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IA necessidade de coüperar
__=', A"is cU.'I.'.l'L:'l.UIUU,\NH

era AguapchY. na invernada do
sr, Geremia Luuardelfi, O Objeti
vo cotünado um só: repatrínr o

dr. Ensch na terra. Pensam os

paulistas qUe este homem é de
ferro, ou de aco: o stahlin brast
Jeiro. Ele tambem é feito de bar

TO, do barro da mesma terra, que
todos I'lÓ�. Supõem os paulistus. que
rI homenageiam faz uma semana"
'lue o diretor superintendente 'la
.Belga-Mineira é um Iuxemburguês
de ferro ou de aço. Sendo< um l,om

lamiulldo, o dr. Louis Enseh é

19unlmente um animal telúrico. Ele
srna II terra. Ele gosta da gleba.
l\': a prova disso é que é f32efidei
ro e criador de gado. PIIUlta e

erín
N�stas condições, corno deixá-Ia

\10 Inexorável isolacionismo tndus

lrial. em que ele vcgeta 11ft oito
dias? Nossa prrmetra idéia foi eon

'lidá-lo para se P"l" em contacto

S
·

ferid d
eorn a experlencin que se 1",2; em

i erlam (On erl OS pO ere(. 'Rio Corrente" e "Queluz", com a

V fflbricnção. de classes medias. Día-
..

S
C'utlda a idéia. num monótogo se

eX(ep(IOnal� ao novo 'upremo chegou n outro resultado mais sa-

'l fisí'ator-ío: trazer o cri�dor de Gyrs

( Ih N· I dE·
i! Nellores, do Vale do ria Doce e

I onsO O aCiona O glto do Vale do rio das Velhus pum
,

'" visitar uma invernada de qusren-

: Esludada a constituiçãoprovisória dopais �u;n�� ���t�;l�=h:.ep:::�e�;I�li���
CAIRO, 5 (UP) - Impor-j e veículns anfíbios continuam idêin, que só se poderia concretízar,

'tante reunião realizou-se ôn- lutando ardentemente para i "111 dois aviões: o de Geremía I"u.

à tarde e à noite no Quartel salvar milhares de pessoas I'
nardeüt e o "Beaeheraít nu dQ

General do Exército, sob a que correm risco de vida nas tenente Olavo Fontoura, no eêu

presídeneia do general Moha- áreas inundadas pelas íurlo- da Noroeste, Mas o que'Olavo pus,
med Naghíb- Ministro e oíi-, sas águas do mar do norte. Deus dispôs, í'azendo o contearto,
ciaís do diretoria militar es- Computas revisados esta noí- com as chuvas torrencíaís de sá

tudaram durante quase doze í te indicam que mil setecen- bano. No campo de Marte. a pís
horas a constituição provísó-] tas e setenta pessoas perece- ta civil ficou totalmente inunda

ria que organizará o regime Iram em consequência do fu- /la, Os aviões foram impedidos de

para os três próximos anos .. racão e das inundações, que mil' do hangar para fazer o taxi

Soube-se de fonte autorizada' causaram a rutura de nume- (; ganhar do outro lado, a pista de

que a futura constituição eon- rosas diquese. Teme-se que concreto, no aeroporto militar. Fre

tará com dez artigos, determí- o número de mortos atinja a tamos um DC-3 da VASP. c aqui
nando poderes excepcionais dois mil, quando se conhece- estamos. desde 1 hora da tarde.
ao "supremo conselho naeío- rem mais detalhes da tragé-] em Guararapes.

nal", composto de doze à 15 dia, Dois mil e quinhentos � Não esperava a população 10-

membros. ° Conselho terá o (Conclue na z.a página, letra E) 1 (Canclui na. z.a pàg. letra A)

direito de interpelar os minis-
tros, substitui-los, ratificar
leis promulgadas pelo' general
Naghib, comandante do mo

vimento da libertação. Por
outro lado soube-se que to
dos os oficiais, que desde o

começo CQ movimento, ha
viam sido comissionados nos

ministérios para controlar
lhes a marcha e fazer ligação
eorn o Quartel General, rece
beram ordens para reintegrar
suas unidades, ° Govêrno
julga que a comissão desses
oficiais não tinha mais razão
de ser, pois os ministérios e

renartíçõcs públicas foram
expurgadas. recrganlzadas e

a marcha do trabalho B:{tiÍ
sendo feita, agora, de marieí
ra satístatôrta,

GliAHAR!\PES. 25 - o Brasil

IOdo deveria ser assim, das cida

des às serras, das metrópoles aos

.munteípros. o que faZ' a maíor for

ca de uma nação é a sua capaci
dade de ser homogénea, de ser ma

etea: das peças. que fazem o to

üo, se integrarem umas nas outras.
No;so +cap

" hoje pela manhã

Não cessou o pel'igü dI'

Epopéia de civismo I
Propiciando o evento do segundo aniversário de governe

do llrefeitUl Hercílio Deeke, trouxe-nos a mente os flagrantes
contrastes que existem em matéria de política admínístrattva
em relação, aos verdadeiros descalabros que se observam em

muitas comunas do país, onde os interesses subalternos e

pessoais se sobrepõem aos interesses coletivos.
O atual governo municipal de Blumenau tem dado um

vivo exemplo de trabalho edificante e patriótico, onde os ho
mens públicos se identificam nos ideais de progresso da SU!lI

terra, honrando assim as tradirões dos seus> maiores, que ha
mais de um século deixaram um legado {la sua obra. de elví
Iízação, que hoje está. sendo reconsollãada através do espi
rito ele Inlcíatívas e do desllertar de eonseiêneía cíviêa. de
homens da temnera de Hercilín Deeke ou mesmo daqueles
que enlaboram na solução dos problemas administrativos. CO�

mo sejam os representantes da povo, na Câmara Municipal.
A realitlade da obra de recuperaçãO' administrativa: do

mrinicíplo de Blumenau transcende da conjugação de esfor
ços entre os poderes executivo e legislativo municipais, o que
evidencia a harmcnta de pontos de vista, equidade e justiça
na solução dos magnos problemas da eoletívidade, Dentro
desse critério llOlítico, governo e Câmara Municipal, destí
tuídos de .vaixões mesquinhas e nocivas aos interesses coleti
vos, vão, conso'ltdandu os alicerces da estrutura administrati
va do governo de Blumenau, cuja epopéla de civismo fic:ll'á
como exemplo à posteridade.

Novo impasse
do presidente nacional
Não sedão por achados os elementos do sr. G.Passos

surgiu na escolha
c/a UDN

<RIO, 5' (Merdlonal) - Conti
nua em fóco o "'50 do pres ;_:E:nt�

Imeaçado o' Brasil de
o mercado de café

perder
francês

l'ti-se a possibilidade, de 'l -,DN i�enlos do racionamento .. A :'vI3-
':" Minas la2�r o mesmo que o rinha pôs à dspostçâo três

-

ge
Estado do RIO, qu-i d,�geu o fr., radares 'da ilha das Cünrus ('0111

F' ano Kell.{ seu r:re.; dent e, c-::-' capacidade para tr"s mil nuilo
clu ndo do diretor o o xr. IU1JeÍl'o , \vattE.

