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o Iíder Gustuvo Capancr.ni foi Iastar esse grave inconvenientc
designado relator do projeto 'riu de nosso vigente sistema elf'itor:.I,
reforma eleitoral à Comissão Es- sem quebra das Icgíttmas conouís
pedal existente na Câmnra, lC tas já realizadas, s50 'assnnto� de ,

exercerá as mesmas í'uncõec no mas indo complexos para símnles e

orgão, criado pelo PSP em sua rápida entrevista. Llrníto-rne a

úttírna reunião. S�uas dect:,raçõZJ anunciar. de modo gereI, Lo ma-
são do seguinte teôr: ! téraa ",

�Neste momento, não p09�G aln- :

da dizer-lhe quais as lnodlfi(.. t'�õe!;
(

'Pj!! pretendo inlroduzir t,0 projetc

I R �. ;_ .. t. - "

que devo apresentar come relator. e�n�i im",S� OS uiíflCa-
à Corníssâo E..�necj:'l de Ri'for;;1ai'

f �
Eleitor1l1 D� Càmara dos DePLlül-! fIOS pira fifar ao
dos. Essas rflC·difica(t"')I;�� ::ânda

"-:-;-1'tão em e"tudü. amne�t6
Todavia. para de todo n'::n ser

omisso em f:·r=e cl:- !lE! gums, d...; RIO, 1� ,�·t:�·ri{�:.)n:.l)

rcporter. infOJ:lTIDi'\: bancár-.os l'arj(,c��:
·'Tentarei excluir J;;. l€�;�la.ç��[j urna mcvímenta-ta

e--leitoral as necessártas ]Ió!,:,i. tratar do :l.1J.Jf1('uto ile :.1':1-

h'.�lt�l"l'.q. Nào se -ucumb U no cnl
., hJ utal da lof.;f.l. pr.;gada. peío

ida caracterizá-la CQ(ll'J cri- ',' nazismo inumano, Libertos .ht

me de responsabilidade e as- inf Iuoncia rl<,p:;' lautc do autor!
sim autuar o gover-nador pe- tt'l'iShl0. g.jl;nlu nas oní ranhns

rante a Assernblé la Estadual, I {!.'J t.ot.a lit al';"mo 1 d!UpUamos o

Essa caracterização criará

l,-�n;r,to
"Irondcu' que Ic.: o

certa dificuldade ao sr. Re- l!!:}(' c' o 1932. Vil'mos para l'S

gís, que não conta com maio- campos de batalha d'L Eruropa

ria na Assembléia, tendo �1O em 44. em nome õ.. 1'e'11"za. c;ms
contrário rancorosos adver-I

til ucíonal c i beral, [L qual 101 ca._
sários poÍítico;; entr-e O" de- paz de l'{,gul' em 1J.1'1llf,S contr-: ,\',
s " - -

C I' n •

rs Ietra A}
pu lados.

' uuc iu na -'.:1 p::l,;. ,

__o---()-{)_o-o--o---o-o--o-O-O--O--D-·O--O--O--O--

morto e allmrra�o

r'�Ús du Classe !t b?_�.�· rtt: 4()(,�
n.aís 150· cruzeros per qiúrlllui�-
nío...A.. ,\:.1sp;u;'leül apruvoU h

IHJ.=ta. que z:ell encamínnndn ao oi

BLUMENAU - JOLT'IolVILE
Viagens rápidas e seguras

só 110

EXPRESSO ANDORINHA

General Eiscnho'\"e.

(!s-spcrla11a P:!.l:1.. l!L!1 c:� ra n h!j ":'':

h.. nlP q1.>-:. ..... !.) ....ont ravn-s.; ,-'''-('0 -·r

flO nos fundo.s tL1 d!:�J{·r. le!.�.· ;,

(� , lado externo, d isfur-ça do r- .. t.>

vácíos outros matcrta..s \T�;. ;.'
cando. um funcion6r!ú descü."!I1.1

zc-ntos e cinqueritn eouv.dados I'

r:·eR, quando Lont.avam aI ancar membros da Sociedade An�lc_-

Vargas I respectivo projéte ;o�:,��ta\��;�!���� e

;';c�,\c;t 'J:':/�I {C�n�u�1::" 2�l . ..::á�. �t�a E}�Br:ts�eir'L ;ompa�"3"er��1_ôn:-'i
����:tY::�}al�ficio_ - troC1���r��e:::�1��!\�:;!i��� ��;�: ���;�f)st��lCr:J�;del��� 2�'·;:��:C�i�:���:1;����:�: �a�;�,� Novo avião 8me!ic800 que alinge

80 "Ultima Hora" que já se' àos motivos que anexou, a artigo segundo do decre:o que Antonio Pérl!!l'il. de 'a3"') 1\ �upla velocidade do sonl-encontram nas mãos de presi- I

téria decorre de determi- I criou a comÍss�o, no qlll_ll os 11 ill:o, mai'" conl1Pc'do p01' 8.l·',· IGdente Vargas as diretrizes pa- li
lua

I "estudos e projetos rehlCJCna- l,1ha de Minneirinho e Dori�' "a!f g
". :'1 �

- -

I
'

.

a r=form c'� '!"'gl'S S'l
.

J 1
- - Base Aérea d-P �,:o�ft�!-. U". ',',ra a re orrua ararIa (iG ,-,ru- 9-05_ COlll

, .

'" ,a Ia, ç � ,-
.

