
ses &

às expensas do Tesouro brasi
leiro. Não se pode Ser mais
duro, no tratamento dispensa
do às autoridades po poder fe
deral, aqui. Partindo dessa
tese, b "Times" conclui que
os dois mercados o brasileiro
c o de "Front Strccí.", são
ambos fictícios.
Há um corpo estranho, de

terminando a elevação das co

tações. Cessada a íntervcn
ção, a agua voltará ao seu ní
vel. Continuarão normalmen
te os fatores naturais a exer

cer aquela influencia, que a

presença do governo deturpa,
no momento, Para o "Tir.les"
o quanto atua no sentido da
alta, significa elementos ar

tificfais. O que ocor-reu, e o

que está ocorrenôo aqui, co

mo quebra de safra, perda de

:florada, desaparecimento do
café de zonas paulista ínteí

ras, broca tambem no Espiri
to Santo, elevação do custeio,
carestia da vida, êxodo rural,
com a consequente carencía
de braços, nada disso se deve
tornar em conta, para apre
ciacão do valor cm cruzeiros
ou dollars do nosso artigo de
lei. Lendo o diai-ío novayorki
no, tradicional amigo elo Bra
sil, se acredita que ele passou
a ser editado 110 Iran ou em

Paul Penang, de tal modo dís
tantes se acham os SPUS artí
culístas das realidades e das
necessidades brasileiras.
Mas admita-se que ao "Ti�

rnes" assista razão. Que haja
café à vontade, no ínteríor e

nos portos, Que os vendedo
res se encontrem aflitos, por
colocar já as suas safras, En
(Conc�ue na 2.- pâgína,. let.ra. A)

S, PAULO, 22 - O "New
York Times", o grave "Ti
mes", deste lado do Atlânti
co, está também fazendo a

sua intervenção no mercado
de caie. Para esse novo' ma

nipulador .

dos negocíos do

café, a alta recente seria, uma
manobra artificial, produzida

duas
TOQUIO, 29 (UP) - Os delegados comunistas às conver

sações de armistício começaram a demonstrar atitude mais
inflexivel em suas exigências. Na reunião de ôntem, os verme
lhos declararam: que preferem .romper definitivamente as.ne-

,

goctações do que ceder na questão .de litnitar a construção de
aeródromos na Coréia. Por outro lado, os delegados da ONU
apuraram que quatI;ocentos e cinquenta prisioneiros aliados
feitos pelos comunistas, morreram,

armas atõmícas Ambos USo delega-'
dos declararam' que o mundo ii

DESARl\-IAlI-lENTO GER.'\L - Fa- vre deseja a paz, roas é obrigado
la.ndo perante a ASS�Dlbléia Geral a rearmar-se devído a ameaça de
das Nações Unidas, reunida »m a=ressãe sovtêtíca.', Pediram que

.Patis, 'os . srs .. De'an Acneson (a todas as nações estudem cUidtLlio

esquetila); secretári{) de E,.�í�dn ""S samente o n(}vo plano d? deSJI,una
'EstadOS Ulli.dos,. e AnthQ��" Ede'l, .

mhii.stro .do. Exterior. da Grã. BT'"

.t3.lirui", próvuseràill a" inspeção ,,'�C

las.'Nações Unidas de todos 'os nr
<mamenws 'mundiais, inclusive

Churchill embarcará para
os EE.UU. dia 4 de janeiro
SF�A ACO�\fPANHADO PELO lHISISTRO DO EX
TERI()R SIR EDEN - NO�[ EAÇÃO DE SlTBSTITilTO

neíro, o embarque do pre,
miér Churchill COB1 destino
,a Washington Clnu chill via

jará a bordo do trunsatlan
rICO Queern EÍizaiJf:'th,

ULl'Il\fAS PROVI·
DENCIAS

LONDI1ES· 28 í\JP j
O primeiro ministro ctur

nevrna ,
chill eonvocou para hoje u,

'Pepois má; reunião do ú:ryinet>e, a..

VIAJARA' A BORDO no

({QUEE�1 ELIZABE'rR})
LONDRES, 28 í.u::"

del.:0l:::ados ahat..i;;t:: na ob CAIRO, 28 (UF) - As autorída- tâ t- � Es .a marcauo ,.;d.•·.. sex a.

5 ,.•. 6'
'

-.
. '. ,

.

tenção de Informações sô.. des militares britânicas instruiram �

oa10··I·oelnr·c
....

o·eX'lh3o" r''e:8'ss"0'10':"I"r'a" ��� �b�t��a�e�!�il��Si��j!; gª:t�P!��1��lC��!iifr���� MISSIO��R���JR:5��
'F I d--

_-

d. 'nomes não figuram nas Iis- trs os mesmos. Por outro lado, in- HONG KONG, 28 (UP) - I -.S-.CO nue ear e gran e

a ·0" tllre'00-'0'
.

