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I Na hora mãis gloriosa I
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QU'illUü Rush KreSiJ
sentLtu :.t 2..'[1. Vlnson,
man" do Boar d d:,_

sara,

LAXE SUCESS; 2< lUPI - 0
delegado de rSl"�el ante aS Na
ções Unidas, sr. Abdda Ebban
r;€c]m'ou ':0 Consl'lho' de segu_'
,1'aO(;:1 (1110 fúrr:Hs �h1ia� Í!nl.ldi_
rum (I teh'itiírÍo í.�raelit-a Pé
dlu que esse o!,g-Il.nismo' s.tuu
')'ilJlidl"illênte pm':1 obrigai' ilp

fOl'ÇaS síria" 'a. se 1;etirnrf<n1 da
zona df\pmilit:ll�;7.ti,1R entre as
fl\ünieir[j� de. .:lTI1JH):ç ns 1�:1\�:::S.

queccram. HOje coma ôntem, es.,

tflr�i C:lllVOSCC. No J)leito de ;)
de outubro, foi a pr meíra vêS
na história. do Brasil, em que o

tem. gr-ande signif·cilç:lO, pois p.ovo escolheu verdad�iramentô
.. c primei!'Q dia (h encontro en- o seu presidente. Ele não foi

Dto aval ii ali ra
res e!ontin ui i
unidades ligeiras para a Márinha i

[l grande concentração come

moratíwa ao Primeiro d3 Maio,
durante �L qual o pr:sidente
Get.uro Vargas proí'eríu um im
portante discurso, que vamos

resumir rapidamente,
"A data do Primeiro de :Ma: o

d6 das classes coopera tivae du corr

sumô".
Falou �e?ois sôbre .u <cxiensão I

dos benerícíos da Legislação Ti''''
lJalhista, 00 trabalhador rural,

c: I uma c:omjçs�1i)

Ifai _BmL?,R�DO,:2 (UP) - o go_
r;

verno Hlg09I.avo anunc;» :üfjf.ia.l"-
111p.n!r· que t.ropns rU1TIP1l3!"{ p

bulgnras fi2.emm fogo contra
guardas fl'onteh·iqoS íugos'lavos.
O eomuníca.do a respeito decla
ra que não houve baixas entre
os guardas íugoslavos. Diz, tl3m

hém, que nos últimos três anos
houve dois mil incidentes ar

madog nas fl'Dnteiras da Iugo",-

RIO, 2. I Merll.Íloli >lI -

ü díscnrso ao jJle�Jti;:.ntê
l:tJ Var_g:s} dGf!I�ilOH !1õ1Jr
IubertO DFOd:�t(j:
� tiO discurso

da, Repúbliea faí

V IS

e processos

'rend,u em vista D feriado
santificado que hoje transeor
re, este matutino deíxarâ de
circular amanhã, reapareceu.

do dj;a 5. sábado,
A GERENCIAex-

"Não sei se Mac Arthur quiz ser político
ou se o governo quiz ser estratégico"

Eslilac Leal à imprensa

WASHINGTON, 2 (UPJ - o
almirante Forest Herman., Ch.e
fe das Operações Navats, ínror-

BELEM. 2 (Merrdíona
í

i - Em não Seu poütíeo. O sap:.lC·]'() I ' "Os jOI>nDlístaq já :1ll'anj!ll·.!Jn
sua p:',;··ag";õ;l D�ll' esLi Cap·tal. cuida, apenas dos sapatos".

I
vários suplentes para a pasta

o g:e_neral Estilla: Leal, por 0-. A uml' pergunta f<ôbr:e Mae; da Guerra, Entrek�to, t�nho :casiao da recspçao que lhe ofe-! Arthur, respondeu que era as- declarar que Os gêneralS <lu
receu ° gcverrrador do Estado, I sunto que só !:iiúa, rospeito ao I Exerc:jto €<l:;O inteiramente SOo
U. Zt.>carias Assunçâo. COnC2-

I
governo nottecarner-icano, Gama.' Ildártcs com a minha pessô::t.

deu uma 'Entrevista à imprensa.l porem, o jornalista jn�isti,se, I Eles eonhecem perfeibmente as

Respondendo à várias perguntas 1 frizou aorrrdent e : j suas pl'Opri'1S responsabilida-
decl::<r'ou inicialmente: I ':Eu não �e.i se Mac Al'thul'

I
des",

"Considero simples arnabi l - quiz ser pOllhco ou se o govel'- �' ....-

(]>:de do secretário do Depal'b- no quiz .ser estrategista".

l'mente de Defesa. dos Estados A respeito da posição do Bl':!.- I�Unidos, o convite que me fés sl}, no seio da ONU, diSSe o l_

para vlsítar esse país. Nada irei M1nistro da Guerra' I .i,
tratar, mas apenas apreciar o "A solidariedade 'continental 'I f'desenvolvimento be lico norte-a- fOi sempre uma rEalidade. Mas

mer-icano l.' tornar 1)a1'te em al., até onde i() Brasil vai colubo

guns banquetes", rar com os Estades Unidos, é

O jornalista perguntou se ':l; questão poütíca, Em minha 0-

pintão, lU guerra nunca trouxe

nenerícíos. E' apenas uma C3-

Iamidiade. Só poderei ser contra
€la Referindo-se ft certas criticas
ã. sua pessoa, di"se de muito
hOmo humOr:
'll!ll IH III!'" IIIII! II II II I! II! 11111�lllll

