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eH5Pju iJe dizer- �l l�E'o1i.a.:rdo TrUda,.
"que ;:.t nova autarquia tinha dol.�

(,&.lninlh)':-� :Jl_}erto�; díarrte ele si: 011

neava com ü atalho dQS 'usinas ve

lhas. do n,t, tel·inl úpsole1.o. que a

tendia a um consumo inferior, devi.
do ii penuria do povo brasileiro pa-
1'U adquirir o atcoal e o acucarz

ou tornava a larga estrada da eons

tl'uC;ão de um purque industrial
inl.·iramente novo para esses produd
tos. Freou-se com a primeira ror

mu la , Ou rosse, ij(>üU10S a marcae

oasao, aerrr evoluir. das pequenas

fubricas para os grandes engenhos
centrais de 1 112 a 2 miU'óes de

sacas. Isto permitiria a Perllambu-

Jlild. -'Ii. iii Oftebl&il
:Sua ale P... '..lU
{TOUPAVA lIlífCÁ ., Bliime=naii� (Santa. Ca.tar ína) � DOl\HNGO. 1& de

.. JANiiiIRO DE 1953 = � =
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ç-:íê. P!U'3. a qual tilnt�l!� '\!e-LC'� �qili
:::<2 c.tmmou. :... �tençiiil do i;:ü,,'(::lnn
feQêl"al e UG;-. 1.H�ulf.st!ls. s.t:' u� f€-df-""'

!"fil t7- dui': p2nlistEi�. Se GS- p.Qulif:ta�
tem ETaves culpas no C31·toi'io� me

nores não st;.o us dos perriamnuca
ncn, ni:t�oUiii);�. n:ljJ;no�::� p�iii.ibu.hDD

MfAÇADOS OS P ODlJTO E
EG R Q TRIGO NA "EN
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aAClorara na
<-

LornOfO o de-putodo
Luiz (ompognoni

co, com quatro usinas apanas, pro

duzn- H nül}1ôes di! Sge3S� isto {.. �
!nOi?l- toda n sua safra em quatro
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uma farsa o «complot»
uido aos isr eUtas

Mesma t�tica de Hitler - pata criar surpresas e fortalecer a ditadura

. BERLIM, 17 (U.P.)·_ F011-

(es aut.orizadas 'dizem hoje
·que Gehard Eisler, Q antigo
líder comlmÍsta norte-amert

callO que foi recentemente 3-

.fa;;t:1do da posição de chefe
da propagant?3 na �lemanha
ol'ifmial, r-stá pratjcamente
detido. Eísler foi obrigado
pelos russo� a se mudar para
as instalaçoes do quartel ge
neral soviético no setor oríen

;tal de Berlim, onde se acha

sob a guardade sentinela que

impede sua :ruga. E quando·
"ai é acompanhado por mem-·1br�s da Polícia Secreta rus-

sa.

---'--'----11
PARIS, ;7 (�rp) - Irut an- Mayer tenciona realizar pri

te uma conferência da qual meiramente a Londres, em

participaram o presidente do seguida à Washington, com a

I Conselho, sr. Renê Mayer, finalidade de debater com os

l Mínístro do Exterior Bídault dirigentes brit<Íllicos e norte

I e figuras as .:nl<:1S :::l:stacadas americanos os vários proble-

I·
do serviço diplomático fran- ma" económicos, financeiros
cês, foram deba idos os prtn- e políticos, entre os quais 1)

deficit em dólares de que se
ripais problemas da útusçã·J

I
ressente a França. O sr. Mayer

internacional. Entre os ·�m- abordará, também, o proble
baixadores f.!�le comparece- ma da Indo-China, soltcítan
ram à reunião :!'iguramm os

embaixadores da França.
�., maior auxílio para que a

França possa prosseguir com
Moscou, Washington e Lon-

a guerra, que já se prolonga
dres, Acredita-se, nos

circu-I
há sete anos. Antes da conte

los diplomáticos, que a impor- rêncía o general Bidault pa
tante reunião constitui o pre- lestrou separadamente com os

lúdio da viagem que o sr, embaixadores.
_

11---"""---

A' V'ENDA NA FIRMA

Com. e fl��i A������gE �!�IN s. I. I Voltaram o, afamados

B I u m e n ii U ...... MO .. Rua 1S se Hov�_54 1111::;:::cozm==:;pr===:imzid:::::os�EU�FzIN::::;;:d�e�_ I"::;

BOEHRINGE!t. ALEl\L'l.NH..l\.
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MiÍqiliil�S de (üSIUf� paraW'fí'; Industriais I
as . melboré'1i iâ1al-lJas de' proe. alêrüã pá; IndtishHui .Textís
Saeearías - Co.nlec'çãó {te Couro - Roupas Brancas �

., i,'fio���es - A,e�s�órios - OIe05

ELE'l'iW-BOMBAS 'pARA AGUA CON.HJiMDAS
eem meter' monofásico pà:ta ligar na luz;

AQtJ�CRj)0JtES OE AGU� ��ETn1COS� AUTOMATICüS I
'SmssoS marca "CUMULUS" SUlSSOS ,

BÓ:Uel' Héisswasser-Speicher I
.J\;ÍIlILINAS E PRODtfTOS �r;�I�'6� �'GEIGY 1

K O· N .R, A.D r
"e. prece encla suissa.

'IRua 15 do; Novembro, 679

-,.- qua�i: d,efronte ao Banco Inco -- '
.

...

MESTRE PARA fORJARIA C O M MARTELOS .. II'PNEU�ATI(9S .' P��ADOS .. fERREIROS, PARA I
JRABAl,H.OS EM ESTAMPOS 1,'

•

>'-_....

, ;

Estados de Pernambuco e Pa
r'a iba, das [azidaa de tungs
tenío, tantalo' '.! berllo, no,
nordeste carvão no Paraná,
Piauí e Santa Catarina: Ie-

I vantamentos aerogc'llúgicos,
I aoromagnetométrrcos e aero

cíntometrtcos '" outras at íví
dad.'� para peeqursas d� ura

nio. torro e outros metais de
exL!'il(·rdin:n·ía impJtt:lncla.

'?i;'1i"��,;';;
Fresadores. ê Ma:trizekos para ferramentaria

' ,. .
... '

Importante Industr-ia 'MetallirgÍca de S. Pauio nreclsa.
Cartas indicando referencía, exnerterrcía e phitênções
para "F ,lVI," Caixa Postal 1,539 - S, Paulo.
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NtOCiD EM PÓ aplkado 'nos caminho; 1
das larmigas, elimine-as de sua casa po•.
muitas semanas. inofensivo, sem cheiro, "
pode ser usado sem receio onde se guar4
dam alimentos, Paro maior fõ(ilidade use

as émbalaqens grandes com:o Polvi
IhadoT pará" NEOCID EM PÓ.

contra

ALUGA .. SE SEMPRE
UMA. CASA de moradia, situada. AOTOMO'VEIS USADOS
ii. rua Victor Konder, Jnfo'rmações FORO' Gil MP,::_ 1931 ,,_ CHE-Ina Empresa Comercla.1 Admlnistra- VROL'ltT'(:OUPE"'- IS46 _ REdora Predial ECAP Ltda" Rua Flo- NAULT PERUA _ 1950 _

]'\,fÉ'R-,'riano Pei;i:oto, 13 - 1.0 imdar • sa- �CURY _ 194'8 _ CHRYSLEIt'la :l.4" • 'Telefone Dr. 115íl. CONV. _ 1934 _ FORD 85 BP. ',' . ' .

- 19lí - ADLEIt <1 CIL. - 1936 :'_'lIIl11ttUIiIlf!lIIl1l11l11lmmUlUlI!lUlllmmliTinlllllmmllllllll1l1lllllll'
',t�HEVROJ.ET - 1948 OPEL' ::

.

,

�
�����2 e �

19�����!���A-71) E ENCONTRA-SE EM BLUMENAU O SR. KARft �
: IV"l - DODGE - 1938 - FORD

I ª - - ' :;
UlVIA cAsA' de madeirá na praiA

I
A CONV, - 15:<9 - '1'RIl'NPH 2 ª ROUBI(EK ª Julgados va'de camb�rífl. 'preço de ocasião:,
POR�j\S - H.ã). ,� Técnico esneclaltzado em máquinas de somar, calcular, ª. .,...,... "

iiií

Cr� 45.01l0,1HI. Tratar com Za- --��� ':::: escrever e- caixas. registra -doras, =
,

:!�én::. casa Bu�rget Ltda. P R O' ( U R A ,.SE: Diplomado em Viena, Praga e Londres, ª ri-O'S c a SOSn':':" ....: ;;.::. - - - - - - - --li ... Oficina à Rua 15 de Novembro, EdiL da Caixa Eco- E .., '

.

-A L U G A S E Com' úgencia, moça pará t.ruba- 1;:' nôrníca - Apartamento 2 -- 2.0 andar. ::...
Ihaf em mâqutna "zig-zag"," de- :;'lHililllmilllíllmilmlmílmllliHmimmlmfiHlmfímlmilHmHnHlI� ,. '., .

Quartos da frente para Ne· vendo t.er connecímento do r-nno. � =r: - � - - - - '.- - - -- - - �,- - - - - -r-Ór-: -

'pe';1,' 'O'." J•. ' -o·'.'... 0'11'gÓC!Ój o mais antíg« ponto de InfarIiia�õe" na sara an ..xa ;, ( 8negócio na. rua Hermann fie. i rua 15 de Na-.

rmg, n. 850· ��� rrso lvido na>: estradas de fer-
Trátár no mesmo local, I durou-nos o seguinte: ro amerícanas- Assim, o trem

Ci;;'m '()',: própri�tátio -. Fritz. 'Il�"""""""'�---=-�� I
- "A meu ver, a .atuacão pode aumentar a velâddade-

Pieis';;
.

.

da RussÍa é um prolongamen- SelTl ser preciso modificai' o
�- � -- BAR E RESTAURANTE to da ditadura, anter íormen- i traçado da estrada, Ó que

.p. I) g, ·.'C U: R A"; '" S· E te exercida por Hitler. A
I

sempre acarreta grandes des-
1\ M" j' R' U' M·8 I' Russia procura criar

surpre-llJcsas.';., .? •. .;",:" .,: ,; t sas e inimizades para fàrtifi- O "Talgo" foi construido
Para. colocaçã.. imediata: .',

uma de Heinz Ricardo Ziegler. car-se ainda mais. E os [u- de maneira que fica apenas
pessoa com prática. para Secção de Rua. São. Pauio, 3110 I d�tls" que lá estã,o _em mino- l13 polegadas acama do� leito
?eçás, com boa caUgraflii e firme na, fícam na posiçao de "bo- I 'a estrada de ferro e .nao- 64
,<'In' cáléil!os. Exigt'i-se '�ereÍ'êneia. ABERTO LHA E NOITE 'de cexpiatorio". Creio que a como nos trens comuns. Isso
os' eandidaws' dev..m: apresént".I1- I:::::;:::::;;��:;:::;::;::::::::�==:':::;::Z�=::::::;:;' Russia quer com isso �gra- I foi conseguido graças ao mo-
foe pessó:llnient .. óu" por' carta de dar o� árabes, E, todos esses dêlo adotado para as rodas,
J;iiói;lrio p1Íiliuí :i 'OFICIN�.\ ARTIC, ;processos de Praga, como os I O engate dos carros é tam-
,i/rijA., ltua. :: de 8etéfubro, 472.