','a. perlgoso ae 1'ao. q 1"',) �
- -- <.

sil} trabalho .aprovado pela \ laça0 agrana e acesso a ter- tem o braço esquerda, I lifornia, 16 (UP) -- _à_ marIl1!p.
Comissão Nacional de PoHti- i �d ?

1'a própria devem preceder II 11:,rte-an1crica,ua real_zou pl'é)V'lS
ca Agrária. O próprio Minis-

a��-"t/4�...d;S. jtodos os outros". DESCOBERTO O .;'L.·';t, cam um avião de tal veloeid:!-
tro da Agricultura. sr. "'oão (,.;fllllI "",,; Acentúa ainda o titular da,

EM TEMPO , de. que prec'sa de uma refrigen"
Cleoias, na qualidad� d� ;;1'e- iAllriculiura que. em vista 1.ia t::"'O PAULO, 16 l'I'.i.el'i tOlm;) ,I <,&.o e"pecia1 para pl'otl'g'er o r;i
sidente da referida comissão, : (Conclui na 2a. pág, letra I) ,- A d·re,;2.J .la colõn;& a rk;JJn 16to e os istrumentos contra. u

fez entrega desse ünp'>rt;,nte
documento, ôntem, pe550a1- �
mente, por ocasião de seu

despacho com o Chefe do Go
vêrno.

l()d:!s as esp{�·t·�-U1�··:tE= de apoio t�:l

t i abalh i-rrno, no ç�c{Jll1l:�' Nixcn

1:::\1-:1 eomoanheít'o 'lE chapa ; i.Jnis
os �1':1ball�adorL'3 t'!:lO esquece n

(.UP Cfitf' fez paJ te dn cOlni,,"'õl,:)

..in Câ.ma ra, que P':lf}.'rou �l !.�i

�:'ti-g}'e'; sta 'I'8fr I-I:.. r: �"�".

()

_. _ - -- -, .- - -j
Vai reunir ..se o (ol1se,.
lho Nacional do PSD

Washington. 16 (UP) - <&I cou impressionado comas

secretário de Estado l101:"tc;-a- gal1tcscas pos.sibilid�d eco-

mericano. sr. Dean Acbé�ü:1, nômÍcas do Brasil, ta "

-,coItou a' referir-se, hoj(.'. à � gora como no futuro. sr.

sua recente viagem. i1ü Bra-!1l..cheson t�v� talúbén ,P�tl:::
si!. Disse m1'. Acheson qvc a I \'ras eSpeela1S paru 'lU 1 ficar

impre.'3são dominnnte que llw

10 progr0sso tip.. ::;5.0 Hl!IJ,
ücou da sua visita ao Hio eli: ;nJe. em l'1.l<1 opmIao. j ?{'na

Taneirú e SUO PaulG Ini a para 11 frente com t]'.:!:: l,do

grande amizade do 1:)0'10 ti.a-I LJO{;{']' (' ('nergi�,

I
üleiro pelos Estados �nld0�, Apoia o gr!�P? pari< ileU-

Acrescentou que t:unbem 1'1- tal" as condH;aes do 1'.

_ .......................... - ---� .. ----------

l(ompletad_O O maior v o

em massa transoceani ,o
TOQUIO, 16 (DP) -- C nqu"n-,

j a 0 oito :lviõe!; u jato chegan.n
.'t b:..se aérea ele :Jkoln, doze dia.>

t},POifl de partirem da bllse '1-,

I
'1'urnel' nos' Esta',los Unidos, co'}"!

pletando assim o ma:ür võo e1:'

nm.õsa transoceânica de aparf,

I
lhos a jato. Os aviõe" foram i"d-

i
�--���--���--����----��----��--
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;'S.EGUNDA PA;GINA -1_------------------------------------------���--------------�-----------------+----------

"Demoiselle" põe urna nuta CQ·e- .Fyr-ineus. Urna incorrigivel hr...
O Exército atualmente venl formando seus sargentos. eleI '<da de alegria tropical na cida- nhomia e uma suave toleranoíe

mentes auxiliares de valor Imnortantíssímo nara todas as ar-

f D ç:e. Cheg'arnm os brasileiros, f' o "a lvam do rí�co das con';o·
mas, na conceituada Escola' de-Sargentos dasArmas, que iUl1-

com 2. presença dessa client;>'.·.l quencias dos regimes de tempo ciona em Três Corações no Estado de Minas Gerais. _ A ad
i realizou, hoje, a reunião do f}:ótica o calor toma um vigo: ramento forte ou de índole [:':1,1 missão à Escola é feita por meio de um simples exame de: se- !

I
Conselho dos Ministros uue equatorial. A fisionomoa de cer ca. � leção realizado nos; Corpos de tro!:>a do interior, par2 o qual

. CAlct·v:ia. efetl!ar-�e pejla manI:,ã., to.. trechos de Paris r ef'lete re-

t N?, QUaNdro dadr�mânliCa veh""1 os .candidatos são !D.SCritods mAediantte reqMueriI?enlt� a 3crEapn1':'e as !,lrImeu'a§ toras na mtn.sccnc'as cartocas. Encou- ez ,_lO" ovícía o', como no

�'{', sel)tado na la. qumzenw e gos O. - atncu acto na sco atarde nenhum novo detalhe j r<,ml-se transcuntee. ·.sem pal��.('f" límpido de5ta manhã de julho, :'
.