LICOR DE

XAVIER

08fSU1IDE

-1Itl}�saõ elevada?
�

lO

eHA DE
HAMBURGO

afirmam 'lUi' t1.lnto O. pl(l!1tu
dessru óbru. de arte COlllO o

respectivo Ol'�aI11et1to. de lAI'

ja conrecçi1o P-l':Ül1[ta, se en

C31'l'eglÍ:l'a 11. firma ('umpljdo
& Santiago. já f<e acham

jlrontf11'1 e �,f'r!in enettminha
<lu!" '[to Gm.'ern<'l di) 8d::\;],o

que em face da impos,;í)J:li
dud.! ,.l)a PJ·efeitl1t'3. JV[unici.
1):11 cril cOl1Stluil' (:;o,f'.c peu
tE'

i
de l'r,::)] neee;:;�idnd2 fi

Jl01' cUja cC ll.secudio todos

J111"iam, {J Governo do I!:sh.
110 tOmou a. si o f�J1('r!rgo di'

torn:l-b UI,',:, l'�alid:ltl.,. :1.

través da palavn do sr. !ri

I1Bll Bornhausen, quand(� de

�ua últim� v1sil�?t a ("Dte 1Yul-

n!C'Í1Jiu. :\�ii)

1111(' n._'cf s!-.it '-ll'�:l d 1 [tjni]!'!
d;'i popul;",:'L> IlÜ<::I'(:,·�;,tl., nu

l):,1D� UjtHLl f<';"'l Jú JiiOnl.::-lt·
t�d :-1i1 1 ;í'Vtll't\O !\fHnir'jp ;1.

l{jjwtivg ti cliuíé<

ti,;;:) d@ ã�Çiõ jiH:íV(ij

liti'guro ii mefeltiiívti.

do Estado para

�\í, 11'1:' 1�JdJ'oll "' 1 ('[io:o'liI.·
:._; fi!. a Ii! 1111 Cunl!JlhllJ .. :\::

Rnntia1�� ort:ou fl rcal1z l{;:i(j
,1'1 bhl'a em trí,� mil e qui
uhento'3 contos,

"

Um PI í!.i:1hfi.J � ..*u

tAIHlífJ\!Ulllll liCOR
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I " N f1'W,' I FaGo saber que preton- r dern casal.-se: Oerhardt

SI A A � ao ; d3� Cf:.3a:r_::se: He:rlZ E�a�j Ben�c;r e El:::::... Seefeld� =:

i
- (1)' 'ao A:imixlli;trnr'5n e If t e Circa Hermann, naturais tu! ars �leste .h;8tadc, ctornr
ti;,.,.".., III E d d

.

"'.
-

'1'" .- �

Oficinas ! de�te, sta 0, ,or.mCl:1ados Cl�l& ',�"" e l·ZSld:.ent,.e� neste

I Rua. São Paulo n, 26tJ ,13 rasidente nesta cIdade,! D sento. Ele, solteiro, vul-

I Fone: 1092 ex. Poetal, 33 I Ele, solteiro, torneiro, me-

I) caniaadór,
filho de Franeís-

• Diretor, i canico; filho de oscar Bwaic! co Séefeld e de Crístma,

I !IAURIClG ![,r,T1E* Co de Frida Ewald. Ela, do- Seef'eki. I
J E:i'J>};:D:I!llN'r.:1i mcstíca, filha de 'VVilly Hel'-I Blumenau, 28-4-1951. \ Watt"l, ValOr Cr$ 4.7úO,OO,
i rnann e d:; Emtna Hermann. Roberto Baíer - Oficial HGU'lr� desistêncla.
I NSt."l!!Ittlil1l!St

"'" F'a�o ':'abc. ,-rue,' perante :{o Rezistro Civil, I, .

t " t
'"'-'" 1"" ti"

- � '1 u Acão pcssessóuie.. In \:l'u> G

anual ••••••"u !..i'" ...J,ti � O'f' I d ''> •

t C·
I

lilllmelltrl'l .' •••••• Cr$ 60,00 1110 sr. �iCm. o heg.l� ro 1- 1 R:il1t"gl"H�&.O. A, HEI ta. ChuerL

!iL �� •••••• 01.', 6,00! I vil de @streltu, abilitam-se
A i }� Ju,-.� Macário SObrinho, vn

l'ilemi3� 111�ara casa r : Valdir cl�As- h ['

_ JUO \ I S ti n. f: ii o
_ D, (' 1 f i n o

I
m ar 'lt.' de f:zer à b.!il" do Tie , J-rrei:),

I Rua do Ouvidor n, 100 � IIp Dilwü Morfim, n

a-I
lê, uma vice-Veneza, I 1.Lord:) em Acidente do T!'él-

�,'�,.,= a.o
_ "',634 "" 43-5991 turais deste Estado. Ele, Através d'l Kress Foundatl;:,!:

E: V.'''_ "'.,... � -

t h t.í t I ha.lho , Reqte. AtlântlC:J; C2mp.

