eguintes"
EeTilate os restantes,

n']"":�1gas o_: (as cruas da !!1eS- nas' fi outva

I Ü1�/�rr:;!):_:,<.� " " -!> de legitimos
"-d,.l -:. .. �:..i 1C.;:' 11 • .:..J.O monte

.

J 64 (63) ps, Trabalhe 2,5 cm. t r:n�f-'�i�an')<i

j .. r.: ;:"J;'; ,) ,u.ll:on:l de !. e 2. I dos Pilgrms e d�s ()cld,ken,
i 6 - que Nnp:C':e&'-, B')napart�
recusou-se a Hceitar a ,c{erta

qUe lhe f'z Rohcr! Fulton du
ma fr�gata movióa 'a vap'Jr,

I dizendo' t?xt:ua1me:1Le ao' in·
yent'�,r Dlnprican� qU3 seu "bar··

I r'! qUe ylmii;:'.va fUmo nunca

I seria (k nenhum valol' prilt;e:J
cOnlO vrts(J ..de guert'3.','.

u

CIR-§
EFI-:;

e

.JOSE' LINS DO REGO
Outro dia, para escrever uma conferencia sobre Eduardo

Prado, tive que 1'eC01'1'er .à Biblioteca Nacional, poís não ha
via ém elrculação um livro sequer, do grande paulista.

Relendif os ensaios de críttea política e social 'do mestre
cheguei à conclusão' de que, ém muitos sentidQs, Eduar�o
Prado anteeípou-se aos mestres Silvio Romero e ·Gilberto
.Freyre, sobretudo na eompreensão dos 'valores dos portugue
ses, na formação do Brasil. '�Sf afirmativas "de 'E)duardo .'l"ra
-do, são as de um ·homem clarividente, de um analista pro
fundo dos caraoteres psicológicos de uma raça que, nos tró
picos, soube se comportar com mais Intelígeneia e humanida
de 'que os anglo-saxões. Para o ensaísta, 'o Brasil era, nos tró
picos, a maior cencentraeãe de, vida civilizada já conseguida
em todo o mundo. '

., Aventuras emccíonan+as 1 Lu
tas violentas entre' turcos e

J venezianos per causa: de uma

f linda mulhed Um ,duelo espe
\ tacular num finl_le magn ·.lá0'!
i
! lll\L\ HISTORIA DE PAI-

\ XõES, ODlOS. CHIMES E A

i YENTURAS COMO HA MUITO
.

TEMPO O Cll\'EMA NÁO A
, PRE5ENTÂV.-\!

I CAPITÁO TEMPESTADE!
! UM FILME DESTINADO .\
AGRADAR A TODOS!
A's 2 horas: - 1\1,(\IS O INI

CIO DO SUPERiOR SERIADO
ATOl\íIGO! .. ,

Preçcs de ccstum- - A' ll-i?Í,.
te: _:_ PI. l\'Ul\1ERADA CrS;
6,00 á venda no CINE BUSCH.

Tudo

graças
�

as

H

I
boas estradas!

V
'"

S i--0 '2oce O!-..•dO ••••

���,-���,,��\����
"''&�����' "".....�.:_.���,........��':��.. ",,_�

,.... :-.::\.� "

.....

�.:',.� ��,,�:..�'����\���� � ........�-�,'\,
.......... �"�'�� .......��t;,..<��� Data de pouco tcri:lpo a colo=

"'�:':""" nização das férteis terras do

Norte do Paraná. E' no entanto. já é uma das
zonas mais adiantadas do país. Mais de 3.POQ, g�il�

metros de excelentes estradas de rodagem de
nossa construção - eis uma das razões da prospéridade

dessa região privilegiada pela Natureza. São estradas
construídas para permitir o rápido escoamento da

enorme pn�dução dos. cafezáis, hortas, pomares e criações das
milhares de propriedades agrícolas situadas ena

t6rno das florescente.. cidades de 'Londrina e Marlugâ.
'1'ransporte fácil para o fruto de !Seu traball!o �

Uma garantia para,a tranquilidade do, lavradO!' norte·flafat!aé!!�:
" .

