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I S. PAULO. 21 Os Estados pedncaram o poder de ofensiva ua
f Uniàt.ls ganhar-am a segunda guer- Lllftv.'üffe, dn. \Vp1'n"!THlcht e do Un

� ril murtdí al com duas arruas: o pe- terssehoat O que trnuulsíonava .ps

I troteo " ., gnunna. FOl O petroleo . "as maquinas era o líqUlÓO Ia}ll1-
� quem lhe per ru it.l u mover a gigan .. � 1\)50 que v ir-ia na !':(.:.gunda meta ..

tosca força de guerra .mntortza- I de do SéC\llo passado revorueionar
da. com quo om ] íl44 a I'l'ande de- o problema dos tr-anspor-tes.
TllOCI":lC1Q. l1e'"P1J"lh�rcl)u na Europa. t Ao Iado, porém. tiJ teneot i.íq\lJ"
Com avlões. tanks, couracados e f do, outro elemento desempeuhn
th"'��ll'Ot�l'S, l/S h I.;_��}� Unidu;.; de�- J ria�

no piUHO da VH,v] l�, �lll pa-
:--� -- _ --�-_ -----

1
nel, se bern qUQ obscur-o, t.10 trnns-
t'€lldental flU<.iuTti :t b01Jlh1.f d$j

U I I ���� :l:i�:IOb'�:;�s:j:nI���::(� :�: :::�
se o qual só agora se. vê. coniri

\ huiu de modo assim decisivo, para
10 segredo da vitoria? Embora fe
l nha penas, não vóa corno o avião:
I e. andando, por proprra conta, to
davia. não COlore corn a. rapidez de

! um •

veiculo !llotOJ;i7.:ulu. Creíurn,
porem. que ele pí ntou a saracurn

t
}Jara dar o n-íunro aus aliados.

1 A gaHnh3. :., sUJ, uussão hfiü fOE-

_ __ _ Il'ÜUiU �� do !Jl'lfrOÜ'IJ. avanear Ar.
.

�,=�-��� -- (Oontr31"lo. (l':l St:fIl_W-t' {,l'UZüU ú Ú

� ., �!, ��nn _l"�l!'un _J1o'_,j .ibaf1:::Ee-ul-ii·�. llú�

OrmU � � J101P:l_rfJ'_' uomesucoc, exereenco um

I U 113.pel ut" suplente do boi, que era
�

�
I pu} ('Ot11,1 t.ic� (Pt( III t"fJ.1'1 ia (") abas
: IrCJlItPll1r.. dt.� e Xt J"t"J.h.o; E1TJ r-am

g I
!Ja.nlut. 'Ú)) nou- ',�� PI l�'-';:::O fJaf'j]. aii-

SI
útent:U:;1 li"JtlB.It"'Ct a, n p'lrtf-- {1�1.

rd ª jí j',;:1[H"1 �' u.} Il:di:l f:II-t' i",(livarn em

° ,H..ld-Pl· 1101..; ..tJl:--J_dll.·;, Inhl� 8� 101'1::3::
fIe h 1 r •.t. iuar 4' aI' de:;,.;;es, flue se

� J't'-(Jtti"dt:a�:A'}1I toou"-<. [}� bovínos da
i
U ui.lu e do {�uj:ld ..L � 01 nEcessario

do .

sa dt--l qUll ü"r"é! de ('lIIJiJH'U' (JS J.._r.l!j·,H. H;;� loJil�dh.1� das mãquí ...

objetivos lJ!'t"lixáfju::; di' pro 1":1" li ... '�t1 t-rra, do 'JlliN) lado <10

dução, até prime iro de lÍl.I in! All,lIl11t'll, u "oi, {'{>111í1 s...Jogavam

prox imo. Do contrárl«, us ! l:oIV�l':\ Hl('ll�aJ�l[H!ül'�S i' IJtmlba�:
russos ameaçam restahelecer S'.' "". l"tado" Ill.Jt!O·... fi Canadá

seu contróle da eem;umia ale IlJ::W _

lJVE'SSelH �'. i"'<".lSIlS, rebanhos
, '. , •

, ,_. Ih' t:"úo bUVH1u lh· qlte dlspUllham.lHa orIt"'utal. F.ssa lllfOl'luaçao �t'l'!U ll>lnl)« I' >'"1 I "llb'l· •.'t�n .. ', '

, 1 .., •

l'
... .. ,.. . - .'" t _LI... ,,111

t' lt:i\.la, aqltl, JJ'" Ü Jornal "Né- .

('<)]Idi«ões lJf'!·f,-it'ln.ellt" h.!t;(la"
we Zpitung". Acrc'sc['uta que

da� tl':.pa". sua" f' do" seus alia·

os russos aeusanl a illdú!:ltria ,kb. llas d�ver�as rl'e!!les da Itlta.
da sua zonn de ' ,,- d

o C/Ut'. deJxava ULOl1lWS ingle,;es,
. OCUpdçan c �tU!411'�111:HIÜ', Ir!_"lle('�t_'s. b1'asile:ii'o�.estar com ,:1 prodllç�tO aÜ�lza· 110 (',,'rC) ct"" ujJel·....üí's. era a :1-

da, [,lIl lni�)S dt' seJs. Jl1escs, lJtlll!!allClu ('0111 <Iue Se sel'viam O
alern de fOl'neceJ� arugo:; de: .'( ul"l1�d h{·er"". os ab ...stet'ilnc:ntt)��
Il1Ú qualidade. i (Condni na '.a pág. letra A)

T
o

'Continua' clepé a

apre,(entada pe /0
Não vê II srii Jafet Motivas

u It;ma
enco do

para demitir-se
:� LM"l'idlúi,al)

:1': r,riIup j ras i I(U':.tS
Ôl1Lt'!J1 cornecaram a CIH'l'('j'

no! ícias de que () sr. Ricardo
J ... t'et !'c":;n]vera S[' exonerar
em f.tl"· da d('{'jsi'io do Con
selho (It· SlIlwI'ÍtC'fHi('n,'ia da
1\.1 éda {- ([o ·Cl'':·dito.
Fnll'('(anto. ""..segul'H-se fIll('

Ü <Jre,,!dt.'lll€' l'\O Bauco do Bra-
·

..if não vê motivu Dura tOll1ar
�'s>'a :nitude. mCSn1lJ porque
COIISi(IC1'" (lU(' ii úh illHl for
mula aprovada pela direto
riu do Ballco d::> Brasil conti

I
nú" di! Dê. l.Jüjs o consf'lho não
,1["'1 !Jodf'ft·s legnis para se

f imi"l'I:il' ellJ ;:103 dE' gestão.
A,;sÍln o plá!1o do Banco do

,Brusil CO!l1 inúa de pé, isen-

Vitimas de injustiça curraleiros
de pesca no litoral pernambucaulI

tu de qualquer iut{'I'Vf'IU:,ío
aludido l'uJlselho.
Essa a posleão do sr. Ricardo

.Jafet diante da atitude do
Conselho de Super-inteudên
eia dá Mo"da e do Crédi.to.

NEtiOU () Slt. L\j'A-
NHMA (I I;NCONTRO
nu !'vHNA :-;

At:racatio deno ··Os ÔOJlO'; de ··currais" d3
ne3ca. situados no litoral de:
Pél'nambuc�l, estão selldo vi
timas de uma injustiça das

i m.ais comorometedoras. lli
i justiça aliás, que tem danosa

Couto se incunlbíran� dn suade

I .
__==--, previdencia socinl; o sr. Santiago

!, 11'�1 íll t
Dantn� estvdará os aspectos econo-

A f-' fi 11 J\ (Ií 1'1;[,0, P lmanceiros e 05 srs. Buri-

"f
t..l, �-:! ! \! I ;. .1 ((I � s' í., "T· .·",,1 Pinheiro se en-i '\ • •

I � � n_ � .. id(1 d r., �j'"._sun1os da produ-
Voltaram os li' ,macios " I

1 comnrimidos EUFIN de I' 10;",,, <: ".'"

I !�Nm::__:��� ! lo guverl .•dul'

-- _._------�

No frunt coreano

Cem tonela�as de �olD�as foram lan�a�as
so�re D�jetivos militares em ryoogyang

.. os 111 ,t�( piol.;. 1ll'ld UIH:1

." \ílh,�-" I'i ttf"�11Fnl�--.1

de dezenas de nessoas. lealdade leval1tada� contra
REGEITA Ã. ONU AS pelo menos dois dos seu., em-

,,\.CUSACÕES Uf'ICIAIS pregad·.;s pelo Departamento
NAÇõES UNIDAS, lVOV8 de Estado NOl'te-americ�mo, o

Iorque, 3 (U,P.) - ,\_ ONU qual os considera como "Cv
apresentou francamente S.laS· r;nmistas ou submetidos à dis
cbjeções às ae1.lsnçC;es de de8- ciplina comunista". A Orga
--�-- ,�- - .- . pização Internacional ao dar

NA-O Slv'PORTARAM O publicidade da sua '1eclara-
ção, acrescentou q'l� um tri-

! Ltmal integrado pOl' demen-

TERROR VERMElHO jt0S seus, estudará "situação
úe mais oito empregado;;, vít!