I
d t

en o icro C011 acto com. os di' \

I"
S. :PAtIT,.i(J domiciliado e resí en e nes- retO!:5 de quatorz s ou quinse 1 de S"guros, Reqda. Empl'eSa

Rua 7 de :Abril n, 280....... ta cidade, solteiro. enca- da" grandes Museus dos Estados 'I Industrial Garc.'�. Acidentado

o�
4,0 andar - Wones �'17

\
dernador, filho de José de Unidos. Eis porque r: qw encon- 'l-ooaldo B3Emer. Devidamente-

... 4.4181.
J " Assunção Delfino e de Fran tramas uma fauna cOnheCIda I homologado por sentença.

���nte. El�:! cisca Delfino. Ela, domici- que 11'013 é f'amí liar. SEUS diV3r-1 Not:flcação .rudictaí . Reqte,
'A 8112 [1_ I ses especímens acompanham \P.ort�

•

liada e residente em Estrei- com mais frequencí; e maior in- Friedrich Kmp:nberg. Valor ...

Uon.... 'D)i5 id 'lOS I to, solteii a, de profissão teresse do que Imaginamos, as, 1.000,00. Reqcto. Joaquinl Lis_

C'ur.lliba' p. �L� 2� -jOlne�tJca" itlha de José dIferentEs aquisições d2 pecas 1 boa Cantados" prepato.dos

2. an�a;' _-: li �
. Pcc:'ü Morfim e de Izolina de UI te quo, graças à munifi-I

.•
I

cen(;Ía de braslleiros e estl':n-
.101nvUe: Rua, S.

f Moi-fim. grilOS, fazemos aqui na Euro_
,1, .•n'.qmen:;'l 27-4'1951., pa, para brindar 'a Galer'l pãu-" ,

_ �O Bai€�' - Oficial lista, fundada sOb os auspICiaS

.E... ::: I Robel"'V':; C�viL dos < D.ários Aoc:ociados",

:t"ranc'scoTrog :: ,I do R€gi�l'�_. Y-nlo-�e :: conversai' com c

:J I \;;!: .� <,ue pt'eten- lI\1,'re Mr. Vmscn. ° nosSo a-

li:: / .: Fa ,�. "- "
-

'I' mig') ]',11.'. Ke]]ey diretor do Ins-

5 JUni9f
� = i ço >,::n:;e:' l<f;wm onu

t,lULe of Art., que é O grande
se 'fi � ª I L<�m casar-se: 0tr• natu. Mllfel1 de ChiC'3g.!J, lev21a. aO

e.:ENV.E�O ARQUfl.1i!D:!f.1 s .!n�l}a H_;:hwec1\ domici-I "ch::irm:m" d'J B09"d ,lrJ:\a

� Pi!'ojdto8 Ia CGruJ�� :li! taiS :'(-ste .Iio"'tado� neste ttün'll Gallelc' 11 últjm, ('"mI'):;
- I .... ,1 Hados .. 1 f.' 1

I do" paulJstas:
i Ru)! :AlWÍV Sl'.nrader, 6 2 1 :: II:Ii ",

e rES1Lente�Il'O, a- I __ "Vp.ja Mr. Vimcl1" disM'
I!!!: -.-. BL.rr,MENA� -- =_ l)D.E't_l1to Ele, soltJh 'I'oml I •

• ,

iiii>f" II' ," . I (![', "por novenb mi! dollar!'

:..:!�I��'�I��I,li�·rlvI'acl');', fp�JO de E.ç}l"-':la, sol- \ �fln paulo Jev'u nos o Grands

�J"'..r.)""��.............�.......\ = d= Ade!·} 'l'onnji1ha de, Pinbr;fO de ('PZ3J1P. Já. f:Ji pa-
valor Cr$ 10.000.00, Foi

Jl:rEDTCO

ll'li€üa, domestka, >'f: de Fr1- 1'; o Br(lpil Os Estadas Un'dou

I'U B I{ � é:\al'10S Rohw d 'I It n1!.e lOQl:.tTam (onsarvá-lo Chi-

Pile pj,f r'" R
e er

t cagr) não enc'=-ntra mais os re·

.. 1 ti �! _Ia .ohwedel'. C preden:- CU!>Os ele quI' dispõe Sã� PHU-jRJU�S X � de�a��S��[��;�' J6� )1 �l�g8S: I �Ue l���: !�;;��rlrpr����� ��b�;��
Doenças de ;:.<>'hhoras e ope·1 Gel'da 'T'raw) nnt do" e fIlantropos locais que de!'eJern!_

- LI, a.::J ,.,
•

raçaes.
•

� , Est 1 - d 1 "li
' '"111·1ar n-SS3. GJ!erll e 'aum"n-

C. nsuItório: 8 .e

'd
.'1(,0, o� Cl • tar 3S suas prf'cioE':s (O!=çõ-s

N HOSPITAL S CA1:'ARINA1 re::H entes neSTe: dor, fi- Est,' amigo Já colocou nas ',ua:o

� CO?�Ul��: �3 9,30 áS' 12� E'e, scl!eiro, ellCanaúg e de' fJ��I"des, ° Negro Scip 5:0 e Mm�

ti
das lu rrs 11 heras. S lho de Gpl'mano Kr1eil'a do_ Ce'''::.nue en Rauge, do M��tre, "

§ Resi�enCila: � Rua. Bom� 'L:na Krug. E'o. soIlGErilal'd :2grr:l. carrega o Gr :nde Pinhe!

