
-- Exportará
-

Buenos Aire:'lt 5 (U -

jp) � O governo ar- igentino acaba de assí-
jna1' o acordo corner-I"'tial com o Brasil q-ue. .

'I
prevê a exportação 1

. para aquele pais vízi- t
nho de 5.500 tonela
das do trigo, ao preço
de 2.500 dólares por
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NOVA LEI "ELEITORAL"
DA CHINA BOLCHEVISTA
LONDRES. 'a (Up) - O go

verno da China. pôs em vigor a

lei 'eleitora.!, que regulará os

prõximos comlcíos. A data das
eleições, contudo, ainda não loi
revelada.
A lnformação. transllIití'da. pp_

[a: agência bo1chevist'l chinesa.
tlísae que tortos os e d'lf!á(}s ,-,hi
mees de mais de 1.8 anos de ida
de po'derão vai ar, sem lim 't.a
ções "de nacionalldade. raça,
sexo, profissão, origem souíal.
orenca rel;giosa, educação. pro

, priedade ou tempo de n'1;iden'
cía",
A It�i pJ�OnJfi, ·--ríàt)

-

nhHlBl1te-
<l"ue votem "05 prop rint.ar-ios 'de
terras, os contra-revolucíonártos
c deme.ntes".

, 1 me.afirmaram, táis serviços vão quasi sempre alê o clarear
do dia. O bondoso Mauricio Xavier cque, juntamente com OS'
demais colegas de imprensa, tem sido em Blumenau autêntid
Co 'baluarte na campanha de socorro aos nordestinos, asseve
rou-me que realmente ãrduo e ingrato é o trabalh01 dá feitura
dêsse conceituado órgão dos "Diários Associados".

A imprescindível, valiosa e eficiente eooperaçãe da esta
ção de rádio; e dos jornais locais muito nos tem ajudado na nri�
bHitante cruzada que, por eficaz e louvavel iniciativa dos UÓ�
deres !níblicrs, surgiu aqui em pról dos audazes e desafõr.
tunados habitantes dos nordeste. .

Com a longa estiagem dominante no setentríãe brasileiro',
apresenta-nos impressionante o êxodo. para as Cani,ta,is., A�
zonas do "hi�terland", ealeindas pela só} inclemente,-não mais
produzem COISa alguma.

Há um frémitO! estranho de dôr, fustigando lares enluta
dos, oI_?de Campeiam a miséria, o desemprêgo, a doença, o. de
sass<?cego e a fome. Luta ag6ra o.Govêrno para debelar êsse .

fIaç-elo pungente e horripilante que dominou, parte do país e
mais do que. tudo isso, procura ainda combater os:del'rotist�
e intermediári�s inescrupulosos que, nestes momentos atríbu
lad�s. e sombzíos, corvejam como abútres insaciáveis sôbre o
esp�hoi da desgraça alheia. .

Blume;:tau, ent:et�nto, num dignificante movimento de
c?mp-reensao e patrIotISmo, notadamente da parte das presU
grsas cl�sses produtoras, está atendendo ao clamor aflitivo dGS
nordestínos, '

Que Deu�' se apiede, pois, daquelas paragens longiquas
em que, outrora, se entoavam hinos vibrantes à beIza da Vi:
da, '!I) Tra�alho e da própria Natureza e 'hoje há sQ\mente. de-
sespero, choro e ranger de dentes!...

'

Expurgo no PC: eliminados
dois dirigentes francêses

,
ESTRASGURGO, 4 (R.) -' Glane.

o Partido Comunista Francas I O partido se opôs à anistia
expulsou dois destacados co- dos 13 alsacianos sentenciados
munistas alsacianos, que, re- por terem participado do mas

centomente, renunciaram a sacro nazista de Oradnur, em
seus postos de conselheiros 1944, quando 642 habitantes
municipais em sinal de pro' daquela aldeia foram mor
testo contra a posição comu- tos.
nista no caso de Oradour-Sur-

Prolongue
suo mocidade

com

OFORENO
(Or!!!!l·Rl!glll�dl!r IRtegral)

o moderno
tratamento

das funções
femininas

Mrmula d"

Magalhães

Um produto do

LABORATÓRIO UGOR

DE CACAU XAVIER

S. A.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



BLtrMENAU, 6-3-1953

..

(in,e'
CINEMAS

Ilsch ! Cine Blume au(OMPANHIA HEMMER INDUS1Rll,
Couyocação pana ASSEMBLEIA GEBAL ORDINARJA'
Pelá presente são convidados os seJ:lnores Acionistas des

ta' S.'Ociedade para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar
se na séde da Sociedade, à rua São :f,anJo, 2741, nesta, cidade
de' Blumenau, às 9 horas do dia-ll"de abril c. a., 'à'fim de
deliberarem do seguinte:

-,

ORDEM DO DIA:
1) Aprovação do Balanço e contas do exercício
2) Eleição do Conselho Fiscal;
3) Assuntos de interesse geral.

Blumenau, 11 de fevereiro de 195:::,
-

ass. GEORG TRAEGER - Diretor-Gerente.
AVISO·

, ... Acham-se à dísposlção dos senhores Acionistas, no escrl
tório desta sociedade os documentos a que se refere o art.
99_ do Decreto-Lei n. 2.627, de 26 de setembro d 1940.

Blumenau, 11 de fevereiro de �953.
'áss, GEORG TRAEGER - Diretor-Gerente.

EMPRESA INDUS TRIAL (ARO! S.A.

--

ATENCÃOt MUITA ATfNCÃOI
• t

, Domingo, às � horas, no CINE BUSCH, será distl'ibuidfr o
álbum para a col-eção das balas "ARCO E FLECHA" (História
de" Tarzan). Durante a sessão será feito o sorteio de dois va
liosos brínüesr Um para as' meninas e um para OS rapazes! As
balas "ARCO E FLECHA" distribuem bicicletas! Bonecas! Bo
las! Relogios! Maquinas de escrever! Radios e outros valiosos
brindes!

,

Na tela: "MALDIÇÃO DAS SELVAS" e o íníoío: do super-
seriado; - "O-TESOr:RO DO ESCOTEIRO".

HOJE 'AS 8 HORAS: - Uníca apresentação no palco. do CI
NE BLUMENAU, -de"BRANDÃO FILHO, o prüno pobre do
programa "Balànça mas não cai", o TANCREDO, o CORONEL
FAGUNDES, ó MARRETINHA, o RECARDINO e tantos ou

tros personagens de- sucesso da - RADIO NACIONAL DO RIO
DE JANEIRO.
AFRANIO RODRIGUES, o mais simpático dos animadores de
programas da Radio Nacional, será o PRIMO RICO: ..
LUCIA MARTINS, nova estrelinha da Radio Nacional, que
vem obtendo grande sucesso. - CATULO DE PAULA, cantõr
de baiões, canções ínternacíonaís e grande violonista ..

CHIMBICA, em "pessõa".
Compléta o programa, a grande película elogiada por todos
os críticos americanos:

rro POCO DA ANGUSTlAH
,

com RICHARD ROBER, BARRY KELLY, HENRY MORGAN
e CHRISTINE LARSON, - Uma história violenta e brutal,
colhendo em suas malhas duas crianças e uma mulher ínocen
tes!!! - "O POÇO DA ANGUSTIA".

Os, ingressos numerados já estão a venda,

'HOJ'É, 'AS 8 HORAS: - SESSÃO EM BENEFICIO'-DOS FLA
GELADOS DO NORO,ES�E!
MARTA TOREN -r-r: lEFF CHANDIERR - CLAUDE DAU
PHIN - MARINA BERTI em:

np E' IfO/R:T A D OH

o SEU CINEl.\lA. - COM R,ENOVAÇilO DE AR
, PERFEITA - A P R E S E N TA,:

o amor não havia entrado em' seus calcuíos.; Quando menos

.esperava e quando mais resolvido estava a- seguir a trilha "do
"críme ... eis que, seu coração estremeceu diante de uns olhos
fascinantes! E foi então que o destino mudoul. .. "DEPORTA
:DO" foi fflmádo, em Grande parte, na romantíea Itália. -
.Acomp. Compls. diversas. - Preço unico Cr$ 10,00 - A ren

da total desta sessão será em benefício dos flagelados do nor

'déste,

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
Con'vocação

São, convidados os senhores acionistas desta sociedade
anonima, para a Assembléia Geral Ordinária, que deverá rea
lizar-se no dia 26 de março de 1953, às 9 (nove) horas, num
"dos salões do Teatro Carlos-Gomes; sito à--rua 15 derNovsm
bro, nesta cidade, afim de discutirem e deliberarem sôbre a

seguinte
ORDEM DO DIA

1) Exame, discussão c' aprovação do balanço do exercício
de 1952, demonstração da conta lucros e perdas,
tório da diretoria e parecer do conselho fiscal.

2) Eleição da diretoria para o triênio 195311955;
3) Eleição do conselho fiscal :para 1953;
4) Assuntos de, Interesse socíal,

NOTA: Ossrá. acionistas queiram observar o disposto no ar-
tigo 26 dOS estatutos em vígor.

.

Blumenau, 2 de Fevereiro de 1953.
<EDWIN A., HAUER-..:_ Díretór-Presidente.

, �

MODAS (HANEL
Rua 15 de Noy., nr. 1393

OFERECE (OMO ARTIGOS DO MES: - DR� A R Y T A B O R D A-

BEMOBBOID&8
VARIZES E ULCERAS

DAS PERNAS: euras Bem operaçie
D18PEPSIAS, PRlSAÕ DE VENTRE. COI..fTES.
J\MEBIANA, FISSURAS, COCEIRA. NO ANUS
VOBAÇAO, PULMOES, RINS, DE:.DGAp FlGADO

Capas de chuvá
Vestidos a partir de
Tailleurs a partir de
Ternos plhG1llens a partir

Cr$ 580,00
Cr$ 180,00
Cr$ 550,00

de -- Cr,$ 650,00

- 1WE'DECO ESPECIALISTA. --
.

