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rino) - A União Soviética se

desepera com' o rearmamento
alemão. Mas quem tem interes
se em reamar a Germania? A
França? De todo, não. A Ingla
terra, muito menos. Os Esta
dos Unidos, de nenhum jnodo.
Quem duvidará de que ama-

PIRAPORA 11 Ol'Ierid.) - Quinhentas residencias 11a par
te baixa da cida'de foram destruídas !'elas águas do rio Sãn
Francisco, que continua Invadindo .

a cidade. Duas !nil pes
sôas aproximadamente estão desabí-igadas.. A .sel1sac;:::,o ll;taLO�
foi a chegada dum vapor, procedente ele Joazeíro. O Gaiola'
foi aportar poueosmetnos .00 centro da cidade, deí:,mmlo seus

passageiros bem na Praça Melo Viana. O prefeito reiterou seu

pedido de auxílio ao governo, esperando-se a ehegada rle me

díeos sanitaristas. Até agora não se. teve conhecimento de re

gistro de vitima pessoal, não obstante as proporções das inun

dações.

;1

:,ertino oficioso "A Noite",
ínforma que o Ministro da

Justiça recebelI' instruções
do presidente GetuUa Var�

gas para arregimeaar e fa
zer o balallço das forças po
Iítíeas �ue apodam o gover
no. Nessas condições, o sr,
Negrão de Uma terá a ta-.
reia de entrar.em contacto
com os próceres políticos
que, na- Camara e no Sena

(lo, apoiam a política gover

namental, bem como os di"

rígentes de partidos que
vem mantendo l'elações com

o geverno, Adianta o ves

pertino que�segunda�feira o

governad(jr·de l\-linas Gerais
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A NAÇA.O BLUMENAU, 9-3-1952

'lisos II COD10éaçucs 1 .. OPORTUNIDADES .. I
II 1-----11 li--�--

Ve'nde-se'

I

II Associaço Profissional da Industria de fiação e

I[ Tecelagem de i'liumeniJilI

I
ASSEl\1BLE'IA GERAL ORDÍNA'RIA

. Em obediência as determinações do artigo 32.0 dos esta-

I,
tutos sociais, convoco aos senhores associados !Jara a reunião
'ordinária da Assembléia Geral. a realizar-se- às 14 horas do

r dia 14 do corrente mês de março, para' tratar da 'scgutnte or-

dem do dia: s.

1.0) "--- Discussão. e aprovação do rclatorio c contas da di-
,'. ,:retoria, referente ao ano civil anterior;
2.0) - Posse do-suplente no 'Cargo desecretârío desta as

sociação;
3.0) - Assuntos 'de interesse social. ,

A reunião .será realizada no dia e hora supracitados, na

séde'éocial, "Edifício Petersen", 1.0 andar, sala 6, Vende-se 1101' motivo do>,

Blumenau em ,5 de março de 195"2.
EttNESTO STODIECK JUNIOR _ PRESIDENTE mudança, um terreno sito no

0"---0-0 o o o o' o o o o a' o 0-0 o o o lugar Putaraga entre o Muni-

II G8fuftnma�e Evanlelica �e
-

Blomouào :�7.:�eb�!;=1::: a�:E
'. roz, inclusive 100 morgos mais

)1 ::"
. Convi�a-se a todos os sócios desta Coiúunidade para COID- ou menos, pronto com os res-

I parecerem a petivos quadros e com agua
'. " . ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA

• suficiente para mais de 2 000
a realizar-se na Igreja Matriz da Comunidade, Domingo Idia 16 de Março de 1952, ás 9/2 horas, afim de deliberar,�m sacos, 3 casas, b�tedeira, ara-

B plicidade, sem luxps, sem super- sobre a seguinte: dos etc. Ver e tratar com o
· ''';�' (flUidades, mas onde melhór e mais, ORDEl\o! DO DIA I' proprietario José A� Rosa ou

A
' moderno tratamento do mundo e 1.0) -'Eleição complementar dos IV[embros do Conselho Paulino de Ben, em Guarami-

_ ." complexo armamento' contra " ,dado ao internado. ondc se, faz -

Deliberativo
so�uç�o'para � prl7c�r:edade Ja

I peste civilizada, no que tange à! toda a alta cirlll"gia do pulmão", 2.0) ._ Assuntos de interesse da sociedade.
rim. i

POdena- ter Sido InlCIada- com b l' t
-

A I b·ta
-

t' ot' e" O
.

f' 'd d t d M b d C
'- - - - _. - - --

. "

_
'. 1 'd'

su -a lmen açao. la! çao

po-\pneumec
omla, pneum orax .�-

. utrosSln1 lcam COnVi a os o os os em 1'08 o onse-

.

ao
, cola��açl:u�t�e aqf�, e�· 17: pular. 'salubre, e ainda uma ques- trapleural, toracoplastia, drena- ,fila Deliberativo para, logo após o encerramento da Assem-

..

•. 'p _

.·ereto ,re rê? a: o. pe O',yIesl tão'a resolver.' gem cavitária, ,etc ... Os

sanató-I'b!éia Geral, ás 10,30 horas, no mesmo dia e local, se reuni-.
s;:mltáno com sede n_sta ca �ente Getu�lO Vargas hve�se A notificaçoão compulsória da t11- rinhos dispõem atualmente de 620 rem em:' '.

'

,

pitaL .

.
-'. s�do cumpndo cO�",a. urgell- b.ercu:ose, facílita\_a t.arefa do t�_· leitos, tendo come?ado em 24,. en'l ,', ,-A�SEMBLE'IA DO CONSELHO DELIBERATIV�,

. Renato.;Hennques FerreIra

lCla
que �eman�avt _ d 'C _

slologrsta para acompanhar a dl- 1930, quando funuados pelo llus- pan. dehberarem'sobre os assuntos constantes da segulnte:
,

.

Cb ta al'a exercer o 'cargo ,A,. seguIr, o dlre 0;, a. en fusão" da moléstia, através do tre sanitarista Dr. Rafael de Pmt- .', " 'ORDEM DO DIA:
,.f!, .