"

'VENDA DESTE DIARIO .

da Russia, nada mais são do I bém diferente no Talgo.
'.

Os
.Inntil !1préselit.ar-se quem il,lio ES-' -NA ENGRAXATARIA

.

que invenções criadas pelos vagol1s têm uma coberta com
ti.er liSbillt!3.àó, PONTO cmv

, 'própríGs inimigos do partido" fechamento ue cremalneira
�_._.......,,;,,,,,�_.........",,,,,,.._-----_......_------'-'---�- (júe ljga -as' unidades e .<lsse·...

gurà alérrl dlsso um espaço
I 'chado, de maneira que o ar

I coüdicionado não é <E'sperdi
çado quando os passageiros
passam de um vagon para ou-
tro.

"

,
.'

Conforme noticiamos na

edição 'de ontem, estiveram
reunidos na segunda-feira que
passou os membros da Junta
Disciplinar Desportiva, os

quais deram solução a vários
casos levados a seu conheci
mento casos estes verlfíca
dos nó decorrer do campeona
to de 1952.

Com referencia ao clássico
Palmeiras x Olímpico,' disp-u
taçlo rio primeiro turno" quan
do Adalberto e Luizinho, da
parte dos alvi�verdes e René
e· Jónas, dó làdó átvi-rilbÍ'ô,
fortim e�ptilsós de "càmpo,"' a
pena aplicada pelo sr. Salva
do!' Lemos dos Santos foi cori
sideradà 'suficiente pela J. D.
D. Wuérges, que como assis
:ente havia se excedido, na

ocasião, foi por sua vez adver
tido sériamente.

������i.�&�V�������.��������Ü����������ffia�*B�B�SQ��MA��B8.MS��
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: h ,'portante firma importadora tom séde em São ::
: Paulo, filiei 00 Rio e org(mi%oçSo de vemias abrem- :
i

.. .

g�ndo fo'd'o' o Btasii� �.st6 interes;ada e'm' :
l!iI

"
" ., . .

lí'I
• l!iI

5 R e p r e s ·e 111 a ç fi e s N a c i o n a i s 5
• •

! de fábricas; que desejam expandir seus: n'egódos, po� 5
: dendo"'se estudar fi,nandamen_t� de toda a Pl·o.:;hu;ão. :.-
• m
• •

: Ofertas com"fvdos 05 détalhes sôbr6 artigos fabricados IS pos,ibi- :;• •

I Jidddas de êl<j}Ol'ls[l" p�'II'a "5óé. Anil, Cctixo Posto., 3301.- <; Paul" :� m· �
� �
· �
• •
lIii1IUilll! iii lIiii. iiiC iii ii iii! iii ii iii ii iiiiliãii ill iif!iíliHili ii iil ã liSilifi!'illi iilllillliiiiü ii IIliHli lii í!i:3 iiimi l:!l!i Iii í.1.�

o player Gilberto, dó C. A
Tupí, expulso nos dois jogos
que seu clube disputou contra'
o Palineiras, além de ter in,
cori:ido nestas gráves faltas
disciplÍnares, não

. compare
ceu à se,ssão de audiência, ra
zão pelá qual viu-se castiga
dó' com tima suspensão de i5'
d'ias.

ao ofício do senad;)r Ff;ueira
de Souza, convidand'J aqueie
partido para participar dos
estudos sobre a refotJ.na ad
ministrativa. Acredita-se que
o PR venha mudar sua ati
tude, uma vez qü� I)' govêr'nb
envÍou o projeto à c'O!lIlssiib
inter-partidária, pedindo su-

I gestões e não apoio, 'pura e

simplesmente.

E

RLUMENAU,

Milhões de pessoas que' Iirmam
,

-; ..

Continental

nao apresentamos argumento

para sua
1\

venda. Este'
.'

�.

.'JiJ.
que:; C��tínerit�l

a

f

e apenas

. .

o clgarto

vendido no BrasiLITIJlS

U li'!

Certi d

;TéiÍent-e ,HAROLDO VE-IGA' e SRA., na imPo�jbi
, • de deSpedirem-se pessoal�enté de todos seus antigos e

eidos, àproyeitam pará fazê-lo :por íntermédiOl de�te�'
J::en(tJ)' sua nova residen'cia na Academia Militar dllS A, .'

:Negras, na cidade de Rt0;ende, Estado ,do: Rio. ,<'
.

G IN A' S to D, O M

Rio do Sul
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no, e portanto, "a paralisia poliomielítica poderia apresentar
se como uma das doenças mais prontamente suscentiveis de
prevenção pelo uso da írnunizacão profiláctica". A Fundação
Nacional contra a Paralisia Infantil estâ levando agora a efeito
testes em grande escala, com globulina gama, para determinar
se ela é capaz de proteger temporariamente as crianças duran
te uma epidemia de poliomielite paralisante.

A primeira prova, que abrange 35,000 crianças de um a

seis anos de idade, teve inicio em Houston, no Estado de Te
xas, em Junho de 1952, Metade dessas crianças foram ino
culadas com globulina gama, e a outra metade recebeu inje
ções de uma gelatina de aparência semelhante à da globulina
gama, Ao fim de seis meses as crianças serão observadas, para
se decidir se a incidência da paralisia infantil terá sido me
nor nas que receberam a globulina gama. A razão por que
foram escolhidas crianças de um a seis anos de idade, é que,
seg�ltldo mostram as estatísticas, é nessa fase da vida que se
regIstram 50 por cento de todos os casos de poliomielite, ,

Visto não haver cura para a degenerescência do tecido
nervoso afetado !1e10 vírus da poliomielite, é indispensável
deter a infeção antes que os virns atinjam a medula espinhal
ou cérebro. Na opinião dos autores dessas comunicações, po
de isso conseguir, se na maioria dos, casos. dado que tão gran-
de percentagem da população dos Estados Unidos atravessou
a fase inofensiva da doença, tendo prodllzide por essa altura
os anti-corpos da poliomielite que permanecem ainda em seu

sangue, e podem ser utilizados para "injeções de refôrço" nos
individuas que carecem de proteção, e muito em especial nas
crianças. Prevê tambem o Dr. Bodial1 a possibilidade de pre
parar uma vacina capaz de produzir os anti-corpos no san

gue de qualquer pessoa, deixando-a assim ao abrigo dos ata�
ques da poliomielite, - (l\fEDICINA: Poliomielite).

PAGINA ."

emProtótipos e produção
Recebidos como berois �olombiiSvio�os da

OIUiA,O DOS dDIARIOS ASSOVIADO."
PBOPBIEDAD1Íl DÁ'

A
Kt<dltçã,o, Adlmintraçio ti Oficlnu; RDa IS" P&1iil...

IUl-;,;,.., Fone 1092 � Caixa Postal, 31$.
'

ii;-

Diretor: 1\1 A U !.;, 1 C 1 O X A V j 5 •

LONDRES (SIP) -- S. Santidade Pio XII, corno um <].15
fll<ljS esdarecidos P.,!1aS de tódos os tempos, "un indo para
rneuior pastol'ear as almas 11:1 ter-ra", recentemente elaborou
r�Gva .�nêicljqi, denominada "ORIEN'T'ALE ECCL1�SIAS", D

�CLL1Ú�!HO', vasado naqí!eJe �un!,I? de sabedoria tão comum

?_ atual_ ot::upente.-(!o -rrono de �ao Pedro, VE'í'SOU principa l
m�n�e sobre aS".perseguições que se fazem contra as igrejascrrstães .do ,Ori�nte. Pio XII, como já apontamos acima não
se .p�eoe\lpj sórnente com a sorte da Igreja Católica m�s de
acordo com' sua sábia orientação, procura levar su� pala'vl'ade conforto a todos os' cristãos da terra. Suas atitudes desas-:
s?mbradas, como é o caso da nomeação de Stepinac à catego- ,

1'I� de Cardeal, demo'nsira,claramente que S, Santidade eleva
acima dos interesses' comuns, o da comunidade cristã,

tenha mais em caso!

I AIÃO REBELO
Advogado

, Atende em quatsque.I' ele

i
marcas do Estado
- 8LUMENAU
IEdlflclo, "INCO"

=-�
--------------------

#+

t

--ct:'

E quo se certo que alguém do íom"iâ
lenho preferéncio por outr o atração rod,orã
».c o e)(otamente no horório de seu programo
lovo r.to , .. Isto acontece frequentemente, .. Re
solvo o probiema levando poro caso um novo

r
ó

d.o G,L tste modelo é um dos mais otrc

Entes e de--maior c o p c c ido d a da linha
General Elect;ic poro 1952. t um opar4i!lho ca

po z de s(:ltrsfoz'er o fodos os suas .fô!xigências.

, Alio· Folonfe pesado
de 10 polegadqs; Dial
vertical;' 9 v àlvulos GE,
com (unções múllíp(os;
7 faixas de ondas mé
dios e curtos, sendo' 4
ampliados: confrô/e de
tonalidade em 5 posi
çõe5; ljgação para fo
nógrafo, com reprodu
çôo de 0110 fjdelidade.

nç
ESTÁ CHOVENDO NAS VITRINES DAS

o
Capas Lord

Para sua profeção
MODAS CHANH: - A Rainha das Modas

e imperafriz dos preços

TENHA MAIS
UM RÁDIO

Ir
EM SUA CASAI

R.ua 15 Nov., 1393 - Proximo ao C. Blumenau

---------�__�---. ----_

NovA IORQUE ----:- Na,: iecente conferencia conjunta da

Sociedade Norte-americana de Imunologia e da Federação das

A
•A··

I
•

I
•

t r·
·

f t
·

, I����:��:;��r�,��;:ru�i:����������gi���f;�:n!t1�:;i \ meneia lU ga ser posslve eVI ar �a para 1513 ln an li
jmúnização, a perigosa ,forma paralísante da poliomielite,

,

I
'

',' ,

",., , - '

Fundam-se essas esperanças -na verificação de que o a- das na alimentaç�o, Já que, no parecer da medlclm�, e através

I
me,n-a fase, era P,os,sIvel impedir que a doença s� propagasse ao

tac ue da poliomielite se desenrola em duas fases, - a primei- da boca e do nanz q�le �s, germes invadem o organrsmo de se- tecld,� nervoso, !!lJetan?o-se al;�l-corpos e�trald?s, de sangue
-,

I
ue t? inócua, no sangue, e a segunda, esta nociva, no sis-' res humanos e do:. arumais. , .'.' que J� houvesse manufaturado uma porçao suficlente dessas

r:, q
1ervoso.