-_ - - -'
- . '. :

.,. que a. terra. do Norte do Pa.

raná são os últImos reconhecida

mente próprios paiO o cultivo do

café 7

.. ' qU& no Nort.. do Paranó mil

pêl de caFâ chegam a produzlr,

numa safra, mais do 100 saca, d ..

café em côco?

Vá conhecer Maringá."
". e mande buscar ii. família

Vias de c:;omul'llt:ação: ESTRADAS DE RODAGEM - fERROVIÁRIA DA
R. V. P. S. C•. 9 UNHAS Al:REAS DA AI:ROV1AS._ REAl. E VASP.

VENDAS ,1\ PR{:;STAÇÇJE�- !iM- PEQU,ENOS· E' GRANDES· LOTES

:ea
AN1-�RIORMENT�; CIAa DE �E�R�S NORTE DO, PARANÁ

A MA!O� EA1FRÊSA CO!J?N!ZADORA f),( A�lÉ1C_4 DO SUL

Séde: Sôo Paulo! Rua .São Bento, 329.- 8.� ando
Centro de Administração e Agência Principal: .Londrinça !l. V. P. S., C., Paraná

Informações com os escritórios de São Pau]o, Londrina e

Maringá, onde está centralizada a Seção de Vendas' de Terras da Companhia
Titules reg1str.;ulos seo'!!}' 12 de·'act!ê.o c.o6 o decre.to S.��9 de: !:$ c!é .�et=��:t-o de 133.9

Amhrica ti.. FubIicidlildll

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



BLUMENAV;, 13-10-1951

FONE. 1002

PHEt.:O: Cr$. 155.i)O
AGENCIA CURITIBA

Rua 15 &e NOvembro Pl.6

Linhos
Cambralas
�:;;�-5'''_�'

Tr"pic�is
I
O melhor sortb!lento, pelos"

" '

preços da Praça:menores

No

Alfaiate Laulslàu
_.- .

-.:",,>,�.�;,>:.:�S:};f.·f�:t;f5:.?474t"����_

Visite..o sem compromisso,
'3.UA 15 DE NOVEMBR O. SOR - BLUMENAU

ORES!

·rvti�.tJil{}11E�E: .1:att!(' �.�" �-.�fl'l�,>�: r}��
lJ·Ij,---,;-f.,-\1'J��-�';/'i F rí'f/":_-i�:�:'t

...

Os metloreg

" . .

s. PAULO
Rua Marconi, 137

2." andar- Caixa Postar, 5957
End. Tsleqr, "LA-NARISA"

preços
do Br�lsil

SEUS FILHOS, ESTÃO IMUNIZADOS
contra- a cequeluehe, varíola, d'ift.erio? CORONA ':'_ 5 gavetas, fabri cacã,{) espanhola. Cose e .'-

borda .. Movimento para '2. fl'ente e para trás, dispo
sttfivo para baixar o dente.Proteja seus' :fiih.iIihos contra

essasgraves moléstias. A ímu
nízação é unia medida de se

gurança fácil e indolor, que

pode salvar'a vida- de seu filho.

Consulte seu médico hoje ..•
para um programa de imuni

zação de seus fqhosi_
-

borda. Uma

SQUIBB.
.

rrudll!os.l�rmai:�UficOS détá185S

SHIBAURA - 5 gavetas, original, cose e

fab_riçação da. índústll'là japonêsa.
ELGIN - Fabcicaçâo italiana, lindo move],
'rorüe e moderna. \

ELGIN -'- Italiana, Com tampa
VICKERS _:_., �glesa - Sem tampa.

MAQUINAS DE MÃO:
EÍiG!N ""'-'- itaIíana. Cf tampa. ,

VICI-Ç_ERS Inglesa. S/iam!)u,

3 gavetas,

- --- -�- --:,..
.._

.fERRAS PA Ri (AfE'
E M

l tf O" R A DO
RUJ PARAMA'

.� MATO GROSSO

lAMBEM·.
BI(IUETAS

p��1mp$ e Herct�tes
,-.