� Retiro n, 25 . FOne

1258'1
InEstica. filha d{mr ) E fazendo� (Em frent.e o Hospital 'ai

J. ar-p. uma pausa, acres-

�! ' hubel. ,
Trapp e de Id ,que pretel1- --nta:

1.t.;:;7�"'A_ _:r..,eo���..eo=,� __

Faço sab - "A proPÓSIto, meu amigo
_ _" � � ,_� __ "._

�com() é que vocês conSeguerl1
� Cm R. Pauln tlntas VFI1,!lS I'3ra

! \---
------ --

'\ nCv"s aquh.lçÕes?"
� 1 Eu disse a 2.11'. VIlSon e a ]'..f,'.

I: !{ellcy, com voz quase em. Bur-
�

f cllnJ.:

I
- "O café, lU-us 3mig�s, c

café, e Só o café, Sem café dz 52
cents ']: lIbra núo se poder ['
mandar vir um FÓ deotes tesou
roS. Tenho um nnligo no BIasi:
(fus. é hOmem de Estado e han-!
qU81l'O, o dr, José Maria. vVh.ta
ker, o qU::ll cQf.tuma chamar ,o

cate, o Nosso Deu,; Mll!'_gl'03�'
E' com efeito, ele qUe fJ.z ope
L'ar prodigios, como esb. Sabe
quem deu (1 últtm8 CéZUml€ nG

.1üCSQ 1,ü,sell � Du-s fazcll,dclro:
do c-afé, um de J;{i e outro lle

Al'nqatulJa, S. PunI'}. Acahcrr:
,'CCI'S cOne a feerie elo café 110m
remuneradG e ficanlCs sem elol

]:ll'S pal1óe npGl feiçoar o f)'o ,to
n.rtístieo dos braf'ilejlos".

- "Em bdo caso, a, iniciativa
privada. dos seus compatrloti.'s" Iconcluiu Mr, Kelley, "propic:ou
::05 braSileiros as mesmas coi
sas qUe fIlantropos, como S3.
muel e RuSh Kress, of;;r�cem a

qui à NatiOnal Ga1lery."
Quando poderi_a eu. imagmar

que fOSSe 'j}ossivel traZ"l' c. lu

me, em WaShington, o nOme

dos dOIS caipiraS cafezistas S1's

Lunardelli e .Àdih Chan;ma::õ,

�.a PAGINi\

rc}a,:::o com a matár.n ':rgulda
- ilEgitimamente de porte - é

?� p�(ltdo de �ahsolViçãQ de lns,
'anela com í'undamantc no in

ciso !lI,.dO artjgo 201 do C Jeligo
de Pr:.JcCs"1 Ci vil E!iLz d sposí
tlVO refere_se a"- ohj�ta Imoral lê

l ',-'

!HERBfftItII O
., J, , d .' d

I i mundo D:ll?t�rlOSO e lJí;lro:::ro os gamnpos e
>

�

I diamantes nas pagInas de um llvro profundamente
I realís'ca ,e humano. r..-rilhares de vidas dependendo de

l 1L'1l millu'co de �Ol'te. Um rom�nce violento, ch�io de'

í drama e ação, retratando as l�tas) os ódios e as am

I blções dOii;iRltU1 23. lDlÇnO : IInteiramente l'cescrit{l '€i em fórlu.a. definitiva. II
I I
I I

EDICÕES II
���._�""�.��-����C�RU�ZE�'R�O�ll

Jacuc:·

Amazonas,
Vila Nova e Praia do,
Camboriú. Iformações
com Slegfr'ed Hanne-
mallll c J01'ge Schm.idt,
Rua Amazonas ou

com Otto Wílle, Fone
1026,

o al-

Em tôdas as li"'1·al'ias ou pelo l'eembô'so' postal.
40,00

�

·_;'��:���-�::�r:-I"li- OlwC3' Mêdi� -

ESPECIAUSTA EM DÓENÇAS DE CRIANÇAS í i
CONSULTO'RIO: ESQ, DAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, 1\1E SETE DE SETEMBRO. ,,�,

ti
����mR�,�ae�m$��'.'�S�����mF��������.�a •

que deram

RESIDENCIA: A' RUA SÃO PAULO, 240 - 1., andar.

in',
1-"'lul:Jt nesta 1)3.

le"trn. acidental. (ntr� Vlnsan,
Kr(",s e K911ey, viveu a sU:J "ho
ra maIS gloriosa", Porque vIU