-

mas das mesmas acusaçôes, A
RATM

A BI(lCLETA
INSUPERAVEL,

com Torpedo
legitimo

Agora
Aguia

3 (U.P.)

Ar Vn�DA NA fiRMA

Com. e Ind. GER INO STEIH S. A.
FILIAL DE BlUMENAU
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DOMINGO A'S 4,36 e 8 HORAS
A segunda. película do cômico que eonquístou fi prefe

rêncía do oúblico brasileiro: rvIAZZAROPPI. Colosss t co-

A média da Vera Cruz.

americanos, Podia faltar, no iront do plano da Juta, é o barateamen-

\
Nadando Em Dinheiro

da Normandia, da Africa do NOl'- to da g:llinha e dO,s alimento� ql�e com LUDY VELOSO, A. C; CARVALHO" o' "moderníssí
te, da Itália, de. Okinawa, tudo; a nUh',em. O :iarelmho devera v�r. mo" caminhão ANA:STA'CIO e+o cachorro CORONEL. .

menos "ücol'ned beef". Comiam as par\l12 cruzeiros, e o govern,o po- NADANDO EM.·DINHEIRO a comédia 100% nacionaltropas aliadas todo o dia carne de lo no mercado em aburidancra tal .
.

AZZA
. ,

.

d f'
. . d'

1 boi, como se estivessem na mesa que São Paulo, o Estado do Rio' q�le. a��egura a M ROPPI a conquista e tníttva o

do Ohio do Alabama de Kent e o sul de Minas, fiquem decidi- pubhc�... .

.

Ila 'I I DI IIII� I�
Santa�a 'do Livran�en�o ou Ade' dos a otnritar em quatro anos 200 Nao percam, portanto, NADANDO EM DINHEIRO, . a

II'II0RO a'o IS e IS ri UI ores II2.ide,
com a mulher e �s filhos.

-

a 1�(J? rs: de p';'s de café: 1<'a- melh?r, comédia do cinema' nacional-

tIl}
. Uma guer!"!, se trl'.va em dois re mno aja.

. .. I;I"'eçW:�l��ra: to�s' às
.

Precisa-seJ !l�ra tod.o o;_ Brasil, ?�ra relogios. Belíssima �:::�;:r���:r�:t:��:a:!a���l��act;i; pr�p::ev�'�r� ��r�r�t���::Z:d;Su�h�:' ':��;i!i: gr: �(l� O O"

�:\ovldade, de muita a�elt!lçao. 9ondu;;oe� de vendas favora- i que se batem na linha de frente. cadetras de fogo morto das suas
.. 1·/,2 Cr$. 5;'{HJ .

.. V2:veis. E:'Iagem-se referenCIas e mfonnaçoes.

lEsse
front se chama em inglês, repartrcões da Indústrta animal, N'ÃO·-,:HAV-ERi.\t�- INGRESSOSACORDEON AZUL - Av. Rio Branco, 277 - Rio de home front Se o home front cede, os pintos de um dia. Esse esforço

J!iUeU-o. o front de' guerra também verga. urge que o faça o governo, ttran-
o==- .=�� """"""'" � - _ - - - _ �_ _ Não ha exército vitorioso canl um do a maíorta das chocadeiras da

E d (o)
"heimat

..

, como chamam os ale- capital. Coloque-as lias distritos

mpre9� O
.mães, poàre. Quando a linha civil de lavouras velhas, corno Carnpd-
capitula, . a de guerra se acha em I

nas, Limeira, .Araras, Leme, Itapi
vesperas ode' obedecer a idêntico r�, Rih�irão Preto, São Simão, Mo-

Com boa: pratica dos se-rvu;os_geraís de, escrttôrto, Iatn- movimento. coca. etc .. Faça-se da Casa da La-
XlU;ã,o<,. eorresnendeneta, cobrança e noções de eontabtltdade. Por que o exército civil ameri- voura uma casa ativa Criemos "

1'1'efe.renela: quem fale alemão. Fabrica de Espelhos. cano, de 150 milhões de homens. atavismo rural, distribuindo por
.nutueres e crícncas, ccnservou o agrónomos competentes e respon ,

Dr'OpOPD V"'I' ft: nu 0mllre'olIIW'o I ��a ��:�� dúee ���;��o::;;�� .: Sá:ei:Úb não é fazer nenhum Lu-

�oo!'!� eemo.!!n�" '."0 �ot.msad�que dispo- 1�ªF.:i�o,:�:���:';ª�,� �f:��+��f�:;�ªr:::;=
nha de Cr$, 36.6QO,oOo a 50'.000,00, ou que queira realizar' um I fÍ:ente? Não tinham 05 americanos Por outro lado, cumpre dar ao

empréstimo nesse total, com gurantia de bens imóveis no

I'
reservas dornésttcas de galinhas, as Instituto Biológico e ao Butantã,

valor de Cr$ 140.000,00, .

quais permitissem a troca em tão as missões que eles precisam ter,
Informações e cartas à esta redação _ Caixa Postal, larga escala dessas por bovinos. como militantes da defesa perma

,38 _ sob "Procuro Sócio". Foi necessário criar até novos ti- nente da lavoura e da pecuária.
____..... =__� pos de híbridos, desses que atra- As vacinas até de graça devem

Ma'qulDnas Indusfr.·a.·s SEM P. R E "és das bases aéreas do norte e do

I
ser fornecidas mediante um trt-

nordeste, se espalham pelos n05- buto lançado sô�re o café e outras,

AUTO'M"O'YElf 'USADOS
sos. rebanhos, Assim. como o ··CO! lavouras prndutívas.

As melhores marcas de pro- ,) ned beef" era o prato de resis_

cedencia alemã para as Indus- tencia no front de guerra, no front A fazenda "São Pedro", em Va-

trias Textis ._ Saccarias _
FORD 60 Hp. _;_ 1937; Chevr: Cou- civil eram o "fried chicken" e o linhos, ê hoje a fazenda-modelo
pé - 1940; RENAULA Perua - "chickcn pie", os dois pratos que das zonas velhas que se queiramConfecção de Couro - Reu-
1950; MERCURY _ 1948; CHRyS- suostituiam o "corned beef" nas reabilitar economicamente. Ali es

pas Brancas etc. etc. LER CONV, _ 1934; MERCEDES mesas nacion:;is. tá o espelho do esforço de recupe-Maqumas esquerdas e direi- BENZ _ 1939. FORD 85 Hp. _

Se pretendemos em São Paula ração do antigo São Paulo cafeei-
tas para sapateiros. 1937; ADLER -l' _ 1936; CREVRO- travar o combate da boa alimen- ro Só falta li água; mas dela co-

Maquinas tipo Singer 31-15 LET _ 1948: OPEL 6 _ 1938; tação e elo c?fé, o centro de gra- g'ita c sr. Rotiro Teles,
_

para Alfaiates.. DODGE KINGSWAY _ 1952.
'!idade dessa luta pode ser a ga- E' só o governo dar pintos.

Maquinas Zick-Zack com. 1, "A eIS A" Fone 1324 _ BLU-
linha. Não ê para desfazer do va- um dia vacinados, COln fareÜnho

2 l... -� lor da matéria orgânica do gadO bastante, aos caboclos .de S.' Pau-OU ,agu •.....,.. MENAU - Rua, 15 de Nov., 983 vacum e dos fo�fatos, que são tam- !o_ Uma pitadinha de hiper 'ou su-Maquinas de alta rotação - PEÇAS li: ACESSO'RIOS EM bem grandes áuxiliares na parti- per fosfato fazem o resto. O pé1.200;5,000 pontos. -- GERAI, __ o da que se va\ jogar. E nem mes- de café ficou em Valinhos, ao sr,
ilIax Konradt - Blumenau mÇl. da irrigação dos cafezais. Até Rolim Teles, por 1:5 cruzeiros. 00-

Rua 15 de Nov .• 679
V,ENDE� f, E. lOTEt

porque sem ugua não há lavoura de se tem hoje pé de café por es ..

-J 1;;.) nem criação, se preço?
O ponto de pal'tida, entretanto,

PROCURAMOS BOAS COSTUREIRAS, COM BASTAN
TE PRA'TICA EM FA'BRICAS, E TAMBEIVI MENORES A
PRENDIZES BEM JEITOSAS ..

Tralar na firma· RO DOLPHO KANDER S. A.
Comércio e htdusfria

UTO'GRAfO .. TIAN! PORTADOR -

DOR .. IMPRESSOR II TE . PARA
PLANUA

CORTA..
MAOUlNA

Precisam-se em Curitiba, para colocação imediata em

Oficina Litográfica_ Apresentar-se à Rua Mateus Léme, 2817
em Curitlba ou ofertas diretamente à GRA'FICA BORN
Ltda. - Caixa postal, 1511

.

