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I Mais um te�t �e i�uorancia I
-

c"pere o t!ominw total Àesta lia"

e tarllbérn no al"�i;.Imr:."3.nH:!nto de Pu

san. na Coréia cn"1.tinental. Arnl-Jas

os acanlpanlentos teçll1 sido :eát.l·o

de violentos motins con1unista:--:.

Hoje foranl !.�{'�1izadas aenl0n:::ti"n

ções das' fOl"'ças aliadas para advpr
tir os prisioneiros "·�rn]elhos. E a

gora. os c:itndo� prisioneiros r;c!':ln

dirjgidos peJa rnflo de ferro da ge-

ZURICII. 12 - No curso desta faz níguns meses. no Rio:
.. Pu,'

rápiJli viagem de avWo, entre Pa- que não organizamo" já, sr-tu

ris e Zurich (onde venho visitar perda de tempo, no Brasil, uma

a Fábrica Brow'n BOVCTY � cnnsrru- Sociedade de Estudos dos AS5Ul1.··

tora da estação de ondas curtas. tos Internacionais�l' A sugestãó do

de 100 kilo-waUs, <Ia nossa R.,- moço Cleantho Leite envolve uma

dio 'I'amoyo) , continuo a pensar urgencía de solução, que é palpi

sobre um problema que um jovem tante. Eu mesmo, antes de dclxnr

paraibano do Píancô, me punha o Rio. mandei procurá-lo, UI�,n,

duas, três vezes, por toda parte,

afiIll de não rctardor nem 111;:d:;

111n dia a jn{'orporllçfio dessa asso

ciaçâo, com a €3co1h<1 do cOIll;!ê

(,lCCCUUVO. que devora reunir O�

;-t�pirantes de sua fundação.

Não é sem pesadas apreensões

q\l:C se constata o lençol espesso

i"ic ignorància, de rrrui ta ignorilu

"i::.. que nos separa da Europa. de

América c sobretudo do Atlânti

;::'0. Ern vez de $C' ouvir em nossa

1 errn a palavra de razão dos me

lhores homens de Estado do con

tinente e do mundo. o que nus

ernba la , e o que nos leva a tornar

!ecisócs pueris. em torno de fates

:la maior importância. sonre os

quais somos algumas \�CZCS chu ....

mados a depor, pela pIJ��it;ãf) que

:emos de juize"S, nn ONU, é a

vcffmca orquestração sovlêtíca.

Tenho dito e sustentado lnill1��["\!S

de vezes fi habilidade: e a subtrle

�a dos russos vermelhos corno

brrmcos. Ele;; encontranl (os vor'

"nelhosl para a sua propaganda no

Srasil. um campo mais rico e pra

ticável: a Incapacidade das nossas

frustra.s elites para racíootnar on

de está o interesse da nacào, Tv

roam-se entre nós atitudes ;.>O'.L!l'

das, contrárias aos melhores in ...

teresses do país, em í'uncão dE :(':l

ções de ordem emocional. N!'!las

não entra uma parcela de ra{·io�i

nio, de Julgamento do <,III � JCH'

ser a vantagem positiva do n;H,,',iO,

nesta úp naquela ernergencia� A:a

equipe!:; comunistas se achanl per

feitanlente oi-ganlzodas em toda

PEDIU O COlllANDO VERl\I ELHO A FIXAÇAO DA D.J;, TA INTO!,ERAVEL A

SITUAÇãO N OS CAMPOS DE. PRISlm; EIROS -
- - -

PAN MUN JOHN, 2�fB"P) - Na os comunistas Se declarem prontos

sessão plenária realizada hoj,� de a acoitar as propostas das Nacoes

manhã o general WiBiam :r-Iani- Unídas, dn 22 de abril últrmn. M'lS

sono novo chere da delegação a- .; general norteccoreano Namil re·

liada, havia proposto a suspensuo, Ieítou essa ,,"ugc;stão e pediu qee Q

"síne-díe" das neeoeíações, até t.IU� COITI3hdo aüado fixasse urna data.

para o reinicio das sessões. F:llliio

neral Haydon Bf)at::.1er* comandante

do acampamento de Koje.

o MAIS TREMENDO ATAQUE

crevcu em seu jornal um edí1:tJriaJ'
eriticando a Mesa da Câmara em

face das restrições -impos�as aos.

cronistas parlamentares no Palaeia
Tiradentes.' O deputado

'

sao 'montados d ístanetados

CHICAGO, 23 tuP) - Va

rios furacões e tempestade de

graníso assolaram os Estados

AR'ERO

SEOUL, 22 lUP) - Capa>: do;

bombardear. O'" ncrte-arnertcanos

furacões e tempestades
de graniso assolaram

os Estados Unido$

o general Hurrison escolheu (.! dia

27 do corrente, expltcando que

marcaria uma data �nã{) muito '1-

Iastada. porque" os aliados dose-ia,

vam chegar 3 um nrmtstícío". O

general acrescentou que esperava

que essa suspensão desse aos 'co

rnunístas ocasião para estudarem

a posição das Nações Unidas.

e australianos contínuaram hoje

nartelando as fahr:c3s de mate

rtal befico comunistas ao SI.I} àe

Pvorigyang. O assalto. que se rea ...

Iiza C01U balas, bombas e:tpIO�lV,1S

ficaram danificadas; mas ,:;rtt.

bora houvesse doze feridos,

de Kansas e Missourí a uoítn
" _"..

- O general Supremo Ccrnandante

passada. As cornurucaçoes 11- -Alíado, ordenou que se ponha fim

caraUl interrompidas em mui-> :i intoleravel sítuação retnante nes

tas pontos, e inúmeras casas
ta ilha, onde são localizados os pri
sioneiros de guerra oorrrurris'tas

Esses prisioneiros coutlnuam rZ31i-"
zando atos rie completo desacato éi

noticia de nenhu- aUloridadn' d;; O?!U. Mark elar!.;

ordenou que o Oitavo Exército rc-

TE:\'fRO llE V10L:r:X1'Of; l'"!OTl1';!S

ILHA DE KOJE, Coré+a, 23 ,UPI

o mais tremando ataoue acre» !:le parte: íruprcnsa. )·ftdio. 1><�t·U.(1o�.

toda a guerra ria Coréia. ({'onc)ui 113 za. Jl�'�. ll�tl':l. s1.)

__o__o--O-O-O-O_O_O-O_O-O-O_O-O-O
__(J�_O __O __ •·

foram ôO Rio tratar �e inlensses
�a inuústria no cimento nacioHal
RIO. 23 (l\iIerid.) - Encon

tra-sE.' nesta Capital unta

grande comissão de acionis1as

da S. A. Cimentos Poriland,

do Rio Grande .:lo �ul. ql1e <1-

quí veio tratar do;; intcre,.;,pi

da mesma" empresa junto às

autoridades da Rept,blica. li

gados ao mais breve fundo

namento da noya indústria

que :Se! eStabeleceu em �10SS'J

Estado. Ao que estanJDs in

formados, es�a cmnissi'ío de\'l'

licitou audiência. Sabemos.

ainda, que o governador Er

nesto Dornele:; p�tá sC'l1íio e.;

pe�ado hoje à tarde l1psta Ca

pital. pois empresta todo o S!?U

apoio àquela inkiativa dos

industriais riograndenses.

ILHA DE KO.JE. 2;>, (1)[')

________

- Paraquedistas norte-amerl

--o_o-o_o-o __
o·_u_o-o_o_o-o-o-o-o

__u __ o__ o___ canos, de baioneta calada e e-

E til H - - I d quipamento completo. inclu-

S àr�a (} B ra VIOJon o 01 siye mascaras contra gases,

tomaram posição em torno

tra t O d O
n � iano

dos campos de prisioneiros

r u:;So """" itvn il j, ainda <:on1.1'01a(108 pelos CO!'i1U-

TI::ER.í\ , 23 íUi') _.- Um aI· gel<) Óll km ii il1:CJs(:oll: e r;ltl- nistas. Ao 1neS1110 tempo, 'JS

[o funcionário iraniano repU-I" sou certa preocupação, )l�'is civis coreanos do sul tiV(ll'tUl1

dloll a acusação soviética, de aquele traindo ila\'a 'fi Rus�ia ordem de se afastar dns p .....c

que ,o Irã estaria violando i o direito de mandar tropa!> ximidades desses (�ampos, com

tratado iraDo-russo de 1.921 I para o Irã. desde que ou!ra;; todos os seus havel-es, pois há

ao aceitar a cooperação mili- I ÍQrça!'l estrangeiras hostis f'OS suspeitas de que entre esses

Essa a-I Eo\"iéts penetrass<:'lTI em 1{"r,-i"" "civis estiv<!sSelll elementos de

nota entrt'- tório iránbno. ! ligação dos vermelhos.