S
. p,

.

" '"
.d �al,revelo� � que e

bverd�� I'NDICE DE MOBBIDADE (casos la Souza, e 55% dos do:nte� na.da 1.0) - Posse e juramento dos no,:,os D�legados.d!l. classe L da: carre,lr� .
e que ·em 29 � ?2 rece �� � . � ém um ano), do I"NDICE ENDE- pagam. A sua manutençaQ e fe!ta 2.0) _ Eleição dos membros da DiretorIa e dos Delegados

$'Íédico ' do Quadr� nICO, do trada ,um OÍ'':ClO do l\_lI11StIO :MICO, (número de tubercul';,sos em CQm donativos, remuneração de . SÍnódo
.

:;fuStãdÓ: para ,:ter'exercício no

"1' da:'Faze?da; '�e��amd�d�iJ�;,a dado momento), I"NDICE DE LE- internados e subvenções �ficiais. 3.0) - Elei�ão do novo Pastor.

·l.o:cÍistrito-sarütário éom séde. {:)Rntrlega, da re2a9�10 elaça-o' 'TALIDADE e I"!>;'"DICE DE RECU- Educar, .pr:-venir e curar, .elS a ele- 4.0) .� Discussão e a9rovação do relataria da Dire-
-," ec amara a e a r PERAÇ-AO. vada m1Ssao dos Sanatormhos,' pa- toria.

11esta capitai. .

. ,

, foi eútregue a 8-2�, .Assim ex- c,A diagnose precoce pela �BREU_ ra o que sustentam tarr/om .um 5.0) _ Outros assuntos de interesse da sociedade.
"Álvaro' Cerne ;de Carvalho' postá a ,questão, parece que GRAFIA, descoberta do 'grande Dispensário no bairro 'do Ipiran; Em virtude da relevância das materias ell1 discussão, es-

para exercer o ca.,go dã clas": lião'foi a 'Central qUem demo- médico 'brasileiro M. Abreu e usa- ga, São Paulo. Sou de parecer que pera-se o comparecimento de todos os sócios e delegadas á5

se':L da carreira de 'Médico; roü 'no éaso do pagamento de dr, mundialmepte. praticade no o governo Municipial mande' uma Assembléias acima convocadas.
do,'Qtiadro ',U'nico do', Estado, suas dividas",' Dispensário' Anti-tuberculoso do comissão mix:ta estudar in Jocu a A DIRETORIA.
pHra ter- ex-er.eicÍo rio 1.o··âis- - - _-_ ........_ - ---- - - -

Centro de Saúde pelo abnegado 1 sua organização, manutenção e.
tr'ito-sanitári;:; com séde nes- D tisiólogo Dr. Habe. que tem !funcionamento, aproveitando-se-llles )1ta capital. curso de especialização, favorece a experiencia acumulada em 21

, Célio Belisário Ramos parq, a cura e protegê a coletividade, I anos de atividade ininterrupta..
•

(011
J

� t � I'�x(';rcer 'Ú cargo� d.:Lclasse II 'da que. crescelll o dos bens de sabendo_se que um �ísico pode I ,Segundo cómputo dos

.ePidemiO-.1 IPjng ii cno'.0r O� 'e re O�IO�cç.rreU;a. de .Med:teo, do,Q�:-I utiÍidades. O que -se pede contagiar cinco indivíduos, em logistas americanos, cada óbito, b UU fi OI) () (1dro .:lime? do·lEstado, :·para: ao órgão executivo é que
média. Hesalta desse fato, a i!'l1- por tube!'culose deve est!!r em

ter exerCICIo. na· Materrudade I
'

_
portancia do isolamento nosocomi3I, correlação com dois a ü'és ,leitos

"Teresa Ramos", dei Lajefh" esc,olha para essas funçoesi ou seja, a �onstruç,ão imediata de hospitalares, ou quatro em média, .

, Walmor. de Oliveira

paraI
elementos competentes e 'um hospital para, tuberculosos, ou na Dinamarca .. No Brasil, morrem I 'Hoe's'c'h' I"'ma-osexercer õ cargo da classe L idoneos, isto é que não se melhor, de Sanatorinhos popula- cerca de ,cem mil, por ano" de u..'ll JL' ..

da carr.::ira d� Médico, do, b t
'.. - res, à semelhança 'dos três que ,e- milhão cl'J. tuberculosos" isto ,ê,

Quadro U'nico do Estado, pa- .su me am a lnJunçoes xistem em Campos do Jordão - aproximadamente 250 cm cada.cem Reccm-instalada no edificio da Confeitaria Socller, à rua
:rá ter exercício no Centro de tantas' vé'l�s prp.jm.!!c!aí". s. Paulo. "construidos coft sim- mil habitantes, calrunitosa propal'- 15 de Novc.J;Ilbro, quarto n,<1 6, tem o prazer de comuni-
'Saúde de Laguna. ção que. nos países com norma de

ul cal' ao d.iStinttLT.!.•úblicó q.ue executa qualquer conserto"

José Bl )üfácio Malburg pa·· vida superior à nóssa, não t1'n_ -

1'a exercer o carl<') da classe passa as cifras ,de 30. a 100. eln relogios e a,arelhos de medição.
I, da cal"reira de''\'tdico,. do lm'ocando a estimativa alltig�'
Quadr.:! tinico do Estado, pa. de um leito por óbito, o Brasil

ta ter t'x,ercíció no 2.0 distri- I necessltaria de ccm mil.leitos-dias
to-sallitáxio com séde enl Ita- Ill�n\ 1ub"l'Culosos, e, el1tr,etanto�
jaL I

na.o pe3�ui senão poueo luais

dcz nlil.

