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Inundações e terremotos
na Bengala Orientai f
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B/umenau Irá Contar Com Nova E Moderna

r e - e r U uim e n to d o crédito
Serão beneficiados somente os firmas 1��:�t�i����t{r�l;���JC c�nf?°l:'���� NfllJtJlao esta' o Ju·,z I-nteressado- que nozarem de reputado conceito o apoio do governo estadunl.
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" .. Oulro il50écto in'erei"SC'lte��O, 15 Ci\-1erídionall -- O tes a mais que. nor ""nt'lr<l, efetuado o !xlgamcnt" E' fi- da inclicaroão to o qu� sr. "ci< I "fí_

d
�hlllstr() da Fazenda apro\'ot! foram recebid"s com iuro:> ,..l�

Inalmcnte, sulienta que 1;;1 ';:111', r� à n.ol:gan;znçào da i�'ll;f.í�:!1 na re�onclll'aça-o oImportante' sugestão tlo dire· seis �10r cento - ta;;;;;, paga pen�ação somente glJ'l,'J,' '15 ria de Trânsito, noté,damentc
V

tal' da Caixa de Amnnizaeã" pelo Banco do Brasil. a con- firmas dE" reputado .:,'pni:o no que tange ao Cl1l'�fI de ',�.a respeito do l'c-crgt:im,'!1to tal' da data em (IUe ha:a sic,) nos meios bancários, l)ecidlizac�,o-. a ser mi.f1Ísixdi:h.. I RiO, 15 l.Meridio!l,111 __ O' juiz da QlIinta Vara Cl'L11!!"cl
do credito público no merf'u- II -o-o--o-o-õ-o--o-o-o--o-o--o--v--Q-o--o--o-- "001' um ['.fICta 1 do Ex�r�l<o d

I dClc;,;ado Hermes Mr.ch,{!o,; onde o orocesso ('stá eú, <:lP'SO
do e outras medidas de i'lte·

I Cena� chocantes ocor era
uma pessoa capaz d9 ces·'" 1-

i "ontra CjllPl1l foi an"e"""1t::l'lo' ,-. . .

resse gerul.. A prOpf.l3�a re.fp_ '" r m DO í)en�a: Cl� f,mç'c>e:: d,:, l!l�í�e'ül' �1n1a ueix;.crinll::, ;,c'r \<�0'1;;1 I o
�

,!:llZ da Q�,lL1ta V,:l'Ft C"[<:H-l'C-SC ao eUldado do gO,' 'r'�') f de 1 rdn�1l0 o QIIf' 0.;;'(','1 a ·ti· F
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. -. I Cj'Telfa U05 an os t'ao ('0Jll- f !'d t' ..

a ref;012lto da dlYida lllh:l'!la. esas re O av lao a ! fura de :)f(:eneher :• .i ÍlPtl!l·
[)81'eCeU à audíàneia' <.11: 1'<.:,'<';1-

' or��IU. po j amen c, qpe :::wAdiallta hoje que. eH1 C(.,!lse·

f .

l!l .li II I d.ldcs cln 'LU ('81'150, �iliação marc';lla l);:n'" CJnt�l�J, e�ta mteressado na r(�c'-'n�1l!,1- !quencia das medidas c:c gOYEf SALV_\DOR, 15 (�Í€,j'd) nú�, as qual,; ele trazia até cc' " . .,.' , .
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,"�'r' <:ao. acentüando q:1;' ]!<';:.te
.
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-, Louvalldo ,\ 1,111 Inlrli;'t1':,� tendo constltulc,o do'" '«.\0 'eU-
caso o nI'oce�so tnl") "-'0"'"

no, e {e se e!"��erar (J'.;I" L''; 1,1 egm'''1l1 " c"tn C"l':LlI (\� l"Jutu, 3.':; costa". liJll:t rlelas :". I do rcrc'1dor \TV � l�Y'rdg clo� T)UT"l defen.'lê.10 t' l.�fes .' _

'" ,., < 1" _. "0-bancos e corretores rcc�balíl I I ,p 1'05 sohl'e,;.'vente$ do d'�,,'z.·r ,'c 11m fi;hO :l� seu colega, o i'argc 1

\ que "cio <de cl'l('o·nt�.o 8\' ��igé � RP�eient�ram u;na l�nb�" "}c, gUllnellto normal. En(!l.n:)�oos juros. especialmente üs {�ue com o '1llardhu da F_�B, t) C,,!ce,h, que t,nllDe1l1 pr .,_ :ias do momento. \1;)(1 tj:eixu- tição, argumentando '! r'�();J- isso Ol> advogados dl':.�t:t;ü. 1 a-
forem portadores da;:, rC's'"�'(-' r

' .

1
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Gnu no ma. n ).i i'l 0C0.. I!l1l 'J'-''-," (""u
J1)rS de f<lzer um I'L "aro rn plic�H;20 da:; deternlÍ'��t ,ieo f o calara nll1en,e,

tivos cupons, acre::cPl1ta,r1o ,':. pi ds" ell' ,.:- ,r�:ü. �\ !,.li unc;u.
.

�que tal pagameni.o st.!rú DI".? 11 a-::oe :;iilO'l ::8 :lHnn. 'jt;l j'J';U '1tuado, a l\llS e outro::;, li" eclÍ<lt,-
., 18 nno". aOn!) �Iarw Luci .'.te o {ermo de respon,miJGr-Ir.- lCl1e:tt'} o �at6cnf.o Al�eHll':des, na conferencia f:nal. e<.
}i�..: a 801din l \�osti�J..i-tf) :·,.IuD.·bendo-lhes repor ns �JlIihrt:l!l-

--X-X-'8.

Essa iniciativa QU8 foi H'S· min Cabello e .João Daudt de
pirada em louváveis e patr'ló- I Oliveira. convidados especial
ricos nrooósitos nelo presí I mente, bem como terá a pre
d�nte -�a

-

Associação Comer- I sença do sr. Governador Irf
eíat c Industrtal. de Blurnc- ! neu Bornhausen.
nau, sr. Federico C=,,'] o', Ai- I A propósító ela l'E"alisação

!lcncte. teve. logo de i<"l'J I) I dessa mesa redonda . .!.'ccebeu
meus Irresurrto ft!)(W) rr.e.rul i o �,residenle da Assocíaçãoda Federação do Comcruío de

" Comercial e Industrial de BluSanta Catarina, tenda Ri' de, menau, sr .Federico Carlos
mais entidades de clxsse pro-\' Allende os seguintes telegradutoras adendo a 08<;;', lY,,''- i- mas do sr. Charles Eclgar -:vro
mente, que congregará :!,::n:::í i ritz, nresidente da :;;':::r'lerdçáode 250 delegados, Inclusive ã- I cio 'Comércio de Santa Cata-
CEssores técnicos ! l'ina:

('0111:o1'me temos :)[·;dl5".dn
I ·'Fpolis. - Presiéknle da

ír�tct;Sam�nte ..
a r�Ul:ii"J 2t;r)- Associ'IÇãO Comercial cie B1u·

norrllea (\as i\. SSO r'Ul t.;'or, i' (C-lm.enau - Ten1o:;: o i)1';':71:'r demerciais de Santa C<,'f�ci!1n. �omunicar a V. Exciu flue a
seTÚ assistida �)dos ',,' ]\;1>. abertura da conferênci;:J Jr:s
nistro HOl'aeio Late,' í�la.sses produtoras nf.:s<,a cid;)

de serii no dia 27 do cc n·En.te,
'�f' 20 horas e seu enc(':rramen�
�o no dia 30. Saud:,çõcs
Chlo1rlcs "€dr.al' Mori-lz, !)l'('si
f-Conclui na :2a pág. letra l)

Reprodu�B(j d" renort""'::lU ... ·n;!·c
o dCslstre de dOll\.lngc
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Camara Municipal
OCUPOU ..SE O VEREADOR ARY TA80&.D1 DO PROBtEMA DO TRANSITO -

PARA A nUTAtACã.G DE MODERNO StRVI(O DE Sn�AUl.A(Ã{j lUMiNO$A EM BlUMENAU
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iSob �. pre::,idmlCl' (�(I ::-.: .r�1.:{l

I Vwh.'r \','( t 'l"t_:'., de CJ.'�!ÜltO d:H Org.1:u- in!:itulado nb:la cidnr1c :J SZ.sL fP'" �Dur\':.U 1\'IulIc!'t !.ll'c::'ldcntt' �n; .�",�r-l T<:'horu ....l, Pedru Zhnll1crnl:llul. fl ?-:h.t\!':-. Í) hentancto Ii irnportancta à'!5:C� JClCIO, rcunLll-':':C onte111. ás 14 �'J( �

f ,'lO 1i�t.1IlJfnld'''erfcr C ,<\rP" t'" ·.ere,h.lor Ncuf�r1. "'c-qucrz.!l' l'ú� �,:c... scrvlI.:os pura o l'nunictpJ��' J.(:".f!-'::-�!BLTJI\IEN.\U - .;OlNVILE 1'<15, :' Camem :lIunieip:d,