Ia'c"1·00'ai' '.do·.... p,,1'.'0' �::t::�e:�:::e�:o:��o:: [r:d�:l���"a; :�:t5���:A�; �:��;;ri�;�l: t���;�;!�:Jt!: I ! _. -t
.".

o Bras',a' I
-

Sr. Winston Churchill
.

lher. Ismailia é tida como a cída- síonárros espanhois foram presos, !va or VISI ara fim de tomar as providêuconsiderados CD de mais rebelde da zona de Suez. em diferentes pontos da China co- J � ...

desaparecidns As

€V--l
ATOS DE SABO',rAGEl\l rnunísta.

11 \1, eías finais' antes de partirtno 'C... ��. CAIRO, 29 (UP) - Um porta- HONG KONG. 2<' (UPI - A •

b
•. ,

'ã d P Ild plicações eomurrístas, se- voz n�ilitar b�ít�nico de,clarou que
I Ci;.r�e ,de Apelações desta colonia

I RIO, 23 (Merid. - A' res- "Desconheço inteiramente para 03 Estados Unidos.
'rlmlverla a armlRlll.ç • .'. .

a.r I .undo as ouais a maior t�rrorlstas.e�lpClOS contmuam rea- b"l..amca reJe�t(;)U o ,le�curso apre; I peito da próxima- chegada de a vinda ao Brasil de qualquer ASsim espera.se oara a tar,G
_ g '1 lizando atívtdades de sabotagem Transporte CIVIl Chfrrêsa. na ba-

. . . ..

tí t tê em JaneIro
' . -'

RIO' 28,,·(Meridion,al)
.

-I Na verdade, a missao do parte dos norte-americanos ha â� instalações ferroviárias e ser- talha legal contra o governo co- dOIS cientistas norte-amerrca- cien IS a a orruco de ou a noite a nomeação
"Reas;rimirei a direção do I spr. Dantoán C�etlhO fr�nte ao víam morridos p<!r não _terfem ��1�� g:itã��S, potâvel utilizados :��t:\iÕ����Co�;a ie°s:;b:.ea���: ��s,p�:����:nt;ísiC:�, �epn�� Pp��f�:�� i���a:�n;:. l;�illi� do novod c��m,_la>nda.llBt"......t��:-PTB animado pelo mesmo TE, ser mUl o maIS eom· ba.bituadó ao cInna, nao o - - - - - - - - - - - - ln linha aérea é presidida pelo· L tt premo L' lca r rI.

<.

t

II
del'cada de ve� <..'ue (, .

r'A general norte�americano Claire fessor Joaquim Costa Ribei- ni,' o mestre Cesar a s e as o
_ � '1 a l ..

propo'·Sl·to qüe onen ou o sr...P. exa e. 1 '. ..., onslode'r da" c·�n·l'"'· "'a "PRESTE A1'T'VrrIO 'd d T t
Tr b Ih ram c a .>l' �. ',T '" ..... ....� Chennault, comandante dos famo- 1'0, dl'retor da Dl'visa-o Técnica mais um dos descobrI ores o cas na. M.alaya. amocm

Dl'nart Dorneles ao con.gre� o ex-titular do a. a_o pro-. 1
�'l

d tisfatorias. De {{na quer CA.MPANIIA BJ..Ull1E :;05 "Tigres Voadores", Este ainda
e Científica do Conselho Na� meson pesado, v.ir�o ao Br_a- deve":; ser desi!2'I�:;a:'o o -."'U'gar, ,sob a gloriosa legenda, mo.v�rá a harm�nu:açao .

o nnrlerá anebr para o Conselho f S
La, -�

• - . .,

toda'''a' un°eI.lsa mass.a qu.e.an- Part.ldo. tarefa .tlda. como lr� NAUENSE DE AVIAÇMO! Privado Britânico. cional de Pesquisas, disse: sil devendo lcar em ao
b t·ttt d P' '. M'

1 t O modo, essaS explicações r.§c Pa�lo, O professor não é � 1 1 O O l'lm'�1l O rA 1...
seia por uma vida melhor e reahzfl.ve para mUI os•..

sr.

Id.·cl"onamento de' 12'/- cientista atômico, mas sim mstro durante .�:a �msen.
que confia no· presidente Ge- Danton Coelho está aglOJo IJoderiam ser apti�,l(.lrtJ aO$

_ 1 d d' 1 t' t
1

.

t'd d z'guamento
- __ o

um físico n�lc ear. e gran. e da· ja que o S:'U SUll;'; !lU o

�l�o�aégoa:;�o.dec arou o �r.