"

As observaçoes reve�aram que; apos um penodo de m�u- substanc,las pr,otetoras, _ . .l�rna I
,

" ",
" bacão de quatro a seis dias, começ�u a chamada face "beriig- ,

Os investigadores tem qua�e sempre rel.utancta, em con-

Esses dois importantes rlocumentós foram 'lidos, um pela na" da doença, dU!'ante a qual. os Vll:US se espall�aram por vra cluír, ?as e�penencJas com ammals,. que, seja possivel, obter
D01'othy M, Horstman, assistente de Medicina Preven- da corr-ente sangumea, 'produzpldo sintomas mU,Ito atenuados, os,me.smo.s I esultados em seres humanos, mas, ne�t� ,caso os

D��. na Escola Médica da_Universidade de Yale, em New Ha-: ou mesmo nulos, Depois de .haverem permanecido no sangue dOIS cH;ntlstas acentu��'arr: que, segundo �odos os cr-ítéríos seus
tiva

Estado de Connecticut e o outro pelo Dr, David Bo- durante três a sete dias, os VinIS penetraram nos nervos da me conhecidos, as experrencias com arumais er,am paralelas ao

v�n; n�rofessor Agrepado de Epidemiologia na Uníveraídade dula espinhal e do encéfalo, determinando os danos que re- que aC�:ll1�ece em um grupo de sert;s bUI?an,os ,mfeta,dos, A �l'andldlJ, 1 _ J"u-pvins em Baltimore no Estado de Mailand Am- dundaram e111 paralisia ou 'morte, de malOrw das pessoas expostas a 1)0110mle11te, aflnllam eles.
de 011,$ -1 -' '"

f
'

f t d
.

e d t d'ê<:ses pesq uisadores foram patrocinados, no seu trabalho, "

_,
. ,

, oram In e, a as uma. ou lllaIS vezes sem s
,

ar con a JSSO,
bos -

undação Nacional contra a Paralisia Infantil CE,U ,A', ), Constataçao de lmpC?rtan�Ja extrema f,OI qu�. durante a

j
mas os antl-corl?os ,pt Odt12Idos no sangue d�tIvera�n a doença

pelu_�, em 1938 pelo então Presidente Franklin D Roose- fase benigna da doença. IstO e, estando o VIl'US amda no san- antes que ela, ",tmgIsse a segunda fase, que e a pengosa.
funda ,a" '

"OJ'i�'nt.ar dil'irilr e unificar () combate" à P'oll'om'e'- gue, ês1e era com frequencia capaz de produzir anti-corpos As experiêneias mostraram que a inoculação efetuada
velt pa 1 U '''', I

f'
,

d" N f
-

"

�

. ".. :::u l�I.entes par::l ommar _o 111va.so1'., ess,,! ase, os nervo,o:; �l�O com pe[luenissima d �Se da fração de sangue humano que con-Ilk,
A Dl'[I, Horst.man e o Dl', Bodian descteveram as experi- dal1lfl_c�dos. e j)ortantú nao !mvla deformIdades nem parahSlu tinha anti-corpos produzidos no organismo de l1l11 poliomieH

ê-n('Í3S pl"[lticadas el'� chim,9anzés e, outt'?S macacos, 'que leva- elo sUJeJto,_
_

_. ,
Ueo curado, não só protegi� os l�lacaeos �a paraliSia c�mo lhes

rum a essa concepçao nova da pohomehte em duas fases, Na .
A,razao lJor que llao se tmh:; des�,oberto que ,o Vlrus fa- assegurava uma duradora Imunldade, AÍlrm.arum os Cientistas

_' parte das experiências com animais, anteriores a es-
Zla a sua pasagem, pelo sangue, e que essa prImeIra fase da que até mesmo lima vacina humana de fraco poder (já hoje�o:ra costume injetarem-se os virus da poliomelite direta- poliomelite não determina sintomas, ou só os causa benignos. disponível) poderia gUl'3ntir a devida proteção às cl'ian

,l!"'t!nte nos tecidos do sistema nervos'o, devido à opinião, então Os dois pesquisadores foram contudo capazes de demonstrar ças.,1

minante entre os médicos, de que êsses vírus só podiam que durante a fase benigna" o sangue contém o virus em ele-jo
1ti licmo-se nestes tecidos, Nas experiências agora realiza- vadas concentrações, Verüicaram tarnbem que, sempre que o Segundo julgam os mesmos pesquisadores deviam bastar

:i��, l�inistrar31ll.st' ,wlOstl'aS dos ,vírus aos a.nimais, mistura- sangue não produzia anti-corpos suficientes durante essa pri- pequenas doses da franção globulina gama d� sangue huma�

POLICIA
t\t)M1Hi�nH)�
tlOSf'lTAI
Santa Izabel ,

>:)aota t ataríne •• ••

UllDiciplll .. .• ..

"ARMAClA nIC
f'LANTAO

Acha-se de plantão, de
5 a 11 do corrente, a

Fflrmá"'Ía Glória, á rua

15 de Novembro, 11,0 591.

l"F.l,fi�FONES ",mITO
'CHAMADOS:

UJlf)
\148

S; .

119(1
1133
1208

Aasistencla PubUca
A' disposição da popu

lação local, encontra-se no

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

tenderá, gratuitamente.
todos os casos urgentes
de enfermidade ou de
ferimentos graves, Il

qualquer nora do dia ou

da noite.

PONTOS DE
AUTOMOVruS:

1\ 1 Rio Branco •• 1200
Praça Dr. Blumenau 1102

,

e 1178
Rua B, Retirn

-0:1[0-
ur.

impostos apalar
NA FAZENDA
MUNICIPAL

Está sendo cobrado, du
rante êste mês, o imposto
predial (2,0 semestre) e

taxas de consumo d'água,
até o dia 15,

NA COLETORIA
FEDERAL

Durante êste mês, será
feito o adicional restitui
vel.
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QUARTA PAGINA

-ARMA.S PODER'OS;4:S'
SIGNIFICAM

E' saudade, lembrança perdida
De algum sonho que andei a sonhar?
E' uma queixa ro-lando na espuma?
E' uma espuma rolando no mar?

Ninguem sabe quem canta em meus labios?
Nem -que vento meu canto embalou,

-

Só a Deus o confio, em segredo,
Pois foi ele que esta alma 'salvou! ... I

M.A,R,IA PAGANO 'OE BOTANA
, .'" (Marfon ):

de Novembro 1393 próximo Ilne

coru que armas conta - o Sr.
para proteger o seu. carro?

Lotes em PreSfaçoes
NA VILA NOYA. '.

A PARTIR DI� CR$ 299,00 POR l\'IÉS·_5�
-. COM lUZ E AGUA ENCANADA --

�
37 ANOS A SERVIÇO DO BRMlL (��

\ /
'i! /

''''

)=--
'Não existeE· ulher:�feía
I ANTIGAMENTE falava-se sa vergonhosa que não era per
muito em mulher feia, talvez, I mitida às moças de família.
porque as mulheres não ti- Hoje, felizmente, reprova-se
nha tantos meios para se to1'- o contrário, isto é, a falta de
narem belas ou atraentes. co- vaidade. de cuidados, de re

mo agora. cursos para tornar-se mais 3-

Ao .a tingír os trinta anos, a I craente um rosto ou um corpo
mulher considerava-se velha e I feminino.

f
um realidade o era- Você não O culto à beleza tem torna

I acredita'! Então folheie os ve- do a mulher não só mais bela
lhos albuns de família e per- [le aparência. mas também
gunte à sua avô: - Quem é mais humana, bem mais hurna
esta senhora? - <lJ vêr uma na. bem mais feliz.
senhora com a aparencia de Não podemos reconhecer
uns cinquenta ou mais. . . virtude no abandono físico.

Sua avô responderá: Não há razão para uma .mu-:
- Ah. esta é a prima Ade- lher parecer velha unícamen-'

lia no, dia em que' completou te porque não tem pouca ida-'
29 anos. de.
Embelezamento naquele A pele pode rejuvenescer:

tempo, era considerado uma pelo simples fato de dar maior,
coisa atentatória à moral, co- atenção às regras de saúde, to
mo um recurso indigno de u- mando ar fresco diáriamente,
ma mulher honesta, uma coí- fazendo exercícios que malho

rern a circulação, 'comendo a

propriadamente, usando cre

:nes protetores e nutritivos.
1 ii 11 II Mesmo os cabelos sem vida

1 H. E. C. AZEVEDO I podem, tornar-se bonitos, ma-:

I Reg. no Ministério da Educa- 11 cios, flexíveis. "lIIlmllllmlmmlllmnUUmmlmllmmmmmmlmllmllmmlnmm�
ção e Saúde: F'runcês, Português, I A mulher, enfim, pode Ia- !..

DOENCAS NERVOSAS E MENTAIS =

Jng Ilê s, Matemút.tca, Estenogral'l:t, I zer do seu fisico o que deseja' :: ' . -::
I Datilografia, Correspondenula II Pode e deve! Não se tolera === ,D'r. Arn'a'ldn GI·lbertl� =_=�

II
e Geografia. II mais uma mulher desleixada,' v

_

� IRes.: Alamêda. mo Branco, II gorda como uma bola, nem .se; ê DIRETOR CLrnrCO DA. CASA DE SAU'DE DE N. S. -

,

I Bêco depois da Rua '\1anllhlio, II rarnes moles como um pudim, :: _:__ DA GLORIA ,....-----
.::I Casa, 89. II Qualquer mulher pode fazer

_= CONSUL'1'!AS'. de 2 às 4 horas na Casa de S,�Me __.��������!��!��������======�=�������=��������_�������_� 'dieta. exercicios, parecer bela, �
-

19
elegante, distinta. :: .: . de 4 às 6 Rua Candído de :Leao. -

Isto leva tempo, reconhece- ,= Fones 4�12 e 3055 -

mos, exige paciencia, é certo, :: ".._._ AJ U 11.'1 T I B A - -

mas pode e deve ser feito. ::'IHlUHlllUlIIllIJllllmlmUmmmnunmmnUmUlllltlmmm,mrmm.,,:
Dr. Aires Gonçalves
_ADVOGADO -

E

Proteger racionalmente o motor do seu carro
com um lubrificanta de alta, classe, €quívaIe a

dotá-lu de armas poderosas de combate à corrosão
e ao desgaste, assegurando, assim, bom funcio
namento e maior durabilidade.

Os esforços conjugados da ciência e da técnica
modernas criaram amais poderosa arma para a pro
teçâo do moto I' - HAVOLINE CUSTOM-MADEI

Além de conter aditivos detergentes e disper
santes que "Iubri-Iímpam" o molor evitando
a ução dos e leme n los nocivos, HAVOLINE
CUSTO\l-:\tADE supera as exigências de ser

viço pesado.
fuperimente-o ainda hoje I

80 �ÃO �,P�9P!tIETARIO QUEM NãO QUIZERVOOE _t;; QUE�l ESCOLl:IE AS CONDIÇÕES
--- DE PAGAMENTO_

--000_- .