C'StaJlCLt·,
C·'l". ln d<' con;-Ptul"<,;óps :'; -r Pr'!· reu o n'l'<,�ddr Pedro Zim ,h'�n<mntados ·Unidos·· 1."'..J·,;arns C;" C·1.t� ��l� ''''iagells r�\pidas presentes O" se�t1intcs v(:rE�r:or('e' pEla. Pth';:: 19�t,l de unl voto de cong.ratu1açGco!Õ �1 i! ..g"O- lra); '·0 agl'onon10 fllo.;:,ofo'· IA1 C segllras João Dut"\·.al ;"luJh'r, G�"rl,t':>j N�tt.. Do �··_\�"'IH··ptl... C"pn:�tlH' n ,::!1' -t.;U nOl\en:i:u'io n ....1:lHcio.;") que i ciHt;,":lO Con:u:�rC181 e Indu::i't:-t.1:H rl� Jsó no fcrt� :\ntIl1110 Reillert, Rr.0l11fo I :;UJni� nLcj') ·(to !:.ir. P!·ef .. ··ll!.> f\'Ju- f(1l ',proyndo: i�\ �t. Pre:..t.h>Jtl.r_: d�\ 1 �lt.n)P.:nuu, n:J. pessoa d") :ea ür ....... iEXI1ItESSO ..,,\.ND()RINlJ.\' Buer:;el·, f"eclerlco Carlt): ,�\He:-dl").. i nic,plll, cncnrrun!.ando o IY'!_'\'c10 :le MeC"q indicou I) '.i< n::'"'dn!' PedTt" � s!dentc. vcrf:>Pt.\or Feder.lt..!.J: C'�;4rlcsI - - - - - - - -

...,_ - -- -- --- - - - - - - - - I IIPI
n �Q 5::. Cf! lndo ç 6·�l D,·, ",lh1111c:rnltlnn para Hlsta1.\l ';1. Co- .l\.llenÓé:. t:w1n pró:;jfl'�\ 'f'?unl.âo.

I i'SasS1-"OU fi '+p f o'p r I'"o !{,iIIlho �/�':'�':�'II��,\';: :jl:��';��O�od(Jo ��r!,�:�':lr�:: I :;� -;��"��J�'l' ��;J '�;�hIH��::u�::�'�,e�'�� (�:���".:í��d�,i���. ���-·'��n. !�7'�:=:.'\ I lle. n f,G _,2 de L: I .... J r�nd{). de Iltrl!. !�,-
�c pfl('lC :OlJ 3n1'. Gov�rnaO{tT"" .dO' cundano p�IQ ve�c:HIQl �\J y ln-1_'f4"'n- I

1
de iJl�h,H':1 • "S()cied�de cIp A'lligç� j E�lado ::!ohC'it1ndo p!.� 'ddpl1\!J;:":--P'dfl- rh� f;itllncna�l', Oíl�lO do 5:- Fr:'- ....)1;1 C' a "ilnnH.:açfio do trau'3;to �n in't.'o::\. PedIU ... pHltnTt' D S1'. Fc.�

fior na-u poder �.u t' teDIap I ii II ::;�,l'},,����:i�J�,��·r ��:i7���:��,:<��1� �;�

I
:�;��(��, B�UI�::;����;a 1;�t11:�lO",Z�� ����{·(1i:,j��:;I�)�e:�;cr::�ri;1,';,� ������a � a iu c CU'Jl:' de um Id"grc'n� :,0 S'
lllcrmann, COm�nt:mdo ;t "c:t':,�lila- <"nela e eCOnu1ll1CO 2,,() d.l�_,.do_

G(J��crthld(ll· do 'E5t'�rlO, lf.:"!..., ..':;'_ ��('I._; de d'" rcor�a:'li1"�!cão do �0-rVlt·o de1.1 pr>"'r>Jlzar;5o (1:,0 obras ,""

.�n""-1
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do flue .acel.t!lr.anl o con·�·lte p�rt'
"Só nos 45 nuntltn� fll,.tl', " GUd-

I
UL<".' ..... _.;;o ... .-

ranl se {�on�tttuitt elll �l",,,,��f�;o ao RIO� JJ (i\líJridion ..1· 1 PúfqUC HÜO tinha t·�C!·i �';::' 1 �l-, il' nto np�trt cld!tdc; ofir:1f� ÓO St trflo..,ltO. COZll fi ati içftn tlf1. ;;J:n.·,!l- nS5i�hl' CF:;a couvefi,,:ão o I�!inistrQPahJ1eira� '. - -g,n fl��n':L-: i,t.t\l" Depo!s di." longos s<?[r.i�llen:os ra :5lt:-;tentnr .0 fil1}o 11111[1 \·PZ! r"!f-feilo :\.IuniciI,):'T. t"J1c�pninh.�l1dr z;':C;"JJ1 IUlnl�if)::".tJ, con[nn·.1';, ln�.:�l .. da Fnzcndfi, �l". H�)Tach" l.,nfe.:,dadc o túcnico ·Henrlque Cút·dUL11". no letlo de un1 hOS:'11�ül, a r.;;ü. que sei! rnarldo \, ,alU.dr cte \ o .C101)1CrO (tr 1<.."J n fJ15:':. cnundt.. çao. que apresentou a lf.! .;;J,-.�110 BCi1j3nl1Jl CabelIo e .JO?,Q D-".Judt
"':al de Yf:!1\.O P1U pôpr" 1"l�U Lilia -y.-ieiru. díl Sil\'�. �S �o Souza a übandonarn :3.=er;' dt:i- t a Blhllot(�Cil 1\11..l1ucipaJ hDl' irH'" t:llnt::u�m usou da j')aJuV!"ll. s('-orc n de Oliv�irucru7.l.ll3.1tina·· 1110S. casada. resol,·eu C(·:rl'�- xar-lhc qualquer rec:J..t_"iC i\-· 'iucIJf'Z" : ofício do _ro Pre.rQ�t.J n1('�IHO afisunto, npoHtnd·) �, :nrh·

�-��_tl�*Sf!4._1 ';�ll· "CU cr;lnc. E!illliqnr_!. ilO iirn1r�:i qltC sel�. Jllflrido I.: L'"i �ro 11\t!JPWlP;{l '{'�('ailllnhíJndo o baldn.. eaç;ta do �r Ar.F Tabord.;l.. o Y,..('.rt::;�- l'!;'o hT'/C:v10 OJ'den1 :13 .ceI.,

G.a r'.\GiN.\. ll.alo, SeU proj)no flll�'J 1l,:JI', tIPO n�ryt'rso C! C{l"! ['L'" 1>:, I "elA ri:: Pl'eteltura MUl1'Clpal. "',- . Pedrp Zimmennann, Em "eg\,,- ,r Pn-idcnle deu po:c p,"..,n:dd,
iNoti.-j:..-i.u fli'WiOl1i.ll e lllt_Tndc,ür aI

1
momento de extremo de'�E'5J1e' .)0 não qup]'ia "{el' 1'!1I:, cip

I
("!f'I'l" !'n mês d" Junho; PareCi', da, falou o sr, 'VEr%dol; Ftd.e'l'iç;:, a ,e��..íl), con\'ld'lndo os

ve�e-"d()·lNotlcL.triú local. 1'0, Falando iI re'lOT1:1E .Jl UH1 lnUn$tro", dd Cü(t1k�siio de I c�isl�H;;.t� � Ju�· Car!o.s ...�ll�nd�� eunlunlc:Jndo .. ! res para a 'Pl'6:dn_.).Z\ r�u,üi"1'�, UJl
_ (.U�sc que atg�ün !)r�(í:drra

...

hc·:.. 'Sobl;" (1 requerinlcnt·, �Ll ,�':J_)� Ca<;a qt1!?:� l:llnd::1 c":::o!e n1-ê:;; ;:-Pl"" d18 22 do corrente
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OBGAO DOS "DIARIOS ASSOCIADOS"
.PR()P�D4J)1! DA:

S/A c A. N A Q A o.

Empregado com real successo nos

TAAOUEOBRONQUITES EM TOD05.95
SEUS GRAUS E SUAS Ml\IUFESTAÇOES
COMO SEJAM: TOSSES, CATARROS,
BROrt9U1TES E C09\lELUCHE.

alarme, o sr. EIO'y
Oliveira tratou de. ccmu
nicar-se com a Delegacia
Regional de Polícía., afim
de cientificar aquela D.R.1?
do ocorrido. Por extranha
coincidêricia o telefone tia

i'.boiteH não estava funcío
nando, tendo aquela;' auto
ridade se dirigido à Fábriça
de Gaitas "Alfredo Hering".
S. A., onde também, o

'

relho não funciona-ia.
Como vemos, é um caso

ser investigado pela D.R.P.,
pois a ocorrência de ôntem
talvez seja um aviso, e que
há alguém interessado no

desaparecimento do prédro
em questão.

Pelo' presente, comunicamos aos nossos cu'entes e

fornecedores que. a partir da :presente data d��u de fel'
empregado de nossa firma o.

.

,

Snr. NELSON SABINO NASCIMENTO
não estando mais' autcrezàdo a fazer cobranças
didos para a nossa firma.

Blurnenau, 11> de julho de 1952.

A
Redação. Adimlnll'ação lfJ OflclDas: Rua Si. pjule De

S191 - FODe 1092....". C,aixa Postal, 38.

;Diretor: MAU lJ I C l O :x A V"I'E B

EXPEDIENT.