Tomaram posição
!ropas nos campos

Inisi{meiros

Para enf,'entBr qualql!er atentado
o gal. ic/gway

E tvi
'

P A i< I S
cornunista contra

TROPAS PJ\RAQUE DiStAS

pOlar. em �nso

dado. {JS quinze
círlis mobilizados

de necessi·

mil poli
para CT1-

general Rid�way. Os desta

camentos de choque da Po�

lícía \Municipal Ja forarp
reforçados pela� compa"nhía�
1----- "-:-_1

de l>egurança repUblicanas
e pelos guardas r�pulJlica
nos; pois o orgão comunis

ta "Humanité" anunciou u

ma prova de força e um en

saio geral, para o dia da

chegada de Ridgway.

PARIS, 23 (UP) - Tro�

paraquedistas foram
nos quarteis

dEl PHris, para a-

frentar qualquer manife;;:-

tac:ão cOH1unista contra o PARIS, 23 iUP) - EstA

aumentando cada vez mais "

agitação comunista contrn (\

general Ridgway, novo co·

mandante das Forças do A

tlântico Norte, que a prOf!9-

ganda vermelha está cl1!:lll1<'1n

do de "general Peste", Q!l1 <I

lusão à suposta guerra bactf!··

riologica na Coréia. As malll

festações da tarde de hoje
constituem um ensaio para a

recepção que os comunista;;

l'Ulnore.S de que 1')\ sr. Dean A-

1:he:::on convidaria ú presiden
te Getulio Vargas a visitar os

Estados Unidos, Observa·�,1-'

que as eleições americanas ie.

râo lugar em 110vembro p ;q

posse do no\'o presidente ""t·

ní em janeiro de 1.953. Assim.

o convite somente poderia spr

feito para depois de janeiro rle

1953. •

Não passam de boatos as in

formações dp. que os missjo ..

ntll'ios católicos norte-ameri

can.os na América Latina cs

timularn atos de oposição ao

regime do pl'esídente PercIl,

Exno$k�o de afie
. ,

f o 1 o 9 r áf i c a
VITORIA," n (Merid.l -

fnaugura-se hoje, na -séde da

Associação Espiritosantense

de Imprensa, o Quinto S31ão

Nacional de Arte Fotografica.

querem "fazer a

quando ele chegar

próxima.

Ridgwa�',
tel'ça-feir8

1J1 UCDft DE CACAU mlER SIA

fangio e Gtmza!ez diri ..

girão carros· ingleses
na Franca

,

LONDRES, 23 {UP) �- A·

I llunCÍa-'se qUi> os áses do vo

lante argentinos Manuel Fan

gio e Fl'oilan Gonzalez possi"
velmente dirijam carros d�

,corridas ingléses BR:N I:".
grande prêmio de Albi, na

França, a primejro dt> jlli1ho.
Do resultado dessa pl"tlva de

penderá. em grand; parte, a

intervenção do BRN nas fu

turas co�'idas. pois, o carro

já está sendo considerado "a�
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-

parlamento, comissões de J,Jé!troleo:

I
americanos, ··até certo ponto, a

para dar o seu "mot d'orde', atra- ação do sr. Churchill. A tese anti
"és de alguns "vedettas" paspa·· colonialista do State Departament
lhões, que envenenam de saíd'l a não funcionou dura como

.. de ou

opinião nacíonal. Estõ'U convicto tras vezes, no Canal de :S:uez. To�

de que não há, no hemisfério. Es· mau o Rei a causa da paz, nas

tado,
.

como o nosso, onde o Parti- mãos dos agitadores vermelhos e

do Cormiraiata, se 'bem que aparen- seus fantoches; os estudantes do

temente desintegrado. seja do pon- Carro e de AleXandl:'ía. Abriraln-se
to de viSt .... da infiltração. das suas 'outros focos, .na Tunísia, na Alge_
-Idéías, mais denso e senhor de po- ria e em Marrocos. Caminham es

SiÇÕBS rrrals firmes. Confundindo ses paises para ter, dentro em

sagazmente nacionalismo com ia- breve, nó seia da Urrião Francesa,
natismo 'estreito de mexicanos pas_ a situação dos domínios britânL·
·sadistas de 19i2, os comunistas do- cos dentro da Commonwealth. 1\I[a8

mrnam,
� p�:," vias' indiretas, rorta., 'Jâ têm governos propríos com pr;

Iezas-cb.avé da administração, dos metro ni! • .tros e ministérios. i11-

partidos e do Congresso do PRÍs. dígenas, a título de e..xperíêncía de

Assim é· que logram deteríorur, ·selgovernment. Envolvidos, ·'porém,
as nossas relações com no caldo de cultura vermelho. ber

os grandes Estados ocidentais, beres e muçulmanos da Africa do

responsáveis pela segurança a- rr"rte, estão sendo sacudidos. por
tlântica. FOl o Brasil um povo ��le < urna onda de icrrol'islno. (1' qual se
'�n;hou .a guerra COIn os Estados pretende confundir com naeíuna-.
que hoje baluurtam a defesa do Iisrno, A obra dos frunç_eses na

mundo contra outro totalitarismo AfrÚ�u do Norte,' ('11 bem
..

a �onhc
t�10 venenoso, tão traiçoeiro,. tão ço, pois via-a crn rvh';rrocos� 'E.'� ("0-

funesta à Independerícía dos pe- Iossal, 'l'ransrormaiam três. países
quenos Esbdôs, quanto o totali
tartsmo nazista. Nossa entrada nas

'wenidas da grande :política atlân
tica estava aberta, pelo sacrif�cio
de sangue, .. volúntariamente feito

pelos soldados e aviadores brasi

leiros, na Itália, e pelos marinhei

ros, no mar, onde as roreas da es

quadra sustentaram, com recursos

ANUAL '" _ ..•

SEMESTRAL .....• , •...

N. AVULSO _ .. _ •...••.

ces 100,no
Cr$ 60,00
o-s 0,50
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do campeão citadino.:rá é
.

um grande consolo, um índi
ce evidente de que a recupe
ração do sóccer blumenauen
se pode ser atingida, desde

que não se ludibrie o públi
co, com a realização de "pe
ladas". Grandes jogos atraem'

grandes assístencias: Faça-se'
um registro especial, por ou-.

,1'0 Iado, à disciplina que im

perou durante todo o prélio,
fato, alíás, que estamos acos

tumados a ver, quando se de
frontam os mais sérios rivais'
dd esporte barriga-verde.
Sadinha consignou os três.

goals do.Palmeiras, enquan
to Gastão (de penalti) e Nan-.

dínho, vasaram as rêdes .al
vi-verdes. Wilson Silva teve

alguns erros em sua arbitra

gem. Castigou o Palmeiras
��._��.-".--�

- com um penalti rigorosíssimo
__ . -_.. --_.• - - _ _ _ _ e deixou que Sadinha fizesse

ii Yeridas, Espinhas, Mau. II o segundo tento em posiçãu
'�:"':'.d, ·J_;ieeras e Reumatis- " ,duvidosa. Na preliminar em

II pataram em um tento Pall
li meiras (asp.) e d>mercial. _
II
II Renda de quinta-feira: Cr$

=- - - - - - _ _ 4.200,00, com ingressos co

brados à. razão jie 5 cruzeiros.

comuns. Existemc porém re

gistros de mordedttras inten
cionais em outras partes do,

corpo. :Tios casos .de infecçâo,
o paciente sente dormência,
na regmo afetada e dores

quando se move, tornando-se
estas palpitantes e continuas

dépois de �erto tempo� Comu·
porém a formação, de pús po
de ser multo pequena duran
te um período rclativam<:!ntc.

longo, o paciente cm geral não
procura logo tJ;utamento me

dico na crença áe que a 111-

fecção não apresenta gravida
.de. Os Drs. Levin e Longacre
trataram 27 casos de dentadas
.huÍnanas no Charity Hospital
de Nova Orleans, nos EStados
Unidos. Em suas eh.-periências
clínicas usaram tanto a peni.
cilina como as sulfas, porém
os melhores resultados foram
os que �

se obtiveram com a:

bacitradna, um antibiótiCO
relativamente novo.

Apesar da bacitracina '.!ler

usada principalmentr;} para. a
. p1ica�ões externas,� os cientis,.
tas da L1.úsiana não not�ram

ª li "nenhuma reação toxica" 110s
.

;: pacientes a(J aplicarem a ines

§ r ma /í::!roga em injeções intra
ê I m'\.lsculares, e:' chegaram a

== conclúsâo de que é a "droga
ª mais indicada" para o trata

§: mento 'das infecções descritas
! ª em se.u ·estudo.

