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RIO, zs (Meridional) i
- 'Ao que conseguimos I
apurar, um milhão de

Isacos de cimento serão,
brevemente, importados
da "I'chéccslovaquía pelo

1Sindicato elo Comércio

Atacadista, do Estado
de São Paulo, afim de I
ser distribuído pelas en

tidades classistas. Calho

se sabe, a situação cam

bial daquele país no

momento nos é favora
vel.

DIA' RIOS

S PAULO, 23 - Viram os te

celÕes cariocas o erro que 'perpe
traram ao cair no' engôdo que lhes

vermelhos, os

parede ontem

\
Re4. Ad. • Oftebl••
Rua 8Ao PavIo. 1.1'1
iTOUPA-VA 8fCCA

(Santa Catarina)' - Quillta�feira', 29

JANEffiO DE 1953 - - "'-

TaLEFONB' 1 o • I
lIad. Tel.: "NAÇAO"

çat..c� Polltal, 31

"N
�

o PODEM A ITIMAS TER O DIREITO
DE TESTIFICAR SUA FE'· NO

.

PATIBULtl"
Ataca um or�ao católico ,as

cou�eDa�õe3 leitas em �racóyia
ROMA, 28 8(U.PJ - "Tiranos comunistas na Polônia co

meteram um novo. crime" _ eis o titulo em quatro colunas
com que o orgão católrco "II Quotidiano" publica um come�
tárío em que ataca as condenações proferidas em Cra�ov:a
contra membros do credo católico. Salientando que se atrlbmu
aos condenados as confissões infamantes, diz o jornal:

"As vítimas não nadem mesmo ter direito, como marti

res, de destificar sua fé na masmorra e no, patibulo- Ainda há �

algum tempo as autoridades comunistas na Polônia perecíam !

excitar em lançar-se contra os católicos com mêdo de rea

ção da opinião' pública. Mas a central, que está em Moscou,
deu ordens aos famulos de Varsovia nara tirarem a masca

ra e estes deram suas primeiras provas de maturidade crimi
nosa e sacrtlega por meio da comedia obscena em Cracovia".

Conclui o jornal acrescen- pode contar com a solidarie-
tando: dade do mundo civilizado,

'''Segundo se comenta, si o com a reservada historia dos
comunismo chegasse ao po- novos tiranos e com a vin

der na Itália, agir ía de outro gança de Deus atingirá a es

modo. "A Igreja do silênciou ses tiranos".
--------------------------

BATEU NOVO RECORD
O AVIÃO r'CAMBERRAít

Respondeu A Russia Sobre
Proposta De Paz Com A Austria

Entrenue em Moscou -a nola aos três grandes

A

-

PARIS. 28 (lT.P.) - A

I
MEDIDAS PARA NOVAS

Agência TASS anunciou que CONSULTAS
o Ministro das Relações Exte- LONDRES, 28 (U,P.)-
rtores da Russiu entregou às As três potencias ocidentais
embaixadas dos Estados Uni- já estão tomando as medidas

dos, Franca e Inglaterra, em! necessárias para realizarem
Moscou. uma nota contendo a 10:::11s11ltas e responderem à
.resposta ao "memorandum" nota soviética para a assina
das três potencias ocidentais, tura do tratado de paz com

concernente à conclusão do a Austria.
tratado de paz com a Austría.

VINTE PESSOAS MORRE
RAM DE RAIVA NA
TURINGIA

BERLIM, 28 (U.P.) - Se
gundo a Agência DPA, vinte
pessoas morreram de raiva
na Turíngia. A Policía adotou
pr:ovidências muito severas

para impedir a propagação
da epidemia, São abatidos
imediatamente todos os cães
c gatos vagabundos.