Assln�tq�:
ANUAL • • • • • • • • • • .• Cr$ 100,01

SEMESTRAL • • • • • • • ; > •• Cr$ 60,00
N. AVULSO • • • • • • • • • • .'. Cr$ 0.50

8.ucursais: RIO: - Rua do Quvidor D. IDO - Fones
: 43-7634 e !3-1997. - SãO PAULO: - Rua "/ de
Abril n:. 230 - 4.0 andar';" Fones: 4-8277 e 4-4181
·BELO HORIZONTE: -Rua.Goiás, 24. - PORTO A-
LEGRE: - Rua Joã& lUontanrl. 15. CURITIBA: -
Bua Dr. Murici, '708 - 2.0 andar - Sala 233. J'OIN-
VlLE: - Rua S. Pea,o, 9;.

- - -

F Comoo icação VENDE SE
"

Chãos ·de casa

Assistencia Publica
A' disposição da popu

lação local, encontra-se no
Hospífa], Santo Antonio,
a ambulância de "Assis
tencia Publica", que a

tenderá, gratuitamente,
todos os casos urgentes
de erifermídade ou de
ferimentos graves, a

qualquer hora do dia ou

da noite.

I A também necessarra a aplica
ção de medidas de repressao,

cslente amigo. o embaixàj�r Ar· medidas essas que mesmo po ..

'

vengas, no Rio em homenagem derjam ser adotadas pelos
à celebre aviadora. Foi numa lu- próprios proprietários de €11:1-

minosa manbã de ver-ão, e eu: prêsas de transportes coletí
vim de São Paulo espccíaímonto vos.

para tomar parte na alegria cio Publicamos, a seguir, o teôr
da indicação que o vereadorchefe da missão francesa no H.i·J
Ary Taborda encaminhou à

pela presença daquela compat �i Câmara Muntcípal, bem como
triota ilustre, em nossa captat, o requerimento no sentido de
r.os salões da. embaixada. se oficiar ao sr. Governador
Tocado por aquela advert n» do Estado no sentido de coo

cía, que era como uma admoee peral' na campanha de repres
tação carinhosa, ergui-me da ca- são aos abusos de trânsito:
4eira e fui atê o lugar de MarJ- "Indicação n. 30152 _
s� Bastié. Pedi_lhe descutpas, Exmo. Snr. Presidente da Câ
dizendo a verdade, isto é, que, �t) mara Municipal de Blumenau:
passar no canto do salão, não - Considerando que os pro
me fôra dado enxergá-mo E con .blemas do trânsito em Blume
versamos depois do ágape. acer- nau não se coadunam maís
ca da sua ínexeedívet façanha com o vigente serviço de fis
'de 1938, atravessando sozinh a, calização, por flagrante ana-
sem radio. o Atlântico !'lul. Ape- cronísmo com a atual ínten-

I
nas ela, Sacadura Cabral e Ga- sidade do movimento de veí

&,0 Coutfnho perpetraram igun,l culos motorizados, a tração a

proeza com êxito. Falou-me .10 nirnál e de bicicletas, decór
.

"!lhow" de Lyon. Perguntou-mE' rente do surto de progresso
se eu ia. Tornei dependente, ce-

da brilhante gestão do snr.
Prefeito Hercilio Deeke; ha-

.li"- ida, da posstbtlídade do adiu- jam vista as frequente>: inframanto da viagem de Dean Acne- eões de comezinhas regras uson ao Braa'I, Havia tornado tinentes ao trânsito urbano e
c.nnpromíssos em São Paulo pu- rodoviário, que culminam
ra o último dia da presença t�:.I inúmeras vezes em vultososPONTOS DE secretario 'de Estado ali. Se ern danos materiais e na morteAUTOMOVEIS: .

vez, de 7, ele saísse de S. Pau}') 'de prestantes cidadãos. nãoAl. Rio Branco •• 1200 a 9, por exemplo, eu iria voar cem raro inocentes crtancas. víti-Praça Dr. Blumenau 1102 '

ela ou ;lO "eu lado, em Lion.
e 1178 I

.

'Divina Maryse Bastié! s'enh-r,
RQ B. Retiro ••

"

•• 1111
..

' de nove records munuinl's clOll:l
.;....OX ... - '1" .....

... .

i' do rec9td feminino mundial .1::
'. vôo em c'rcuíto fechado. em 2i

· horas, "maquis" ad Resistcnc1lJ,
·

na célula da rede darius, cái i,,
,

gloriamente num avião transpo:
té de paraquedistas que nem ,"la
mesma pilotava!

Informações Ureis
SUBSTITUINDO O DR. G. H R O M AD A'DURANTE
SUA VIAGEM A EUROPA, DAREI NOS DIAS UTEIS
CONSULTAS.

i'ARMAClA DE
,

PLANT�O'
AcJI��� de plantão, de '7
a 13 do corrente. a Far
mácia' Ellinger. á rua 15
de Novembro, nr. 588.

'l'ELEFONES MUlTO
.

CHAMADOS:
PO�ICIA _. "

BOWlEIROS ••

Feridas,', Espinhas, !\otan
ehas, Ulceras e Reumatis
mo.

ELIXm DE NOG U'URA
Grande Depurativo

do sangue

B,O S P I T A I S:
Santa Izabel .• •. 1196
Santa ('iltlU'ma •• 1133
��ciP1Ü- •• •• •• 1208

ra nós que com êle convíverno.s e

labutamos, é tambem, motivo de

do ..... p Pr::eito. Ci1�I('60U- alegria; pois que reconhecemos
cCr'·Jei�c d,-::. j101'2S. nele- o homem t?lh�do P::.T:l gran

Sencibi!isac!o com p &lng";'hl., mas des .empreendin"ientos. como bem

significativa hcrnenngcrn c sr Hcr-I
tem demonstrado à frente da od-,

citio Dcekc ::.1r�deceu r- _; (':;;:p�ps- mí�istr�?ão de nosso },['.lDiC;pio.
sões de ex:-:lt::ção fi SU:1 pen:O:la- ..Rerellio Deeke tem p3.ut�do seus

Iídada, dizendo d:". su:; imensa sa- I atos' "pú�lie�s com. senso de grun
tisfaçã') ('TIl. '. �D:dcr cont: 1\ sempre de justiça; tendo em vista semore
com �. eficiente evrabOr�(:f;:1L) solidificar a estrutura política e

�cu-:; nuxrlíarcs, ('o�ahnr:,ç5') essa econõmíca do Munícípto, dr-rrtre do

que constítuía fator (ie'w'l.-.iivo para são ?rincípio. da não intC;:t'Ícrência_
o metnor '/xHo d� Sti::! rnlasão de de preceitos partidários em su� a

gO':E�:1�r. Dcc!:-ru-:' :.:nc3. O sz-, tuação, cumprindo a xisca seu pro .. '

Iiercilio Dtc:.ke due vinhu se eln- gram� d� go,terno pré"'f'sfabeleci
Jlen�!:_1·.�.i-) CC!ll �ar:n.ho í'.:� .!'eeztru- do,' par3 o bem do -povo. resoI...

tCl':lç:iô dos quadros do' rtmciona-
.

vendo problemas, os mais dificels:
com �ompetencia, sob apl::lt1sos de·.

todos' os seus concidadãos. .

G

mento, invà1idez permanente
e morte.
Nd que diz respeito ao Bra

sil, um dos aspectos mais in,
teressantes destes modernos
e maravilhosos medicamentos
é em particlllar a sua eí:;cá
da numa larga variedade de

gastrointestinais. Estas 'doen
ças, de que são exeml)lo a di

senteria, a febre tifóide e a I ....'""'-'-'--;..._,.;.....�.......;----

diarréia infantil, constituém �Deixa O çargo em 10n-'
um dos principais problemas
de saúde pública_ No Rio de dres o embaixador
Janeiro e em São PaulQ. eM· A

�

vári<\s outras c�dades brqsi- UnlZ raqao'
Ieiras, as ifecções intestinais.
são como '0 mqstram os rela
tórios dos serviços de 's�'Úde
mortalidade infantil.

pública; ,a· principal, causa
Hoje em dia, médicos

várias partes do Mundo
antUlciado . o extraordin;ído
sucesso dos antibióticos em

fBIIIIIUnUnmllltuilillirilDmnnUlUnlIIIIIUnnnmnmnnnmmOOIi"
= " '. ' B
= O 6 M G.a.a·o,1 P ,A S .•

-

.: :::

ª VAB.J:i�ES E ULCERAS 5
:: DAS PEKN�S: curas sem operaçãO' iii
ª OlSrEPSJAS.:"RISAo VE'VE�E. COLInS. ::

PITTS:BLJRGH, 15 <UPi ._- (.) É l\M:lmtA:N4:, FISSURAS, COCEmA NO ANuS. $
lh'i3sidente do Sindicato dos Tr,l- � CORAÇAO. PULM?ES, JUNS, B,IDpGAp' FlGADO _§hpJhadores do Ar,o, PsUiip 1\1'it-
Ti'.", dcyerá Cllêontrar-'ic US J.)'! =

J
_ _

h(fr!.t� eonl O� reprt!�f.·ntant,p(" ti� ': :;:
� =

1;) 'das principal,; C(}llIl,,�nllir_õ �;;- :: =-

(:crürgica3� Essa 'ronft:t:êIlí.!ia: foi', :'; ::
cnnlbiu3,t]:1 pelo tOOl-'d:·h1a..dor· da a· 55,
u ..fesa, John StedlJlf.Ln. "no icl.v :: lTOUPAVA SECA: 9 às 11 e 15 as 17 M. BLUMENAU i
rc f"" do hem !',tal' M,';onal". ummmmmmntlU,umnmUmmPlUmnnnUnnUlIUlllUmmUlUmUJ

..
l'a !'rlunicipal" na. sessão' r!p ôntem�
tambem prestou a sua hOffienagpill, com :; auspicio
'através do voto d<:, congratulaçõe� sa d:!t�r, que!"o requerer, ,r. Prf'si
Ir,cquerido .pelo yere.ador r'xel"haxt, clente-,. que Uffi'i-1. .vez ouvida a-' Ca'...
Ncufe'rt7 que ç;ssim se e:q:>r'!3fivu' sa, sej3' incerto em át:l urn. voto
sobre o ?contecimento: de congratulações ao Prcfciin H('1'
"Sr. Presidente.