. .

:::� Companhia Imll rladura «JalJrasi,l» ,,:=:::ê!��;��;:Jt;�����_

. Rua Alexandre SchJem 142/50 .
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informações Utais
FARl'rIACIA DE

PLANTA0
�
,�

�. Acha-se de plantão, de 19
, a 25 do corrente, a Far
'1

�: de Novembro, n. 1540.
d 'macia Guimarães, á rua

:1 1::; de Novembro, nr. 1540.

fj;j;I.EFONES MUlTO
,:':HAMADOS:

,';')LICIA . , •• ." 1016
BOMBEIROS· •• 1148

d.GSPITAIS:
"Canta Izabel .. 1196
,:'anta Catarina •• •• 1133
i.'hmicipal .. •• •• 1208

PONTOS DE
,A. fTTOMOVEIS:

l.�io Branco ., 1200
:c., :1:;<1 Dr. Blumenau 1102

e 1178

� ";a E. Retiro •• •• 1111
� -oxo-

,

:m�ostos a pagar,
,

x.:} FAZENDA
,

MUNICIPAL

Predial - 1. o
semestre

'-,::L,;�';:�f.� UE NOGUlURA
r,;r::mde DepurativG

qO sangue

B
.'ry c'C'::,:;i:· �,uando o deputada Rui

.'."'.'é.',j:J. colérico e em estado tie,
�� :.';' ..1t�rf"l descontrôle. sacou seu Te"

"",-I :::1.' �;aI'a ucompletar o servjço" ..

=, .. ,:; :!:,�"." a pronta intervenção
'i _::_' :�!"�t:l.�(Ll'; civis} que manieu1ram
t1 ::"_'�·n:".I�._'!'-l. e o retiraram do Palá...

";0 1';'·"'''ntes, evitou o epilogo
,.,

.

.,,' da agressão.
':,:H'l' testemunho do desmando.

(�'.! ';:lrimeiro. secretário da Câm;lra.
.' repl:'esentante trabalhista Lucia
'; "'fleourt, confirmaI!! li ·agress'f.,

-l:j:clldo,: logo, que o n1esmo terá de

:'�""r perante U'a comissão de in

quérito que a mêsa vai constituir,
afim de apurar o responsável pela
vergonhosa cena, como preceitua
o artigo 180 do regimento, interno
cujos termos são os seguintp.s;
"SE ALGUM DEPUTADO CO

METER� DiNTRO DO EDIl"ICIO
DA CAMARA, QUALQUER EX
CESSO QUE DEVA TER REP�H"

CUSSÁO, A l'IIESA CONHECE'{."!.'
OS FATOS E A CAMARA DELI
BERARA' A RESPEITO EM SE,;
SÃO SECRETA".

D

I cravidão.E O tipo exibiu recortes de
jornais brasileiros.
Foi l11ll custo para explicar

e desmentir.
----��---�-------

."PI> '''';i'_.",, __ •• c �JIII;

Militarmente, militantes; no se-
rnértca Latina?

gundo conflito mundial, com a
Estamos doidos? Duvido e

,
o que

Argentina, tendp declarado guer- somos é apenas Igno'rantes
'

dos- fa_.
ra à Alemanha, tal qual Mussolini tos da política internacional, para
à França, ás ·veper.ps do término acomodar os nossos rumos com o'
da luta armada, o Brasil tínha tu- que traduz aquele coeficiente mí.-.
do, mas tudo; pará se colocar à

ntmo de segurança, para VIvermos
testa da latinidade continental e

em paz com os nossos vizinhos. e
dirigi-la. O primeiro test que se

Jos
outros povos da humanidade.

lhe apresentou fõi o da guerza
na Coréia. Falhou-se deplorãvel-! P E ç lJ. S F {) R D
mente, com_o se tivessemos de�t,:, I L E G I T I lU A S'
do nosso lltoral, botocudos, aírida

Casa do Americano �;; A.
não defrontados. com os por'tugue- . �__. ,....._
ses, os franceses e r." holandeses.

Não souber-am. ver os partidos de.,

mocráticos. do país, que a solida- ·<10 auditor Pindaro Mae!\ano
:dedade atlântica não se iortalece Sobrinho que a "1>�a opinião centes.
só no oceano que nos banha. An; ·"é adversa daquela que foi As Infecções ,causadas por
tes, pelo contrário, para sustentá- trazida por tntormaeões <10 mordeduras humanas, con-
la, no �ar atlântico, era TI)istm:- presidente do IBGE e trans- _

ganhá-la fora. Fora preciso de!en- mitidas ao Senado Federal. quanto possam i:er conotaçoes
�r a área geográfica do oceano ..

_ _ _ _ __ _ _ _ risiveis, .. são perigosas, e até
ocidental, no Pacífico. Desbodavam tl época ..dos antibióticos

.

]30-
as responsabilidades da �mérica .

t
até o R.'Ctremo Oriente. Escasseou- RIO, 23 (Meríd.) - Chega· diam asstwnr cara er

. grave�

nos o horizonte para enxergar a- .rá amanhã procedente de Be, exigindo muitai' vêzes ampu
quilo que os colombianos, com. lo Hurizonte O advogado ge- tações; segundo se salienta
outra élite superio::- ã brasileira" 1 t'

.

t bI·ra1 de Mina.s Gerais, sr. Julio Hum 1'0 a ono recen e pu 1'"
logo atinaram. Ou fosse, que eles·
iam defender a paz, na Coréia, t50 Carvalho, que vem tratar no cada no .Journal of the Ame-

bem como se a sustentassem no Supremo Tribunal Federal ela 1'ican Medical Association.
Mar das Caraibas ou no gargalo' questão dos limites entre :}VIi-. E:x;plicam os autores do es-
NataI-lJakar. Conquistou-se

nas e o Espírito Santo. O pJ:'O.' i tudo, Urs., L A. Levín e A. B,
45 uma paz anti-totalitaria.
�ssa paz se acha em xeque, mrm cesso referido já conta com Longacre da Universidade de

ponto nevrálgico do Extremo ·0- 'n1ais de 30 volumes e está Luisiana, que a maioria das
riente, desde 1950, ou seja, na pe- despachfr, vista. às nartes� infecções por mordedura hu
ninsula co/eana .. 0 Estado .ameri
cano que se estiver batendo ali,
está apenas con:solidando a paz. .. ... '"'.".. .........��-..�'""'•."'....,__........"

que se ganhou aqui, na Europa, f fI�•••II·I!IIIIIIIlIIlIl'em 1{145. .

1\.. i<JPEITOAinda, sem decisão, os três ata-. 110m,OENT�
q�.es totalitários. soviéticos, na C:>-! . R'''HMS.tp�S·UVMtQD.orem, na Indochina e na Malnsla;' I:.-U �t.

os russos corícentraram agora o I HEVRAL6JAS
··fogo na Afl'ica do Norte. Primeiro CORTES:GQI,PES,POHTAIlAS
f

.

I
-

I f t· g� FERIDAS'RECEHTES.
01 a exp oraçao 'o ana lSmo e lp- PICADAS�dNSETOS

'

L'io. Manteve-se firme ú governo
conservador inglês, Escoraram os

bre ondulante,
uma séria ameaça em várias

regiões do mundo, tanto para
o homem como, para os ani

mais, e -as infecções prove
nientes de mordeduras huma

nas, esquisitas e pouco conhe
cidas fora da profissão médi
ca, podem ser combatídas é�
tícazmerpe por meio dos an

tibióticos. modernos, conforme
mostram estudos clínicos re-

Apesar do micróbio 9ausa�
dor da doença ter sido Identr
ficadó há mais de sessenta a

nos, até o aparecimento dos,
antibi<.l;icos modernos não e

xistia para esta doença um,

tratamento· realmente eficaz.
Agora, entretanto, dois mé

dicos mexicanos verificaram:
a terramicina,

mais, novos antibióticos, .pos
. sui notavcl poder contra oba·

. cil0 causador da· febre ondu
lante. Num estudo clíníco �u
blicado no jornal _,Antibiotics/
and Chemotherapy"\ os Drs.
M. Ruiz Castaneda e G. q�e;r,

informam tlU.,
mais de 80 pa-

RIO, 23 (Meridional}
muni·cipio gaúcho

de Erexim está se:pdo
construido o primeiro
silo subterraneo de trigo,

ou por con

com animais con-

c

NOVO PROVEDOR DO HOSPI

TAL CRUZEIRO
mana ocorrem

lutá física:· um.
tinge o qutro
bôea".RIO DO SUL, 22 (Corrcsp.)