VÍín1ca Geral de Romeu. Mldhere= fi Criança
lTOUPAVA SECA: ti is 1� e 15 h 1�, fulo BI.UMENAU li.

, ������<,e

Ittllípava Centrar....... Blumenau
" CONVOCAÇÃO

Pelo presente; ficam convídadós os senhores acionistas
desta Sociedade, a' cómpàrecer à Assembléia Geral.' Ordíná
da, que se realizará no dia 28 de março de 1953, às nove (in
'horas, nos escritórios dá Sociedade, em Itoupava Central
Municipio de Blumenâu, obedecendo à seguinte ORDEM Dei
DIA:
.. .

1.0 __:_ Aprovação do Balanço Geral; Demonstração da
Conta' de Lucros e Perdas; Relától'io da Diretoria e Parecer
do Conselho Fiscal;

2.0 ,- Eleiçãó da Nova Diretoria para o quadriênio de
1953 -a �{}_56, de acôrdd C0111 o art. 9 e parágrafos dos Estatu
tos SOClaIs, aprovádos pela Assembléia Geral Extraordiná
ria de 18 de novembro de 1944;

.

3,0 - EleIçã'O do Conselho Fiscal para 1953'
4.0 - Assuntos de Interêsse social.

'

Blum�nau, f de, m;;trço de lG53::_ GUILIDmME JEN-
SEN ,-:-'DIretor Comércíaj,

SEDAS· 'ESTAMPADOS .. CALÇADOS, .. ' BUOU ..

TERIAS - ETt •• a preços convidativos.,
rrM-OifA

-

S=-(H A N E L",sempre novidades
rürarn , trazendo o seu apoio osten �

sivo ii cabala soviética. - cabala
ele uma socícdade bárbara, regressi
va - contra a aprovação do pac
to, NBo existe 11m lampejo de coe

rencín na conduta desses índiví
duns: Do que eles começam por ab
dicar é dos principias que prome
teram df"fc!lder. ao jurar a Consti
tuição. Dívcrcíam-se da lei jurídi ..
ca e di'! lei 11101'a1, negando sanção
(l UI1' tratado, que tem por objetí-

COMPANHIA JEHSEN",Atr iculfurar
,Comércio

Industria
YO arruar a nossa democracia para
se defender do assalto de um to
talitarismo abominavcl.

..loíimnmlimnlllmmlfllUmmnnf1I!II!nlllmlillml1miJl1inHlnnHlnJlJ�,

§' DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS' §
§ Dr. Arnaldo 6Hberti ª
E:Dm:ETOR CLINICO DA. CASA DE SAU'DE DE N. S. § I ítoupava Central - Blumenau
S: -- DA,GLORIA--:: A V' I S O
5, CONSULTAS: de 2 às 4 horas na Casa de Saúde E. ACham-se, à dis�Dsição dos senhores acionistas desta SD-
E de 4 às 6'Rua Candído'de' Leão 39 :: cíedàde; na sede SOCIal em Itoupava Central, os documentos
5: Fones 4212 e 3055 :: aos quaIS se refere o art. 99, do decreto-lei n,o 2627, de 26 de
E - CU It I T I B li __ a setembro, de 1940.
':'mmmmummmmmmmmmmlll!UIIIUiIIIlUmmmmmmmnnm:-:: I'SENBlumD�natU, ,2C de março de 1953 - GUILHERME JEN-

-

- Ire ar omercial- ,

o deputado democrático que vo

ta cont ra R ratificação do tratado
de defesa da Arnértca e da demo-
cracia, empreende urna marcha,
1120 clandestina. porém aberta, pa=
ra Moscou. E, um fraudulento, r-m

face dR ordem de coisas que o ele-

União Soviética, comunicando
o falecimento do generaffsslmo
e chefe do Partido Comunista
da União Soviética, Joseph

da'de, o Presidente da, Comun-d'l: !3talin, ocorrido ás �1,50 (hora
de Evangélica agradeccu ás au-: de Mosc'óu)· Nesse comunica
tor+dades e demais presentes a do exaltou as qualidades do
solidarieda'de demonstrada com' chefe do Estado Soviético\ e
a honrosa presença e reaf:rmou! relembrou sua. acão de ex

o firme propósito da -Comunida" pansãe e fortalecimento do
de Evangél1ca'em formar, em en- 'c()muni,smo, desde sua funda
laboração com os pais dos a-mos

cão. ao lado Lemine. Prosse
e as autoridades. os pequeninos guiu recordando sua. partteí
ana lfahr-tos 'de hoje, em ôtmos

pação na derrota do fascismo
e úteis cidadãos, capazes de le

nu mundo e finalizou refletin�
var o Bra,;iL ao glorioso futu'!:::>

doo' O gezar e o luto reinando

qU� lhe foi _destinado po:-- .�eus, na URSS, e no seio das massas
cUJa proteçao .ora se ,1nlCIaVa proIetarias comunistas de to
esta escola. Apos a solemdade. 0:;- du,'o mundo, pelo desenlace.
presentes ainda visitaranl as

';JC-I
-.,

mais dependéndas do prédio.
onde funciona o Jardim de In- '. lf' EfáncÍa "2 'dL" S:!tembro" tendo A 1 U G A - .J

I

ue tudo que observaram

levadol.
.

as melhores �mpressões possi' D0l5 quartos mobIlhado
veis. a Rua 7 de Setembro TI.O 6.

li Fraque�a em ge1"a� II' Informações na Casa Ra-

II VINHO CREOSO'X'ADO :l dio Blohm·
fi SlLVEmA

tica e' ::: Presídíum Supremo do
Partido Comunista dirigiu, ho
je, um comunicado ao povo d.l

Paranàvai, de�ois d� ter tido I' ain?a !" mesma reportagem -

demorada conferencia com o psta SItuado no Mato Grosso,
�nedico Nilton Camara, em cu-I pa zona do Chaco, e o terceiro'
ja 'fazeéda esteve durante o' no Amazonas, de onde partem
tempo €m' que permaneceu no I as ordens para· os chefes dó
cidade" ,

! norte e nordeste do país.
Paranavaí é um lugar à I No norte do Paraná, têm

margem da civilização. Ele- Prestes permanecido mais tem
.

mentes de.' toda a especie ,

e po dado a importaucia politi
que se desajustam na vida, ca

-

do Estado e das outras uni
correm para aquele sitio, on- ldades da federação que lhe fi-
de. ficam livre de qualquer a- cam próximas. Dispõem' os co

çã·o coeretiva. Lá estão cODgre- munista;i, além d{)s taxis \aé�
gadps áiminosDs foragidos dá :reos, dé· campo de aterrissa--
j sem nád;a sofrereni" A� i gens páificulares, em todo o

Lí 'és instálóu um: dos seus i país, dentro de fazendas. Os
P9,stos de onde irr:adia.�uas a� ,..taxis aéreos viaja�1 para qual-

.

çgeS' sôbte os Estados ue S quer ponto do paIs, sem ne-

PaulO, p'araná e Santa

cata-ll1hUm
controle administrativo

rina.
..

.

l�vando os passageiros que de-
O outro quartel-general do sejam . .;_ a hora que que-

fhefe comunista segundo rem.

l' ...... S' ....,.. lt - s: � s: -- :;C.- � - :li

M __-----_-----�--

ma hnra, a lancha :foi esvaziada e

posta ao !argu,
Enquanto isso, chegava um pelo-

ESPORn�

USO DIÁRIO

completo
dos

CHAPÉUS
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EUROPA E ARGENTINA
mandou tem um tumor cere

bral, que está pressionando
seus. nervos oculares".

Certo dia, depois de haver
examinado um paciente em

estado crftíco, comecei a sus

peitar que ele estava com

"tuberculose galopante", já
com pequenas cratéras espa
lhadas por todo o corpo. Pou
co depois, o dr, Henry Wage
ner, um verdadeiro mago com

Da mesma forma, um oCu- 10 seu oftalmoscópio, chamou

lista pode examinar os olhos I
me ao telefone e disse:

de uma pessoa e dizer: "Seu I "0 homem tem um peque
doente sofre da doença de no tubérculo atrás de um

Bríght". E - o que é ainda ôllio ... "

mais notável - geralmente Ante a miraculosa revela

pode dizer o gráu em que a ção, não pude deixar de a

doença se encontra ou que crescentar:

poderá atingir. "Pelo que vejo, sua apa-

Após um' exame cuidadoso relhagem daqui a pouco des

um bom oculista pode se sái; cobrirá se o clie;;te é católí-

com algo assim: co �u I:rotestante .

"0 senhor sofre de diabete .

Ja ha alf?iul;s anos os ocu

- e maís, não está observan- lIStaS da Chm�a May� desc�
do '3 diéta que lhe foi reco-

bnram um melO. d<: diagností
mendada, Se não tiver cuí- car esclerose múltipla, uma

dado, brevemente aparecerão grave doen9a nervosa,. com

cataratas em seus olhos e po- exa�11e �e VlSt�. Há .n:tUlto que
derá mesmo perder a vista". os. oculistas .

identificam sr-

_ '. riats de ataxía motor com e-
Ou então, referlDtdo�se a xame ocular. Há ainda muitas

oU:,ro pac�ente, pode dízer: outras coisas interessantes
.

Seu clíenté s:>f�e de um,a que um exame de vista pode
pequena ��mgestao, a arte- revelar e, por isso, dia a dia
rra que rrraga un; de seus. n�;-I OS internos e clínicos recor
vos ocu�ares. esta obstruida", rem' cada vez mais aos seus

eu, ainda:
� colegas oculistas' em busca

Aquele rapaz que voce me � do inestimável auxílio.

Democracia e. Ditadura internacional
.