��s��!�!%��O���:!:!à��r��2 ��i::::�:�eSU1:t)r����� j,,·.ftulort·zad·a pelo go.ve·roo a II·slnra. dei :����. �1�e:�fz��ã��b!�ut a:� ef�.tiV?J qU�r€�'l1vl<ni�ro d?
JIII � - ...... ,--- ..- - -:- �� b' d 1

-

Em parte
-

desses sul-coreanos Congresso de Física, progra- ExterIor_.�! -{ LeIt-.: . evera

--, 'ftes, em usC;a .

e 50 u�oes.
•

mado para J'ulho e patrocina- acompanha lo na VIagem.Minas GeraIs·e· no RIO, Gran- ,

l�;!l��:��D��r.:;'�l-E :;:;�;;;;;::: loutras farinhas Jlanilicaveis ao trilO �E!it�:!:���:�,;��i� Pune,ça-o- dOs--
-�-

nos o sr.. an on oe o. que
t'd d responsáveis im- I' .

pretende. visiiar os ·Estados aU orl a es.
.'�. O

.

- -- Os convites para a reunião
'Bl""''"'\ :. p

at�ngidos .por d�vergências n� \�?rt:r °x�s :�p�r1��t��a. do RI·gorosa f.·scalizaca-O sera� manll·da pelo S.EII T. estão sendo expedidos e espe- ....
' me S a r lOSselO do trabalhiSmo. A pn- Ire or.

o refeito e de- iii ramos contar com a presen- �,I�1\�
meira visita sería a �ão f'au- ass�l<.!. com ,P , d 19u s nomes de des

. ��i?d:r����;�:e ��:h�, p1:= â�r�up���bi��a�:ll�� �;tUi�l�� tura��Oia��:e��dirigO �::Ud:���!�d;a����:�a!t��ãv�i:,i� 'I���ç��st:ed:��!�;��
à

�X:�l- i!qu: ::o c�mpo da ciência.
-

f.;�!:�!�. f a I tos o S
sidente Vargas, conferenciou portar .aquel� mel'c��o"',_m da texto do decreto é o seguinte: ! Art, 6.) - A exe::nça.::l, lS- -:"llIIlIIllIIlIlIImmUlIlllmmUmW __ o -

demoradamente com o sr .. Argenhna, afim de .1.uZCl' face Art. 1,) - Fica o Ministério da Agricultura autorizado a calização e,mec1idas detern�i- :: A S MA:; -SÍio- Paulo, 28 (Merid.) - Se�

Dinart Dorneles. Quinta-fel- à crise il!evitável que sy e�- instituir, em carater obrigatório, "mistura de farinha de tri- nadas. por este
�dec:C'to se�.a_o :: :: gundo declarou o presidente do

ra, tO.ín.arâ posse. da 'direção pera par.a os meses de Janel- go com outras farinhas pa�ifi câ,reis, extraídas de prodll- exer<;ldas pel?_ SCl:vrço de .J).- :: Voltaram os afa- :: T'b I Regiona1 Eleitoral
tos apropriados' pansao do TrIgo' = _

rI una, '

do PTB; ro e malO.
..' A' t 7) _ O� cas)s omis- =

• •
:: . sobe a 530 o �:l1m� ·'r� de me-

.

- ------------__;----- Art '») -A percentagem .1570) do total da farinharle r._. "

1 M'
= dos C(\J")'\prlltl =!sáriosqueseraor,mldos p0r

são.ció...oa,l.a pe.lo llresi�e8t.e . ·Gelulio ��)êl,�:i�il���;:;� ;tJ�r!:;p,f���:�ª���: ����::����l:�Ei!grj: I �:s EIJFIN"O'E Bo�: 11���;�[:r:'cl��rd��'�:;l:l��;�:
Art. 8.) - Este decreto �n-I= h' AI h =\mero comple�n e, mc U;:,lve,

.

I
I' I

J' fi I
de Expansão do Trigo. dcteL'- são de-licenças" para .aquisi-

trará em vigor na data de 1= rmgtF, eman ,ã :: nO'.'ent2 preSIdente:' de mp.-

J'fll'as' 'a'" e"I' que c'rla o'" orl· ·onu' arl���:t�n�fa:,c��d�i���ni��li��='fção �u venda uz trígo.
sua publicação, :;mllnlllllmUllm�1I11111mlmmh;:I,"�s.

.

.

U
..:_ '. '. '.

'.

•
.

.

..
, l��t!� I�O�e:1�;/ea��tfa�i�: E;t��� !·)AgriC�lt.�!.�üb���H�â __�=_=='íiliiliíJIIII'!IIIIIIiII,nlJlllnl"lliiUíiililllllji"í"111IIICIlIllI!l� '11" ""��'L!mll'III:' 'tllllmí.mlllmPIl·II11:!IH!m�. Traz Ine_tavels beneficIos 81 ,OY8lnl1as a serem utIlIzada�,.

'i' 1'11 regulamentaçao para ms- A.

