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I
T:I0ol que doarum a,,; :;1:a: ,"fI oi

I .. Radio Sociedade de' Juiz fie aos Ra.díos Associados. llar« -)11"
Fora, (_J1rl'-! •

é a emissor-a Af:r:,or� :l 1 e les dessem UHl 1Jro�dcx:niJ�q- .H.
da íocnl lUaUbUrQU hejc o !;,"I alturn da mcf.ropole que e Jmz

ltOYO t.ranam.ssor e o ....; :"3-L"U::;; :'1.) Ç.L: Fora. De hen'dn dQ HJ1t� l')liS&
VO$ estudios. esses na rua 1-1a'- Tt.lYa!4c�;" de!:elnl)!'\r�()\l 0') 11 hc

fehl, com um teatro de 31)0 pol- IU'd no acropot+o dc' B(?linl':_� o �;1'

tr-enas. Compareceram os i'unda- Assis Chalt'flubr:a.trcl, que ar;":'U

dores vivos da $sl.::tção �_ OS re�"�.l falou Inaugur-ando os novns servi-
'

1
çoe::. da Radio Sociedndp.

Na 41

E
Nosf.;(} "Rapo8o 'I'ava.rcs". (' .... (

..��rJo de gu("rI'H, t!.-..vc Oll{' r('..;�:

lar o �;'PU 111otOJ", p:-:I!'"r-; que u ,é1-

v iâo n âo clP"�·rn·::-i,:;:F'-; o p1:1llet,l
,")\11 urna rapidez d"�lnorali;:én'
tc. Ef;te céu a"�ul. (PH� aqui i{a.

'dp:4. o jjrman1entQ 0:10 r�il) i()! .'

Ct.u do percurso. co1'1:,-10 f:"1\1

minutos. Não l1.('l'cl.ftarei" se e.l

"'0:-5 dj-::;cr que i:7.eIno., ·,boje. �H>
1� manhã, Rio .Tn? df\ I"i�orD:, u�r'--�

trajeiorirt c«porUY3. scrn !J"lez:.l.

IMPERA A ANARQUIA NO TRANSito

TEERÃ, 17 <UPl - Noti
da-se em fonte oficial ,li,e a
demissão do sr, Mossadeah
foi motivada pelo Iaío- de d-;"
sejar a 'referida personalída
de exercer simultaneamente

de presidente de
Conselho e ministro de zuer-

.0 SORTEIO PAHA OS
ra, afim de realizar 0(;0:10- y � LI r< ...
mias no Exército. N.'io tendo

... 0,:::1 ,OL_IJ\I�- I·�O� Dr.:;

o soberano concordado om c;, _I
FUTEB01�

tisfazer esse desejo. o I'�im�i- HE_LSINKI, 17 I UP,
,

ro Ministro retirou-se dr) ao- _ ,till'CçaO do pr,'s;.lcIHe da LI�'-'

vêrno, dirigindo uma carta 'ao I
Britânica d� FULCból, r c-al izous

Xá na qual explica I)S moti- hoje o sorte o para escataçâo " '"

vos da sua demissão Ainda J' gos ottmpícos de tut.cbot.

i não se conhece a resposta (10. prJrue.ros sorteaüos furam e , ,I"

Xá. I <,,' p seu advcrs âr!o. o Luxe .. l-

r ui g o. �c�uÍ1 ani-se
centra a Dinôn1al'Ca,

terreno, será
-

feita mediante
o pagamento correspondente
ao aluguel. Esse últímo com

promísso, naturalmente; não
Iimplicará em pesado') onus

I�ar:: o 0l?erário: que dísJ;?cn- I f" " � , , ." .,. .

dera de írnportâncía eqluva-
,,)i\, e aparecímento do H.1. a maioraa dos r]"IX"U 'l� ;,I'T um

lente ao aluguel de áté 'i 50 I ti.os agentes espcctaí s da m"Tt'!!, embora EUa. nerasta atã'J "áo este ia

cruzeiros mensais". ainda comntctamcure cl'mlnada.. Na fotoe;rafia" um l)�"'it-{) cl�l Organi-

_ COl:�lllindo, afirmou iJ sr, ,zaçãO
Mundial de Saú�e rO'\15) (las Na cõ es Urutla s mostra a mt;iicos

Hercíüo Deeke espoenu' que turcos com" procertcr a .m{tlisc do in�clicida prl'llnrado por "11';. (,,'u-
(Conclue na 2,a pga., letra B) to ONU, especial pa'ra U," N:1Ção")

ruoer conse�uir O a�ôio nos De�rDs:
!para a !caB�i�atnra à �resi8eDcj�!

(lontra n Fin'pn'Jin. ! Tur{:nl\?
cou! 1'0. as Ant lhas Eola ncl!)",a�. "

Yugü::slnyia eontl2. .1 :;J'14'�SÜ\,
1" {)ru(�g'.) con.tra (.l Suéc a . .u. 4\'_
n:anhu ,:!ontra o E,�·ít o c a j f .J!-.

g!'ia contra (J Italia. ;'.Jiio }':4. ,_o,

CHIC.\.GO.17"UP) - O s '--." do Parl,i,lo D"'llo<:r:it co <I� :oi'

dor Richa(·d Russell. UUl dos .?n�j J cõcs presídeuctats, cst-i 1('l1dn 'i

e(�1'n::nt e,:, it pOdl{;ão de can�llti:, � ( t 1t"l:de.:: t';-:pet.�eular v": 1J :..r;1 c.t):)::·

_ guil' ü apoio .io tr-lh8P'l Slll.O 1}3"-

g ....�nizadu i' dos 118"gl'O:", [tll�":
B. AIRES. 17 (UP) -- A- c�.u,,()-u p'811de e�p�!:1t() as !lo_

tes uenlúcrá11f'!1:-3, :-�o preconi'..?L'
H aç:l') dn lCl an" l-grc'" i.�··:-' 1':"�r_

] ia p3.1·a a f'onlt·o1."cl·U.-IH. que·; U. )

(los cha ,11ados dircito� C":, ,',)

s�ja. o i�uall]adp (1:"1 !�:;p'11H t':)

di'" côr.