.
... Barreto Leite Filho

I
Eisenhower com o ditada,"

,

- se recorda ainda agora, de-
-

Inter:ogado nos Comu�s, soviético não foi _menci0na-
.

clarou que os aliados dos
Churchill declarou-se dIS- do nas declaracões feitas Estados Unidos deveriam
posto a participar de um por aquele, a .s�mana pas- ser mantidos ao corrente da

endF'ntro com Eisenhower sada. Se as palavras do que quer que fosse cambi
e Stalin, nas condições es- presidente norte-mericano nado em matéria de con-

tabelecídas pelo presidente que, como se vê, continuam ferência; não aludiu, entr.e
dos. Estados Unidos, ou se: a dar voltas pelo mundo, tanto, à necessidade de que
ja, . em resumo, desde' que não houvessem tido um ca- a Grã Bretanha e a Franca
se tratasse de uma conver- rater meramente conjectu- fossem convidadas, coi;a
sa séria e não de mais um 1'21, de acordo com os escla- sobre a qual tanto uma

diálogo mutil com a Rus" recimentos prestados no quanto outra sempre insis-
sia, E' claro. que o primei- dia seguinte pelo secretá- tiram.
ro ministro britaníco não rio de Estado, sr. John Fos- Por esse motivo, a res

poderia di:<f=r outra' coisa" ter Dulles, essa omissão de posta de Churchill à inda
desde que foi interpelado uma referência à presença, gação que lhe foi dirigida,
a respeito. Mesmo, porém.] pelo menos do primeiro mi- nos Comuns, está sendo ín
lo'que dis�e ficou um pouco I nis�ro britânico, seda. sus- terpretada como uma noti
no ar, pOIS a verdade e que

I
cetivel de provocar serios ficação de que espera ser

o p:iucipíO da sua partícl- aborrecÜ'�entos em Lon- convidado, se o presidente
paçao em um encontro de dres. EIsenhower, ao que dos Estados Unidos percor-

rer a metade do caminho
até a Rússia, a fim de se

encontrar com Stalin. Da
França não se ouviu. até a

gora, comentário algum à

respeito, mas é indubitável
que París fará uma questão
pelo menos não fechada

DISPONIVEL
quanto Londres, de que o Caixa . ..

chefe do seu governo este-
Bancos .,.

ja presente. Se houve uma COMPENSAÇAO

I coisa Que os dirigentes
Ações em Catv.;co ... ... .,.

franceses, sobretudo o ge
neral De Gaulle, nunca

I perdoaram aos chamados
Três Grandes, durante a

guerra, foi o fato de nun

ca terem sido admitidos à
'Conferencias como as de EXIGIVEL A CURTO E A LONGO PRAZO

Teheran, Yalta e Potsdam.
CICorrentes - credores '" .,. 1'12.547,91;'

ordenados a Pagar .
... .,. .,. li. 826,30

Desde que a Franca foi res. Dividendos não ReclamadOS . .,. .,. ." 3.000,00

_ Dividendos a Pagar .,. ..;.... .,. .,. 48.000,00

taurada na sua posição de Gratificação á Diretoria 22.779,30

grande potencia e figura COMPENSAÇAO

hoje como uma das princí- Caução da Diretoria ...

pais pilastras da alianca o-

cidental, . dificílmenta

a-Iiquela reivindicação pooerá
ser desdenhada.
S

DEMONSTRAÇAO DA CONTA LUCROS E PERDAS

e tudo dependesse só de D É BIT O

Staljn. o encontro seda li- Máqui!1!,\s e AC!7ssórios .. , .

•

.
. Utansífíos e Ferramentas '"

'lutado, sem a menor dúví- Ordenad,;,s � Salários. :.. ."

da, a ele proprio e a Eise- f��;U�ti"J��c�n��br.l:,.ca�l��s ::: ::: :::
nhower. Um dos pontos

Férias ... '" , , .. " ."

Impostos .. , .,
,

.

básicos da política externa Fretes .. , ..

;
,

, .. ,

. . Despesas Bancártas . ..

russa, de acordo, aliás, com Gastos Gerais ... " . . .. ., � .,.

t d
. Gratificação à Diretoria .,. , ..

a na ureza o seu regIme Fundo de Depreciação ... '" .,.

totalitário interno é que' o
Fundo de Prev. plDeved. Duvidosos

. .

' Fundo de Reserva Legal .., .,.

!nundo SeJa governado di- Fundo de Reserva EspecIal .

tatorialn1ente por um nú- Dividendos a Pagar ...

mero tão reduzido quanto c R É D I T O

Mercadorias .... , .. ,.

passiveI de super-poten- Mão de Obra .. , '" . -. .,. '"

cI·as. O I'deal, naturalmen- Secção Loja ,
, .. , .. ,.

Jurl'< e Descontos .,. '" . -' ... ..'

te e o verdadeiro objetivo OSWALDO LOOS - Diretor

final do Kremlin, é que es-
ALMIR WALENDOWSKI - G. Livros, reg. no DEC TIl.

92573 e CRCSC nr. 0996.

sa' direção do mundo seja PARECER DO CONSELHO FISCAL

exerciCCa só pela Russia. os membros efetivos do conselho fiscal abaixo assinados. da Fuu-

I Desde que, entretanto, é, dição Hércules S. A., tendo examinado detidamente o relati?rio d,,: �i
retoria. balanço, demonstração da conta lucros e perdas. mventarlOf

impossivel não tomar co- e demais documentos referentes ao "xercício encerrado em 31 de De-

I d E d zembro de 1952, depois de' constatarem em tudo a mais perfeita ordem

nhecimento os sta os e exatidão, são de parecer que os referidos docwn�ntos devem ser

I Unidos, O desejOO de Stalin aprovados pela assembléia geral ordinária e bem asstm todos os átoll

I
da diretoria referentes ao exercício de 1952.

é que a ditadura mundial
i

Brusque, 31 de Janeiro de 1953.

(Conclui na 2.a página letra D) Hermann Jacobs -- João de Freitas -- Antonio ZC1..tron

--'--'7""-----"-------------------,------------�-e-x-p-e-riências demonstraram com efeito que ha!ia aqui um

_________-"____ centro comandando a vigilia e o s.ono. E' a lugal'�o dest� cen-

IO·
,

b
.

'·f·....
· A •

I tro com o cérebro propriamente dito que �arantlr�a a umdade

S Cere f'oSar I ICIa1'5 e a conSc Ienc�a mental de um indivíduo, a sua personahdadt; VIsta do lado

J ."

.

. ..·..1 I !������;�:fa��i\�� ����:�e��a ;�a;�:. alma", afastando
todo o

Na mesma região mesencéfala, a Senhora Lapicque des·

cobriu em 19Z3 um centro funcional, dito centro de subordi

sentimento do que de uma opinião racional, só depois de um te.s não podem. trallsmitir-se um influxo nervoso, como dois nação, que regu1:a a excetabilidade. nt:;rv�s� dos neurones mo

imo de r,eflexão se manifestou .sôbre o assunto. A seu ver, por circuitos de rádio não se podem transmitir ondas hertzianas tores antagonistas, em geral por dlmmUIÇ80 de uma das cro

.perfeita que seja a imita,ção mcânica do' cérebro pelos circui- se não estiverem afinados no mesmo comprimento de onda. naxias. Vinte anos depois dois brilhantes alunos de Lapíc

.tos eletrônicos, há uma' coisa· que não se poderá dar a um EnqÍ1anto se continúa a discutir sobre o fenômeno electroqui- que o Senhor € a Senhora Chauchard, descobriram o parcl}

éér.ebro artificial, é a cOÍll:;ciência. A consciência é insepará- mico do influxo nervoso, os. fisiologistas são unânimes no que tesco deste centro com o do sono: as suas atividades sãú 50-

'vel da vida· O cérebrD é composto de .neurones que se rami- respeita as' condições que ·favorecem ou ·impedem a sua pas- lidárias. Quando 'dcrmirmos naturalmente. a difereDPa de

ficam e' articulam entre' eles de'maneírá. a desenhar circuitos sagem através das sYnapses. c r o n a x i a entre nervos antagonistas desaparece

visíveis ao microscópio. Cada um desses neurones é um 'indi- Com Lapicque sai-se do domínio esperimental puro, mas para reaparecer mais ou menos ao despertar. O; nosso ali

·viduo, aparentemente separado dos vizinhos. Contudo, as ra- a metafisica introduzida não é demasiado temerária. Supõe tor observa que temos uma manifestação banal c cotidiana

.mlficàções de individuos vizinhos juntam-se por meio de ele- que toda a célula nervosa sendo um individuo distinto possui desta solidariedade entre os dois centros no abandono muscu

mentos figurados que se chamam "sYnapses" e que lhes permi- uma consciência rudimentar. A consciência geral seria a in' .lar que se produz no momento do sono.

tem comunicar eventualmente. tegràção destes milhares de pequenas consciênci:as celulares. Voltando à sua hipotese da consciência celular, o pro
.

A passagem eshbdecida assim de um neuron para ou- 'E' sabido que os criadores do cálculo integral consideraram fessor L'apicque procura finalmente qual poderia ser a rela

tro, ao longo de fibras Dor vezes bastante longas, é o de uma assim uma superfície ou um volume de forma qualquer como ção entre o fato fisiologico e o fato psicológico. "Creio, diz ele,

corrente, chamada influxo neJ:'voso. Não é uma corrente elec- a reunião de uma infinidade de elementos muito pequenos, e que o fato psicológico celular é inteiramE'nie condicionado

tronica ordinária, mas uma série de polarizações negativas este simples 'artifício de análise deu-lhes resultados prodigio- pelo estado ou atividade da célula. Esta lei é necessária para

resultantes de um· fenômeno eletrq-quimico progressivo, que, sos. A integração exercita o infinito e fornece uma medida que O centro mesencefalico possa ÍJ;:tf1uenciar os neurones

por sua vez, é devido 'a . uma pergunta de Íons de potassio e exata d uma quantidade complexa que parecia. não admitir cerebrais de maneira a integrá-los no mecanismo da consciên

.de. sódio na espessura da fibra, os primeiros sendo interiores I cálculo. Um grande 'fisiologista inglês, Sherington, transpor-I cia; ora esta influência é um fato bem estabelecido pela psi"

e os segundos exteriores ao estado de repOuso. QuandQ um

j'
tou ·esta noção para 'O domínio da bida. Conferiu ao. sistema co-fisiologia e a clinica". Lapicque mostra ainda outros fato:i

nervo é excitado, a' paf.agem .da ·corrcente verifica-se no asCÍ- nervoso uma função integrativa que coordena os Influxos de experiênCia corrente, por exemplo, a abolição da conS"