Illdicado � pelo Prefeito Wald,..- Os germes
.

que
contram em geral,
mesmos médicos, são de. vá
rios tipos e ainda não toram

cl;;issifiçat;1.os com exatidão� A-

I.
creditam entretanto que tais:

fnfecçõcs resultam .da. llção
. combinada de todos os germ("s,

; i ·ela pôca e bactérias ocasional-:
,i mente presentes 110S. tecidos'
da pele.

O:; ferimentqs

mar Bornhausen e com o apoLJ
unanirile da Camara Municipal.
vem de ser nomeado provedor
d'J Hospital Cruzeiro o Dr, Gim)

de Lotto.

Sua nomea.ção foi recebi :.'1

c(,m geral agrado, pois o D ,'.

-
-
-

,.,.

{l'OUPAVA SEüA: 9 àtT 11 � 15 a'; 17 ha. B.LUMENAU ª
';'" '" �F!!flIHnI!Hn�IJt!U�UHiUnmUUlnl:inllnl�JJnJlm!I'�"

Clínica Geral de Homens, l\'Iulheres e fJr�nç�

Não utilize registro, para evitar demora na retirada,
horário impróprio.

Gino de Loito goza de justo e

Sófre? Tenha Fémerecido

meioo.

conceito em nosSos

Apresentamo;; nossos ESCREVA PARA A, CAIXt\ POSTAL, 7912
SãO PAULOmentos ao novo proveJor·· do

Hospital Cruzet,·o,

almejan-('�:·Ill�e feliz e;dto em sua nova m:,;·

sao.
----------------------------------------�--�--

·�uuUlulUmlmliIlUlUllImlUIJlUUUllmllllllUJlllimlllllf!!II!IIIIlIHIIIIIIIIIIl!l1l1llImmlllllUlIIIIHlIlllfUlllllmUIIIIIIIIUlnumlllUlIIllllllilllllll'

{qm-iiiéldiiI
Ê ESTMIOS RECEBENDO DE IMPORTAÇãO DIRETÁ, um grande lote de PNEUS e CAMARAS

§mCICLETAS E MOTOCICI.E TAS em acabamento PRETO E VERMELHO nas seguintes medidas:
_.
-
-
-

-

-

-

-

-
-

l)E AR para

26 x 1.3/4 x 1.1/2
26 x 200/2
28 x Í.1/2
28 x 1.3/4 x 3/4
28 x 1,75 x 1.3/4

19 x 2,50 4 lonas
19 x 3,50 - 4 IOllas
19 x 4,00 - 4 lonas '"'
20 :li. 2,25 friso anlme
26 :li. 2,25 friso flralne

CONe EDEMOS DESCONTOS ESPE orAIS PARA REVENDEDO RES

OS PNEUS E CAMARAS DE ""R

Laxativo anti.ácido

contra' as· azias.

Ação suav� e
�duradoura.

Sem sabor e não

adshingente.

SÃO UM

PRODUTO DA MAIOR E MAIS ANTIGA FABRICA DE PNEUS DA �EMANHA
FABRICADOS COM BORRACHA NATURAL DA. MAIS ALTA QUALIDADE
E POR .PROCESSOS QUIlViI COS ESPECIAIS QUE OS TORNA EXTREMAl'.'tE!N'I'i!!·
FLEXIVEIS E ALTAMENTE RESISTENTES 'AS VARIAÇõES DE TEMPERAtuRA

NOS CLIMAS TROPICAIS PROPORCIONANDO - LHES LONGA V}:DA
INFOR:n-IA.'ÇõES, FOLllET. 08 E OFERTAS 00:n-1 OS 11\'1 PORTADORES E DISTRIBU IDORES

STA. CATARINA

EU •
", �.

II·s
.

..
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:;

,

"',
'

,

' f, == -todos 05 povos. Grande parte,-

'II 'e"n'h o',Ie r ===_�:::=-_:_ �lO:n�r���e:::: j������ s����;���
:::::

do 110 plano da Comunidade
Européia de Defesa, devem

se a essa contínua pregação e

aos esforços práticos do prc
= gador.

wümimUlilllluunummimmmmummlmmi. .'

Nafuralnicl11.e. os ministros
B;u'teto Leite l"ilho" c os jornalistas mais ou me-

de se díata de uma �"scmbléia :la se esta parte do mundo nos ministeriais da velha Eu-
Constituínte Européia; III) - Hão se unir". rapa, animados como sempre
Conclusão do Tratado que Poder-50-ia dizer que 'Eise-

II da arrogancta que se julgam
criará a Comunidade Euro- nhovser Iez bem! em dirigir habilitados a nutrir por se

péla de Defesa, cujo ínatru- esse apelo cm Roma, cidade-
r-em os herdeiros de uma ci

mento especifico será o Exér- matriz da Europa, cidade G�!- viílzação milenar, de que pa
'cito Europeu. No 'aeroporto ropéía por excelencia e, mais

recem, aliás, só ser capazes de
rcu- do que isto, cidade universal, extrair as lições negativas. di-

que "ni'ífJ "a cidade de que todos são rão mais uma vez que se tra
cidadãos", como lembrou , há ta da idéia Ingcnua de um

alguns anos, o Papa Pio :;::{11 amerícano sem contacto com

Na verdade, porem, esse ape- a realidade européia. Essa
lo do general-estadista só �:I' idéia sempre foi, porem, o 50 ..

tornou maís dramático per.uho dos t�rnlldçlR europeus. E
ter sido feito na sua despedi ma dos últ imos c1C'1c�. Paul
da daquela cidade, corno se Valer-v em um dos raros mo

fosse a mensagem que mais mentes da sua vida em que
desejava deixar atrás de si, consentiu em comunlcar aos

antes de partir para o !iCU d(q n�oi,; ;,:; suas rt, Uc·.;.f!'"s pa
pais, a fim de corresponder :,i líth'ilS"" o que na França do
novas cxigencias do seu bri-

"ClI tempo, como na de hoje,
Ihantc destino. Não é. entre- Unha qualquer coisa e1:e re-

,
.

DE Ur.,IA DAS

MARCA:

TRAOE MARK

tr·O·pf�

tanto, a 'primeira vez que Ei

senhower dirige esse apelo
aos europeus. Desde que as

sumiu o posto de Comandante

Supremo do Pacto do Atlânti

co, ou pelo menos desde que

'a magnitude da tarefa de 01'

ganizar a defesa da Europa se

Impôs ao seu espírito, ele núo

tem deixado de levar aquela
mensagem. COIT,O um nO\'\I

Pedro, o Eremita, pregando a

, sua Cruzada, a todas as capi
tais do continente, aos uuvi

, dos de todos os poderosos em
I

pugnnnte }1L-lTH um homem de

espírito - advertiu que os

europeus nspiravam ser go
vernados por 1l,11â comissão
nmericana per se agarrarem

[1,0 provlncuilisroo do que ele

chamava OF
. ;)f)nrguignos" e

os
4 ':!r� !1[!g;l')�'x", r-efcrrndo-sc

a l'!lla das }ut�-t'; t.�i\�ls da Fran

(OU mcdio-vul, em lugar de to

mar a herança eles romanos.

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

PECAS FORD
J... E-V: J T I l\ii A S

Casa dú America.no S, A.

WE!!KZEUGFABRIK

... ,
.'.) e

� lC--e-r-e-je-j-'i'-is--e -s�Cf! I,icios
�� Por AL NETO E 3. t.fi.o esperada primavera

*� O Imperador do .Japão {. [chegou

�� um poeta. Na verdade, em C,·m as ccrc,jl'iras nnrescendo,
��
oe quase todos os momentos de-
��
�� císivos da histor-ia do Japão,
�� Hírohíto tem feito um poema sía do Imperador nem sempre
� 1�� comemorativo. chega até as massas popu a-
ec

. �i Os dois últimos poemas do

*� Imperador comemoram o res

i* tabelecírnento da soberania
nacional japonesa. \
No dia 28 do passado mês

de abril, o Tratado de Paz

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

HÕFINGHOFF s SCHMIDT KG" GEVELSBERG

nUplanlclltcH�

Infcl.izmente, a suave poc-

res.