I
"

lencent::;3, beUl coniO de' urna ins-
Blulllenau. C0111 50 leitos, para' ,

-

tituição l1�.ra prest�l' assistencia

I
seus casos autóctones, suprirá- r:a-
tlsfatoriame.nte a .lacuna ,existen:-- às su�s f!ttnílias necessitadas �

cuidar da laborl.Hilpia, cujo obje_
te, por isso que a fórmula ideal' é

Uva e a recuperação do doente pa-

lo
diagnóstico precoce· mais· intci·....

nação. que dá ensejo a mnior nÚJ ,a a sociedade, ensinando-lhe

Pl'O-1'

Inero de. curas,' tendo 'em',mira:,o 'fissões c01llpatíveis COl!! 5e11 grnu '

, moderno arsenal terapêutico e {;', de caPhCidade..
'

Iafastamento do contaSiànte" dos .

meios coletivo e familiar.
" Relativamente à localizaçao. do I
Hospital' a ·ser construido, acêI'�a I,
da 'qual o 'sltr. Prefeito Rel'dliO

IDcclw já sugeriu' à' colend:t Cil-,

mnra Municipal a idéia de solici-

serviços ta� a pronunciação da As�ação:
.Médica do Vale do Hajaí. aguar_'

\despeito
d

.

d b 'd darei essa oportunidade pa!;" ex-
de e 'n:e:os e e v?r �s,; supn a

a minha o inião na'�:
pelo esplnto 'de renl1nCl11 de' seuS, tel'nar

b
P
d D: t

'

1)OUCOS 'técnicos,' d�v!,lrã ser 'con- \ dade de mem ro a sua lrc 0-

�'e!Üel!t�111E!1te eg uipad-o pelo Go� l'ia··. ; >

1��lIliHÚUnmlmí1ml1��mmmmlmllmlmi!millimiÜimm�mlllmíl� I

I;�
. -

ii' ,: 'í

�Otic :':�, Scussel � i E�ltals
ª Sob a di�éção de ei:têc�ico dá Otica 'Fluminense, do E II

=Rio de .laneiro, formado pelo Serviço -Nacional de Fiscali-_=
· Ezação'da Medicina, do Distr.ito Federal e Bauscb & Lomb. "=
.S .

.

.---oo� .. §
§ Lentes nielhores, armações ··confortáveis

aparelhagem'moderna,' ajudarão v. S.

ital
'" ROBERTO EAIER, Oficial do 1.0 Oficio do Registro de Imóveis da.

Comarc:i de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na fórma da' Lei, etc ...
',' 'Faz: saber a todos 'quntns virem o presente edital; ou -dê'le noticia

tivl'rcni, que, a pedido-de' ORLANDO TODESClUNI; comerciante, é' sua
muiheí: 'D". URSULA TODESCHINI; doméstica. brasneíros, residentes e

'_ qfomiciliados na cídáde de Itajaí, dêste Estado, se promove nêste. Cartório
- à inscrição do loteamento para a venda de lótes à prestação, por oferta

Rua 15 de Nov., 1436 - Defronte ao Cine Blumenan g pública, do imóvel pertencente ao referido casal, e que se acha trans
·-, '::: críto nêste mesmo Cartório, no livro n.o 3-W. à fls. J95, sob n.o 28.809:: ..mmimmmUmnummmmmUIlHlHnUlII:uuíuunmmum!ill!í.Hlit':'; 11m 'dnta de 22 de junho de 1.951, com as seguintes cónfrontações e cei'I' , _ .. -_ ;;I"' . .-.,;....;:y .....;,,_ X -- � �� )( ·�.... �x:�'X _:-...; X - 'li( .. ",_--c "" -"""'- �'*"

. ' ""ractel'Ísticos: "Um -terrene, situado nésta cidade, à Rua Amazonas, no

\\I====·,mllIMnmailt!l�'ríJnlill:I�;�;"GI'II�smsmb"'�tllb"""";'�:'lllllelllrllllll!j=_� f�é:";�gª�:;�is:�;i��!����1�Ef;2;:
b UUUIi 11. II AJb I'áS de Gustavo Lindholm ou de quem de direito, com uma, extensão de

cento e vinte {l20' metros, e, 'por outro lado extrema com terras de Ed-
JA..�DIM BLUJ.\:lENAU mundo Odebrecht, com uma extensão de, cento c quarenta e oito (141))

- metros, sem benfcitorias"; tudo de conformidade com o memorial e do-
PARTOS - PARTO SEM DOR - GRAVIDEZ E ,:: cumentos anexos que roram nésta data depositados e autuados rrêste

f
-- CO�IPLICAÇÕES .....___;..

.. E 1 CartO:rio. Para que Chegue ao conhecimento de todos, e especialmente
. ·SERVIÇOS PRE'-NATAL '

!
= àqueles que possam se achar prejudlcados com a inscrição acima refe-

l I E CONSUJ""TAS ME'DICAS DIA'RIAS - 1} - 11 HORAS :: rida, lavrei êste edital, que será afixado no lugar do costume e pubtí.,
I :: :: cado treis 13) vezes, durante dez (10) dias. no Diário Oficial dêste Es-
�mmnmlllllmlmnmmllllnmlmllllmlmlUnnmnmf.lmmllllmilli� tado e em jornal da Séde dêsta Comarca, de fôrma que, dentro do pra

zo de trinta (30) dias, que correrão da data da última puhliccão, possam

ver· nleI1.10l,"�--

Pelo presente ficam convidados os Senhores Acionistas
desta Sociedade a comparecerem a Assembléia Geral Ordiná
ria a realizar-se na séde social, no dia 22, de Março corrente,
às nove (9), .horas, a-fim de deliberarem sobre a seguinte OR
DEM DO DIA: '

: 1.0) - Discussão e aprovação do balanço e demais docu
mentos referentes ao exercicio de 1951;

2.0) - Eleição do Conselho Fiscal;
3.0) - Assuntos de interesse social.
Blumenau, 5 de Março .de 1952.
Kurt von Hertwig - Diretor Comercial
Paul 'Werner - Diretor Técnico

os prejudicados apresentar suas impugnações contra a inscrição em ques
tão. Dado e passado nésta cidade de Blumenau, aos seis (6) dias do mês
de março de mil novecentos e cinquenta e dois (1.952/. ;EU, ROBERTO
BAIER, Oficial, o datilografei, subscrevi e assino.