RIO, 28' (Meridional) - A lPolicial, .êste oferece gara�- _Art, 3.) - P_ara, a fao.r <:c�= I o _ _

-

pro}1l)sito da lei do presiden- tias ao infrator, sem desc:ll- çac: de �oce:,: bISCOItO .. , pP., t":_1 EXPHESSO -

bdi' d f d b"
-

te'Getulio Vargas,. criando o dar-se da defesa do consu- l�na, pao-d�et?- e

outro�o��;ál' BLUMENAU-CURITIBA c tendo sido nomeada distri ui ora exe uSlva as a ama as· 'lel" =
Juri Popular O' delegado da midor que no caso é o povo. autos eSp'e�Iahzados'd ld i

. End. Tele .... · "Limousines· -

!( O P p
�-

Economia�Poí)Ula:r, sr. Fer- V:_ivíamos sem �ei especlií�ca s,:�pe�:�t�ad: ��t:"a:e a-. AGE:"lCI •.\'"BLUMENAU -

D U R·'
. . r'f" ::

nando Schwab, disse: . . sobre a .economIa
. PEPu aI e 1'1 a I -', Rua. 15 de Nov. N." 115 :: elefas alemãs «( 'àii1 .

) � ,'o E
,

.:; advogados . tubal'oes apro- Parágrafo único _ A qUlln-! FONE. 100�. - �o,,' =
veitavam sempre as falhas

tidade de farinha pur'!. não
.

PRE90: Cr$. !').'\'� t d o·Vale do Itaj'a'l comunl'ca ao'- seus distintos' trague zes =

das 1,:1s :.t';l:e nos a�pa1"avam podel'á ultrap.assU! o limjte \ AGENCIA CURITl-"�
- para o o , I.' .

j • ª
�:�! ���:�����t�:. iJ�m�!leg�� máximo de qumz·:! por cento Rua 15 de Novo N,{l1l23 :: e Amigos, que já recebeu a 1. a remessa das mencionadas bicide- ê
�f�eií�� �����ss:,uiti�osvcl; �_x-x-:r;-x-X-:Z: �:z:..;_ x -�-X-:l�. tas para homens e senhoras, as quais encontram-se em 'exposição �
legais, cheios de provas, e Vl- �. � B" E C'· ·0'...... 81 d C T

-

m��;o��i� ��i��;:ab�aPi�i � .. i na sua loja, à Rua 15 de Novembro n. 8 - .,efronte à ia. ,8- ::

d:�li�S�tg'!i��cf�!����ÊI: _
lefônica. . Preços especiais para �evendedores.

traz beneficios incalculáveis Di Z... .. d
.

t h F' I
-

.�

ao .povo".
. e annD8s ..a

.. eu se or orme FiIlUlmlllmummllllmmllllmmumlllllUUlllIIlIIUllIllímmllllumlUllUllllHlllummlllflLHlmlHlIHm;;

.1\.10, ·28 Üvrerid.) - O pre
sedente Getulio Vargas deve
rá falar pelo radio a. toda' a

'N:::ú;ão, no próximo dia 31, ex
pondo as realizações ik.st.e seu

pIimeiro ano de govecno.:

Receberam
ordens para

a br ir fogo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Pr�paT!.·
'O futuro de
seu filho

.

ExlravloQase'I ..' t d� .�"

I :3i?gmHla·h�lt:",.t li: ,r�1: ,Li l!ll';"
1 ,naIa contenão .' nrl1pas c' dl

I Vel'S(I_:; objêt_oS, nà área do lIo-
f tel Sao' Jnsê.;

'

.

I
Pede-se <111.e11).:ly encunt�(l�entregar na Casa y oues ao �l.

Braz .Wanka, ou 110 Hotel Sao
los;;', que será' hem gl'atüica-
do.

Aluga.�se
quarto mobiliado Informa

ções com a Vva. Mm garte
Blohm ou na casa radio Blohn
.Alarneda Rio Branco 36. .

1------- -

�

:\;Aluga-se
.

�
.Junto 1 sala l?�ra esedt1rio:1e 1 quarto. para êl:ornlll'. Com'

agua corrente ver a tratar
rua Itajaí n.o 321.

IOFOSCAL
(lodli·fósforo·Cileio)

(J tcmoso
fanico'

nervino 6

muscular PROCURA .. SE I
Uma pessoa com .pratíca .pa- I

ra Seção de Pecas' de

Aut01110-1veis.' ,
.

Oficina Artic Ltd� Rua '7

I de "'mnbr. 47�Blum,nau. .

,

Precisa ..se
DE UM RAPAZ de bôa apre
sentacão c bem educado, para
trabalhar na Agê,ncia do

. Um produto do

LABORATÔR�!l liCOR

DE CACAU XAVIER
S. Ao

- -

V-E-NOE •S EB1'lm-e_ 'I'UM LOTE no Jardim ,

nau. - Informações com o

51'. MAX PRinSIG.

. DR. 'IVO -MeSIMANN "I,'

.

. Cirt(:rgfã(l-DentlSt..
, .. .

� , !f".....�.. •

nua 'são ,p�uio N.· 2980 '� ,ITOUPAVA SECA
�'BLUMÊNA1r'-'--

evitar um resfciado é tomar' o

Cognac de Alcatrão Xavier,

que atua como preventivo das.
infecções brônquieas e

pulmonares, desinfetando e

fortalecendo os órgãos

respiratórios. Anticatarral t
expectorante e sedativo da tesee.