Arruaças, tiros, mortes, de

predações e outros atos selva

gens seguiram-se ao restabe

lecimento da soberania ali

eíonal do Japão.
O novo capítulo da historia

ja;)onesª' que agora se inicia

sem cheio de Incertezas c

problemas.
'I'aís incertezas c _pra�)i(�n1aS

- Notas de um observador -

camponeses,
disso, porém, são ministrados
C1.11·!50S ele religião" instrução
moral, História da Colômbia,

técrlicas aúícolas

instruh", por, meio 'd� rádio, os I
cadas p:lo radio: . Periodi:a- derivam tanto da propria si-

camponeses morauores na mente, esse Auxílíar Imedia- tuação japonesa como da si-

região, montanhosa, 'que ro� to envia à séde da organiza- petalas, parou tuação internacional.,

doia .a pequena cidade 'de Su- 'çâo as listas dos camponeses em frente ao edifício branco A guerra na Coréia é um.

tatenza. matrlculados e dados rcfc- do Supremo Comando Aliado fator de inquietação bem às

Finalmente, foi Instalada rentes à 'sua pontualidade na do .Iapão. portas dos lares japoneses.
uma estação de rádio de 300 assistência dos programas". Hlrohi to saltou do aut01110- O povo [aponês cornprccn-

watts, com um alcance de 60 Graças a êsses dados, o Pa- vel e fez a, última visita pro- de lJUC precisa rearmar-se co-

quilômetros" c, atJ;:ayés dela, drc, Salcedo e seus ajudantes tocolar ao representante dos mo t� com que?
o Padre Salccdo começou sua verificaram que em cada es- poderes de ocupação, gene-

�

.

Atllulmcnle, o .Japfto 50

eXPÇlricncia. As condiçõe,:; e- cóla (localizada em t.ôrno de raI lVlptlhew Ridg\.vay. coata com a Pólicia Nacional,
eonômicas dos habitantes ;da um, receptor) há cerca de 3(1

.

IvIais tarde,. n� mesn:� div,
que fei organizada com a aju ..

região, contudo, tornavam di- pessoas pOl' p�·ograma. Ccm- Ridzway retnbulU a vIsita.
I da c () '"C!uipameilto dos Esta-

ficH, a -aquisição de aparelhos quanto a assistência dos altl- Em todos os edifícios públi- I ,'IrI" '[.j;I.',....t
<, �,., .... .!_.t ..V�J·

'receptores. Esse problema foi nos varie, de prOb'1'uma para cos de Toqnio, e em ml;itas

I'
, IvI<:s a Polieia N,ll:ional tem

res91vido da seguinte manei· 'programa, calcula,-se que o caS[lS parti�ulares, ,foi �1astea.. apenus 73 m11 llOlllf'IIS.
'ra: dez, ou mnis camljonescs se número de ouvinlc;,; regulares da a bandClJ'U do Sol Naf>cl'n- O Japfio lI:ín {Ctn forças aé-
Cot.i8�vain ]:>,ára coml�,rar' vai :1 ,15.000, n,lüh; ou m�!loJõ. 1l' --- um globo escL1rlaü: mnll r.' l' T

.

I
"

IJ n�;\5. J�.;l I! _Hl"llL11a eonSlS1�� (ie

rádio, que era insl,J}lldo na Ql.wuto ;:!OS sem; rCf.:ultudos retf"lgulo branco. E o Impc- ll!lS ::O{J h;I1'COS p�'qtu:n(ls, na
residência de um dêles.

Aí,-,
reuis, ,U bcnlc1ade pe!<Jf; ares radcl' escrevcu (;t) i,; pf)ell1a�, Illêl;oriú dpS(lrillado«, l' Ull:,

sim nasceu a "Escola Raclio- é mode:,1.a. Por exempl{l: o I PRIIVIEIRO POEIVIA ]'3 'I 1
I ' nu. 101Tlcns.

fônica". ..... Padre Ror.lriil'u8z dechrou "Enquanto vejo os l'nnl!!.inll", � 1

I ;:,eg,UlLO plane):; já feitos, o

.

Em dezemb�'o de 19'Hi. o. I q�,..! :.00 alunos' tinham a- Brincarem, no meu .i:�r(Em, exér::iio japonês deve ser

Jovem Padre Salcedo coniava :Q1CIlOldo fi ler c escrever P,u:ificamcnte. imcdiutarnentc aumentado pa-
com '7.000 alunos, em 90

es-I
correntemente no ano passa· Eu r�t;o \'<>t(lS I'ilr:t quI' "l!lll!1{!"

ra :.lOO mil homens,
colas, ,eó/palhadas por diversas do. Em ':JUtras palavras: os S"j:t {llmhem a:;sim". Por ou1ra parte, os Esta!
países, ,e desejaya, aumentar r::o.J...lcadorcs radiofcnicos i<(" SEGUNDO POEMA dos Un\eb" vüo tnmsferíl' pa-
'esse número e, portanto, ad- levam a seu crédito� o êxito "l'assou" inverno

ra O Japão (in barcos, mil'

quirfr mais equipamento. Pa- completo. Com u \'cnto frio i11<,!ioriq fragat:iS bem arma-

ra isso, veio' a Nova Iorque c

t
das.

comprou' um poderoso trans-

e ou r
Tudo isto teDl 11111 lado cêr

missar àe,o,ndas curtas Gene- de rosa: o .Tapão está de voI·
ral Eledric, uma unidade m6- . ta à comunidade das naçõ�s
vel transmissora e receptorá Austragesilo de Athayde ! afirmar que no Brai>il há livres.

de {)ndas curtas i lstal d
,Os jornais publicaram a

I
trabalho escravo. Que os imi- lVIas o"í'ado mellos brilhan-

, 1

aaI1't' d
•. ,

dnmn ca.\p.il1.hão de meia tone� ,11� ona] ,e qu� .I.�dIOS bras!'- grantes e deslocados e guer- te, (I lado qve é t40 cinzento

lada e 700 receptores OE. J
ielros ao �erntono d? RlO ra recebiam aqui um trata- como o Cadillac do Impera-

Com esse equipmnent f'
Branco estao sendo aliCiados, menta desumano e ainda que dor, indica que o povo japo-o, leou,
d'

,

em' condições de" áumentar", con uZldos a palses vizjnhos, no Amazonas e em Mato Gros- nês terá que fazer :grandes
conside�àVeL'1'1ente '

o núnl.cro onde são comprados como es· so domillava o regime da es- sacrifícios para reconstruir a

cravos. '",de alunos' de, seus cursos. (Conclui lia 2:1. T·;lg. letra n:

Segundo' salientou ,o Padre' Um largo comércio de ---------------------,---�--�-

prea�em de cariboca estaria

EXPRESSO
BLUl\1ENAU-CURITIBA

End• ..relei.: "LIMOUSINES"
AGENCIA BLUME1'AU

Rua 15 !le, Nov�blo 1'.0. 313

FONE,. 1002
PREÇO cr$. 155,00
AGENCIA CURITIBA

em curso, como 110S recuados
tempos do segundo século.
Pois, tudo isso é invencio

nice. As autoridades do Ser·

viço de Proteção aos Indios

desmentiram, afirmando que
existe vi!iilâl'icia e semelhan
te tráfico não seria possivel.
No entanto, a notícia es

foi publicada e

correrá mundo .

. :Mã11ciosos
- ,-

r.epresentantes
dos pa�sf's O::l. "cr,rima de

I
ferro" terão a estas horas, re
cortadG cuidadusamente os!

! telegramas' e enviado a patl'a
'nha na mala díplomatica.
I lJaqui a pouco, algum' espí
rito porcinQ das d�legàções
que não nos estilllaID,' atirará
na cai'a dos brasilejros. a his
,tória infamante, como já a

conteceu.

nação.

BATERIAS SUPER REfORÇADAS
Novo plano de venda - Recebemos baferias
usadas em troca lO. Garantia - 12 mêses
18.000Klmfsx;

'PREÇOS BAIXOS
REVENDEDORES fORO

Casa do americano s/a
Mercado de Automóveis

,John L. freshel ... Fundador
NOSSA DIVISA E' SERVIR

já
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�U��VfRSJ1'RIOS:
CIIRISTIANO TlIEISS

A data de hoje registra o aniversârío natalreto do sr.

. Chrrstíano Theiss, diretor-gerente da firma Tecelagem União
S. A. é vereador, pela UDN, .da Câmara Municipal desta ci-

. .

dade. Pelas suas

qualidades mo

rais, pelo seu C.!;

pírito comunica
tivo, o distinto
aniversariante

fez-se merecedor
da estima e ad
miração que nos
circulas aocíais,
politicas e indus
triais �e são
tributadas, eis
que no auspicio
desse aconteci
mento terá opor
tunidade de ver í-'

ear, pelos cum
primentos que.
por certo recebe
rá de seus inú
meros -am igos, o

quanto de estima
e amizade des
fruta em nossos
meios sociais.
A essas mani

festações de a

preço e símpa
tia pelo honrado
edil hlumenau-

. , . �se, "A Nação"
na Sociedade, Junta as suas. formulando votoc de felicidades.