Os nomes dos SEUS pah CI�OS fo

cU]J,:ado$ diant2> do que Q me
cel._to americano amda t;m de

mais efetivamd,te
!'ado e luminoso,

des ntercs-
ncêllóÍO,

}';,TaIS adiapto, noutra sala
cheIa de peÇas d:s novas C:J19-

çóe" de Kre�s. encontlo a um a valldad3 do EndilSSO

"marehand" de ouadros fr8n- ciente a simpleO" assinatura
cês, 1vIr. Seligman,

-

d� qumn Os f
próprjo punho do €nd�s�'1 :lar ou

KrC!!s ,,50 fregue'cs. Ele veio d2 do m:ndatário "s1'2ci<ll, .n� ,er,

L!JndreE, faz cinco d:as. Conta sO da letrõl, O endos<;atano po

o que se sabe ali, no comerCIa 1
de COlnpletar este cndos'õo". De�

de quadros, .acerca do êxIto que se mod:), pois, o €ndos�o póde
teve .a galeria de S, PaulO, dIS- ser por P�'ccul'ação confO) me

}lutando à Lady Asto1', esp::>sa
do dlretor do "Timss", p Galns

bour.ough, de Sir Kennetll Clark,
antigG curator da National Ga

lery dá Inglaterra.
- HE' uma joia de quadro",

cunH�nt.:l o francês, úquela p3.i
sólgem, FeliciteL OS Patridg2s,
pai e 'filhO', pela determinação
que puseram enl trazer {) qua
dl'O para uma galerb 'Públlca"
S'lb:m. a. qu�m � BraSIl de've

a generosléb:lde, aO lado da prp.s
tez:', qUe nos permitr:m rebat'.'ll'

o ujtimatum de Lady Astor? AO

sr, S:>ntc.5 vahlis, ,o amIgo valo-

1'0:::0 da;; artes, qUe tem. tanto

de interesS� como de deSinteres

se p.la galeria Jy1nc!!;h'anto

melhor

necessFam OS diversos or

gão.,> em formaçãO dus

crianças, A]im€nt(l' Q cére
bro e fCrtifica 05 múscu
los. A Calc€hina vale o

Em

}:Jr3sseguindo falou SÔblC H�

deJapidações dOs bens dos IIlst
l
tuto� de arJo�_�ntadcrIa e lC}ell

Sões '"
..<\..5 lt'1 eB Ut8rlUnrles cn�cn

trad.ls SClã.J� olj:;rtul1'1m0nte, le�
vad'ilg ao conh�_m'€nto DÚbllc(
Não f:;f c"mpanha �cnt;a pes
SOas C!'ltjc 1 apenfts Cs mdoclo)'
o processaS de ato3 prejud c <li:
à c'·letivldllde br2s'l�íl 8. Ex I'pIorou-se multo ° seu último

R-uu- 15
dizcurs:). mas os seuS .agI essa

Imyko
mente

res destacaram e.'penas ifl frase

m S c, o • ! 1inUI. iazenào abstenção dos a- i
_-

-

a ln LtC TI que roserv ...... v:..:t'"
o direüo de ÕI:.r uma l"'''-l

aS �oncretcs que re.latcu. Proso I 1110posta definItIva malS t..r-I S:gUIU: -"Os llIttanSlgent�s pr€- f :.
de. O sr. And.rej G' omvl<o I Cl�';m s:lb:"r que estamos viV2n

�,

d'sse: "A Russia não pOd� I do .tllx:a fase �e demoClaCIa e

ilceitar esta nova prCpo,tC
I conomlca e SOCial: Nos paíSes da

enquanto Os aI ':r]os oci- E,,:_ropa, d.l A�la, como. em

dent'ais . estabelecem cenca- p'llISes da Amerlca, as dlflCuI

nas d� bases m!litares, na- dades econômlca� são Cs ger�

vais e aéras "m
mos daS cOnstanLes tnqulet'l._

sos paises._,", ções sociais, Él P' celSO r�medlá-
1 s Snl tempo oportuno pata e

vitar que o pOvo se lle!te ce ía

Ç:L ju,tiça pelas nroprías mãO",,".

AS palavr'us f'YHl is f')l':m: I
';Pêrcam a i1ufão Cs qu� p't·ft- j

tendem Sépa:r:a�me do P,()VG ou

Isepará-lo da mim, Juntos e'ta
mOs c estarem{)s c.;:,fl.!üpr"', t nto �

ltn. ::tlPgria C0Ul') no sof!ÍlncnLu; �
noq (liUH de fesbs c)mO o di'

hGJg- c nas hOl'tl,:, ele dú� L

SaClifieio, ,ll1ntGS h'i1V�l'''Ll'1r."

r�eon!Obuir um BraSil m"lh'}I',

Ionde hnju n12íq segU1'311çü�;j c�

"'_onõ�.{lin. :::.or-:al,. lYlOlhorcc) p3drúeg l
d'c VIda, e ura duna n',v:! c1� &"-

\gurança e bem 'Estar p:'ra e,;tp' ,

?enerC'ljl) povo brasileIro". ! I
II

----,_��---

I
(13)

dias de qualquer tipo. Venda de peças e acessórios I),lra rádIO.

Venda de válvula!! Americanas e de válvula::: Phi!lips U0llan

deza3.

:Rlidios:
Rádios:

diversos modelol'! e Dl&r�.

usado!! "ótima ocasião".