Ó OFICIAL: Roberto Bater,

'.:F<'

EMTRE
.

OS MELHORES •••
'1

Electro .Iço BlinDa
.

S.I.
.

ASSEMBLE'lA GERAL ORDINA'RIA " .. .. ..

---.--- _';"___-- ---- -----

em vendas
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PHILCOJTROPIÇ.
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CIL
COª,...e·rq!.Ç11 ,Import�dorQ Ltda.

Rua t5·lIe Rovembros" 881 -,BLUMENIU
--�----------------

__,0_._0 __ 0 __ 0--=-0_0_0__0_0_0_0_0_0_0_0_0__ '0_0__

c�nn:put}.hll. de rcdenl_;ão dos tub,:r- Fl1.nllJsos:, ht1pÓ�_�;8 a l"Tca«;ão de IIHl

PrevEn1t:)rio pal'i:! t�rlanç3s E'- êrlG-

importanc!a foram, discutidos, :

a bem da melhoria do esporte:
lücal, 'que últimamente anda.;
um tanto apagado.

I' ����ç!lt:::.- 2mbu!!:;t�"Z'!c.,'",.!;u�,,;it'"'· .::!!-

I
�:�::::::2=�;:=!:;.', c"!�,,t:i:.;;.ç§..';' . (t:.E:::-

I ::_;i;.;1=:. p.e!� �::!}�. ·---;_"'1gi!�=.::.!:::. ;' :;.�
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��!;...::v===: ,t�::�:::::!.��çz"G --:de ': €.:;C:$::-

11
="r!.::::.-...=' ",ortáte�z-. e' de "utel:::;i!iG:;

\ pessoai'.;;" '-Vf;11t�laç�OI insolação.� e

I assêio- 'da ha'bltaçao;. 'afa$mento

1
ct.e"crianças, e' adolescentes visto ,que

I a virulência dó· bacilo de ',Koc�
coincide com a' em.is:são'pela espu-, i

II tã'ÕÊO}, éi:e: .• ,,' ,

.' ", c'''' "_"'"
'

,

I
..__�...._,_�_.-. l· ":;!!'Ui�E:::t�. r;�!":;:.. ed�.;.:;�etar A

t;. \.! - ��
"

Um caminhão Chevrolet 49 com cabine de madeira, e
uma cabine de Aço.'

A tratar na 'agencia rodovíaría.
RIO DO SBL

Importante firma comercial desta. praça procura moço pa
ra serviços exeíusívamente de escritório. de preferência quite
"com o serviço mi llt.rr. Jndispensave] datilografia I? boa eseo

la, em especial pnrtguez é matemática. - Ofertas, de próprio
punho, à Redação dêste jornal, sob referência' "Procura-se".

Locomóveis "Lanz" e "WolI"
em ótimas condições de funcionaluento. Vendemos,

para .entrega imediata. 15-20-34-44-50-60-65-75-90-100-
120-170-210-250 e 300 cavalos. KURT WEIL & ClA.
LTDA. - Voluntários da Pátria. 1583 - Porto Alegre
- Telegramas "WEIL" PORTO ALEGRE:

Um rapaz de 14 a 15 Nenócio 'de ocasião:
anos, de boa apresentação, �

e.uma moça C01ll pratica
de balcão. Tratar nas Ca
sas Pernambucanas

------<-----

Vende-Sê .uma caminhonete
110va, Chevrolet, com 8 luga
res tipo rural de luxo com a-

I penas 7.000 kl.
Preço à vista CrS 100.000,00.

I Ve!' e tratar com o proprie-
tario do Micro-ónibus "Tatu
zinho", em Rio do Sul. ou nes-

ta redação.
.

PERDEU-SE
1 chão de casa, na Ala

meda Rio Branco, 'I'raves
sa Lauro Muller, medindo

42,50 de frente por 37,50
de fundos.

1 camionet= FfWil R.

lnO 1931 com frei� hidra�i
lico, estofamento de Ny-
·1011 todo equipado em per
feito estado. Informações
Rua 15 de Novembro 1526
ou pelo telef. 1087, com o

sr. Edmundo

TEMOS UMA VAGA
.

PARA VIAJANTE
O CANDIDATO DEVERA'

PRESTAR CARTA DE FIAN
ÇA, SER MOTORISTA E TER
CONHECIMENTO NO RAMO.
Informações poderão serem

obtidas diretamente na firma
ou por carta de próprio punho.
Esta vaga vectfícou-se em

vista do n,!�iajante antigo ter
assumido a gerência da n/fi
IIal em Porto Alegre-
LaboratórIo Odin SIA. Rua

15 de Novembro, 748 - Blu
Motorlsta profissional pa- menau,

ra (iUa1quer serviço de
_

transporte, viajante" etc. Ierreae n m Pllllnt"""'Informàçôes: Hotel 'lIlú'r- ii ... lilU Uf b,*19 g UI

ges
Vende-se terreno na rua

I São Paulo esquina Rua Pa
-

�
-

�
- - - - - -.

Iraiba 21 1/2 x 37 .lnetros (ao

N e'·go c' 10 .
lado da Marmoraria Haas):

.. I Todo mur�do e com calça-
. mento perfeito.

de O ( 's ('a-o Informações caixa postal 52
O Blumenau

. '

RliO ANUNCIOS
NESTA S,ECÇÃO

Procura emprego
Senhor casado.

.

éoii;' docu
mentação completa, dando de
si ref'erencías, procura colo
'cação como viajante, despa
'chante interno ou controlador
de pessoal. Cartas a I. P . 20

cuidado desta redação.

Par,l cinema ambnlaote
Motorizado, bem monia�o, precisa-se unia senhonl

ou moça de 25 anos, inde9cndente, de côr branca, de bôa
aparencia, que saiba ler, escrever e falar dois idiomas, pa
ra serviço leve. Pedir referencias e mais informações.