".'�

ô!J
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duas moções que dvsanrov.u "'"
sua politica. A pri1ll2;�'" j"'J�::;o S-ele dDI8S nos separa'DI do IIIIOI"CIIIIIO dosapr<lsenlada llelu rlep.lt�!d�, ('0-

munísta G'nncar lo J','l,ieLta, f,OI

;���it�l��a P��d:';:�I�'C:l�: �J���!�'1·s Jogos UoalverSlllttariosSul Bras·llelllllfOS�:�:a e �)::':;!�l����l:e pg':,�l�oce��:�:: II
..

Os novos 'compromissOs politi-, De 20 a 26 du carrenle este espetacular certame
cos .e milit�res nssuruido., ,l1�',a ! flor"lall;"polis�acolherá universilarios naranaenses e gauchosUaha em vJrtude das (h,oc soes U III �

• _ '

"
"_

"

, '" Através Oríc : n o �U1- . .:\ - fetIvaçao d'O' major eml'lrf'éntI1S, do Sac, Paulo, Paraná "!. HII)
c\� Oita"." i '.

_.

, ' . j,. I
;;U/.31. o Presíuen'> d.'. Conf'e- mente da FCDU, os primeIros I Grande do Sul-

pajetta referiu-se t<lm CS�a der�;,oã') Brasilcl'l'il �f' De-por Jogos Univarsitárcs Su1,flrasi-
.

Deverá ,p.rcsenciar ao desen·
. Nosso informante acres-

m'0ção à decisã,o unanime dos
tos l)njycssitár'os <CU DL·), ',eil'Os, que terão lug", <1.0:20 à rolar ü:'s primeiros jog').�, r�-

ce'dula" sec2ntou que as �

signatal'ios ào Pacto do AtlUll- dj:, Illezil penna :\L!ri:-':I1i, l '-'- 2G ele outubro. ne:;ta Ü4p'.t:,!, presentante do ex:n·:'. sr.. Mi- t tparecem, ex remamen e .tic(; Norte, par1 que s"'jam �'e_
,nU'"C <)',1 r.'c 0< 'U C'J"._o,_o." :! o com -o C'.:::,ncurSo di)!> n,()!lores: nistro da Educação c Saúde, T.• - 0' -

I' '- com as emitidas pelo e-
vogadas as l'tnilaçi)e� que o

yice-Presidente da l:.;C; D C. :. atle'ta,s UniYEn'tar;'�'3 d:::s tres seu oficial d3 Gal/nele dr. Fiá-' zouro, sendo difícil sua
Tratado de Paz 'mpÔS às r"i'- I Presiuente da F-d�, ;,\"j',' ,:i'tfl.. Estados su]inG.5: �;i'i'j J> ,uI:>, ! vi.u Estelita.

.

identificação por leigos,
çus Ul'llHtd' s da I talh. I rin�nse de Des'lJort,os Un."".·-�'�i- P�r'n:J, �_�'Il�a �néar :\:1 ,0: H�� I ��t�(), �estal'te, d,C. l�t�l'�b��& \
A �lltra 111i)�:'I'), iqH'C'l'll':lla, t"I'lIlS, acadt:°Il1i(:o Hei·) 'i)I{. n, Glande r.ou Sul. cm dl�II"l.1 tI- a 1.L.D,l , c Os unnClsl�arJ.s I Estamos divulgando -ésU

conjuntmllcnl\' p' do eS(!'.] rdisl Pcrcin, que aqueI;1 ('mi.lnde : qnatrr. l'al11pcJn:>tll�: 1\;::e'.,,:,J, eal[1rin�nses que, (111 fesL'vas_ c informação com as devidaf
in(knd III A nUg: n; II' ,l1at' i, iIláxil1l<l rrsu1yeu permitir c ;oolei, Basqutlp-' e at',ei'Sl1ld. eOrdia:s ccmpeti�ões, eOmO "ao'

reservas e com o intuitc
pe}" 8·,"'i. ,;t· <l:1 ""(�;'0"la (;,J llllxil'al' a rfaliza;uJ' c>'li I ('�

I Foi escolhido para 1'atr:"10 as dos desportos univcI:sitiu-;':s;, de pôr de sobro-aviso a po·
yan' (;'3 :I, I: pC' , lib nl 1'1'<111 ,fog"'S Universitúrir.s. SuL, llê::;te ine'dibJ ccrtame J iiL;S, poderão 3colhcr fratern�lmcn- pulação, eis que nossa re,

ces<:o >;i�ti. f' d;"'i'ot" '.I lU!' Brasi1cil'OS em Fl-Ol'ianóp JÚs. :
tl'e GOyern'ldCr dr} Ejtado. :;1'. te, :par yárics d'as, a Seus CO· portagern não ,porle obt.eJ

:Wj \''':�:; "')nt!'a 1::7. .\s:,·m, ('slá asse3urada �1 1'- lr'neu Hornhauscn e �e:'::o b,'- legas gaúch':s; paranáenses e sua confirmação eln fonte�
lllcnageacias us G': ,'e'·nad.lre5 paulistas! oficiais.

1'1

P rlg sa qu
Inteiro a oi �à p liticalleria� _se regi�tado Jauo'

.

I
\f;

, ..1· pnsees em RIo do Sul -, dexte:,ior dejDe GaSperl,GtdUlas falsas de dificil identificação ex. o as
o

·

t d fiança obtidos pe�o 'premier'; Ao que tudo indica o sa reportagem colheu a in- Fará�os· descrentes abriras, guarda·..chuvas se for precis�Po!�: �Y�Ul�� o ��rLCO_c.,;�'isa moç:,o, i g':'v�rno, ei'�l n.�ess:da(les. económicas e so- I' �;�: à��:::��i f��e���:��� ��������:r: :�n��p�ai�= �n;!�:t:o'(M;:��t0Üa�lac�ec� i ��ú��:a:e�rr:::�r�� g�sar:at '��cf:t��adç����heaSeme���
mel['.J' m intstro, das He.açucs conVIdado a descnvo lv er 1.l�!1.1 c1a1S do paIS. , mais uma quadrilha de ial- raro efetuadas duas pri- leclarou, hoje:' cas da lama. Hoje em dia es- Catarl_na nao �e�xam margE)rn,:

'1 ','Estou pronto para reali- tá ao alcance de qualquer ho- a quarsquer' dúvida e, dos, re,- "

Exteriores, Alcide de (j,ls11erj, po'jtica de apaziguamento e Antes da. apresentação das sarros. Noucías oriundas sões, sexta-feira LI Uma, de
ar a prova para a obtenção mem modificar, a seu talento, suitados obtidos, tendo te�te-"

o.btc"c d:o's votos ú.� confia:-tça, de acocdos internacionais" e a rr.'�lções, de Ga';lJcri' ddend .u do interior de Rio do Sul, elementos envolvidos em Ie chuvas 'artificiais desde as condições pluviométricas munho <re. varras pers.?nahda,.
pos boas margens, quan.jc a "limitar <Js gastos c:m o \'::'::1' a partic'pação da Jtalia no dão conta disso. Em fonte negócio de dinheiro falso. lue para, tanto seja feito o das diversas regiões. Os no- .des OfICIaIS, para nao falar,

Camara dos Deputados rejeitur memento, para não afetar as (Conciu] na aa. Pâg. letra li) merecedora d� crédito, nos- En1 poder de um deles, te- convíte pelo prefeito J. Car- vos métodos científicos já nos documentos que tenho em.

riam sido encontradas oito los. Se tal demonstração me permitem a obtenção de chú- meu poder das proprras re-:

Zôr pedida, podem estar cer- vas a qualquer momento, se- partíções, do Ser-viço, de Me-.cédulas falsas, de 500 cru-
tos os meus detratores: de que ja qual fôr o grau de umída-. teorOlogla.. '

'

zeiros. Itambem no RlO Grande do
á"

Narte minhas demonstrações
Essas notas seriam fabrí- Conseg·uiu uma

.

carona; !�����t�S��t�%!id��:� J:PIi:='
cadas em 'São Paulo ou. .

,1.PúblIca, por tres governado-

��o i�t�:f�:,�a� P:�ear:��e� no' corro do comandante!���aJ��s :�����r�Sde ��� s:
1

.

'f
-

, ciais da aeronauhca.
crer que la]am raml íca-

,
_ I

,.