FAZEM ANOS HOJE:
a senhorinha Rosilda

Moreira, residente em Ituno
mnp;

• .

- a senhorinha Terezmha:
fi.lha do SI'. En1edino Rosa ;;;
residente em Rio do Sul;
- a senhorinha Eríca Walz.

residente em Itoupava Norte;
- a sra. Elsa Wauke. dig-

na esposa do sr. Alban Wan
ke, Industr-ía l residente em
Indatal ;
- a sra. Paula Esteve. re

sídente em Itoupava Norte:
- o sr. Ricieri Bernardo

residente em Indaial:
'

- o sr. Herbert Gratz, Je
sidente nesta cilade e

---, o sr. Romão Cloez. re
sidente em Itoupava Centr.aI.

�1@scim��1f{i�
- Acha-se enrique{'ic{íl óe

uma linda menina. cujo 1)8S
cimento se registrf1 ,ria' 1\.'13-
ternidadc "Elzbetl1 Koehler".
dia ,21 do corrente. o Iar do
distinto casal Rolí'-Kordula
Ehlke.

-� Tamb2m o lar do S1'.

Jos� ,Tuvenal de Oliveira e

finalmente!u
a 3.'6. Edição

AUTO!::I"" PC JOÃo f.fiutllNI
f;n�n fi Crlpitnl-t:'J roo P\jtW!'"19
\ i��;�;�;��'���' � 1,:11 ���':t�J

.{H(i(:tiUnl\ DF: Ur:{O. , CI� flJW
ft. ViUOA J'jj'\S t.1'JRAD1AS ou 1>.5

UZmilS �mm�ílS R�aSll[mftS s. �.
rA[Jurt'_::\3Aí. - E_"'.;:do �� t'(:ut')

'it!.n::ie..""IUJ.J !;cto. JLct.1'I.,9?f-:o, í!.1.4td

.

Ela não se

beleza; a
'

energia, 'o tem

peramento apimentado, e

assim as outras concorreu':
tes não a temem, e; sobre-
tudo, não a teme

-

"ele". It-,;,_-._.;...-..,-�-

Mas, •

justamente por esta ve, Pelo menos por alguns
sua modestia e submissão, dias... tambem as criancas
ela se torna 'para -éle in- gostam de Íl� a -escola com
dispensavel; e pouco de-. ,a roupínha nova. Se Car-
pois os amigos dizem "Jor-, muito bem, dele, mas pensa que oS
ge caiu na armadilha": sé ínsístissé hoje) e ama- los fuma milito, preocupa-
Aquela pequenina . Laura, nhá, e depois de' se um pouco pela saude
de fato, convenceu-o a vencería. cigárrps CIOIl1,s'tituein Um
não ir ao bilhar, a fumar não vê nisso nada da gra- dos pequenos .• prazeres da'
menos; e quando a mãe Sem contar,': que" uma vida e não I?: capaz
dele está indisposta; .

éis esposa, quando tem o ar mostrar-se. lnfleXiv€ll.
qUjeJ ela, com silenciosa de adotar uma: justa cau- Se ele não , fez· brllharite
simplicidade, aumenta .'OS sa, pode encontrar

. uma carreira, "ninguém, pelo
lacas de famalia. Assim infinidade de alindas:' A menos, obriga-o a coisa
seJ casam; e 'Laura obtemls de Mariná" por fia,' nenhuma. Continuará
em pouco tempo resultados uma. .. .rnulher .1 scnbar.> como 'LÍm' meni-
verdadeírumente surpreen- .energica e ambiclosn, gos- no. com os tran.sat[éiIlÍicçs
dentes. 'taria que ela fosse mais dos prospectos de publicí-
Jorge já não é um pro- enérgica. IVTaríná; ,poról11, 'dadé: terá· um • estrececi

guíçoso, e talvez até deci- tem um modo particular menta á. vista dê automo
da a mudar de casa. A de ver as coisas.' Se Car- veis longuíssimos e brí
mãe chora, e alguma coisa los tem vontade. de ir tra- Iharrtissimos: mas não de
chora tambem no seu co- balhar com o terno! novo; I ver� quebrar a .cabeça em

ração, mas não são maia ..

.

. . arr-iscadas especulações ou'

ertancae, Esta é a vida " I. adular os r.ícacós para a• . MEDICA0 DA LUZ "<

verdadeira, uma 'só vida;, . conquista de um carro,
e é preciso agir, deixar de E DA CÔR Talvez Marina seja uma
lado as crianeices. Certo PARA medir €f. compa- esposa .sem valor, �JOis não
que o sucesso' depende, rar graus de il1:áriinação,
muitas vezes, da �sposa, densidade, rei1é-2i:i1ü� e côr',
que se tem. Olhem o caso há agora um togômetro
de Marina. Casou-se com de cela • de vácuo« que é
um homem inteligente, mais sensível, .estavel e

talvez mais inteligente Iimear que <05 tipos. ante
do que Jorge, embora tei- riores. O togômeüro Bald
moso como a maior parte win (inglês) pode ter gran
dos rapazes mimados. Is- de emprego na inuLt:;iiia e

to não quer fazer, aquilo é de baixo preço . .' '

de sua virtuosa esposa. sra.:

Seraphina ele Oliveira. acha
se engalanado com o advento
de um robusto menino. tenêt;
o feliz evento se v<!riIic?do
dia 22 deste mês, na Materní
dadé "Elzbeth Koehler" ..

1) Preceito do Dia

-'po'G"rnsO-i
,

-

.,. .,

Vollrath & Stueber
Encarregam-se de:

ESCRI'rAS AVULSAS (mesmo atmzB�as)
ABE.'R�AS E ENCERRAMENTOS DE ESCRI
TAS
REUISTROS DE FIRMAS.

.

CONTRA'rOS. ALTERAÇõES DI.; 'CONTK�roS
e DISTRATOS DE SOCIEDADES COMERCIAIS
DEC�AÇÕES DE RENDii

,

LEGCAISALIZACAO DE LIVROS OOMJf..;RClAL.<5. FIS-E DE EMPREGADOS ' .

- Ganhe tempo e dinheiro eonfíando 'os seus
serviços por nosso in termédio

.

. ,.

iRua 15 de Novemllro, 642 • ':1.0 Anda.r � &12 n..O 5 '

t (Edifício do Banco dNCO»)�}!JI'I!§==�=C'I�'''X� -j"1K m 'PFiLillll....

IPEçAs-;-o..n-i\' U
..

d
.

.." I�Cà�/�o���r�c;oAs�A.J\ ! �

01 pOUCO. e aVlcu tura .-

----"-1j .. II."
.

HIGIENE DOS· GALI� 'd) Retiradá,' no· maxUno
NHEIROS semanalmenl1e� idos excre-

mentos acumulados
-dorrnitori6s� .

e) Criar, separadamente,
>OS pintos das ave� adultas:
Í) Protejer os comedouros,
bebedour� ,para que as

Iaves não stijleID neles .

g) Orientar os donuitóri?5, _.

evitando os ventas fnos Admirador
.

responsavieiÍs • por. corizas, - 3 Rostci � 4 Joia' - 5
h) No caso de correr algu- Fruta - 6 Toma·. Conta -

ma molés�ia, .,despachar 7- Oqservei; ante-merediem
logo uma a,_ve doente par� -' 8 Marinha - 9 Especie

·

a Inspetoria 'de �Defe�a de coqueiro do Brasil (pU
Sanitária Animal, {praIa - 10 Novo (pU - 11 Obs

Cumprida ;.:_, São José), tacu]o - 12 Atração - .13.
aguardando instruções de Senhor -,-- 14 Unico.
como combate--la e en

quanto não' chegar a, 1'€'s

j)osta, ,isolár as· outras aves

Cloentes e desinfetar o ga
l' h' 1·

,ln eIro.

VICIO DE COMER
,OVOS
Na avicultura qmmdo se

apresenta' ê&te· problema,
se vem experimentar este

simples metooo que tem

dado, muitos, os melhores
· l'esul1;tdos.
'Espalhem . pelo, ter�

.

reíro
.,

jornl:!-ais ;e 'revistas
picados em i pedacinhos e

· as aves não . tardarão em

picar os papeis, esque
cendo

.

por completo. 06

'Reverso da Medalha
Gotículas de saliva e -áu'

cosidade das fossas nasais e

da garganta (perdigotos) con
têm o germe da gripe. Expe
lidas pelo nariz e pela boca,
podem alcançar pessoas pt o;
xirnas e transmitir-lhes a

doenca.
Livre-se de contrair a

grip�, fugindo dos perdi
gotoso Mas também evite
propagá-la lançando per
digotos sôhre os outros.
SNES.