Rua 7 de Setembro, <I. .I, I)

BLUM.ENAU

A CALCEHINA contém
todos Os elementos d� que

�lmlllim!IIBIIIIIJlltl!mmmmllmUlmlmllllmllmmmlnmllumlm�

I BP O TICirurgião Dentista ;

Doenças do
-

..coraç(jo.
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três
Q1JADROS:
FAI.JvlEIRAS:
JUCA, DE LUCAS e

OSNlj ALTINO, ÀGOSTI
NBO E WUERGES' JO
NAS, LAZINI-IO, ÚÀSSI
Ti::.. c LUIZ,
GUARANI:
DÃNIEL (JOSÉ), ED

GAR E SCHRAMM' NÉL-;'
8INHC, LACAVA E MAF
FEZZOLLI; CORREA, A
CARl fRAULINO}, ACA
RI, MICHEL, PACHE
QUINHO li: ABREU.

'-"i''

. .\- I

...

'

.....

por
de

- .Brusqua, 'dc�Xaranl

tristes a todas os amantes do

fut"bõ! c itarinense, mormente

aquele triunfo 'Sobr'e o Caries

IRenanx, campeão eleb�d�{In:) de

1951.

Terça-f:ira, crilretnnto, o

xias d�. Jcinvile,
1'0 vingador, :f.:Ji 11' Cur tiba,
de passcu multo bem pelo qua

dro dó BIóco MOl'genau, agora

Int'sgrando a prímeíra diviSãO'
Federaçã.o

do brilh:.nte PQ.nl:·o ,socc�i.·· b'ar- aSsim Iorrnada :

l'iga-verd:', ° sr, Eugf:mío CUb:.:·' � 'I' ,,�:·o.· H(JrJp�

teve uma hSa Dl'bitragem; tnr.- I;}. e l ;im "nlel;

do o c:tc:):); sido Efet.l1utlo no l'�li;;:, Dcm, Hra.ntl1i.O e Ale-

Campo do C:llit:b�. miio.

t�tnt� .

RENDA:
Pelas bilheterias-do está

dio ulvi-ver.la passaram a,

in:pm',&ll::t:i de Cr:h
2.080,00, O qu� 'ql��r' ;ii'z�;'
,dl.'aca��so», Nem mais um

amistosa p.xle-se fazei' Cm

nossa. c'dade- pois ainda
que a C;'$ 5,00 o publico
112.0 vai mais. ao campo de
ruiEból. \':tl de mal a.

ao apoio

�!
I
I

i

I

E!fn·ficativos, foi ccnse

guído em campo Estranho e num

vinlento desp'Oü:J

não

apareeer , Esteve gal'um
infelz, pois, o

atacante, alvi-

de Sad:.-

llEliORRPIDAS
VARIZES :m ULCERAS

.DAS P&RNAS: mD'&' ..... o� racAo
OISPEPSIAS. PRISAO DE VENTRlll. COLI"!'ES,

BUNA, F!SSURAS. COCEIRAS NO ANUS.

(JOBAÇlAO. PULMJ}ESt RI NS, BlilXIGAt JrIGADO

minica de vI�os II Taborda
MlIDICO ESPECIALISTA--

_-

; .

-

�
�
:.:::

I
I
ª
=

ê
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

.�§

I
-

�
ª O-SIcurE

§ iBua JIlrlU Oer..... ·« - BliC)ilEQD

�illllllllllflllflllnrfmiflillÍulllllJnUnuillUlmiIJI!lmHníItlHUUIIUHmÍ'

ITAJARA

I Cllnlea GeHl de Hom� Mulhere. 'e vritmo- .

i_��� SECA: S u 11 é 11) As 1'1' JuJ.. - m..�IUl.)

x-x-x-x-:--x-x-- -,: --)i:. - x - x - 3 - �.-

Hn,�'n, dás W M n noras fÕ;:""C'arj;�"�IH;I�'i;q�;""M�y';j
e d4,s 14 ás 18 hora.s,:: CLThTICA GERAL ::::
C!Wsultór��: Rua 15 de No_ -

-

yembro, 742 (Ao Iado da I § DOENÇAS DE SI!;NIIORAS - PARTOS - RAIO Xª
Su_alarma). "

E - INDALt\I .. -
. ::

.......--.;.--"--_._-=:.:.-=-__�III1II1UmmI11f111111!1!!I.IllllllflIllIIIII1l1l111IfllllllllIlillllUltllUlllmm;
•

MÉTODOS
APROVADOS
PlLA FABRit"

, •• irmãs gêmeas
das pecas originais,

do seu Ford. Ajustam-se
como uma luva; rendem

maís e duram mais.

•.. planejados pelos
mesmos engenheiros
que construtram seu Ford.
Mais um fator de ecnnomía

e rapidez de serviço.

�idor§i.
De Norto

O
MECÂNICOS FORD
ESPECIALIZADOS

EQUIPAMENTO
ESPECIAL FORD

••• que conhecem com

perfeição o seu Ford e, por

isso mesmo. podemofereeer
um serviço melhor

e mo.is econômico.