'''I>< .:
, .�
llentista Prato ;L10. .·'i

__ COM ,'20 l\NOS ,n'E CLINICA- ",

Especialista em"Dentadur<!,S Anat.omicas
_ l"ON'TES. EM ACIULICO.--

Rua :são Paulo' N, "2938 - ITOUPAVA $ECA _MOL#E�SE COMO UM 'INTO,
�

MAS TomE O

COGNAC OE A1.CATRÃO XÁVllilt

UM PRODUTO DO

llB6RlHÓfHO XAVIER S. Ia
•

LICOR

DR. ARTHUR:BAtSiNI'
,

'

A D V O-iS' A D"O
DEPOIS ... só mesmo
Contusões. luxações, mau geito,
torcicolo. dores nevrálgicas e

reumáticas são pro'ptamentê
aliviadas com apllesções de Gelot ,

GebÍ estimula oi circulação ii,;

...tempera os músculos faiigado;s.

k uuR,lOGO PA�SÃ ijüAHüú
'�t ji'U�Á enol..

) ;.

'* .11�_ritvlÚJTO DO t.ifOlU'fÔXiti i..K:Oi\ Wi C.i.CAv X ..VIU ii, Â. '*
;

\
l,

" <."

-I
Correspo dente_.

PRÜt}llRA-S� 1l�, Ói1!i re'i!i('âo próyil'ia, para corr.espOWlen-

ciu portllgu&��", "

.' .

orerbs e preteusães :\ EXllOi't:tU!H'lI f'ãtai'inen?i? de F'ii

mos S. A.. - TII\-lBO' - Caixa Postal. 15.

Praia de Camboriú
VCDde-sc' lotes DO

pouto da praia em frente � ilha

Informações HANS TGENJES
Rua Paulo Zim mermann, 121} - Tel. n�.7.

melbor

lulo Viação Rasse
.Ó: ,A V I S o ..

'

Avisa (Iue já estão circulando seus novos. eoníoetá
veis e luxuosos ónibus, oferecendo U máxime de con
farto. Com Agência nesta cidade no Hotel Holetz.

SAO 08 SEGUINTES OS IIOItA'RIOS:
I'AUTIDAS·

BLUMENAU
A;�; fi, 9, 12 e 15 heras

RIO DO SUL
it'tl 6, 9, 12 e 15 haras

"i: não se esqueça"!!!
PARA O CONCERTO DO SEU RADIO SO° A OFICINA:

RADIO.FUill!
GRANDE SORTIMENTO EM VALVULAS AMERICA.
NAS E EUROPE'AS.
- PEÇAS E ACESSORIOS, RADIOS NOVOS -

"_" SERVICO RAPIDO POR PREÇO MO'DICO u_"

-Rua 7 de Setembro, 4 4 9

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

li VIAJEPELO "EXPRESSO RIO DO TESTO" II
: I Que .proporcíona conforto e segurança. Saídas II'lj de Rio do '1'esto 6, 7,45 e 13 horas. De Blumenau 1,1li (dérrorite A CàpÍíall 9,30 -- H,30 - e 17 horas.

f Registro � Civi I
1 '

'

, '

GETULIO VmI;RA DRAGA
� Ofl.ci;ü do Registro (li"il �

Faç-o saber que pretendem roníea Goedort Pinheiro. ��a,
casar-se: Genesio José de OE-' doméstica, filha de Hercíllo
velra � 'I'eresüiha Hode.:::!{(=�', (;O�ltÍllho e de Lav�na Coutí
naturais deste Estado, sotteí- nho.
ros domiciliados .:_ restdentes Fai:9 saber que pretendem
nés'ta cidade. Ele, tecelão,:fi- casar-se: Bonifácio Peixe e

lho de José Machado Filho e Donilia Bemvinda, Gonçalves,
de Lusia Maria de Ofiveira . naturais deste Estado, soltei
Ela. doméstica, fifna de José ros, domjciliados' e resídcn
Hodecker e de Elísabet �-Io- tes neste Distrito. Ele, operá
decker. Si alguem tiver co ..

[ria, filho de José Peixe Filho
nhecimento de existir algum c de Anfonió:. Eranclsca 'I'or
impedimento .Iegal, acuse-o bis. 'Ela, dorilé�tica, filha de

para os fins de direito. ' l'vian .•el -,?-ntonlG G:0n�alvcs e

Blumenau- 24 ríc de' de Bemvínda Maria na 'Ccn-
zernhro de 1951. ceicac. Si alguém .tíver. co-

'Faço saber que pretendr-m nhecimento de existir algum
casar-se: . Longíno Pínhcírc � impedimento legal. "acü:Sf',-Ci
Nair Coutinho,' nàturaís {'�s-! para os .fins c1� direito.: ,_. ,

te, Estado, domícrliados l' 1'e-1 Blumemm.:n di? dezembro
sídonres. nésta cidade. Etc, cip 19[> I.

