
.. I ameaça B o testemunho ..

------,JOAO DE SCATllUBURGO -
Est,i ') sr. Arthur- Bernardes, COIU n dernoerncia, segundo o, ex-

éX-!'l'<!dGCll'te da República, rre,,' presídente, (1 qual no seu tempo
ocunado com a sorte do regime. de governo, a límentau o preces
P,H'a_ ele, estamos mergulhados 80 revolUcionaria, qUI:! aimln ,'S

na zona sombria da in�cguran\:a tá em CUlV,'O.

l1iin ontrns as suas palavras, ]irais d" uma vez tarnos pT'O'

I
mas a sent.do é esse. i\. ucscon- curado focalizàl: :1qui e eu' ,)U

fillnt;a, a. inclOne-Z:l, ti, dúvida, cs- tros localsl a tese segundo a qual
tão P:);''' aí, correndo n[1S ..,"'lUS, a democracía é. :reginle utôptco.

Siio Muito frllg'üis os' ,:eu',; pila·,'",�:::r-'_"''''''''''�----'''''''''-:--'_'''----'""",",-"""",�'--'_'''-__---'--''''''__'';--'-----'_.';_----'''--'-''''__';-'';'--'_'----__'_''''''__ ------------------'
res. Baseada no respeito do pró-
ximo pela passoa, no díre.to dr
todos os bens dI'. natureza. no

pleno uso da. éonscJencia c na

eseolha dos governante;; pelo
voto, tradllz-!'f! como _um id,,:-l.
que, todavia, alnda nao funeío

nou com eficieneia n"st(' mu�d(l.
cn.ôtlc-oi aflito �1. dp��l'gfinlza-
do.
E'.;;t.amos de acordo com o ex,

presidente Arthur Bernardes.
De resto, o enérgíco potítícc mi
neiro não disse novldnde. A.Jl�
nas associoU a SUa voz autoníz i
da. a. urn consenso. Ninguem ma s

':!rê na democracia liberal, n de
moeracía de sufrágio universal.
burguesa e individualista. Todos
a esttmam, como o reg me dOR
nossos dias, que ainda permite
uma copia, relativa de liberdade,
mas todos, ao mesmo tempo, ';'e
mem o seu fWçobro em face das

ameaças que 'se sub-rejam
'

no

aeu dectíno.

Honrosas·
.

boinonal8ns de Simpatia presta a

im�reDsa porlD�D8sa ao �r. l�bemar fe Barros ..

i· LISBOA,4 (UP) -- Toda a
• imprensa põe em relevo li

I personalidade do sr. Adhemar
:
de Barros, que chegou hoje,
atendendo a um convite da
Assocíação

no domínio do nicas, o maior da Ameríca do

I SEGUROS!
IBOAVISTAf

- "Pela sua popularidade
e eapaeldade de realízaeão o

sr. Adhemar de Barros é tido,
hoje, como o mais provavel
sucessor do atual orcsidente
do Brasil".

-

Cai no OC:i!':O, a democracia,
morrendo vlt.ma de um mal in

trlnseco: a sua infecund.ldada j.a
ra suscitar o t esternunho. Só o

tEstemunho dá resíatencla &.S r-ol

sas. Tanto a fé qUanto a politi�
ca, o negocio quanto a am zade

exigem o testemunho como run-
damento primeiro para sobrevi
verem. O cristianismo foi conso

lidado- dos primeiros séeulos, e a

multidão d'e fiéis que sofreram

para ensinar a todos os povos
a novidade cristã, puder-am,
gracas aos seus senümcntoc de

ronuncta, embeber em es.p;dtua;
Ildade um mundo qu« não cor.ne

Ar·
!'E'g:
AI

Não, considera I Kremlin. 8
Kenna'g- pessol grala

WASHINGTON, 4 (UP) - v fin' damento, entre 05\ dois, países.
Departamento de Estado norte- F'orrt'as do Depa.rtamento de Eil

amorícano 'C'stá preparando uma tado dizpm, ainda, qúe foi decí

.nentira". Ela envenenou ','ar- nota tôl1'ergic3. a :Moscou, protes- dido não contrariar os sovíêti
cialmonte duas decac'as inteí- t.arido contra a exgêncía, rU'l'la

éOS. com uma ordem a Kcn:"13.p,
ras da nossa vida nacional. de retirada do embaixador ,,?eor- que se acha veraneando na. Sui-

à

f
dos de novo e o orrgínal traduzi- das as questões submetidas às Ela foi propagada nas .11üssas ge Kenn.3.n: Entretanto. nao S'3: ça, para que tentasse voitar

,.

a

do p.ara a l'ê.alidade-, Na tra'l.u-I deliberações do Congresso, apor- es_col:as" nas nos:"1S,' trl�,unas pensa l'el'lumente nun: ro:up
-

Moscou. Fl'izam que lSSO seria.
- 'bl - 1.. 1S do' nos mento fo,mal de relações diplo-çao e que esta realmente o equi- I ando as que consíderarnos uteís

I
pu l.cas. e em a elJ! '. :;

,

-

máticas: e os entendidos dlze.i. um gesto f'uí.íl, Uma vez que o
voeo. I aos Iní er-asses nacionais e repro I, �os SU;dIC.atos ope,ral'lOS, o qu,_e ,

.