-

d,� Ca!'tro, que pretfm:lh ser con· TROCARA' O CIN:E1MA
didato da UDN naci')nal A eL>!, PELO CONVEN'l'O
da Bahia está d sp05ta a ,;l,:ger o HOLLYWOOD,;) tUPI·.·. A
E" Clemente Mariani S(! 1 l'rpsi- loura dansar.na June Haver a

dénte, no sentido de ulI'fical' a nunciou que abandonará HolIy
ala autonúl1l1sta e c311u,tlalar o wood bl'cvemerite. para entrar

{'''--IH 'nistro a preside l' " r aeiu num convento e uNl;cal' o ),(,.,;to
r.�!:. aa sua vid'\ a Del'>', ']'al declara-

VOLTARAM A G'RE'· ção fOi feita atravcz dos estudio:;

VE SOLIDARIOS '\1 da Twenthie Fax, onde a e3ü,ola

OS COLEGAS DEMl- vem de completar seu último< �il-
TIDOS me, uma coméd a musical; e con

RIO,.5 (Meridional) - Qn '. (Conclue na 2.a 1,àgina, ll'tra F)
nhe'lt"ls t"ceJões da "Arneri('a

Fahril" voltaram à gréve flor

n10Uvo J ..t 'Je!uissão de �t:te t'(.:!1�,

panhe 1'05, como punj(,io pe�as
at infle .. tomadas por aqlj 'l�S 1)

npq ..�r (l:::i 1.1:1 gr�vc . .l\.n·:::l!�pn q1}�
po::;,sl�i.?t:'l o\.!tros nleios f''1''l. cnn·

seguir L-l��e:_� "\."oitnT ao .(t"'l_'LJDll"':> (p
demitidos.

,t

- --.......,.---- --

5 (Meridional) - Vrajan�
do pelo "Provence", regressou ao

Rio de Janeiro o diplomata Eneas

Ferras, vioe-consul do Brasil 'em

Paris há mais de quinze anos. O

sr. Eneas fez algumas declarações
à reportagem, ressaltando, entre

outras coisas, a de que estamos

ameaçados de ser desbancados do

mercado franc�s de café, uma vez

que outros países produtores, in
clusive as colônias africanas, vêm
fornecendo ca!é tipo superior. So
bre o consulado brasileiro de Pa

ris. afirmou que seu crescimento
é oexpressivo. atingindo mais de

um milhão de ;fran'cos por mês o

geral.
posse I) comandante

da Se)j;ta Região Militar

RIO, 5 (Merid.) - Discursando,

por ocasião do ato de posse do

comando da Sexta Região Militar,
em Salvador, o general HoracÍo

Oliveira Sucupira disse, à certa

altura:

"Não desconheço a tentativa de

traição ao sentimento cristão, se-

cularmente reconhecido pelO no- RACIONAMENTO NO
bre povo baiano em que, desgra- RIO ATE' 3l D:i!i

çadamente, se' deixara:rn envolver AGOSTO

alguns elementos das nossas for- RIO, 5 (MPl'idionaI - O (, ,,-

ças armadas, esquecidas do sagra- 5elho de Energ'a Elétr' ca de:i
do juramento que fizeram à Pã- be:ou o rac:onamento ·,i.a ,energIa

. '. ate 31 de agosto, prolbmdo a
trla perante a BandeIra N.aCI�na:", iluminação nos jOl!()S noturnos,

d: defender. a honra das InstItUt- inclusiv,? corl"da" '" cn7H1os e

<:o� .repubhc�na� at� :om {) 53-I determinado pun!ções. a�s traf!.s
C1'lflC1Q da propnlt vida, gressores. Só os hosp,hl;s F.;sír.o

LII1'1 DI

MAGNeSIA

COMPOSTO

Interessado o· 'eró em incrementar o

inlercambio comercial com o Brasil
ii

Novos ,planos do novo embaixa.dor daquele pais
\Ordinário em 11115sao .especial
�unto ao governo da Costa Ri
�a,

, Ainda não foi marcada :l

daia em que o novo represen
tante fará entrega de suas

credenciais ao presidente da
República. Isso talvês se ve

rifique porém, ainda esta se

mana, de vez que -:lentro dos

próximos sete dias deved.
chegar ao Rio de Janeiro, em

visita oficial, o ministro do
Exterior do Perú, sr. Ricar

país no Chile. Em 1951 foi do Rivera Schereiber, qt1í'
transferido para o

MéXiCO.,
desta forma retribuirá a vlsi

Em Novembro do ano passa- ta feita àquele país pelo mi
do a sra. Miró Quesada foi nístro .r050 Neves da Fontou-
nomeada em.baLxador extra- 1'H.

__
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dU·&eI4.

Hutra u
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:"flJNIDMfS- �H Editais - �OD'O&3BõeS'
FU H I I):N A� II tA ISindicalo des Trabalhadores nas !ndúslria$ de

atacade,
Vidro1 Cristais e Espelhos: (e��mica de Louça

e Porcelana, de Btumeftau
'E D i T l(t�"

P"lo presente EDITAL. em cumpl:ifri,;;"-Ú}\,O disp\>sto' no artigo 3,
letra -r' d.?5 "In�trucões" aprovadas pela ;POl:taria Mitil!ltel:ial n.o .(8;

I de 3 de abril de H152, COnvoco os associàdos dêste Sindicato' para a vo

tação no pleito para s, eleição da DIRETORIA, Conselho Fiscal e Repre
sentantes da errtidade no Conselho da Federação e respecttvos suplen
tes:

ULUi\IE':-'AU, 6-2-1953

C I, NEM A S
� '-. . �

Cide Busch ('ine Blume:nau
; '].;,a) ,NA TELA - TiM· HOLT - RICH}Üm MARTIN

EDWARP, NORRIS -::-:-i l\'tDVITAr em
rrR E N EO·.&.�D 01 D O

"
r

SEXTA-FEIRA} A'S 8,30 HORAS
Apresentação, em sua nova fase, do consagrado programa

tfM A R (. E L O J UNI {) R"

o SEU CINEMA - COM RENOVA:.ç4t) DE AR
PERFEITA - A P R E S E -N 1: 'A. : "

', .. Um bandido misterioso que faz cumpr-ir sua ,lei. .. Até
que TIM HOLT impede' a execução da sentença afim de im
por a ver-dadeira justiça! ... Um "FAR-WEST" vibrante de

f'!moc.õe� com, ,TIM HOLT,. o "C;0W-BOY" que ninguem en-

gana, nmguem captura, runguem o' vencet : . .
'

,

. 2.0.) NO' PALCO -, Programa "MARCELO JUNIOR"
diretamente do ,palco, cOl� ampla distribuição de brindes e. , ,

O GORDISSIMO "BOLO DO AUDITORIO"!
Musica! . .. Brincadeirasl... Piadas!,., Concursos: ...

Dinheiro! ..
"

e muito dtnnetro!
,

Uma noitada de alegria! Emoçõesl Hflarledade! e ... Di-
.nheiro! ';.

_
PÍ'eço ú'nica....:.. Cr$ 5,00,

Um emocionante relato dos horrores da guerra!!! Uma
história tão nov.a. que ainda está acontecendo!!! "MISSÃO,
NA CORE�IA" - Um filme de brutal realismo!!!

J
Preços de costume.
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ª ENCONTRA ..SE EM BtUMENAU O SR. KAREL �=
:: ROUBI(EK

"

'�.
- Técnico especiálizado em máquinas de somar, I I

=
... cu cu :U, =

_escrever e caixas registra deras,

Diplomado em Viena, Praga e Londres. =

_ Oficina à Rua 15 de Novembro, Edif. da Caixa Eco- 5==_

nômica - Apartamento 2 - 2.0 andar.
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� § �nllmllllnnllmlllilnmlllllllllllllmllll!U1I1UIUlllfllllllnllllJmlllmn:t
: Bolos Confe�tados:: N A V

==
...