CURITIBA - PARANA'

Tratar à Rua São PaulJ
404. Ou pelo Telefone 1171.
!---------II
FISCAL DO CONSUMO

PRECISA .. SE
De uma casa residencial,.

para alugar, de material ou
de madeira, com mais de 5 (;0-

modos. Dá�se preferencia a u
ma casa sita em Itoupava Sê
ca. Informações nesta reda
ção.
�---------n

VENDE .. SE
Inscrições de 5 de
janeiro ii 5 de fevereiro

826 pessoas de todo o Bra
.\li! já confiaram sua prepara

I ção para êsse concurso à Es
cola Técnica de Comércio
SÃO CLEMENTE (Departa
mento de Cursos por Corres
pondcncia - Caixa Postal
2016 - Rio de Janeiro),

V E N D E co. E Mensalidades de Cr$ 150,00 .

.

-
... .) Mande-nos Cr$ 2,00 em se-

.

.

1105
do correio e receberá sem

VENDE�SE uma càsa . de �lUtras _?espe,sas, programa' e·

:madeira corá um terreno me- ll1str�lçoes sobre o concurso

dindo 403 mts. 2 no começo de FIscal do Consumo.

da rua Amazonas; informações
'

na rua Amazonas 3660,

Por preço de ocasião uma
bicicleta motorizada, marca

. "SOLEX" - em perfeito es

'tado de nova. Informações,
por ObséquiO, neste jorpal.'

I

II oferecimento que t"'l'ía sic10
feito, parece haver mna cam-

Um apal;elho de radio mar-
.

punha destinada a amedron
ca "Pioneel''', com 5 valvulas, ·tal' os iraniano� f::tz�ndo-os
de {melas médias e curtas, em crêr que as Naçoes OCidentaIS
perfeito estado, Preço Cr$ , '. não mais necessitam (lo seu

1.800,00. - Informações nés- .'petróleo ou, sequel' o ctPS",-
ta redação. jam·

I--E�-B
frar.co-ú'ancê::. Pretendem
de:: que, em. vez disso o

franco-marroql.iino seja liga
do ao padrão usado nas pos
sessões frullcêsas da A'frica
central, e \'ale o dobro do

!'rm:co. Isso viría duplicar o

p,l;�,O dâs, grandes importa, Ições francésas vindas do Mar- ,

rocas.

de lá que todas as noites des
eia para novas colheitas.

,

Gaucho .. ainda tinha em seu

poder, quasi todos os obje
tos roubados nos ultimas as

saltos; os quais fóram arreca
dados para serem devolvidos
3QS legitimos donos.
A população, por ora. pode

estar mais descansada,. ao me
nos' com relação a Gaucho. E
a Policia merece aplausos,
pois a, c.onstancia nos investi
gações, o interesse delnons
trado para ,assegurar o des
canso ao povo foram as ca11-

!;:;IS- felizes da recaptura de
Gaucho, não obstante a ca
malidade de seu encontro
com o Sargento Reinhold, do
Pelotão Especializado.
Deu3 permita (l'!.Je a Peni

tenciária da Pedra Grrinde,
com sua Liberalidade, pois:
'fiem duviàa de excelentes re
sultados em muitos ('aso�,
não enseje tiOva fuga.

'6
pelos lideres Gustavo Capanema e

Ivo D'aquino e subn1etidos ao di

retorio nacional do PSD, entre 15

e 25 deste nlés. M�is tarde as su

gestões do partido serão eneami
nhadas á Comissão Inter-Partida
ria, encarregada do exame da re

forma,

--

(
des centros mas também Já no
interior - será que todos eles
compreendem que há um gi'Ll
po aqui na Capital Federa!
preocupado constantement.'
com os problemas nacionais'?
Si esta compreensão já

existe, si a confiança popular
der apoiO e incentivo àqueles
que lutam para resolver as
questões coletivas, então esta
mos na estrada do progresso,
e encontraremos solução pa
ra todos os casos".

Prepare
o futura de
seu filflri
d,ando·lhe i

IOFOSC!L

n01Vi1NGo<;ttg 2 ·HORAs·:·
Sessão da Petriadu; apresentando um ·prO/Irnr'1fl de

agrado geral: .. :",. '., .';".

1 - Comp'kimeri.io Naci9naL '..

2 � Comédia ' "COMPANHEIROS DE l>'AHRA".
3 - Suner-ser lado "A DEUSA DE .TOSA".

I 4: - Trãiler do novo seriado "A vOL'rA DO HOMEilJI
MORCEGO",' '. •

5 --,- Filme: - O:DOMADOR DE MOTINS, em tecnico-

fi A. Vim Ka I (K"
de regulação inteiramente autõmatíca, dispensando. o
reostato, nos tamanhos de 120, 110, '100, 69, 60 e 30
KVA, para 220/120 volts, para entrega imediata do
stock de

101'.

CURITIBA

Agente em Blumennu: N. I. Zadrozny, Rua São Paulo,

HOJE SABADtf, :bi�,3, às 8,30 e: DOívUNOO às ih1's.
SOL LESSER apresenta a mais :fascinante. aventura

vivida nos MHl'e,'i' b:� ,

* "[) N-T.I
o-� �- 'f., ".,,;<' ;.
, 'Censura 1jivre

o -CONQUISTADOlt DOS' fi;lÀR�S
'I'res meses em lúta contra ós_' .t'Jérrentós em furna!

Séis homens enfrentam os perigos de um oceano bràvío, pí
lotando uma -fragil' jangada! � Premiado com <r"OSCAR",
como "o melhor filme de aventuras do ano"! - Autentico !
Verdadeiro! Empolgante>! "KON TIKI" uma aventura
que agita o sangue e a alma ! "KON 'f'IKIH sinonimo de
érnoções màxtmaa-t . : ".

.
'.

Acoinp.'�Compl. Nacional e s1\01't _ .• Preços de cMtum.e.
Ainda a Í!ontinuação da "série",

.

DÔM1NGO às 4,3& c 8,30
NINON SEVILLA, a deslumbrante estrela de "PERl)I�

'DA", na .hístórta de urna mulher sem' Iimite morat.i..
RETRNro CRU DA VIDA! ...

Vende teu
Impr. até 13 anos

I com TITO'JUNCO "':_"ANREIA PALMA - PEDRO ,VAIt
GAS - OS, ANJ'OS DO INFERNO --:-7 PEREZ PRADO E
SUA ORQUESTRA! _;__ ANA lvlARIA·GONZ.ALEZ� ·"VRli
DE CARO TEU AMOR"! um autentico mercado persa, com
líndas .mulheres e avidos compradores de escravas! - Vo-'
ce verá em. bailados e ouvirá por orquestras famosas.Chiqú1.
ta Bacana � ZrG ZrG BUM - Aventura - Contigo',- Ar
rímate - Carnito - Aias - Frenesi - Em um Mercado
Persa e outras inesquecíveis musicas mexicanas. - Acomp,
Compls. diversos.

. Platéia -- CrS fUJO e 4,00 -

A' Noite -:-- PI. Numerada __ o Cr$

Paisanduanos
E' com a mais viva satisfa

ção que entrego ao :,vOS!'OI Clu
be eril nome da A Naçao e da
vo'�sa querida Radio Araguaia
esta taçaj- simbolo de uma. -yi
taria cc:nseguida pelá qoopera
cão de todos· cs que .integrâln
é�ta

.

distinta e tradicional So- l
Ctedttfl�., . .

'. . ,

Significa ela uma esplendi
da vitoria social que se- vai
reunir· aos demais feitos glo
riosos do Paisaudú, em sua

longa· e· consagradora existen
eia.·

ã,p.Í'oveitoi, tambeiU, a feliz
ollurtumdade que se oferece,
destes ·momentos que a huma
nidade consagrou c�o os de
mais propicios para OS votos
de venturas, para desejar, sin
êeramente, que !t .yitoda: sin
tetizada neste troféu, seja a

precurSora de novas e glorio
sas jorri:adas para o Paisan- Idit.

.

I

11- _- - - - - - - --II

ti

rBAR E REsTAURAMi
MARUMBI

Diversos populares acusa
ram os guardas· da Central de
haverem provocado a revolta
devido· a violência com que a

giram espancando inumeras
pessôas.
Diversos guardas I saíram

contudidos da refrega com os

populares. Foram detidas vá
rias pessôas .

de Heinz Ricardo Ziegler.
Rua São, Paulo, 3110'

ABERTO DIA E NoITE

ra a

Completé o "ambiente" de sell

"arro. Mande instalár, logo, um dos

modernos Rádios Phllco, para automóvel

que chegam .ao Brasil pela primeira
vez! Eecoiíla '0 Phílco que melhor

condiga com o painel de

seu' automóvel, e�tre oa c1'lis'
mod.. los que Philoo coloca

à sua' dísposiçüo 1 Seu carro

ganhará mais bel�z9. f) elégância!

PHILCO 505
com sinfo"izaç;o eletro�automát:ca

• Alto-falante ,!p ímã pprlU:ul'�[1t.p.. em j'orpo
s�p:Lrl1ut)

• S 5uper'f'fidentt�s 'táh'ubs ("lU miulatura
• C(}nsl1In!) ruP,rlOr de h:tterjf

eonheçá hoie mesmo esta

PHILCO EXTRA!

udapt6veJ a qualquer tipo de <arre
.