'T.-
,

"a atcrrador do 110S··0 que não há ne:r:ihúm motivo pa-. Kremlin já declarou Ãenr..,:ln. perO 'sr, Arman:do Fon�c's. do PR vando as que parecer pr"judici� l e J.. � ... �

<le Sergipe, disse: I ai'.; a esses interesseso.

'IProprlO
gove.rno": Elsenhower ra que as relações irias e for-: sana non' gra,ta. ao regime sovié-

"Sincera:r!.en: e, gos�ei dO. �iil- Um outro intranl3 ge.;ie opus', declarou maIS adIante que tal mais não pos'sam cont:nuar inde-j .oco.

curso. O pres,dente da Rcpub;lca cionirta. sr. Bil:1c P:n:o, da UDN • •

i falou 'êm liqgUage� claxa, pro- de Minas, disse: Ultimas do Exterior
'I clamando a normcLlldade demo, O

.

sr. Getulio Var<"a'.' conV1ca

M d I,c.rática e teve o intuito ev dente o • »

de pôr um termo à. inquietação
"JS part2dos para participar 1<.,<;: a I d"J e mieEjtudos que pro tende emprcen. .,

jndeitn.ida. que ex'st'a nos meio.;;
der, v:sando a reforma a.dm1nis·

bp('l;t C03. Quan.to a(} apelo para B
trativa pública federal. A natu� d "

coopera.ção 'em. torno da, l:nodif�. reza e o alcance da. reforma, as mano rOScação da roaquma adro'n strah- .

a

. ,

1
.

f' 'en DUnclada. revelam o carater téc-
va, af.m de torna- a malsde

lC·.

1 nico e a exten"'ão do trabalho

aI
LONDRES, 4 IUP; - Foram ini- França, 3elgic3 e Holanda) lltl- nuncia o vice-presldct'lte Hickey.

te aguardo mensagens e pro- 'd' .' . I
' ..

l' d' ..

tl

I
E 't f

•

l'�ado a uns' 'ser ',"xecuta;, o. Considero que a cladas as �{'ro horlls de 10Je as 'Iilam la reu 12:;a o as llr1mClraS 0- sse a aque _01 rea h

postas para. que me possa defin.r realização dessa tarefa, ainda que maiú;'€'s mauobras aéreas realiza- ras desta manhã, numero�as saída.,' quarentas quiiômetros, ,de Wonsan.
sobre cada caso Co.n'cre'o.

I
a comis,ão Eolscolhida. dlsponn3.1 das na Gril-Bretanha depois da destinadas a se submcier às ;>roVrul O comunieado do oitnvo exercito

,�ara � st': Jos� BO'lllifác!o. ü3te de todos o� recl'rsos, não poderá guerr�, cOl�: " purtiei]:r:ção de �nais de eficácia do sistem'l, de .!c-fc$a· não indicou os ,resultados dessa ba
faI o p.rnnelro diSCUl"ilO serlO do 'sc.r conclmda dentro de do's a- de 1mI -OVInes e duzentos nul ho� "ér",a do país contra todas as espe- ialha aérea.
sr. <?etulio V�rgas d2sde que as- n'os. Co�dero madiável a Ruges· I mens e mulhé:res. E:lliU:l manobras des de ataques inimigo�. O pr1nci
SUffim·a presld-e"(:'a da. Re.públ'- tãO. ma,.'l náo perCebo o alcanc� tem o ue'me d., ".Ex€rdcio Arden- pul objetivo do exer<:icio ''1rdente {:
ca, O trecho que .maÍ',,� lhe agra- politico partidário do discur'S:' te". Os piloto:; de seis nações (Grã- contatar-se se a complicada Yéde

E.·senhower' respondera',�tloU: foi este: "Não há mais cli- presidencial,' Bretanha. Estados Unidos, Canadá, êe instalações de defesa ie!"restre, n
ma para aventur::!.-'l".

.

_ :s: _ X _ X _ X _ � _ X - X - X - X - - \ e aérea, está ou não est;, em eon-

,

O pessedista gaúcho. Daniél
, I d I Ih b d I' dições para garanti'? a segurança I

'

d T
'

F:;;aCo,'�Eim, se expressou: .!, 8VOS e a es SI re lesas re :GO p:lL� contra a amea!:a :los aviões aos a aques e ruman
O dtscurso do dr. Getullo I ,. • • • I i,',ffiJgOS ultra-rapido� quc pcssmn

Vargas se, rêve3tiu, de um tom I que VIIIIROU FranCISco Ilves it.an,;portar bomb'lS atomica". 0, Em Viagem com Eisenhower,
,

de n;o�est,a q�e o presidente da

I'
ondais superion>s deram :l I:nten.. <1 (UP) - O sr. Eise,m'lOwer """tá

verso'} ?,cordos que o EsL,do ,man-. Republ1QU. mUlto pouco empre· d í'
d?r que no transcurso das m'lDO- preparan'do importan;·e>3 decl<\ra�

, U ',- F·l -I A I 'l<T
.