_= MQDE.LO$ .t\�npTICQ�, PARA CASAMENTOS, : �=: I l A N O V A '�=:-::: kmV�R:SARlOS, PRIMEIR:A. COMUNHÃO' E· --

:: BATlSADOS '--,
" '

- L t P t
-

ª
-

...

__

0
A peARsTI!_" eD."..mcns .n.n!)r,OeÔpSORaM9oes ª===:'.�__ 'INFORMAÇOES COM SRA. MOLLER, �_I�_- �. L H "''' ..,.

Rua Carlos Rischbieter, n.o 480
.

, (OU lUZ [ AGUA 1:NCANADA
"

!====_.. Telefone. 1 �3'�O: 1 =:_==_�::II =:_�==_ S:) ....NAÚ· ::1 P}WPR�E':'lRIO Q�EM NÃO Q:I:ER _�=:"- VOCf.: E' QUEM ESCOl�flE AS CONDIÇõES
A" encomendas .devam ser feitas sempre

--- DE PAGAMENTO --- ==com antecedencia (mínima de S'ou 5 dias) ---000 ---
PODENDO CONSTRUIR IMEDIATAMENTE, APO'S =

dnmummllllllnmlmlmmllmlllmmnnUllnlmmmmmmUlIIIIU;� § A ASSINATURA DO CONTRATO §

S ª Af'nOVEl'l'El\l Os UVfIlHOS LOTES NO 1_:'.

ófre?:Ts'n'na Fé :� JARDIM CA'rARINENSE
_

_ INFORMA(ÕP·'. nu.i r . PE SETE'MItRO, 1893 ª
_

.

J -- ou --
::snrr', I N C o - SALA 3. =

- ' -

:':dllllllruujlllumIllIIUlllilUiIIIIUlllllllllmmllmumlJllmmmmlllll�-

lÚ: 'MOCA de maior idade, com

,
prática de serviços de es,çi-itói'i'(l,
dando-se preferência a quem fa
lar português corretamente e ale
mão.
:Apresentar�

, iBREITKOPF ,IRMÃOS,', :""-'-'-"-"�'�--�--����,

P. Sind. dos Trab. nas Ind. de vie. Cristais Esp. Cer, de Louças Pore,

1de Blumenau.

Wilfrido Waldem'lr Schroeder - Presidente.
-

.

só poderão votar os associados quites. contando mais �e G meses de

inscrição no quadro social' e mais de 2i anos, de ,exercício. .na profíssãe,
II menos que se encontrem nas condições previstas no art. 5�O § 2.0 da

C�risolidação das Leis' do' 1'ra1:mlho, matores da IH anes, sabendo Ler e

escrever, e que estiverem no gozo 60S direitos'. E;indicÍlis (art; 2.0 das
.. Inst.ruéões" ). ,

Os' associados deverão comparecer durante o' horártó de' f'unetona

menta' da Mesa Coletora, perante esta, munidos do recibo d!! quitação
da mensalidade' Sindical, ou declaracão do Sindicato para supri-Ia. bem
assim, para prova de sua identidade. com um, dos seguinte documen

t05: Carteh'u' Profissional, carteira de identidade. caderneta Militar ou

carteira de Instituto de Previdência Social.
,

O associado poderá obter' informes na Secretaria da entidade sobre

o local em' que deverá votar, sendo-lhe facultado examinar as listas de

distribuição de votantes.

Blumenau, 6 de. Fevereiro de 1953.
p, Sind. dos Trab. nas Ind. Gráficas de ntumenau.

Agen'or ROSCi dos Santos - Presidente.

FRITZ tOREMl S.' A� INDU'STRIAi
(10 E AGRICULTURA.
ASSElVrnLEIA GRRAI; ORtnNARIA

,

CORRENTE

Pelo presente, fieGm convid'ados -::s senhores acionistas
a comNarecerem à assembléia geral ordinária, a rea1izar-se
no dia -B de março d'O corrcllüi! ano, às 9 horas; no escritórió'
àesta sociedade, para deliberarem sobre 11 segui,nte

'

aRDEM DO DIA:
1) Aprovação dQ balanço e contas do exercíciO de 1952;
2) 'Eleição do Conseiho Fiscal;
3) ft_ssunios de interêsse social.

A V I S O
Acham-se à dispo..;ição àos senhores acionistas, no escri�

tório desia sociedade, os documen.tos a que se refere o art. 99,
do decrQt�-iei n. 2.627, de 26 r1.e Setembro de 1940.

Timbó em 27 de Janei·ro de 1:953.
,

FRITZ LORErZ - Diretor-Presi�ente;:

K . U E f:t N R I f H S. A.
AS'SEMBLEIA GERAL GRliHNARIA

:11.ínguem atinava' com a carga que
tfazia�il {'IS dois àviões. Foi surpre:':'
';a' para o prefeito Paseho'al Sal
�anp como pam o sr, ClÍnelI' Al
!neida que a bordo dbs aviões que
rtescéram estivessem um diretor
iibs" �Diarios AssoCiados». Bota
,6m.:sp. p'ara o aeroport@, movidos
:bol" um sentimento elevado de as

Sistencia: Não sabiam quenl deseln

)Jarcava. ,6' que lllovia uns e ou

Jtos, era o desejo de sérvir Que
:dmoc:o, p que Paschoal Salza�o nliS

(léu, em companhia de sua fami-

ORBEl\1 DG DIA: _

1) Aprovação do balanço e cóntas do eiereício de 195-2;'
2.) Elei�ã6 da Diretoria;
3) Eleição do C01'l$elho Fisc-al; .

, 4) -·P..ssuntos de interesse sociaL
, AVISO

, Acham�se à dis:9osição dos senhores acionistas,' na séde
'social. os documentos' a que se Fefere o a'1't. 99, do deéreto
lei n, '2.627. de 26 de setembro de 1940.

Bl:umenati, 3 de f�verej.ro de 1'953.
F. KUEH�R!0H � IDiretor-Presi_de!Íte,

ASS,EME:tEIA GER-A:L OR:li)INARI�
1ia�

'Iantill' o que mandou o filho :'.0' Peio presente, são convidados' as senhore� ·<l,cionist.a� 'des-
aeroporto de' Porto Ferl'eira como ta sociedade a comna'reterem à Asse:rr.:b1é'ía 6el'ul"Ordítíãr.ia,
1)" �ql!le vieram hoje ao aeroporto a .l'ca'1izar-se no dia

-

5 de ml:)·rço do corrente �rio,' às li!' horas,
de' ,?,uararapes, agiram to.cados ex-

J
na .séde social, à avenida. Aristiliano Ramos nr. 7,30, a'fim de

Clt!SlVamente por um sentlluento de dehbcr-aren sohre a seguInte'
.

wlidal'ij"dade humana. Conheçcm o <JRDEM D9' DIA', ' '

,

'
.'

vatol' da l,alavra eooperação. Vi- 1 ) Aprovação do Balanço &cial c demais dOClUii1e1\tcfs lle'�
1'a,l" uma aviãi:l perdido, só1to' rio ferenti:$ ao exercício de 195',2, e ratificâção dos atú's
ar, "m hus"a de porto seguro, em praticados pela Diretoria,
t�rra, Acudiram a dar-lhe auxilio., 2) Eleição da Diretoria.'