PODENDO CONSTRUIR IMEDIATAMENTE APO'S.'\ ASSINATURA DO 'CONTRATO
'

OPORTUNIDADE .ES�EmAL C01\-1O BRINDE
--,- DE N.,'\TAL .........,...._. ,'. ..

--000----
,.RIJA 7 DE SETENIBRO, '18!l3

-I n f O r m ii c Õ e s : ' - ou _'
'

c ,

é um

TE

s EL
Rainha das Modas e imperatriz dos

preços apresenta a ,última novidade em:

Vestidos Bangú à 195,00

180100
510,00

Vestido para Praia à

Vestido Parle

Vestido Merce à

Vestido de Seda fi

CHANEL para sua eleganda .. & Rua 15

Blu ..

Execute umas vinte vezes

por dia o seguinte movimen
to: Deixe cair 8 cabeça para
a frente (o queixo tocando o

peito). Endireite a cabeça e

'deixe-a cair para trás, o mais

possível. Voce sentirá que seus

BEBER UM COPINHO
PR·O f E S S;O R E S

Levamos ao conhecimento da, nossa prezada clientela e

ao llúb�i('o em geral, qpe a ,partir do dià 15 do eorrentejtrare
glll'á a 'nossa linha de 'mode,rnos l\nCRO�ONIBUS entre .Blu
menau e Florianópolis via Itajaí e Praia de Cambortú, .nos se-

,

guintes horários:
'

Saídas de Blumenan às '7 horas ' {
Saí_das de Fpolís. às ],7 horas (Somente nos días úteis

AGENCIAS:
Blumenau - Rlla ,Floriano .Peíxoto 11. 26 (Ed IHútua)
F!oi'iullOpolis - Rua FeÍilJe SchttÍidt nr, 42.

,

A DIRETORIA

Há de se convir que era necessario possuir sólíd
bilídades de .absorção para ser membro do [ur i da e1
ria eanense de Campeonato de França dos Barmem,
ve lugar sobre o terraço do CarIton!

Era preciso saborear ccck-taíls (rosa, alaska e p
fabricados por três seríes de quatro barmen. O basta
por k. 0-., no primeiro round, um bebedor medío.

O vencedor foi 'Jean Barbérís, barmen do PaIm
Mas três ��bro� do jUfi f�z:eram a admiração da assiste
por sua resistencta ao ethllísmo- o sr, Antoni, prefeit
Cannes; o Nababo, de Palampur, e Elsa Maxwell a com,'
transatíantica. Após essas ultimas degustações, foram
lé\ràntar-se e se 'dirigir, de passo firme, para o bar-

.

-

.
Gin! pediu a jornalista americana... Isso

boca de todas essas misturas de botequíneírosl
Opinião essa que seus dois convidados partilhara

namente, por três vezes seguidas.
_

--O-
Um a1uno de Rossini suplica ao mestre que ouça'

suas composições. Apenas>o rapaz terminara a prime
áe..ldeneta fi eÍlerldidea Rossini declaróu:

_ BLUMENAll _ ;.�'
- �stou certo, desde já, que a segunda peça

I&p Bruqu';. ,15 • ".no, U!I' dará muíto mais.

meneu

BANCO IHDU'STRIA E (OME'RCIO DE SANTA (ATARINA s.

RODOVIARIA EXPRES 'SO :BRUlOUEHSE S.- A. '

'

- Matriz: I '1' A J A I'

Fundado em· 23 de Fevereiro de 1935

Capital integralizado
Aumento de Capital

Endereço rfeleg "INCO"

c-s 22.500.000,00
27.500.000,00

Fundo de reserva .. ..

c.s 50.000.000,00
30.000.000,00

Total do não exigível Cr$ 80.000.000,00

Total dos depósitos em 30.6.523 Cr$ 6BO.QOO.000,00
AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRrNCIPAIS PRAÇ \S DO ES

TADO DE SAN'rA CATARINA, NO RIO DE JANEIRO E CURITIBA
TaXiRs de Depé-ãtos

JE��grZ�Wt�): 2:112% �;:=�;{���?2�% fIllM"";llIerrlrl�l:d;d;IIII1Vlltzlll�;t"h"IlV:;�lemrllllllLiMite de ces 5�O.OOO,OO 4% DEPO'SITOS p:m AVfSO·PRE'VIO
I.�_.

II ii "�AURUntlIM BI�UÍl"EDN(jAUJI 1\_�b.U'� �_�:DEPO'SITOS POPULAR:E::.8 Aviso de 60 dias 4% _ .. - -l'" -

Limite de Cr$ 100.000,00 5% Aviso de 90 dias 4, 112%' [=
Ê

(n�' d
.

C e 2 000 O) A d 120 d' I::: PAlt'l'OS - PARTO SEM n'QR'- Oá,A,\fIDEZ E :::
.

�ttra as semanais ;.T'f' O. ,(} VISO e �as 5% -= _ COMPLICAÇõES_
� a

CAPITALIZAÇAO SEMESTRAL � lê SERVIÇOS PRE'-NATAL s·
ABRA UAL-'\. CONTA NO "I N C O" E PAG UE COM CHEQUE , I � CONSULTAS l\'lE'DICAS DIA!RIAS -.9 - 11 HORAS ::

I �iUllilinnUllllnJlmllmmllnnmnflftmltmnrllmJmUJJnmmum't·; •.

--- -------�-�----�--....,..------

Senhores Cumercianles
RECEBEIUOS

BOM-BRIL - Cíi:RA PARQUETINA
__ FERI\'1EN'I'O FLEISCHMANN

CEREALI.STA
'U F m· R m311111 C A T A R I. N E,
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QUINTA l'AGm.A A NAÇAO .� UI I RLT:MENAU, 18·1-19'1:!
'�--��----�------------------------------���----------------------------------------- -----------------.�----------------------------�-----------

Ali. os apelos da comis.são que foi á . Camb_riú
aleitu n sr, Sebastião Cruz!a presideOCia. da· lDF
Recebida a boa nOVi.CfJnt indescrilivel satisfação. por todos 'os'desportI5Ias locais
. Desapareceram, -desde sex-1 car com as responsabilida�es! dados-pelo sr. Benjamim Mar- [rente dos destino da L, B. F.
ta-fei.r? .;,à .

nuite, .}1�:,; . nuvens

I
.Ie tfiú importante cargo, �e1n- t garida, cuja missão era a de Contudo, propôs o sr. Car

Eombrip�:,q�e palr�:i;�1h,1 sc;- j)?r::l �.u�S2 dus, .ifuiioret_ sua <'Íentifi��H' o .at�al Prcsid_er:te los B. Fon.tes, que l'epresen-
bre 119sS0 flltetlOL Um SUSpl-. ':!JSposH,:ao em bem servrr o do Clube Náutíco Amértca teu o, TUpI, ocupasse ele o
.0 dEC alíVIO deíxaram esca- 'I' i,spol'te de BIutilénau, dó qual. dos resultados das eleições car-go pelo menos até o mês
par os dirigentes dos 'c1ubes e ,é uma autêntica bandeira. quinta-feira levadas a efeito, de junho,- quando errtâo, cu-

� de;:;fl?rtis.l;�s e11' .ge.�·�il•• e con- i '. Porém, . Ó.S, é.lubes que. ':9- que indicaram sc� nOI�le pa- ,,O seu.s múltiplos Dfazer�s
S�fnH�nt('!rpe.nteo'est��aç para- Lç21�,;,m na re�endª; :f.\-ssemblela ra ocupar a .presidenc la da !,npedlssem-n� 'de P!'OSS�gulr.béns o esporte:ioc?,l, ,apos. ter I estavam, mais do. que nunca, L. B. F.

.

r.m seu mandato, deíxarla a
concordado o sr.. Sebastião: decididos a convencê-lo da A referida comissão estava entidade local, 'procedendo-se
Cru� .erp. aceitar p. posto de ':\necessidad� de voltar a pre- assim form�da:.

.

. '�l}tão, a ou�ra. eleição. As�;ifl'presídente da Llga Blume- \uwr a ent.idade da Rua XV. Srs. Benjamim Mar-gar-ida, iIiante dos Insistentes pedidos
nauense� de �i'Uleból; pára _

o l::te Novembro, o que por si só Benjamim. Lim�, Anselmo de seus _90mpanheiros,' fin!'l_lqual :fOl eleito; nor votacâo ".'ale como um atestado elo-' Meyer. Abel AviIa dos San- mente acedeu o sr. Sebàst.iâo
unânime, na. Assembléia Oe .. ! IluúJte da prestígio que goza .cs, Nicolau Oster, Ludwig Cruz, para satisfação" de to
ral Ordinária de quinta .. :fc:t- I ,n1 nossos meios' esportivos. Basten..Ivelázto Vieira, Car- dos aqLieles que se encontra
ra.. .'.

.

.

.

.

I rruto surgido de seus Inaudí- 's B-' Fontes· e Vitor· Pedro vam 'em sua residencia, na
Sua .vitória havia sido ar-I tos esforços, sacr ificíos e ho- Garbe. ora ia de Camboriú.

.

razadora no sensacioiial .p le i- ncstrdade e\:n pról das boas Foi com certa surpreza que
>

Teve nesta oporturiidade,
to realizado dia 15,. porém 1 có?-u.sas. qua lídades que o tor-, ,) sr. Sebastião Cruz recebeu -nno se pode" observar;' outra
pairava no. ar uma gr::mde Itúiram uma elas vigas mestras 1 visita daqueles seus am igos prova do quanto é querido
dúvida, se aceitaria ou 11,&0 a.,' ''''<l.o. s.o do esporte IOC.aI, como .! adrr.tiradores e maior' foi por tOdoos e uma pr.ova,., tampresidencia da L, B. F" já tambem de Sarifa Catarina: -ieu espanto quando o sr'. Ben- hem, do quanto é imprescin
que anteriormente; ; alegando. I Por volta das 21 horas de [amím Margarida comunicou- divel seu concurso ao esporte
eom muitas razões a .elevada 'sexta-feira, dirigiu-se para a· lhe ter sido, 'ele o vencedor iocal. Sua atitude. 'igual à
soma de encargos que já pos-I praia de Camboriú uma co- .Io pleito de quinta-feira. Co- tantas outras que serviram
Sue no momento, vfe-se na I missão composta de vários .o era de se esperar, relutou para colocar em destaque

I'contingencía de não poder ar- desportistas de escól, coman�. )astante o s

..

r. Sebastião Cruz, suas indiscutíveis C!u.a.l.i.dadesrntes. de dar sua palavra de- morais, merece uma vez mais
�����"Ç�'1,>t,;.'f;t;�"j.--:;'''';X.�''';'''''�t;.��'''f}��...,.-ç��í. n�1it.iva sobre o assunto e in- i os elogios da crônica e�portí-h

I· �
i�l�lslve apresentou argumen- I que se-eengratula.corn aS'l

ESCfllllo'rl10 Te'Cnl'CO JUrl'�lrrCO ��Stu��s ���;��ia��nv.c.��e��:� '�iI.���i�
..