I! :'Ito·falaute d(� imã p�l."lllllllelltt'!� ftlOut:!J(1
("om o corpo do rádio

.. �. ,'.ihu.i�s f:ul winiatura
IS 'sistp.ma de 6intonjZ-3�.io mSDual
• Consumo ruenor df� bateria

Seu automóvel merece um PHILCÓ - Veia·o no revendedor mais próximo 1

.

DOBNÇAS R�aVOSllS
Cala de Saúde 'Nessa Senhora da Gloria

,
'. .' <

ASSIST.tNCIA ME'DIC A,PERMANgNTE A CAIlGO DE ESPECIALISTAS '.
ABERTA AOS ME'DICOS EXTERNOS

ELETRICIDADE ME'DICA - REPOUSO - DESL"IiTOXICAçõES - ALCOO-
LISMO - TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS· -

.

AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 - Fone. 3055
ENDEREÇO TELEGRA'FICO: PSIQ:uIATRA

C U R I T r B A
.

P A It'A N A'

BÁlSAMO ANALGÉSICO
: DE' EFEITO iMEDJAtO f

Sófre? Tenha Fél.

Escreva detalhadamente para a Caix� Postai '1 9 1.2"

.,- São pnula - Junte envél&pe selado éom endereço.
Não utilise registr'O para evitar demora na, retirada, em .

hotario improprio. .
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10 u y i r e s t r e I a 5,' o r a direis A
AUGUSTO F. SClIl\HDT mais variados e extravagantes

Vie-lmUior
que a normal. I reção de uma real:dacie doentia: _ O ônibus, em sua marcha lliichotrenta, ia de buraco em'

RIO. 18 - A atrasada criação do I ram à baila, os jornais grHaram. e Para deicnder-se de muitos ma- (J cambio lh'te aflnal. buraeo, na péssima estrada do bairro, sacudindo como se li.

cambio livre não constituiu me- j até no spi, do Catete, entre 0$ les, para corrigir nossa ínsustenta- t x x x gente rõsse leite para fazer manteiga.
!lida suficiente. para resolver a I mestres opinativos, havia gente \'€1 sttuaeã.i econômica na medida' TOCilUdo os sinos da vitoria tar- Sem pensar nesse balouçar incômodo, ou quiçá se para
atual crise brasileira, mas de qual-

.

pró e gente contra. ,rio possível, I) sr. Horácio Lafer rlorrha, o sr. Horacio Larer, raian- esquecê-lo, um nloço que viajava ao meu lado me, dirigiu a
quer forma. é já um aeontecímen- Mas para 'que, repisar e remoer

I
necessitava desse cãmuío livreco As do a um vespertmo. anuncia uma palavra.

to que surge em meío à pasmaceí- D que passou? A verdade, que to- providencias não poderiam ser se-I nova fase na vida econômica nra- Falamos.
ra reinante. A demora foi lamen- dos sabemos, é que o nosso tempo não imediatas, o organismo enrer- síteíra: -Agora sim - diz o pa- De!lOis de dois ou três minutos de conversa conclui que
tavel, sofreu e penou o ministro é diferente do tempo' de' todos Os mo sucumbia já à falta de reme- ciente' e heroico titular - vamos

O' meu interlocutor já havia desanimado COln a tal de demo
tia Fazenda para cons,:g\lir a adoção outros países, e que a� coisas não

I dio: v�mos agora ver o que resut- poder c?nt��, com investimentos cracia e queria, se pudesse', acabar com ela. _ "Um. abacaxiI da medida -.- havia uma força andam aqui como havrarn de cor- tara dISSO; se, aínda que esperado estrangeiros .

muito. grande !lara dar dinheiro aos deputados e senadoresoculta a impedir e a reter o pro- rer. com .. brevldade indispensá- tão longamente, o recurso trará I "Ora, díreís, ouvir estrellls.,.

lieto em sua peregrtnaeão pelas eo., velou pelo menos com a rapidez lresultados posrtívos, Vamos ver se : �ert? perdeste o senso! E eu v�s que nada fazem, nada, a não ser arranjar posição, cartaz e co-

missões parlamentares; palpites os normal - Isto é, sem delonga funciona esse rnst-urnento de

coro,
dIrel, no entanto. que para OU"j- mer dinheiro do Tesouro Naefonal", Era: o que dizia. E eu

.

. Ias muífn vez desperto.e abro a escutava. Não que escutasse quieto; l)o'rque eu combatia. I�úi

I·
.---- ---- ----�� ��"�, janela palido de espanto". Nunca contra, Discuti. Al'l'anjei, talvez, uma Inlmízade e me tClrneÍ

ser-á sobejamente Iouvado o sr.. :mtipáti(;o (Contudo nãf, foi, esta a pl'hnelra vez que de:l'en,"
• � ; Lafer. E' um rochedo, no mar- das di a democracia. Sempl'€! a defendo e sempre est:H'ei com elar-.

\ �.,
i 'lOssas. desesperancas, ê algo sóJ�- A esta altura o leitor talvez j:i este;iao também contra

..

'�
,}o e ínquebrantavel. Ao menor SI- mim e já tenha dado t"a'1.ões de sobejo :UI, ll'lO<;'O que espeztnha-

"/":r'./?I' ",�.:
-

. --y,v� ,-

�I!!t:!" '_''11, il menor vil)�açflO d.o verito SU_ va O l'egilnem democrático e querra de todo O coracão mudar
. c.rrvr .

�� '."" {",.I'. V"",.... P?st�mente pro�lc.l'>, ei-Io .que �e as coisas fósse nara que lado fôsse. .'.. �

� í.hspoe Jogo a "'lalar e abrir nort- <

E t
-

.... .

�

í ;!onk" »ara a vítocín. Nunca um

I
sn retanto, s� O leitor meditar um pouco_como,. eu, v:era

I
homem púbtíco teve tantos. rnott- que _nem �Ildo �sta. errado, e um 11�UCO. de razao esta. eomrgn,
vos de esmorecimento e

deSalJimO'l
Senna vejamos. LIberdade. Que há de melhor no mundo dO'

,(O nenhum outro terá tido maior que a liberdade? (Ta lvez o amor; mas se não formos livresI
fOlego, mais longa e dura e;p::o- para amar+) Ah! a liberdade! Não posso auuí nestas poucas
IIlD.:;a. Lar"l' ,:. um naufrago da es· linhas dissertar a respeito (lo valor da liberdade. Dlgo apenas
pe"H"Gil. L" L"",,, o l'ec'Jlhe,'" "ln que ela. vale um pcuco de vida, E isto ereío 'fue chega, por- .

!lia "'1, "'deu econômico: admiro-o que o valor que eu dou à vida não !HHle ser pago, em ouro e,
IV! isto '�PH' jJ<10el';'1 e-,,1«, n Eu- ,.ssim, n(�;;,;l' )IH"SH1(1 1:'1':111 creio ({ue j�l>t:i (I valor !la Iíberdade,
r'"Til. {�('lIf·'.,_-;lJtlO�·i·_" IW.S 111-r::l=; -da j:' cn,1 ...

tI
� -,. . -

a s
-

.', ,,>'" II llenUW1:a('11l í� um IHH!(,,, e Jnt11ViifUàhsmill; = flor-FrafF;a EH1 Florf.pçn, vendo a� u("··
f(UI'; uHla \ie.l.'iladeil':l ,lêíu'wrã{él.t eü'!oea I} .inillvíduo no s��-u-la.:; con·as cu &S vôitas CO'::l1 St.!VS � �

íu!:';I.i·, da· nH" valüI' d.· indivíduo e sllml'nt.e vê na sociedatlr.
ur?�L s�m�, de ifidlviduos; (jlllde sod.:\.lízar tudo; mas não Silo
l' I !l 1 1 'i. a ü 11 ú m e· m fi i" W, ii V i. d a d o homem

Se assim .'nUlO t'tl (,i·('iI., {o., em vertlade a democra.�
('ia., f<i" e.1a rÓ!', tle VErdade, istn. então, leitfir a.mlgo, não de�
Vt'lHOS ({(,!iO'm·la lmUf,a, thlu(,a, nem I)ens:u' nisso •.

_ �e�m�ws ()liidá. .•l:l multo, f:lzel"IlWS i..!.ln sacrifício, porqueel;1. � aUld� mna. ('1'!ftUÇa. iÕ n'Cluer {'Ul(latlõ, ilesvêlo, carinho
e {lr�t"llt�ÇàO para {'rt$Cfl' e éducal'-se l}ol'que, seja {'orno fôl',ela e {I 1ruto' de nossas lutas e de 110SSOS sacrifícios.

Nasceu. E' ainda tenra, frágil, eivada de el'i'OS
.

mas apesar de tudo, é � nos;!)a maiol' es!}el'ança, é uma. pro�e.<;sa 'lindade um futuro l'lsonho, de paz, de vida e de liberdade!
.

Curitiba, :�2-1-51.

tJTt.:l'! .�:J J e a injlJ;tiç·u. tnll 'ele ...