., , RIO. 4 (JM:eridional) - No- man.ou con eCClOnar como _ ,têm co ma maO 'e< era
" que e

I
ga4�D tocante ao PSD gau<':ílo, t .'b t d ·t.'d " bras poderao ser expenmentadas ç.ões sobre a politica. estrang'''eira..

1 vos detalhes sobre o' desastre rI U o e respPI o e a mna�técnico do Ministério da Agncu - entendo que o apelo do· prE'Slden de autonl0"el c'om o cantor
-, . .'

d
.' te 1 ! .'la primeira vez, as novas maqui- em l'eguida à sua acusação de

tura. prosseguindo na sua .dinâmi-

\
b Vargas está anteci'nadmu"ut(}. .' '_ ,

.

çao a,memol'l� o lIll0r a
t,. CIl AI

-

nl d e t I e "sso"
nas secre as.

• que m; comunistas se infiltrar:unA� atividad� em favor ,das co!eti-
.

e n""ld N tl·tud� ·n·'a. lCO ves, sao co leCl os. ser s eIro. num, ras p.. aS

,
�� �. r spa, ,u o. ossa a ,,1 '.

O 'd' .J' CJ j d Cl' "(T' 1 I' ....
' O uAR t d d nl·str�"a-o"� ........ •

vidades rurais,eatarinenses, visitará riavef tem sido dc ,examimu' to- . me. lCO _ose emcn_e'l possuem OSSOS c 1lCO ,lO a. BATALHA AE'REA ;0"�,,1. eH em o a a a m �,,< Ui", ,u ..

reSIdente el11 Sao Paulo dA N t TOQUIO. A (UPI _' -:Ima esqua- mano o e.".ndld�to republicanodiversas dependencia.., de seU servi- , ,- O mOlnen O Cln que procura- '"

�o no Vale do Hajaf. apro"éitando; \ E '
clarou-nos: va, estes que lhe exibo, um drilha de aviões "SeaYl'aider' e pretende responder. dessa form�

segundo estamos informados, a 0- sla se desinfeftrando .

"Ao s.e1' divulgada a tJ:ági- m�t(}rista bandejrante come- "Corsaire" com bas::! em porta-é.- I aos recente'3 ataques de que fOI

casião parl:\ prestar um tributo ao .

!I ca_notfcl� em S. Paulo, mInha gUlU fazer o :uesmo. Conse- viões, foi atacada hoje de manhã alvo por parte do atual pres'd"n-

Colégio, Santo Antonio, .por moti� O partido wafdisla mae pedIu-me que levasse um guiu um osso; bem grand8·'. por quatro aparelhOS �Mig". _ Q. te,

vo do festejo de, seu 75,0 aniver- pacote de velas para acender
'. __ . �___

_ _ _ _ � . _

.CAIRO • .( (UP) - o poderoso ilO local, em torno do cadáver
do cantor, como ato de fé C!'Ís
tá e humanitária. Cheguei' ao
local Cerca dàs três horas. Era
um deserto impressionante, A
penas· uma tabua· muito po
bremente pintada lembrava u

do tragédia:' "Aqui jaz .o'Rei da
Voz". Exceto' uma tapéra' qUe
existe perto do local ':lo 0<;:
sastre, nada. mais se via.
QUallto aos 'os,sos colhidos, e);; ..

plicou ·quc os apanhou,· afim,
de guardá-los numa cabc;nha
envolto em veludo, q\le já

os democratas tratararu d,' ím
pôr a idéia que extste com

pouca difercnca da fO ':,flli:r.<éção
dessas duas democraeías. Dis
se o sr. Eisenhower qae '·IUlU ..

"'.I olvldarcmos {,�S.l !J'lJida

sr.

tiara

, -

av.oes participqr'om
I'ng!·ote.rr,a,

,.

aereas na

Rua XV de Novembro, 54

BlUMENAU

Entre com o pé direito em

refrigeração �omprando um

diéncia �\s diretrizes do general Nu
r;lt;h. C.ll'!l(l se sab� .. -c��te c:sigiu o

�filsta!t'1ento «Q'chefe wÍlfdi�t(l
1: ,i l'ecUsado pojo dl!"!'- ALASKA

,A lAS K A é insuperável!
D I SI R I BUIDORES

.

C. I. �ERM!�� UEIN UI
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:ao Dias �de grande veoBa 'e'special
·

,

'.