.'c'p��éam para prestar-lhe assis- 3) AsSuntos diversoS de interêss�, 3D,daI.
'

,

,tencla�' Se todos os brasileiros fos- RIO DO SUL, 2 de Fever:eiro de' 195'3:
serh éapazes de agiI' dessa manei- ERNESTÓ GUILHERME HOFFMA1�N, Dire'for-f?t'esidente
mi esta' nação seria um poderoso VITÓRIO FORN,EROLI - Dirétor-Oeri,mté'

AVISO A(;)S AtJI0N'ISTAS'
I' Acham-se à disí�oslção óos sçnhorel'i aCion-istai?" no' esa'ri-"
tório da sdciedàde, sito ii Avenida Aris�i1iarió 'R:àl'no,s' nr: 7M,
em Rio do 5ul, os dócument@s a que se r.efer-e p ,ar.tiogl!> 9.9; vl0
decreto-lei m. 2.627, de 26 áe seten'lbro de 19.4'0'.

RIO DO SUL, 2 de' Feverei-ro d� 195,3 ..
,

,

ERNES't'O GUILHERME HOFFMANN·, Diretor':Presideriie
VITORIO FORNEROI..I .......:. Diretor-Gerente

-��,.

EXPORIADORA (ATARINENSE DE
Comércio. Industr ia' e Agricultura

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

/',;
o sr: 'Edgar lIael'tel e S'l':l.
têm o prazer de participar

seus parentes e amigos o

contrato de casamez..tG; de
seu fHho· R0LAND, com, a

gentil srta. Rita 13aUlill,ga,r
tem.

SEXTA-FEIRA, NS 8,30 HORAS
_

Novo e sensacional ,:;l'Qgrama duplo, 'com 2 filmes de JH i
meira classe:

1.0 FILME --; ,Uma Iantastíca comédia musicada, da

Atla,�tiSa:E G U:'J(A ES J A
Com um verdadeiro desfile de astros do cinema nacíonat:
CRANDE OTELO, lVIESQUITINHA, MARION, EMIr..�

NHA BORBA, JOEL E CAUCHO, ALVARENGA E RANCHI
NHO, BOB NELSON, COLE', 4 AZES E 1 CORINGA, ANJOS
DO INFERNO, BRASILIAN RASCALS. CATALANO E muí-.
tos outros

2.0 FILME - LON
E �RETT KING - em

"M ISS Ã O
McALLISTER, WILLIAM PHILIPS

H,A ( O R f' I AU

i p �,ç,ã O
D Sr. R'ali Baurngarfen e sra,

, têm o prazer de participar
seus parentes e amigos o
ec-ntrato de casamento de
sua filha RIT.A, com o sr.
Roland Haertel.

Blumenau,

R i t 3, e R 0' I a n d
Noi vos

30 de Janeiro de 1953·

Escreva detalhadamente par.a a Caixa Postal '1 9 I, 2, .

-:;:. São. paulo. - Junte envelope Stlllido com �ndereço.·
Nao utllise reristro para evitar demora na. retirada, emhorazlu improprIo.

'I,-;'raqu-;a-:m�era'�-'lfil'm�,' o., h"á.tOR fá correntes de

II VINHO CREOSOTAflO I} ,ue June Haver 'pretendia ahan

I :3n.VEJRA
. uonar IIl11a eaJ'�e�l'a '[U>; I_he UI'.';'"

gUI'a\'a um "alano de tre3 m:1 e
------ ------'---. (juinhf,lILo:; dólares ou set"nl [r,

t mil cI'UZf';rOfl pOI' "emrtnn.

..

Prepare'
,O tlltUfiJ, ,de

:seu�,!fÜho
. _ti '- � " ,','

_.
•

i..--------------------------�

, G I
A (ib)uta L;';�Ú marcada

. . para às 20,00 horas, tendo
defensores; aluda .'DÚiS lê- como "aperitivo" interes-
vando-se em conta 'lue I r ' l'

'

,

'

,.

terão a seu favor ) lia di- sente disputa entre .JS
,

,18-
( c n 1 •

t d d . t di
cal'> de caml�o e torcida. I pl�an es a. _ua!;. ra lClf)-

nalS agremIaçoes·

peruana.
Oútro homem de negócios

por l<:1,h:n eú'tre'vistado, ó ge
rCllÍte da Internatiomal Macri
nery Company, salientou quê',
pai-d se auíne'uUrr a· prbdJção

Pelo nresenÍ'e ficam convidados os, Senhores, Acionistas agr:ícola' "devem ser moderni
desta Sociedade nara comparecerem à As'semblé'itl, Geral Or- zados os niétodos agrícolasdinál'ia, que se r!7alizará nõ dia 20 de março dé 1953, às 9 ho-

ras, no escritório da sociedade, à Avenida Get(llio Vargas, com o uso da:. eletric;idade e

s!n., para deliberarem sobre a seguinte '11� equipamentos,modernos".
ORDEM DO DIA:

, sria companhia dIstribui
1) Dis�ussão e a,m:ovação .do B�lanço e conta' de luc�()s e Chile os produto; da Generalperdas, relatoDo da dJl'etona e parecer dó Conselho

.
_ "

.'

Fiscal referente ao exercício de 1952· l'Eletl'lc e se especw:hzou
2) Eleição do Conselho Fiscal e respectivos suplentes. Imercadd

rur'a!;'
:n Outros assúnt03 àe inter�ss�.social. �, Pélo �ue tenho podido QU-

.
, A'\'ISO" ,.

d
'

. " .• , '. 'J'
,

,; ,..',,'.' Ac�am-se .� djs!)O�i�ão dos Sélh�res Acionistas, l}B séde V:,l',_ o prog::aI?a :. OrganiZ�-
,

'

.,
-'

.

1
soeml; a Avemda GetulIo Vargas sin., os documentos a' que

l,çao
de Alunentaçao e Agl'l-

Não ,fez .11.1al que .rec�udesce�e.a, t�rtutra, pois d1!s. ra'zões 9:ec, ,se.l'cfere o, art. 99, :10 decreto�Jei' í,l: 2.627, de 26 de setem- �cultll1'a <las Náções Unídás
:fendlda� 12U c.or;ttraruld�s.velO re��lp+ a �l�reza de um.a bro de 1,94(): ,

'

' .• ,
"

, " ,

.
' des !'tou realmente mais,collclusao: o ens100 proflSslOnal'preclsa da oilema, como a oÍi- Tlmbo, 5 de,ievereu'o de 1953. "',

pe
.' ,0_

cina deve atrair e desenvolvsr'o ensino profissional. JUr,IO JACOBSEN - Diretor�Pl·esidente. VIVO entusIasmo no etnIa·
.

'. -
, '. �

-'JOFO�CIL

tf fchfi"Ó�o,
tônico

nerv.inQ -te

muscular

•

Um produto do

LABORATÓRIO UCOR
,

DE CACAU XAVIER
S. A"

j':_ - - - - - _:.. - -II

8
t�l'.n e o armazenamento, pro
CeSS�lluento e distribuição dos

'gên'eros alime'ntíciós:
COll'lO um exemplo típico do
pi'ocessamento e distribuíção
de Produtos' à'lbúenticibs, ci

tou a cast;) do' moderníssimo
:frigorífico para peixe, irítei-'
ramente eqUipado pela Wor
.<j:hington COrporatlori, reccn

teTh1ente inaugurado na capital

HERMES MACEDO S. I•
PRECISA

Técnic'ôs de Rádio
trabalhar

B a I c o n i s I a - Para a Seccão de Pecas de Automóveis da Fi
Hal de Msringiá, possuind'o conheci� entos do ramo.