ASTRAL DO DIA
24 DE MAIO

Lua e Saturno favorecem
tudo! O lar. a familia. alimen
tação, 'l3.gens, terras, pro
priedades, imóveis, culturas,
patrimônios. Tradições, as.'5un,
tos históricos e geográficos.

Os nascidos nesta data -

Diplomatas e magnanimos,
i dotados de capacidades dinâ

I n:,i:<Js, destinam-se a alta P'j
;:.. lÇ2G-

- 1\ hístorht· de sempre,
são já dez dias que nos eSC1'e·

vem assim.
- Sim coronel, agora acre

dito que a coisa' seja verda
deira -porque � s�IO: está.
gado com um alfinete.

IIpOSSOS "t
II

nOle

PASSA um enterro.

reconhece ll;m amigo no ho-.
mem que segue o carro fune-:
bre, aproxima-se c lhe diz:
- Olá, vélho; como vais'?

E tua mulher, como vai?
- Docemente, como vês _

l'esponde o outro indicand() o

féretro.

na

·l""1INE BUBOH ,Resumimos, a
'.

'

... alguns c(')l1selhos
/J

. ;. ,

observados pouparão aDiS

II O .I E - SABADO - às S nORAS - 1I0JE .

I avicultores futuras
DANA ANDREWS - GENE TIERNEY - GARRY MERRIL de cabeça";

.

I <I) .
CombalE aos lJaraSl-,

. I tas da choca e dos ninhoS'
b) Pintnra anual dos abri·,
gos d8 madeira com CCU'

h0linco , pixe ou gazolina.
c) Vacinação dos pintos
('om um mês. de idade,
contra boba ou "pipoca".

OI) unoeionallte lUf'lodl'i.llna fímpniprio alé 14 anos)
Em seus olhos eie viu a verdade <lo que havia !�omeLi<lo!! Ela
trll�ixe-lhe amor em logar do extranho adio que ele àlimell-

I ta.-;]! Gramliosa produção de Otto rrel11in!r�r! Af:oll1panha

1 Compleu.:!sntos. - Preços de costume.

ao.

<,

,

DE

o TO
...

VERTICAIS
I Dis�rso - II CabIo-,

'cIo - 'T-II Ct.llínacea; sa

botar - IV Amalucado'
(pl.); face (pl.) � V Outra
coisa; sa'll-davel; pe(l,ra. de
moinho· VI Surrado
(fjg.).-

que, na Suíça há na
da menos de ·1484 lagos,
sendo 14 no Jura, 112 nO'
Platô e 1358 na região dos
Alpes.
- que, num dos farois

do aeroporto de :&ova YOTk
há uma .Jâmpada d�
50.QOO velas ,que pesa 31
quilos e é a maior do
mundo.

SOLUÇÃO. N. 1'1�1
HORIZONTAIS -,- Poema

- Anila.! -- Selva - C'a-
.

Docel (dos"!:ll

,

.. ""':?�
VERTICAIS _:_ Paus
Cada __:... oi·_ Era - Or
_ Edil � Sêco - Mi _,_,

Vão - Em -: Alva - So
la.

-_ que, se descobriu, na
,Argentina um novo mine�
ral que apresenta os mais
pequenos cristais que· se
conheceim; e que êsse mine-

I .ral. recebeu o nome de
Sarmientite.

.

- que um só. morcegOi
pode devorar em. uma noi�
te cerCa de iroil mosquitos;
e que, porisso, lffi1l alguns
Estados da União Ameri
cana é proibido por lei <>
extermínio daqueles. ani-

-, ...

mais.
- que todos 'DS habitaIl

tes da Terra não poderiam
em mil

.

milhõ(}S de anos,
eSCrever tôdas as tra:nspn:..
siçõ€s das 26 letras· do a1-
fabêta, mesmo supondo
que cada um escrevesse
40 paginas diárias 'e cada
pagina cOrltivesse 40 trans
posições distintas.
- que, em sua· origem,

no Japão, lO! Jiu-Jits1l era

uma �spécie de luta nobre
e só podiam ser iniciados
ena suas regras os samu-

rais; isto é, r06 nol.?res; e
que só no fim do século pas
<sado ele começou a se·· de
mocratizar e seu cbnheci·
mento se J€lspalhou por tã·
das as classes sociais.· HYltO'

'\
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� _ :te'l.o Walüemar Bornhausen", u-

t= ...��,�._.._...-�'" "-...._-�-"'.---. ...,_."'-_._-.._.,. ..__ .._---�---�- .:;
� feda do comercio da legendarL

�i, DOEM(AS. en raPArAO ! �.:·I terra Juliana.

i r
."., �7 �> I..... " 1.

i
ê I nu:c�;o�;�::��=� \ � lie; i 'I'ratameuto de neuroses - (Psicoterapia) 'E REUNIAO DA ;r. D. D.
1:;'
�! Fc',,, Rio Branco, 5 ISohrado} - Ao lado do Cine Buseh 7.
�

1
�>

•

� II
Examinados dois pedi·�

f C*,WLES'FIAS DE SEl\fHORAS ;� dos do (. A. "(arlós ReM
,

'.;�! RENATO CAMARA li.

t� mUAx"
DOK�·.jI.,_;AS iN'1:j·:j..�NAS :.:;

�"'� �

�
1 'l'EU.AÇõES UNDAS CUR'rA8 j;;:

i1 Consultérior Travessa 4 de Fevereiro, 3 ! ::

ª Fones; 1433 e 1226 :2

= "� �-

E ��

ª DR. GEBHARDT HtOMADA -

-
-

...
-

-

-

- Consultas no Hospital Santa Catarina
:::.; Das 9 às 11 e das 151/2 às 1'1 hs,

-

- BLUMENAU - HOSPITAL SANTA CATARINA

L--D-rR__"A-RM-�IN-IO-I-A-VA-RE-S---ii;1
� ':

ESPECIALISTA EM OLHOS, OUVIDOS
� --- NARIZ E GARGANTA·---

; CONS1JLTOltIO: Rua 15 de Novembro, 1135 - 1. andar
_

-

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

----�------------------------------------------�--

15
Is
-

-
-
-
-
-

Radioterapia -- Raios-X - FisiQterapia -- Metabo- _

lismo -- RESIDENCIA: Rua 7 de Setembro, 15 _

'l'ELEFONE, 1441 1=

---------------------,---.....·-11
CUNICA DE OLHOS, �If:;uvmos -- NARIZ - E GARGANTA -- DO =�DR. WILSON SANTHIAGO ª !

-

-
-

=r
=1
=1
=1
:;:

ã
��<>

..
.

�1-'-'- ---'--ç;�.

;� I
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-

ª ,...;.. ....,��n_, .J:,�����

:::
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- ------------....,-------------------------------___
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I Dentista Prato Ue_
-_ COM 20 ANOS DE CLINICA.-
Especialista em Dentaduras Anatomicas

i
-- PONTES EM ACRILICO --

i
� R_u_a-s-ã-o.......p-a-u-lo_N_._2_9_3_8_-_-_-_I_T_O_UP__A_V_A_S_E_C_A__

=------------------��----�----�------------�..

i
�
=:
=::

�I
§I
5:_· , __

ia
;::

::
...

::

I
-

M
..

'"

;-----'-------
§
-

.�

5
5
e
:: CIRURGIÃO DENTIS'!. J, ::

5: AO LADO DOS CORREIOS E T.í!:LEGRAFOS· -

ª A' ALAMEDA RIO BRANCO N. 8 �
j'---------�-1�é-d-i-C-o-S--�--�--i
ª :

� ---OR-.-HE-RN-,A-N-r-S-H-m-A-DE-O-P-IVE---'IR-A-'j
� Diplomado pela Universidade do RIo de JaneIro.
� . l!li"'" G','ral - Operaçõea -e-- uoencas das Crumça•. CltntC>i
;:; : ·.pt"'illlizada de Senhoras e Parro�

ªii:"..
-

-
,_
._
-

�,

�
�
.-
-PI< ;

"

DR. IVO MOSIMANN
.

CÚ'nrgião-Dentist...
nua S:'ío Paulo N. 2980 -- ITOUPAVA SECA

-_ .. _.--.:. BLUMENAU--

KARMANN
CIRURGrlO DENTISTA

Raios ..X
Especialidade em Radíogratia dentária para

qualquer exame médico -- .......-

Rua Brusque Telefone, 1203

H. PROBST

Atende chamados a qualquer bor.. ._

ONSULTO'UIO E RESIDENCIA: Rua 15 de Novembro, 1:193

---------------------------�--�------ -

-------------_._---,------_....�-

[jR. � U}iO DUARn PEREIRA
--- CJ,INIf:A Glm.A L '---

�:.:;À::eelaJ�fjtf! ��f!l DOent�ab de {;'rtarH]f!
,�!j\!�.. ·.!.fL'T(jRfO ��h1:-ianr '�eixcin SR l . andar

�?ün-2. i ln';"
E;.E:-�PJ.�_:r\ic.tA.. Ri_�2-: São Paulo, 24U

!!!:spcciali.sta em alta Cirurgia e doenças de Senhoras

II

E--

�
�

I
i
I'
:_;:-' '\.ssistente da Faculdade de Medicina da Universidade do· Brasil

...