. Indagado a que atribuía 'a

çôes da quadrilha em ou- RTO DO' SUl., 13. <D!J Cor- carro oficio I, foi pr,:mta.nente riégação dos seus sucessos; re-,
tros lugares, possivelmen- i'espondente) -;-,'. E'�eV3 em 'l2.tendicl::l p2b :';ustre Grnera1. trucou:
te também aqcí emBlume-' -

.

� Em primeiro lugar à ig-,
:.lOS5a cidade, de p'ssagem ,Ipara I Atcnd2U-J_l'cs da melhor ma- norancia e ao empirismo de

nau.
Lages, vind,o d3 Blumenaus.. o neira pOSS1Vel Ci Conrandant' certos elementos. Em segundo, '

G -Ed 1'" 'n'- i\I·I·t f rugar à vasta rêde de interes-
insigne enerm gar (O

"�-I (Ia 5 tI" neg ao l! 1 ar, in O'r-
1iI€S ocultos .e, ia vez, mesmo '.,

maral. ,mando-n"Vs que de Blumenau, inconfessáveis a que eles fa-
A rep::rtagem de "A NaçãG", S3 encontrava entre nós em vorecem,

<antes. de 'aHo'rd�-lo, teve ense· ',' vi2gem [o'li'a a c'dl' de de Lages Enquanto muitos dos nos�
_

sos meteologistas responsá-
jo de presencÍar',mna cena dig; � Desper1illr:, n:-s d:scjandp" da ciência, levanta·se, por
na (1.05 melhOres comentar·.os. i llr� bÔa yiagclIl, satisfeitos em veis ainda não se capacita
E', que um simpleS! 'apel'3rfo presenci-ar o que ac'ma tra1l3- raro dos tremendos avanços,'

oÍ1tro lado, como um espéctro
I, r,onsêue na 2.a pãglna. letra, .n "

Comunicação _

Ao aposentar-me das funçêics de 1°. TabeHão da
Cmnarca de Blumenau, agradeço as pro,\'as de apre
co e esümã �om que fui distinguido durante trinta
� ireis anos e aproveito o ensejo para recomendar
aos meus amigos e clientes o novo l°. Tabelião snr_

BENJAMJN MARGARIDA, cidadão sobejamente
conhecido e concdtuado , nomeado por ato do Ex
mo. Snr. Governador do Estado.

Tabelião - OTTO ABRY

Comunicação
TenllO o nx:::.zer de comunil?ar ao CúME'r:,CI0,'

INDU'STRI_� c <ln POVO em gel:al ql!C, por ato do
Exmo. Snr. Governcdor do Estado, fui nomeado 1".
TABELIÃ.O da Comuxc� de BJ.umcnau, em suh�H
tuicâo ao conceituado e conhccidn Tahelião OtJ{)
Ab�y, esperando continuar a merecer o 111CSmO a

poio e pn.!ferêllda.
BENJAMIN MARGARIDA

1°. Tabelião
Sala nO. 2, do F'ôro da Comarca
dificio da Prefeitura).

de Blmncllau, (E-

. RIO, 13 dVlenCi,) - Foi I vü.uue u.o::; es,ragos ja por· suas relaçoes, a quem tele
detido 110 bar sito á Aveni- e]e ocas�onados naquele i fonou com autorizacão do
da Mem de Sá, 34( quando I estabelecimento, acatou a! comissitrio Jorge M�rtins,'
alí pi'omovia desorde'flS, o i ordem, para depois. já no mostrou-se alarmado com

melhor e sem concorrên-� sargento Cícero Melo, 1'e- interior daquela viatura a sucessão de desordens
ela em i�����ADE e:; formado do Exér:ito, de .431 policial, �gredi-Io. inopín�- i

praticadas' por seu amigo,
anos. mo:ador na ladeira

I damen�c, :om �md bofeta-, tendo mesmo chegado a

CAS'A VOL L E S
dos Taba]aras, 50. da, agle�sao q.ue se esten- admitir que o militar esti

O militar, que apres�n- deu �o mvestlgad?r_ 1.237, t vesse sendo vítima de al-
I

:: tava sintomas d� embna-, t:;mbem d� guarmçao" fe�! gum ataque mental, uma
RUA 15 DE NOVEMBRO, 730 - guez, ao. ser conVIdado

pe-I
rido por VIolento ponta-pe. vez que é homem de genio

B ; lo detetIve 167" da R. P., e unhada,:;. , . I pacato, E, tão mal impres-
: 1 U M E NAU,. _ 12