DO MESMO MAL SE

QUEIXA O BRASIL
LISBOA, 28 (U.P.) - O

deputado professor Pinto Bar
riga, falando na Assembléia
Nacional, chamou a atenção
do govêrno e principalmente
do ministro da economia, pa
ra o aumento do custo de vi- ,
da. Disse o dr. Barriga que, I
-ão sendo possível aumentar
os vencimentos do funciona
lismo e dos empregados. soli
citava "prnvidênc ias pura Iobstar a tal estudo de COi-,sas",

dando·lhe

- Prepare '

(J futuro de
seu filho

IOFOSCAL

..
CIDAI?C'; DO !dEXICO, 28 ru-

PJ. -: A ep dem;a de J5ripe que
.attngíu _lambem a Capital mexi
cana, nao respeitou nem mesmo
as mais altas autorfdadcs, O Suo
premo Tr bunal suspendeu seus

trabalhos, uma vez que todos os
, juizes sem exceção estão de cá

mara. Por sua vez, o Senado está
com sr u efet rvo de cínqu- nta e

o'to membros reduz' dos quase à
metade; e Os funcionários da
Câmara Alta estão entregando
a. correspondência -nas residên·
cias 'dos sr-nadores enCermos. fn·
quanto o rccínto jlerlllanece fe
-ehado .

VIZAVAM OS NAZISTAS

AI' d j • DERRUBAR O GOVERNO
e sena ores e .iUllei I, PELA FORÇA

f" ... · LONDRES, 28 (U·P.)
oram vItimas ;s3 t'!rI�(!! Falando hoje nos c.omuns, o

:-:l t" I chanceler Eden reiterou que

no Mé�k-n os sete líderes néo-nazistas
recentemente detidos na Ale

ynanha ocidental, visavam
derrubar, pela força. o govêr
no democrático daquele país,

.

JHI�am&Dlorem massa �a sol�ados
Icnsa�os �8 covar�ia e �eser�an

PARIS. 28 (U.P.) - O
Conselho' de Ministros apro
vou a exposição dos motivos
do projeto de lei tendente à
autorizar a ratificação:
Primeiro. - O tratado ins

tituindo a comunidade euro

.péia de defesa e atos anexos;
.

Segundo - Convenção so

bre as relações entre as três

�f:r;:�������;n�ª� ��� Acusados os delegados coreanos de Pan Mun John
:�:�{�;:i��!f.!!������ de incilaremTo levante dos prisieneiros de laje
PEDIRA' CLEMENCIA

Bombardeou o «�issou!i» .objetivos. comulistas em Chongkin /.
SEOUL, 28 (UP) o the. disse que nem todo o re- PARA OS SOLDADOS 1 TOQUIO, 28 (U.P.) - O MISSOURI REPELIDOS OS COREA- nas, não chegou a ir além de]

Exército norte-americano re- giment f' CONDENADOS Quartel General de Mar TOQUIO, 28 (U,P,) - Um NOS PELO OITAVO uns 20 metros. No resto do

ho ie os acorite i i,
o ra�ueJou, mas ape- I Clark acusou os dois prtncí- comunicado da Marinha Nor- EXERCITO front as atividades esteve

velou J. L C meni?s, nas uma un�dade, e que mes-
SAN JUAN, DE PUER'rO pais delegados coréanos do te-americana anuncia que o duzida.

quc conduzrram ao pnmE;'!r.o I
mo esta mais tarde voltou ao

RICO 28 (U P ) _ O govêr- norte às conversações de tré- couraçado "Missouri" efe- TOQUIO 23 (U P ) - For-
'

j�l�gr::�1en�� ���o�:�f:n�� m�: I' �����a1�'ral�l�tr�s dois bat�= I nadar' de Po;to' Rico. sr. Luiz gua em Pa�l MUI; John de te- tuou, .ontem, um b?fi!bardeio ças coréan�� p�ne�r�ram,. �n
��nte aP inimigo, covardia Pou ,nha de frentee��:�o�l�a"tr�_ I Munoz Marin, tal,:ez faça um rem organizado .pessoalmente mÜ�l�slVO contra objetívós co-I tem, !las prmclp,;us posiçoes

d serção. Trata-se de solda- I' tament di 1" apelo de clemencia ao. gene- os levantes de
. prrsroneiros n�umstas ao !U!gO de Chong- do Ol�avo Exerc.lto, �a fren-

;� do sexa essimo uínto
o a lCl�na .