!A�SUftt8 de' interesse nacional que IInao deve ser Dcultado ao publico
Deverá ser dhmlgaoo o n� Banto do Brasil

GO inquérito no "t';hP: r.!
l10r c,,�(�;{ llc.l::. lHO· ;-1

-- RU�i D{J"n;"l ..... ( ... ·11 "!l1�,_1I l
•

;:;: '_$t. '"'.' -

hipotest', já ee.ta! ia deflUí·

lhf.'" dá :�tllo1lz.!efi(1 l'�q�)-. {"1l "';_:'1

1:!OnlC pessoal ou en1 H:-;:nt:: de::".

fazer a diyulgnç-A,o rrl t.LUJ-Sf" ti �

assunto lle interes:;c i�p-:jt."'!':ll -j _1 ...

�Ü�.lJ deve ';:ler ocultaJo HO Pi)</J4

E;:pcl'ar q\lP

� Et-ferirnel1le
lil TE DE

MAGNÉSIA

COMPOSTO

sra.
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E HEMORROIDAS' I
� VARIZES E ULCERas e
:: ,óAS PERNAS: curas sem operação e
ª OlSÍ>EP81AS, PRISAO DE VENTRE, COI.ms, ii
- 4.l.'V(EIHANA, FISSURAS, COCErnA NO ANUS =
a CORAÇAO. PULMõES, RINS, BEXIGA. FIGADO ª
: §::,
- DR" A R Y T A B O R D A- ª

� �
� --- ME'DICO ESPECIALISTA ---

=::CllidCá Geral de Homens, Mulheres e Crlançaa
- ,J.TOUPAVA SECA: 9 às 11 f, 15 b 17 hs, BLUMENAU ;
�1111'lli�'I'llllIlllfllIIIIUlnllllinnlllumunlnll"mlU'IIII,11111111II11"nlll

equilibdJ mineiro a harmon+a, víca, c�m um lat"go_ cont�udo d,"! paz dos povos, através dos radias
incomparayel em que, vivemo,'. mocratrvo, para nao deixar- ce : {'� imprensa e da televisão li
ràz mais '(fe 20' anos, aqui C,UH de'xar de"entend"EÍr o valer da li-} vres. Há iuais ,qu.àse .urn qúftrb)
dois jornais e esta nossa rad» b�rdade, "dentro de �ma radio. e-I de '"ééulo te:nos posto em c�Im;rn.
Não cohecemos gente mais civ. rrussora livre. Sabeis o que so- com os mineiros o melhor d.)!;
Iízada, mais compreensiva de n�os no jor,nal no, radio na tele...

�-ll1CSSOS pensamentoa e (ias nossas
maior sentimento do 'dever d.1 sao e no J?rnal ilustrado: secvi- energias, para encontrar- a,lg ..-
que a vossa de Juiz de F'oru, dores do interesse .�aclonaI. O

J
mas 'das soluções üef,nitiv:-ls

Quando se trabalha aqui, se ad- nosso programa pohtl:::o_ : .cultl.' que cimentam a vida tel'z, a vi,
quirc, ao cabo de pouco tempo, a ral se acomoda .num e�lf'clO, .eu- da tranquü«, a vida honrada ;l�

. De ordem do sr. Prefeito Municipal, torno público,
satisfação intima das tarefas --;,' j?- �have ,de abobada sao as n.s- rma naç.'io Em 1925 �naugurL'1!- para eonhecimenjo de quem interesTsarJJ;)ssa. que seT achavicas realizadas. Há dezenu,s di' tItulçes llVres Tend� a cer�,�za �(', o primeiro serviço direto de aberta a lnscnçao para CONSTRUCAO DE COI\JUN
lugares onde se fazem frases 1:>a- q�e posfmis um .rad�o emanClPU'. Belo Horizonte com O .JORNAL TOS DE CASAS POPULARES nesta cidad�, patrocin�lda
nai'3 e coisas ínocuas. Em Ju:z paJo - emanCIpado do temer Consi,deravamos. então, o VO-1:v:;e pela Fundação da,Casa P9pular, ,dev;e;rdo os Interessados
'de Fora, se vivem realidades e de não dizer a verdade, de ne- ereto a primeirá tapa. 'a Ii� de comparecerem a Prefeltura MtIDIClpal de Blulne:r;mu
verdades consi.stentes, coisas que gUl' a justiça ou d? não dis)por de organizar aqui uma dt'mo�raeiR. 'dentro do prazo de Quinze (15) dias, contados desta data.
tem tutano e nervos, e qUe nos poder m0_ral �uficlente para com baseada na, yontade p0l'ular. A Blumenau, 16 de Julho de 1952.
guarnecem e enobrecem intima, batE'r a brama. estrutura politica. 'las Gerais f"i ANNEMARIE TECHENTIN, Secretiiria.
mente. Vivendo fraternalmente Seriamos renegados, se pu"cc- er.riquecída com esse priví1eg'�
convosco, õ mineiros juiz-de-fora· sumos um ill'iitrumento como t;;_;. usual nos povos livres, gra'ia." Ü,
nos, podereis compreender m }.l'_;; te ao serviço dos nossps Cal);,';- clôr:'V:idencia do maior dos ,�i
sentimentos, inaugurando o n:.- cllos ou dos nossos egoismos. Li- neil'os deste século ,que .foi "'1'
V) transmissor da Radio Asso-