'leja �stas :maveis ofertas tttte !p
Verdadêiros -, ·PreSel1.'tes

-
-

-
-
-

§
-

;:
E
-
-
-

vende-se
sala e co {Ia quast no"·"

vo�
"

"

"

Vér à Rua 15 de Novem-.
.bro. rir. 756 - Fundos - Ent.
.L�b. ·Odin.- Radias 'PHILCO desde Cr.$ 130,00 por· mês

Bicicletas fRllM 'a Gr�$ "150,00 por :ínês
Maqujoas de�Co'slura,;ra Cr�S Z95�OO 'p�r mês

� CONCURSO -PAtA' o
'-1' Ã. P.1

--

-

==

SEM

-
-
--

-

-,

-

-

-

Não percam, a5 ofertas de 20.0 Posta "em' votação a emenda' Iof
votada, "como. aprovada. Mas com

ísso não ,se 'conformou o deputado
Lo1Jc Coetno -e, assim, depois de
duas" VefUico.ções sucessivas, II m€-

duranteaniversário sõmente

•• "�8nleama O R Itil! t
, lTeatro Metalieo)

II o J E - às 20 HORAS H o J E

( ,I,'B o ,( L·A B o ti I T A

�ADVOGADO

&e.sidencia:, e- U(!tU6riea
_- BLUMENAu';_

Án 'BfU4lU�. 15 � -'onel li'fl

Dr. 'lires Goncalves
. .

Llndísslma burleta regio.ual ornaâa com :beHssimas' eanções,
tendo a. 9arte cômica ::t cargo 'de NHÔ nASTIAO, vlvendo um

I
professor de roeu. .

Em ·2.a. P�rte -=- Um BIG e 1Davi_!llcntado, snow _

éomand:úlo
de po-nta a 'ponta. por ele - M II O B A S 'r I A O!

. A'S 14,30 HORAS: .

Gratld.iosa matínêe ofereetda a-o mundo iniantil de "Blumennu,
a preços populares. com a. maravilhosa. peça. . .

'

lA VINGANCA DO PINTOR
. '

POLTRONAS: 5,00 - GERAL: 3,00

IMIGRANTES ITALIANOS I Promulgad� ..� �Iei' para
PAR AO PANAMA' I a revahdaçao· da

. ,....;"

IRs€nçaoGENOVA, <1 (DP) - o eonsul
geral panamenho, .José Zappe.
tornou público que o sou país u

provou urna lei para admtssão
de imigrantes italianos. O prt
Oleiro grupo de, 200 familias cam

ponesas e operárias receberam

transporta gratuito para o Pa.!lu

má; e ali cada família .receberá
'dez a quinze hectares de terras,
que, ao cabo de 15' anos; passa
rão no lhes pertencer,

.�·_(l-O-O-O-O-O-O-O--O--o-o-o--O-ll'-_'" r

:;..UllflllflfllllllmWIUlIllfllllUHIIIHlIIIIUIlIIlIIIfUlllltUmmuntUlUmd :

: Sal" MOSSOR O' �"�:
- TRANSPORTES MARITIMOS E TERR1i)STnES
_

.

"TRANSMARTE" L"::DA.
= AGENTES DA elA. COMERCIO E NAVÊGAÇAO
= :t T A...J A·I'

E nUA BONIFACIO SCHMITT, 6
:: END. TEL.: TRANSMAR'I'E - FONE: 343
5 ex. POST.[J.L, 56

_

�umluuimlmmlumunumtUlUllmmmlmllmllllmiIIUlnmllnllll:;

1�A-Dl-'fL )A U A 1 F·,A lA T E
. �RU4:i5 DE Nb'VEMBRO; W. S8a • 596

..........,..;..;...,,"'i',.-·'ét'OliENAU ........�-

Suba um AND:AR '6 economile
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·Nacões Unidas

4-
,

Depois de uma estada de:
32 anos nOl Brasil, o SI', M.
E. Souza, vice:-presidente e

gerente geral dê vendas da
General Electric re-

gressará sábado dia

SIM
PAO QUENTE 'A TO

DA HORA
OFERECE.LHE A

PANIFICADORA
TO,ENJES

Rua, 15 de Novembro

Para substitui-los foi es
colhido o Sr. P. B, Dough-

Estimulá aos Países "livres da EorlPá
HARRISON iGlobe Pro.og) -' 1,rojeto, a Comissão Econijmi.� .

A proposta para. a criação de tnmbem sugeriu a criação de um

um fundo ÍllternflClonal do . .;Una� fundo comum rodoviário, salien

no u construGão de l'odovl!ls fOl tarrdo que o mesmo' p.!'oiluziria

lexalt!aIO
pelo Sr, (j.M. K:'Il',V('!'- i-esultados práticos em tempoj e-

thy, alto funcionúrio do

De1JartU]
InUvnmentc curto. '

, menta de E:{portaeão da 'Vo:" - Dura!lte a. segunda. guerra.
thington Corporation, em de- mundial _ declarou o 31'. JS;'cn
claraçõ<",' f�it(\.>l ;'1, ,}I!)'),. 1'1'<'''''.