. (�:..t(1a dia. r �Ii'l"pga o fardo 111:",h' dl..
:

t írrl de t Jd( fi :::f'rvit;fJ _J.J.a'}lfI'c. .)

n,Ji� }J -'l'h (JS{J t Lr!gruto.
Os inVeSUJllCnlo:-;. estrangeIro:;.

lodavia. não virão apenas corn a

institUição do cambio livre: é pr,,
t'Íso que ioda uma poHtic'! e<:o

nômica seja programada no Dr .. -

�Ü, alicel'çada certamente com a

;;egUl'8.nça e o l'€:..;pcito aos bens e

"0 tJ':;balho alht'io, ('tmm se ';ê Ert1

toeIa tllJ(:�1(� njuiutd.a
E,;wrt'm01 nós em' condi.;ões de

inichr e,o.,a polítiea sadia? Bsta
remos jú preparados para acolheI'
capitais d..! lori.l eln nossos nego_
elOS i:r:rl il::::l riais , em nossos multi
plicado', pr0blemas fundamentais?
Ol'a, '·· .... n a� espessas brumas que

"nnt1 �1 j�'nJ V(�nl. com a falta de ln
clclez dos, nossos praceies poJ� tj._

"(Cos. com Og nossos vü·tuosos da
,lemagogia perprando em toda paT
te, no executivo e no legislativa .. ,

com tudo isto, será possive! criar.
se uma atmosfera de confiança;·
unico clima propiCio à vinda de
capitais estranl,eiros que procuram
aplicação r!L' Brasil, sen1: lutas
!'erseguiç6es odientas?

O cambio livre, como passo ini.
cial, deveria ser seguido de toda
tún?. estrutura economíca, uma po
lítica de energ.i3 e 'seriedade, de
monstrando po�· atos a existencia
'.Ie l'ma di!'eção nacional: provar
que o Brasil n;;o é a nação roida
de ressenti(oentos e recalques na

cionalista,s b g"nero o pEtroleo é

Inosso, provar que de fato não so-

11'''05 o que nos pIntam os delnago
gos, e só então esperar confiantes
na vinda de investimentos esiran- Po.tente a}Ja�elho de Rarios X com modernissimo dispo-
geiros que nos ajudarão a resolver sttIvo par� tlrar "Foto-radiografias" do torax, (pulJ:nões
nossas pesadíssimas dores de cabe- e coraçao). Chapas de tamanho menor e de perfeita
ça. -- nitidez __
o c:lm!Jio livre é uma necessi- - Certas lesões dos pulnlões podent evoluir _idade, mas llã de ser um elemen- - senl sin}lI ?I::!tun, lUaS não es(!apa\m ao exa-.-"to de todo um programa político- - ltle de Ralos-X.I econôli1ico.

i Olhando o horizonte, porém,
- Controle seus puhnões lJeriodieanlente

nenl de longe avistan1.os os cava- -00-

,1"iro, que nos poderiam vÍr salvar Dispõe ÍlUllbenl de:
da morte ;ngloria - morte pela l11odüf'no aparelho de "ULTRASONOTERAPIA"
incompetencia, pela exaustão pre- .:§ espec�a�nlente judie.ado no tratamento de doeuca; .I cuce. Tais cav"leiros

denominam-I'
l'�umaücas; das artIculações e dos musculos; lleu-., I ,e Juizo, Critério, Compreensão, fItes; ulceras das J)ernas; innalUa{�Ões externas e1 . Ll:ciclez, Bom Senso, mas já se Ia_ lU ternas. etc.

�.
AL NETO I Por exemplo, o problema' vários ângulos, várias

Signifi-!Zem
tardar... CONSULTORIO: l,·tla �rllS(lUe, 52 _ RLUMENAU .

Os te s problemas, amifto' ::ln moeda br8é'Heira em face cac..6es. IlORARI0 DAS CON""lJL'I' �S I,,"

F E
. 1·�,. ,:> h.. : (as 3 às 6 horas.leitor, p dem ser resolvidos. : das moedus fortes, No fundo, O diretor do Escritório Co- i raque.l!U I m Gera! ex(:e!llo <tos sabaclos., •

Na

ve�dade,
todos os pro- : este é um problema de pl'odu.- lll:tórci:"l 110S Estados unidos,'1 VINHO CREOSO'fAnO .

blemas 11 ciúnais 'podem ser �,fó, Precisamos produzir dr, LICUl'gO Costa, acentua o Silveira . L��m��.�;!ll���m?!��.���������,���x.�==�"?!f>!"",RZ!7"""'�"""'",,,"'_".JZWl7&'"""::P�.m�c�naM. EMa ili�� 0- m3is, ex�rtarma�pua a ql��po�fuwr puru au- � �-:�====�:-=-��������-�����=�����������-��������I_�_.

f tímista t!\ a atitude de tun lÍl'·.1l do dólar, a fim de con- mental" a expOI't.ação.
-- --

-._.. -- - - ....

II gl'UP?,
de �on:e�lS de destaque . qli;.i,�""::1íOS as divisas necé'ssÍl- "Tornemo:·; 0< __ �!z Licul'gü O �I • -, I oE I_

,!a�)ql�:1l��··��el��';1 almoço a 1 ""J�;;�'(, Goularl acrescenta ,. ·"�i<���,� :::�jil�:���fl:��I;,S illtrn- munao oClaen ta e ii spanna'iU€ fui c.,! vidadó, ClI os ou- {jlle t:�t(', naturalmente, é a-, :Iu;..il' a Jl(j$S:1 ín"deil'il llll

I vi fahu' CO Ii otimismo sobre !J(")liIS um. aspecto do proble- trJf,rcHun IlO)'le-alliPl'ieá11O, te- AnLll1l'lil-Se qw' talvez $(' IWlIeia dessa civilizaç-ão e Lp· ,íú e do prpstígio do general
J futuro do Brasil.

.

I1la, () problema _dr! lnoeda, remus IH:'",!..., s0101' uma fOllte �'on('jllam ante';,: da terminu- ')�Int.e não pode sel' elidido da El:-;('nlllJ\V0l' 11ma l"Pvisão ,. da
O seJlado{ Alberto PasqurI- '.'mm, tüdos <)s problemas, tem jll'!;'ciosa de dólal'f's. ',:;10 do mand�Jto do prt:'siden· historia do mundo. A Espa- i)olHicà él'rü!!c::. dáS democra-

'I=�' ......... "Temos qlle €11S11'lar O"
te Tnm13n, o que quer dizer !lha não deve ser admitida na !:ia:; aliadas relatt'vunlc'nte' a'lini <;:omc<.·,·u, 1·)01' reconhecer,

-
- � - . •

d' � f d Enosso,; amigos ianques a US3-
)la Dl'Oxl.mo_ mes e Janeiro, t,e esa a uropa apenas por l!::c:ipunhu. Sem isso não se teráque iu,

amj�
leitor, tens

rem nossa madeira em al"uns as negrJC13r;Oes entre. a Espa- n a('ôrdo �ilateral .com os ,-,dado a unidade defensiva d:o.1.Jroblemas. ue todos (iS te- b 111'" e ., � t..J U d '?'tados U ddetalhes da construção. Si
,'l Jc�;: o>; .CJ:' a'-,08 nl os para c.,; lU os e sIm como lJ1unc!o oddent:al.'nos. Que o ra.sil ,teln mon�

eles adot�'rem o no,�so pinho u e"',abeleclm�nto de grandes UHl lIIelllbro natural e ln�H í- ._.__..-._.....__lões de probl �mas. nav"'j'" .1:.." S t
. � I '

.

para os caixinhos das janelas, '1
• •

t!• .::-a no er- mo da comunidade da::. _,0.1-

I
..

----.---, "-

"Hã líderek, chamados po- digamos, leremos conquisüldú I 1'1.01':0 .lb:n�o. ,_

,;ões c:ristãs do Ocidente Ela nformações U.feis .1lJUla!e� - di� o ;senador Pas- o rnercLld()".

I
O.s e,l:jen�lmentos para es- tern um lugar no Pacto do

quahm - qu� Ignoram os· O 8en<1(101' Carlo� Gomes de .:c fIm tI.'óm Sido lo_ngos, enc<?�- Atlântico que não pode per-
problen!<ls do \povo. E yivel!l Oliveü'a aprova as idébs ex- ,r·a.lldo de parle a parle dlfl� manecer vasio. I
'::omo !'l tudo 1\;01:"resse as m1l pres.sadas e c:omeilta: ..:ul(j'"des que, segundo �o. Deve-se esperar da influen- I
maravl1has, c6i11O si não fosse .