Iografo catódico por uma variação potencial da ordem do nervosos 'eliminando' os que são discordentas· ciência por um choque na cabeça ou a sua perturbação pelos

centésimo de volt e'com umaduraçâo de milésimo de segundo. _

Para Lapicque não se trata de uma verdadeira integra- venenos químicos, a ,::omeçar pelo alcool. A sua conclusão é

O grande mérito de Ladque é ter demonstrado, há perto de çao e ela não toma em consideração o aspecto psíquico dos nítida: "A alma apJrece-nos como imaterial, diz ele, mas

meio século, que a resposta de· cada elemento nervoso a uma

\
fenômenos cerebrais. A patologia ajudou felizmente a resol- não imortal". Um cientista não poderia dizer outra coisa,

excitação, longe de ser uniforme no animal, depende ·d Unia .ver o. problema. Na encefalite letárgiC'a sabe-se que o doente pois que a noção da imortalidade emana da fé e não da expe

constarite de tempo que chama "cronaxia" e que p-ode variar não cessa de dormir. Isso provém de lesões na base do cerebro, riência· Mas não é um grande progresso admitir cientifica

de um �lemento para outro. D�ís neurons de cronaias difért;m- numa< rel$ião conhecida pelo no�e de "me:;;enceialo". çe);'tas mente que o cérel;!ro não é uma mãq,uin,a? - (S:fIl.

....��.Clen<cia Médica �_

Seu o I b o s podem'
revelar a· enfermidade

aderias da retina

Redator:

ANUAL '"

SEMESTRAL
N.O AVULSO

Reumatismo?
'N'�

.:

;-1-·'··· ,erra gla II

Apl i q u e:

Linimento sedativo de
efeito imediato

Sanador é um bálsamo de ação

.sedativa contra a dór nevrálgica,
('eumática ou muscular. Uma fricção

com Sanador estimula a circulação
sanguínea e produz rápido alívi�

LICOR DE CACaU XIVIER S. I.

Vargas os:

prefeitos e pre�identes das Camaras,
dO litoral sul ..e S. Paula,

Em audiencia com o pres•

MuniCipais
o presidente da Repúbli- dos que se dedicam ao

ca recebeu, no Palácio Rio transporte, até ao estiva-]
Negro, em Petrópolis, os dor, que condiciona o pro

prefeitos e presidentes das duto nos porões dos navios.
Camaras Municipais do

li-I
incluindo-se neste labor os

toral sul de São Paulo, que doqueiros, conferentes de

foram pleitear medidas pa· carga e descarga. Por essa

ra a regu�'irização do co- razão - concluiu - leva

mércio de banana com a va um apelo dos banam

República Argentina e ob- cultores ao chefe da Na

tenção de melhoria do câm- cão, a fim de que fosse con

bio preferencial nas expor- �luido o acordo com a Ro

tações desse produto para pública'Argentina, referen
os mercados europeus. te às remessas de frutas

Nessa 'opórtuDidade, um brasileiras.

representante da comissão O sr. Getulio Vargas, em.
expôs os motivos da preten- seguida, disse do interesse

são, salientando que á pro' dõ"governo em tudo que se

dução de bananas é um Ia-
relaciona com as nossas ex

tor de progresso de uma
portações e assinalou que

vasta região Iitoranea do iria expedir instruções nr
Estado de São Paulo, pro-
porcionando atividades a gentes ao ministro João

milhares de trabalhadores, Alberto, que já se encontra

desde o operário rural e em. Buenos Aires, tratando
da'c�nClusão da assinatura

do Convenio Brasil-Argen
tina, para que o assunto

fosse considerado com prío
ridade, a fim de possibili
tar sua breve solução. No

� que se refere à concessão

de câmbio, encaminharia ti

pretensão, imediatamente.
à Superintendência da Moe

da e do Credito.

ARA0 PEBE10
Advogado

Atende em quabqUeI' MI •

marcas do Estado
- .BLlJMENAU

�difici.. "INDO"

Fundição Hércules s. I.
Senhores Acionistas: . .'

_

Em cumprimento aos dísposrtívos legaIS, e atendendo ao que pres
crevem os nossos estatutos sociais vimos apresentar-vos, a segurr, o

balanço a demonstração da conta lucros e perdas e O parecer do con

selho fi�cal relativos ao exercicio de 1952. O balanço, bem como a dr
monstração' da conta de lucros e perdas, rep!esentam claramente a s

tuação desta sociedade; no entanto, para .quaisquer es�la�ecI:nentos qu.�
os senhores acionistas julgarem nneessarrns, estamos a ínteíra dtsposí

ção para prestá-los.
Brusque, 31 de janeiro de 195�.

OSWALDO LOOS - D.retor

•

BAJJANÇO GERAL, ENCERRADO EM :n DE DEZEMBRO DE 195?

A T I V O

IMOBILIZADO
Terrenos e Construções .,. ." .,. .,.

Máquinas e Acessórios .,. .,. '" .

Formas e Modelos ... ... ..,
. .

Instalações Elétricas .,. ... .., , ..

Utensílios e Ferramentas

Veiculos .,. .,. .. - .,. ... ... ... .,

149.736,50
236.412,90
59.936,60
17 .273,50
43.651,60
1.900,00 508.913.10

REALIZAVEL A CURTO E A LONGO PRAZO

251.608,00
700,00

5.10B,lO
17.591,00
154.390,00
200.068,50

C/Corrcntes - devedores ." .,. .,. .,

���rood;" Út.· 3'ô '- r.:';i 'Ú76 'de ·26.ú'.51· : :
Combustiveis e Lubrificantes .. , .,. ... .

Mercadorias ., . .
., .

Secção Loja .,.
. .. .

.,. .

9.272,20
8.611,10 18.0B3.30

20.000,ro

1 .176.462,00

PASSIVO

NÃO EXIGIVEL
Capital . _

,
.

Fundo de Reserva Legal .,.

Fundo dc Dcpreciação ...
'" ...

Fundo de Provo p/Deved. Duvidosos

Fundo de Reserva Especial 925.308.50

600.000,00
57.453,10
71.365,20
26 . .041,90
170.·Hs,30

231.153,50

20.000,00

1.178..462,00

OSWALDO LOOS - Dirctor
ALMIR WALENDOWSKI - G. Livros, rcg. no

92573 e CRCSC nr. 0996.

DEC nr,

3.115,90
5.763,30

159.417,90
45.766,60
5.446,30
5.934,00
19.757,80
21.990,80
1.217,10

168.566,10
22.779,30
35.917,70
5.439,30
11.389,60

104.266,70
4S.000,OO 664. '168,!tI

544.692,60
80.438,50
35.013,40
4.423,90 664.768,40
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Conselh&s de· beleza

Correção das sobrancelhas
':I Dr. Pires

As sobrancelhas ou melhor, ns superciltos, têm um gran
de valor sob o oonto de vista estético, constituindo um dos
f.u"iílcipai" ornamentos de beleza ou expressão.

.

O aspecto fisionomico muda por completo uma vez que
3S sobrancelhas não tenham direção oucomprtrnento normais.·
Hoje em dia a moda exige sobrancelhas levantadas e essa pe- ..

queria exigência de elegância é facilmente conseguida.
Algumas vezes isso é possível com a depilação dos fios

de cabelos situados no rebordo superci1i:ar interior, na parte
mais próxima do couro cabeludo, é claro. Outras vezes, entre
J\antQ, a retirada desses fios não é suficiente .para levantar a
súbrancelha isto é, pó-Ia no lagar desejado.
.

Nessa hipótese, então, só há o recurso de uma ligeira
Intervenção de cirurgia estetica. O resultado que se obtem
com o usa de telas adesivas 'Ou esparadrapo destinados a pro
mover o levantamento do supercílio é totalmente irrisorio.

Para se efetuar a operação procede-se, regra geral do se
guinte modo: a incisão é feita nos lados direito e esqu�rdo do
couro cabeludo, um pouco, acima do nivel dos suoercüíos. A
q.uant ídadc de pele a retirar depende do caso em questão e
terá a forma de uma meia lua.
.

A jntr_\'t:nção pode _ser réalízada em pessoas de qualquerlc!ade e pràticamente nao existe Insucesso pois todos os casos
sao bem sucedidos.

O ato operatório dura poucos minutos e é f�ito inteiramen
·�e sem dqr, CaIU anestesia local, não sendo necessário, ainda,lI�terve!lçao em cas� de saúde ou hospital. Após uma semana
sao ��tl1'ados os treIS ou quatro pontos que foram dados porocasiao da sutura, I

A cicatriz ficará completamente invisivel e o resultado I
.

o melhor possível: as sobrancelhas por mais caidas que se-
.

J,am, tomam o aspecto normal ou um pouco levantadas, con-forme o gosto da pessoa.. -

Eis, em linhas gerais. Q que deve ser feito para o levan
tament? das sobrancelhas demasiado caídas onde uma pequena mtervenção de cirurgia estetica resoI�e perfeitamenteo problema, tal e qual também, quando se está em face decasos onde ha defíciencia ou mesmo ausencia de supercílios.NOTA: .Os nossos leitores poderão solicitar qualquer cons�ll�o. Sabre o. tratamento da pele e· cabelos ao médico especlalIsta, dr· Pires à rua México, 3] - Rio de Janei1''' bastando enviar Ó presente artigo deste jornal e o ender�ço completo para a resposta.

�� ..

ANIVERSA!!RIOS

que res

nonder a uma, pergunta �",

bre qual é a qualidade mais
apr-éciáve l da mulher pare
interessar aos 'homens, da
ro que hesitarta um' mo

alento; mas' acabaria por
responder; a personalida-
de.

.

Porque a mulher que
não é bonita, compensa-o
sendo simpatica; a que tem

pouca simpatia se arran T!!
cam. muita femil idade, o

cer to ar dó> mistério equi.E·

Guia da dona de casa

exrna. esposa

Wergmaun.