nal Lawton Coll�ns afim de, nos campos d� prnllonclros. de km, cem·.qnilôrnetros ao. sul te c�reana. A pT1�ClplO fo!am
1i.'e imento deg Infantari� por- ,

que noyentu e tres solda�?s guerra, mantidos pelos ah<1:- da. fronteIra sovíetíca; des- contídas e, depois, repe�ldas ,

. g. .. portornquenhos na Coréia I dos, Divulgando um retatorío truíndo duas, pontes, b}�- por, �lementQs do Oitavo sessão noturna, por 406 con-,

torrlqucnho. sUbordmado a não sejam executados. Esses; até agora' secreto, o Quartel queando um tunel e damfi- ExercIto que efetuaram três tra 207 votos em 613 votan-l
Terceira Divisão norte.am.eri- A S M A I soldados portorriquenhos fo- 'I General indica ·os generais C�l�dó instalações de abaste- conira-at�ques. As perdas tes, ° artigo 'sexto da lei de '

cana, que foram s!-Ibm_etIdos ram condenados por covardia, Num II e Lle Sang .To como CImento, Por outro. lado, apa- norte-coreanas são calculadas finanças, que', é uma
. breve Ià corte mnrclal deVido as de- Voltaram os afamados desercão c desobediência na loficialmenle encarregados des relhas de porta-avlOes,. apo- em setenta e dois homens. O medida de bloqueio "cujo,

fccções ocorridas el.11 outubro
comprimidos EUFIN de

I Cãma�a coréana.' O general '�a "seçunda fn'nte" da guer· iando forç?,s terre?l:res, des- comunicado, que anunciou I mi.lntante total não s�rá infe�
Iúltimo na frente oCIdental co- ! Lawton Collins é chefe do Es- 1'a coreana·' truÍ1:am tnnta e CinCO fortins

I
esses combates, precisa que a rior mirá os creditas de pa-

renna. O I.:omandante dessa BOEliRINGE.�, AI,EIIlANHA : tado lVIaiol' do Exercito norte-j' BOMBARDmO INTEN- e diferentes elementos ele for- penetração das forças inimi-I garr:ento propriamente ditos, J"divisüo, gelun'ul George Smy- "._. americano. SIVO DO COlfltAÇADO tificações. . gas nus linhas norte-america- à oitenta bilhões de francos'\

Inclinada a França a aprova r
,

o paa:lo da:COmUDidade europ ii a
partes do tratado do Atlânti
co Norte, para com os esta
dos membros da Comunidade
Européia de Defesa;

. Quarto' - Tratado entre o

.Reino Unido e Estados·mem
bros da comunidade européia
de Defesa.
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DLUMENAU, 29-1-1 !J5:�

I a

ÁgradeC814rio a nreíurência eom IIp.e tem sido! dístín
gu!d� nestes !lriJ.?-�iros três :uÍ%' d:Ç sua exístêncíá, apro
veíta a oportumdade para comunicar aos seus àlistintos
freguêses que continua dístrfbníndo cunões numerados que
uarão �direito! a; belos e valíosos :prêmiu"s,

.

u Imóveis

A dôr logo passa

. quando se passa

horas - oníbus,

,;. t
Orçamentáría EXPRESSO RIO DO' lEStO LTDA�

de

Omelhor e o mais rápido serviço de O.n1bUJ Interurbano

entre Rio do Testo (POmel"Ode) e lUumenall.
�

HORARIO: - Partíâas de Blumenali. .. Rua: Nereu Ramo.!
DIAS UTEIS, S,3a, - 9,311, - Ii,ao, ._ 16 e 11,00 horas.
AOS SABADOS: - 13,30 - 16,00 horas.

AOS DOl\HN'GOS: - 8,00, - 9,00, - 11,30, - 13,30, - 17,311
e 18,15 horas.
Partidas de R�o do Testo (�omerode) DIAS UTEIS: - 6,00
6,30 - '1,45 - 1-2,on e 13,00 hora". DOMINa'OS': - 6,30 -

7,:W - 12,00 - 15,30 .;._ 16,30 horas.