Correspondente 'Pata trabalha'f n'a Matriz em Curi.tiba. E' ne·
cessá rio que p ossúa amplos conheci mentos de português�
redação pró.pr ia, dando·se preferência a: quem saiba' e possa
redigir corresp ond�ncia em inglês .. � (Him€u sal,3rios.

Diri@irQse por carta à Caixa Postal "BS" em Curitiba, indicando
fonfes �e refttrência, salário pretendido e dados pessoais.

Dois elementos capaci tados, sendo um para
em Curitiba e outro em Maringá.
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cepcionante, nunca antes attn
gidá, E' mesmo ineJfi'lpre'e�si7'
vel o que está se pàssando
no' setor amadorista'," sande
íernbradas com saudades pe- Estamos ainda 'no ínícló=dé
lo público espor-tlvo. da cida- adeptos do' esporte' "amador, '1953 e .uma: vez maís reno
dade as memoráveís jornadas os quais, 'ào' invés de: constl- I varn-se as esperrmças quant�
que' tivemos' em tempos' pas- tulrern o ponto de partida pa.,. .. j'

ao total ressurgímento: dos
sados. A não ser nos cam- ra a programação de outras nossos esportes amadoristas,
peonatos oficiais; os 'clubes ccmpetlcões mais, sofreram. Segundo se propala, -darâ a

não se animam a preparar. SOl�lÇão de continuidade, inex··1
Liga Bíumenauense. de Fute'

suas representaçõês de bas-' plicavelmehte. Diante d� fal- ból uma subvenção à L. B. A.,

queta,' vO-lei-�óI, at:et�smo, re'l t�· de inte�'esse d� �e�ls: fili:a� hiím de que esta p�ssa realizar.
mo etc" salvo rarrssimas ex- c.os,·a errtídade drrIglda- pelo novamente boas disputas.: des-

• •

, • ,
�� , o � �. • •• .:.'

•

•

calendário desportivo para a

:lemporada Ue 1953, o qual é c

se'guinte:
.

'Feveréiro"7 e 3 -- Primei.'
:ra Competição
h6 Campeonato B"rasilei-ro

>�\.tletismQ (Masculino t Fe·.
gád�,:-:;, .� quem conhece rca!tnen, !minino),
t� fo6lball sal.f:rú fJU� I) D"(1i i? ! Março 1.0 - Segunda Com'

ceqm'e!;. ainda (IUÓ não

res, Corre 08 no minutos 'e dá' el11

profun{l-'diÍde cada. p(l.sse de co·

lhe!'. S,':u gean'_le defeito, se É

qu� isto �eja dc:f.Ú(J, em opinião
pàrÚculal': {; o de jogar' perfeito
dei;l3.is� Colore derpais sua, jo'

- CampeÓitato'
AtletlSnlO

. (Dá

1:0 a 7 _ Tor
neios Regionais dos Grupos
Escolares - Atletismo, Bas

�luetebol e Voleibol, masculi
no e feminino (Da <::ipital),

14 - Inicio dos Cámpeo
'.
de. Voleiból,

um assombro, A'nda ,tem

qt:ebra" um chute que

:petição Preparatória ao Cam
:'Jconato Brasileiro de Atletis�
�nn (Masculino e Feminino).'
Abril 1.6 _ Inicio dos

C:i1l:ípeonatos Regi'bnals de'
Basquetebol, Mascu"lino, Fe

e Juvenil. (Da Ca-
20 _. Troféu "Joinville"

Z.a Série - Séde .� BIll-

Ipojncilll, Il .�st.ah):l i.�p � g,;n.nde ·menau.

ll"l OÚ'túbr� 4 - Troféu "Join-
.

'"

J Maio 3 - Campeonato Re-
.

ville" - 3'.a SériE: ------:- SMe -

<]u:lnio

I
gional .Juvenil de Atletismo. Florianópolis,

prEciOSOS. '.' •. (D ... Capital). 18 - Campeonato Esta-

Qu�n.do :.ira'e o compass� com
.. J�m:,�o,24 -:-;- CO�fjc;Ií:I da 11'0- ,dual de Ciclismo - Local -

li eleg-ancia. de Fred Asta:r(; :l gUêll"a. Florianópolis.. . "".

bola não 'rCBiste, cai 'bób3. no 11 �! Julho 4 e 5 - Campeona- 24 e 25 - Campeon:ÜJ' 'Es-
gr"n(h� ",10 mág-ico da lleJo�:l•. '! ; tos Estaduais de Basquetebol, ,tadtial de Voleiból ___:: 'Màscu
"k aí, faz !l C:íH'navaL

.. ! Masculino, . Feminino, Juvenil .. tino, Feminino e Juveriil _

Telll !Im fcott:1l1 p[,_s�O;ll (' deq-!.� Infantil, Lance Livre - 10-., Local - Brusque. .'
Cc.-,Cê!'\'.lTli". .

Irai: Blumenau.
.

Novembro 7 e fi - Campeo ..

"Vi," a.' jogáda com :m'teccilên- 15 a 30 _. Campeónato .nató Estadual dé' Atletismo -

ciá: e adol'á fazer visag:clU, Dal'. Brasileiro' de Basquetebol - M:lsculirro e Feminino _ Lo·
J,lvenís: cal - Flórim1ópolis.

26 - Campeonato Cole- Dezéinbl'o 12 _ Eliminató-

:gial de> Atleíismo (Da Capi- da Corrida. de Sã;)· Silves-

;lr:]). _ Local � FlOl'ianópo-
Agosto

("> h:Jll1e!"il

·segue:
"Ao eil!lejo dê' sua. p6i;!e

o' clevado posto de' mál1d:ht."r:o
do nosso futeból, apres:'nto
meu nome e ';io nO::50. çlritre ·efu
;;Ívas' congt;atulações;. na. :certul3,
de que melhores dias serão pl'a-

Vale do !tajai, através' ü OI'Í-'U

tição criteriosa do ilmfLi·c e nNI,-

Saudações. CaI'los Renaux Bau

do C,Á.·

CONViTe DO BOCA
.

V AS(Q
RIO,

bolacamp'eQnatos catarinense
Juvenil Infantil e Lance

Formado Pela l!'ai:uldade de Medicina da Uni-
. versidadé do Rio de Janeiro

, Professor Catedrático de Biologta da ESco-
. la . Normal Pedro II

Assistente do Professor David Sanson
Chefe do Servi90�Otorino do Centro Saúde de

.

.

.

Blurnenau.
"

Ferna�1flo'Heusi
Diplomado pela FACULDADE NACIONAL
DE MEDICINA, da Universidade do Brasil,

, .' Rio de J"?'neiro
Ex-interno detivo do' Servico de Otorrinola
ringQlogia dO Prof. Dr. Raul David de San
son, Ex'::ássislente da Clínica de Olhos Dr.

, .

Moura :Brasil
.

_.0 ....._.__ .

PARA DIAGNOSTICO E TRATAJ'tlENTO DAS

Molestias-DE OLHOS" � OUVIDOS
NARIZ e GARGANTA

f:ste InStit�t6 E�pecialisa!l.o está i\:l:agnÚiç�- ,

mente l\:iontad� e Instaládo com a :mais
Moderna �parelhagein'p'arã todo 'e

.
.,

Qú'àÍque't '1'rata�ento dá sua
.

especialidáde
Todo o seu' Instrumental tol Recenteme.nte

Adquirida e Impoçta,M ,d,l! �lÍf_ça'
Alemanha e America do . ,"

Norte.
".. "

. o" "

-'--"..._-'-'
APARELHO MODERN'O SI�l\tENS PARA'
DtAGNOSTICOS EXCLUSIVOS 'DE BOEN··

ÇAS DA CABEÇA.
. .