VIAJANTES

Borges;

Estiveram
cidade:
HOTEL REX: srs. Carkos .r í

chelano. Osvaldo Alueci,. Ate..
do madeu Silva; ·;,Georg Rotts"
os

chaefer, Ivo Bianchiní, Nilo

ad-I Pinto G. Cahete, Antonínos
Sal.les, Geraldo Oliveira· Ban
deira, José Alzarnora Filho,
Milton: M. da Frota e sra.,
Carlos·')hle e' sra., Antonio
Ludig, Luiz Martins Vaz, A
Adalberto: Costa e sra., Anto
nio Castro, Herbert Wo1ff e

sra., Gillf F· Alves e família,
e sras. Olímpfa de Almeid�
Prado,' .Penteaão e

Grimin>

N!i0 Sê deve cortar o pão senão o necessário poisas fatias que restam endurecem ràpidamente perdendo atéo gost?, o que e um desperdício e portanto l�ma falta de e-conomía. ' - ,

, .

LEMBREM-SE de que as jovens inteligentes sabem es-
.

�u�a!" 0ds conselhos e compreender as advertências dos pais Imspzra os no amor que lhes professam. '

I ' LE��REll';I-SE de que devemos ser sempre justas e to-e�ladntes, respeitosas sel? servítísmo ; altivas sem orgulho: humi es sem perder a dIgnIdade.

Â

este mes ,'·na: -.';_

- a sra. Maria H. Koprovs
ki, esposa do sr. Victor Ko-

,·5
BUERG'ER

G·ER

- ·.:iil I

-

" ...�:/ i'. I
·.i;) f
''::i r

�\ fln��:-;icn ....re.�tirlo s} ....rt é aqut a-

p resen tndo cera Iígetrns modifica- L'ula bonita saia. com pregas
cõ es . ..\ r:',rtc inrnr\or da gola. é frf'nte� uma delas saindo de
a i redon dada e fluas taram e.las c-u- i.a lho ilue forma pala e duas

. '," II

cada pLllsação<:iõ co-
.

ração humano lança mais ou

menos 100 gramas de sangue
do pulmão nas artérias; que
isso corresponde a 7 litros por

minuto, 420 litros por 1101'3
10 toneladas por dia; e que
todo o sangue do nosso corpo
{28 mro-si,· IHíssa pelo cora
ção' em apênas três. minutos

• QUE o sábio entomologista
inglês Ed'....ard Hindle, que se

dedicou especialmente ao es

tudo dos costumes das

6 de Março
li manhã é maravilhosa pa

ra anuncias, jornais,- livros,
descobertas, coisas originais,
Os nascidos nesta data. sf·::
bem s�cedidos nos neg9cios.'.

na

um I
ou i

[(_ itarn :t hh:s�l e a saia, auo toand o tr ês n l usi nh a s, eis a to Ie t te idea.l

"sob re uma fita. pi.ua moça flue trabalha.

�ulgOl! alguns dados muítr cêndios, ,logo que surgir o
Interessantes sobre a popula I rr :'1".01' smal de fogo.
ção indígena do país. calcu-I

,�---_. .--�--
J

Iam, os antrospólogos que o - - - - - - - - - I
terr itór io que hoje Cf'Jnstitui 1\ Acabamento aprimorado II
os Estados Unidos contava, I \'i Alfaiataria l{eHermann 11
quando chegaram os homens' i Rua 15 de Nov., 681 li
brancos, uma população de - - - - - - -

cérca de 800.0nO índios. ------.-------.

Aliém das enfermidades TOlHE NOTA
1 ransmi tidas pelos brancos
(que mataram mais que as

nrmas de fogo elos europeus),
'a miséria I� a guerra reduzi
ram aquele número para" ..

240.000, no Iirn cio Século de
zenove.
Atualmente. existem uns

400,000 índios nos Estados U
nidos, e seu número cresce
dia para dia, pois as tribos
têm elevada percentagem de
natalidade I) a mortalidade
ocasionada por enfermeiros
diminui const.antemente, es

pI'eialmenlc a mortalidade in
fantil.

-

Atividades científicas
NOS Estados Unidos está

gf.·ndo experimentada a trans
plantação para () homem da
cmtilagem de animais,
FOI insta1ada, nas florestas

da Nova Zelândia, uma rêde

caro c, muitas vezes, não vin'

do ao nosso goslo.

tomando por base a

proporção atual; 'os peritos em

estatística' afirmam. que',
ano 2.6iJÓ� Nová Iorque. terá
26 milhões de habitantes
·Londres 80 milhões.

'QUE 60 por cento da ex- I

port-ação .total das ilhas Ba
hamas, a conhecida colónia
iri'glesa do Mar das Caraíbas;

.

consiste de esponjas.-
QUE, na Escandinávia, do

fii'n do século XV até meíados
dó século. xvn, OS ursos

Ieram vulgarmente domestica
dos e empregados como cães
de guarda ou como animais
de carga.. .

Terem-se, na despensa, al-Igumas latas de conserva, não
só salgadas como doces, pode Iser uma salvação em certos

momentos de aperto, como

quando chegam visitas inea
peradas, para fazer qualquer
refeição. E' isso preferlvel a

ter de mandar comprá-las às I

pressas, pagando talvez mais!

��o=
LfllllE

(l.Ferldas, -ESPjnhaf!�.Man- -II tII chas, Ulcer:úr e Reuroa UIiI�

1\ mo. .

. II
I ELIXffi DE NOGUJ1;IKA II
Il Grande DepuratlTO II
fi

..

do sanpfJ II
---------1

o DITADOR DA MO DA,·
Distribuidores:

,P R O S' D O C I M O� S. A.
Imporfaçac' . e ' ComerCio

Rua 15 de Novembro . 900 ..;, BlumenauR. 15 de Nov., 592 1.0 Andar - BLUMfNAU

Senhores ·,Comercianles
RECEBEMOS

PAPEI, StJI, Al\iERICA - CIIICL"ETS ·ADAl\fS
O'LEO A PATROA

\
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OSEP STALIN
.1

SUA 'MORTE OCORREU ONTEM A'S 21,50
'(HORA O E MOSCOU)

:Yl0SCOU, fi (UF)'- o ter- tlcias de Paris' Informam que
'Jciro' boletim médico forneci- :15 21.50 heras de hoje (hora
do ás 16,30 horas de hoje, in- .le Moscou) faleceu o premier
r"nnava Que continua nioran- r,talin, Essa norieia foi anun
do o estado de saúde do pre- "iada pelo Comité Central do
míer Joseph Stalin. Essa in- Partido Oomunista da União
formacão dada peles nove rné- Soviética.

'

dicos que estão observando a MOSCOU, 5 (UP) - Um
. marcha da moléstia do chefe dos membros do Partido Co
do 'Supremo Sovtet, acrescenta munista Soviético', Karensky
que a ciencia médica está en- declarou que a morte do ge
vidando todos 051 esforços pa- neralissimo Joseph Stalin vi
ra salvar a sua vida. rá provocar dissideneia entre
WASHlNGTON, 5 (UP - 105 lideres vermelhos, pela

Urgente) - A delegação' 50- posse do poder.
víétíca nas Nações Unidas in- MOSCOlJ, 5 (DF) - Se

. tormou que o delegado russo gundo divulgou {) jornal otí

.naqueta organização, sr.. An,� cíal dQ' governo russo "Frav
dreí Vischinski partirá ama- I da,", o mais provavel sucessor
nhã para Moscou, acredítan- de Josellh Stalin será George
do-se que a sua' inesperada Malcnkow.

,

partida para Moscou' esteja: li- MOSCOU, 5 <UF) - O Co
gada aos acontecimentos da mité Central do Partido Oo-:

munlsta, o Conselho Supremo
dos Ministros da TInião Sovié
'(Conclui na 2.a pág. letra 1)

Expressando opinião pessoal Bra�lty
é fóvorarel ao u�o de armas atomlca�
MANIFE5TA-SE o CABO DE GllEltltA SOBRE "SE O MUNDO MARCHA
__ PARA A TERCEIRQ CONFLITO MUNDIAL ---

OU NAO

Capital
,

secas no nordeste

,
PALlVI BEACH, Florida,

41 ten�ativ!ls na Coréia, duas das I aJ?�nas expr�ssava "s.ua ?pi
(UP) - O general Omar N. quais sao retirar suas tropas mao pessoal con c e1;> Ida do
Bradley chefe do Estado-Ma- desses naíscs e utilizar bombas: ponto de VIsta estr ítamente
ior Cen'tral dos Estados Uni-, arcmícas. Acrescentou que não militar",

.

'

.

dos declarou que as Nações s e manifestava a favor ou con- Bradley raíterou suas OPI
Unidas conta� com quatro al- I tra nenhuma delas, mas que niões anteriores sobre o p:o-

blema coreano, em uma dIS
cussão de mesa-redonda sobre
o tema de "Se 'Q mundo mar

cha OU não para a guerra" .

As quatro alternativas a

que aludiu são as seguintes:
1) - Retirada das tropascomunicacão e fazemos votos da Coreia. Quanto a esta, de

de êxito em seus objetivos. clarou que, na sua opinião, os

E,,,tados Unidos e seus aliados

C O e I h O
não, "dariam sua aprovação"
a esse passo;
2) - Continuar a luta da

Segue hoje para a Capital forma atual, reduzindo ao

do Estado, onde vai tomar mínimo as baixas das Nações
pósse do cargo de tesoureiro Unidas e causando o maior
da Federação dos Emprega- numero possível de baixas aos
dos nas Industrias Gráficas de comunistas:
Santa Catarina, o sr. Jaime 3) - Continuar a pressãode Oliveira Coelho, que ha contra os vermelhos e "tomar
longos anos vinha exercendo medidas militares adicionais,
suas alividades nas oficinas de tempo em tempo, cada vez
dêste jornal. que a situação militar o a-
Veterano das lides gráficas conselhar".