Tenho em visita viagem T)ara a Euro�)cl.
Cartas �1ara a reda�ão deste jornal.

i
_"" - - - -, --,_,_ --- �. -:a.. - .... - �-- - - �

I Familia dih�tiDta
J De São P�ulo. procura n1.oça ou senhora de boa educação que queira
) empregar-se enl São Paulo, para servfços dorue::,ticos pagando bom orde ...

1 nado devendo porem sabcr falar portugues e alemão. Viagem paga. Tra
'tar pesso�lmente com o Sr. Norberto Jensen no B,-,nco Sul do Bra_

\ sil S, A .• AJamed:l Rio Branco, n.o 67 das uma àS' seis horas de tarde.
I
���' ""'"

L i N H O S
- '-- --

,;���
CAMBRAIAS

T RO P I (A I S
O MElHOR SORTiMENTO PElOS MELHORES

, " t.

PRECOS DA PRACA Só No
, ,

Alfaiate Ladf�lau
VisiteeD sem compromisso
RUA 15 DE NOVEJ.\I1BRO, N°. 588 a 596
---- BLUMENAU --��-<�

,..
, ,

'-1'RAVIDINA prepara o v.g::.
nismo. para --os partos rápidos
ti telizes, garantindo iUpos
fortes e sadios. Gr".avid'ina
é usada há mais de 30 anos f
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veI. Mas se estavam encarnín'hando
os quatro, ou, mas partícufarmenta,
o alemão e o francês, sem duvica

ajudados e estimulados pelo norte
americano e o britanico, porque
nenhum deles podia saber se con ,

seguiria carregar consigo o seu res

pectivo Parlamento, admitindo que
chegassem a um acordo. A prova
disto é que, interrogados sobre a

marcha das conversações. Oh srs.

Adenauer e Schuman responderam
aos jornalistas que seria preferível
esperarem pela manifestação da As
eembléía Nacional francesa.

SE V serre de dores agudas, ..
rua' arttculações estão Inchadas, ISS11
prova que V e<õ:t.a se tntoxicanuo
porqUE ...eus rtn- fi. (1 l.Tab::d.n;::Ull "O'i:_'m,.

Outro� smromas de �ie -ordens nor
n.ns sal; treqll·::"U!-:-.!S revarnadas no
turnas, dores nas -eosias, lumbago.
dores nas pernas, nervosismo, tVl)1
teíras, enxaquscas, tornozelos Incha-
1I0s, olhos empapuçados, tal ta de
energia, perda l:Ie apetite, etc. V. de
Ye. eliminar os germes que estão ar
rumando sua saMe. Cyste" combate
bses transtõrnoa \.r em O v e nd o sua
��lE;a. Peça Cyst"x �m qualquer iar
}l�acla BOl:) nossa garantia de que O
anviara rapidamente. Em 24 hOTat
V. se sentirá melhor e completamen
te oem aro uma semana. Compre
C"" .." noje mesmo. N08&ll garantllll
� sua maior proteção.

1. 528 .115,90
As razões dessa dívergencía foram

muitas vezes expostas pelo noticia
rio estrangeiro, nestas ultimas se-

5.608.956,60
145.572,00
127.249,00
81.663,40
98.500,00

-- ,. ..

"1 00
676.444:20 6.738.386,20

120,057,70
REALIZAVEL

Fábricação
Mercadorias á Disposição
Materia Prima
C/Correntes Devedoras
Depósito de Garantia
Deposito Garant. B. Brasil

Duplicatas em Cobranças
Participações
Obrigações Municipais

5.478.958,70
54.038,80

3.514.879,50
4.477.116,50

2.144,00
S.A·.' - --5Q :129,8{)

154.284,10
100.000,00
40.000,00 13. 87f. 551,40

200.000.00

22.458.111,20

"P A S S I V O"

9.000.000,00
312.491,70

9159 62.183,80
1.215.042,00
1.136.417,70

463.140,10 12.189.275,30

200.000,00

22.458.111,20

·:;.tn f IKt'l Íp.de1'3 i. s ·,U.

respondem ás postulações
de uma ituação, pois c pre
ÇO das cabeçadas não pode,
como o de tudo o mais se

\ elevar nas dimensões em

(Concluí na I�Ü� l)ãg � letra I)

Blumenau, em 31 de Dezembro de
Irineu Bornhausen - Dir,-Presidente
Kurt von Hertwig - Dir. Comercial
Paul Werner - Dir. Técnico
Antonio M. C. da Veiga - Contador

Cart. C. R. C. S. C. 119

1951.

(1,000.000 de anos.)

n013 laboratórios de pesquisas, proporcionan
do-nos produtos de alta qualidade tais como:

HAVOLINE CUSTOM-MADE e TEXACO

MARFAK, produtos da TEXACO para auto

móveis e caminhões, mundialmente conheci

dos pelas suas altas qualidades e benefícios

ASSINEM ESTE

DlARIO

"DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS"

D E' BIT O
14.387.113,60rEI LEU •••

�
"

-I

,

I
"

você

Despesas Diversas
Despesas Extraordinárias
Fundo de Reserva Legal, valor

atribuído a esta conta
Fundo de Reserva Especial,

idem idem
Fundo Devedores Duvidosos,

idem idem
Depreciações
idem idem 673.838,60

Gratificações: Diretoria, Cons. Fis-

_. çª-:t.__Jj:1!!Q:r�gi!do� _�. Ç>p�rári?s 900.000,00
!.}i'y!d�n.d<?� _ á. p-.�aa� _ _ _

�OO. 000,00

90.000,00

206.888,90

----- -----
1. 087 .183,60

463.1,40,10

Alfaiataria
DE OSNY GALl\i

4.321. 051,20

Seja
mais elegan
te,mandando
confeccionar
seu terno na

18.708.164,80

C R E' D 1 T O
Mercadorias 18. 524 .1.l9.�,2a
Fundo Devedores Duvidosos,

.. - -- Saldo- _ ..