�u,.e
..

l:n���a.�.U�.�l�;. �e.;l�� I'Iidàde o acumulo de funções dídatura a presidencia da Li-

� que no' momento pesa sol:n::e ga Blurnenauense de Despor-
A, !l\\U\f,� i(U E='4 G:cnAB. � ombros e que em muito d1fl- tos e agora veem coroados de!
EUI f U�A .. i4\ ... i�. R,;K L � ·ctrltnriam seus trabalhos à. êxii-o sua tentativa. "

SOU�it�l������!�::!):'����:�:�dVO�"IOS dO� Pai eiras x A I é r i,e a
El'�sIl,. S�!Çç!lº- de !?fH:ün Çaül�i.na, soh llr. p63. � ; O'timo. erJ(!olliro .intermuni- I.oca.rá frent.e II frcn. t.tf.·.···.o f;n

.. ·.·.� IESCl'ltlH'W: RIJa I'ch!lc �chmwt, 42 - A - Sala 1. ,.,...' . ...

"

� Flol'ianÓ!101is _ Sta, CatrU'Ín:l tj :tiPlil' 'l'e�il:cs�câ 'n� dia de ho-

�.llslUsmo
da' gar?tad�,) ..

alV.I-1fi'���-c§.""",,,,,,,,.f,o§ , ,,,, .... ",,� ..,+?c-<""' ...
· ... ·<".·�...................,�·�s.����· Je no esiadlO da Alameda verde e a expel"'lenC:la dos

""' ,.,"',"" ...'}', "".i' .... j>._", .,,-;<;F.i> ... ,_'�;F,,,,,. '... Duqüe de Caxias, do qual se- profissionais de joinvilc,

1���§;�"'>�';;"�V��#.,,/�'''�''''/'''����''�'''/;>-���''''''§;�����'!t:1
:r&o !n·{Ji�gonista.s os �fieien- campeões invictos da L. J. !l., \

. "

i.\J�TIIUT'O DI::
; .'Cf: peloto�:'J. do Paln�ell'�S 10- r:m �2 e Lambem carnpeoes I

I E r�� II �
J:.

�nl e Amcnca de JumvIlle. C3.tarmenses de 51. .!
� �: .. ' '. Afim de evitar que ?S �n. I

Olhas... OnU!dau� N<:l!f2lO .. �'!lrgan"a .

Nos eho.quc:s que ambos g�dor�s e mesr�w o pubhcfI IlIu U

i.ill!l1ll:l� h U I iii Uu - t.
.

. eem. reahzado de uns :mos

l'
!lHO Sl.ntam o rigor (�O. fOl't�

�.1 D Jurú cá, levam os rubros van- calo!' que assola a Cidade Im i

g () � '. rs.

I.' la.gem.' . Se.Mne.. '.os �sme.rald.
inos,

V.-árias
..

sen.1ar:as•.marcar.a.tn .OS
I

·

..énda que na ultlma vez i::m, mentores paimen'enses paraI!;.! T '1ue 5.:e defi'ontaram, a agre- ;'.<] 17,30 horas o inieio da por-

r. §f'.1ft !!lvares" :'Il1açáo blumf'nauense vito- fia, que por Cel!O !J)fll11E�ras
i iJ ij V . ii .. �-;u-se por :1 x 2, 110 grama- lances de :c;ensaçao Ira ,apre-

. '. . '10 dá' Alariwda Rlo Branco· ';(:Bta!', .durante os 90 minu-FoX'madn pela Faculdade de Medicina da Unl- O duelo:: de hoje á tarde co- tos reglilam ..:ntares..
versidade do Rio de Janeiro

Professor Cat�drático de Biologia da Esco- ��'%:§"§.������������;.�la Normal PedroIi' w �)
Assistente do Professai' David Sanson 5l. INDO' A.... . �Chefe do Serviço-Otorino do Centro Saúde de � .

y'

fern;u�d iI BELO HORIZONTE
Diplomado pela FAC1JLD�T)E NAcrgNAL,

; li .

.

FAÇA SU4S REFEiÇÕES NO
DElV1EDlCINA, da: Uilivéi'sidade âti �l'asil,

I··�. R-·.·E'ST··.A·.U·· R····A"N"T--·E·· '·.A..
'

CA.'YAC'A'�� Rio de Janeiro
'

EX.-Ínterno efetivo do Servíço de Otorrinola- \'''''-'-'.''
dn<,:olopia do Prof. Dl' ..Raul David (\e Sa11-

--=----' -�-�_ .. ���- .....---_ ......���._,---_._-,._... _---�._'----' --'�-

tJon� J.:x<_:��siT.;ti'rítfol?l� �l:::l,�la de Olhos Dr. .� E DIVIRTA",SE NA
"
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I II ! ;»>�������������

J'A"M�;:�ia�sDf�f"6t:õÜVIDÓr· I 801ft nCAVACa I YlcoeAntonlHbocODlrasena�tl�n&lube I P��ftArAtE'DDQEUs��IlvrINBlliNESzNARII e GARGAtUA S' , i .mbosj�foram C a m II e o e s pelO � Li " • L.
";;.�'f.'i:<'':::t�·:t::l.:T:d:';�!�!i�a. I RIGOROSAMENTE FAMILIAR

ii�,P,�!!!!:!!�S d�sl��1�t: c���e�� de Joinvi- I --1'7em(deL"'eSSe4e)lV!OdQ��q��:�;�t�.ri,:�r:�� ���o e

�I EDIFlCiO ÂCAYACA, AV. AFONSO PENA

I
�:lf!u�i�i;altra��l��S���odO ;�� :.�'i�st���r���foc1�����C: d���= §i

i
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especialidade ...1··.· "Irão iPUlmp.íras e América .:adis,sima, uma vez que con- Prestações Mensais
...., Todo o seu Instrumental foi Recentemente _ BELO HORIZONTE - na praça de esportes. da Al�- �am em suas fileiras cm:1 jo- ;;li� Adquirido e Importado da Suíça

.

., �lleda Du�ue de Caxla�, I:Q]e g�do_res de grande capac1dade � !lrOCnrem ---
� Alemanha e America do t1 ""� "'" '''����..,�����,.��"''''�''�t..��" a tarde. lanto os .j).el:'2'::��::' t�cl1lca, sendo de re�saltar, � OS AGENTES GERAIS EM�

. ,.
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d
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I d J II O' .��.:�c1a�tL�a!��J��te en!��������� 1 � SANTA (ATARINA
G A IrfM Ir E [rE R A I o X.
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_
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. ARNRELHO jl,10DERNO EHE.l\'rENS PARA
DIAGl'i10STICOS EXC:LUSIVOS DE nÔEN-

.

ÇAS DA CABEÇA.
_0***__

�� Gabinete de Fisioterapia !� Opinou a respeltl�8 iludltor de rçlerldo! ����11�;1�a��r�� ��:es ��L1bal1�� ,

, N A V I T A
,� BISTURI ELETUICO (para. operações sem

. hrgaft
� peão d::> Centenário e qüe. I T It J � ,-

BLU1\it'ENAU JOACABA
'

� . .; sangue) ':, ,;. ,iii
.

III
.

'-, .

.

mais tarde se transferiram

I' .� �;._..._� . ".;.. I . � JU 1

,

.

. -
, .

•

,

�'" ONDAS-CURTAS (UItrllterm Siemen,S- FoFnos pcssivel colher, na:

I
O" at�' as �4 horas do" dia 6.

para as fileiras americanas. ,.�",?:,.."" ...1,;..""".""''''Y}�",��������
t�

.,

modelo 52}, manhã de ôntem; uma noti- Assnu nao a�ontec<:u, ten- � Assim é o caso de Antoni- .

---......---------------�.....'------
,� Ú�F.RA-Y'ERMELHO t do o recurso d··s alvl rubros!�. cia vérdadeiramen e sen�a- f' .

. v,
-

,

" ,.11:;, un! dos grandes zagl1ei-@ AEROSOL (Aparelho in- ·t' 1do encamlnhado a Junta na
�� danaI, (iDe' diz resl?e"l o all1: I

�
'.

"

..., _
'. I['(}.S que o fUleból catarinense

�� glez para ,nebulisação no ,�rátamento das siou-
ela ao urotesto en',:lndo peW ilOIte do �la 6, terça fell�, 'Jroduziu até. hoje. Sagrou-seí{ . llintêS seui. operacão). Eledl'ocoaglllação� :.remio 'Esportivo Olímpico à (;lortant�j; ülra ?o p�uzo. esh-

'1. bi-campeão
blumenauense nOs•

..

Dia.ránosco'pfâ.eic. .

t· d plllado' pelas le1s esportlvas�� J. D. D., numa tenta lva
,

e .., ,,:nos de 47-43 e formou tam-
� __o**o�

ganhar os 'dois pon�os que
. VeJ;mos agor� . .o que r_c- í bem· naquele célebre quadro

� Gabinete de Refracão _ 'lhe roubou o PalmeIras, no ,ulta�(1 de tt!dO IStO, se serao
i:ue ganhou com méritos in-

� PA·.·RA· E'Xa;'''E;D'O"S'O'L'H''·O·S 11.�lássiCO dé 4.de janeiro..:., ;�lIIOo\oS,�feItOS '. d()�rl�t:l�i� I '. �f't��R"�S J�SfAt�f'�"j;. discutíveis o titulo de Cam-
� _ lU

, Recebelllos 'õnten'l informa- "o. un�JCo' ou Se r.
.. I �\>V� J-V(_, oeão do Centenário. Atual-

Y� CEQUIPO-BAUSCH-LOMB) _

I
"ões 1?recisas sobre o momen- vaI ser Julgado pelos_ JUIzes �'.CONFORTA\ '.EIS S :nente está em explêndida

$" PARA RIWEiTAS DE OCULOS Ii; toso caso qUe durante. uma da J. D. D. fo'\V [orma c será. sem dúvida al-
�

.

IU;;SPECTIVO CONTROLE ,'emana foi assunto obrigató-
--_..

E G 1 AP·ARTAt...JENTOS "'ma, uma das maiores atra-" A" LEN""ES R....CEI· d Fra.qu.e,.za 1 m ..era
"'I

",'!í D',� , .L' >!. - do nos meios esportivos o I;ões do chóque anunciado pa-411 . TAPAS C/VERTO- vale do Itajaí e porque t�m- ViNHO CREOSO'fAli'iO MELHOR. SITUADO ra amanhã.� METRIA. 'Ijem não· dizer, de todos. os Silveira
� Microsc6pIo hiiioculái:__ Lâmpada de Fen· orincipais centros futebo.lís-
@ da - Perlmetro}, ticos do Estado e .. que . <linda
��

.