PONTUALIDADE - RAPIDEZ - SEGURANCA

Conselho Fis-

'BÁLSAMO ANALGÉSICO
I

�DE EfEITO IMEDiATO I
_.__*

__*_
r IlAV II:EJTÔ; TIre & d(lr eo," lU KÁ.ôá

'

pt.o$&D!lo Gelol (À)ntulõe4. luxaç6ea. i
/. ..._ ''''''0 ge"o) do...,. reu.tnA.ue&ll.,!

"

....YYàificao e muscutare. 14 .. r&pldaDleftl.
""V1à.das com apUcaç6eo d.' Gelol (leio!:

1II!aII1IIama.. de.cooge.tIo... o ea!lmllla
:

• cIrcIi1aca.._ pro!lUl.lllGe avadtt.....
.eoOl1ç!o d" tlew '''Uu. j

ASSIS'l'tNCIA ME'DIC A . PERMANENTE A CARGO DE ESPECIALISTAS
ABERTA AOS ME'DICOS'EXTÉRNOS ...

EMPRESA: AUTO VIAfÃO RIO DO TEStO
•

SAlDA DE· aro DO TESTO: A's 6,15, '1,'15 e 12,3& HORAS.
AOS DOMINGOS: 6,15, 'i!lS, 12,30, 16 e 17 HO�S.
S •.\:IDAS DE BLUMENAU�"(Defronte 11.0 �rédi� tIl!: Mfltni CIt
tarinense):
Dl_l".!; DE SEMANA: - às 9. 11. lú,30 HORAS.

AOS DOMINGOS: - à!l 8,30, 11, H, 18 e IS'RORAS.
_.� ..._*_ -*-

EXPRESSO BlUMENAU·{URIJIBA

�LETRlcmADE ME'DICA -. REP{),USO . DESINTpx;rCA,ÇOES - ALCOO-
I:iISMO - TRATAMEN!.I:OS. EgPECIAL1Z:.â.DOS: -

.

A�lDA MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 - Fone, 3055-

�NbEREÇO TELEGRA'FICO: PSIQUI:.J\.TRA
CURITÍB',A .PAl;tANA·

Endereço Telegráfico: "LIMOUSINES"

AG:f:NCIA. B.LUlI'IENAU: Rua,IS de Nov. nr. 3.1::> - Fone: 11102

AGll:NClJl.. CURITIB.-\..:. Rua 1$ de: Nóvembl'o, nr, 629.
_*_ ....._,_

..__._

BLUMENAU ..JOINVllE
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TERCEmA PAG.f$A
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4 musa de Castro Alves I

I

114& N'AÇAOi'i
;-��-�--"-

s (

\
I

O�GAO-DOS "DIAR.lOS ASSOCUbOs'
PB�PB.tEDA.Dir DAI

S/A c A, N A 9 1-.. o.

A NAÇÃO
COS'.rA REGO

Itedliçãô, A,dimlntraçi«) fi Oficinas: Rua 81. pui.· JL .

!in - Fone 1(192 -'- .Caija, Postal. 38.

Diretor: lU A JJ K t C I O X A V I li It

Uedator: RAUL DE OLIVEIRA FAGUNDES

J:XP'EDIEN"1'JIIi
Auinatllra�H

ANUAL ... • o'. Cr$ 150,00'
SEMESfrRAL • ces 80,00
N.a AVULS.O ,.. ... Cr;

\
(j 80

§l1cllrsaL�: RIO: - ltlÍa do Oi1"fldor n. 10' ......,. FODea
: 43-7634 e 13-7997. ;.;_ SAO PAULO: � Rua "I de
Abril ri. 230 � 4.u andar � l<'vnes:4�827'7 f> 4·4181,
BELO HOR1Z0NTE; � Rua GoJãst 24. � PORTO A·
K.,EGRE: � !tua João Montanrl, 15. CURl'l'IBA:�'
aua Dr. Murici, 768 -'- 2.0 ilndar - SII'a 2:U. lOL>q·
VU,E: - Rua 8. Pedro. 92.