•.
a aGQml�an�a-l� a dele-

.
IYIa� nao pararam aI

�s,' sionado ficou que, ao. ser

::;;lIIlIlIIlIlIIlIImlllllllw!llll!mllllllllllljlllll!lllllllllllllllllllJlIIlIIlIllII� gacla do 5 Dlstnto em tropelIas do turbulento ml- .

f d q d' e

Empreza Força' e Luz Sanla Cat-ar'l-na S';A ��:r�!����le��i�l��::��I���:!��ç�ui�:o�:�t�����, pelo escrn ao Jansen, �nals se preso um pouco maIS,
,

uma vez o sargento CICero

I pois só asstin haveria esp'e-PLANO DE RACIO�AME NTO CORRETIVO DE EN ERGIA ELETRICA �ostrou-se exaltado, agr�- rança de que .ele se acal-
Para o perlOdo de 13 a 16 de OUTUBRO de 1951: dmdo aql;lel�,. e, em segUi- masse.

da, o comlssano Jorge Mar-
tins;

.

anos.;
de experiência no Brasil ::
consagJ'am a Máquina de ª
Costura AQUILA como a §

t'W',_.." �9l'7 ;idJlj .w:,;tI;I;ll'3:rlNiIIiIMI.

II ZADROZNY & SUTTER LTDA
! .

ESPECIALIZADOS EM MOLAS·SUEDEN
I �

..

MOTORES E GRUPOS DIESEL
i A MOTORES 'A GAZOllNA

S
FERRAMENTAS

RETENTORES
ROLAMENTOS

PEÇAS

AiI.

N
U
N
C
A

cs
U E

DJi'
E
1HE

N .... 1

l:tUA xy DE NOVEMBRO, 1393 . ex. I'OSTAL. 2] 2
Endereço Teleg.: "'MOLDIX" - BLUMENAU

Rsma.tAiM -

Prossegue a campanha contra os

jogos . proibidas Estado (/0 Rio
Presos· numerosos contraventores' _.......

Para o

BAIRRO DA
GARCIr'\ (da Pontc·
Tensini até o final)

Telegramas. nMooremacku

Data e

HORARIO

----- -_----

DIA 13 - SABADO
Das O às 6 horas
Das 6 às 12 horas
Das 12 às 18 horas
Das 18 às 23 horas
Das 23 às 24 horas

DIA 14 - Domingo
Das O às 6 horas
Das 6 às 12 }wl'as
Das 12 as 18 horas
Das 18 às 23 horas
Das 23 às'24 horas

"DIA 15 - 211• FEIRA
Das O às 6 horas
Das 6 às 12 horas
Das 12 às 18 hor'l�,
Das 18 às 23 horas

. Das 23 às 24 hOl'<is .

DIA 16 - 3a.. FEIRA
Das O a�-; Ú hora:;
!J��
.l:!2.2
T'-:t::-
_.-�

!� :":!.:. f � !�.��2::
!8 2S h.-.1' :1'.":

--'-'--..;)

Das 23 as 24 horas

Para BLUMENAU. illdusi
ve Bajrros da VELHA,
ITOU:rAVA c PONTA A·
GUDA; e Rua AMAZO
NAS até a Ponte Teusilli
----_----------_

Nessa altura dos aconte

cimentos, foi l1ecessário o

emprego de certa energia
para conter os ímpetos, do
militar cuja audácia au
mentava à medida que seus

detentores procuravam a:'
calmá-lo.
Depois de autuado por

desacato, resistellcia e a

!!ressão. o sargento Cícero
foi ,conduzido à Assisten�
da, para medicar-se'de um
talho em uma das mãos,
produzido por caco de vi

dro, ferimento que recebeu
quando .quebrava as garra
fas no bar já referido, jun
tamente com o investigador
1.237, que foi ,examinado
pelo Raio-X, pois havia
suspeita de ter luxado o

tornozelo.
' MARACAIBO

GUANTA - PUERTO LA CRUZ - CUMANA
- PORtAMAR - CARUPANO'

estâd',: .