--Q-.,,,,,,-- não teve qualquer soluçãO por

$," G b' ·t'
.

d' T 'I' O ·U' I
,.

r oarte daqueles a quem' cabe
@ a me e' e IraumalO ogm c a ,dar a palavra final sobre 'o

I' Exm;USIVAMENTE PARA TRÀ':rAR ACI

1IllssAupnrtoe,c'l.al'ld·0 o·s fatos,' 'o ·au._.. DENTADOS DE OLHOS - EXECUTA P_ERI· .

.

ClAS � CONFECCIONA LAUDOS Ii: DÉ&M.AS- Jitor da Junta Disciplinar

".".�.

.

CiUtA EUHJLAI)ORES. Desportiva, Dr. Ayres. Cloii� .

'fi
.

_.,_0......''__ ó:;alves. apínou no sentido: de'

! 11·
. �Lle não fosse ·tomado çorihe-

10 f ii r I o:

1\
dmento do' recurso

f.ei.·....
to

..... pe-.Lo clube da Alamedá' R�o

�i.·� InstitutO..·fú.·wciIUfi de manhã ei tade Branco, já que o mesmo de·

.

U
. �côrdo com o que, reta' o

i� RIJa 1uh �o .linu.,'·1i35 1111• ctn rlqr· l fG�d���a��l����OfO�� ��tp��:
... Uu i\ u y I fOI i1 tl li �J i;>'O previsto pelas leis àqnele

U'
,�)rgão da L. B. F.

. ..

... TELEFONES: ; Tivemos nà tarde de. ôntem

� >INSTÍTtJTO: 1232 loportunidade de nos cOlllu-

�1) .

> RESH):ENCIA. I nIcarmos com o Dr. Ayres
",'II ..

Di'; TAVARES ' Í461 I Gonçalves, tendo este de"sta-
$ 'Dr� HEUS't - 1074 r:ado, desportista e causídico

I� . \0 L1Ul{) l)A C�iXA ECqNOM'lüA t�:e1arado à rep?rtagem' que,
� ,

."

B "I UM E N'A U " 1.egl.lndo determma o C. B. F.,
�� .. \.; .' I. U

.

.. . , I D. protesto do .Olímpic9 deve.

$�""_��",,,,,�-';':"_���,,,,,'j;.��1;;'5I;5\.�""U������:.1, t'lll ser encamml1ado a J. D.
...

__....__
,. __

0" _, :...-;..._"_.... -,' __

Transmissão· inte ral de
-se

I
I

I

a durabilidade das correias!

Evite.·
• tensões impróprias. polias com

diâmetros inadeqúaclos da tipo
ele corr-eia • polias de coroa

muito alta· use de ferramen
tas para ajuste das correias

• contacto com óleo

com, borracha preta
preparada com "negro de fumo"

e super-resistentes cordonéi;;
de rayo!'!, as Correias GOODYEAR
aderem com mais firmeza ii coroa

das polias, assegurando melhores re
sultadus 11. .. transmissão de fôrça, Para

escolher o tipo de correia mais ajustado
üs necessidades de SlWS máquinas, visite

HERMES MACEDO S. A. - nVIPORTAÇÃO
E COMÉRCIO - onde se encontra,,j;.

sua disposição o mais completo estoque de
Correias GOODYEAR - peç:as para automá
veis, rádios, máquinas de cOstura e �icit:;b"tas,

'Oficina. co:mp!ê!� ��ra fâbritar qualquer'
, -

ti'po de lentes �

COMPLETO SORTIMENTO DE

O'(UlOS PARA SÔ't É DE GRA'US

��x�x-�".,;:%",�",....s"'�";"'��"""""n��""""""'�<4":%'�"s"'�'%."'1
�. _I 't· I â
� CdS n ne �
I

. .
.

I��
.

A rainha das Modas e imperatriz dos
�

.� preços apresenfa a·· última ·novidade em:

PRAÇA 1) Ol NOVEMBRO Outro el_em.el:to. integrante
a t'. t· d'" 3'1'0,00 �I :1.o csquadrao JOrnVIlense,. que. Jalas �.dssa as a

'lquí deixou saudades, é o mé- I"
""i I i.lio Vico. Projetou-se no ce- � f !:Iha' n!l!rl"«-' a'

".

17"O.',"O�:_ náriJ esportivo barriga-verde'� JGH�.D f'u � :J Y

"qui em Blumenau, atuando�. f .:.il"at Bangu A '

90,00 �
ele médio e ponteiro direito,., Ju,J o �:las poderosas eq.uipes alvi- u�� B.lut'. ::»11' N.al'lon .!i 220 00\Terdes que se sagraram cam- �. ,UI.» g •

f
!Jeãs··em 45 e 46. Sua classe � , r'

é por demais conhecida. Ani- � Blusas Paris à 85,.00b.os. (JS playcrs por nós a,pon- r"
[<idos. além ele seus feitos no � Blusas Ana à 7"·5,·00)cból la cu!. várias vezes in- �
[['fIraram o selecionado cata- � �1.��lp.!<t M;r,'am?t

. ;;'

.f8 00I.. i11811S8, sendo donOS de vir· � � iil_IIU B Q .J r
.

"des excepcionais para a � ...

,1l'::hica do esporü>-t'ei, AforaI. M'ODA� (UltJl!::I, �!ir!ll �U� 414ft n"":'�s�.�i��; d�d��O.sSocü:tr��U�i�!�= j' �
...3 ,I!UUU�L t"a U .Jua u uya \;18

, dual iotnan:o _parte no claSSl- �
I i;Q de :Jmariha, taIS como o. � nUa 15 'dd N"'vàmbr' 1393 Prftll'm'"'l.veteraní�SilTlO Cun'age; Coea- � K' . . li V \GI. O UI" V
:13, Ibr:'Ilm, Zabot, Euclides e fi .

I H,;ne, (·stês dois últimos fo!'- �. (ine Blumenaumando llt11�l das nwlhüres alll- �

l f;squeTdas do súccer de Santa �jÇ"""'''''''''' ..
' - .

.
Cat.aí'ln3.

• ''''
... <"""'''''''''''���''��''';';;'lIi)<''����''�

• _._,_., ",-_._.- - _;_ • ._�"�" c..'-'- _

EmprégodO com real successo nos

TAAQUEOSROHI}UITES EM TODOS.9S
"E.US GRAUS E SUAS f'tAlllfESTAÇOES
"COMO SEJAM: 1'OSSES,CAiARR05,

6ROft9UITES E C09UELUCHc.

Prep.Sta
O futk'râ de

.

seu fi Ihú
dando-Ihg IJ

filmes e máquinas fofográficas das me

lhores qualidades
RUA 15 DE NOVEMBROr NR. 1.436

(Defronte ao rr,(in� Blumenau")

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Revestiram�se de invulgar A •

teX10 tradicionais

o uizCola
drnirrisfrotivo DO
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o

D�IVai re�n�r..
Sul denDlf

T1 -

. E\; lVLS .-

do

,

OIS·
O parti�o para

sua atitude DO

or

1
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e r o
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E'c()s
Rain

Da
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Fésta
O

Doe
o n tu

r

Bouécos
EmrIO Rio

a.s festividades ...

m:o, 17 (Merld.) - Os di
rtgen res nacionais do Partido
Hepublicano vão reunir-se
novamente para saber qual a

resposta a ser dada ao convi
te do senador Ferreira de
Souza.
Como presidente da comis

são inter-partidária, que está
examinando o projeto da re- ulâo do' seu líder da bancada'
forma adrn iu istrativa, o sena'-''''l Câmara, pelo deputado
dor Ferreira de Souza reíte- Manoel Novais, que em nada
rou ao PR o convite anterior- se modificara a situação des-

.

mente feito ipeló sr. Gustavo (' () apelo de três de outubrp.
Co na nerna nara que o partido . Caso, porém, não se encon-:
viesse a colaborar na refor- . ravam anu! no Rio de .Ianet
.110. "0 numerosos dirigentes do
Por duas vezes já os repu- F'nrtir1o. ficou adiada a pala

b1icanos se recusaram. a parti- vra definitiva do partido.
.

dpal' da comissão. , .fi: "sta vai ser dada agora
t\ prtrnelra recusa foi dada =m resposta ao convite que'

tüglJ <]"'.:1Oi:;: do discurso que j,p endereçou a comissão" a�'
I) sr. Gf·tulio Vargas apelava través o senador Ferreira de
-.:;j':; í:l União) Nacional dos .iza.

P;,nid,.s, em torno do gover- A reunlão deverá realizar-
f'O. Numa nota oficial decla- '" na [lI'i,xilIl3 semana com a

rurum, então os proceres do' preseuca do sr. Art.hut- Ber •

I pa rtído. que
.

não se podiam nardes que ainda Sê encontra

I comprometer na idéia sem em Minas.
'antes saber de que ela se tra- ---------------
ta. Precisavam inicialmente
flue o govêrno planejasse a

1 r�f_orma para que eles pu-

ipereceu outro me�Dr quaD�o
!banhava-se no rlb. Garcia

pronunclar-se

mo DO SUL, �t3 I.COl1"·s- .l"!<tll:':��:�,. rVh.rL,.�;ergi" Ril.b IgUêS,
Ilíza Maria Ph�zei'a, H(�

pendente) --- DIa ;)U de lJU-1 Wíed=rkenr, ülg<t Santos ReIs, lena e Marlene Lelis de As
vembro de 1352, .ren llzou-se Vianda PcdrPlli, Arirdn '1'. suneão, Olney Lucío Helio
em Rio dü Sul, �I 2.u Fé'!ita Silva Alt hoff, Ivone Gottar- Cechet e seu region'al, Ilde-

564. votos, Evclise Pacheco va Matriz de Rio do Sul.

\
pontos de vista para que a

5�5 votos, Guiomar Schmidt Todos os membros da di- z.a Festa das Bonecas Vivas
500 vo tos e 'I'erezlnha Lar'gu- retoria tornaram parte ativa obtivesse exíto completo.
tu 212 votos, na campanha que movimentou

O total de 82,625 votos, o municipio de Rio do Sul, De nossa parte, publicando
(epresenta a bela soma de durante varias semanas e os sugestivos' clichês homena
Cr$ [J2.ü25,OO (oitenta e dois stacamos num plano supe- gearncs todos os católicos de
mil seiscentos vinte e cinco ríor. os Esfopç'os do Padre Rio do Sul, felicitando a gra
Cl'UZCiro3). Geraldo Pazzíní, tão bem ciosa IZOLDE TEREZINHA

O sr. Alfredo João Krieek, cognominado "o Padre das KRIECK - Raínhà do San
plegendo sua filha Rainha do Bonecas Vivas" e tambern o tuarto em 1952, cumprtmen
�. -ç "�tt+Ylf{r'.;,;:....,.;..�:!����':Jo� .. :..=_-- ......:_"-

..._ .. __ .�-- � �__ Á- ..• -� ._�� ._-

..