.

-Sn Vere�- cílio Deeke pela passagem de mais
dores. - A efelT,é!�idE" d�.! huje mar- unl aniversário natalício; luais um
ca o transcurso do ::niv('rs::rl<l do ano de vid:: que foi, tod:) ele, ne_
s!.". Hercilio 'Deek'\>, Prefeito Muni. dicado à solução dos prDblelllas
.cipal dcste Municiípia. MurúCipais" .

Hercílio' Deeke, é-sta figUl'a lha_ Coftsiderando justã e merecida
,na '" sim!látic� de admin:31,r�d()r a homenagení. o Legislativa Mu-

I IIH. probo c conscio dos seus deveres, rúéipal votou por unanimidade
�

vô hoje pns.s�r �n!"';is um ;Pne de voto 'de congratulações q�e
.

AntihiótiCOs � in 1m 1g O i:II::;'::::I::::::'::::;II:I�:�:;:�:n:;'::'::";:;II:::';"1iI1I";III;"i"irl� ..

das doenças illfeciôsas IOr. I
�.. �' '��ow�"__er�"""""""'fO."..�f��. :: ADVOGADO :'
• muitas dessas doenças. O I!r. 'em' epide'lnias 'de diarráia in- :. Rua 13 de Máio. n:ó 16 '

::
F R

,- Caixa Postal 150 - Fone 245 -

- uiz-Sanchez, (famoso in- fantil, o implacável assassino :: It, -a' - S t C' t .' ::
d S doe

.

f' t t· d' I"
.

- aJ 1 an a a arma. -

a nças ln ecclOsas, eln ves 19a or meXlcano. V':J.'·- de crianças 1;>or todo Q rtlll11do. :F' = ,

,finalmente este seu velho i.::j- cou que doentes graves com .'IUIJIII.IiIUIIIIIIIlIIIIUunmmmmUUlllmmmmllUmmmltmmllll:; ..
disenteria amebiana, moslni
vam num espaço de três di::s

.

melhoras extraordinárias, pe
la administração de terl·a!.ni
cina. Um gruIJo de m:§dlcos
franceses tratou l'ecent(:men
te 17 casos de disenteria agu
da com terramicina, conclu'il
do que "o efeito terapédi:::o
alcançado se pode definir có

ll10 espetacular".
Médicos dos EE. DU. tfm

tambem verificado que a ter
ramicina é uma arma poten
te no combate das infecções
intestinais. De. acôrdo

Vva. Ida Kriegbaun e filhos. orofundammlte aba
lados com a morte de sen espôso e pai,.

<.

"eDItOS; "fttfUBlfJff" .. _._

....
-

ocorrido dia 13" de julho de 19á2, agradecem 8ensibi
lisados, a todos 'os parentes c' amigos 'que lhe;; diri
giram pêsames e enviaram c{)rôas, telegramas e fonü
gramas e acompanharam () illesquecivel extinto até
a sua última mor�d_a, testemunhando,. <iessa forma.
sua profunda gratIdao.

'

iIBIRAMA, 1(}.7;19'52:.'

D
força entr.a1>am }lo' felelore,
gaúcho, o autor realizou
uma obra que se fazia ne-

... '_.
. .c:essária, a fim de preservar

to ga agend� \'l"- sessao. de U'!l pr��: 'O material que realmente
grama de assuntos fundament:ils:. . "

, . _'

que' sirv;,-m de base e cstu';o à Ãe- pertence a tradlçao popu-
gislaç�o. orgarúzado com severo e :lar do Rio Grande .do Sul.
patriótico caráter d!scriminallvo de, l Além da Introdução O!1-
seus valores e imp��tânch".

O.i�US··1
d sóbra.rn' ob�ervacõe� 111-

tre párlamcntar ,a. nesta altura,
e

�

evidencia-se W;l. sereno e Ílgud� teHgent€1i e das mais feli
ol:>serv.adoh, frisando a neeCldd'ildc zes sobre O assunto, eneOll
de se cstebelc('er. nos órgâos le-

. tram,.se no fim dolivr o di-
gislativos. o sistema de prioridade·

'

h' d
.

dos projetos fundamentais, para
versas notas c elas e ln�

que os tem�s 'que envolvem solu- teresse, nas quais transpa
çõe� mg,iS prementes sejom "lhcuti- ,rece� a lucidez e a cultura
dos em primeiro lugar. Na nOEsa do autor.
bandeira, no Glorioso Simbolo de
nossa Pátria, existe uma típica e

quação filosófic",: Ordem e l"T:ogres-
soo Aquela: é fundamentada na es

tática e esta na dinâmica, amoa;;

produtos das leis de fisic:J., Aten
dendo a ordem, como requi,;:to de

progresso, hoje nós apT:ed"'.mos e

nos conformamos com :as "filas in

dianas", em que as pessoas, pal'a

ingressar num cinema. agu<lrd!'ln
pacientemente umas atrás dos ou

tras. Nos problemas em equaç�o
e discussão nos órgãos lel1isk:tivos,
tli!bém :seria aconselháve!,.. fila.
onde os assuntos mais importantes
e urgentes; a exemplo das pesscas

id6sa� ou enIermas que têm o pri_
vilégio de preterição nas -"mas in

dianas". fÇlssenl discutidos. estu

dalios e r!"solvidos em primeiro lu

gar. Haveria \llTI3 Conüssüo da A

genda Legislativa, integrada pelos
lideres de tôdas all corrent�� par
tidáfias e meili o primeiro secretá-
rio do órgão legislativo e nes,'3 cc

missão seri:! feito ? t.riagem dos
assuntos. Evitar·se-ia quu � pro
jeto cujo eseopo é transmitir o ti- dente'. iil� :fe.deracão. do, Co
tulo "de utilidade pública" n UlI'a mé�ciQ".de Santa Catariml".
in�tituição recreativa. prejudique.

. ··�.F'Pó1is; - Lembramos a
pela preferência, o andmn�nt", dos y_ :E;:..�çia. que as tés�s a s,irem
que se destinalll â mobilizar :3 e� lÚil'w!ografad?S devem estar
conomia. pelo fornecimento de e- neSta Federaçã9 a.té o dia 20
nergia . cl.étrica, ou a resolver pro- do: '·corrente. Saudací'í,€s _.

blemas atinentes às '1ecc�ridad(:s

t.êharlês �g9r l'Çotit7.., presi-
gerais. ·qen�e da Feç.eraçãll. do. ; Co·

(Continua) inércio de Santa Catarina".

o homem, que por ml.lÍ'.l'S

.sécul9s foi vítima inevitável
'da das vendas de imóveis está
demonstrando que escasseia a

p!'oçura. E se a situação pei'dn,
rar, chegar-se-á ao p-onto de pt"�
dli!r inverter-se os papeis: :12

·

procurar passar aO regime rl�s C)"
· fenas. Aí, então, o Brasil tora
conseguido o seu almejado eqUl-

com mãos de ferro f!

que consiga mostrar ao paia a
1-------

Gutra faceta da nossa econon1lt!'
---�

ao ulvés de procurar. que !laja
em tudo Qferta.

po do último decênio a ciên
cia médica pôs à nossa dispo
sição um conjunto de lncdica
mentos milagrosos, os antil:;i6-
ticos. A penicilina e os seus

mais recentes e poderos'o,� pa
rentes como a terrami·:.ina,
tão :díariamellte empre�ados
no combate a graves enfermi
dades que há alguns ano, .. -

trás eram sinônimos de sofri-

migo sob contrôle. No surpre
endente curto espaço de tem-

-I ..

. SAI,vADOR, 15 (MC1'idion",l,
- Acaba de chegar a esta, capi
tal. � borUo de um ca.;a lOubu.a

r no, mais cinco corpos das vi,

tilI'.as :ia desastre com ° 8xJ:iÇ)
da FAB ocorrido na costa B<"c:a
n'. de }"íaraÚ. Entretanto, .

n:;:;
foi possiyel identifi<!ar 0'5 corpos
em virtude 'do qiHci! reconh�c:
menta.

Emba:·

Mais S corpos das viti
mas do" avião sinis
trado da fAB

:."tItlII!fmUlIUIUUUlmUlmIJlIIIIUlí'li!lli'tll\lImllllími'JIIUnIlUlIllIfJ·
- .

ª E!I no togar da Tenda qne a pr�pªg�a vende. E
ª Anuncie vendendo e -.enda anuÍlc'tando pela 5

!Z Y M-6 RadioMirâldr I
-- . .... ..

=
'

=
=_ (A TOZ do çoração c:atarlne115e) ::
_ FREQU�CI� 820 KCS. - ONDAS QE,365,9 MTS. _

::
'

CAIXA POSTA,L. ta - Jl,IO DO ·SUL ::
- -
- . .. � �
�,mlUllUlllmlllJnmUUmmnIJJlnJllrnJJmlUlJlnmmmumml.." ..• :�

"E· aio le elqueça�! II
pAP.A o CONCERTO no S�'ltA1;>I�.� A OlnCINA:

.