...
-
-

-

�

INSTITUTO DE RADlUM-
- DR. A. ODEBRECHT -

CONSULTAS: Horário, das 10 às 12 horas e das 14
ás 18 horas. - CONSULTO'RIO: Junto ao Hos
pital Santa Isabel

!: rI
.' ,.I

r_'���'1
i ;<;&_:;��}�

�u5th:L GE.; 'i\;-:�:<tl}.�-"'O
�t:��(:RI'�C)'�:"::_!::) l�i:�-:- Lj .;t ....

'I"'"���\'fl(. 1447

Fones: 1150 - 1375 - Caixa Postal, ;';[,',',
- BLUMENAU - Sia. Catarina - �

UtMH? ! AfFRONT

CORRETOR

Rua Maranhão N. 2

c erto existem
nas hóstes al
ttiêOlo""-

que .se ju.sUiica-se pk:í1.a
rnent-e. Ainda que haJa
�!}timismo de parte à parte,
o compromisso preocupa
por certo os jogadores, que _

t e é m sob r e seus::
,-

ombros enorme

.bílídade. Na verdade,
_. .

Sob a chefia· do, valoroso desportistcl Waldemar
"

Bornhausen, presidente -do Buque de Caxias,
seguiu parô Lagana a embaixada «Pref.PauloCarneiro»
RIO DO SUL, 22 (Corrcsp )

Pelas primeiras horas' do dia 23

do fluente, seguiu para a"Clda:le

tão bem cognominada ""Sala ti",

Vislta.,>" do Sul do Estado, a Em

l:&ixada. "Prefeito Paulo Carnaí-

l-O", composta dos attetas

a Liga

anil anotamos na

Prefeito Paulo Carneiro os

guintes adeptos do Duque
Caxias: Waldemar Bornhausen

P: efeito de Rio do Sul, Dr. y,-

Informaçõe'.3 de

adiantam queaa duas bandas de

música da 'terra de Jeronym '

Coelho abr'lhantárão o monn- I

mental desfile que será realíza- !
quando 11::1

Aesocação Desportiva Duque: dr
Caxias e principais dretores d,

simpático ';llube rlosuiense.
Em, Laguna o Duque de 'j,:

xías astreíará na tarde de sábado,
dando combate ao farnoao ps

cuadrão do Ceramíca, de Im..;

tuba. Toâo Rosar, o maioral

maiorais duquistas, Carlos. L ti:;:

Colaço, RauIino Rosa (Lôló),Domingo os rjosulenses Iutar.i.

contra o Barriga Verde, em dís-

puta do rico trofeu "'raça P:,c-

Em sessão extraordinária.
esteve reunida õntem à noite
a Junta Disciplinar Desporti
va da Liga Blumenauense de

Futcból, para julgar uma pe
tição tIo Olube Atlétieo "Car
los Renaux", solicitando o

cancelamento da penaltdade
imposta ao seu atléta AclerbaI

Schaefer, p'm: ter o mesmo,
em artigo no ""Esporte Jornal""
usado de t e r mos In

juriosos contra a �BF c seus

diretores.

g.·m de 4 x 1.
I

O conjunto do :::�,;tiva [111:',,
sent.olHEc I'omp!do, enquanto os

I'ic::;lllencr>s tiveram que jog('.r
s=m a z:J,ga titular, uma vez que
Abelar-do não se encontrava em
Rio do' Sul e Brito

cuídados médicos.

síonou, seguido de' perto
"í êyê, aparecendo o veterano �i'

elemento mais fr!Í.·')

Examinando a petição e

considerando a necessidade do

plube solicitante incluir o re

;ferido atléta em sua equipe,

Zico contribuiu para o de�,('on
ti ole do Estiva, reclamando

todo momento de seus propríós
companheiros, do ou,t soube .'li! .

-rovettar o' Duque tie Caxía.:

pa.ra um triunfo consagr-ador.
Os adeptos 'duqutstas aguar

davam, ha muito, tempo, are·
habilitação do conjunto de. Htou
Hr:� e Pasa e. por tal motivo, a

festinha rea1iz'lda no Bar For 1,
::.põs o prclio,fOi devéras
dava!.

no jogo que disputará no llr��
xímo domingo eom o Avaí F.
C., considerando as atenuan
tes constantes no .Acôrdao
condenatório em favor do lJU
rodo e mais ainda a círcuns
taneia de ter o mesmo cumpri
do a maior parte da pena, ae
cidiu a Junta Disciplinar
Desportiva cancelar a penali.
dade, ficando, assim, em con

dição de pode_r atuar o aludi
do player.

. Outra solicitação do
"Carlos Renaux", dirigida à
;r.D.D., pedindo .reconsidera·
ção da penalidade que lhe foi
imposta pOll ter deixado de

comparecer ao Torneio
e

Início
do Campe'llrui.to Extra promo·

vi�pela LBF, constante de
uma indenização de Cr$ _ .

2.t){)(},()t) não foi julgada, sen

do O ofício em que: se pédia a

aludida reconsideração enca

minhando ao presidente Itt:). LI

GA para que se manifeste a

respeito.

esteve numa tarde lns

substítuiu com

beques titu!a

res. Na primeira etapa Honori(l
eeteve inseguro vindo a se tor

nar num dos nlelhore3 deien:"o·
reli! na etapa derradeira, nl!.Ii;·o
cem auxiliado por Heckmann c

Alfredinho. Quanto ao' ataque o

numero de tentos traduz perfei"
t::m",'nte o seu pódeI'io sendo ijU(l
Chiquinho, Guinha, Secura, Ze

Aniune!!. e Os-orio se entenderam
muito bG'tn, desno';teando Q :5Ís"

tema defensivo do Estivá .
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}aJlt'�·lI:�<.Á'} ücl,tL.t-.iL",;:;. i.)

to ��e! .�f. n::.�_;_::1"11o ':-"iUi �:.;. .unrt.:
felrn r:·'):�;:·�l.:l.

o texto

a suhmctcr

blcta ') problema da integridade
1,,'�· :�"'! .las comumüades europeia.r:

nnâ, 'I'al !11enl"1[l fo!_ t OTd21l:._..... .l!�- f ·�C2.1 H'":.O. 8 -o e E:�ercIto

vldo :13 coud ��>�� t ('::;'.1'., O C0111itp. concordou, 'ígual
I'

cas dr sfrl·.·O;:·[tXeis. � r.lente, CODl a nle'l:;agelu, em �:'1-

:1----
c:ristã<')s e a 10ticio foi. dada pelo

I
do E,�e! Cl'O, ,Gc:,r:·,.l
co.

O p.; :J..::' fi· .\:li.-....'l. Santo Ambrosío, que faleceu em 3t17 de nossa
.

Se a palavra de Elias foi tüo poderosa a ponto de

IfaZer descer (J [0"":-') t�, t l' -'Li. p0.1'tp.112 não t:el'd E:. Palavra de Cr.isto cnpaz
de mudar RS �:!:.pét.'H_'� do3, eternentosv (pão e vinho). - r; uru dísclpulo

"Este P:ln Ü pJ'J antes das Pah-_HT2-':'t

I'do Sõ!Ci"'1. l1P'1!n: (;u:"'l�do :1 Corr�a:rac[,n Ô ).!f'tll.:.1l1a. o Pão torna-se a

Carne di! C(l-�')'
oscrttorcs ela Scú1':-t t

t::ucori-tia

Cap. '�6 os versos 26 c :�S),

ano. Para isto, procure arrepender-se de todos os pecados
desde ii '::l:':J últtrnn C0l1f.i.3�,�.;) {OU desde seu Bntíomo. SI; n:..1l1""1 se con ,

feSl:JOl.P; fõlf"=1 uni propósl to firn1C de. com a �'t',;..tca de Dcu s. l":rt_!NC ..\ T'li\I;;

TCRN.I'\R A CAIR T!!l:.I PECADO. medite um pouco sôbre os soírimcn-

pois d ..1 �:1nt') nrttj,;:,n1D. Poder-á. então, C0l1HUi.6�B" rlt:i! te.:.h:,,, os di3.<!. se

O desejar v
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