I wortnv
- demonstramos. no Ca-

-- São ilfmitad',,; .- u'lliel1t(JU
j nadá. no Alaska, na. Bírmauía .�

o Sr. Kenw{Il·thy· -- :l., pO.-lsib:li- em tantos outros paises., como

dades de boas rodovtas, C0nS" I ás estradas d� r'odagem podem
fruídas de acordo eom e�r/2çjf!- :'-;01' construídas râpídamerae
cacões ini!.ernacionni" de um ex- quando se conta com dinheiro e

tremo a outro da EUl'Opa'l'cíden- c o fi a a p r o v a çl ã o

tal. Desde o tempo (�oS r-omanos, dos governos. Nada, estimulará
a Europa Se rcssonte da f.uJia de '_,-,-� ':_�_�_:"":'-"'-"-_;._:"":'--,-_;";"';""';"'';-__--'-''''''''-';'......,..;;..o_�........� ....------

um i'\lstCl'na rodovlárlo adaquado
Are'sar de haver 51",,,m9.<;' rr,GIJ

vii'.r.ios nos diversos países, �s:;r��

sistemas estão devidamente liga
dos uns' aos oúb.'os, Se ('0''';1.-.1('

Tarmos as distâncias rela�:v'1.-

Ilucnte pequenas que caracterí

zam a Europa ocidentaI, tere

mos ele concluir que a ut:1fi.;:aç:io
l�t'B diversos stste.nas rodoviá
rios europeus corrstitul muito

mais um pl'oblcmx tJo:itico flUO
um probtema ((o en",-<:nharÍ;J,.
Sela pai,::a!! - FJ_'apça, Bi:lgit::l.

Hola.nda, Luxen'burgo. Alemanha
Oc,dental e !faliu - a:;'ó!ltü!a:n.

em caráter :provisót'io, 'uma ptO·

posta da Federllçíí:) nodIlViár�a',
Il;tl:rnacional para >L c.:>;l'...;;tt'u"as
da;; estradas projotae!l�.

'

Espera-se que tamo ..m n f.ui-
ça apõe o projeto que t'stá. llgu
:lo ao Plano Schum:Ul para a

f'ls1i.o da:, iliôústrlllS nlda!'ürgica
e êe carvão da Eur,')pa, Ociden-

tal. 4,112%
O Comité de Trlln,,�:J�te9 �a Limite de Cr$ 5\,)0.000;00 4%

comissão EconômIca. EurOPCI?, I DEPO'SITóS POPULAR.ES Aviso de 60 dias
das Nações Un:id1l!s solicItou a

I·
.

d ro..e 10000000 5G A' d 90 dí
l1'cdera..ão Ro'dovíaria. IAternnC!o' .!rm�te e ...... i' :' 7(/:V� e �
rial que organize um projeto

pa_jl
(Pebradas semanais Cr$ 2O.000.0m AV1Só de 120 �las

ra e financiamento das rodo-
- -

. CAP ITALlZAÇlS..O SEMESTRAL

fvilUL,
' -' ABRA UMA CONl_r A NO "1N C OU E PAG UE COi\'!:'; CHEQUE'

Ao sol1eitltr à FederMa<> que . . '-

se encal't'ega$Se de organl:r,tlt' o ..... _

..}CPR�lS80
HLVMI'lNAU-CURITIBA

1:ttd, -releg:: "LIMOUSINES"'
AGENCL-'I. lU;Ul\fENAlJ

R..� 15 de Novembro N." ln,

FONE,lOIll!
�GI1NClA ÇUl:tJT1BA

Fuudado em 23
. Capital integralizado
Aumento de Capital

Fundi) de reserva ..

T,Mal do não e:;d-givel

Total dos depósitos em 30.6.523
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c o N S E L,li: O ,S' �',

, ':' As:verdm'us' devem sei' cortadas súmént.e no molltentti, de
ser�m. cozlâas e isso deve ser 'felto em multo pouca, agua, es
tando essa fervendo; e em um recipiente sem, tampa. Dessa;
forma, os 'sais minerais conservarrão' intacto seu ppd�17;- e a

perda de vitaminas será reduzi&i ao' míriiino. As ve:çduias tam
ppúco .Pi"rderão sua CÔl', coisa que ocorre pela rt:àç�o �i�a,
quando se permite a acumulação de vapor no recipH!n�e. A,
máior oarte das donas de casa, usam demasiada água' para co

zinhar-as verduras; e ao fazê-lo não !;ómente consomem mais
cómbustivel que o necessário, como o consequente' Drejuizo'
para a economia farníltar, slnão que perdem inecessaríamen
te as propríedades benéficas do alimento.