1\
•.• fabricado de aoõrdo com
especificações dos técnicos
Fcr(], esnecíalmente pal'a �dar maior precisão e ' .."

efidi'nda ao lSt;rvjço FOI'II.

11

O REVENDEDOR FORD CONHECE -MEl.HOR O SEU FORD

Revent!eclores nesta ,cidade:
Casa do Americano Si A.

•
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Enormes os prejuiz,os causados
OCORRENCIAS POLICIAIS

Desferiu violenlo
.

golpe de
machadonl seu antagonista

incidente de proporções *

desse, causar a morte, tendo
mesmo 'o medico que o atende"
dee larudo () ferimento sem gra,

Truman

ta, pi'eci.sOU que não fizera'

esta declaração em virtude
da ofensiva chinesa que o

ra se desenvolve na,Coreia,
mas antes, por motivo dos
debates que se travarão na

semana corrente" rfendo
um jornalista lembrado
que o general Mae' Arthu»
declarara em Novà Iorque,
que não sn,hia qual o mctí

vo de sua destíttiição, o'

presidente 'I'ruman disse
secamente que se o antigo'.
comandante das força,S . da

ONU não sabia. qual era' I)
motivo, todo o mU11Clo o

.;.abla.. O chefe do governo
norte-americano frisou

. em
seguida que tinha,'o' díreíto
de «chamar ii

_

ordem;) o

general Mae Arthur, mas
qtrs não tinha a intenção
de faze-lo. Fez em segui�
da uma observacão análoga
mi relação ao general Cout

ney Whitney, principal con
RIO 2 (Merid.) - Che- tercoíra, ou se deverá ser . fraco e outros f.intolUas a- .Odolltologia da Uníversi- selheirr: do general Mac

garam dia 30 ultimo, pela! adiada íJara' mais tarde. larmantc, o :}r, Napoleão! ;:lade do Re(;ife, prestaraÍn AIthur. Acres�.entou ,0
telefone, instruções do dr. CeF'õe· de futuro. toda;;; as Laure�wo amanheceu o dia I significativa homenagem ple;Idente que fôra o· pedl.
Rudovic, CGnforme as jns-I aplic2.ções de Raios X. Nós de hoje experimentando; ao d,:. Napoleão Laul'canq· ,do do antigo comandante

tt"uções' feitas, é recomen- com:iduámog es:::as aplica- novas melhoras em seu: in?luindo�o como detentor I das for�as da ONU que

dado o seguinte: ÇÕES con't'a-ind;calas. Man- €si:ado ge�'al, que voltou a; ao titulo a Honra ao· Me-. promov,ya a genel)al de

«No�so conselho é que de boletins c1iáriofl" deta- €stacionm no . ..:zu grau an-) rito» de seu ,quadro de for� I
divisão o: general Court�

seja da?a l-:oj.e, �O de abl:il, 11�andO o. estad_? de sande
. t(>r�or de evolução ou i.nvo- ! matura,

.

Essa comunica- II y WMtney.
"

Re;spon
a terceIra ll1J€çao kreblO- eh; dl'. Napúlf;:w Lzurea- IIuça'J. Ontem, dentro da � ção fd fe'ta ao homena- dent10 a outra pergunta, o

zen, Ê fa:o! info�'ll1ar as 1 no. Estámos intere.�sados
I
:tuta flxa�la p�la re�pectiv� i geado. pelo (stl.ljant� Ed- chefe tio g_overnó decl.arút�

suas concll.çoes O':mt1'O de j no caso e colocamos, com monografIa, ISt.O e, preCl-
I
Lon . SÜVi:l Neto, presIdente que· o general Mac AI thu1

24 horas, e, tambem, 48 i plaZe�'. :3 nossa expcl'iencia Ramente trinta .Jias depois I do Dil'fto,'io Estu(lanlil 0- podia conservar le'ga11I!ente

hora� apó�:: _aplic�ção d� à �';la dispos;ção. da segu�da injeção,' o dr, i dcmologico 'de P;J1'�à�1bu- o seu.posto ,de general., do
, tercelra ll1Jeçao . iSSO e ��- Napoleac Laureano tomou co.

. Exercito com 5 êstl'elaS"

muito importante para qU3 RIO, 2 (Meria.) - De- a tercei,ra injeção de kre- \ Se�..l colega João Bento ÍJlecisanclo, contudo, que

se possa determinar se a p.:is de doi::; dias e duas biozen, ,'AlbUrqUerque, informou, a-
não pretendi,a por enquaJi-

quarta injeção deverá ser noites de intenso sofri- inda, qU2 os estudantes t6 confial'-lhe qualquer
aplicada dentro de setenta mento, com a bui,xa. elo in- RIO, 2 (MerL:l.) - OS, pernamt'.lcancs farão' l!ll1 nova missão. Recusou-se

e duas horas, . depois da dice lEUcoccitario,' pulso estudantes da Faculdade de I CUl'E'O dR canC81' no,: Esta- em E�guiUa a comentar as

i dos Un;.�los, bem com.o SÔ-j i.l0t!cia� �eg:.mdD as quais
'----�- -----

I pre os resultados da 'cam- sena COll��Uldo um 3:eordo

I
p.uh. no Estado, .. I entre os E!stados Umdos e

MOORE McCOM1RCK' (NaveUlp90l1, S a " BLU�;;:i}���ITIBA' E::frf�::,:t��fE:�J.I VU I .... AGENCIA BLillIIENÁ,U bombar,lelO das bases clú-