deSargentos o aluno tem direito a fardamento e Cr$ 400,00 defoi fornecido sôbre a evolu- chauffeliTs descamizadoó:, son'de etiqueta p?rte em féri?3, Dá o f vencimentos nos primeiros 4 mêses, findá os quais passa ação da enfermidade tb sra, sr, Paul Reynaud o lado patriar venceI'., Cr$ 800,00. - Ao concluir o curs.o, que é d.e un1.ano,
'

em toJos os labioso €aquan�(l !l
_

_�v,a Peron, mas C:ÍrcuJos bem
canícula insiste em castigar ess'.l cal da reunião que ele corta, U� é 9romov�do a 30. SargentO' !:iassànQo a. perceber aproxim..ád,:I mfOl:mados . con�ll1uayam a
gente como a lhe reco;-da., '�',!') quando em yez, com o passo C-t', .mente Cr$e 2.400;00. - Bl�I?enau. que Já teIa ?ado aO' F..xercI-'

I :n�mfe�st,ar mqu:etaçao. sen;: �lUfLS '<,emana- de Santos DUlTI0üt <C() na selva macia. Nenhum <.lX to u.m· grande n:um�ro.de ot�mos sargentos, tera este ;;no opor-

I
"e1 possl_vel obter-se ql.l�JqUe, "O .' b' '1'" . I clusivismo intranquilo nos p"�'" tumdadl;l';de contrIbUIr' no:va�en�e com um bom ':1ume�� dedecla�açao de font� d',clal. j�S :� �omemo:am ,l ra�1 _I:a" co :�1 tos de vist:! dos 15 int;:or1oeei.o- jovens.,que ,de:>sa forma !)Qder<l:0 l�g'ressar na c�rrelra Ir':ll:.�frr,legaçoes estrangeIras, contt- I < " �ufocaço('s do cal�l, .que lnu,,· ,

� h in d " o', 0$ qQalS de acordo·. cOm as atualS leiS de promoçao do E_'{e!'clÍO,'

I d '�

I
d'i a Fi'atlça e pl"l1clpalnlen'" re�, que sem . um c a e _er\!l.,.-., -

1 t" .' d 1 T t d Q d A 'I'
nuanl anu an O conVhCS pa-

. ", •

, :
-'

lnncam propósitos. os quais con- .pouerao ga gar.a e.o POSLO e_c o, ·enen e o ua, 1'0 . UXl lar1'a solenidades cOI1wmorati- Pans, Salientamos aOi> pal'ISI,�!".
"

•
". . de Oficiais,

vas aos dias nacionais :?c seus ses que nos ngasalham a secre,tl gregtam lC!U'd' ez .de dlHdlro En-
..

_ .,.;......·x ..... ·X_ X --":a: __ :c..... � ........X,._ X....... r_ ..._ 11.
,.

-

.

d t eon 1'0 p aCI o o que,) coma 1-·
.palses e outras, pOJo IrlOdVO

I Simpatia
o empo C0110:3CO, Co·'

l� t \V 'II' . ,. h' "'A- U'I O M O! V r: I (�. U B E n t B'L li M r: NAUdas condições da esposa do' IT(l festejar um 'homem 'Jos h'G � "n e Tel. e1' n�s pr�PlC:'Ou, • .l'.. L" L. fJ 2:
.. U . [ ,

chefe de Estado. Em todas ·as··; ricos sem essa canicula de ;"', Je,. em 'li elsalhe", para que, ,,,-

I � t
_. i, .

'

lembrando Santos Dumont <':1c as::.es no a·se,

pr�O(,l'paçao.,
gr:H�s a sombra. que empresta a .

constante e pan'a sobre Sue- P2r's ares de Seridó? Bebem!.);>
contrassem as nossas reciproca l

nos Aires um véu de trJ::;teza,' c(;lo1' e nos sentimos feliz, Tenh;) analogias franco-brr..silciras,
enqu�nto q1!e prQ�3egtlem a '3eu5açã6 que continuo na A.;:,-

OS homem,,; de espir!to Sabe,)l

t�mbem as mIssas votlvas pe- l1:da ]rfontaigne, no POltO do l!u
encontrar no dédalo das grand�s

dmdo a Deu� melhoras para gres, no Alto ParaO'uai, entre os
n-etrópoles harmonias exponta

o estado emmente du enfer-
nossos caboclos"ma'.ogrosse .• '

neas qUe nos guiam àS> fontes co
n1a.

ses.
muns. Tamhem, se não fossem e

leso o mundo ser:a um e3quelcro
"Precisamos aclimatar '1'0- s"m sensibilidade uem :>Jma.

ORGÃO DOS t4DIARIOS ASSOéIADOB"
:PROPRIEDADE DA.:

S/A � A NA ç Ã O»

:1
NACAO

,

Redação. Adimintr::u;ão e Oficina�: Rua Bié panlú D.
!UH � t'one HHf2 � Caixa Postal, 3K.

Dlretur: l\I A TI lt I C I O X A V I E R

EXPEDIEN'l'E

A

AsshÍatura.s:
ANUAL, . , . , ....

SELVIESTRAL . . . . • • • . . . .

N. AVULSO •. , ...•.•..

Cr$ 160,00
Cr$ 60,00
ces 0.50

Snclirsáis: 'aIO: - Rua do Ouvidor n, 100 - Fones
: 4:1-'634 e 13-7997. - SÃO PAULO: - Rua "I de
Abril n, 230 - 4,0 andar - Fones: 4-827'7 e 4-4181
BELO HORIZONTE: - Rua Goiás, 24. -.PORTO A
LEGRE: - Rua .João Montauri, 15. CURITIBA: -
Rua Dr. Murici, 70S - 2.0 anilar - Sala 233. JOL.'i.
VILE: - Rua S. Pedro, 92.