"'0 (IUt' é Vf�l"dade par.! ;:; �
�!" fOI'�rn. agora. ?uperadas. . inecessária açãoí enérgica e Jl1adêil'a, & verdark para.' tar.!- I. ' �s" t��l1l�OS �1�11i,al'e.s �mel'l_';:onstanü' o,na I solucionar as tos Ollll'O� Dl'odutos naC1O!)i,U;';•. i!lld" cU�jsld(-JalII ii colabor�:íllestõ('.� l!lW atuigem H coJe- '�As indústrias filH'te .;PTtf'- �.·élO da Espanha, numa _.p0SSl-íivid"de. . . II rieà(JHs '(cm sede de J11;Ü2r-la:; i!('! guerra �!ltre a RUSS1<l fi o

"No mornenlo ('ln que to- l_jl'imus e nú,: dí''.'emo,'; "pr' l- .]('l(!(·ntl', WJ() n!.?e�lí.js desejà-
,jos os. (.Ul'igente�, iodos aque- v(!itar", 'lei ("0'"0 íleees"arw,

=�léS C'OlOC,ldos eJ� posição de João Cuubrt l!lcnci:Jna " A defesa da Europa, em de-

_�mmmmmnmnnummnimmmlJnmUnimHlnmumlmnnnnmm� .�lap�e�' t;�mpp.:bti:��ra:esJ,1:te pql:ol� , questãó pl'ei;O, frizandfJ que é Lerminadas condições, poderia
-

..
r, importante. O preço deve depender na sua úl1.ima eta-

S DftJeU(Af· UE:R'VnSAfE' 1.1lR:uTAlr ri blemas sérios, tC!J:cmos dado' compensar o produtor. Da daquela colaboração, A

ª_ uLn. J m;; \I' J'.. IVI!;;".J 5_· vUe:::loPs�'s,so .dE'CiSiW)\, para r�sol-; E o deputado Saulo Ramo3 idéia de que grande parte do

D d
I <,\'I(;.R�AS iNSTAl41'\ ' ml"l dos lideres mais pf)Pub� território europeu no oéste,:: r. Arnal C Gilberti :: O deputado Jdão Gaulart I t-.'\:lv yi1.FS lCS do gi"<mde e poderos,), si compreendendo até mesmo a:::::. :::: acentua a necessicllade de um I

CONFORTAVEIS bem pequeno e modesto Es- França, possa cair em mãos:: DIRETOR CLINICO Di\ CASA 1i>E SAU'DE DE N. S. ª entrosamento cada\ vez maior: tado de Sta. Catarina o do inimigo, não é tida como== -_._. DA GLORIA --_. :: entre o povo e os dlirigentes. I APARTAMENTOS deputado Saulo Ramos é auem remota ou impossível. Admi-== CONSULTAS: de 2 às 4: horas na Casa de Saúde ::::: "Para resolver tlm proble-' aTÍ'emata a conversa coni es- te-se. nos calculas dos técni-5 de4 às fi Rua Candido de Leão 39
. :: I ma - diz ° deputallo Goulart MELHOR SiTUADO tas palavras: cos militares, aquela eventua-

e Fones 4212 .e 3055 ::
.

-

.

é preciso com�çar por i "Será que o povo, aqueles! lidade.
-

_. -- C II R I TI .B A ._- ::' identificar cUidadosrmente o I
que votaram por nós os no:;- Nesse caso os Pirineus se-�mmunmmmmmmmmUmmllmmnmmmummmfllmllunulli-;; problema.

'. [ I sos amigos não só n'os ;Jnm- ·�ml a última trincheira e a
,

I .(Collclui na ;!.a pago letra C) península ibérica passaria a J -------------

, desempenhar :um papel

deci-I'I gt>����T�i�-OO�� Si�� americanos vêm o pro- j AR Ã O R E B E L O� tt blema dentro da sua imperi.o-
.

/

_ ( A M I N H 0- E f sa realidade,. sem' lt:;_v.ar em Advogado

MERCEDE'S
J ;��t�g�Sr�g���:�i���tI��equ:

'I.

..' DENZ França e a Inglaterra se com-
í

l1li puzessem COln o governo es·

: panhol para vê-lo integrado
: como uma das forças preser-
vadoras da civilização cristã,.

Essa integração é, no en
� tanto. um postulado historico

$1 ,� 11ão pode ser arbitràriamen- II Feridas. Espinhas, Man- II
,,'" te obliterada por motivos de

I
II chaa, Ulceru e ltenmatu- II

$ puro fé'lcciosismo ideológico. II mo. "
� I A Espanha foi no passado, ii ELIXIR DE NOGUJ!:D:tA I'
� �m condições sumamente difí- II Gl'amle Deput'atiyo n
�{ I ,;€is, a garantidora da perma- II do sangu... "

� ê:.IIIIIIIIIIIIIIIUTlll1lll!II!IIIUltIIIUllmIIIIJJlUIIUllllumUllllnuIIIUllli·"'ê

I: M1ternma�e· EJzbel� loebler I
I:ê JARDIM BLUlUENAU �_:i =

PARTOS - PARTO SEI\I DOR - GltAVIDltz E -

i. �::...
- (lOJ.\oIPLlCAÇOES __;..

�.........--==
SERVIÇOS PJtE'�NA'I'AL _

::: CONSULTAS ME'DICAS DIA'RIAS = e ...... 11 BORAS ::,�����������������oo��� ...
...

__........._'--.......__,;;",..,... [nunnnmmmmlllmmmUII1U1.IUllmummnmmiuummmIIlU'- v

�,' . Cr$
Cr$
Cr$

150,00
80,00
°,80

tenha mais um. rádio G-E em casa!

•. iii

paz ..

i". -_ .. - X X X --�
" .

LONDRES (SIP) -- O ditadór vermelho resolveu, alguns
ltiias antes de finalizar. o :mo, dar mais um golpe espeta.:ulal'
de propaganda: respondeU: li um curto mas incisivo questioná
rio que lhe foi 'dado' pelo "New Y@rk Times", dos Eslados
Unidos, de ,mal1eira que deixa ante-ver, nut ..s de mais nada,
a continuação da politica de propaganda. Não poderia ter ha
vido melhor oportunidade que essa, trazer à baila seu nome.

Respondeu dessa feita ao questionário, não pelo desejo' ex
clusivo de paz, mas com os olhos voltados para sí próprio,
porque· é necessál'io que continúe ele sendo o "apóstolo da
.paz". ,. .

.'

.

Os assuntos abordados 1'm'am de gI'ande il:npol'tâí1cia pa
ra toda a humanidade, e o primeiro dêles, relativo à coexis
tência pacífica dos: Estados Unidos com a Russia, traz em si
interesse para tôdos. Efetivamente, da coexistência das dua�'
grandes nações, depende prescntetnente, a sorte da humani
dade. Segundo Stalin, há possibilidade da existência das duas
nações. Mas não .�xplicOll' ..,como, 't= nem quando... Quanto
à causa da tensão existente entre o Ocidente e [) Orierlte o

dita�o� vermelho acha t:.lue a culpa' cabe aos ocidentais, que
conünuam em sua ofenSIva contra a Russia. Naturalmente o
chefe russo se esquece agora, da 'Política de sistemática des
moralizacão que a 'Russia usou desde o :fim da guerra, e que'

.

.tem seu ponto alto, na querela cronica do problema da Ale
manh!i, e principalmente de Berlim·.O terceii'o ponto, diz
resp�1to a novos.entendimentos, os quais, segundo Stalin, ain-da :podem ser feItos. No e?t�nto, Vichinski e os belenguins do
regune.vermelho de Varsovla e Praga, desmentem categorica�enfe ISSO, sempre qu� �ssumem a iribunã, seja na ONU ou
fora dela. O.�quarto e ultImo po.nto, que abrange a guerra co

rean�, 9ue Ja �mtra em s�u. quasi terceiro ano, Stalin apenas
exprrmm deseJO de prestIgIar qUálquer negociação. pacífica,sabel!do con�udo, bastar uma palavra sua, para que os co
mU�lBt�s ch�n�es a�andonem. ? campo da luta, permitindoentRO as lYaç.oes Umdas, p�C:�Icarem a península, e deixar
que os propnos coreanos dIrIjam seus destinos,

.

Pelo expo�to, nada _c�.e . nevo se disse, mas unicamente
c?mp�et0l!- maIS. ul!l capltulo do �n;tperialismo soviético, queS? d:=lxara de eXIstlr, qua?do os wngentes da, politica expan-SIOnIsta, . �lUdarem d�, atItude, e transfor!ua:em .suas palavras de puZ, etn reahc.ade. Quanto ao maIS, e tudo materialde . propaganda!

Alio· Falante pesado
de 10 polegadas; Diol
verfical; 9 VÓI"'V!cH GE,
com funções múlfiplos;
7 faixas de ondas mê-t qua�e cerlo que alguém da família

tenho preferência por oulra atração rod,ofô-
dias e cvrfas, sendo 4

ampliados; coflirôle de
lonalidade em 5 posi
ções; ligação paro fo

nógrafo, com reprodu
ção de o/lo fidelidade.

'n,co exatamente no horário de seu progromo

fovorito ... ISlo oconlece frequenfemente ... Re-

501"0 (l problema levando poro coso um novo

ródio G· E. tste modéfo é um dos. mais otro-

entes e de maior capacidade da linha
Generol Electric poro 1952. É um aparelho co-

DO z de satisfazer o todos os suos exigencios.

EM SUA CASA!

--- em .,-��-

17 (dezessete)
Prestações Mensais

nossa

queI'JUí.S ..fÜt)sôfo�. .-n-i, POc!t;>l'ln CH

(L·ntr�'.r-Ee :lgora rfJs Estad�,::; lini
d0S ern I.ieno turhHh:iü .:to rr.unÇlo
nlof{eruo ê inqui..:to... rú."l� êlT1
\. ez .. lic:::�n. :-.qlli p;:;"lJ_I�nF�e e radf.<
('lê, luta é é :::it'udjdo pela Ílwom-

Democracia·
Márto Línário Leal

DR. AfONSOI RASE,.