� "iS1NEM ESTr:

DIARtO

livre

Outro caso de .afogamento ] cerca dàs 18 horas, ao invés
ve�'i!icou-se" desta vez, r:o ri- I de tomar o rumo da casa P.e!�beirão Garcia, ocorreu as 18 i rua Amazonas. resolveu

.

U:
horas de ante-ôntem: próxí- I banhar-se no rio Garcia, nas:
m" ao campo do G. E, OHm- I imediações da Alameda Rio
pico. Br-inco. apesar das ""nstiUltes

advertências que seu Pái.
Clementino Srrva, !>te fizera
fazendo-lhe mesmo relembrar
o caso de afogamento ocorri:':
do ha poucos dias com . U';=(
menina.

PreocupadaI a ausencia do filho que nãó
. i aparect;ra em casa 'até q'ufi�e

d ,ao anoitecer, o sr_ Clementl".

PO· e no Silva, sabendo que seu n- ..
,

.
lho tinha por hábito banuru-
se no rib. Garcia, para aIí se'.
dirigiu incontiueliti, porém,
ao c11egal' aO. local encontrou ..

SÔllwnte as rOllpa.s de seu fi-
1110, junto à biollT;HH'a do rio.

,

I
Anl.<, a dol':TOSá SUl'!:H·eza. o .,
pobre pai,' qUase riesesperadó
de dór, corn·ll ('m busca ae
auxilio para encontrar o pe
queno cadave!'. Com o é1ill{ilici
da polícia, o \'orpo do menor
Nilton

.

somente To i encontra
do ontem ao melo dia,. àpós
exaustivOs esforços, eÚ1 ·que •.
se destacou o trabalho incaÍl-

.'

sáve1 de elmnelltos do' desta-'
c�lmento polidaL posto ii. .'dis
posição pela D-R.P ..

·

Ao que apurou a reporta
gem, o menor .Nilton Silva,
de 11 anos de idade, de cõr,
dirigia-se para a sua residên
da, no bairro do Garcia c

Interessante aspectos da ajn-esentacão das Bonécas Vivas

Id.is Bonecas Vivas, promovi- di Benta P.creira d�g srtas. íonso Schmidt, Anivlete Pasta
ela pela Sociedade de Ami- Dalv» Araujo Macedo Vera e Pedro Pache-:o.
gos Benfeitores, anexos às Navar-ro Lins e ac festejado Todos os festejos foram a
Obras do S"nh.l8rio de NOSSG astro Antonio .Ki,lram. .

,brilhantados pela Banda de
Senhora Aux iliadcra , em so- A parte art ist ica fo i apre= ] Música do Ginásio Dom Bos
Iene cucerramcnto ela Rainha senta da com raro brilhantis- co, sob a batuta do íncansa-
do Santuario de 195:2. ,mCl, e contou com a colabora- 'leI Maestro .Iosé Stadnik.
Prestando 110)::' [1 nos_s". ho-

.

v: ?2 A,ntm.l,io Karam, Mar ia A apuração final apresen-
melwg('m �� Ja tradiCIOnal "",Lalr D Avua, Lauro Rodn- tOll o seguinte resultado:
Fesü, d3S B,mecas Vh:as, PII- I Izolde

-

Terezinha Krieclr _
blicamos i"teres;:antes di-· D{';;,f:f'obl'.l;'� li I f Rainha do Santuarió em 1952

ehes. que melh.or:, estampam I'
ç;·;u.. vi �O m comp 0, -18.158 votos, Maria Julia 1

..

"rtl!l1são 03 industria
() e)�lt() das ieshvlQades.

ill h.b
Luz 11.165 votos Dulce Eula- P �

A diretoria du Sociedade, contra I,ag I li;} lVIuellel' 8.564' votos, Dione

1" d bPIH 1952, efa cumposta dos I Maria Piazera 4.375 votos « 1 O Cam '1°OSl'!,:. Prefeito Waldemar Bor- I LONDRES, 17 (U.P,) - O Neide Terez.inha Mueller'
.

li lia ll",en , Raymundo lVfayr. jornal "Daily Telegraph" in- 4.J 50 votos, Maria Lucia de
Sobl'inho, 1\ bdon Batista Na-l forma, em sua primeira edi- Olíveil"D 3,212 votos Rosaria
varcú Lins. F!·ec1t1!ino. Nas ..

, ç-âo clt' hoj!!, quc, segundo des- elo Carmo Mllyr 3,030 votos, d"(I··I�PI�V.b'Hlg, rZ\'hr�(��() �eJs'ANe- I r;adci:'" 'l:lldtortsZHdos da
_
�olla r:uP�Jic(' Ginevera Pelliz"-et- s· r oQ po e·' se!!er peltl .("l. reI J, ' al;lIC" " <'t'dra, Ctt-! tiO "lU t.'. llP"-, o governo LI 2.969 volos. 1Vfál'ia T€'l'eza . .., .

íon Su, S"!J:J;;�ii1.o S'''lIza, João t ,'i�íp('il) ,de""(I!H'iLl um complot !<�illza Lima 2,784 votos, Leila
Ewald, f'J'anelSUJ PÜJTlplona. i subv!':l'SIVO (:OIltra o "tua] re- Maca Reblin 2.422 voto..<: Lau- RIO, 16 (Meridional) - A

I srs. Zulfo Malimann, que de- 'nai;,; que adquiriram a safra ouvir.
Revmo. f>e. ,vitor VicCJ:"i, I �il1tC'

.

du premiér Naghib. A" silnar W<:slplw[ 2.:3il2 'votos, lei de cambio livre pode ser fendia seu ponto de vista e I do nordeste ficariam sem pos- Também foi objeto de exaQ

Revmo. l';.'� C�el'a1d'J PJZ7Il1I, (·t_-,!Sc('ftla qlH' I;o:'[I!n presos! ('arrll"ill Na;o"',-pllwpng 2.:1<1:1
boa e pode ser péssima -- tu- .,·Mm:io Ludolf. O sr. Zulfo I sibilidades de sajJ' do nego- me o congelamento de preços

das sr:ts. l\Jarw Serpa 1301' v ln!·· " ClllCO 01 u:ta,,, do Exel'- \'(,[ns. L,>i!.. MlJra Abreu ...

(!') depende da sua regula- ,l\I[alll1Hll1n acha que, entl'an- cio sem. prejuizei. Com () veto pretendido pelo Govêrno,
nham:E'! . Rostlrin NavcllTo ";1<) 1'!�[J I<'i". EnU'p os detidr,,;, 1.849 vota;; Sueli Tel'ezin!t.1 tllf'l1L1Çi'ío" d"('bl'OIl, o de- \ do em vigor somente dentro pl'esideneial, terão eles, as- "ongratulàndo-se alguns dos

Lins, Antonieta Du-Bois [igl;;';' (J (-(,l'Ol1Pl Nf('],anna, i Pisa I.BZO �(ltos, Maria Ligia p,u�ad� �ln.:aldo .Lodi.._ ao pre- .

dI' 45 dias, terem?s .no deeu�·-I sínl. 4!) �;�q pal'a, liquidar urr;s,,;utes com a medida. de-
,

I' 1 ""
sid(l' ltlaUl ullla J'emuao regü< .,r, des, e prazo Hnlltos nego- SHas pOSlçoes, ;possIvelmente termlnada IleIo sr, Preslden··

------ ..,U': ." 10 voto��, Bpl'lladeü' 1 'o I
-

I I d' I' l' 1 1 d .' 1'· t d'lê.� (f� l'_e� eraçao (a,s n us- CI.OS-· p,:ra Izat 0;" agll;:lí�c:m o :l "(�,;dllt' u� compensação, o te da Rep,ub leu, sus an o o

Instalou-se ontem nesta cl"dade �7' ?}I:�;�il'�l,�;�():J1.K�(�OS, J����� 't'I:lS clu l{1O de .Taneil'O,

I
vlgeUCla da leI. Por outro la·· que no" dara f!rodu[üs menos de(!reto e manda estudar 'no-

·v·
-

'D � P
O f;nvo dispositivo lpgal :foi do, deYe_ prender-s.e ao. caso P:;;iêJll'i,';s a preço,o; altos.

.

vamente primeiro :.Js. classes

novo escr".foii'""0 de contablll.lllIIdade' ·\/'!);lU(·,.,I.".t J.�".::t,'tI_�tr�;\':'Vl.f':�er'l\' il�I'<,l·CJIT,:.l.Ü.2, 1 I t d ' 1 .j S f o r,. ld
"

., •.. � L" •• C •

''''Cllll 1r13L () e argamen.e e·· '0 a gO<Lao ... e a vlgencw JS- I ' ;}rodutoras. dl'. .!'�uva o
. hat.ido pelo Conselho da 1",0- ,« i nlf'diata, tornaria inexe· I

:Js trab.alhos prosseglllra�n. Lodi deeiara que o simplesjj J.l:J:l v11l)s. Zf'Ha JVIiíJ'ja Arm· 1 l 1 d t fi

'!era<;,ii() estando (,s industriais quivel 1""'1 das fOl'mnlas ,li:.:- ,('Otn a. t�-' ur� 'pl> o epu aelO página letra },�)
I t· , -

1 d'
da 1. j 24 vütos, IVIarilea Cas-, ',,)["penSiV(IS t1uanto à sua exe- I idas par'" "o"l-u-cI'onar o ra-. "J\ntüIlJO HoraclO, de um pa-.nallgUt"OU-Sf' Ull <-111 ne3la ramo a que van o:e (,(' lear, [aleii 1.064 voto.s, lVfaria �o-

.. .,

-cidade, Ú !'lI;! 15 dE' Novem-! t:om " inslalação clêsse novo '1 A I eu{;ão, A matéria já vinha so dt!>.;e LJeuduto e que se ba- 'reccr qt.le emitiu, na Comissão
! '

.