I'nformacões Uteis
. .

FAR�IACIA DE
PLANTA0

Acha-se de plantão; de 7
a 13 elo corrente, a Far
mácia mlinger, á rua 1;;
de Novembro, nr. 588.

TELEFONES MUITO.

CHAMADOS:
'PO�ICIA .. .. .• 1016
BOMBEIROS ,. •. 1148

II O S � I T A I S:
Santa Izabel .... 1196
Santa Catarina .. 1133
Muniéipal •• 1208

, ,-Assistencía Publica
A' disposição da popu

laçáo local, encontra-se no

Hospital Santo Antonio,
a ambulância de "Assis
t�mcia Publica", que a

tcn.derá, gratuitamente,
todos os casos urgentes
-de, enfermidade ou de
;férimentos graves, a

qualqúér hora do dia oil
da noite.

XAROPE

St?ANTONIO
i

I
PONTOS DE
AUl'OMOVElS:

A1� Rio Branco .. 1200
Praça Dr. Blumenau 1102

e 1178 I
Rua B. Retiro. o' •• 1111
-oxo-

TOSSE
BRONQUITE

ROUQUIDÃO

A
�.;

�
;tI.,. -;r

forças l"e�cionárl�s. Q:ue neg!ly:tm

as urnas Iívres. com o voto secre

to. ao povo. nn 'decarla '.:i-:!

3,),
Conheci o COI'ajOSQ ;u)mem de

e>n:,p:·m:;a. que e o comnndante
Paul, Louts Weilley,. há sete ancs.

rrtn'nn. ' ,Yiagclll de. avião enl"�

Londres' e Rhamcana. nn Il';.u,
da.. Conver snmos sobre os fund.,',
dnrC3 da "L'gnc". Lafout e La: .',_

cc ere -- a "Ligric" que seria c

l').':IhEÜt'O tempo ',la Air F'rnnco.!
da qual atê antes de nactoniv
:;:&-13. o governo ora el.� uma ü�.2
colunas mestr-as. Depo.s tivemo"

.onsejo de nos conhecer n1elt",,:

em Paris, no hotel da v'scondos
"C]. Marie Lauro de Noa í llas. A;:'o

rijo. nariz adunco de a'_-p de

pl esa, no comandante, Vldlle:' �

flue é avíação Ihn fal� iL ü.lm:\
COIU um ardor e lIIT1n exuber-aa-.
ela mertdlona'».

-

ambíencta d., f;àteri1id�tde e d<>

simpatia. em que a estma reci
proca alterna com as "bouta'dcs ,

or.de Se refletem a capacidade ':::'f

amar .e de comm-eender dos con

vivas.
Não esconde o presidente' PH,U

R-eylluud o seu encantamento po.
_ir- ao Biasi), presi'dir -a Conf'erer
da do Cabo Branco 110 melo ci,
uma .coll)Il!', trepedídante .:l� >,n",en5
de .pensamento e de pollhícos. :l&
latinidade africana e amertcana.,
de ínternacíonatístas, dedícados
nos problemas da, segurança (11)
Atlâ nt.lco Sul. Ele discute cornv

go, com uma vivacída'de delich·

sa, a posição do presidente V,,'·
gas, o qual evoluiu, eru cinco n

nos r}t: uma democraria autorta
da. pa ra o demo-Iiberaüsmo. :!!x
plico ao sr, Paul Reynuud _".

'J

ru izcs do presidente Vp.rga:,:: CJ ".

o segredo. qUe ele tem, 'de víver
pára aquém ou para alem Ii,)';

'Co_u,icação à·
I : : .

.; . .; ':,
.

l
c;

....
Pelo .J\lresenfe·· comt;nlcamos aos p'osS�s·. clientês e

fornecedores que ii; parhr da presente data deixou de rer
empregado de nossa firma o

Snr.,1NELSON SABINO NASCIMENTO
não estando mais autorizado a fazer cobranças nem pe
didos para a nossa firrna.

Bhimenau, 15 de julho de 1952.
COMPANHIA HEMMER

Indústria e Comércio
G. TRAEGER - Diretor-Gerente

Procura

ENFER M;EIRAS
PRECISA-SE de moças com 16 a 35 anos' de ilÍada

t'S{OlA DE SARG EtlTOS DAS ARMAS
o 50:' aníversarto d a vôo .,U

MilÇ.o que esteja cursando a Escola Técnica de Comér
cio, para serviços em contas correntes. Os candidatos
devem apresentar-se pessoalmente.

.

RODOLPHO J{ANDE-R S. A. � Co-m. e Ind,
Rua 15 de Nóvembro, 727

tE P R E S E N 1 A ( j O
,

(Madetias)
ACEITA-SE R.EPRES_�NTAÇÃO DE ESQUADRIAS,
CAIXILHOS, VIGAMENTOS, CEDRO E COMPENSA�
DOS PARA TODO O ESTADO DE SÃO PAULO, IN.
CLUSIVE CAPITAL. OTThIA ORGANIZACÃO E SO
LIDAS GARANTIAS. - INFORlVIACÕES COwl SAl\í
PAIO NO CINE BÚSCII - BLUMENAU •

.
; ,

.. "" ASSEMBLmA GERaL
-'Fléa'rrt I!onvdca'dos os Srs. 'iócios 'desta' sociedade pára

reunirem-se em Assembléia Geral a realizar-se no
dia vinte e dois (22) do corrente. mês, às 19,30 horas, na

séde social (Edificio W. Meyr) a Rua 15 de No'(,.embra,
nesta cidade, Dru:'a tratarem do seguinte:
Lo) - Preeuchimento da vaga dó cargo de pl'esideetc;
2.0) - Eleição do Vice�presidellte;
3.0) .--- Assuntos de ca!)ital interesse da sociedade.