'10 Estado, Jaime de Oliveira Acrescentou, a respeito, que
Coelho tem prestado rcíevan- "talvez possamos alentar a es
tes e inestimaveis serviços á perança de que, íntensífícan
profissão que abraçou, onde do a pressão, os comunistas
semorc se houve com dedice- chineses se cansem, e, even
pão,- despreeridimento c espi-, tualmente, abandonem a lu
rito de sacrifícios, motivo por-

oI'
ta",

que a sua escolha para aquela 4) - Tomar medidas mill
Iunção não podi�' deixar de tares "ao nosso alcance" paraser Justa e merecida. pôr fIm ao conflito na Coreia,
Ao Jaime e nosso velho "mesmn quando compreenda

companheiro de trabalho as mos que isso pode nos leva!'
nossas congratulações. (Conclue na 2.a pc-. letra ")

Fundada a

Cafeicultores
Associação Rural dos
de Santa Catarina

Da Associação Rural dos
Cafeicultores de Santa Catar+
na, com séde em Florianópo
lis recebemos um oficio co

m{mieando a sua fundação,
cuja diretoria ficou assim

constituída: Presidente - A
carí Silva; 1.0 vice presiden
te - Augusto Bayer: 2.0 vice
presidente - Roldão da Ro
cha Pires; Lo Secretário
Jonas Baycr de Amorim; 2·0
secretário - Floresmal Ama
ral; 1.0 Tesoureiro - Alber
to Henrique Riggenbach; 2.0
\esoureiro - Fernando ,To::;'
de Andrade, Comissão Fiscal
- Wilfredo Eugenio Currlin,
Aparicío Cordeiro, Pe. Alvino

r Bertoldo Braun, João Pinhei-
ro, Irnão Adelino e Silvio
Nappi.
Agradecemos a gentileza da

J ai me

Clube Doze e Lira,". A Idriu foi
Recita com aplauvos de todos. '!:
ficou estabelee'do que al!<uma�
Comissões percot-rarn afetar o

comércio par" corrs
'

gu r o- pr c-

tr.huida pelo ímnente Chefe dn
pod�r Executivo.

TOMAZ DE CARVALHO
MEYER

Fpolis, 4 (A. Mer-cur io j -- R",

percutiu, agradavelmente, em os

(Conclui na 2,a página 'letra E)

11 Roupas de qualidades .pa- II
11 ra homens e senhoras - II
II Confecções Kellermann II
II Rua 15 de Nov., 681 II

'rOQUIO
'

{UP) -- o govBr-'
no 'resolveu que oito cdadãos
da RU5Sía; e países satélitcs que
t;nbam pe'dido auforizaçã� pal"D
continuar a residir no Japão,
"deixem este pais a 31 de março
corrente'��
Diz-se, dn' outra pat"te. flUE' 0<;

Serviços de· Imigração. do Mi
nistér:o' da' Just'qa re�olvel'am

nenhUm roubou dêste um revolver,
que vendeu mais· tarde

.

na
praia de Camboriú, cujo

é
e:: '111111111111111111 I 111111111 liUI 1111111111UI IH 1111111111 111U1II11ll1II11ll1I11I1II !' .:unla g-{lla� _

_

; IUma causa muito justal Atenção d o n ás de
mercíats. �e!!"un' .ou (l gnsln 'rl" ';: uunmunmuuu 111111111111n 1111111111111"";: b Isr. CelEo Ra.mos, B ófereeeu uma .

I'
. .

.

C O 4'! a umenauense�Vem tomando um sentido pratico a carnpan ta que irucia- � ..,eletrola.
mos, ha pouco tempo, no sentido de se prestar uma homena-

._.
'

NOVOS SUR-DTRF.'I'O. gem merecida ao prefeito da cidade de Itaiaí, sr. Paulo Bauer, . A firma I R M A O S (O E l H OS l T D A.P I-
.'

J RES DO TESOURO colocando uma olaca de bronze no aéronorto "SalgadoFilho",· .Crl1nlca I leia DO ESTADO como tributo de reconhpcimento e gratidão do Vale do Ita- tendo adquirido o armazem
" P O N T O C H I C", sito à rua

"

b ... Fpolis, '" A. Mf.'rcurio) r jaí aos méritos daquele homem público, que, à testa da admí- 15 de Novembro. nr- 486, para instalar no mesmo prédio gran-ro'U O Ue sr. governador Ir'n"u Bo rnhnu- nistracão daquele municínio, tem evidenciado o scu espírito de de loja de Tecidos, está fazendo liquidação total de seu enor-
.

d j trabalho construtivo e elnpreendedor. me e variado stock de mercadorias. .'.. .", .'
"' .. . ...

.

d as/unar ecrc .0". no- >

A .Alcides Antonio de Sou-�ompra or, por sua vez, meando os 'nossos '.rstinios A Evidentemente a concretização da obra do aéreporto 1
proveltem, pois, senhoras e comprem hoje pOI' pOllCO o qued b· d de a uma pessoa re '·Salgado Filho" re_or'�senta o produto de um esforço patrióti- hes pedirão muito amar;hã.za, resi en_ t.e, no ,alrr.o" 0fv.en u-o .

-

p;cza,dos conterrâneo. srs,. \Val·
...:...._---' --- _d t BI 'd· d 1 co e empreendedor que veiu consultar os interesses economi-Garcia, ha tempos, vlaJan- SI en e em u�enau, em r � I,I�Z MflCUC....., Moac'r (P

eos de uma vasta região do Estado.do para Curitiba num cami- poder da qual fOI e,ncontrà� Moral� Llma RodrIgues do A
Assim sendo, des'le logo, temos recebido o apoio incondi-d f pn.�::t f':N'?rrerptn. f"iu ('1"]. •nhão de Siegfried Blaising, a a arma, que OI apreen- mis�1í.o, os cargos de Rllh-tl'."�t" clOnaI de versonagen:> de destaque dos meios ecol1orhieos e 50-

d'd ciais não só de Blumenau, mas tarnbem de todo '() Vale do Ita-1 a. res da Receita. Despcza" "C-m" jaí, hipotecando solidar�edade à justa homenagem ao prefeitoAlcides foi preso tablI'dadps do Tpsotll'o '.lo Esb Paulo Bauer.sendo processado, lo, respectivamente.
. Além da adesão que recebem'os da Associação Comercial

O I d f
" Em outro ato. o Chefe riu JY" e Industrial de Blumenr.u e do Rotary Clube local, tambem te-ma an ro OI dfr executivo, vem de c],•. <"n,," mos em mãos uma carta que nos foi enviada pelo Rotary Clui
... A o sr. Atmando BN'k, s�".reh!"!..., be de Brusque, cujo teôr reproduzimos a seguir: .parar no' xlures 'jo Diretor do Tesouro do Esh, "Exmo. Snr. Mauricio Xavier __._ D. D. Diretor do .Jornaldo. "A Nacão" � Blumenau.

05 recem-nnmeados que prc '. Prezado Senhor - Temos em mãos seu prezado favor de
iam seus serviços já a IguTI <;, :'_

12 de Fevereiro p. p., o qual, passamos a respondér,
cumbri-se com descorÍinio na alta A :nar da cam.oanha em pról da placa de bronz'2 no Aero
estamos certos .. honrar a incun',.• norto "Salgado Filho" em Itajaí. homenageand] o prefeito
bênciu. que Jile.S vem de �'C1' ,to

Paulo Bauer, o assunto ,foi discut.ido em ordem do dia da nóssa(ConclUi na Z,a pago. letra A.)

Proibida a entrada de
,fUSSOS no Japão

Blumenau C O n t a com -mais
um e�u�andário prim�riolo que fOI a Inauguracào da Escola Primaria I

"Barão do Ria Branco" -- I
P(>·',li7.�·'-"" ""a 1 d" COIT"nte, f" !leIa D·re1.oria d'l Cnlnunidatlt

a inauguraçã,o do curso el"mCl),' Evan'gélica, foi hasteada a Bantar da Escola Prinlár·:-J "B�.r;;,') ti deira Nacional pelo Exm. Sr,do Rio Branco" mantida pela Juiz de D·re·to, Dr. J'"rarcili."
rOnllln Uade Evangélica desta João da Silva M".:e'ros, em freneidade. te ao predio 'escolar, sito à Ru�
Ao ato solêne, quc tC\,.. In ClO Maranhao, tendo, ne'ta ocasiã�

às 14 'horas, compareceram, ,,0" pequeninos alunos pre-tarl'
Sr; Governador do E",tado, Iri· Rua homenagem ao· Pavilhilr
nllU Bornhausen, represent3dc Nacional. A segu'r todo� o� pl'C

sentes se dirigiram á sala mo

dern3mente mobiliada c ondr
funcionará o primeiro ano pl'i'
lllár':o 'da nova 'escola. O Pastor

da l.a e 2.3 da Comunidade, Sr. Rolf Dueb·
respectivamente; Sr bcrs, após curta prece, discor-

.. , .' . I �'u sobre a lmportanc�a da edu-
Herc'lto Dceke. PI·erelto Mun CI' cação da criança, dentro dos
paI.. Ingo Hering, Pr"sidentc dn principios cristãos, para o 1'es-
Câmara dos Vereadores; Dr. Vi peito aos manUamentos de Deu' (lJo Correspondente A.LVA.lto Co ItREi\)nic·u,:; Colaço de Oliveira, Pro· e às leis das autoridades consV- GASPAR. 4 - Uma das ,ma" t é!onstantes clamores dos mora" cruze:ros. Com a conduc'ii.o des-motor PúbI:co; Revm. P. Teofi, tU1das, cabendo esta tarefa. em Importantes estra�as do llln�e�·- dores daquela zona, que se v:am te importantc. trecho que l'ga..lo Dietschi, Presidente do Sin ,: ação conjunta do lar, da fscol,· Jand gasparenses e sem duvrda .

d d tIl ''lo Ev�élico d" Santa Catarina .