"
_ .. ; '.' . '1" ' .'. ,-'

!I"I"! .i! lTuaa 86B votos, a- J b ti' t d ri
' ,'ctt' Jn,'tl"a da Camara areshro. rL�1 B70. () Ec;e�'itól'io (,e t S<.:l ,lu! 10, aqu<,·. s. dUIS COl�I- ril,"u Tl'il"rweíler G72 Vútos

..:(':I(H) o Jt- ,) (e ti; lt o por �e',va em OJS pontos prl11ci- 1 '. "', ,- ,.,-

ÇUlJiabllltlude (' Lor�·etage!·n netentes, �'(:(Jnomlst�il" estao Edi '!'er(!Zillha AlIdrac",. ,1)2[': W1U crlm issuo pspecial, tendo pai,;; J);:11"te 110 mereado livre peJto do ]1rOJf'lO que regular-
Oê 1nll.)\'('1';. sob " Ol'Heutaçao em condH;oes de satisfazer as J' 'fotos C'rPHza lVI�ri' C' l ")1 'omo j)ülJto de partida o pro- e o remanf'seenLe em compen- I r�ental' dispositivo e.onstit�l-
dos SI'S· dr. Armandi) 'Dauer f'.dg,,'ncias dp.,tro do seu pro-

' " . "a .J na ielo em andamento na Câma- sação. Continúa declarando o�ona ,tornando obrlg;ator18
Lib'>l'aio, !·t'l"f'llkmenle fnr-I ""ama de uç'ão, () que permi- -:-- -:. -:..- """"':' ::-:-�= -:-_

- 'a do,; Deoutados e um tra- que a nova lei, não permitiu- a )r;stalação de escolas pri-

l!:a�lo Plll ('<éOflOlIli:í t' Gil Ali· ; tirú �IIJS interessa.dos Pl'í?P?l'-1 NO.VAS SUSPEITAS ')ullJo apre!ien1.ado pelo sr. do nenhuma dessas transa- manas nas empresas que pos-
rf'110 Hodwcld, l ('I JII,t]' ll111111E'raveis benefICIOS I �lIlfo M:..Iímann, vice-presi- ções, os cam.pradorl's margi- man,l,nHiis de cem, �perários,

! f'r.! liwtéria clt' contabilidade, 'I COl,jyru U AZ-I-r'l- Ã r lente da entídade. O dr. A- - - - - - - - - - -
fusllflcou o secretarIO g,'ral

Pl'ofundüs e(Jnl't'ef?don's do ('('or,,,min e finanças. ft KA I�g,l J AJ Ihem:!r de Faria, relator do :la Federac;ão o seu parecer,
- - -

,-
-- - - -

- - - - - � - - - - - - � I I BONN, AI;:mallha, 17 (U. 's:>\lnl0 naquele orgão, leu, i�egando que o proj�to de_ 1:=1 no

S.. ,e N d I!.d
D r t I 'n(n,), l) ';{'li parecer, que pro- VIsa regular uma lmposlçao

erla e ,cal O Y raz" ·1 :l.�lje�ll� o.;s;�� �l�:.�f�,�od���i� :O{:Oll ckb;:t;'s, a respeito de
'" r"'r', 1\'fRP'''a e que não Estado, nésta cidade, reali-

I d 'Iários disnositivos (la ln!' san- ;e LLllte eVJL!·'r, P"ia", ta-a so' _ zou-se ontem, na presença de
CIO'; GP U1J1a ver adelra rêde·. - � " �" �

néo-nazista, nor traz dos sete 'iOlwda l':<écnlemente. espe- mente, amenizar,' diminuindo um representante dêste jor-

no trafa ent da Lep
,;;x-figuras hitI�l'ista� I

,que
iúlmente entre o orador e os :a�;e��rq�:r: ::�����t:l:.á O nal, gentilmente convidado

B ra
ror;:Jn1 pr :sos pE os lI1g eses, :Ir. Vicente Galliez, que ha- pelo gerente, sr. Alyrio Cam-

.

sob a sus:leita de estarem tra� J

p
III" ..mando o assalto no poder. Se- t
p-

t t b Ih d
ia criticado aquele parecer, pos de Alcantara, a entrega

- "" gundo essas fontes, uma das ·a rio ICO ra a o o agradeceu as explicações do do terceiro prêmio instituído
CUl1l a apresenlaça:J de um te apos a qUllTIlOlerapla em figuras mais importantes na 1,eputado Anton�o ,Horacio, $

por aquelá instituição de cré.trabalho <:0 congr�sso anual. l�pl'os,;s. Entretanto,. tal �ea- trama !':eria o antigo chefe de Jeclarando-se satIsfeito com a
. .

d� "Amenc�n ,�OClet_y of Tro- ! (;,2.0 fuI de pequena mtenslda- Imprensa da Chancelaria Na-

A' (I b d BI
explanação que acabara de dito no interessante concurso

plcal1VIedlcllle real!:'.ad.o cm

I
C!f: em todos os casos. zistu. Paul Schmidt. ero u e e umenau

-. - -.-

C aI vesto 11, 'l'exa s. s li rg lU ,1 O iHyCubacteriumIeprae,
"''l'�I'>'J;;»>;ffl'7.=="",""""''''''"",,,",''''''''''W7>",,_'_,,,,,,,,,,",,_,,",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,",,"

esperança d.e que a lepn�,! microorganismo causador da D§IIIII
��"",:cu.====�=�====�====Z<lí:i=======

uma das doem:as mais anti- �
lepra. pertence à mesma fa- _

gas, pudesse ser dominada pe- míli3 do l\1ycobacterium tu- Dia a dia torna-se rnais e- dignos e merecedor d.a sím-
Io emprêgo do Nydrazid ! Iso- berculosis. Segundo cs resul- ��OTonrs D;u:rEl

vidente o impulso vigoroso I patia geral da populaçã,) 10-

niaz!da Squibb). 0_ mes,mo tados do Dr. LatapÍ e cola- IVI KM: .I!;;J que vão tomando as atividH- cál, cujos méritos constituem
medlcamento que tao eficaz boradores, pode-se esperar GRUPOf El'ETftICOf

des desenvolvidas pf'l.o Aér:l- <J glorificação dos sel.lS des1J-
tem sido no tratamento da que o Nydrazid seja o agen- J _ It J Clube d? Blumenau atrél"v0s POSo '.

tuberculose. te mais eficaz até agora co-
do trabalho patriótic;) € cans-

O pr. Fern�ndo Latapi, co- I nhecido contra a lepra, como P E ( A S trutivo dos seus mentnres e

nhecldo !eprolOgo e dermato- lo é contra a tuberculose_ ' associados, que dedicam o

logista mexicano. relatou sua,' .! UF.:( Ame j A 'fA melhor do seu esforço e da
experiência c:nn o Nvdr-"',zid, Fmbora compara�lvamen- I'I'U.. GUíj� !.t �lt.

. - .

t E t 1 U

I
sua dedicação emprt'endedu-

realizada em colaborarão com' t rara, no:> s ae os nidos, a s. Paulo - Rio - Londrina ru,
o dr. José Borba Rub·io. em epra e amda um problema Filial: Curitiba, R. C. de Car-

quatorze leprosos hospitaliza- ��ave em ��U1tas partes do valho, 126. Pela sua orientação di-
dos em Ivlexico City e Gua- h_undo, p .. lnC:lpalmente nos Repr. BLVMENAU, Arno dente e' o esforço lonegado
dalajara· Cada paciente reee- :�e� tropl_calS, .Segundo es- Loux, Rua XV Nov. n. 1306 de jovens blumenauense;::, o
beu 200 a 300 mg, diários por

tabstJcas. cerca e'e 5.000.000 • Aéro C. de Blumenau ver tra-
via oraL Este es.t�do foi

ge-I d�
pessoas sofre In desta doen- '

c:ando os rumos de um pro-
nerosamente auxlltado por E. ç.. grama de trabalho dos mais
R. Squibb & Sons de MexiclJ, -------

_

suhsidiária da mesma firma
dos Estados Unidos e pela As

sociação AlTlericana contra a

Lepra.
Em 13 dos 1-� casos, os 1e

promas subcutâneos e as le
sões do nariz e olhos, c:Jrac

lcristicas da lepra, foram re

duzidos, tanto em tamanho
<':01110 ('ln llúmcl·o. Em algulls
easos êstes .sinais desaparece
nm (flWse eO!llpl('tamente, A
lIi,:; O tratuwé'nto OS exames
lho 1:.tb(Jl·uturio rpvelaram a

rerltH:ão do núnwl'o dos baci
los tlVly;;;"bfli:l(:I'illlll h�prac)
prpspnte;; !lOS tp,'icLs inft,,-.ta·
·dü:4.
Fúi úh�el'\'ad,i a,.)PlI:lcl um

l'usn de recidiva d:'lltl'f' .}o; 13
tJ·ai.<...ins eülll Stl('t'''so. O dê··
elmo quarto ,'l'a um caso de
füJ"llW conllPt:ida cOHIO Jêpr�l
tuh�-;orC'ul�}sa, 1:lIfL1::1 1:(J�f' t[10
avauçada que i.i"ll1üssiIJi lilull
tI apl't'ciaçiil} do 1 ra talI1entl},
Nenhum dêstes padf'llh·s

apresentou manifestações tó
XIC&S graves pE'lo emprégo do
Nydrazid, e observou-se ape
nas na metade dos casos, a

reação leprót ioa ca1'a('tet'í�ti·
(;a, problema grave P fl'equen-

Outro flagrante da ma gllifica representação das Bo necas Vivas
Santuario em 1952. cooperou I Padre Vitor Vicenzi merece tunda tambem, todos aqueles
de

, ..
n:aneira elogiav:l em be- Ul1.1a. menção especial porque I qtie cooperaram em pról da

��.::.�c!o da construçao.." da no- fo� .1l1cansavel sob todos os 2·a Festa das Bonecas Vivas.

.. .

SlmO»

(A S A

Como já ,1 do conhecimen
to público, o Aéro C Ub'2 de
31umenau V",;i1 prest.md') us
sinalados serviços à ,,,,,da cão
civil brasileirn, instrujnt�(J

-

e

formando, touos os atlOS, n')
vale turmas dI' piloto3.
Iniciando sm:s aLvidr,dps

este ano, aquela patrÍótica
instituição já conta com o
concurso de inúmeros jovens
blumenauenses, del1.t>·� <)�
quais se desta0.lm os nome::: de
Igor von Hf.'rtwig, qu� i'cali-
3ará dentro l:e breveJ (Uas,
,€-u "solo" e Acary 1;;m',1'
n··dfovo. :-' -iedel Schillclle',
Marcos BOllil, Marcos Kluge,
Ivo Koffk� e C:urt V'J!l Hert
wig, sendo q[('� estes últimos
real;sarão pXélI,les ainda estE!
mês.
'----------1

I
..

f "d I I
.

III Noméado novo Agente
cerveJa pre en a pe usca arlOense�

I
do IBI!�:�!� em

Malte, Lupulo E Fermento �e!eeiona�os

"4 CAPllAL'

x

Artigos para

senhoras e triancat

Â1 ummas nov�dades em �f liaos na-
... .

ra o ve?âo, v. l., encontrará fita

Rua xv Novembro 415

CervejariaCafarinense S.rt.

Joinvi

Acaba de ser designado pa
ra ocupar as funções de A
gente do Instituto de Apo
sentadoria e Pensões dos Co-

. merciários, nésta cidade, cí
rr. Dalmiro Duarte Silva, que,
lIa longo tempo exercia aI'

I funções de contador na De
: legada da .mesma autarquin
em Florianópolis.

o'

I O sr. Alcindo Maia, que vi-

Inha exercendo interinamente
, mesmo cargo, foi transferi

\do para ,Joinville, onde já de-

I sempenhou o cargo de Inspe
r junto ao I. A. P. C. NUNCJ:l EXISTIU rGU�L

PARA
E C Z E M A Sr
INFLAMAÇOES,
C O C E I R A' Si.'
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.
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