·,BLUMENAU, 15 de julho de 1952.
(Ass.) EDGAR PASSOLD - Lo secretário

'

N.B.: - Em caso de nãô c<>m!)arecimento de numero
legal de ,,-ócios, realizar-se-á a 2a. convocação em data ,d."
25-7052, no mesmo local e horario.

PAUl SCHWAEGLEMAQUINAS I� lVWTOrms I
LEGiTIMAS ALEMÃS

Quem souber do paradeirô (le,
PAUL SCHWAEGI,E queira
mar para a Caixa
Blumenau.

!\'Iáqu!n:t5 de t(}si.ar-� de t.OrtGS OS
tipos e 1)3:1':1. todos 6S fins. 'J'i'fica,
vel!dc� C!1!HIH.â. e conserta_ :\liqu:'nas
elétricas "Zuend:lPP". Nilo cOIl1_pre
sua l�áquill!t, .. �ltêS de f:::.�p·· .Ulna
visita ii Loj:, de MAX f(O:\,P,AUT,
Rua l'J i:e �Ol·.! G·� 9 - r'l��e l·165,
C�;"::i 'Po:,l"l, 1 :!:l - IlUDfF.X;\U

Vende-se Negócio
(1lajaO

"Cêf; no trópico", digo à coleçã')
encanta'dora de mulheres, que o

comandante Paul Lou:s WeiJ:.er
reunIu, no antigo castelo da nu·

quc2a du ;Ban·y. para festejar n

qUinzena de Santos Dumont, em

to) no do pres<J'clente Paul R �,:
naud. Uma das belezas da ci .,;.

iização franCesa Rão as suas nn,

lbere;;. Os filtros das Musas can

tam, no charme de .:lez prince;:;a�
ccndessas e haronesas do cem :;>

:ml ele Versàlhes. que o nosso �"'l'

fitr'iiÜ' reuniu, com e'sa arte .'i"

pr,cial e sutil que ele tem parte
.faz'!r as mesa'3 dos grandes d,,:.-;
eh "Noviciado". Discute-se [!!l�

ASSINEM ESTE
DIAmO

reuniões mundanas do COll1é� '1'

� c<
.
----.,.-, _ .... __.- Situa.lo defronte aos maio�es depÓ-."

'Iiir IIru'do..

''0"re�s ,.d
..

9 '0'.9.no"o· ·dts·· C.flll.'RUgS Maior irtd�ce �e vHimas

I�:��e:l:e���!ejr�:::t:�lad:l::::a! ..

UUI Ou II U U U d ..

c:q,,.i'��., :</?� li�" ��í��r.� rnolh:uios {'Oh1- gr�nde m.ovimento_t
o Ctl!Ht.er tlti h��J�r.. !tit Q vcn� ....s(' um lmlrãa fd'InrlUe'l} "

tôda.> nS suas f ças; desde a pneumon�a· até ri ram dominados pela' terrarrii- GC<�"-'c-"�T '. 16 (UP, __ 1\ ] n. quas! novo, Um."\ sorveteria com...
manifestações humanas � uma disenteria. cina. Tanto a pneUmOrl:'R cau- rJat;l�l::'& -�--�als do mundo -co:1:! fnos em p�rfeíto e"hdo� Vende'<;e
coisa crueL Entretanto, mani- Alguns dos principais males sada' por vírus como a lla-::te- 'J índice ;nais alto de mortali,IE..- l·ma gar"pt,ua. gra.nde, com motor. ,.

" Tratar com Vicwr A. neva"rdfesta-se de forma ainda ma_ i3 fatais nara riana são atualmente b'atadas de pelo cancero E5Ha surprecn<l,�n f' ll" �
: _'...,.

, _. -

t' 1 _lia ,�men •.u nf, .tfl, "m Itaj:u..eruel quando ataca aqudês (t.'--'--__;-';_-'-'--'---��-� com terramiciná. A dra. Es- re rev�1aGao esta �on :uu llU!�1
_

....1111111 i ' � n.:J:"ltorIO da o�..g.:ü:'l.iZ�ça.o :nl'_U·�menos aptos para oferece;' re- � tela ponc; .de Le�n. da C!<'!a-I d aI de ',"flúde, ilU'wl.:Hr,acla ;",
sistêncla - as crianç�s. No de do MexIco, fOI uma das Naçõ{js Un:.las. Acresc"nta a (:,;.

Brasil, a mortalidade infantil primeiras a demonstrar G ':?,_ tL'tÍ!"tica que não só na. Grã-B«(-
constitui um dos mais s':;!'ics 1101' da terramicina contra uma t:>.nl1;;" como em outro< p::tises "

.

número d0 vit.im:-s dr)problemas em tódo ') �Én1PO, .' ,.