. ,

_-* ..._'--

__
u ......_-_,

..

Gabinei,e de Refri:tão.
PARA' EXAME DQS-OLBO$
(EQUIPO-BA.USm�-LOMB)

I'ARA RECEITAS DE:,()!lU.·W� E
" RF.SPECTflIO CONTROJ,I�

,

DAS LENTES RECÉ1-
TADAS C1VERTO.

METRIA.
Microsc6pio binocular - Lámpada de Fen

da _ Peri!netro).
-_

....
_-

Gabrnete' de ' Trauma lologia Ocular
.

EXCLU.sIVAr;d�NTE Flui!.. TRATAR Aci
DENTADOS DE OLHOS - EXECUTA PERI
ClAS - CONFECCIONA LAUDOS E DESl\fAS

.'

cARA'SIMpVAD�RES.
___.....__: ;

" H o r a r i ':0:
Iltstituttrfuncionâ cfe manhã e á tade'

. ,

INSTITUTO: 1232

Rua N'15 �� CV., 1135 -1-, 3�àar
TELJÚ1'-QNÍl:S:

'"
.

·RJ�stj)ENCIA:
Dr.TAV�RES� 14Gl
Dr:'"flEUSl'- 1074

lO (,ADO DA .CA;IXi\. ECONOMICA.

. ,B1U'MENA·U

Livre
-já se submeterem
tes preparativos. realízadora. As datas desrg

nadas para a efetuaçâo elas

referidas competições silo as

. 'o 4 r: 5 de julho,
'T'arnbcrn nesta cidade ·ter:'

lug 11' a 20 de Setembro a 2,;1
';éi íe do Troféu Joinvile. cer

rame idêntica ao do Troféu
ÜIUll1el1Ull, dividido em ires

União I"PaJSBodú �e .. Orusque - a sensacional
pelgjB marcada para domingo proxímo em TIm�ó
.' Cotejo que deverá: Apres!lntarl nrentados e .espetaeutares. seI�á _. ,à',tarde na localidade de Timbó.
um transcorrer dos mais' :1110";.- t levado a efeito d€-pois d amanhã ;i,uah'do o União,' um, dos bons

.

". 'i.'·, .'. ê
. '�'ua(hos que militam no f'uteból

:da Segunda Divisão, receberá a

:vlsita do Clube Esportivo. Pay-

Segundo consta no Culen
-Iár io da Federação Atl ét ica

iCat!'ll'inensc, Blumenau. este

3.110, será sérle pela scguncla
.vez. dos Campeonatos Esta
::fuais de Basquete Masculín c ,

Feminino. -Iuvenil e Infantil.
::! de Lance Livre, Lembr-a- :lapas,
mo-nos perfeitamente do êx i- Corno vemos, além dos cam
to absoluto' alcançado pelos r peonatos regionais: outros de

�crtame� �LU�·ig.'l-verdes �e�-I carater inte;mtmi;ipal .
terão

sas modalidades que aqui U- por local cidade de Blumenau,
�eral11 l_ugar. nos anos de 50-1 o que muito alegra o piÍblico
»2" E nao podemos, de forma local. sempre sequioso 'por
alguma, fugir a este compro- i bons espetáculos.

'

.. Emoora. saiba a torcida que 03

muto Brusque-sédedu proximo
certame estadual de Volei

'de Prof:ssionais 'da L'ga Blurne

nauense le Futebol. ficando di'!

I pôsse da inde3ej:Í\'eJ "Jante rn '

nhn ", .;; indisfal'('.:í'l'el o interesse
j e a expe.ctnt.vn

'.

que cercam ü Brusque esportiva, no C01'- do>: maiores centros esport í

apreço, pois o time 'ente ano, tambem terá o en-
I \'�s de Santa Catarina, o qual

ainda conta em sejo de presenciar um acon- nao pode nem deve ficar. a-
tecímento que por certo terá 11 cio ' t' 1 dsuas fileiras com (,l,mcnros "'" .1 I a espe acu os essa es-

'destaque no associa.tíon do Vale enorme repercussão em todo péeíe, pois lá militam despor
do Itajai 13 cujas virtudes téCl1i.\1I Estado. E' que a vizinha ci- tístas de valor indiscutível,
cus uma vez mais ostai-iio ii pro- dad_e foi. :s�olhida �ela Fede- que sabem prestigiar as: grau
va no cmpo lgu.nt« am '"loso tl.: raçao Atlética Catarínenss pa- eles Iníciatlvns. com os quais
domingo, ra ser séde do Campeonato se procura incentivar a prá-
O t' I ,,;,.o, ,', '.1 lIJ·j·l'lnj·.

Estadual de Voleibol Maseu- II tíca do desporto em nossa 1('1'-:; 'ln JOen�t:s: _ 1 C

. "tO, Feminin()..e'Juvenil. 'ra.ra vez qlll� �I! def,'<)l1Iam ,("0111 uni

)'Onze dI' pl'oC�;�ion'Jis, .),Í, lo:tiio Aliús. Utve-se dizer que foi O C (,1't:1111 I' caü'l'Íllt'IlSP' de
habitu:,dos aos C0I11pl'<JmiBso:� de elas nl�<is justas a escolha em I v:,ki IH'éÍ lugar nas datas de

res]1onsa,bilida'Je. tendo oprf'<;'o, pois trata-se de· um ,:4 c 25 clu ml�S de' Outubro,

���:��:�:�rÍ)�:�>��'Cl�,�O�;�Ct:;.�,�:'�� ,'N� pres I·deOClllla' por al�OUnSsr,," I adem, (.om "" .. tI (O,,,I1 ...0! ii

i�,:;;:::���:::':�:,,�'::':�n::,;;�ld'·lI!las O sr Nestur Cheffe"r"

dorlL v lól'i::l. con!" !1,lo. í, t ,-u·o, !
' .' ,

.

com o jn(:�l1tiv? lte sUa lll!llle� ),..:'., Em vidude de ainda t:ncon-
". Após' o merecido descanso'

legi'H) de. f::ll:.", Um :'Y'-l1:;:') )JC�\j" � tral'-�C Clll gozo de férias, na! (jUC está tendo. o prestigioso
co devera eOll1p�I"'éf.J' aQ e�;ta(h� I, PI'al'a d" C'ln1bo-l'j't'j O sr Se I dns t· t tOO I' ..

L' , •
-

'-' por .IS a J]ucano (ara 1111'
unioncll,ge poiil a lula reu"" uma I b:1SliUo Cruz, novo presidente ,'., , . .., . :-
�"' l' c "'C, . � O" � 1 I

CIO •• 05 seus tI ubalhos, pIOCI.1-selle (L "llu l/O!> lao ::l �(,.to ((1 da Liga Blumenauense de
torc.'dol·, devI ndo sr- com;t tuj,' rand,,' �ol\lclollal', c(,m .a úju-

Fukbol, c�tá sendo substitui-
!mma. autênt'ca festa espol't.Wt, I da (le todos os seus compa-

�,�inal',' do interinamente pelo sr. Nes·
,

.. '_ , ".
, ., 'j,hCll"OS c agremiações e.m ge·lO!' Scheffer, u. qllem c:mbr'

I'. nus rece:1tes eleições a vice- i {a!. os problemas que mais de

pl'e:lidcncb. , I �-'{�l"ÜJ afebm o fnlf'bnl local.
.. ,. Str1'WA§M 5' R7E--

tenha mais um ródio G ..E em �asa!