"'lia ia taria
Uui"

183,272,60 18.708.164,80

18. 708 .164,�O
�.---

A Alfaiataria do
bom gosto que

mantem um varia
do estoque de (la

semíras e linhos 2
sua dísuesícãe,

"�::�.'�::'�
- -

Rua São
_.

Paol�o, 3051
BLUM'·ENAU

Blumenau, em 31 de Dezembro de 1951.
Irineu. Bornhausen - Dir.-Presidente
Kurt von Hertwig - Dir. Comercial
Paul Werner - Dir. Técnico
Antonio M. C. da Veiga - Contador

Cart. C. R. C. S. C. 119

��.
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados. membros efetivos do Conselho
Fiscal da Electro-Aco Altôna S. A., tendo examinado de

tidamente o Balanço, Demonstração de Lucros e Perdas,
Relatório. da Diretôria e demais documentos referentes ao

exercício. de 1951, depois de constatarem. a mais per�€ita
ordem e exatidão em tudo o que lhes fOl dado exanunar,

são. de narecer que ditos documento'Z..,_ devem. ser aprovados
pela Assembléia Geral Ordinária a ser' oportunamente
realizada.

Blumenau, em 2 de .Janeiro de
GENESro MIRANDA LINS
F...ERCILIO DEEKE .

RODOL]'O EENAUX BAUEB:

1952.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REGINA MORAES

Nufricionis/a·chefe da Cio.

o lar do ven

turoso casal, Teodoro-llca Ve-

dia
SWAMI

DO DIA

MARÇO
1.0 DE

Registra o dia de hoje
o transcurso da efcmértdena
talicia do sr. Franz Ullrich'

. ,

residente em Brusquo.
.

- Faz anos, hoje o sr. Ary
Arruda, residente nesta cida
d�.'

o Creme Nívea 'distingue
se de outros cremes de be
leza por ser tambem um

creme de saúde r!a pele. Es
"'lo distinção provem do hto
de ser ,Nivea t:-bl:ica(lo.:com

. Eucerlte; substâ neta
.

de ba
se ci�nti:t.•,'1 dE. coniposigão .

celular idêntica a da epider- ;

me humana. A sua' cutís
pr?ósa de NIVEA� O Cre
me NIVEA evita o resse

c51mento da pele,' o ap�ré
CImento de' asperezas, m rn-

I
chas e rugas prematuras.
NIVEA é um ótimo creme

para o dia e para a noite e
Presta-se maravílhosamente
como base para o pó de ar
roz e ao rouge, E' também

I
ideal para a limpeZa da pe
le. Creme NIVEA contém
.todos os _e�eme�tos DutriU-jvos necessarícs a. conserva

ção de uma cutís bela e sa-

dia, l
"

• I

Çomemora mais um ano
'devída, nesta data, o si, Kurt
Otto Gronefeld, desta cida
de..

Dr. Aires Gonçalves
- ADVOGADO':"':'
Rest(lencia • e escriÍôrio:

. -- BLUMENAIJ _;_',' IL(.ua Brusque. 95 - li'une'! 14'7%

.,'

Festeja a passagem de
seu a"�iversário nai�lido, ho

je, o sr. Rudolfo Oeékslé, re-'
sídente nesta cidade.

,

- O dia de hoje, assim�là Iainda, o trán�c.ursó ". 'de mais
um ano de feliz exístencia do

DOMINGO AS 2 HORAS: - HOJE --"--- Novo programa
feito.id« encomenda para a petizada:

galante menino Melro. filho Lo) _ Complemento Nacional.
do casal 1!'rançjsco-Clara Mi]., 2.0) - Desenhos: - "A CEGONHA ME ENGA_1'lOtI" e

ler; desta cidade. "O CORSARIO E O SALAFRARIO"

_ Ainda em igual data ,I
3.0) -� T�ailer da nova série "O. ENIGMA DAS TORRES",

. .
'4.0) - Fmal do empolgante seriado "O SUPER HOMEM"

comemora mais UIn ano de

I
5.ó) - Filme "O PIRATA DE TRIPOLI" - Preços de

sua existencia, o sr. Nicede- costume.
'.

Cc

'

mos Brc7:"--., atual1nente rc:;l- DOMINGO A'S 4,30 e 8,30 - HOJE - ERROL FLYNN,
dindo em Rio do Sul. I

ALEXIS SMITtI c S. Z. SAKALL,

--:- Ani.versal:iaTI�-se. ama- I
. UMontana

.

Terra Proibida"
nha: menina Lianí, fflha eh

I
" ,.

�

c�sal Ilmo-Wilma Buelcs: me- e.m Tecn!color. - O ma�or trabalho de ERR?,� FLY�N,. num
nma Renate Haensch; senho- fIlm�, de�?nr?l_ado n<? _velho Oeste... T�nt�,<.ao e pode�lO ...

. . .

. Ansias de glór ia e gloria de amar. .. A hístór-ía dos herois que
rl�a Uma Viera; sra. EH€! construíram um estado: - "MONTANA". TERRA PROIBIDA

Beíms, e sr. Pedro Antonio �- com ERROL FLYNN e ALEXI8 SMITH, em belíssimo Tech-
Reínch, ! nícolor... - Preços de costume.

.

, Aguardem "TUDO AZuL" (Nacional CaranaveJ de 1952)
I LA TRAVIATA, "HIPOCRITA", "BELINDA" e "SANSÃO E

Di\,LILA".
,.

'

,

Aos aniversariantes os pa
.rabens de "A Nação ,Social".,

HOJE - DO ll-HNGO A'S 2 IÍORAS D'\ TARDE - HOJE
SHEFFIELD (o filho de 'I'arzan) - PEG GY ANN GÉARNER e o ma

caco

em glorioso' "Sépia"
.

Animais em lutas feroz es� dominados apenas,' pelo 'Hh� : à�s cS�v:as! fe); fiime de "

UUI milhão de emoções! Um espetaculo nun'ca vistf)! Leop ardos, Lellcs, luafa,cos,. ele�

1fante�, zebras, gil�afâ;, :pa�te :r�s �egra�. hipopotamos f.!' rin ocerDnte� n�' et�rna' !ut� pela
sohrevivência! "BOMBA. " O FILHO DA ,SELVA" um gr ande Ófoclme! .. -

.