-00000-
,

,
' ALGUMAS vezes, por' tuna coisa ou outra, se queimam

as comídas nos recipientes de, alumínio: Uma bõa forma de
Iírnpá-Ios sem afetá -Ios, é utilizar um DOUCO< de soda,.mistu
rada com água. Caso estejam demasiadamente queimados, si
ga-se esse método: "esquente-se o recipiente com sumo cuí-'
dado sobre algumas brazas cobertas de cinza, para evitar o

calor' excessivo. Retire-se e raspe-se logo a parte queimada,
com urna faca ou com uma-esnonía de arame- Repita-se a' ope
ração tantas vezes quantas forem necessárias, até. ôbt�l.";'se um
t?sUltado positivo. O único-que se exige, ,é u'a 'riião 16te páia
manejar a faca e bõa paciencía Dara não apressar a operação,

POR BAGA SWAMI
5 DE OUTUBRO

'Há bons fluidos lunares

-pela manhã para lreuníões

00000-
O LUTO não constitue obstaeulo para que a noiva vista

no dia do casamento o clássico traje branco com véu. Em caso
de se querer celebrar uma pequena recepção, assistem à es
ta, somente os parentes mais próximos e Os amigos de gran
de confiança, lj:}!S corresponde 'que esse ato tenha efeito
dentro de um ato íntimo !leias circunstâncias correntes.

--- ocOoo --
JUNTANDO-SE bcrax ao almidon obtem-se um bom pre

parado para a roupa branca, à qual comunica um brilho es
pecial. de lindo aspecto.

--- tWOOO ---
A IGNORANCIA é o fator que afasta o

bons livros.
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ª DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS

-

� 'Dr. Arnat'do Gilberfi
ª DIRE'rOR CLINICO DA CASA DE SAU'DE DE N. S.
:: " -_ DA GLORIA -,....-....._

:: : CONSULTAS: de 2 às 4 horas na Casa de Saúdo
S·

.
.

de 4 à:, 6 'Ruâ Candído' de Leão' 3�
::

.

Fones 42-12 e 3055

E' -- C ti R I TI B A --
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CHICAGO (Globe Press) -
Uma nova fonte de ilumina
ção, graças à qual os mate
riais' cintilam com luz fria ·"eletroltuninosidadc",
quando são atravessados pOI' coberto, em 1836, pelo fraÍl
correia, faz girar um mecanís- 'cês Destriau. Talefeito -pode
uma corrente elétrica, constt- ser obtido com um pedaço de
tuí importante passo para o vidro envolto numa pclícufa

SANTORO - E�I1LINn:A. BORBA - ADELAIDE CIUOZZO
- CYL I�ARNEY - .TOSE' LEWGOY - RENATO RESTIER
- PAGANO SOBRINHO - BIbI. FAltR - UENE' NUNES
- RUI REY - OS CARIOCAS e muitos outros! O filme tu.,
dieâo da Atlântida", Tinu 1952! SUfleri(u; a "Carnaval no
Fogo" f! "Aviso aos Naveg-antesU! _- "BARNABE' '1'l!: E'S
MRtl" - :t mais luxuosa, movimentada e deliciosa comédia

I
(lo' cinema naeional! - Acomp. COnllll., shnrt, - Prec;os

de costume. A' noite: platéia. numerada, CrS 'i ,\)0.

/progresso das pesquisas cien

'tificas, segundo salientou um

"funcionário da General Elec
trtc-

transparente, mas que 'con

duz a eletrícidade, sôbre a

qual é colocada uma camada
de material fluorescente, se

melhante ao que produz a luz
numa lâmpada fluorescente.
de máncíra que o material
fluorescente fiêa colocado en

tre duas camadas boas con

dutoras de eletricidade. Quan-'
do essas últimas são Iigadas à

uma corrente elétr íca o mate-

uma luz dourada, e não corn o

tipo de luz derivado do fi_la
-mento da lâmpada incandes-'
cente.

Presentemente, fSS:J

'<.!il.! de iluminação não

� -, ,

�lte...nüIdi"
�_c�tJ!. 'IMU I _CMA ....

Fraque�a Em Gerá'
VINHO CREOSOTADO

Silveira

'ment'e estudada. Dois clentls
'tas da CenerafElectrlc iruói.:
maram- recentemente, que
cristais isolados 30 material

I"fluorescente ,Podem produzir
a luz, produzindo muitas ve

zes mais luminosidade que o

pó, Isso parece possibilitar o

I apertcícoantento da produção
de luz de tal fonte.. '

Pôl"io Alegre.

Em ótimas coudtcões de funcionamento: - de
13 - H - 43 _- 50 - 60 - 65 - 90 - 105 - 120 -
HQ - l'78 - 210 e 350 Cavalos Efetivos. - VENDEM:

__ .., K Ú -a T W E I L & C I A. L T D A.
CaIxa. Postal, '7015 - Pôrto Alegre -= R. Grande dtll Sul
Telegramas "WEll.L" - PORTO ALEGRE.

ORGAKlInCAD TERltnORIU S. A.