'. _"

motorista Jilho .de Hercilir. .

. Gétuho Vlelrit Braga:Venàllei�; Pinheiro e de \le-· Oficial do RegiRtro Civil
.1 -:

� .....-. � �_..
•
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IISofre? Tenha te1I � -

.

ESCREVA PARA A CAIXA POSTA�. '912 �I:: 8aO PAULO. =
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I!Dr.. Carlos .Henrique·Mayr II �.. CLINlCA GERAL.
. ª

.E DOENÇASDE SENHORAS - PARTOS- RAIO x§
5 - Il\TDAJAL -- §-

-
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�I :5: VARIZES E ULCERAS ::

lÊ DAS PERNAS: curas sem operação 5
ª DISPEPS�AS, PRISÃO DE VEN'l'RE� COUTES, ª
s Al\lEBIANA, FISSURAS, COCEIRA NO ANUS ::

,1.� 'CORAÇAO,-PULl\fõES, .RINS, BEXIGA, FIGADO �.
'fê ,--- DR'.A R Y T A B O R O A-- ª
Is ...,..;,_._,.. ME'DICO :ESPECI�LISTA_ ª
ri

' Clinic� Geràl de Homens. M'ulher�s e Crianças ª
I ª lTOUP,AVA SECA: 9 âs 11 e 15 a;tl'i hs. BLuMENAU 5'

� i'illllfllJinmt,ni,jli,"IIII1I',I",nnll.lIIIJUI"urlllurllllIlll.,llllfllfllUllfh

I Clinico Médica Homeopatica
,

!
'

-_ DR. MECESLAU SZANIAWSKY _

Médico do Hospítal Nossa Senhora da Luz
Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 � FONE 2665

I Residência: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529.

C II R I T I B .A - PARÀNA'
Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS

\ Doenças da pele: Eczemas, Furnnculose, Coceiras, lYlanchas! Espinhas, etc. - Glândulas, Falta de regras, Excesso, Flo-

Ires Brancas, Frieza sexual, Impotência, Esterilidade, De
senvolvimento físico e mental, etc. - Doenças crônicas

l em geral: Reumatismos, Varizes, Asma, Malária crônica
---'-'--- He'lJolOfllOidas, etc. 'I

I. t1:TENÇAO: Consultas em Blumenau nos dias 26 a 30 de I-�-'- cada mês, uo HOTEL HOLETZ __'--__
1---.. �-

.' "_"
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Constitui êste HCa�eion�iro". uma reelasslfieação cl'ít!ca, \r
na poesia popul;1r do Rw Grande do Sul; COlJ1 a esci�lha dOS ."
';textos recáindo sempre sêbre a prol:hl!,:ão considerada origi
nalmente gaúcha ou evidentemente adaptluh ao peculiar ean-

to popular gallchesco. '

Na introdução a 'esta obra,' escreve Augusto f\fayel': "(J
texto que apresento baseia-se num _trabalho preliminar de co--

tejo de versões eonhecídas e escolha da versão menos deí'ei
-tuosa. Não era possível reproduzir slstemâtíeameute todos os
.confrontos; à direita da versão es,eolhiila, vez que outra dou a

.íudícação do confronto, no caso de variantes, entrelaçamento
'de temas ou prováveis modelos portnguêses, com a intenção de
apontar a necessidade de pesquisa mais a fundo. E' claro que,
tôda a experiência qne tentei, lill1itada a uma eolheíta de le
tra de fôrma, com raras exceções, traz um vício de origem. de
vidQ aos próprios limites que a determinavam: do Ilunta de
vista folclórico, só .a verificaçãD direta na tradição viva dos
cantadores e gaiteiros poderá definir

-

o alcance da crítica eru-

.díta, iniciada por Koseritz". .

" "

Foram tomadas como fontes principais desta coletânea_a
"Gazeta de Pôrto Alegre" e o "Anuário'; de Graciano A. de
Azambuja e o "Cancioneiro Guasca" de João Simões Lopes Ne
to. Serviram-lhe de fonte subsidiarias o "Cancioneiro da Re
'volução de 1835", de Apolinário Pôrto Alegre, e o "Ensaio SÔ
hre os Costumes do Rio Grande do Sul", de João Cezímbra
Jacques, além de outras obr�s indicadas na \ibliografia..O "Cancioneiro Gaúcho!' de Augusto lVlayer, agora lança
do pela Editôl'a Globo, está divWido nas seguintes partes: In
trodução. Motivos do Fandango, l\lotiv6s de Trova e de Des
.eante. Motivos da Guerra dos Farrapos, Poesia Gauchesea- Al
gumas Notas, Bibliografia e Suplemento Musical. E' êsse fi es

píêndído livro que vem enriquecer a Coieção Prnvineia, da E
ditôra Globo.