'--c_----�-'-c_---.---- _

Civit.aveCChíaDe
AL NETO

O _Vaticano está estudando
um plano cuja objetivo é res-

.

tabelecer a pequena Marinha
Mercante do Sumo Pontífice.
'Si o plano fo; aprov�do: a

bandeira do Papa voltará a

flutuar novamente por sobre
os oceanos·

Há 82 anos que eSsa ban
deira havia desap;U'ecido. Foi
éjllando as tropas 'italianas re

[somaram os estados pontífi-.

1'1
ESTA (HOVENDO:NAS 'VITRINES DAS

ELS·' "C"H' .

Loraapas
P?ra süa. proteção,

MODAS· CHANEb'- A Rainha das Modas

•

HLUJVIENAU, 2!J-1-195't

Iila�oe. �a imprensa 6squer�ista
LOl\'DRES, 21 (DP -.,.- A.

EU-I·nâo
chegou aquela que poderá

rona Ocdentu l sente-se' estrmu- ser "a, verda;deira reação às suas
lada. e esperançosa com o díscur- frases. já que esta. dep{'llder:i do
;;0 de posse de EisEnhower, em que a, Em'opa faça em face da.
que este pr-om et.eu a cooperacâo exortucâo de E'senhower à união
dos Es'tados Unidos. Nenhum "lO:; I contincnt?l " _?e sua advel'te.nc·:n,d íscursos de Eisenhower provo' de Que 50 serao ajudados anue
cou um elogio tão unanim€ co- I Ies que se ajudem a si propí'iOfl
mo osr e ·na .Europa. desde junho 'dent r-o das limitaçóes de seu" re
quando sa-u deste continente,! cursos. O discUI'so de Eis: n'I1O
Como era de. esper-a r, as unicas i wer foi a noticia do da, na Eu
fI'USf:S de cr.t cas parttrarn dos repa Ontem à not e, a "Brit.ish
comunistas no Oei'dente da Euro- t Broadcàsting Corporation" trans
pa, Os jornais. de Moscou Iimita-' mit íu, dh'ct.amente de Wasrrng
r-am-se a publicar, em suas u lt i- torr, as cerimonias em todos os

�Jas pag+nas, um despacho dI' seus pormenores, e as forças ar

ort.entu e tres pa.lavras, da Agen- madas dos Estados Unido" 11llX li
era "Tuss", sem fazer o menor zaram suas transmtssões para.
«orn errl.ar+o.

,

.., Pôr a. par ',:as cerlmonías os seus

Nos círculos of:cinis " nos jor- homens. O jornal liberal "Man
nu is ociden"tais se fez riotar a :::;C:l- chester Guardian'\ q\le rnostrou

fisfação de qUê EÜ-H�nho\o,;(�l' cr-rt.a frieza. com l'eh:u;ão a Eise
pJ·i�stf.1_ní tarit«, ::ü.ençá.ü !lü ruun- nhower, df':sdp que €Bb:c sa.iu da
di) exr.erior, e {-isse� mt?SU10H !;'.'- E!IU'Opã"? di·elarou qua, no díseur ..
ter-es, e.stimulado pelo f'crvor- ,<\" SOo Eisenhowêl' tocou uma nota
nova cruzada do presidente nur "'lHê repercuttrã em Sf,U país ''2

te-ameroano "j;�nloIlstI·!lr:3.In ir'a.H I iügTaiá uma r:eaçiio favor-av-I
("rJ alivio pelo fato de·

E',;cnllO-1
na ll1pnt.i' dos milhóes que o f';;�

wel' niio t.i:I' f E ito llwnçfH) nlguruH cllt::u.'am .... Na I'eal'dad.e, nono.
:i. "libcl'ta.<:;ão", 1'01' oru, d" Eu- g'U!;IlI, df'pois de ouvir e3se di" ..

"Olla Oriental. Contudu, ainda {l'onrlue na 2.a pg., letra J}

RIO, 20 -r-e- A presença de Eugenia Camara na vida e na obrn de

Castro Alves sugere uma questão interessante. Ela foi, diz-se, a musa'

'do' poeta: e os poetas são �'.pr�sentados sempre corno dotados cada UIU

de �ua musa. Será. j;::;SG exato?' Eln outrns palavras. será a.' musn "quern
faz O poeta, ou o poeta. nfinal, quem faz a musa? .