f
bertar o mundo da opre�são sig- tiÚlio C!trlos Ribeiro d� Andrach:

dada desta CIdade. Minas Ga- n;fica a construção, de uma 50,;- Fizeram, os mineiros com na

rais é uma vasta superficie ci- da paz social e de uma saud'3.vel gauchos e nós os paraibanos em

20, uma revolução para embutir
essa reforma lU ordem f.ederal.
Aquele 'sacrificio ,quantas cala'1l;'
oades não ,eVitari9. mais, ta�de:
O voto secreto era uma al:!p'l'a
ção de todos os brasileiros. Fôra
indispensável satisfazer à

'

cons

ciencila nacion�l e Minas não nr
cusou em chegar, at� a gUl3r�a
civil para conceder aos brasilei
ro� o d'reito do seu povo éSI;G'
lher, certo ou erra\do, os seus

manClatario'S. O coraçã,o do ra/lj-,
Só pode bater livre, dentro de u

ma sociédáde livre. Tal a em

p,esa generosa, qUe o espirito de
liberdade do valente povo :11i
neiro realizou e sustenta, com €'s

sa impávida v'gil�licia das cule
tividades que dão preço ao rU·
re'jto de viver indepen':lentes.
Ocupa>:ldo, o microfone da Ra-

dio Socieda,de de .Juiz de Fvr�.
quero saudar o bravo puflhado de

juiz-de-foranos tmpreen'dedol't)·.3,
que foram os pionei:'o>, dc,ta.
estação. E' uma 110nra para num

teber em companhia do 'eminé!:l
te dr. Salles de Oliveira, 'p�l't
pi'osperidade pelo prest:gio e pe
la dignidade d!\, obra qu" :eles
crÍaram. Este varão 'de Plutàl'fO
mineiro mes.mo ausente 'do nos.,;o
convivio, em Belo Rorinzonfc, ':'
o' guia hicido e objetiva das nos-'
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Redação, Adimintração e Oficinas: Rua Sao Paulo n.

1191 - Fone 1092 - Caixa Postal. 38.
Diretor: 1\1 A U B I C I O X A V I E B

EXPEDIENTÉ
Assinaturás:

_A�UAL
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Cr$ 160.00
Cr$ '60.00
Cr$ 0.50

Sucursais: RIO: - Rua do Ouvidor n, 100 - Fones
: 4:3-7634 e 'l3-7!197. - SAO PAULO: - Rua "I de
Abril n, 230.� 4.0 andar - Fones: 4-82'7'7 e 4-41ín
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LEGRE: - Rua João Montauri, 15. CURITIBA: -
Rua Dr. l\-1uriéi, 708.- 2.0 andar - Sala 233. SOL.'i
V1LE: - Rua S. Pedro,' 92.

EInformações Uteis
fragancía de fonte de 9é de
serra se irradia de suas his
torias, dos seus descritivos.
como se fossem em Imagens
de cantador. E dito ísto penso
em que já disse tudo. F. quem
quiser dizer melhor que leia
o jovem símpatíco e vivo, to
do ele carregando nas palavras
que diz a autenticidade do
seu Pagehu.

�FARMACIA DE
PLANTA0

Acha-se de Plantão de

14 à 26 do corrente, a

Fa):"macia G L O' R I A,
à Rull. 15 de Novembro.
Nr. 591.
TELEFONES MUITO

, CHAMADOS:
POLICIA .•

SOMBEm.OS ••

- 1-1016
1148

sofredores.
NASCIMENTOS

Ocorreram, na Maternida
de Dr. Carlos Correa, os se

guintes nascimentos:
Uma menina, filha do

casal Teodoro e Olindina Sil
va'

::__ Outra menina, filha do
casal Manoel Geraldo dos
Passos e Josefina Silva (los
Passos;

.

- Um menino, filho do sr.

Davi' Margarida e esposa do
na Nanci,

H O S PI T A IS:
Santa lzabel ...• 1196
Santa Catarina .. 1133
Municipal •• •. •• 1208

Assistencia Publica
A' disposição da popu

lação local, encontra-se no
Hospital Santo Antonio,
a ambulância de "Assis
tencía Pnbliça", que a

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

qualquer horá do dia ou
da noite.

PONTOS DE
Al]TOMOVEIS:

AI. Rio Branco " 1200
Praça Dr. Blum.enau 1102

e1178
Bua B. Retiro .•, •• 1111

'_;'oxo-

D
durante dez minutos.
Muito eficaz para umedecer

as roupas, antes de passá-Ias,
é uma escovinha. Para conse

guir melhor resultado, convem
utilizar água quente. Esh se

espalha de modo mais ranido
e uniforme, podendo então
passar as peças quase imedia
tamente.
Muito prático e adequad(} é

o costume de mudar perma
nentemente as dobras ao oas
sai, peças de uso constante: Os
guardanapos, por exemplo, po
dem ser pessados umas sema

nas com tres dobras, e OEiras
com quatro. Assim durarão
muito mais tempo.