E qume certo' Que olguém do família

.Ienha· pr6(erênc;o por OL'lro oi ração rodiúfõ·
n.ca exatamente 110 horóriu de �eu programo

favorita,". Isto ocontece Fr�QuE:t1temente.,. Re

�olvo O problema levando pom coso um novo

.odio G·L· tste mo<;(elo é um dós mais atra

entes e de maior' çapac.dode do linho
Genúro! Eledric para 1952� t: um aparelho co·

POl da �ati_:;fo:zer a todot éS SUO$ Eoxigêncio:> •

.Allo· Falante pesado
de 10 polegadas; Diol
.'ertico/;.9 v6lvulas CE,
(om funções múlliplas;
7· fóixos de ondas mé-

..
dias e curtos, senrJo 4

ampliados; conffô!e dê
tono/idade em 5 pasi,
çõe,; ligaçõo pera fo

n09ro(0, com 'rep(oâu
.;50 de oiro lide/idade.

Tl!NHA MA!5
UM RÁDiO,

. filmes· e' máquinas fotográficas . das
.. Nó.. Ihores qualidades .,., ..

RUA .15 DE NOVEMBRO,- ,. NR. 1.436

(Defronte ao, "(ine Blumenau")
•
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Medida das mais acata- CiC:121 disputa, onde o p=r
das, sem dúvida alguma, foito domínio de bol.. dos
foi dos mentores da S. R., rapazes joinvilenses. a lia
E. Ipiranga, em eritabolar I c;o à sua' impecável tôcnica,
negociações no sentido -:le, sem dúv.da alguma será
trazer até nossa cidade, um espetáculo à parta.
uma vez mais, o famoso Também o Ipiranga S2

G.\R_lNTiDO
� UlI1.\ GR.'l..NDE

"five" de basquete da S. encontra em bôa forma, tu-
D. Palmeiras. de .Joinvile. do fazendo crer nue dificil

qu� tantas glórias têm

con-,'
mente serão hatidns, seus

quistado para Santa Cata-
(Conclue na � a pág ina. ietra Gl

rina, nessa modalidade

es-j
.

__ _

portiva.
. s.Assim C oue. O brioso

erIQ(Juin teto elo P;hlleiras �. :.ri\
pela Frente depois de ama

nhâ Ú noite, na quadra do P d '

Ip:ratl;�a, .em Itcupava ,Sê- O er OsO
C�" oiS ddellsores das c.ucs

branca e amarela, que, S2' D 1
- f· t Iquiosos por uma reabil rta-

..

ec araçoes ei as pe O
;,:ão, tudo envidarâo no sen- DON'"

�

(UPI N d
.'

d verter em um bloco d I ti d
.-

t oríen-
• re , n - o pa- pro uzrra lima gran e mu- po ero- ivas a uniao en re o

tido de apagar aquela má lac!o de Schamburg o secI'e-1 danca revolucionária e termi- 50 e indispensável à comuní- te e o ocidente".

atuação que tiveram frente ';íri) norte-amer ícano John nar» nor fazer com que a dade atlântica e ao mesmo Eden e Buttler irão

<\ mesma equipe, quando Foster Dulles formulou à

im-I
unidade substitúa as rivalida- tempo pode criar lima atra- Ui.S Estados Unidos

prensa as segulntes declara- des nacionalistas". ção que conduza à pacífica
jogando em Joinvile, foram -

ó
união da Alemanha. O chnn-ç0es: "Nessa forma e

" -

batidos espetacularmento , ! � nessa celer Adenauer é um dos
....Vimos à Alemanha i,llar, forro'). poderemos deixar pa- ais , t d t d! tDaí se prever que en-ir- -cc I . Ad '

;

tra: r. 1 t ta-o i m I" ctes aca os es a IS as

_. �,.'.',', :
pes .. oa me!l!e da sr. ena�,�r ra raz �s u as que cus-

europeus que viam estas pos-
me a..sistôncla deverá es- e outros Iídercs. Estam�s vIs�-1 osas foram no passado e a- sibilid2des e i�em sido práfí
teu' presente na quadra i lu-

!
tando e1_da Ul1_1 dos seis par- vançar para uma pujança que,

minada do Iulranza [lfhn S,<'f; .('onlllwllüWl, slgnntár-íos Ira1;" à EUl'ojJH uma grande
_

•

• "'"' , li') trai 'Ic!:) de dr-f'csa t!llr(,- ·ri'.!lkSa espír.itual e material.
de presenciar esta "0ilf.;�1- !.Jéi:-L cru.', Ikfrt )H:�..,�:l o!)inii'i). A�!=.i!tI �L gUl-'crV:J J)o(h� se con-

Vêm aí
Troters»

- .__ - --I

os «Globber
Joinvilenses

SERA' Sf�U ADVERS"lRIO
--DA S. R. E-

NESTA CIDADE o FI\" E
IPIRANDA ---

tetro para a ínsra.lueão da Campa
nha pela Formação' d� uma Elite

f<"'oi sem dúvida um acontecímen- �.a.c�onal. l'ode-sl· dizer que o pa

te dll grande ímpo rtancín o atmo- t r iô tí co movimento, lançado nesta

ço realizado 110 Copacabana Pala- c:tl'ital e em São Paulo, com re

ce, que reuniu figuras as mais de s .. 1 pe rcussâo em todo o lfaíS'f, sob os instalação, a

---�------- o

A Eur'opa
Para A

Co'nvertida Num
.Comuni dade
sr .. Foster Dulles

Eu
a

. ,

lmprenSQ
Dirigiu o sr.' Dultes um

.

apelo ao �demães
BONN, 5 (UPl - O secretário

de. "Est"do J"ohn Foster Dulles, di

rigiu um apelo aos alemães para
. que ratifiquem o pacto do Exérci
to europeu. Em declaração formal
à irnp\'ensa, Dulles frisou que lima

"Em'opa oeídental poderosa e uni-

Exigencia que se impõe comosolucãodo
prOblema da saúde escdlar da cidade
Necessita o Centro ·de Saúde de uma camionele
Conrorrnc nromctemos na '1Cl que aquela instituição con- 30S domid1i:s onde se faz

edição de f)nll;�l, pl'os::;e;�lli- I 011'" par:.r. a ,�oll1çà') das pro- neccs3&ría a sua visita. Eis
m05 hoje llJ rdatu das atn j-

\
b!lmas sanitúrios desta cida- porque não deixa de ser ra-

dadcs assistenciais do Centro ,.:Ie. zoáv�l e justo um apêlo aos
_�

de Saúde ele Blumenau dll-, CL:mpre saEcnbr. mais noderes comoetentes no 5en- , \

rante o ano de 1952, cujos I ,moa ve�, que f) Centro de tido de dotar aquela casa de!
. - .

serviços. como já dissemos,' Saúde (le BJumenall se res- saúde de um veículo, preen
vêm próp�lrcionando benefí-I.;ente (ie Ul11a carnionete pa- chendo assim uma lacuna que
cios proveitosos às populações ra o transporte de escolares há muito se faz sentir.
póbres não só de Blumenau, I àquele estabelecimento de

I
Eis o relato do movimento

�omo tllmbem das loc:tlida-j saúde. o mesmo sucedendo do Centro ele Saúde de Blu
des vizinhas, o que vem evi- no que diz respeito à condu- menau, em continuaçã'O ao

denciar a Íhlportancia do pa- não d') enfermeiro visitador número anterior:

Vitoriosa a camp30�a em lavor· �a,������f{i���!Pf��i��:
conslroca-o �o Islllo �os 'el�os

HaçãJ, 26C; Re-Instalação, 24.