.

A .Mitologia pretende' que as artes são presididas por nove mUSáS.

!Iabitando o Par-naso , na cornparmta de Apoto, estas senhoras. conquan
to valem' pelo destino da Historia. da Música, da Comédia, du Tragédia,
da Dança. da Elegia, da Etoquencâ a e até da Astronomia, .sã�, 'no con

ceita popular, sobretudo amigas dos poetas: despenham-se ·do reino 'dOS
,
deuses. orgulhosas de Jupiter,. com, o fim especial de meter a pena en-

tre os dedos dos bardos.
.

.

Ora, sucede que todo. homem conheceu, conhecs ou estão para co

nhecer uma certa mulher "da qual se pode afirmar, conformê é o caso
de Castro Alves em relação. a Eugenia Camara. que lhe apareceu a. ·tí-.
tulo de musa; mas nunca s," viu musa capaz. de transformar 'em poetu
um indivíduo sem o dom da p'cesia: de onde resulta; em meu fraco en-

. tender, que o poeta faz a musa e não ela' o poeta ...
.

__

'1 .

A musa parece, então. em ecnssqucncia. apenas'a mulher que teve

'1 ii rortunu de ínteressnr .0 poz-tn. Este ti sublima, em vez de' REr cTillcto.
por ela.

j..
.

E,t-f:e to! dO.nt la vorx m'apPI'Il..

.

.

o ma nauvre muse, est,wce toi? :.

:1
'.Era um lÓrande poeta, Alí'red Musset. cuja vida emoross revela 'llie

·.nem ':e�,pl'e dispensava, trato ameno a suas.' musas, quem 113slm punha
-"�---'-·---.-----..._-.....;....;........,------�---....;....;..;-I

..
·em dUVlda a procedent:lu da pt�opria ins.plra!,3.o.

,

I'
- E's tu'! - pergunta ·ele,

.

E nós poderimnos responder-lhe: ---.--.- ...�-,----- .. �-.�.--�--.�.- .. -.- .. _

- Se não é ela, é qualqucl' outra.

I
..

.

, Cast�o Alve�. e�idente�ent�. :Oi _p.oeta fintês de "E!' mu.�" ElIl{ê�
ma Camara, ou Eugellla Camara só IUl musa porque já Casü'o Alves ,
era poeta. .

I... Aliás. o chamado' gênerO condoJ'eit'o da poesia de 'Castl'o Alves
.

'. ?r\�e não SÓ.3. nllilheT d('ilnina e donlina at? ll1énos que o.s· .Hl.otiVf!S }>Q�
.

". �ltiCOS ê S.�Clal�. a�npL�j�(1eHte eXP}():'U.d-os nDS lnaj� eelebres de seus ve:r.". t
.sos, mosj.la qUl' Ellgem" Camata lm'o refUt;io e niio precls!lmenie li

I" I c.entelha daquele genio .. P"denl0s figurá-h hela, mü.;a. triunfante, inti"-'
l}lgentf:.i atr1zs para êOrl}:Pl'êi?ll�'}PI' O' gr.!1tl de :':2du�·;.io t-}.':El'·{,j_Lla �üh�e G €5-

Curtsidel'adu (j caca mais veloz dQ mundo . .}
pírito do l'�paz, cuia glr;ria tmnhem ."ra lirfJ f'OU,"O l",,[1'al. e. d"[,OiS SO-\O Clltü a )�tto "Hawkêl;;Htint�r", que no ano �assadQ lil- �r: ,os 5e.I,1t�d�S. aí un.icamcúte do homem. a lL'"ctttl.il' �\l;J pxalioç:lo era.

ll'a!_jassara, vanas vezes, a. velocldade do som, reIterou, re- �as ao pllv!leglO de ser poeta.
..

"

centemente, esta

proeza,. c.o.m.. vela.Cida.de
ainda !nais elevada.