Doutor em Medicina Ilela Universidade (10 Rio de
Janeiro, Medico-Sanitarista pela. Universidade de São
Paulo, Medico-Chefe do "Serviço de Profilaxia da Tu.

berculose" no Centro de Saude de Blumenau
reiniciou suas consultas particulares

-- de

CLINICI
� com

ME'DIGI
INSTA1ACAO ESPECIALIZADA PARA DIA ..

. ,

GNO'STICO E TRAI AMENTO DAS DOENCAS
DOS PULMõES

·

- Aplicação de pneumotorax _

::'2> �'� �

��

Pt.m5. O bom funcion4men�o
do E5TOMACiO E IIffESTIH�

ELIXIR WÊ�TPHAlfN

Atende em quaisquer co
marcas do Estado
- BLUMENAU
Edificfo "lNCO"

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

YA.RMAClA nw
PLANTA0

Al'ha-se de plantão,
de 29 a 4 de Janeiro de
] li5a. a Furmacia "Sani
tas". éx-Fm'macia Ellin
gero ú rua 15 de Novem
hro. n.o 538.

TELEFONES MUITO
CHAMADOS:

POLICIA . •• IOUt
aOMBEIROS 1.148
HOSPITA IS:
Santa IzabeI .. .. 11 96
Santa C'atarina ... li3S
Y:unicipal .. •. •. 1208

Assistencia PuhUca
A' disposição da popu

lação local, encontra-se n.o

Hospital Santo Antonio,
a ambulância de "Assis
tenda Publica", que a

tenderá, gratuitamente,
todos .os caSDS urgentes
de enfermidade ou de
ferimentos graves, li

qualquer hora do dia ou
da noite.

Á3rNJ���lis:
AI.. Rio Branco .. 1200·
Praca Dr. Blumenau noz

e 1178
Bua B. Retiro " '. UU
-0:.-

Impostos B pagar
NA .FAZENDA
MUNICIPAL ..

;) (a.r}saur;)s o'Z) Il!!Pa.:rd;:
OlllOdlU! o 'So:!lU ;)lS� ;)lutu·
-np 'opp..Iqoa OpU;)S l}1sa

.

'S! 'e!P o 'ItU
'tm}'!e.p ,").tnnSYlO::J ap SP.XP.l

NA COLE'l'ORJA
FEDERAL

Durante êst.e mês, será'
feito o adicional restitUi-

.

velo ._"
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r-h""�V_""""""���--;Dr ii Ivo Stein ferreira

-�xxx--

AS MANCHAS de suor saem facilmente, esfregando-as
com amoníaco rebaixado com agua.

.

--xxx--

SE UMA torta, ou comida, está ficando muito dourada
no forno, cobre-se a mesma CQm um papel amanteigado; isto
impede que contínúe dourando-se.

--xxx--

SE A PELE tem tendencia a ser gordurosa, deve-se evi
tar de comer em excesso toda classe de alimentos que tenham:
manteiga, acucar, carnes muito gordurosas e picantes; e ex

citantes como café e álcool,
_·_-xxx--

O BANHO diário, constítúe uma grande ajuda de beleza
e faz com que a pele ative a eliminação de suas impurezas.

--xxx--
A DONA de casa deve ser em certo modo uma espécie de

enciclopedia de conhecimentos miudos que lhe facilitem os
afazeres domésticos. e lhe permitam economisar dentro. do
lógico e prudente. Aqui está um conselho prático: Quando
uma lata de graxa de calçado, ficou ressequida, mesmo con
tendo pouca quantidade, acrescente-se umas gotas de vina
gre ou agua-raz que isto a amolecerá e até se notará que ficará
com mais' brüho: '.

E' que vinha já pert(} .a 'noite fria,
Onde tudo< é niistêrlo; a noite que há-de
Ser '�mpre a voz profunda da Pllesia
Velando qs corações e a imensid:ide. o •

E eis que desce (1<. crepúsculo tristonlli.l,
F,:néhenifo a;.s�ldão M terrà hiteh'a' /
l)'e SOlJl�rás, de silêncios e de sonho.

�b.� s� é �riste' I) creptÍ.sculu, que importa:'!
Ele é' á'mâo carinli6$' fi. alviçare4-a . .

Que aos' caminhos celeste� rios transporta.:
MARIA PAGANO DE BOTANA).

(MARION)

Fazem anQs hoje:
- a srta;· Lisa, filha da sra

Else Frejse;
- -a sra. Ida Piscke, es-

posa do. sr. Augusto. Píscke:

Médico formado 11€1as Universidades di) Rio e
São Paulo .

TRATAMENTO MODERNO nAS DOENCAS
NERVOSAS E MENTAIS - SISMOTERAPIA

(ELETROCHOQUE)
..•� I Ei� u.m lHH�it(l. vestido ma!s

Vestido em Iaíse branca com I "habIlle", proprre para moei

organdí, pregueados. Bolsos nhas, Executado em seda de
.

I
tom claro, tem pala em Iaise

aplicados. O decote é quadra- branca. A saia tem um rec.?r
do. A blusa abotoa de um Ia- te fingindo bolso e três botões
do. 'enfeitando.

CREME MANVui. Para Clt ma",
o melhor que jã se tabrlcou na

Al:nélica •

. CRIME MANVuf. Poro a p.la
Ação trlplice I LImpeza. proteção
e base. Para peles gorduroslls e

sêcas, num só tipo.

C.IME MANVnf.poramossogens
Par" a beleza das pernas,
busto e corpo.

LABORATÓRIO LOU8ET
Rua Maria Borba. 44 - São Paulo

ens tOBvídOtlOS
---_'------_.-. -_-

PROfESSORES
I II 11---'---
I H. E. C. AZEVEDO

,

I Reg. no l\nnistér:lo da Educa- II
I ção e Saúde: Fra.ncês, Português, t
Ilngllês, lIta.t.,mliticll., Estenografia, !
I DatilograHa, Correspondellcilt II
I e Geografia.

. II
IRes.: Alamêda Rio Brjr.neo. II
j Bêco depols da Rua Marabháo. li
I Casa, 89.

.

'II

As nchas cio tapete r����
A G o R A SIM
Compre seus pães e

> $�US (t{)t�s ]}a�a. as festas de
'Natal e An'� NovO! na

•

Pães e doces diàl'iamente.
desde às 6 horas da ma
nhã e, à tarde, dits IS'horas
em diante.!!.llllmmlnUIIIIUlIUlllllumIIUlIIIUUlIIIIIIIIUllnmlllllllmlmmUíIIll'';'::

-
.

== ::

�. lotes em· Presfacõ&s �
I NA VILA NOVA

9

�
I .:: éOMUtú'fffÀGUÂO ÉNCANAOA � p

;

S!",:!_,:, 80' NiiO E' PROPRIETA'RIO QUEM NAO QIJIZER

..

�_� I
= -·-000-- I
==
..._:==

VOCf.: E' QURM ESCOLHE AS (�ONDIÇôES -�:_� I_- :nE PAGAMENTO _- _

;

--DOO--
PODENDO CONS1'RUIR IMEDIATAMENTe, APO'S

�= I
.,

A ASSINATURA DO CONTRATO -

fÊ --000-- =' r T:: OPORTUNIDADE ESPECIAL COMO BItlNDE :: I � \- J
.

= -.- DE NATAL_ =,
� 7J

ª --o��-::;-DE SETEMBRO _ 1893 � ..:.j ...... , '

�. I n f O r m a ç Õ e 5: EDIF. I N C �u _�A, 3 : jk 11ft "

�I:111111"III"""" 111111 III 1111111111111111111110" 11111111111111111111111111" "'�

I
/9
«

..

.:.L.mpel3 da pele! �. �/..
_

.

Os banhos. de vapor no ros- nudo, grande ele papelão que \ Interessante versao do, popu
to são de positiva necessida-I transmitirá o vapor direta" lar "jumper", que tanto pode
de para livrar a pele dos era- mente da vasilha para o ros- ser usado sôzinho, como sobre
vos. suavísá-Ia e ativar os I to. uma blusa de mangas curtas
tecidos cutaneos. Exerce, R-' Terminado o banho facial, ou compridas. 4\,bot.o;t nos
Iem disso, uma notável ação -faca a extração dos cravos ombros.
tônica e rejuvenescedora 50- com o extírpador proprio, fa- �_ ,-------

bre as camadas profundas da zendo leve pressão ou com os

(11'110-ES fONESRE fpele. As impurezas desapare- dedos protegidos por um pa-v= :
. .A. . ." _.

cem, para m?strar uma pele ninho :r.ino.. I SIMPLES E LUXUOSOS II Ifresca e. macia. Depois de extraídos os c�a- I _ Precos Módicos _ IIvo;;, tire o cre�� c�m algodao,
I EMPR�SA FllNERA'RIA IIEsses banhos de vapor são ate. que �ste Siim hmp� e de-

K R E U T Z E .H, li Irealizados duas vezes por mês, pOlS aphque um adstrmgente I
R· S- P I 348 IIe o pequeno trabalho qi.Je dão ou água bem fria. I ua ao au o,

torna-se mais insignificante I Fone: 116$ II
ainda, comparado com o emir-.
me benefício proporcionado à
beleza do rosto.

o r&frigeracJc)r q.U�... tttjJil
O m��rritQ' ein qu'r;diddde:• .,;�.