. .' ._ frJva os e efigo <>1' os seus _pro- pe o l"ntcrla,nd os municipios dee do governo, e a. cadà um n0 a que hga Be�chlOrl Alto a Ltll� llutos po's a estrada em apreç0 Itajaí, Gaspar Blumenau, 08 mo'
e Paraná, Pmf. Rodolfo Gerlach sector 'delineado pela Conctilui- l\lves e que frca separada pelo e principalmcnte o Morro do radores 'de Luiz Ãlves. foramDiretor da Esco]a Normal Ped;·' ção do Pais" Terminada a ora!",.<"i.o importante 1vlorro do Seraf;m, Serafim ou Serra do Seraf·m, tambem bastante beneficiado""II, além de elevado número ele

� ° Presidente da Comunidade d 't d e
.

'Mesmo a espe' o e s r uma que mede nnda menos do qu� pois, assim. poderão faz' r pOJ'
pessôas das mais d.estacadas em S. r, Willy Bernd.t. convidou o Sr, {l.as l·nlj)Ortantes sempre foi a di-1 I 3,500 metros de altura, achavam- ,esta estrada o escoamento

-

de
nosso

_

me,lo comercIa e so�Ja c Pr'fe.to Mun'c'pal para desce.r- ta estt.ada uma 'das piores do- tA J t I se sempre em fstado calamito�o seus produtos.it� maes ,:OS a unos nla r,cu a rar o retrato 'do Barão' do RIO
nosso interior. nunca sendo II''"do. Cumprlmenta-dos os presen' Branco, patrono da escola. o que I lllada COlll nlul'to carinho pelos

para o tráfego de veiculas. ;,! ,. AS FESTIVIDADES: -- Com'

__.;..........._ _;::...;__..;__;::._ _.;.."-"-__--'-"- "- ..;_--.--:-:___ d I mesmo carros de boi. COUlO 'di:>; a. conclusão désti importante
-

foi feito sob uma salva c pa -

no"SOs govern'antes, ap2sar dos
t} d;tado "Não há b'!m que se"l- �strada. o povo daquelas locali----

pre dure" UNem mal que nunca tladcs exultaram de 5aUf�fação f.'.

a fellez se acn.be" e�t.c ano os. tréH "';<':" f \'Iara a inauguraçÃo pr"paran.
vernadorcs de Gaspar. Blul11·- uma grandiosa fó-'t;1, popular,

Gomes)/
nau Se Itajai. comI aj�dda Erl°t �X-I 'd]ued�onstt'?u d� var;�ld(JR nUIll�I"(l3
mo. r. (}{)vernalOr 'o s auo. e Iver lmenLos bem como o1.i
resolveram sati!"faz"r a velll"l mo serviço de bar, Chnrr'1.·cn..da
asp·ração dos moradores,. (]" etc. Alem de contar com a pr",-
[,uÍz Alves. Serafim P Belch'orl ilença dos Srs. Paulo Bauel", Pr�
Alto. contribuindo cada, munici

pio com uma importancia X �

ma's com os vc'culos e trabalhe,-

CASA
'"

A
1. A. c·

:P R. A ç A
E, CRUZEIRO DO SUL

'O individuo'Walter Ams
chmidt, de 21 anos de ida�
de, natural de Porto Ale
gre, foi preso por malan
dragem; tendo a polícia en

con trado em seu poder' di-·
versos aparelhos de jogos
de azar, cujo material foi

"A CAPITAL"

�.

Comunícam
.

à praça e aos seus: clientes· que
dentro de breves dias i nidará novas linhas;
com aviões DC-3 de 1.a classe ligando Itajaí a

Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiror diàría�
mente.

PROCURA· BEM SERVIR SEUS FREGUESES

apreendido, enquanto o ma

landro foi trp.ncafiado no

xadrês da Cadeia Pública.

atacado o 'menor
por um cão ferós

ADQUIRiNDO SEMPRE NOVIDADES EM

ARTIGOS QUE SE RECOMENDAM DAS ME...

LHORES fA'SRICAS DO PAI'S.
o

_.'
,.,

n18,S dos presentes. Usou cntiín
da palavra o Exmo. f'r.•Juiz de
Direito da l.a Vara, Dr. MarcihJ
'r,ão da 8'lv", Jl.1"cdc roc• qun r"o
feriu um belisslmo discurso que
pun}icamos a segu'r:

DISCURSO DO DR', MAR
CILIO MEDEIROS

C4SA "A (APITAL"

Rua XV de Novembro H.o 415

_.
�Nlticias de Gaspar,___;_ _

CODcl"etlzêida velha aspiração d011morador�s do lDorro do lera' t tU

(Conclui na 2.a pág. letra B)

"Bingo" ·da .Pascoa será
.

iniciativa do "Carlos

(Conclui na 2.a pág. letra H)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Surgem novas perspectiva) para o desporto dmcldor IQcõl" - AssuntJS
Com surpreza para muita tensidade os desportos ama- ficaram seus principais res- vocou, em parte, a completa ro, que haja boa vontade da 10 mesmo, por certo, será alvo

gente, surpreza esta por de- dores locais, patrocinando
l

ponsáveis pela falta de a- decadência do esporte amador parte dos dirigentes das di- de todas as atenções e cuida

mais agradável, entrará em campeonatos e outras com- : pÕÍo e colaboração dos clubes t>lumenauense. versas agremiações, dos quais dos por parte dos interessa'

franca atividade a Liga A- petições diversas de grande 'filiados, a L.A�B. paralízou ; Com Q retorno do sr. Sebas- éfmprcscindivcl uma comple- 'dos, abrangendo' certames di

tlética Blumenauense. Esta vulto, que ainda estão bem I seus trabalhos, pois, sem con- �ião Cruz ao posto máximo ta cooperação, no sentido de 'versos,' cuja 'realização dar'

entidade, cuja presidência es- vivas na memória de �osso' tal' com meios" financeiros su- da I:BF, terá a Liga Atléti

tá entregue ao desportista núblico, tal o sucesso que a1-
!
ficientes para dar sequências ca uma subvenção de sua, co

Renato Benito, no ano passa- Cançaram. j às suas ,realizações, viu-se
I irmã, o que lhe possibilitará

do, logo após sua f�ndaç�o, I ' ,Entre�an�o, forçada pelas forçada à uma paralização em

J
em muito a organização de

desenvolveu com muita in- !,.lrcunstanclas, cansados qUE. suas atividades, fato que pro- novas disputas, desde, é cla-

.

da. Caso esetíverem repre

presentados na "mesa redon
da" do 'dia 9 todas as agremia

Para <> próximo dia 9, se- ções, provavelmente, .venha a

gunda-feíra, às 20 horas, �s'-, ser também elaborada a ta-

Impediu a FCF a realização do cotejo Aval x Palmeiras l�::�::�g:��:::�;:
InjustifiCável a.' atitude da presidente �a referida·
\.a f.���'����l . por ser o Campeao do Cen- do trabalho

Causou alarme' ontem gear seus jogadores cam- tenário o adversário dos a- intencionado que o presi
nesta cidade, a notíc�a de I'feões, ��.treganc1o-1hes, por zurras. Esta atitude chocou dente da Federação vem

que havia a Federação Ca-] :mtermecuo dos craques pal- !lr.ofundamente os mente- tendo, à frente dos destinos
tarinense de Futebol im?�"l meirenses, �s faixas alusi- j res_ esmeraldinos, que. já do associatión barriga-ver
dido a efetuacâo do prélio vas a conquista do campeo- estão tomando as devidas de, que está a reclamar, 'pa
intermunicipal entre Avai! }l2to de 52.

. .

providências, n? sentido ,de ra orientá-lo, homens mais
e Palmeiras, o que. estava I e; O fato fOI comu11l,cado epurar os motIv�s que 1e- justos e capazes, que não se

assentado para a noite pas- 1)or telefone ao sr. Abel A- varam o sr. OS111 Melo a deixem levar por paixões
sada, na Capital do Estado. I �vila dos Santos, na manhã I proceder da maneira que o ,:lubisticas e ressentímen-
Sem alegar razões IJlaU-jl

de .ôntem e confirmado" fez, atestado eloquente de tos tolos.
aiveis, o sr. Osní Mélo, prc- mais tarde, pelo sr. Osmar sua falta de cavalheirismo -----,--:-_.,.,.,..-,-",_ ,.----�--------

-sidente da mater do fute- Meira" maioral avaiano, c educação esportiva. ���%'(,;����Ibol catarinense, negou-se a que revelou em seus míni- Na edição de amanhã INSTITUIO' DE '

dar a respectiva licença f, Imos detalhes a marcha dos traremos aos nossos leito-
'

"

agremiação alvi-celeste, pa J:contecime,ntos, afirz:n,ando t:res
uma nota bastante de- Olhos .. OUVidos-Nariz e .. Garganta i,ra espanto de todos, quan- i que a FCl< se recusara a talhada sobre o assunto, a-

.

'do esta pretendia homena' í dar a respectiva licença, fim de que figücm a par dos Drsll �

Armínio Tavares I,

J QUINTA PAGINA

Piovavel um
r

Jogo

-s

Nâ�a �e im�orlªDte na I'enoiao úo' b. D. �o nUm�ico'
Em sua última nota ofi- sm seus mínimos detalhes.

I
suntos anteriormente

daI, datada de 3 de março, Embora esperassem os vistos. Ia Liga Blumemmense de adeptos do G. E. Olímpico Ao contrário GO que SG
Futebol1embra a todos os por novidades sensacionais, esperav�,;;::"o se d�mitiu {} I :
gremios filiados da Primei- na reunião que levou a c· dr. Arnaldo Martins Xa-
1'a Divisão, que remetam à felío quarta-feira à noite, vier e dessa maneira fiCa-]entidade a lista tríplice dos o Conselho Deliberativo do ram desfeitos os b02tos que
membros que irão repre- clube, tal não aconteceu. circulavam pela cidade, se· I
sentá-los nas reuniões do decorrendo a mesma nor-I gundo os quais haveria
Conselho Divisional. malmente, sem que tives- modificações radicais na

Uma medida muito acer- sem sido discutidos os as-I viela interna da agremiação
tada, qu.e visa, acima de da Alameda Rio Branco·· ,

tudo, e·vitar a repetição de
C1asos como aquele provG-
cada pelo protest.o do O"
límpico e �lue chegou ao

conheciment'J do público, Terç2-feira última voltou a ocupar o cargo máxim?
da entidade da Rua XV de

�����..."!ii""''f''������������f;�������t Novembro o sr. Sebastião

� B O I" J E O' K\.\ ��:' ���l:Útü��e pe��n��;. �:����
ª '

. « , rI' Scnaeffer. Na costumeira

�
.