, , ;

.

Acompanha' complélr.e Dto Nácional '':'':''_ FOX JORN AL c' o shóft "Velhice é es- 1
peto". ' .' ..

P!'el�::l� €15 {;est'!!nL' Do tll,nge :ás '2:·Máis,a cOnÚn!:Hl<;' ão' d;t eel'!e: � ,'§Ol\'lRRA

!\n:S'!'ER!üSL-'�H.
. .�. 1.1I"71T��rTr..:rl A;!:'.; .1 -:(f! "E-- B 20'

lH � TTl-<V;lcn .':;-:-R--::.\'F,-:1'=-�-P.i:U r-,-'éF,!:Sc!'L�E
_._ ... _ .... _ ....__ " -._,.. t..!_ _ - .

FRITZ LEIBER EnL,
'

SCl !'()!'J e

TECHNICOLOR DESLUMBRANTE! ,

BAGDAD. a Cidade das mil e uma, noites ... entre o oriente êo'oéidente. ,'. entrE

1l paz e a- guerra. .. entre "o. :amor e o_ odió! -:-:- �'BAGDAD" um tapete voador. que vos le

vará ao paiS dos so!!nos! Aràente. c'im:!.o as 3:!';éms:do des'::!"to!_�AGD��, (l !!l7:� ,�e bê;
""

'1€,",s, e. d�·,::lp1-n����entot '!"_cc::':i.p. Cc::::ul..l:r,:lc!c:!.!a.!
- 81:.v::' e G-a_l.L.l.OUUt. Brrt.:.sch 1\8

- - �--_.----_... - ...

�� ;.loite: - Plãtéa Ntfui6i:-ada Cr$ 7,(,0,

Tudo
.

,.

no NORTE DO PARANAM e

"

.)!li

i!�
boas estradas I

,.

asgraças _-: "�J��
I·i:;;

Você Sabia ... ?

"

,�:
"

..�
..J�.'� ....

� ��,,� '�,.�
c-: '��" .....,�,�",.-

�
... '""�'-" �, . �,......�

� �, \ -.!,I..... �\�l�
�

� .- ....-��:���� . Da_:a de p�uc� tempo a. cole-

meaçao das férteis terras do
Norte do Paraná. E no entanto. já é uma dali

IJIiOfiaS mais adiantadas do país. Mais de 3.000 quilô-
mctroo de excelentes eSlTadas de. rodagem de "'"

noSsa construção �- eis uma' das razões da prosperid<\de
dessa regi�o pri�Hcgiada ��la Na,tu�ez:a. São es)'adas

constrmda3 para pCl'lluttr o rapluo escoamento di!
ettmru�· produção dos cafezái3, hortas, pomares e c:riaçõett das

milhares de .propriedades agricolas situadas em

t6mo das f1orc$Cent�5 c�dade5 de Londrina e Maringá.
Transporte fácil para o fruto de seu trabalho �

Uma garàntia para a tranquilidti!de do lavrador norte·paranaenBe,

••• que a. terras da Nort. do Pe

'''1\6 sóo ... 6ftl.,... r.conheclda.

.,.nte lIróprlal para " cultlya d"

çafi?

... quo no l!iIort.. do lloran6 mIl

"" d.. cafi .::1"'10"'" g prcdu"lr.

nyma lafra{ tlfolS dê' 100 !lSC�' d.

gaf6 ..m ,,�eo '1

I
I
I

1
í

Vi �(l!Ib!l&lif Martl!gjm

.. , II mmda, l!!l�liar i (mUla

EM ·PEQUENOS' E GRANDES LOTES

Vias do comunTcação: ESTRADAS DE RODAGEM - fERROVIÁRiA DA
R. V. P. S. C. e LINHAS AéREAS DA AÉROVIAS, REAL E VASP.

.

'

'elll. MELHORIMENTOS NORTE DO PIIRRNÁ
'ANlERIORMENT�� elAa DE TERRAS NORTE PO PARA��:A'

A MA!OR E!v�PRÊSA COLONIZ.4DORA DP, .A.MÉR!CA 00 SUL
,

5�de: Sôo Paulci: Rua São Bento, 329 = 8.0 ond.
Centro da Administração e Agência Principa!: londrina R. V. P. 5. C. PoS"cmli

Informações com os' escritórios de São Paulo, Londrina e

Ma:i:-ingá. onde está centralizada a Seção de Velidas de Terras. ih Comp2!lhia
TiMas r€g:g��OS sob n�� 1:2 da acôtdc Com {) �ecreic 3�079 de 15 de Sete!!lbro de 1�33!

logo com o seu lindo prato, não
se preocupe: tenha ao lado vá

rias latas de salsichas, de pre

suntada e víandada, pastas e

pãezinhos .:
Se quizer ,pode aproveitar o

mõlho cuja receita dei no arti

go anteríc,r, deixando-o a par

te para aqueles que quizeren
'mais tempo. J<� dêsse modo.

minha antiga, você e seus ii·

i lhos poderão se divertir à -vo1'·_

l tade com a certeza de �<;' 'l-

I rem bem alimentados e 0((.'.'_

gidos contra a fadiga e o 'a�'J

saço.

'. -,�.

,

.......

cêrca da metade da
população equina do Hum

I
do se encontra na Europa.

t'
- que foram os japone-

ses 08 Inventores da pena

r de cristal para as canetas

I
automáficas.
- que, eln algumas es

I colas da S'uiça, existe o

I ensino ,obrigatório .II!) xa-

I
drez, pois êsse jógo, se

gundo a escola pedagógica
. suíça, constitue um exce

lente cxercíclo para o cé

I rebro.
- que as prnneiras ca

sas destinadas exclusiva
mente a servir café ao pú
blic9 - os primeiros cafés
do IUIHldo - abr iam-se em

CfJustantinopHl, em mt'.a·

dos do sécuIo XVI, Í<!n-ll'ln
dfJoSe desde logo pon1üs (h�

rnlHiãn !k 1)jJ:Üti{'�1>!i ikc' f�
dos, de ,'ag�lbmH.!o:; � in

trigantes.