.' ��""'< .

RADID."UNKE
GRANDE SORTIMENTO·EM VALVUL.AS AUERlCA�
N'ü' E EUROPE��.-'· ,

. '. 'Õ' -

.

_ PEÇAS E ACESSOBIOS:·'RÁDIOS NOVOS �

�" BBBVlf,lO RUmo. �9" :p�ço, MO')JIU6 f._!'-

Bua 1 d9 SetetiJ.bM, , t ,

Conferencia para. solu
cionar a'gréve meia
lurgica

x&uores c nlÍuistros' de nUrue��...

l-'O>1 paísccl homenagearam hoje "

lH:>ite o 'decano �10 C01',)O di]!lo
:mático em Londres, '0 cmbai::a
G.Qr brasilel'o �Iuniz Al'�'2'ão, c"r.;
11m jantar. de di"spedit:as. (} ;;r.

'-Muniz
.

Aragão e'stá deixando' ,)

CIl.I'go,' depois 'de doze anos àp a

t:vidade ria' Capital"
Laxativo

contra as azias ...

Sem sabor c ·não

adstringente.
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Nos Bastidores �o Mundo
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A NA c A�OQUARTA PA'GlNA '!

.

-::=----1' bém comprar um quadrado,

11� ()nn euUt
.....

a be'b'" Y-·.I ���cd:l�)c�f:�;, �li��rt�,��eq�;

S:3:jj
4

ar ri 'e"t l, não extste mão que 1!·;ssa es-

( , tal' o dia todo correndo atrás
fi , do bebé, Além disso, (' de to-

�;_ �,I
'
fiA

f t do benéfico para ele brincar
_ \� jJtJ/'SIM_WA��fRO t sóz.inho, Iívre da ímportunan-

L. _..:"-_................"- ,.....__�,_.__.,.,.....,.....,.,.....,.,., _ te atmosfera de ãlguem sem-

êle se agachará cuidadosa- ra ele se segurar _ e 'êÍ" pro- pro a querer protegê-lo contra
mente até onde os braçínhos curará fazer isso _ 1 n'-ls. para os menores ríscos, O ouadra
alcançam e se delxarú cair evitar o l}erigo fie, escorre- do oferece a vantagem de po

para descobrir que a <1ueda gões' não deixe de c ;):0"'"1r um

I
der ser transoortado 3. V(;!'

não' é tão dolorosa como IoÍf' tapeteztnho de borraéha no fade para a cozinha, 0 quln
temia. fundo. E voce poder conseguir tal, a sala. proporcionando ao

Quando o bebê tive!" atingi- que ele fique sentacrínho o bebê mais opor-tunidades ae

do esse ostágto, convém aban- tempo todo, inventando br.in- entrar em contacto com (,'
danar sua banheír-ínha ce bar- ,cadeiras Ü'ljéresse.ntes com a mundo, impedindo que êle SI:.

racha e usar uma metálea ou água: bolhas com 'a (':;p'una [h!' sinta abcrrectdo e irriíado, P

uma bacia, ou então dar-lhe seu sabonete especial, patí- contrfbutndo grandemente
nanno na banheira comum. nhos 4e matéria .:plástica etc.; para aliviar a tarefa C�1 mãe-
Esta última tem beíradns Pc'- A essa a'ltuza, convém tam- zlnha.

;'i:;UIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II IIIIIIIIIIIIIlIIIIHIII1I1I1II1lU"�

Ivlda Soei II
:::mlmllUfUlmmJUt mmllUmlnllrrnn�
ANIVERSA'RIOS:
'_ Tra-hscorreu' ôntom '! e

feméride natalicta dE gcrrtíl
senhorínha Iracema 7.immf'r
rnann, ornamento da sociedade
local e filha dileta do sr. Af(ll).-
50 e sra. Maria Zirnmermann.

- 'Fazem anos hoje-
__:_. a menina Maria do Car

mo, ,filha do sr. Manoé! Paci
fico dos Santos, residente em

Itajaí;

O dia em que, pele! prí
merra vez, o bebê agurra a

grade do berctnho 0.U do
quadrado e se põe de pé, é
ocasião para se abrir. um

vidro de suco de tomat=s ou

outra bebida apropriada p:?In
celebrar acontecimento tão
importante' Esse momento
ocorre geralmente no último
trimestrc do primeiro 3'10 de
vida do bebê, !Jode S� dar
também aos 7 meses 011 de
morar um ano. Desde que o

bebê esteja recebendo ;)S vi
taminas necessárias c sua

aparencia seja sadia c I, ormaí.
qualquer atrazo nesse senti
do não deve ser motívo de
alarme.
E' cur-ioso como T!lUit0S be

bés se acham num beco sem
saída quando ficam crn pé pe
la nrimeira vez, por não sa

berem sentar-se novament e.
Se ntnguem fôr em "cu auxi
Iío, são canazes dI' fiC',r na

quela oosiçâo horas lnt{_}ir:n',:. I

chorando desespcrarlos. f' can-
sarem-se até .\ <.'xaustão. Evi- Material .-- 12 lJlcac:p.5 ;;',1- I

cI t -, [tu'ino de .50 gr .. ;) boíf:H.·S .20 'I'cn emente, ama0 U';;i',Ja uer _

ir despregar-lhe os dedinhos cm. de dnron da mCômH c \l" I
da gmdc c seniá-Io l!I}VamF'I1- 20 cm. de ehifoll verde 011eb-jtE'. c nei'sa Dosiçfio cIr' ficará m(,�lto e élgulhas 11. 2 (' � P

j

até que tenhl1 csqw::':;,10 S'ta meIO. Irecente c;;pcricl1cia. Então, PONTOS KI\U'ltEGAD{}"'·
ele �e lcvant;:> mais '!',l<l YCZ A1roz - l.a caro dir.: él
para rcconlcç,ll' ele: 11\,'10 a Itr. 1m. x 2.a car. �-.' .. nl :30-

choradeira. Cansativ(l, tanto bl'e ir e lI' sobre m Hc.. a

para o bebê como !XIra a ma- receita.

mãe, sem dúvida, A :3Ulu-::;üo é Sanfollíllha - La C11'. dil,:

I proporcionar-lhe algan:, brin- x cm (:!tr. x 2,a cn:, :,v.: p,

I qucdinh:Js bem Illterc,sant"s sobre p.)
.

_ Com o nnscimenlo d ... LI 1'a COOl que ele possa (:;"�nür-::e, FantaSia - La C2'·. d.r.· x

t t
•

t
. I' pas';eá-lo '10 célninho 1"'1 po··- 4tr. nassm' :; malha-: dI' ag�l-

10 "" a memn·). que O'no\l () ",,- ..., .'� lha direit'] Dara a Ú -(1"er1a
me de n",c-M"rv, ocon:dn (!la 11 I

co ElalS de que de Cfl::;"'lf 18 < : - ,'� -
'.

1 ' . 'd"': Passar a la Dor tras eh" 2 nl'!-
do COTr"!lk, no Ho�pital su..,. l�[;- I

e .. conso,a1-se Cal)! " 1 ,la
, ,-

-

')

I 1 I.. , , t 1. ' de ciue um dia êle aIJ�'e'1derá lhas e LorDar a ':1a;;::ar as �

Je, ;'te 1[1 e t rn les �s o "Ir co

I Ih 11 ,. "

sr..João d.:; .\,"'uJo, rrercn+" da fí- a sentar-se sózinho, 'E. �e,ll ma as para a agu .1'1 (tIre! ,a

Ih! nesta cidade da "'Tyre801<iS C:>_ dúvida. iSciO aeOJ1tecl'fa. 111»:"
• :,2,a caro ,n·,·.x 2t1'. 2vn. x í l"

. Ado u .', t, t'de T-"l c1j', I �tr. devem ficar sehr,:, o;:; 2
"'t.i]rlI1CnS0 : dr St1.:l dl<;fn� e,:::p::"Jsn ce o lnal::> d . '_�,._l 'I n,

,

, - _..

11ontos trabalhados).
da lvIam" de AraUJO. EXPR:::;;;S() EXCCllCão

BLU,,1ENA{'-CUftITlBA Costas _ Põêm-sl' na ar.li-
Entl. Teleg-.: "LB10USINES" lha 3 e meio, 14{ malh:-" ira-

AGENCIA !n�U',iENAU halha1"f1-SP 14 em. (;01'1 J p('n-
Rua 15 de NovemlJro N.o 313 to :fantazia e COIll ::t'.<:,üha .1.

:!<'ONE, 1002 L, Iazem-se 2. e111. (:'J111 o P.