,

.
,

. i l'cunião da LBF, . a qual

�H O i J E IIpresenta H O J E� 5�mpre é efetuada n�quele
� .

H (lIa, tomou o conheCIdo e

a' MAIS UMA HOHADA A6RADAVEt �
. �������cia�e����'i��:a co��

� ...... (O M .... "" � respeito à organização de

1\ � l A U O T � várias disputas oficiais de
L? v.; 1�1 .

� 'nosso futebol, referentes ao

I.. = .. e -' .. ,.

i
corrente ano.' TELEFONES:. ,.'.

. " '

RESIDENCIA:

seu COlpO de B A L L E T .. Or� Aites Gonçalves D:;r���t::s lU;1
15 A-' O PER' ( i lA , - AUVOG'ADO· - LO

LADBolDUA MCAEIXaAAECuONOMICA lltn .. '
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SarauMo a �nrtiti�a�an �o V. Ver�e. e 'Vera �rDZ
Vasto Verde e Vera ta campanha filantrópica I um registro todo especial,

que visa angariar donati- uma vez que atesta a corn

voo para aqueles a quem a preensão e o cavalheirismo
seca deixou em situação a- dos responsáveis direto"
Ilitiva, merecendo o fato pelo campeão de 52.

Cruz, duas dos mais POPU"
lares agremiações de nossa

Segunda Divisão, convida
das para tomar parte no

Torneio que terá lugar de

POi5 de amanhã, já cõnfir
maram ontem, �m ofícios

dirigidos "'- Liga Blumc
nauense de Futebol, sua

participação no mesmo,
sendo digna de elogios, por
tanto, a atitude de suas

respectivas diretorias ..
Os cruzmaltínos, que tí

nharn um compromisso as

sentado com o União de
'I'imbó, resolveram cance

lá-lo, afim de cooperar nes-

'Sófre? Tenha Fé
Escreva detalhadamente para a Caixa Postal "1 9 1 t

- São Paulo � Junte envelope selado com endereço.
Não utitise registro para evitar demora na retirada, em
horarto impropr!o,

Juizes �a'ra os jo�os �o Esla�ual
,

Em fonograma remetido ' ,

ele Floria�opolis, a Federa- i O Diretor ?o Departc:
cão Catarmense de Fute- menta de Arbitres da errti

boI comunicou à L.B.F., dade blumenauense, sr.

que já foram indicados os Salvador Lemos dos San
árbitros que deverão fun- tos, voltará a dirigir o co

na segunda rodada do tejo D. Pedro II.x América,
Camp20nato Catarinense enquanto Artur Paulo Lan
de Futebol, isto é, nos em- ge, da Liga Joinvilense de
bates que irão se ferir nas Futebol, terá sob sua res·

localidades de Corupá e ponsabilidade o encontro

It2jai. Estiva x Carlos Renaux.

PROfESSORES
11 II Ir I!
I II. E. C. AZEVEDO I
I Reg. :-.0 Ministério da Ednca- II
ção e Saúde: Francês, Português, I
Ingliês, Matemática, Estenog,rafia,!
I Datilografia, Correspondeneia II
I e Geografia. II
IRes.: Alamêda Rio Branco, Il
I Bêco depois da Rua Maranhão, II
I Casa, 89. II

Reassumiu"
LBF o sr ..

a presidencia· da
Sebasli,ãlY Cruz

complé!! i!�fa fabricar qualquer
tipo de lentes· -. '" ..

COMPLETO SORTIMENTO·. DE

O'(ULOS . PARA SO'L E·· DE,· GRA�US;,:�- ':�

que Blumenau se torne outra se-ia por toda esta tempera-

divert.os

vez, como há anos passados o

loi, 'o maior centro esportivo
do Estado.

assuntos principais
a ser tratado, é aquele que diz

Ca-

Formado pela Faculdade de Medicina da Uni
versidade do Rio de Janeiro

Professor Catedrático de BioJogia da Esco
-Ia Normal Pedro II

Assistente do Professor David 5anst:>n
Chefédo Servleo-Otorlno do Centro Saúde de

.Blumc1fau.

Fernando
Diplomado pela FACULDADE NACIONAL
DE MEDICINA, da. Universidade do Brasil,

Rio de Janeiro
Ex-interno efetivo do Serviço de Otorrinola
ringologia do Prof. Dr. Raul David de San
sono Ex-assistente da Clinioa de Olhos Dr.

lVró0i'a :gràsil

PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTfl DAR

Molestias DE OLHOS - OUVIDOS
NARIZ e GARGANTA

-este Instituto Especialisado está Mag-nH'ica
mente l\-1ontado e Instalado com a mais
l\'Ioderna Aparelhagem para todo e

Qualquer Tratamento da sua

especialidade
Tudo o seu Instrumental foi Recentemente

Adquirido e Importado da Suíça
Alemanha e America dó

:' Norte;'
__

.,*'$.
__

GABINETE DE RAIO X,
__

0**.
__

APARELHO MODERNO SIEMENS PAltA
DIAGNOSTICOS EXCLUSIVOS DE DOEN

ÇAS DA CABEÇA.
__

0'....__

Ga6inete de fisioterapia'
BISTURI ELETRICO (para operações sem

" sangue)
ONDAS-CURTAS (Ultratcrrn 8iemeilll

modelo 521.
INFRA-VERMELHO

AEROSOL (Aparelho in�
glez para nebulisàção no tratamento das sint.·

sintcs sem opeÍ'acâo). Electrocoagulação.
Dlafánoscopia etc.

<

-�--''_-Q••'*-

Gabineie de Refrtlção
PARA EXAl\'1E DOS OLHOS
{EQUIrO-BATJSCll-LOMB)

PARA R,V,CEI'l'AS DE OCTJLOS E
ItESPÉCTXVO' (:ONTROLE

DAS LEN'1'ES RECEI
TADAS C;VERTO

METRIA.
Microscópio binocular - Lâmpada de Fen�

.

da - Perlmetro).

Gabinete de Traumatologia Ocular
EX.fJLUSiVAlI/lENTE PARA TRATAR Am
DENTADOS DE OLHOS - EXECUTA PER! ..
CIAS - CONFl':CCIONlk ,f,AnDOS E DESMAS.

CARA SIM1JIJADORE8.
--"..._-'

H o 'f·a r i o:
Instituto funcifnla de manhà e li farde'

1,
. . , ,INSTITUTO: 1Z32 é

,'; ; i :,

t
'

J
"

,

RUaI5 ne t1GV., 1135 -1", arrüar

serao

ASSIS'l'ENCIA ME'DH� A PERMANENTE A CARGO DE ESPEC!ALISTA8
ABERTA AOS ME'DICOS EXTE RNOS

ELETRICIDADE I.-fE·DlCA - REPOUSO - DESINTOXICAÇÕES - ALCOO.
LISMO - TRA:TAMENTOS ESPECIALIZADOS. _ ,

AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 � Fone, 8055
ENDEREÇO TELEGRA'FICO; PSIQUIATRA

C U R -IT I B A P A RA N A'

Vejamos agora a

elevação:,'
único recomendável para'

:a melhor média arca por:' principiantes. Na queda deve

I45:0, porque tanto salto de-, haver muita energia: mãos à

'masiadamente .rasteíro como i frente, de maneira a evitar a'

o alto são prejudiciais. O me-, queda desamparada do corpo
lhor método para estudar ês-

I para trás. O mais difícil é o

te pormenor é colocar trans- trabalh.j das, pernas no ar'

versalmente um frio elástico (golpe de tesoura) o que StJ
a 2,5 ou, 3 metros do plano .'

'<
•.22'

se consegue com perfeiçao <i'
'da chamada e a altura con
veníente para· que o saltador. pós' algumas épocas. O salta

dor em comprimento deve.]-
que usa golpe de' tesoura lhe

toque com a cabeça. Repara-
treinar durante todo ano, No
inverno mesmo, impõe-se uma

se que só falamos num estio
unidade cultural física. . Os

ser, o.
treinos na pista devem

ti, b' iniciados durante o mês
DY9S arcos par J abriL O atleta do trtplo-sal-

; O lido· luz to tem exatamente como o do

1:1
FPOLIS., 5 (Ag. Mercurio) comprimento, necessidade ím

.'1 _ Domingo passado o Aldo periosa de possuir' velocidá

'Luz batizou três barcos nc- de, duas qualidades sem as

.

vos. São eles o "Silva", o quais lhe !é impossivel canse'

: "Aldo Pereira" e o "Elaine". resultados.

•.. Depois do ato de benzimento,
:1 foram os mesmos colocados
'no mar e em seguida dispu
tada uma partida amistosa

I com o Martinelli, tendo os

': ahfi-rubros conquistado, bela;
. vitória.

i Ao ,ato estiveram preseIi�
I tes altas autoridades civis e

I militares, bem corno num�ro·
,

! sos "padrinhos" e convidados.

1- - -

-:-
- - :_. - --

II Elegânda' e bom gosto, I'I sóme�te .trajando�5e . na I

j AlfaIatarIa' KelIermann li

I. &ua 15 de Noy., 6.8.1 . h

Provam qu. cn

plantas brcuileiras
,

realizam mU-GQru.

DlurétiuH e

ellminl'idorcu

do com!)rimento, mas en

quanto os atletas da pTimei
rã especialidade' estão ao aI,
cance da segunda, os desta

� BANCO, INDU'STRIA E (OME'RCIO DE SANTA
-:- Matriz: I T A.T A I'

23 de Fevereiro, de 1935Fundado. em.

..
'

'l'vtal do não exigivel ..

j
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