Da Gíob« Press , da ao norte' do Estado. de
Nova Iorque, e, segundo

o lugar mais frio da ter- salientam os joalheiros, sua
ra não ficá no poío norte, presença n:o mercado pode
nem 'no polo sul, mas sim, ser comparáda à presença,
dentro de um vaso de vidro na circulação, de

..moedas
especial, onde a tempera- falsas somente Identificá
tura desce a 460,graus abaí- veis pelas autoridades pú
xo de' zero. bém. próximo bllcas,
do "Zero absoluto" _- dos

_ CHEGARA' o dia em
cientistas. Por outro lado, que o homem cairá em de
a temperatura n��ura1 mais suso, no que se refere ao
baixa registrada até hoje trabalho manual? Estudan
fói 90 abaixo de zero, na tes de comércio da Univer-
Sibéria. sídads de' Harvard acredi-
O vaso de tarn que sim e, para provar

referido está sua teoria, acabam de de-
Laboratório de Pesauisas senhar o projeto de uma
da General Electric Com- fábrica que funciona
panv, em Schennectady, ajuda do homem.
onde são estudados inúme- Atualmente, na Indústria
ros problemas de interesse

_ observaram os estudarí
científico, inclusive os pro- tes _ o trabalho do ho
blemas relacionados com as mem consiste em crestar
temperaturas abaixo de ze- atençã-o nas máquin'às. A
1'0. Imáquina desempenha o

- Os cientistas descobri- trabalho, enquanto o ho
ram o meio de fabricar um fmem se encarrega das re

diamante sintético, que no-: parações, Mesmo êsse tra

derá ser vendido anrixi- balho de reparação, contn
madamente por Cr$ �on,oo do, pode ser desempenhado
o quilate e, no entanto, só- por outras máquinas. 'dá
mente por um verdadeiro máquinas que vêem e ou

conhecedor poderá ser dís- vem e têm tato e olfato com

tinguido de um diamante mais perfeição que o ser

Ide verdade, que custa ses- humano.
senta vezes mais. Que acontecerá quando
Esses falsos diamantes, as máquinas substítulrem t

féítos de rutilo são 1)1'O'1e-' os homens? Tudo indica
níentes de unia mina

c

situa- que o homem'viverá. mais
feliz, dispondo de mais tem

po para se instruir e se di
vertir.
Essa é, pelo 'menos, a 'D

píníão dos cientistas e so-

ciólogos.
'

- IMPRESSõES digitais
.de homens, que morreram
há mais de 3.500 anos, na
Grécia antiga, foram des
cobertas por pesquisadores
da Universidade Farouk
do EgÜ;o. As impressões di�
gítais foram deixadas

•

CIO

A

POR QUE NÃO EXPERIMENTA o

Ai!ld� não ilCt'!'tou t:O!!l o

remédio para IiCU reumatislllo?

I�ntãu cxpcrüm:Htc ü REUMATOL
'

que é o remédio qlle lhe fará bem.

LABORATÓRIO LICOR DE CACAU XAY'IER S. A�

A !rrLTIMA palavra
em estr�da de ferro na Eu

ropa é 1f1n trem dotado de

,
,

- - -... -:=- - - - -

,- -
-"- - ............ -- --

, ...... _"'''' tt

PAUL SCHWAE6LE � MAQUINAS E MOTORES
L

'
"

,

P-l\.UL SC:HY .. \EGY,_E

mar pa fa a. (;::lÍ.X3
Blur!l�na u,

:J -,-

e lU B E DÊ B L U til E NAU
----_--- _-_-

ASSEMBLEIA GERA'L
Ficam convocados os Srs. sócios desta sociedade pura

reunirem-se em Assembléia Geral a realizar-se no

dia vinte e dois (22) do corrente mês, às 19,30 horas, na
sédé social (Edificio W. Meyr) a Rua 15 de Novembro,
nesta cidade, para tratarem do seguinte: .'

1.0) - Preenchimento da vaga do cargo de presidente;
2.0) - Eleição do Vice-presidente;
3.0) - Assuntos de capital interesse da sociedade.

BLUMENAU, 15 de julho de 1952,

(Ass.) EDGAR PASSOLD - 1.0 secretário
N.É.: - Em caso de não comparecimento de numero

legal de sócios, realizar-se-á a 2a. convocação emdata de

25-7-52,' no mesmo local e horarío.
"

' _'
,

Vende-se Negócio
(Uajaí)

--.

SitUiUl0 d"frollte aos matures dep,Ó-

-,. .. ""'"
- ----- -_�.s.d!!II!I�__

Estando na CUIJital
(.ude dc·,terá d2r.rlOrar-s(� por ali!·!
p.1a:3' semana", Q Dr. Rafael C�·:;.:!
L:mô. não sabe {las ocurrenc;a;,
dE'sastrosas que tru"lto

EXPRESSO
SLU.n;IENAU-CURITIBA

End. Teleg.: "LIMOUSINES"
AGENCIA BLUI'r'IENAU

Rua 15 de Nóvembro N.o 313
... FONE,1002
PREÇO Cr$. 155,00
AGENCIA CURITIDA

Rua 15 de Novembro, N.o 629

sos passos e tias nossas açu,os.
Karla inovamos nesta casa. Vi
vamos de uma tradição que c c'

nosso orgu,lho e a nossa for,�;I.
Como cidadão. ao inaugurar, UC',

transmissol' lua;s poderoso da. ".