{PEiTO I I
fantís, a coqueluche.

dnbrou, em com;)lua�iioda saúde pública. I. PORfia0 3Beilo das mais terriveis doenré!� in- refio seculo ntra.z,
E' um problema por{.·m (lUe REUMATISMO Verificou-se que oL�tra

pode e está sendo rC301vido, "EVRALGIAS ' I causa séria que contribui pa- t' E fi U R O' S !por homens dedicados p mé- CORTES;GOLPES,PONTADM ra aumentar a mOrtalldúde J
dicM . qUG .,'" . utili"a>n' "��o" J&rg�l..,�r���� infantil; a menigíte, também B O A V 18 '-r- A: !.meios e elementes criados pe- cede diante da ter!'amícina,
lo esforço e imaginação dos da mesma forma que muitas
cientistas. Entr� estes ei.cmen- Haver·'O� nov·rdade infecções tificas, tais '?omo o
tos talvez os mais im'J'l�tan- tifo de São Paulo.
tes sejam os antibiótlc.-.s •

d
A diarréia é uma outr::l cau-

substâncias .químicas prociu-' na reunlão . e sa da mortalidade infantil
zidas por organismos causa- quando assume caráter opidê-
dores 'de doenças. Essa:� dro- h'oJ"e em Pano, mico, e contra ela os m�dicos
gas revolucionaram a IP.::>dici- .••. . .....

quase nada podiam fazer. O
na e asseguram a sobrevivEm- Mun.John aparecimento dos ant;l::ió;;cos
cia vara milhões de pe:;sous porém, veio mudar túdo isto.
que sem elas teriam mf)l'l' ido. *�'" Hoje em dia, com o em!Jr;�go

O mais moderno êlntib:óti- TOQUIO, 16 IUP) __ . Ur- da terramicina, eles ]1odem
co importante é a terramic-í- gente - As negoci"çõps tratar e curar rápidamente 1I·.u'·o VI"·a.ç·'a-O Ha'55'".:.-,....

,

na. Esta droga, disponível pe- de armistício serão nova- vários tipos de diarréia .� de
.

.

la primeira vez em 1950, é· mel1te reiniciadas, após disenteria.
um exemplo do valor e pficÚ- mais quarenta e oito horas '�;i-�,,"," Atendendo ás necessidades e conveniencia dos srs. passageiros,cia dos antibióticos para C0m- 'd

'

.

t
-

l' "

d' a Auto Viação H�sse. acaba de estabelecer novo llorarios dos;e; In errupçao SOlICIta'a seUs transportes coletivos, os quais já entt'aram em vigor ebater a mortalidade infantil. pelos comunistas. Acredi- i ã O que obedecerão ao seguinte:
..

Tomando-se por base os mais ta-Se que haverá alguma PARTIDAS DE BLUMENAU: (diáriamente): G- horas.."..recentes estudos clínicos ve- nov._'.idade importante nas
'

,.
.' ônibus; 8 horas - limousine;' 9 horas -,. onibus; 13',30 _ cni-.. I'or motIVO de mudança., vande- bus' 1530 onibus (via Ibiramá;)'

.rifica-se que a terramkina é cOJlversações (�e am.anhã. se um Dorm�tõriO, pint:>rlo em 1
·

PÀRTIDAS DE RIO DO SUL: (diáriamente): 5 horas-.efetiva contra 30 doenças di- Pr,)vavelmente, os eomu- branco. de o�to P�ç�s. onibus (\'ia Ibirama); 9 horas _ onibus; 12 horas _ onibns;ferentes que afetam ás crian- nistas estudarãa algllnla ! Rl�l'ana�, ,149. � 13 horas - limousine; 15 horas _ onibuso .,r;" ....

formula para solucionar a I
, qu�stão da troca dos

r.,riSiO-1"ne:ros de guerra. sem que
bn de seu prestígio. Como
se sabe, os aliados não que- !
ren devolver os pris:lonei- j

1'0: d,: guerra c::>muÍlistas
qm se recusam a regressar
'afraz da córtiría de féiTo.

IDU�ióUcos
A doença em

\�ante WeHler COI11 uma exc 'Pc<
cional l'bêrdade de '·allures". 1�2'

fra"es mordente�, os adjetivos de

sab,or pu.risien'3e cintilam. numn.

?II

A V I S O
��..�' _'-"

.- -�'O--�-�"

Devido a rellrma pela
.

qual está passando o seu

prédl.�;· ,8 ,Cisa BÜRGER, afim de melhor alender sua

:Ilis ta . freguesia, que lhe tem flonrado com a SU�
ír:é. .reneià, comunica ao públ�clJ em geral, que e�ta
fazendo uma grande remarcaçao em toda mercadoria.
�Ipro,eilem esta grande oportunidade para fazer SUIS

compras ue inverno na cIsa BuRGER,. ii Rua 15 de
Novembro II"' 505.·Bljlmenau
: "1l1ENçnO. Desconlos de 10 aI. a 30 ,;/.

.=U2I

'�.
",.

ãlivio
�e8uro

Fórmula do Dr� Oomin
gos Jaguaribli!, ii base di:

coel'ana. a milagrMa plflfttil
da I1ôr� brlil,iIeira. ,

fiM fliOi'iUTO DO
U••{JiA'J6!tlê' Lltg!. �, t.U:AU XA.VII!R I. A.

Sófre? Tenha Fé
Escreva detalhatlamente para a Cx. 7 9 1 2 - S. Paulo'

Não utilize registro, para: evitar demora. na retirada,
horário impr(}prio�

. -, '

i'f
.