PREÇO cr$. l5S,!)!l sanfoninha Com agll:h::os :1' e
.'\GE�';CIA CURITIBA meio trabalham-'5e f>1 .. is 20

Rua 15 de NOTerobro, N.9 629 Cln. com o ponto LI ih<:ia (.;
1\1 .-i. N E QUI IH Modelo de l'í.'1,DE.JE

poldo e sra. Maria Reíncrt.
O ato civil efetuar-se-á na

parte da tarde no Cartori 1 de
.Registro Civil, e a certrnorría
religiosa terá lugar ás 15.0a
na Igreja Matriz, desta cída
de. Ao venturoso par deseja
mos felicidades.
- Real.ízar-se-ão, 'ainda ho

je, no Cartorio de Registro Ci
víl, desta cidade, os seguín
tes casamentos:

- do sr, Augusto Ante-tio
O menino Siegided Vieira, índustríárío rvsldcntc

Orassmann, filho do 51' Rodo l- em Ito t:mava Norte, com a ,,"'

to Grassmann, industrial em nhcrínha Carolina de Oliveira
Jbiramai filha do 51' • José Maxirnfliai o
- os meninos Dalmo e Er- de, Ol�y('il'a e da sra, Mnl'ia de

naní, filhos do sr. João l".l)w- I Oltvcíra:
ui .Jor., residente em T�ajaÍ' - do sr, ,10S0 dos Santos
- o sr. Horst Reutcrs. ,:,esi- lndustriário residente C!l1 1"01'-

dente nesta cidade, e talt'za, com a senhori;:héi Cc-
_ o sr. Oswaldo Schulz, rc- cilia Bonsenhor, filha do sr.

sidentc no bairró da Vdhn. João c sra. Riearda BOllsenh0r,
e 's�
-'- do ;;1'. Gercillo LeoPt'r

do Gonçah'cs do comercio ]r_
cal. com a senhorinha Cancii
da de Souza. filha do "i'. JoG.)
Albano de Souza. já falecifj{,s,
e da snJ. Maria de Souza.

(ASAMENTOS:

Nascimentos

- Realizar-se-á hOje o !'!l

lace matrullonial do .:o\'f'ln
Rubi Francisco COelHO, filhr)
do sr. Antonio Coclhv, já fp
leeido, c da sra. Carlota ('Oc:
lho, COln a senhorinha Ol;,;a
Reinert, ornamento da ::;,�de
dade local e :filha do sr. Lpo-

(uriosidades

_ Está em festa,; (' ];.,1' eco

sr. Darcy Garcia e de su::! c;
ma. espo:,a, sra. Diva K G'.r
cia, com o ad"ento dia 11 do

1, .. que, segundo o l\iinh- eOlTcntc. na Seccão d0 IHE,t'?:·
tério da Agricultura dos Es- nidade do Hosnita! "S:,<tÜa.
tados Unidos. a vaca se alI- lsabél", de um robu,,�c lT':. ..."i
menta com 276 espécies t1P no.
ervas e repele 210; e que Q - Tambem o nascin:( •• t') tle
cavalo aceita 260 e recusa 2J:,. um galante menino 'wol'"'ido
2. " que o maior quadHl dia 11 d,) fluente. 'la Sccç':o

existente no mundo foi pino de Maternidade do HO';l)t·"l
tado pelo artista japonês Ho- "Santa Isabél", é o !llé)t:V0 da
]{usai; e que esse quadro -I illegria que reina no lar (�O sr.
o retrato de um deus _ m,"- Pedro lVlalheiros e sra. Erica
de a bagatela de 240 metr0� ! Malheil'os.
quadrados. f
3. ,. que a fm'ça muscl1hu' 'n Prel"ei'li\ do hbdo corpo humano não alcm:- lJ � Ihl l.l'.u

ça o Seu completo desenvob:i- FFEBRE TIFICA E
menta senão depois do almo- LEITE
ço;. e que, pela manhã ela é O leite pode cont�r I] 6('1'-débil, !'le1a tarde decresce ( >ne da febre tifica. .!152m' c�o
só volta a se in1ensificar [\(l
anoitecer.

ordenhador. vasilhame, údj\_1!:-
ção dágua. moscas. etc., são as

4. .. que a água ão IvI"r causas comuns dessa COl!b.11Í
Negro é mais doce do que <:. nação. A fervura destrC'Í
do Mediterrâneo. moHvandc- os microbios que se enconumã sensível diferença d(: tram no leite.
densidade; e que, !)oí,' caus;' Só l)cba leite qUI! ten!la
disso, os navios calam mais sido fervido, - S�lES,
ao penetrar no primeiro d:::.
queles mares, depois fie pas'
sarem pelo Estreito de Bót,
foro.

ti
..5. .. que Q ri,) do 111undo
que des<>reve o maior núm"
to de cvrvas é o Jordão, n;;
Falestina: e que, numa <1i,
tancia de 111 qllilometrG�, s(;

guindo-se o seu curso, tem-"('
de percorrer nada menos

394 quilometros.
6, .. que quase .spmpre

herda dos pais a facilidade de
coordenar as idéias p exp,·;
mí-Ias rapidamente; que '1\:;

por cento dos filhos varõ,''''
de cientistas tem os gu;;tos e

aptidões dos pais; c que, pelo
contrário, as filhas so "sea�S'l

mentI' herdâm l:io
qualidade.

NOSSO CANTINHO

ASTRAL DO
I}Ol' HAG1\. S'WAiTU

16 de JnLHO

VENDA DESTE DIARIO
NA ENGRAXATARIA

PONTO CH1(;

CINE BUBeH
HOJJ� - QUA!tTi\-H;IRA i.1s II HORA!:' - mHftTA-8E

GANHANDO; com (} Sortein de er$; l,:;ZO 00 (' um:l perwa
nente mensal. \lrel·ta, "uÜ'odtüu e l'cs'wl1sabi1idade (la Caixa
Economica Federal. .1\;;-. di' Elnmemm,
HO\Vl\RI) llUFF _ SRtAN I�ONLEVY _ PEGGf DO'V -

LAwRENCE TIERNF:Y - mu.'CE BENNE'l'T t: 1-\N�;E
VERNON em:

f'E x t
- u

Oa

C9N"tl)fõÀO r '1',1'''''' rliIr "nm a'

�L1iOS pM!!an5'!) t'Je101. Con1usõ="t.

]UKat;Ôt'.l� �nt�i"3� .. (m:atl gel!:'}
n�-3 remniltta�t ng,ralglcas -1=

mus:ula?e� são ,ipjd"'l&!enlo ",1I",tóo.

CGm .5�llCltç(ios de (l.I.I. GCl9t

ncsUll!aina, tles1J.n�es:tli}ü" e '"tl�Uj,!.

ir> clreuJaçlio, IirOn1i"n�o agrail,ncl
,

""'IlJ!1>çio d� b�m �õl;;r. .f
_ - ,

ALfAIATE LADISLAU
Vende Casimiras e 1 rapicais das mais afa
madas fábricas do País, pelos menores pre
cos da Cidade. � Confeccão de fernos com> • ,

apurado gosfo. dispondo de' pessoal habiH ..

fado na arte.

HORIZONTAIS
1 _ Cornbate: erva.

Detel'minlJ.do período da His
toria purificar (fig.) 3 - Nc··
gação (prefixo); veiculo. 4 _

Chamamento. 5 - Prepal'al"
para a guerra. 6 _ Teatro;
ÚlllCO. 7 -- Chuupo, �ranha di).
Anmzonia. a - Antiga lVIetli�
da oriental: explode

Veriie.ais:
1 - Norma: em :;eguicla. :2

- Reeeptaculo; l'enquf'. 3 -
Interjeição; aplausos (ging.) -

4 Perseguição. 5 _ Sossega
do, 6 _ Cetro: estupor. 7 �

Rio da Suiça; orientação. 8 -

Arredores de terra importan
te (p1.); ümin o gato,

SQluçã,(} N.o 48'>.
HORIZONTAIS - Ruela.

EDi':OS, Coque, Acura., Doava.
Ousas.
VERTICAIS - RP-scaldo'lPi): oe; ou. F.xi"quias. Iii' lJI',

\Ta, Asseadas.

Alfaiate LaÔIglàu
-�-Rl1A 1;j DE NOVEIv1BRO, N". 588 a 59fr�

--- BI.UMENAU ------

! Coluna Eva
l�b:;;::::E.:g;:::::;;a:;J

VeRsai nas clJisas que são de cim a
o homem gosta de pensar no que possue. Se :i,'€l' dI

nheíro, díártamente fará contas e cálculos de todas :}<; suas

moedas e de quanto poderá grangear de juros ou rendímen
to de outra especie com a sorna que possue. Se tem proprie
dades preocupar-se-á com a administração. valorízaçâo e

melhoramentos de seus valores. As riquezas não raro tiralu
o sono Fde quem as possue. O homem torna-se escravo das
ríquezãs e sal3J1ica-se para aumentar o que tem acumulado,
Este sentimento de amor às riquezas é geral em [;:dos OB

homensf embora alguns, de fato, não merecem o nome de
ambiciosos. '"

Reconhecemos ser difleil Demwr no que desconhece
mos e não possuímos, principalmente S� Q objéto estíver len"'
ge de nós. Entretanto, o homem que aceita Jcsus pai' seu

.Salvador e toma para norma de viver o Evangelho. está de
posse de um tesouro que está de.'Jositudo no céu. uma rique
za que pode ser desfrutada, mas não :!.lcrtence à terra, e es

I sa circunstancia o leva a pensar mais nessa riqueza cPlC'ste c

I na graça salvadora, do que nas coisas da vida present�·.
A experiencia do a9óstolo. neste sentido, é tão real,

que a sua recomendação .não deixa qualquer sombrn de dú
vida, é óbjethra e enfática quando diz: "Buscai as cois�s que
são de cima".