r:axias dois

teso

As�ü!!.' as

De::.Hgado
Haverá Luz e Força
D2.3ligado
Haverá só Luz
Haverá Luz e Força

Haverá Luz e Força
D<2:..11gad(l
Haverá Luz e Forca
Haverá só Luz

D8sligado

D2s1igado
Haverá Luz e Forç'a
De::.ligado
Haverá só Luz
Haverá Luz e Força

I
I

H8 vprú T_,I},Z {' f<'(_lT{;U
I)s�!��;_!.fj�

Haverá Luz e Força
Desligado
Haverá Luz e 'I!'orça
Haverá só Luz
Desligado

Des1i;5ado
Haverá Luz' e Força
f){.'$J'gado
Haverá só Luz
Haverá Luz e Força

Haverá Luz e Força

MOORE McCORMACK
Passageiros e cargas para

Força

BALTIMORE

Desngado
Haverá Luz e

Haverá só Luz
Desligado

Des' ;gado
!!ii'yeri !_.'1�: é l·'('!.:,>�

le···.do

AS8EMBLE'IA GER.AL EXTRi\,ORDINA'RIA
A Diretoria do Clube Náutico América. usàndo

das atribuições que lhe confere os estatutos em vi�'
goro convoca os senhores ilssoclados, para uma ,AS:' '

SE�'fBL�'IA GERAL EXTRAORDINA'lUA, que, "

sera rca]lzJ.da no dia 26 do corrente, sexta-feira, as, '

20 horas, em sua séde social,· con&tando o seguinte
da ORDEM DO DIA

1.0) - Prestação de contas da atual Diretoria; .

.2.0) - Eleição do Conselho Deliberativo Ide acor
do com os novos estatutos regi�trados);

3.0) - Assuntos diversos.
.

BLUMENAU, 11 de Outubro de 1951
MANOEL PEREmA JOR. ALDO B. DE MACEDO"

.

Presidente· 10. Secretário
..

·NOTA: - Só terão díreitõ à voto os sócios quites.

, IDoas:'aDtecipa�ões na ta�ela �o campeonato �a t.B.D.I
Olimpieo e·Paysandú . jogarão no returno a ·18 de novembro •

Dià 15 do mesmo mês Palmeiras éGuarani '. JUendido o Ipiranga
SOLICITANDO à d ta de Palmeiras ê Gu Cru!})' !;Ql1c=" do. nac'onal. Assim, 01irnpitv t!

'

de fl<':J\'c::',lH".l. f('H>nd' p·'ei-' nrlin daram com a antceíp3.':ã"J' d;;' 'PafsàÍluú pre1iarão sóme�te
"'ntr-e on,lj" lllguÚlas fcst,ivida· roda(Iii à:' returno d.a cert�1Ue

'marc"da pera 'o d:a 1 ti d� nO-

\'cmhro ,dest� ano, jã qUe nê;;!.
ia fÍle�nl[f da;a llitarão gr'?'n:·��
e a1vi-verdcs hl'usquenses. Pa',�

,I

� Recreatiya lp'-"nga cspprava
lU� a ;!'-:::'.il ',; f.c-,;se 'c:'ncedida
ryela L'�a' BIU'.lIçnauen�e de

Dp�.:>!)rt:s ...;ú J)ar�'. ela.
Contud:O, ai) , seI' 0'l;g1n' zadl1

a t�,h�la dJ cflmpe;,nato da di�

visãO' extr'l. de prO'fissionaig, l
ficou rn�H'C�l.é'·:. pa�'a 'o prime!ro I,'

'in nl: '\ ('" ·1' 't·i .. �

'. pc �;mciro
'1:-'�' ,'r •........... ., H("!f'�'" 01i�nl) ...,/) t-.. _

r
\: 1':1\" a�"Ú p�: :\laJl1cd, Ir", I
')ranr,_ ,'1�n'+- ',>

_

' •• .n,,-I, J\T"r;t€'�t')u
(to" •.•. :'1 ,I" J ",,�,·{'Hnh". que �

tt-r"8 seus fest1jos prejudica.:
'!, .. � 1""< 1"T1'" r1e�'''ã' Cr'T�d3, I
..,1'", ('''1'1- lodns �ah('m, nfi::;!
seria p0s�ivel a efetuaçã'o