"
' ., .. ,

RESISTENCIA

Dr. Aires Gonçalves
-ADVOGADO-

'*

Ilesidencla e eserltÓrI.1
-BLUMENAU -

'!toa R1"gsQu&. i5- • F&ne� 1411
tJI II �RElACõES INTER..

,

AM:ERICANAS Gl-.JOVA IORQUE, '.t6 WPl - O
"'I'imes" de Nóva Iorque PUU',:- beças de gado .háiandês paraca hoje um editorial íntit\1!ado

distribuição entre criadores:• relações inter-americanas", <�;-
nacionais. Os preços do ven-

.7en'Jo que a vísittl do 'r, DC[il] da pedidos oscilam em tôrho
Acheson ao Brasil se ajusla 110 de 10 mil cruzeiros, en).bora
jindrão geral dns rclações intt'l' os preçás rio mercado v�J:'iem
americanas. Foi bom :.uc tiv,.);;' entre 20 e 25 mil cruzeiros.·
;>(! '"ido feita. e oS de ê3pei'ar C'il<" dado que se trata. df.' vacas
se apresentem novas oportunid!l:' ,de alta qualidade c grande
";ee para vÍsital' outros pníseH d:i, pfQdução de leite.
America. Latina,

A

EFIC'IENCIA

Magostado Das EstradasA,RMAZEM
.

PONTO CHie ECONOMIA
SORTIMENTO COMPLETO DE CO-NSE.RVAS � n�
RIDAS NACIONAIS E ESTRANGEIRAS - CEREAIS

,D.E la. QUAIJIDADE -7 FRUTAS DIVERSAS

- PREÇOS SElVl COl\U>ETIDOR-

Rua ti) de. Novembro, 486 -, Telefone: 1 2 1 9

D 1ST. R I fi U I D (} R E S!

L U II G� A. VI 1 E N T E S. la

Caminhões RITA MONSENHOR CE�SO. 234 G.URITln·t\_

I T A J A I'
RUA IAURO 'MUllER, 68 -- ex. POSJ!l, 108

::.'ffnl!!'flllllfnllrI1l1111IUllfIIIIIIUntfUfllnflfnl�nlnnfUtIUinmnlllllll�-

--

E' no lógar da venda que a propaganda vende� ==

_ Anuucie vendendn e venda anunciando pela ::::

iz l �:�d..�!��M!rador 1[;::
.

FREQU1!:NCIA 820 KCS. � ON-DAS DE 365,9 M'l'S.
.

=1':E CAIXA,lUJSTAL. 61 - RIO DO SUL E
�lIlImIlUlllíil'lrmllll(lIlllmíljmuJllllUitnmmunmflnmfmm:.... :1.'" .�;.--------iB-ii�iiiiiií_ilí_iii__�;iiiiiiiii_.iiiiiiiii.iI.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iii
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BLUI\1ENAlJ, i7':-1:;:;:�

Iupy

u
..

Dentista �raf. Lic'; ;_

- COM 26 ANOS DE CLlNICA -
Especialista�em ' Dentad,uH.ft.An�tOllllcaa
- :PONTES EM ACRILICO ;....__.

Rua São Paulo N. 2938 _',- ITOuPAVA SECA

Curso de Fotografia.
P o R CORRESPONDE NCLA

V O (E J Ar V I U U M F O r o G R A F o P o B R E !'
::

Atualmente fi fotografia tornou-se imprescindível em terlo os 't'· 'I.

da Immana! PROPA '
' "S "se or cs ,,( a

VI a, mm:ma. hANDA DOCUMENTOS, ARTE ou simples amadorís-
DtO.

'

Não deixe passar esta ocasião de decidir o seu futuro "

O homem de (!ecijão rápida é o que vence na vida. Preencha o CUiJOll abaixo
e �e�let.a-?�ho]e mesmo ao Curso de Fotografia por Correspondência ..:...:..
Caixn Pos tal, 15·1: - RIO DO SUL - Sta. Caíal'i:na.

DOENCAS
, .

DR.CARVALHO.

NOME: ....
ENDEREÇO:
CIDADE: ..

......... 5 " ........

DR. TELMO DUARTE PEREIRA
, ,

--', CLINICA GERAL-
Especialista em Doenças de Criança

CONSULTORIO: Floriano Peixoto. ,33 - 1. andar -
Fone: 1197

RESIDENCIA: Rua São Paulo, 240 - 1. ap.dar.

Consultas no HOSpital Santa Clitarlrui
,

Dás 9 às 11 e das 151/2 àSyl tis. .

_ BLU1\IENAU - HOSPITA.L SANTA CATARINA

N:J. manhã de domingo a Li;a.
Joíuvttense de Desportos elnborou
L í.abela

.

do cortanre que vai 01-
g�·ni2az. a qual é a segulnt.e ;

TURNO

,
...:

.

.

r'

Palmeiras

vn, ('IHLhe(,,(·t10I' profundo 'llos qQ

:"',)'Pdo�� Hg·;'tl();-�· ;otO pgj)Ot-t2-ba...

r.·�.
, -,

e} Pl"(�lJ:1i.'afj�' !""tlv· _'."l,:':.lri.- no 1:1.0·

;� t�ntú, Ü.;L:':_ t'i�llit1:!-"hl(!' ().t,; d�ta

lhes! il1i�_.i:d:.: ::k;· pr.)f;'!';-iIliaJ que

d·cr:(·ja h�'-:-'.l� ;}.-�.��;J ;�. �.r-'n:l0 h�l.L

f�l,:'.·ado I) 1:{nrl,"l'O Üf'- nlll:t..:.:>�::: G

Jalmo.
resultados

1110_
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- -- -
--------------------

tia senda do cr�n�e

enores staría se do
prática de roubos si

De

A

------ -----1------

I 'Th:t�h�I/?)ei:.. i!>!l;"'if! � �<I'l?" ..
l,.:.yM:;J ........SU:; V' j �'*-t V'�:t�;i.'j1��:

I • -.Ii
- •

i �.,. ".�."� : .. � 0'1 �...�i ...