- "�st-se t�j�" - perguntaria ele. na mesma �ngustja de MusHet.,O aparelho havia sido equipado há um mês, com Uln mo-' E
_ nos, estanamos aptos a elucidá-la: seria ela ou ontra.

tal' mais possante. o "Armstrong Siddeley Saphire". E', atual� Nao ha o�ra de arte p"ra a qnal o artista deixe de ser empurrado
mente, considerado o. caça rn.ais veloz do mundo· Um porta- por uma _reaçao �o mU�do exterior. Até mesmo no solílÓquio, nas de- 1
voz �a compàn�'lÍa deClaro.'.u qu..eo. vôo de prova.fôra efeíua-' mo.nstraçoes do "Jornal mtimo" à feição de.Amiel. e Q·.e..spetáculo da �'i.-·Ido sobre ° aerodromo de,Dunsfold, perto de GUllford. da qu.e desper�a. ° trabalho do pensamento. Na poesia de Castro Alves

Novo: bombardeiro britânico, havena necessariamente urna figura feminina. Essa figura foi Eugenia
Já fez o vôo inaugural. o primeiro avião a jato caiu asas Camara. por uma sorte ou espécie de determinismo. O meio e o momen- I

em forma decrescente, o !'fIandley Page" - é o que revela to li c�laram. Mas essa figura aparecia, não só para a poesia como pa;..l·um telegrama de Londres. .'. ra a vlda �o po.et�, embora nfio tivesse aparecido Eugenia Câmara: pe-
Assim falou sôbre o· avião sir Frederick Handley Page,

la mesma ImpOSlçao que leva qualquer poeta a imaginar sua musa ou
.

presidente da fábrica: "Esse avião deve revitalizar o poderio I
suru; musas, cantan�o objetivamente a mulher, ou aS mulheres, e' foi

britânico, Sua fôrça ofensiva total, na idade atômica, é equi-
este � caso, ent�e nos, de dois grandes parnasianos: Luiz Delfino e Ola

valente a de várias esquadrilhas de bombardeiros da guerra I
vo BIl:tC, ,;m cUJos versos a beleza feminina é um. tema eonstante, mos

passa�. Nenhum outro bombardeiro vôa tão rápido, tão lon-l
em cUJ:. VIda nuo se .�pon(a a "mulher fatar.

);l' e tao alto com �anta carga. de bombas. E' ele acionado por 1"
A mulher fatal talvez,!le resto, nem exista_ Existe mais a fata-

quatro motores a Jato "Saphlre", ..que lhe dão mais força do ld"1e. a escolher os. home",. �eJam ou não poetas.
que 25 locomotivas expressas". '.

..
..

.

..

.

.

.

. I
Recorde de, segurança' I mente os céus do Rio Gran- � .

lA Junta Aeronautica Civil de do Sul, decolando e ater- �lIltllllllllmfllllmlllllllJllIlIIlII"UlllllllmlUllIlllil!lllll1l11nl1llllllllll:.:
dos EE

..
UU. disse._ que �slr�ndo no aero'porto Salgado � DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS. ª_I. companhIas de aVia0 amen-. FIlho, de Pôrto Alegre" I

canas tiveram seu melhor re- Tais vôos são destinados a ª Dr. A.rnaldo Gif.berf,· §
__ !.carde de segurança durante o treinar as tripulações da VA-

ano passado. RIG, na pilotagem de apare- ª DIRETOR CLINICO DA CASA DE SAU'DE DE N. S. :: i
De acôrdo com as últimas lhos equipados com turbinas :: --_. DA. GLORIA ---

estatísticas .

.,....... acrescentoy·' a Jato-propulsoras, uma vez que:: CONSULTAS: de 2 às 4 horas na Casa de Saúde ==Junta - parece que sera es- a referida coinpanhia vai e- = de 4 às 6 Rua Candido de Leão 39 ::
tabelecido um' no\"o, recorde .quipar tôda - a sua frota com

I _
Fones 4212 e 3055. ::

de 0,33 passagéiro morto por 'aqueles dispositivos. i == -- c U R I T I B A __ ::

cem Dl ilhões de passageiros-· ,.mllUlllIl 111111 I IIJII IIIIJllIIIIIIII IIlJlIIlIllIlliHllIIlIlIIl1J 1111111 r III li Ir! 11111�
milhas.