"

do

nroyaS' relni�ticHS Co (ie um"

peleja 'de fut,'bol no mesmo dia

ambos 'Os espetáculos não te-,
riam o êx'to esperado. F�1iz- i
'llente tUflo acabou· hem pr.ra

'

:JS jpirangui�las. !
Su�s 'f:,stivit':de'l sé'rã') m�s,

"1: r"ali:�l1da.<;. tendo pr'm-z'a
111�1)lllt;J �ôbl'e li data, Pa";i I

':lHe ('nnseguiss�rn S'.l1 intent'l Ios dirigente,s do Tpij'"l11ga. foi

PI'�'S') qllC ,'con:';,<;E>enl ('::111 a

colab:lJ'af,ão dt\;-; ;!grllll' a"õ�5
(le futelJú':.

-

I reDtar� . � Tira��ntes quebrar a I·
IID,eneJMI�a�e dO �. N. BarrosDlNum gcsbo SÍllIpúticO e de
i\1arcilio Di3s .. louo ma's. ,o :,l"Jal'xado," 1) "!'acoo,pcraçáa para cOm "3. Liga, � � «4

_�.l!'� ''l!'''� , Borro�o lideI' invicto do ca.n�- , sorte do, Tiradentes.
_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ }Jt!itlnato, <la L.l.D., receberá :l! Segundo informações
��-

' vis'fa ela hOm.(}g�nea equipe da Jas Jaqueln cidad3, nos cientj�," ."

mo, 13 01erid.) - Os la- Tiraúcllirs, de Tijucas, que, telJ ficaül de que o p!3ntel (f:. s;r. ':.c'(
d:rões continuam agindo na ci- tará abateI' I) "quadro dá ['3._ CamilO l\1ussi d'ficilmente ce� . ./>::
ela�� em, p1el13. luz do, d'a..

A ça':.
.. f (1el'ú os ICUl'êlS ao quaelro tu;' <':\!'('sldencIa do Jepulado Plac1do Grande e'p"ctatry;l rCln�1 qufnsc, pois treinou

.-

OJimpio de O1.iveir.a,. Udellissta} pcl'�, choque entre "5 duas: IllIl.'ni� para a grnnde
catarÍnense f-OI vls'tada per�s eqlllpeS, antevendo-se uma "1'-, sellc'b.. _que cstú rcsoluto em

',arapÍos que 'r,oub�rOiJJl várias' recadação cxce',ente" pois qÜe: qU':lrcr' manter sV,a llosição de
objetos a\'aliados '2m �111tC mil os torcedO'res elo Est'Ya e Mar�, V::,nteu'p, ' "'.;'
cruzeir"os. 'a..) "esta.dio da No entanto, 'pO:l:erá o Tiia/

:
aentes surpreender.

BELOS f DEMAIS

AffCçDES DD

» NEW YORK PHllADElPHIA

e Portos dó Mar das CaraibosJ

Ai!!�lg_ "!1�fjllsl� !20SPÇO'!�!!O
�� ':��1Cg:�·!..tc é!s�·!.:·o ?:!s-!6 ��::

..

I
'

,

' ',' ,

Re!Sf'ft! d'3 pra�r!, p05S'Og"!!!1S e demais lnformo'iêss c,am O''!\ agentes!
r!!t�-> �'CM�Rt!C ! ��!205fR!A MJUJ�?J� �

ITAJAf accmp-<lnha rãp
dos Certamí;S
lj,';ta,

!:''::_'.�'E:� _� !_ 1__!.: .:: 5�:::��.3.
!-Il. ...:S!�.:;. �� �"'...!.:; !!2':J'é!"2. se !...'!.!:;
Dn;;Hgarlo '

_H�a_v_e_r_á_ Luz _e_F_'_o_r_ç_a__,I ��CãJ:�6�Ci!�;�dot;::����i6
Blum e)laU, 11 de OUTUBRO de 1951 dominado_

EMFREZA FORCA E LUZ S:.IJT.\ CATHA:RI.Ni'. S, A
,

Um deputado miuE.iro d€

"
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