Simeão é um exemplo yivo de quanto pode a espe-

I
rança do;:; que buscam as coisas que são de cima. Slmeão te
ve a revelação de que não morreria antes de ter v'sto o

Cl'isto do Senhor, a riqueza que o céu guurda\'a para revplá-la
no tempo determinado, Passou anos na espectativa da apa-
recimento da promessa, pensando na consolação de Israel, I:'

no temoo uróDrio a uromessa CUmnl'lU-se. Simeão não se

enfastiou em �ensar n-as coisas que são de cima; não !Ce cau
sou de esperar, e !Jor isso seus olhos viram a salvac;5c, suas

mãos tocaram as riquezas de Deus,
Simeão creu .es.')eroll, pensou. VlU e fo[ coni'olado.

Só então desejou a morte porque a salvação havia
para ele. Recebeu o galardão de sua fidelidade.

Que faremos nós no tem!JO .'Jresente? Gastaremos as

horas de que dis�_)Omos em frivolidades ou aproveitarpmos o

tempo para pensar nas coisas que são de cima. na ,j'.::ra re

dentora de Jesus, na salyacão que nos é oferecida, 'la opor
tunidade de sermos felizes no porvir, no pre\'ilégio de falar
de .Jesus a outros que não O CONHECEM AINDA'?

Vivemos na terra, mas o que pertence à 1e!Ta não
deve prender-nos a ponto -de esquecermos que no céu há :ri�
quezas e glória que a terra não conhece: há belez'l e santi
dade que o mundo não Gossue, No céu está o :rnno de
Deus: ali vivem os anjos. Lá está Jesus o nosso Sah·'!l�or. que
tem um galardão para a nossa fidelidade à Sua caus::-' o CHiaI
nos será entregue quando ali chegarmos,

-

Portanto, pensern.os nas coisas que são de Clm�l. c(Jmu
sendo nossas, !lois se .Jesus for .'Jara nós luz e salv�l�_'1o, as

riquezas da sua graça também nos pertencerão. Pensar nas
coisas que são de cima, importa em receber, pelo .fé I) Filho
de Deus e sua óbra perfeita da Salvacão, pOiS o q'-,c há de
mais precioso no céu é Jesus e Sua obra redent0ra, pela
qual os anjos O LOVAl\1.

COl\1 ImSPEITO 'AS PREVISÕES DAS NEL\P.\"l
As violentas e. re!)entinas tempestades de nc\'c.

-

que
frcqu<;ntement<; l)uraü'Sam grandes CIdades, foram. e',:�" ano.
anunCIadas malS ced? e com maior exatidãu com" COl'ro
boram os estudos fel tos nesse proposito pelo Servicn !'egicr

.

nal meteol'Ologico de l,T{ashi::g-
tono Durante o !l1\'el'no prece-

'

dente. essas pesquisas t:nhull1
demonstrado seu yalor. pf�rm:,
tinc!o a previsão da gn!11d�' tem.::
pestade de neve de Oh'(;. Elas
terium l}crmitído de all,l�lciar

mais eficazmente a tormenta de
neve de Nova Iorque. ':;l1cedida
em 1947. Uma eSDessa cé1<11a;:ia
de neve de 55,centlmeh'os ce es

pessura. em Cle n�Iand. ;}G"C g{,r

anuncbda em virtude âa� CO;l.
dições meteorologicas. alllps dfi.
tempestade ser notavek1cntc ;;('

melhantes àquelas que p1'.::';e::102-
ram à grande tempcRtaoe e'e
neye oeorric1a em 1913. e qm'
atingiu a altura recor'.l de 55,5 centimetros. As carias lTl;:·teo

rologicas de 8 de novembro ;9oderíam ter sido utiHz8dàS pa
ra analisar'a atmosfera a 24 de novembro de IS5n. ri iuaio-
ria das tormentas nevosas relJentinamente I.lan.ifestada<: são
dificilmente previstas. Elas não projetam smnbras d:m:�.e de
si. Gelo menos não sobre os manas meteorologicos, Tal é a

razão l_1ela qual Conrad Mook, do refendo SêrYiço, c cujns

\ pesquisas cobrem tuna região que se estende sobre 10 Rs'a
dos, atacou-se a essa questão. Estudou ele os m:ql11'n.ls d<J

quase quinhentas tormentas de neve que se produzlr;llTL na

t sua região, durante os primeiros quarenta anos desip sécu
� lo. tendo notado curiosas analogias entre as condicõ�s me

l teorologieas gerais que as !)recederam. Assim. DO" ')cas;á,l
do úItÍlno inverno. todas as vezes que eSl'as cOl1dicõ·:!>. pare
ciam reproduzir-se, o alerta foi dado. l\!Ir. lVIook igualmeate
constatou que, :frequentemente, certas cidades eram aLingidas
pelas nevadas após outras determinadas eidades: a.sõ'.'ll. ao
oco=er uma temgestade sobre as primeiras. os 111etl;!Orolo
gistas se Jllanterão a postos no que respeita as scgrllid!1S.

- Estou com receio que não tenhamos ú anel de
compromisso, que, ela goste e que o senhor lhe queirf\ dar 1.
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Cil'1lrgião·Dentist..

Rua São P�l.Ulo N. 2ílSO - ITOUPAVA SECA
'--BL�AU'�'

.;.." I,'�

ClRURGlAO'DENTIS'f..:J'
AO LADO DOS CORREIOS E �LEGRA.FOS

A' ALAMEDA RIO &RANCO N. 8

AlOIS PREJSiN6ER
Dentista Prato Ue.

__ COM 26 ANOS DE CLINICA -

Especialista em Dentaduras Anatoruieas
_ PONTES EM ACRILICO -

Rua São Paulo N. 29311 --' lTC?UPAVA SECA

DR. HERNANI SENRA OE OLIVEIRA
'D�1I1l}maàfl pela Untvenldade do RIo ile Janeiro.
Clfnlca GéraI - Operações -' Doença. das Criança•. ClIn1ea

e*;peelalizada de Senhoras e Partos.
,

Atende chlWlados a qualquer bora
CONSULTO'RIO 'E RESIDENCL'\.: Rua U' de Nove_bito, UU.

_- CÚl"r."ICA GERAL� .

, Especialista" em Doenças de Criança
CONSULTORIa: Floriano Peixoto, 38,- '1. andar -

Fone: 1197
'RESIDENCIA: Rua São PaUlõ, 240...:... t, andar,'

NOME: ....
ENDEREÇO:
CIDADE: ..

.. Estado:

Atualmente a fotografia tornou-se Imprescíndivel em tódos os setores da
vida humana! PROPAGANDA DOCUMENTOS, ?dtTE ou simples amadoris
mo!
Não deixe passar esta ocasião de decidir o seu futuro,
O homem de decisão rápida é o que vence nu vida. Preencha o eupon abaixo
e remeta-o hoje mesmo ao Curso de Fotografin por CorrespondênciaCaixa Postal, 154 - RIO DO SUL - Stu, Catarina.

DR. TELMO DUARTE PEREIRA

Vai de vento em popa a nau cruzmaltina
Quebrou o Vera Cruz o «encanto'� do Estádig

Consultas no 'Hospital Santa Catarina:
Dás 9 às 11 e das 151/2. às 1'1 hs, "

_ BLUMENAU - HOSPITAL. SANTA CATàRINA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



a embaixada sovOética de'Pressenlido a tempo,foram!Teve o sucesso

""'"c,,0 .. 15 !UPI __@r�Pa��,��,�,�,,'a �"o,� se ve!a��w c,,º�: a�nE�� P'i!!S ��-��!O�l!e!��cl�1 sd�e�:��d:decÕ.M:�oarlos Gomes
a: c N:D::0 C;Ü'_ o gOY"TnJ nor- Urriâo Soviética Del.l embaí- s�o, A or-dem dada J 'c'I,I)ai- ras da madrugada hou- <2 pOIS a ongem ,das enamas

..

t"-Pl-,;r.r'l'ano havia cedido à xada nortc-amertcana "n-. M'.s xada SO\·H�tiC'a. nesta capital, UIl1 princípio de incêndio provinha de um amontoa- Honrada CUIJI a presença do governador Irlueu 80rnhause
ellliJ'<.l�afl�� da Uniào SO-.,fLf'li ... cou Essa revista era ".I. UHl �.

t' d "1 '" (.'-

I édi d f' 1 d II b bid
-

",." " ,,.,, � .' ". _ '", --:,
<

.i.,

v- :01 mo IV", a pe �s rost r 1 \).2:; no pr 10 onc e unciona a ao e pa las em e icas em Revestiu-se do máxímo trlHlan- 'cia e distinção de que 5? revestiu

I
mando :'5scnto no trono especIal-

, :"_:-: \ uuital. c)�L '-' cessar rna pubfícação n01 te cmei-ica- Impostas progre�SlVatTI�n te a Eoite "Golden Sta 1'" O ::;Í- querozene, as quais, presu- trsmo. logrando o êxíto esperado,

I
a apresentação das nova, debutan- mente preparado. Nessa ocasião,

o., 1" r-ucar e distrlbuir '1.Ã,a na que 9cnetrava, para Q ou-> dístr ibuíção da rcvísta

"Al'le-"
.

f Ii ..., f Ii 1 � a suntuosa festa da coroação da tes, uue emrirestar-am ;;-0 acon te- usou (l:'!. pE\l�vr". como o1""dol-' oft-
nos �st'-';:'{\;; 1:h'I-1

',1'0 lado da Cortina de

]!'er-I rika",
se bem que o número �lstro, e izmente ple�s:n- me-se,

_ ora� � 1 corocanas
Rainha da Sociedade Dr'l,.<,tlcr.. cimento uma nc.í·l Invuigar de 0:;- cíai da Socíedade Drl\IDá�ux!.X..[:Isi

reS'Jc!to O !?�.�,a�: ,'O. �eg�ndo 0" Depa���;:lento de cxeml:l?�es distr íbuido

ao!
bdo a tempo pelo ",r, �.