missara que eles cria1'em, qUI,��
evocar {} acontecimneto politi(';)
de 1930'. que deu ao Brá.';:;il :frut-Js
tan;;lye[s 'de liberdado, coroo
Radio livre. O que fica de d'lrá
douro c "terno da "ld.c'l. de u111 po
V'J sãó 0" movimentos históricos

SEGUROS!
BOAVISTÂ!
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vigore surtcíentemente pn.r'1. ('111'

caracteres adqUirIdos possam
a sua deseeudcncla

,. ve'm ()

fla�(\lo da Crise monetarta, 1) tt 1-.1
um homem bem humor ,do no B m

co do BraSIl e tudo corre as mara

VIrIaS, em compensarão '\ em de-
110'5 um entesado e toda a "1;'"5exístente por melo de um," dISCIplI

na esptrttuar tntensíva no sentido
de promover a evolução ia men

talidade dommante. U .....e qlle o

problema edu cactoual seja en";lJ:a

do com a seuedade que merece A
do Sistema. em 'ng'H c

completo, e cemptetamente lI1Cfl
CIente para preparar a elit� que a SEGURO$�

BOAVISIA1 KOLYNOS-l
.. r

.) I
d�)��

VI�. i
COMBATE AS CARIES! I

ít

�
!
?

I

� Matriz: I T A J A r

Fundado em 23 de Fevereiro de 1935 Endereço Teleg "INCO"

Capital Integralizado .. , ...

Fundo ele reserva legal e outras "CSCl'HlS

4,112%
4%

Prazo mínimo de 6 mêses 5,11 2%
Prazo mínimo de 12 mêses 6%
DEPO'SITOS DE AVISO PRE'V10
Aviso de 60 dias 4: %

4, 1:2%

2%

-------------- --- - - �

EMPRESA AUTO
SAlDAS DE RiO Pi,>

6,15, 7,15 e ]:!.:W nm;c.·,
6,15, 7,15 Dl, 3H, 16 e

SAI'i) ... S DE I'>L r·,�·�::,.
l"·Iutua Oatavinense:
DUS DE Sr:Mr'1l'; 1. -

�\.OS HO�'l:L"GC.,�

PARA O CONGEnl(J Del .c::-.I!.,

I
GRANDE SORTIAm:;-: o t U �

!,;AS E EUBOPE'AS.
PEÇAS E ACESSORI03,"_,, !o;EHVIÇO 11,.\f·.no POR ?h.,E

RUI! "1 d€> Setemhro, oi � f,l

Ihida no Brasi.l e em 111tl.L::.S
outros países, antes de tnC01!
trarem o medicamento flue
fôsse efetivo contra o n ;)''-'r
numero do orgamsmos i) Ü 1-
ramicma

li:�te novo antibiótico
caz em lnU1S de oítent a
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USAVA-SE e algumas se

nhoras usam ainda hoje um

dia fixo para "receber", Mas
____;. embora sem o nome I.'()ln

poso de rccencão � .:! sem

pre sírnpatíco ter um dia para

receber visitas, um di� esta

belecido no qual se Ecn em

casa e as amigas sabem que

nos encontram fi sua dísposl
!;ão pam uma serena e agra

davel conversa diante de uma

. :-S O .N .E T Q
CAMINHOS DA POESIA,

{

11,1----11 1:---
CAMILO PESSAl'lHA

II Imagens que passais pela retina
II .Qos meus olnns, �'or que não vos fixais?

II Qlle llassais como a agua crlstallna

III ror uma fonte :!1;11'll nunca mais! ..•

II Ou para {� lago CS(�Ul'{l OJHlc termina
II Vosso CUl'!W, sllente de .jUJlcais.
II J� I} vago medo angustíoso domina,
II - Por <lue, ídcs sem mim, não me levais'?
II

pre
sem nenhuma ore-

Não é impróprio que
.

dona ele casa sirva ela

ma a refeição aos seus convi

dados. Basta faze-lo COl';' gra

ça, calma e naturalidade 01'

:sanizando tudo de modo que
os convidados não
constrangidos. Para
será bom preparar pratos sim

ples. possivelmente já prontos

necessidade de a- ma reunião, num teatro,' \)\lHl

presentar-se a uma !1f!SSOa, concerto, c somos colhidos U!.!

sem quc' haja um terceiro que
acesso de

se encarregue disso, é o mais tosse, não devemos. por "�goi�

jovem que se deve apresentar mo, importunar os outros: lI

velho, o menos irn- ma pesca educada procura lo

go sair discretamente, e se nê

cessario, \ sujeita-se
o local.

ao importante.

Foram muitos os que profetizaram o desapal'ed�
menta das Escrituras, porém, hoje os fatos estão mos

irando que. essas prç)fecias eram falsas, e que a Biblia
permanece, enquanto os falsos profétas se transtormam
cm 9ó. Alguns só conhecem Voltaire como um desses
profetas errados e vaidosos, mas houve outros mais l'e�

níténtes do que ele. Voltaire concedeu cem anos nara

a extinção da Bíblia. Entretanto, Tom Palne era :11aiS
afoi�o que Voltaire, achou que cem anos era tempo de
masíado :!}ara um livro desaparecer, e profetizam oue

dentro de cíncoenta anos não se ímortmírdam mais Bf
btlas, A prof,ccia de Tom Paíne não era mais iaIs.1 do
que a de Voltai��, era igual, mas teve a vantagem de

elevar seu autor à galeria dos falsos profetas, em menor

tempo do que Voltaire, isto é, dentro de cincoenta anos,
enquanto que o ateu francês teve que esperar um sécu
lo. Tom Paíne fez esta profecia há cerca de 150 anos.

tempo suficiente para se cumprir a sua profecia 001'

tre� v�zes, porém, o que se passa é que a Bíblia hcje (.