� � ,. •

,< '"':
•

por' um' mínhfljf)' d� pre�o I'
\o • •

os

1 • ContrôIe automótico de. 10 .t�mperoturos
:2 -I;spáço . p.ár(l gari'qfa,� altas"
3 � Evop�r�do�, ��

.

fó��a de '�f"Í"
,:,�.í"�#d,�. ���a,d�q, d� ��i�r p�;�nc:ia. di

made ln
U. S. Ali, com 5 anos de garanti0

4 • Luz automática
,.

5 -1)?ndejCl de carnes

6-Compórtimenfo de frio úmido PQf(rverd�r��
e legu_rnes

7 - Finfssimo acabamento
8 � D�F6�I!o ind�pendente

de frutas
' ,

�:
_" ,"

tnte.9rcihnente, o sabo�· e as
"." "".' ." .

propriedades naturais. E o que
é ;;';�js .: � novíssimo

i: • ., :'

flHtLCO Eª�6 apresenta uma

série de vantagens sõmenfe
encontrados nos refrig,erodores
d�' alto �ustó!

.

Enfim •••

Conheça-o e veja por que
você preciso .possuir um

.

fHILCO ER-61
pàro armazenamento

:
..
;.

.����������X�����%��%S��������������,��� .'

v
Ponha numa panelinha es- ;, ,BANCO SUL DO BRASIL SIA �

multada um pouco de água � �
para :fe'rver, juntando run pu- � (FUNDADO NO ANO DE 1921J) �nhadinho de folhas de ale- � "

" o. ��crim. Logo que 11 água ferver, � DEPóSITOS (JUROS ATE fi %) ��
tire a uanelinha do fogo e re- t TRANSFERENCIAS ��ceba sôbre o rosto o vapor � COBRANÇAS

_., I �I'que se desorende da paneli�. � ADMJNISTRAÇAO DE BENS 'j.�
n h a, d- e p o i s d e

I�
ALAMEDA RJO BRANCO, 67/75 - FONE 1063 �tl�er untado 11 pele· com. um cre- � -- --- B 1 u m e nau

. tme oleoso. Para que o 'vapor ���,�s:ss";."s..��",,��-x�,,x�x,,�,.
mão se disperse, faça um ca�·

.

- A marca de

CINZANO

Senhores Comercia,tltes.

RECE·BEl\10S
.

BRANCO SECO - COGNAQUE ROSSONI
- CHAl\IPAGNE Th<UCHIELON

.

PRODlJTOS "n '[1 B A R"
.F7R
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:1:1 menos nada mais que
situa- lHO minutos de bom Iute-

ção em que se encontra um ól, uma vez que se reves-
dos contendores na tábua

.

Os alvi-rubros, por seu tem tanto a preliminar, 130-
de classificações, além do turno tentarão presentear mo o prélío de profissio
caráter decisivo de que se ,os gasparenses neste come- nais, de atrativos os mais

ções são as mais reveste o encontro, ou- ço de 1953, se não com um eletrizantes.
pcssiveis. tros .atrativos há que em- lo""

'

Não é necessário dizer prestam ao clássico blume- �1'';''''+'''''''+�����'''''''�*I''''U-<;>OS'o-Ç''''�I��fj''''T��''',j.''§.�';'�§��",����,que ante a aproximação dt: nauensc uma magnificên- $ ii T TU O DE
iào monumental espetáeu- cia toda especial. O ernpe- g DIli! O

.

·d· "H' • G Ilo, encontra-se o público nho dos 22 pleyers, sua dis- 4� nOS" UVI OS 'afiZe.. argao a
esportivo local num esta- posição para a luta, os Ian- �; dos

"

Ddo de nervos poucas vezes ces técnicos que se sucedem � , 05' r5.

1
notado nestes últimos tem- durante os noventa minu- i A r li

I'poso Ambas as torcidas, es- tos os duelos individuais os � rmlnlO avares��m;;;�l�;OemCO���g����:,r ��;���a�\��n.:aí(Jl'��·at��:��� 1 Formado Jjela. Fac�ldaà� de Medic_ina da Unl� ' ...
reunírsa-âo logo mais rias do associat 10n estadual to' lt versídade do RIO de JaneIro

dependencías da praça de
•

dcs estes fatores em})' "'1 -I {li
Professor Catedrático de Biologia da Esco-

o

.

•

c e

I
la Normal Pedro II

-esportes da Baixada, con- zam sobremanen'u um ma- Assistente do Professor David Sanson
víctas de que as represen- tch entre esmeraldinos e al- ..� Chi'fe do Servlço-Otortno do Centro Saúde de
lLções pebolístícas de seus vi-rubros.

.

Blumenau.

I club�s saberão eorrespon- Se o ataque do Olímpico, ider a expectativa. no momento, vem atuando
E é bem provável que na com reconhecida eficíen

magnifica jornada esportí- cía, é preciso "reconhecer
va de hoje, possamos as- que a defensiva periquita
sistír novamente, em to- não é das piores, notada
elo seu esplendor, entusias- mente o trio final- Já a re
mo e vibração, o duelo des- taguarda do campeão de 51
tas duas numerosas legiões leva vantagem sobre a arís
de adéptos palmeirenses e C2 vanguarda palmeirense
alví-rubra. Imbuídos da iormda por elementos no
melhor boa vontade e de 'vos; com exceção de Au
um enorme desejo de 21· gusto, donos de excelentes
cançar a . vitória, as equi virtudes técnicas, mas in
.pes de Renato Benito e capazes, físícamente, de
Lino, bem adextradas, tec- enfrentar em igualdade de ,.

,nica e físicamente ben: r condições os homens de �
preparadas, teem por obri- rfísico avantajado da turma �.

g�ção oferecer um espe- i contrária. �
:l<1CUflotdigno do ='= que

1
Resta-nos esperar pela ,�.

ues ru am nos meios espor- rora exata do mIClO da t�tivos de Santa Catarina, partida, que tão comenta- {0

fruto dos feitos glorio!;os da foi e está sendo, torcen
que obtiveram durante os : do para que acontecímen
ano_:; de su�s. exístenciaA. ! tos extras não venhamum dos Iítigantes, 0 OHm comprometer seu brilho
pico, é líder e sórnente n,;'

,
,

triunfo renovará as e-spe: I Bem cedo dirigilLse-ão I;"
ranç�� quanto á c(Jnq.uist� para a Baixada, por cer- $do bi campeonato. HOJe a to, os adeptos do nosso Iu- tttarde,

.

mais do que. nunca, teból. Isto se justifíca ple- i �necessitam os alvi-ruhros narnente, pois já às 14,30 �de um sucesso espetacular, h�ras começarão
.

as ema-I �9u� os faça ganhar novo coes da tarde esportiva de �
m;lmo para futuras etapas, hoje, com o cotéja de aspi-

.

�
A sua frente, contudo, sur- rantes entre Palmeiras e §

Rua José Loureiro, 419
I �
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ÇAS DA CABEÇA.
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Gabinete de Fisioterapia
HISTIJRI ELETRICO (para operações sem

sangue)
ONDAS-CURTAS (Ultraterm Slemens

modelo 52).
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INFRA-VERMELHO
AEROSOL (Aparelho In-

glez para nebulisação no tratamento tIas sínn
síntes sem operação). Blectroeoagutaçãn,

Diafanoscopia etc •
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OAS PERNAS! cura!l sem operação
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CORAÇAO, PULMOES, RINS, BEXIGA, !'IGADO
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Como transcorreram as solenidades ele encerramento cio concurso«ÂNaçjo-R. Aragf)õía»
Conforma o prescrito em ta dos resultados gerais do

suas bases, encerrouse dia 31 concurso, vencido' pelo Pay
de dezembro último, o eon- sandú por larga maioria de
<"\11'510 instituído pela Radio votos. faltam, ainda, os resul
Al';l�: uáia, tle Itrnslluc e 1)('1' lados vertfieades apenas na
<,sito ,i01'11:<I, llal'.t escolha .1... úHih1ft ajHU'Ut;:lO, os quais se.
cluh!" '" dos ,iln:atlul'.r,S mais pu- J':"in iflSeri(�'l!> em lIotil'i:írÍlI
pulares c{:Hlhela i'Ítl:id", ('s!l�eial, (iio !ogn, ii recehamns
I·;mhuht !l IHIUlit'i(t:iin .iá [(�i- Iltl llnSJ.:ll C'tIl·l'I'�!l"lltl{�nte em
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Casa "A CAPITAL'� por tação, rasgando J_)al\:d�!�Hnente
os caminhos de auto-tnsuncíeneta
econômica". E"tas palávras são ct
tadas como prova de que continua-
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