�'-I por
maes crimmosas Reé'l- Muslcal 'Carlos Gomes'. realtsada pressão socíru. I cal "Carlos Gomes", o dr. ;João

>Oe> �_ , _�s�a��o _ CL_Jc.ro", ic �stilCi�, a �1:1:rl.�C_ T �c j"O�Q :>OVI.e�1Co, atl�al!1:lI�ütc·. nold o DUVl(�. proprietàrIo mente, tudo faz crer tra- sábado fi noite, e-m seu. arrsrocr.a- Precedeu ii! errtruda lriu:,f .. j da Borba, que cn�1teccu �s ",h·tuões
{l_ �11t_,r�'tlUcna, j)(l!?hca· �orn.,,:r:: tao popular na Uruâo 'nao justifique mars DL {;!S- 1 B S terí "B�l' '! t -c: d . t r"_ tícos Salões, que Se atmram regjj- Rêlnha nos salões nrincilJa;S o <les- de S 1';1. � P�aInha, tecendo um l'-i.
,l' n'. revista "Ameríha •

cm sovíéüca (lUC seus ny- I1Y-Ja f d
•

t
C o ar e orve ena �

,-' a ar se e um a o premecu s-

o.-" - e v • , s. <U ,'-' <: .. e.!,) -

orço;:: O governo l10r e-",Inc- . • _ . I d
.

1
", vamente par" receber " honrosa file das prmcezas, que 'c ra7.1.m no de glorias �os �trih!Jtoc de

ricano !,a�'a dar aos le;10TP5 da Aliança', nao teve maiores
!
ta o, pois o ocal once es- v;sita do go�ern:>.dor Ir�ni"1! ';;'c�'- acompanhar de seus CO';11lt't'sas. Ieza, de srmpatta e inteligel!cia

União Soviétlca uma imHg::m consequências dada a pro,1- ! tava localizado o amontc)<�- nhausen. que "li compm'''''''''t bem como a entrada da RamÍ1a

I \'-erdat�,�ira da VlCla"1n_o:; E::;:,�- ta intervenção de freqwm- � do de palQa embebida. �'n companhado do COlIl!md:mle

�os U"ldos e coníll.)LUr, '_"- tadores da "boite" que lJrnr.- ! querozene era propicio ,l Qumto Distrito NE>vf'J e ce

I
,1m, para uma compreensao l'

.

1 J - 1 -. • l' eretarlos de Estado df!st['icancln se

1 mdhor entre os pO"\, �s", tmnente amUlnaranl as era- ; propagaça� ao 111CenCUf\.: amda a presença d: figura" reprc_

!I m.as." i por tratar-se .de um pDrão 15éntath'as dI) mundo soei">l �iume'

I VIERAM ASSiSTiR !\ A n()s�a reporta�elr: q'�e onde a.madelr.a })�3t8n�e I naucnse: .

�, ." _ n.

CONVENÇ;\O DO PTn psteY� no local, ÚH CICr:t ,- resseqmda, sena lHCll

pre-I
A eerlJn�m:, ú� coroaç:m rl� ,till-

f· d I El 01" 1 1 nha do dlstlnto gremw, ,"pnhor11a
lca a pe o �r. '.Jy ,:vel- sa cas c.,un'las,

.

Aracv Mocllmann. teve Ju,!z-1' n-

F'POLIS .. 14 \1\'1.. N".v.) �- nl, 5unlente de n""ieg:lClo i Outro fato digno {.�<: n:- ,2:1 h�r,,<. cUJa solellid"c1'J t<:ve 11111

En-:-OntrHm-sc né31::> f arita1 Cle Políci.a, de que. sPgtt'l'� ú gistro é ane, tão 1,)'50 foi o cunho de ercepeional ;mpOloél1d".
l rl{:}-:de ônten1. os ilUS-fl�_ pete- l' l'

'"

I d{!du� a,3 caractet"ÍsHcas de elc_!!ân-
! IJistas. �_'l1<ldor ('m'l-;s GC'll1t" tU(tO IDr ICll\'a, 'C" .. <'!l'" na 2.a Pl!a. l..rra B) .-

I de Oh" ('�ra (' dC'1Ut:\d" S,11'lo Ij.il_D trIO�� ?ccretiirj{) d,d (�v(�Il�-
::'dO NaClú:lal do P r.B .. qu,>

l����l���l.>�i�a��a ?���;l���aíjr�� Ter" � "revile'g'-os as forças al,"adasi Corl\-Cl1í'i"iO c!o seu par�'t1(l, ':u- (I.t � � , !'
I tpn' 1 Lal'''ada. S. (':.-(.',,;;., t JJ1

• '\ r!!l:;" fi li

I
s�:1u .",11\·�!p1(·nh.-' (,llf'li.;.f· _l�I�>(:í�t- J \f� I
,dos. Ií' --------- --- --- --_. TOQUIO. 15 I UP) - Se-

, I L!undo
um l1l'O;et{.1 -:['.! iJll·r.lo

,
, !J{;, à resneito do qual Lrên Pd

vidas hoie d':! manhã -(',_J'c-

I scnt,mtes d�s Na"õ('� 1IaJ::)a:;
o üo Jaoão. as trnJ)u� \lPS :\i1-

I ções Unidas cstaeiOll"éi.,s :1e5-

te nuís terão clircito dt' c,,]l-

oluna
,--------11

O (OMUNI$MO
1\--------

E (ADA UM DE MO�S...
t-'t;1 rop:unlo;;+as. na seu ronf1resso interanlcricanü dl.� rp...1C

falamo:,. encontraram como gru!Jo de resistêllcJa !JOclerCJso FI

';í se detprHUll sua" in..-estlda" cnqU<l'l't' 1 "ir

OClll>::\SSel�l O !)Qdcr. Soviétiro não é biscoito, Ada!,ta-sc " lô-
.� _ '3 circunstâncHls. Onde no Está no '1od::r. �I 11Irf! " ))0

1 .... 'P'�O e--::tp.ndiíln'. corno se \�(�rif'c;:l- 110 Brasil. 1"1�à,q de
brigas com os p[.dres. Nada de !)uxar questões reHgios8�. 1".,:,'1'

.. e 05 inTeresses �ãQ idêní IC05 ,\0'< C[11úlÍl'o' c ([I, pal t" ,.)

pára a soluçã,) da lllOl11CntOf'a cj"C'stilo fo,ial.
Erra qUt'ITI acredita CIr. eOIDunista, Todos os �)<lrt'r1os que

-'0 rlocnr<lo da história convieram em formar ,:,ovenlO ctt:! cc·,
l1s"io com os comunistas, acabaram sane[c, alijados dIJ POCll-l'.

-." rrinC'Ít)io na R'.1ssia os boJchc"nlü de, ora'. am "5 ,ncon

Jlú unI:} r�>'(n:lr("nd,t nntrooofngia nil n::(1 l1J.�{_l ..:�l nn

sOl'letico.
Erra qu(',n �crcdita nuc eonluni:ota se engana no ",��J P"Q

gramà. E que fn::: com 11 Igreja:
A ;ll:!iltraciio cU:1e:: ele 0f'ntro cia Rt'lirriÃo, cip tiín dll'l(' 1

torna .-;c im_:lo.:;�jvcl. d.:!Yldo à on!aJ11zacão da Igreia Ql,ande
mlli:o. um ('Gnlllnista '1oderú ::::o1'r<1tci1'a e ilegalmen:.', como

'::_ED os lU ICO'lS. clle:1dI ntl: às '10l'tas duma lrmanel, c;('. DZl-
�_ nara dianté não Dussal'á,

-

-

Por isto. os cOl.lunist<ls atacam n Igrcia de fora F.'l"l .k .. -

tro � "elos 1l.:111C08. - I continúél).

Bornl1nus�n.

II
rt
li

Fraqueza em geral
VINHO CREOSOTADO

::;ILVEIRA

Ultimas do Exterior

noII

atarinense
Re.generadora de Pneus

End. Tel.: 'TYRESOLE S"
MATRIZ
BLl'I\IENAU F I L J A I,

CRICIUl\IA
JOAÇABA

Rua Getulio Vargas s, IiJ)

Telefone: 1228
Caixa rosta1, 460

Rua l\1<>rcchd Hco!1oro�, H,O
E-si. de 8ta. Cata.riwl

_\ l'. Río BmIleo s 'n.o
EsC de Sta. Catarina

E' a base da prosp eridade rodando sohre pneus {yil�sclados. Serviço lipido e garanUdo.
Exel:W�iRmSe ty�Jeso; agem em q�!a�q�er tamanho com diverSOS desenhos de derrapagem.

nvv�� diiS prhu:ipids fábricas nad(mais.

Noticias do País

senõo O café misturado na

:::::
· a�tt\erid� pelos

MODELOS - umma novidilde.
Cãres

�1alte, LUfuln � Fermento �gieeioHâ�oS
Cervejari'a Co rinonsfi!

loinuilfe •

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