RUA 00' ROSÁRIO", .11'1,"14.0 ,AND••
.,- RIO DE JANEIRO
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__=:_5:_-_ DOENÇAS NERVOSAS E MEMTAIS ª
'

(asa, de. Sau?de Nossa Senhora da Gloria ª_ASSIST�NCIA ME'DICA PERMANENTE A CARGO

_5:::==�=
DE ESPECIALISTAS

�:=:
ABERTA AOS lUE'DICOS: EXTERNOS

_

ELETRICIDA.DE ME'DICA - REPOUSO - DESIN
TOXICAÇÕES - ALCOO,LlSMO -TRATAIUENTOS

, ESPECIALIZADOS
AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 - Fone, 3055

ENDEREÇO TELEGRA'!i'rCO; PSIQUIATRA
ª CURITIBA PARANA' =-
- -

'�IUflflIUlllmIJII�lllllnIIiJlnllmIIIUfliIllJJllitltJlmlllllmIIIIIIIIIIIIIIU;: �
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num dos ponfÓ's m,iis varórizodo$
F"

/-. .. ,/,
;-.. Nas proximidades da pitoresca praia de

Guaratiba.
�� ,

1.",.. Muito perto de Campo Grande e Santa Cruz

� e II 60 minutos do Leblon pela nova svénída

�. litorânea.
ar

[, ... 'Estrada tôda asfaltada até o loteamento e

r.- ' condução fãcil. bondes, ônibus 'e lotações.
;;_ ."
� .. Ruas e svenídàs já abertas.

)"
• Lotes de nÓO m2. Pagamentri em 100 meses,

sem 'entrada e sem jLu·OS. O pagamento da

primeira prestação dá direito ú posse tme- ;,
...,.;

, : -_ �:��:,:,�:�:te� -

.. �'��.;I:::�f·::�:,�,�: '>f�"�;�:::;'t

PARA MAIORES DETAlHES E IUORa

MACOES"tSCIUVÂ. IUÜE "'EStiO,· j

'-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,i

No:JA'RlJl..lI'SANTA. 'BÁRBA.RA,
Você elwontraf.ti, lotes de 'l;arios' ta

. manhos e de diversos preços; mas

vamos tomar, para' exemplo,um lote

·padrão ''fj'u'e 'já esul valendo 80 mil

cruzéiros !

'PLANO I,,�II
'Ggcim.�to,'.m .�� aftOS
C:omdescontode2,5%
20% de entrada o o o o •••

•....... CI$ 16.000,00,
com o desconte. o •• o •••

•• o, o .... Cr$ 14.000,00
ao% em 60 prestações
mensais de ... o. 00.0 ••

........ Cr$ 1.066,70
..... Cr$ 04.000 00,'

PLANO "CII
Pagamento em 5 anos

Com de.conto d. 8�&

50% de entrada 0 •••• 0 •

••••.... Cr$ 40,000,00.
com o descente .•. o. o o

...... .. . Cr$ 33.600,00
. 50 % em 5 prestações
cmuais de Cr$ 8.000.00
... " C,$ 40 000,00

Pagamento à vista

Com dêsecntõ dÓ' 3ó%

Importando líquida,., .

......... Cr$ 56 000,00

"

'Telefone' .gora 'mesmo. para 3423 e reserve, sem 'nenhum

'comproml.so :de -compra, lugares nG condu�ão 'srfltulfa'que
.. Ih.'o'_,..e.mos..para uma visIta ao JARDIM SANTA BARBARA.

laferição n.' 63 eI. 19/5/1952 no «eg;slto Imobillllri-o

'nfôrmofi••, . v.na., .. r...rvO.·d. cOllau�aO tambem II� A••flel. ".

Jhurl. - RUti l� ti.. HfI".mbro,. 585 = t.,.fGÍi.$: 2.'í,'t; 2�,. ��J3

Devolva·nos este cupon para receber sem
I

compromisso um folheto ilustrado conten<: I
do moiore.$ illforma<;ae� sob,. o JARDIJ-IF 1SANTA BARBARA.

.

Nome ., SOl- •• , " •• , , ,,' � .4 -. , . ..

. i

End.f.�o. ...••.•...•..•....•.......... ... I
� AftÃ I

'S:1J"C"fE'D:I�D"E INÔliIMI·IM:OBIL·laRII f COMER·CIIL
CAPITAL: CR$ 14.000.000,00

.

Rua. Dr. Murid, 739 .. 2.° andar"" tel.: 3423 - End. Telegráfico: IiSAICOMIJ � Curitiba - Paraná
� t �,

HOItAIUO COIIR/DO DAS' As t8 HOUS

-
-

,

EDITORA GLOBO
. CA��A .POSTA·L, 1520

. _ª
.-

.. Rodoviário EI�resso Brns�uepse
- ,��
' ..