111ms Iída, mais amada, mais conhecida e mais crida
do que ao tempo da falsa profecia.

Se peus disse que a Sua Palavra permanece par'!
sempre nao adiantam profecias ao eontrarjo, nem ata

ques ou f�gueira;:;, 11orque.mesmo que consigam destruir
o Iivro, nao destruirão a Palavra.

CANTINHO

Acha-se engalanado,
com o nascimento de 1.:;:11 ro

busto menino, ocorrido dia 14
do mês em curso, na ;::;el'cáo
de Maternidade do HospÚal
"Santa Isabél", o ler tio sr.

Clarindo Martins e de sua

exma. espôsa sra. da. Maria
Martins,

OS' livros são tuna proprie-

ASTRAL DO

dade, e quem não os d�voh-e

depois de os ter lido cm. cm

préstimo cumpre uma grave

Viajanle$:
Estiveram hospedados
na cidade:

Para tirar uma mancha ce

ovo, use água fria, porque a

quente fixa ainda maís a 'lmm
cha. O sal comum. esfregado
Imediatamente, é muita efi
caz,

mo�o, ao. a�irnlar-se na pare-

j
tirá dores nas costas. deres de

de. ímpediré que o quadro fi- cabeça e cansaço geral,
que torcido, Passe a ferro antes o .naís

"

��� pesado. deixando as ronpas
Se sorreu um desgosto por- .Ieves !1ara o final ou para

q�!e um dos seus lindos pel-', qualquer outro memento

xmh?s coloridos saltou do c,- Proteja os botões enquanto
q�arlO e acabou morrendo. c- passa, formando uma esnecíe
vite que o mesmo aconteça <i ele almofadinha com varias

outros, colocando uma rede espesuras de tecido. Ponha a

comum para o cabelo 110 bor- peça com os botões oara bai
do do aquario. xo e passe do lado ela avesse.

Os botões. assim. ao afundar
ENGOMAR COM: CD�IO-

J
na espccie de almofudínha,

,

�IDADE não se rompem.
'

Que voce possa engoma+, Os tecidos delicados H1-

ou me�hor passar a ferro com J querem um cuidado "'sl>f:ciaL
comodidade e ao mesmo tem- O principal é umodecê-los j:)Gl'
po proteger os tecidos ':>111 igual. para que ao passá-Iós'
I<?rma adequada: eis o que não se formem rugas. Para
VIsamos �om_ estes conselhos. i:>50 enrole a peça €ln uma

.

Em prrmcu-o lugar, procure toalha previamente !Unlhac1a
aJustar a altura da taboa de c torcida, deíxandc-a

passar. Em caso contrario sen- IJi·.,)udm

NasdmenJo$

- HOTEL REX: srs. Ar

mando Barres, Luiz Carlos de

Campos, Afonso Heller.•Iosé

Rodrigues, Carlos Tocdter c

senhora, Victor Lucas e se·

nhora, Renê RoHin, Moacír
Ahtonio de Morais c Iamilia,
'OtIando de Almeida 8er1'1"

H�rbert' Josef Friedmann c

senhora, Mut-ilo Batista, sra,

Hílda de Oliveira Blaríc, sra.

Odete Rocha Mevcr e filho.
'HOTEL MODERNO:

.Jaime Leão Btitva. Herbert

Vcglcr c Walter Stol.l.

I
por UI\(-;A SWAJ'.lI I�.G de JULHO

_--.:..._ ---�--------I

S E' 6 U R OS! I
BOAVISTA'l !

,

I

doze a treze horas.
2, ., que, de modo geral,

O homem adquire o seu pê
so máximo aos quarenta a

nos de idade e- começa d

perde-lo aos sessenta,
3. ,. que, até hoje . ...; ,';11-

xadrista que- jogou o maior
número de nartidas fui o

inglês Blackbums, qlle du

rante 40 anos jogou (,c�'ca

de cinccenta mil.
4. " que, segundo a lei

inglesa, a esposa ete um

delinquente t'em o direito

de fazer tudo o que e:<tiver

ao seu alcance para ::calvar
seu marido caso 8�j a este

condenado à forca.

5 ... que, em 1924 101;J.

presentado ao Congresso
dos Estades Unidos um pro
jéto de lei segundo o qual
todos OS recém-nascido:; de
veriam estampar suas im

pressões digitãis na áta di)

registro do nascimento.
6. .. que no correio dos

Estados' Unidos ficam dia
riamente' retidas milha1."es

de cartas ,que não P{)d�'1i
ser entregues por má dire

ção; que muitas dessas car

tas contêm. dinheiro, que
é 'recolhido à tesouraria dJ

c:)ITeio; c que a renda deS

sa· instituição nroduz mm

almellte mais
�

de 2Dü nuI

dólares.