.�

Servico de moléstias �

Entre:..
Sociais

Neste serviço foram inscri-
Já se tornou vitoriosa a fe- mais justas. tos 226 e atendidos 4,031. O;:;

liz cam�):::nha humanitária pob ('(l!"iSsilo arrecadado- inscritos foram assim distri
que o Rotary Clube de Blu-! "1 da campanha fomos infor- buidos: Sífilis tardias, 48; Sí
n1enau encetou, l1a tempos. ma(,03 SuUl'" o movimento da fiIis recentes. 46; Gonocoque
nésta cidade. em pról da nlT2Cadaçã) feita até, agora, ria. 2 cre:mças: Idem. 89 adul-
construção do novo Asilo dos wC' é a "eguinte: tos; Cancro mole simples, 15; "QUAIS OS DEZ MAIORES DO CONGRESSO' NACIONAL?"

Velhos. cujo movimento, de

I
QtIJlli:a já arrecadada: - Cancro m')le complicado, 18·

início. foi acolhido com ge- �rS 230.312.00: Novos dona- EXAMES

r<ll simpatia pela população !íY0S: Bco. do Com. e Ind. de Lu!?s enviado ao Lab:Jra1ó-
local. múrmente entre a in- ;:;:'ão Paulo, 1.000.00: Werner rio Central 768; Urina, 142;
dústria e o ccmércio. cujo au- r Trillrnann, 500.00: Anonimo,I

Ducrey, 12; Gonocóco, 65;
xilio tem sido (lOS mais am- 13!),50: B('o. N:Jcional do Co- Treponet;1a Pálidum, 1.; Exa
pidosos. concorrendo !lara a I mércio. 3.000.00: Cofres PÚ-Ill;e. �e pele, �42.!. CuratJ,vos de

campanha. em tão boa hora I bliüC)s nas casas comerciais, slflhs, O; InJcçoes ,aplicadas,
encetada, corresponda à sua! 1.:206,30; Juras auferidos, Crs! 676; Consultas feitas. 1.224,
finalidade filantrópica e das:!) 75,20. I

LABORATORIO
Exames de urinas, 775; E-

---- ---- '-ome de escarros, 99; Exame

Pruz,d� de Recu�erg�a-o Moral l�� �!r�:�r�4��!;;;!��t���f:�:�
b uUu U U II

r 'onema pálidum, 3; EmMibs
li Ducey, 1; Outros exames, 14.
Wantinúa na prox, edição)

A recuperaçã" J11Gral ,súmente poderá ser conseguida
com a elevação de; cara ter do povo em geral e com o cultivo
das l11e1ho1'28 virtudt's; com o incentivo da economia e boa
aplicação do dinheiro; com a compreensão perfeita dos direi- ,

tos do homem e slIa� obriggç[ie<; com a humanidade. e, cam o

Illlais prOfundo 1'es!1cito à ullidade nacional em torno do lema
·��runcPro�9m". .� ���� � � � _

------

Todos as grandes nações ela antiguidade cairam, em vir
tude do relnlixam2Illo 1110r<:ll elo DOVO e àa falta de fibra de
Sl-US rci" ou governantei',

.

I
O Brasil l'stá numa fa"e de suma gravidade e precisa

do CSlOl'<,'O ('on iugac!o (I c' torl':s os brasileiros e estrangeiros
am.igo;; du l�r:t,.;il, s. m d;"tÍ,\I':\;) ele das:w ou crença, q\W te
Ilh:.!ln p(lr 1tnnll l 'lIH;] vid�, 111 iI e hOl\p"t...

CUOP('l'<� 11a CI'll7.aà" ,tro RI r:llppraçEio Mora! l\O nos.';)

povo (' (l'i l�l!�,"; ..j pai,.;. pc·1.! tl"pl'PIl��a (' pdo rádio; Jlas CiWO
bb!. ná:1 19r1.�Jas (1 Bas �'It·jl·d�,j_h-:.[�. pO!, p�1ht.\ �·a5:, por atos e pen
s::lltwntos; Pl'"it1üv-c-nn", l'!l nU'rli,b ti .. !��,.'s forç:ls, guerr:l
3f:111 (lil�H·kl.

Ç;ONT�1A 'ri ("rli l"Ul,c,'fiü II:, rllod,tltlf! e rbs familias;
CONTH ,\ -- os e:,pP!;'I(,lllns inl[)l'�ljs, "évístas ]Jornográfi"

(-:;;'; t' ilJslílU!(';r" d" llivol'ciw
.

C,O"!,!'1'fU\. . o,..; fjflS:J<'l'diC'io,; de to(b fi 501't(', de !J('IlS, clt'
lnalenals. c]fl g['Ilf'l'OS alimí'l!tlc:i,J:; e dillhuirO"

CON'l'HA - - a <'OlTUpÇÜfJ l' vl'nalidnde de chefcs e fun
eionúrio:; ti.! (:;:.W!J\.'!(·t:imelltos públicos ou privados, contami
Ilados pc'10 l't"glllll' de gorgel.'\s, afilhandismo e comissões ex
tl'as;

CONTHA - o fal:,o patri::Jtísmo de politiqueiros ufanistas
(' oportunistas:

CONTRA - o eomurlÍsmo rlcsagregndol' da :família e

prolllotor de dcsol'dens;
CONTRA - o rebxamento moral e espiritual, que amole

ce e desfibra, que g�'l'J a descrença e' extingue a fé.

Sr. Foster DuHes

C3 no trabalhar para :fazer as LONDRES, 5 (UP) - O
mesmas se transforn1ar em Foreign Office publicou, ho-
realidade". je, o seguinte comunicado:
Enl referência à união ale- "Durante a sua visita a

mã, significou que um forte

1
esta Capital, o Secretário de

'poio do :,1'. Adenauer é uma Estado Norte-americano, con

resposta an.tecipada às alega-, vidou em SCtl nome e no do

:;ões ela oposiç:io social dJS set:retário do 'resouro, o che
',ocia1is�as rle Que se a Ale- Ec do,' l!�oreign Office, e o

manha odcle.1tal se unir à co- chanceler do Erário, para
nUlü0,leC� (�e defesa Evropéia, Í111:m à 1,1l,Tashington, para

11aj�2';t':il';:;O todas as perspec- uma troca de pontos· de vista

dez, três
catarinen-:;es

Tal a pergunta qlte grande e moderna revista carioca
fez a 10 jornalistas dos de maior nomeada no setor polí

tico eh Capital da República.
Emhora dificil, porque a escolha seria processada entre

400 r::presentantes do povo, a pergunta foi respondida com

muita argúcia e ponderação.
Entre os nomes sufragados, encontramos os de Ne1'êu

Ramos e Ivo d'Aquino. E o jornalista Oto Lara Rezende, um
dos julgacloreé', e cronista do 'Diário Carioca', acentuou que
o deputado .Torge Lacerda, deve, por iguais ou diferentes ra

zões, ser lnd)! �d, como um dos "DEZ MAIORES" do Con
gresso NaciO!1:1L

São, assim, três '2atarinenses, que se colocam na maior
evidência do cenário nacional - e isto é sobremodo honroso
para nós. porque mais uma vez Santa Catarina se impõe ao

pnís pelo valor e pelo trab�<]ho ele seus filhos. (Ag. Meúurio).
pr�cure

,na C A S

a cerveja pfeferid flpfluscaiafineoses
Malte, tnpulo � Fe'rmonto �eleeiona�os

CervejariaCalol'ínense S.7l.

loinvifle
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