..;(

� flue ri diuccsc eali;;i"
ça mais �;ct"-':lh'i!.md di]
mundn é a da ilha H<-,l''s

� �I��ll, �HJ r��s!��O úrtf":��, 1]

I. �Oq�:a::�s:� laJ:���:e,nQ�����
!
também é territo:dahnente
a .mais vasta da cristanda
de, as visitas pastorais se

realizam sempre de avião.
- que foi um rlos mem

br!)� dto, eJ�lJedir.ào ti"" Na-
1101"'':;0 <l,. l'��lt.,� �." í"F'�1

-

�_
..................... -� --!5� "-'" �!� - _�:;,J'

!.4t:s en��:.!ltt�t! �!i i1 (.i-!E-"

!:!"é >��d:ra dt. R, !J::étt;0.; ,,"�j

q'U.� - !3! 6'::::21 !�E..d���l dtci->
!!"e.dã !iii!is ![!!,ds 1.1&10 sã..

Di", fra!!c.ss Chal�pol1ion,
�U5 fO!'lle!;eU ao mundo
contemporâneo a chave da
'antiga Hngúagem egípcia,
cuió �6-;";�eê;�",'c"tn ç.c. l".c.l(""

l�de;a p;;'- i;:�L--·�k,�v {5Õ:�
-R:rlOS. .
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. "-

ras;1
CANO DE 'fUTEBO'L

RUA,_15 DE
fizésse por estarem os adoptes
do esporte rei ávidos por um

futebolzínho, o fariam para
verem, o novo Tupi, que spôs
anos, volta a se filiar a Liga
Blumenauense de Desportos

...
-

..

PARA O CONCERTO DO SEU RADIO SO° A OFICU'IA;

R I E
GRANDE SORTIMENTO EM VALVtJLAS AI\o'IERICA
NAS E EUROPE'AS,
- PEÇAS E ACESSORIOS, RADIOS NOVOS
"-" SKR.VIÇO RAPIDO POR PREÇO MO'DICO "_,,

Rua 7 de Setembro, 4 4 9
.

Hão transmite cheiro aos

inofensivo ii saúde

por onde os insetos costumam

passar e, principalmente, na� (;.'

prateleiras onde são guarda
dos alimentos, oçucor ou doces;

de maior rendimento em transportes terrestres:

Freio; independente nas qua tro rodas, sistema Westirighou be. Pneus 1100 X 20, lubri
ficação autornatíca em todos os pontos do Chassis. Carcas sa; De aço :fGrjado. inque
brável com. -traçãó indepen dente. E muitas outras inova ções.

J
i

I
I
l NO

End. 'I'elegr. � �..I�ER,.>
.

Caixa 'Postal, 14

Blumenou
SANTA CATARINA

Domais informações nas suas agencias em Blumenau:
. Travessa 4 de Fer., _ Braz Hotel, Fone 1402

ITA.TAI:
Rua Lauro Muller, n.1) 24 - Fone :395 e em Cambor�ú

no Hotel Silva.----
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Ã Cervejaria Calarinense SIA.r no afã de marchar com o progres
so de Joinville e Sanla Cafarina e para melhor atender sua numerosis
sima clientela, não mediu esforços para ampUar suas instalações com

grandes e 'modernas m�quinas, afim de produzir em sua Fábrica os afa
mado) e inegualaveis REFRIGERANTES DA ANIAR(fleA Guaraná
Champagne - Caçula � Agua Tônica de Quinino - e Limonada.

Assim, pois, os senheres consumidore1 dos deliciosos t�frigeran
íes da ANTAR(TlCA - os de maior consumo em todo Brasil - poderão
em Joinville, e em fodo Estado de Sanla (alarina, adquiri-los em con

dições acessíveis como acontece em1odos os demais 'setores do Pais.

Ce rvej o r-ro Co.to rin enae S ..

JOINVILLE
A.

Em todo o país não domina
do pelos comunistas realiza

ram-se atos comemorativos à

data.

I '

!
MAIOR PERTURBAÇÃO EM

PAN-MUN-JOBN
" PAN-MUN-JOHN, 8 (UP)
� Urgente - A acusação a-

Iiada de que os comunistas

enviaram para a Mandchúria

pelo menos mil prisioneiros
da ONU, provocou maior per
turbação ainda nas negocia
ções de armistício. Os comu

nistas revidaram às acusações.
formulando outras contra os

X Tu
;. A tuberculose, descobérta no

comêço, pode ser' curada. Con
sulte seu médico sôbre uma

radiografia dos pulmões. Atra
vés do Raío-X seu médico pode

o engenheí F'>. responsavel
pela construção da ponte, ia",

-nrndo aos jornalistas, decla
rou que os serviços atrasaram

; um 'pouco devido à falta de

material. Disse ainda qu� es

pera até o mes de março con ..

cluir os 130 metros de ponte,
-

··'dos 620 a fazer. Os operarias
�'��á -�-stão trabalhãndo ª maís

Ue "énco metros' dé' profundi-'
dadê .. .e em 'õreve será alcança
.do o 'canal, cuja profundidade
minima é de treze metros.
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comunica que acaba de
receber as famosas
bicicletas alemãs da

,m,
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,- marca.s'Adler",
em cõres variadas.,-

Nestes dois 11lCSeS deve L�le

gar o g1:'0850 do matérial de

equipamento, inclusive um

possante batelão com capací
dade para sessenta toneladas,
medindo trinta metros de com

primento- Esse equipamento
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Ernesto Gíoruo para exer- i
cer 0. cargo d� �lasse L da I
earrerra de Medlco, do Qua- t .

dro U'riíco do Estado, para I
ter{c::::�i:� Z�O!'ál;OC :�t:�to� I
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