1. .. que o elefante, as

sustado, nade correr h ra

zão de trinta e cinco quilo
metros por hora durante

G �fJCO G€ Y\{;:
r::J

��

A CONTRADANCA SERVE I scher". (Segundo a b� ruo

AS VEZES A' PUBLICIDADE saica tais alimentos. pa;:,sam

E' uma verdadeim dl1.l'·!:1 unicamente :!.lor l11ãu� de is

de contravenções que:;,e a- raelitas. condição sem a -!ll31
bateu, nestes últimos tempos, deixam de ser "koschC':,".)
em Nice, sobre os automobi- "'-__..;.;._--' , ......'-_-"-.;..;.""".,....,...,.;..;............0,.-;------....,

listas irres!)eitósos dos regu
lamentos. Este ato d� l:lUtÜL+i
dade teve por resultado feliz
e imediato, ° reduzir conside
ravelmente as rubricas des fa
tos diversos.
Querendo beneficiar.

lúvida, da gratidão de
utomobilistas, um l'csfa'Á:';\-

ar nicês teve a idéia de 1:1sn-

\ ar imprimir pequenos cal' ..

,'t cs, que um "chasseur"
Oy") vui deixar soh c:;

-espelhos.
Eis seu teôr:
"Senhor, atenção,
"Estacionastes vos,; ,

n' m. local interdito".
'A :fim de evitar·\'o" ,Pila

eOIlt;ravenção, é-vos ê;c.:::n:;.e

]h�do Ü' deixá-lo rap!cl"men
te {na l·ua." onde J)',derús
jarttar tral1qllilamen�,(' ne res-

tal�'llltc
renomado de .,.,

"boa nlancira" dei! S{'l;.'j

fru s, ao ponto qU(� omras

eon 'rcianü!s IJ imita";:,Gl.
� "grilos" encUl-rf!g<l'los

da ,;j�':l ao:" nllttraventl}!'·'·s

por ��'stadolla!JWI1f.o p�'oihi.do.
:lad�nIH.is ter80 t1 !:;:lZfl!' q:.�e II
� pt\t:;:l:

.�

5A� JtRANCISCO .- O 1'€5-

IHnra'l0r chinê" Frank Ch:-ll1g

alJlf um restaurante "1\.0-

�
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QUINTA PA'GlNA'
BLUlHENAt:, la-7-19U

pelos desnortistas hlume
-;,flurnses,

-

Que ha muito
I f��pcram 'por

-

um espetáculo
atraente. cujo desenrolar á

grade l'\1.1. tudo. Embora já
,=�:,t('ia decidido o Torneio
ExtTê!'. nem 11}r isto o due
lo de tiuxniTH�u deixa de c'!t's

portar ajgU]�1 interesse. �e
os !,,:k:parenscs triunfarem
tE:ri.io assegurada a t�l'ceira

colocaçào, pois não acredi
tamos que venham a ser

'1L11Cidcs pelo Guarany, em,

seu último compromísso.:
---------------------------------�------------

Ultima Hora fsportiva
Caiu mais uma vez por
1 xO o campeão Suíço

APARELHO MODERNO SIEl\IENS PARA
DIAGNOSTICOS EXCLUSIVOS DE DOEN

ÇAS DA CABEÇA.
_"_'_.'(J***�!�:�.

Gabine'e 'de FbioferaDia•

EISTURI ELETIUCO (para operações sem
sangue).

'

-
....
-

ONDAS-CURTAS (Ultuaterm Siemens
modelo 52).

INFRA,.,rERMELHO
,

' AERÓSqL (Aparelho in-
glez para nebulisação no tratamento das smu

síntes sem operação). Electrocoagulação .

Diafarioscopia etc.
...
-

..,.

-

-

_·_0***__

Gabinete de Refracão
- > '.

,. I

�=
!

'

-

...

ª
E

PARA EXAl\1:E DOS, OLHOS
(EQUIPO-BAUSCH-LOMB)

PARA RECEiTAS DE OCITLOS E
RESPECTIVO CONTROLE

DAS LENTES RECE1-
TADAS CjVERTO

-NIETRIA::

"

: Gabinete de Trauma,tologia Qcular
EXCLUSIVAMEJSTE PAR� TRATAR ACI
DEN'l'ADOS DE OLHOS

'

- EXECUTA PERI
eras - CONFECCIONA LAUDOS E DESMAS-

CARA S!l\IULADORES.

No salto em altura, encon

�: trames diversas manelrJ3.s· de'

r se transpor o sarrafo. A') con

junto de movimentação, apre
sentado em cada maneira, da
mos o nome de "estilo".
No salto em altura, defron-

NOME: .. ,.

ENDERECO:
CIDADE:'" ..

. . Estado:

tarnos-nos com diversas f igu
ras morfológicas, daí aconse-
1har-se o atleta a não assimilar
totalmente um determinado

estilo. Torna-se necessário que

o individuo 'cm questão 2StU

do um estilo ou empreste 'à f.:

Ic' as suas caracter ístíeas pes-

soais. '

"

ClaSsificação. dos Esmos

1) - Estilo, de "S\veeney";
a) - de gancho curto:
b:) - de perna estendida;
2) - O estilo tesoura (. sub-

cológica, convem notar que J

tesoura" é o rnaís
preferido visto não �xigir do
i;Jraticante '{anta CcOragêm
quanto a neéJssária para o 'es
tilo 'rô lo, muito embora 1:.'5 re-

sultados obtidos sejam infehô�

COGNAC DE
ALCATRãO

:Xi1V�ER

() FRIO este an� chegou tarde ...

mas
-

chegou l·rZJXCo 1 pj ��V1n<; '!i�

CfJntra ele. p01S. tornando o Cognac
de Akatrf.i#.} Xo'tr;n. Â 1;a ;;:-- de

direita;
d) - tesoura com rotação

do tronco e queda na perria

f:' outros mcdicarncntos de ii;r;;n�.
v".! valor, o C-C�!"'f1'_ rlr !��I".�bllo

é, fator, importante e' impres
cindível. Diretamente subor-

,

LINHA DE ONIBUS ENTRE� ,,'
'

'BRUSQUE - BLUl\iENAU - FLOltIANO'POLIS
- ITAJAI' - TIGIPIO' -- JOlNVILE - TIJUCAS

E VARGEDO
.