...... HORA RIOS ...... '.

o certo é que ii pugna de
to... I"

.

logo m.ais,'prometc .

um 'd{'$(.'11�: IIhla laJaí..Jomvil�� '''..
-

rolar -dos mais sugésÜvos, daí SAlUÀ DE I'I'A,H.1· - tm' 2a.5 a sába,10 as 7 e 15,15:flO'as

esperarem os dirigentes unle- S�II?A DE 'JO_INVILE - D� 2a.S'�·�ába.df} :l..'l.'t,:r e 15.�O �rs.
�len-ses que tuna ,boa asslstén-'] Lmhas N. Trenfo",Fpobs.· ", ..

'

,

".

cia afluá, a. praça de esportes _!
.

" I
de sua agrémíação, j.

SAlDA DE N. TRENTO - 2a.s 4a.s e 6a..s as "I horas
SAlDA Df� FPOUS· - 2:1.5 4a.5 e fia.s feiras as 16 hrs.
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_Coluna Católica
t

lia. Brusquense e. pessôa
mente relacionada em ..tios 'ás

econ'om'çoS. '"e a

.

WASHINGTON, ;:lo mp>

F;u.nCionátios., do. I{epnr:amer..b
.de Estado déclaram ,que a co.a

��ste, ,contra·. o ,pedi'do russo Ú'
retb::ula do ernbatxador Kf'léan
compriúlnd'crã. dóis- pontos p.',n·
eípaía, Primeíro a;pontarã: as' "ce
'c�sões ''do Ri:emUn c�Ín:> estando
etn ·":.t=.i .çontradiÇa,o com I:.

p....opagarsda, de ';Paz co.uurrlsta
li: .segurdo.· ·re')ud'a:-á. a acusa

'.� l'IO'Io':iét'c:L_ de que Kennan te

, .', ria felto declara.çõ�s fI'. Sa3·e l:03
ASsiIp, �9 Y'}(,:.o: e:;::t.uMte'. ..df,) tis. à."União SoViét.jc&. Essa nôta

. sua. m:nl.IlI('e saltitante' e breje;;-' .eve...á· 'aer entt'e�e nos 'pr'mei-
1'7' ,ACl!' .Afon,o. ·fr::\.'co::ltrliu;',· ne

I. ros dias da.tema.na en:ra.n,te, ln-'
sübrto, na morte' prematur<' e fo'rrna-se . ainds-, que t).: ""1

,
v.o:en�a,' o' com�"o de urna! �ó'v-a. dws'ÉE,UU Í'��u$ar:i desIgual

: 'i exís�enci.e, � QJ.l3;l :'';B, co,::� .!ZI'a.' novo. emt;lllUts.doQ.Z', em Moscou, ar
I·�a � s con or.aa�"'Jl. '. ple::l1'ude , ...•'" da' posse do novo pre.qlél,�nte"
"? ,.1)'a • .,. do nrvINq" MJtsTI;�: .. qort,e';l.Ifl4J�i<la.t:.} om j=.eiro
'. 'DEIXAI:VIR A ':-,rD.! lt$ C!RR.:· iiino.

., .

'-----=--7-:---...--- -

.

a cerveja preferida peloscalarineuse
Malle, 'lu�ulo f fermento �eleelDna�os

iaCatarinense $•.11..

.', .

loinvi//e
E.m nosso próximo comentário,

abordaremos �JgO sobre o aPoio .da
P..sdío �'I!irador.· a· emksora' 'riosu:"
Iense sempre disposta '0\1 'cotabcrar
com as bõas causas.

.

em

A

Casa A "CAPITAL"
v. s.

I-
,. ,� •

enconlfOrtl os ulhmos
de C, lCAD:>S
çheg odos d �'..'l,1)

fábr'·.:'�':s

t�po
,

recem -

me!hcres
N, ,ORQUE ....

de lfort Do�lgF.'. no Estado de 'Io
wa, .gu� o "�.ndid'lto democreta A
:laj' S.e\;"'050Ü ;quaUfkou '5<'U' :ri

'. 'a1 f('publlcano EIsenhowe.. como
rrn c.und[dato, (to "eu t.umbért1'io·
.ue disl;>uLa as eteteões eom. urna
ilatarorruu. baseada na fr<l,.e . :10.
stm . ,'. porém". ,. l."aJ'md;'·

"

Inaugui'ação do aeroporto de FOTt
Oodge e...tacanoo seus

.
.:.dversártoa.

Ste......enson d1sS<1 �da que "um éie
Cant<) eotn Giros cabeça9. '1'hl t.o'OtQ
ir em três dire<;5e3' I;!O mesmo tlIm-'
lXI. não merece lá multo conüan
<;IL. :�

SEOUL, 4'1 UP) - Os' caças a

jato "SABRE". derrubaram dois
"M' g'.�-15';. comunistas c da.n 'fi
caram outros ChICO. enquanto

� protegiam OS caçM-bombardeios

1,a.liã.dOS num ataque ã academia coreana,
militar corêaua, ao .n'orte p<ôrto. ção não
de J?yongyan.g. Enquanto isso, ou ; lados.•
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