I A. '" ..':t� s!J 1'1� l.i!;.J �:� �,",i;1
�

I C',LCIJTA', 16 dfI'1 -

f {ra,n
novos (i tur 'iH), conn

I· €r:1.·:1, ho
... �? nesta CHI.l ....'f"

--:_"'''l::?S c:r: in lJ'l.: � "oas fOI ç trt
�.... ra Poftc 3,

í nclusive q u a t- '1 (I(..:�

l....,ztadOS provmctnrs O:: 1��_Glf{I. .. -

tantes eraIn dHlgldo� pr.r .!C':L1.h{;'_l-

• :los C!:qUé! rí ist.a: Dezena-: d.a. pes

I nas sor rervm l�lln1ent'J� (!t,rt 'It�

hsmpeg IIe dai' I�_tut_m1_''':---� �

I I Causou
� T A R C T I C���'lii 'III�naU]r CO�Se2nfJ em todo o [3!! IW= ��

I

.".

Q
II

suererm

,

------._-_-_-_-_-_:-_-_::::.:_-..:__-_-_- -..:_-_-_-_-_-_-_-_��-_-_--=_--�=_) portagem {i [I .dlCt.O

fj�
'" ,. M" 'tE'11

f� g;: � ;;J fiOP
n 19 (! i .DêsSG rnodo "S "O;,;S'h

I

_
.;: 5 � (u� ti IIU [Ieítorss puderam

, I nhar em seus

F i) ....ns r�h�· �jLll�! 1..10 lado no Cl·1' T:ll2 1 �\ respaito as autoridades

curto I - O I
Nr-tudo (1 1I1_fLlrité.' 1>Y' c>'11

!
estão tornando as nvci-ss.u ws I impressionanr» catastrrfo

az aso para
I guarda nutui no. este t lPWU .\S ! ,Jl'O\ idências 1 que abal ou pro fundamon+ 2

COl!1 eí ctto. mal eS'�"J'Jl', Ú '110 ,c'd eras ,1e('(C;S:,',�> <1-'1-1 Segundo apurnmos [' Cru Ia ocoulacão local que ivÍ
111 ciinha. de ser )�1�0 de I s< ndo 111! out.incnt

í

o C'�'\ po de

11a
de Fatima �s(a\'::t �' , SPg\l- i atimzida �om . li. ,t- ,.1,_

Bombeiros. que, com a 1>1,5- 1'0 apenas na impor tânc la (te I
'" O in au - n �.",

lI',' de I tou- Cl'S 50 000 00 sendo, Jlch'L,Il-1 saparecíment., de seis

ao Io ca l ,
dando 'lI Lcll,tc. 11 CP rrne O preiuiz« ;10 seu soas, que perderam a

f'Jl'b,oló <�J EJo,oslru. ipl'Olll'ldárlO. que é):1' D.l-!de maneira trágica,
Graças a prontidáo ,h.:; �ul-I

VJd Carlos Mays. í
lados do I 0"(', IS !',h"ru\l� A Casa Sta. T'crt.z inha rl�

Iorum ]II1[)0.1Ic1a5 do s "las-, propr-iedade do sr, .Ioão Mnia ,

�t'lllem a UIlua- tL!ll"Htt.1Cl.lS Icsta\'a no seguro pela Íl11PIJl
do préd io alcancando "in

"(.;-1'
,.111(1" de c-s 250000 ()O

mente [l;-,; ,.�.-:::, do 1-.....1 �;-itkl� n- Chuma se João 1.1' L. f.\. do

to supc rior do Andrade o gu .• rrl.: JWlL r-

Ccrn n b 'I ,,]110 da (lLu'LlI',9- no que, por pruncrro, ,1C.! (J

Ia das ')", "I' das casas aíln- a larrue do 1IH.1�lldJO,

gIdas, a- }lli,lr�l1d (J Jh,Jl'� {'

••
outras !>PSSO�iS que di ?'(''lf- ESistema de defrH3 �H .. dern sendo el' 1]O',U' ,I 1) .ucn COS
SOI'te do sacerdote, o (gn�l J'a- I
;la cltel,ddo justumer.n 11,.-1

da... rl1(,](, dia 11,1)«( sub:;tl�lIii.� (.) \ I

C't}!hundo �i..;!�{lo n:1 Ellr(l,� f� 1L ...t g..'lllO, qull. holl" la Vi:-l J�[:n.

ribeirão

.Iusto e que ú

(.l J heça o zero

- ...

,�.�;rVe]Qrla
JOli\1'VILL-;� iott�2'-..�e

I.. .L'

l-iJ. LZ

•

da inauguração

do
Por um Iament:l'.'(.l 1all-"0, nome do vereador Cl l'i ,n, '1<1

gm'aulO dd nova ponte lio1.H'e
o !'lbelrao do Garcia, no ��ail'-
1'0 do 11IC51110 JlO lJle', cntr ') os

diversos orudores
'1\1111 na
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