--- --------- ------- -----�---"---

menino.
_ Maria Elizabete é o

nome que receberá na pia
batismal, a gl�acio�a meni
na que veio encher ..:ie are

gria o lar do sr,· M1Jadr
se-gp.rado, dd. gerente do
Bá,ncQ' do Comereio e In.

custria de São Paulo n<A"l
f!�dade, segunda.' f-eira ultí,
Illia., dia 24 de Dezemneo.
- 'I'àmhern o lar do La.

sal. Cirilú;·Wa11y ?:,helss' Ji.

eha-se enriquecido .com o

advento de um sraeicso e.J.
-

••:t- '
....

-7":al gémeos, occrruro ara <!'

desté-mês. no Hospital "San-

BLUl\fENAUENSE HE .'\_
XlLIA A CAl\'IPANH.<\
BLUlVIENAVENS]!:! 'A fi

VIAÇÃO! .

r'plfõ',Rm°ê)il
E!>,!�=_!!1de:' Stueber I

ESCRITAS AVULSAS (mesmo atrazÜ�:ls) i
ABERT1JRAS E ENCF.BRAMENTOS DE E§CRI�

Ii��ISrttOS DE FIRMAS

.

�
:

CONTRA'tOS, 4LTEBAçOES DE CONTRA'I:OS
e DISTRATOS DE SOCIEDADES COMERCL41S

_ nECLARAçÕES Dl!} RENDA
'

LEGALlZAÇAO DE LIVROS COMERCLUS; FIS
CAIS E DE EMPREGADOS

Ganhe tempo e dinheiro confiando os seus
serviços por nosso intermédio

Bua 15 de Novembro, 642 • l�o Andar· Sala LO 5
� (Edificio do Banco «INCO»)
i[�:4. . if"'Q"CI'_l1?GICQ! • ';COi... J 'CICtIz eU••

1 In. Papular
A CRIAÇãO DE ANIAIS GIGANTESCOS

Sabe-se desde algum tempo que se podem obter impor-
tantes "transrormações IJ.O reino vegetal, mutações essas bas
tantes signifícatívas, pois concorrem- nu aparecimento de e

xémplares-de gigantescas e incomuns dimensões. Nesses espe
címes, o númer-o -de cromosomas se vê aumentado, recebendo

,

assim -O nome de "poliploídes".
A presença desses poliploides é pus

sívéí de ser indicada com o emprego de
varies agentes físicos e químicos. Entre
esses últimos, o mais estudado é a col
chíeína, alcaloide extraído do "Cholchí
-cum Autumnale". Em 1!l48" o prof,
Gosta Haggqvíst, de Stockolmo, conse
guiu manter numa solução de colchicí-

_
na ovos de rã na ocasião de 'serem fe1'-

tillzados e- obter assim gigantescos exemplares de tais brata
quíos. Prosseguindo nas 'suas pesquisas, o mesmo cientista.
em comparihia do dr:' AHan Bane, aplicando a colchlcina em

'{!:,elbos alcançou grande êxito no que se refere à obtenção de
gigantescos exemplares. 0s elementos fecundantes machos e
,ram misturados com a referida droga e utilizados na fecunàa-
ção, Dessa maneira, alguns dos resultados obtidos, em vez de
apresentarem um patrimonio cromosomico de 44 individuos
- ou seja 22 de origem feminina e 22 masculina - possuíam66. Os exemplares de coelhos assim obtidos pesavam o dobro
dos exemplares de identica variedade. _,

O prof. Gaggqvíst est� prosseguindo nas suas pesquisas,desta vez com porcos e galInhas. Dessa maneira, é obvio a ím
portancia trazida pelo emprego da colchicina e de outras dro
gas ao vast.o campo da eeonQmia, podendo-se luesmo avaliar
o que represe:ntar,á q_\\ando a nova técnica :fór utilizada eu.
maior escala,

<

HORIZONTAIS:

--�.----�---

NÃO empregue mu':�o S:1, dob alde e .passe,o -;'ovamen.
palio para limpar a banhei.: te só com sabão. em toda a
ra: é desagradável uma ba, banheira, azulejos' e torne:.
nheira áspera e sem orilho lias proximos; torne a: .avar
Para a limpeza da banhei. o pano no balde e passe
1 a, em primeiro lugar, não mais uma vez sem sabão:
,;1'a a tornelra, tenha 'ao por fim lustre COlL1 um pano
lado um balde COlY.. agua lim seco. Se houver falta de
pa-. escova macia, pano, - sa brilho em alguma' parte do
bão e um pó de limpeza esmalte da banheira, é ,;;ina1
muito fino ou _f)&�l� na CCIll. de qUIB não está bem lim
posição da qual nJ.�· entre _

. po. �:·�';·i�1
areia.. '

..*�1t: Não deixe acumula- limo
I Esfregue as manena,s qHP, nos ladrilhos e azulejos ao
houver, lave o papo }!â agua redor da banheira e do chu..