SERVIÇO DE PASSAGEIROS. ENCOMENDAS, CAR-
, ',." 'GAS ETCj".

'

,

"

"

Tr<;lnsfetldo·· dó , dia ,13, I Vencedor do 1.0 x Vence
será levado a .efeíto; depoís I dor do. 2 • .0 [ogo -:' .Iuiz: La-,
de amanhã; .na Capital do; zaro Bartolomeu;
Estado, o Torneio Inicio do

,

Vencedor do 2.{' x Ven
certame ilhéo, sendo esta a ceder do s.á jogo (Final} -
órdem dos jogos" com' os Juiz: Norberto Sorratiní.
respectivos juizes: .

Neste Torneio serú ho-
Atlético x Figueirem:e -

.

menageado o

Juiz: João Sebastião da Sil- presidente ,da F.C.}i'., sr .

va; " Julio Cesarini da Rosa, des
Guarany xAvaL- Juiz: portista. que instituiu a ta-

, Newton l\;1ong�lhote: ça "Camisaria Julio", a

Bócaiuva x Paula: Ramos qual será entregue 80 w'n'
Juiz: 'Geraldo

j

Olíveíra f'cÜ01.
..

. "L

trvc centre zs 1T:-:):"';::tl�"'; 1=""..:.!;n:•.

n5.!'f.;; SE Ja p!".fT!�e!"_!_� j enlva em

C�S= U!!'" frasco j�) C�'�;::3i: df

-s- f 6- ii lO r-t-i;
B,OAVIS'lAf

POS'l'O E OFICINA DE CONSERTOS
_ Avenida' Lauro,Mueller". 60,.",-, _Teléfone._4.li_ ,,,.

BRUSQUE BTA. CATARINA
'

BRASIL
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construçãa em B1ü:uenau de
p a r a funcionarios pÚblicos

PR,fElTO MUNICIPAL UMA (ONSUHA SOBRE o ASStUuo

a Católica
Nos dias que correm, no

torvelinho das preocupa
ções do povo, sobressai o an

gustioso problema que afií-
-------1\ 11-------

R Q li En I N D I S ( R f T O
Ql:�ndo a gente �H·.: e es-T glaterra, que remete par'! o

"�"0Ve_ :;.ue �3 coisas, no Bra- Ur-uguaí . . e do Ur-uguai pa
si 1 nao estão correndo às mil ra o BrasiL
"'2r�vilhas, COfl1.0 poder-ia su- Mas, por que Carlos Prcs
. sr um falso patriotismo, não tcs não é preso para respon
;<, êoraue a gente estej;; con- der ao processo que contra
tamínado de pessimismo c ele está sendo constltutdo?
certo dcrrctísmo. Eis uma pergunta que não
l'J"'da disso! - Um verda

deiro cristão é um autêntícn

ii_H

Catari
Regeneradora de Pneus

End. Te1.: "T Y R E S o L l!; S"
r.IATRIZ
ELUiUENAU

�t't. (�"tvlio Vargas sz n.o
'l'ddone: 1228
Caixa Postal, 460

F I L I :\ i.
CRICIUMA

Rua Marechal Deodoro s/u.e
Est. de Sta, Catarina

JOAÇABA

Av: Rio Branco s/n.o
Est. de Sta, Catarina

:l
;: []a�e da prosperidade rodando sobre pneus tyresol�dcs. Se� viço rápido e garan!ido.

�.'�::;�����,,�� Iyresol agem em qualquer t�marsho com diversos desenhos de
:·T.'?�O�'�� derecemos pn3�S n�vos das principais fábricas nado!1ajs�

r10ticias de FloriallPpolis
�rentotivo de incendio -

ta 1. J\ rvspostu de S. H. lião vu.u

Ui encontro das ncr[r",:i)es .Io
lf1 h�l'io�10 pOYO de Barr2 de Tr ln.
budo. urna vez que o dr J0e1
r1l:e1.'1rOu que ta! solucào deper; ..

d·" di) �..;·ovel:no fpdpraL Flutreu.r.n

to g:trnntIU que plrritea.ra, dírota-
,t!ga declarou

dOl:es da grande obra de Dias! Comtssárlo que, durante <) Linns.res, B rua Silva Jurdun,
Velho .. Nota-se. de uns dias

II
noito. alguc-n 11::1',-;:-; 1n··tf;�h

para ca. uma qualquer tcrca ínecndiar-Ihc a casa. Se a
que atúa contra a capital. mesma não foi destruldn. é
Depois do i��endio II" {".- I que o queixoso. .1,�"r�1a�lt:O xa

�a Meyer. v.en�l�ou-sn .. iwte-I em tempo .. poude dominar as conta
ontem. o principio de ínceu-] chamas. DIsse mais que na
dío na Garage Delambert.
noite da mE'RiTIa data. o

violento que dcstru!u a

INfORMA

-

-

-
-
�
"""
-
-

:::

que recebeu as ultimas novidades em casacos para senhoras,
vindo 5 das melhores Iébrices:

Casacos de Peles - Nylon Veludo
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