_ ' .; •

. li; de N01Jembro. ;N,>l91:', nesas na Mandchuria. CO;'

IBASSAGEIROS E CARGAS I:AE.�3) I'
End. Teleg.: "LIMOUSINES" mo se sabe, estás noticias

B I N
'

FON�, 1002 , , foram desmentidas pelo

te V· k Ph·' d I h" PREÇO: Cr$. 155,00. F" O�f' � O
.

a amore.. ew 10r - I a e p la AGI<JNCIA CURITIBA <.� (jreI�I� I JC",:.',
'. presl-

!E.ORT,Q_s' QO MAR DAS
--_._.:..:..:.....--�.....;....,....,..;........,-�.

Maracaibo Guanla -�)
-

CumaDa ..- Porlamar - arupano. . :':-.
.
...

:,: ..: .:._:, '\'.: :'::';.::"\ ::./.... >:

, ::,dei:;;;I:1�;;;;:, I I�i�;:; :�liCI11"t

Washington, 2 (UP) - ros- jornalistas, de passa- dente Trumari saEéntotl que
E' que num rluscnt.endlment o ('" l

. f .
"

d'<: .iane ao campo comunista zens elo discurso que I}ru.le- CHaVÜ o seu IJl'OP.I'ro 18-

havido entro dols Ind-vitlucs. �

11m deles fi,,, lIo'lJ dto um nraeh-r- escolher' entre a ampliação riu 110 dia 11 do corrente; curso, pronunciado algumas
fIo, g-Olp"':mfo seu ,:nlta;"onj"La elO confl ito coreano C um 3,- discurso 6:-;:3e dir-igido à horas após o', afastamento
no p�'1c(J�([. COleI:::: pacifico, que viria nacão norte-americana. (:0 general Mac Al'thür p01'

.

o ca�o regi�tJ:Oll·s� " a!ll'(",:� II diminuir a tensão em todo Foram as seguintes as (me tornara bem: clara a

madamcnte as lU horas II"
E tO' t' li 1 1

,-
litl íd 1'" �"

ante ontem, e, conforma os da- O < X 1'\'1110 rien e, pOIS ,passagEn3 IC as pe o presi- pCH rca segui a pe os 1!.S-

des cclhídos, originou-se de um

"
as Na(,ô�� Ul1ida�, ue seu

l\tCl:._te
o «Os comunistas po- ta�os' Unidos ll� , Ext:t_'cmoo

pequeno d�selltcndimento. POt' la-io, f:";(OrçU.l'-se-ao para liuao escolher, entre a ex- Onente. antes dos depoí
q_l!e�tõ�s (�e _scrviç?, :ntl'ê ÜS_ in- limitar a f-nIC: ra iL Coréia, {tensão

do conflito coreano mentos do general. 'Mac
Cl1v.duOg .rono Ct'l)rlulm e M'H. J

1'1 1
.

- 1 d l'
-

1
.

IA
"

"

'h f 1
I J\!õ' '1

.'

I
na 111('(,'('<1 t o ]iOSSIVe ;), e� e a na izaeao (e nexocia- . rtliur e dos c .e. os (OS

lloe 'l.�lrqlles't {.f!!1(Ü.fl lJI'tnlE-u'JJ .t _.�.
__ '" .,'--n'i" y, �'-' I

_ .. _. -_"_
• -'fi- ,..

. _--,
• '""4 _ •

com o uso de um munhado, IÍ,��' t ,:1111.1 U PI esldr .• l1·e rl'U-1 (;(1. S 1 h!.t:lfll,.t:, que poriam (;�;latlos-111aJOres pel'ante as

ferido vinlento golpe: Em Ma,!;'}r-! p:nzm, no deco'Ter da sua I termo à luta na Coreia e, comissões do Congresso. A
,

J\iI[).:íJ�lêS, "atingil�di} o no _PGf,���-1 ccztnmelra entrevista se- t ao mesmo tempo, proporclo fii'mou ainda que estes de
ço . .NáG, foSse a 11lt€rvenÇa" fl:' i manal. O chefe do p'over-lna"h;ul1 Uí11 desatozo aeral póimentos fOl'lleCm:ã;o se-
pessoa!') que acorreram em úl1;o-

.

_ ." '''', . •

·h b
_ _

' .'

tio d-a, vítima e bíves tcrí.i ..

no deu rmer., a sua entre-

'1110
Extremo Oriente, A de- gunno tudo: leva a crer,

mas qu" :narr�l' uffifinal de his- vÍ::ta éom a leitura, para cisão lhes Ciir�i'�', O presi- Importantes infol'niaç-Ões.
-' -�----------'-'-_._�-'--- - �-_.---......_��----

Ordenou o Dr. Rudovic em suas instruçües
a cessação das aplicações óe Raios X

Napoleão LaureaDo tomou a 3a- injeção de Krebiozen

--------------------------------��'

\tE·.R PARA
Colosss"1

Á
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