que poem .ter. Havendo li
mo.rem qualquer lugur, há
a proliferação :apk!� de

Conselh(ls�l

ROCHAS FOSFATADAS, NOVA FONTE DE' URANIO
Não é de espantar que DS físicos t�nham declarado .que aComissão de Energia Atômica conseguiu encontrar um meiode obter nrani9 da!>_ roc.b<!s fos�atadas. O uraJlio entra na com

p-ôsiç� (lo -fosmt� i'ertilizan.te_:- Foi Jesse Johnson,< ger�nte de
material da refenda CmnIssao, quem

- -

fez a cOlllunicação: perante o Sub-C(),.
mité Agricola, sobre as possibilidades

I economicas (las rochas fosfatadas co-'

I
mo fonte de unmio. O pró_cesso :usado

- pela _Comissão para extrair, lwil1leirQ,
i ao fosfato; e em seguida ao ura�io, na�

,

-ural!:nellÍe, ilão foi revelado por ques-,

tões de Grdem militar. E' certo, porém,
.

-

que não é de se esperar a extração do
llranio das rochas fosfatadas se Q fosfato ..,nã() Iôr um fertilizante indispensavel à .ag'rieultul'a, justific;tndo - outrossim Q! al1�'oveitanumt_o do ur�io. Além d!) mais, a -Coi�:lis5ão Ílão �c�
�eli)íl .a quantidade obtida de 100 tomiladas de rochas fosfata

- {las. Sa-�e-se, contm}o, que o lotaI n.ão "deve· ser nwitó elevado.�1J:uÜ'a:Jélameute ao our() e ao e{Jb:r�, o u:ranio não ocarTe'em. .,li"
, tat:o.JliU',o na Ull tt;-reza. E' ,ele. l'icuperado tIo oxido de uranio.
,
.(J llíme:r:to m:ti� rICO em.Ul'!lnIO co.nh.ecido atna.lmente é a IH;-

I eb'blendà, encontrada prmclpaJmente em veios. O ul'anio 'Vem
, geralme!lte associado a OJltros ntetais� RecenteIuente -a União
I Sul-AifrlCa�a coneordo}J em _véJ�del' aos E�tados Unidos toda a
l sua llIoduçao de uramo fOI:lleClda por suas lllinas de ouro.

I Qua.se todos os miueriós aU:l#eros �a Afl'.ica do Sul cl:m_têm 11·
ma pequena pe!'eenteg�m de_ uramo na sua. composu;ao. Um

1
vasto 1>lano de aprovcItamento desse niinerio nas instala.eões

�
mineiras �aquele país deverá' ser 'C6mpletádo dentro de (luis"""'....."""��...........���__M��-':.�����jjj��·" '�'-"","".-��.,.,...�_......���_..........""==;...,,..........,.,�,..... ...
anos e IneIO.

.. _ _ __ .". �,

.--

I <LINHOS -

(AMBRÀIAS
IROPI(AIS

. O MELHOR SORTIMENTO PElOS MELHORES
�PREtOS DA PRACA Só No

, ,". I
,

·Alfaiate· Ladislàu·-
-

Vlsite-, -seio' -

:compromlssD
RUA'15 DE NOVEMBRO, N". 588 a 596
--.--- BLUM�NAU

/,
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A dôr�'ogo;p�dssa
"quanqo�5e�passa

,
, 41'

B,ALS,AMO ANALGESICO
DE EFEITO IMEDIArO! jlTratores HANOMAG Tratores

Tire a dM com UI(

11ÃOS passando Up!oL Conlusi)i;E:,

luxaeões, entorses, (mau g{,l�í'l
dores reumátícas, nevrálgteas e

musculares são rápídamente alivíadas

",com aplic;:lI.�o(:s de Gelo). (,,,:101

desinl'lamll, descongestlonâ e esumula

a eíreulação, produzindo i1!�!'actávêi
sensação ele hem estar,

'

PRO'PRW :PARA ARER'l'U;RAS DE ESTRADAS. SEU ÚSO COMBINADO oosr o
GUINCHO TORNAA) IDEAL PARA AS SERRA,RIAS. EQun�ADO COIvI LAMINA
"A N G r, TI noz E R" 'ENGATcE 'I'RAZEIRO E BARRA DE TIRO,

'l.a've
i i

'

I Matriz - ITAJAI' Filial - BLUMENATJ

I ,Rua BIUID_cu_a_u_,_;_1�7_0 .�_�_.��������,...lt�U:�a�1�5�d�e_,_N_To�v_e�m�b=r=o�._1513.

.=.��m �

Oferece -para entrega Imediata

Itajaí Ltda�'ção
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Pôrlicipará a �nião SOfietitl da
10fa ComissDo �o Desarmamento

MOORE McCORMACK- (NAVEGAÇÃO) s. A.
Póssageiros e cargas para

BALTIMORE � NEW ·YORK - PHIlADELPHIA

e Portos do Mar das Caraibas:

GUÁNTA - PUERTO LA CRUZ • CUMANA
MARACAIBO - PORLAMAR - CARUPANO

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

elA. COM�RCIO E INDOSTRIA MALIURG

Telegramas. rlMooremacku • ITAJA'
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