L� Até o fim de 1952, cerca de

�24 milhões de passageiros fa-
c .

ram transportados pelo .<lr,
numa. distância aproximada
de IO.OOO.OOO.3WO ·(dez· bi"
lhôes) de milhas, com. apenas
4fl passageiros mortJS em acic
dentes,

O primeiro avião a jato
brasileiro sobrevoa os

céus do Rio Gl'ande
O primeiro avião brasilei:

ro a jato·propulsão auxiliar
() "Curtis!> C-46" de prefi

X'J PP·VBY, pertencente. à
11'0\;1 da VARIG e- éhegado da
Elil'Opa h{J :cél'ca de um mês
_.. L(:rn sobr-evoado continua-

dO.Maracanã!
cos

..

� . I
.

..

,
.

'

...

'

: lUsta na Indo-China, na lVIa- .De acordo com o. plano a- laia e l1:j.s Filipinas?' Itualmente em estudo a Ma- -x-

.

.rinha Mercante do SU�10 Pon- O··
'

Ufice consistirá iriiCialmente
meu amlg-o e .vereador t

d Edg.ar. de Carvalho é um es- Ie um número muito peque- pectalJsta sobre ';As.Maiores'
no de navios, Navios de pas- Coisas do Mundo". Este aliás3ageiros e navios de carga. .� o título de um excele'nie li�Nenhum dos navios ponH- 1
�icos terá 'mais de 10 mil to-

vro, que e e acaba de pllbli-
neladas.

:ar em segunda edição·
.

o objetivo da frota pontifi-
O Edgar conta alguma coj·

-:a é levar ajuda a !)OVoS dis-
sa qllé! lu talvez saibas, ami· i
-;:0 LILor. Assim, diz ele que:tantes, 'especiülmente em ca- I rnaior cidade do mundo é

;;0 de desastre, inundaçiio ou· !\[:Jva 101'''\le, onde c'sia'" taI}'!-terremoto. ...

.J('lll () maio!' edifício, que é-O Papa Pio XII tem dito ';mpire Síaie BU.ilding, e a
várias vezes que em caso al· inalO!' ts1.a1.11u, que é a da Li
gum abandonará o Vaticano, IJl'rdade.
Entretanto, em caso de guet- o que tu seguramente não
ru, os navios pontifícios pode- sabes, e o Edgar conta, é queriam ser usados para tral1;';- o maior salão do mundo exis
portar o governo central" da-te na fábrica de

..

automoveis

IIgrej:l Catól�ca a ulll lugar Ford, O maior túl'iHllo é o de
seguro.

.

�oharned Adct 1<1'3, na In-,

A base da froia póntiíica dia,
sería Civitavecchla.

.

Chdta-
_

A ma_ior fábrica de tapete�\recchia é (l. poi'to tradicional nao esta na Persia nem na
do Vaticano desde 1870. Turquia, e sim nos Estados
No acordo de Latrão, assi� Unidos. N:::s EE. UU, estão

lIado em 1929, 11.ão há rere- tambern (l maio!' relógio do
rência específica à· Marinha mundo, a maiOl' f::ibl'ica d,�
Mercante do Vaticano. Por ser canetas, o maior jornal, (]

assim, o governo italiano terá maior avião,. o maior apaJ'ede
.

ser consultado' sobre o a- Jho de Raio�X e a maior 1.e1'Lual plano. mômetro. O maior termôme
Segundo minhas infurma- tro tem cinco metros de com-

ções, os navios do S'umo Pon- primento'; .

tífice terão pintadas em am- E o que é que o Brasil tembos os lados, em forma de "ue é o maior' do mundo? O VENDA DESTE DIAltlO

I
destaque, as

segu.
intes pala- Edgar de Carvalho responde GRvras: "Estado da Cidade do prJ,ntamente: o maior estádio

NA P��TOA€-H�iif\.B.IAVaticano".
.

,de futeboL ..

I
A bordo de cada navio ha- ...__ _;_._Í'_/�'_I_._�__

e imperairiz d
..
os preços �i�� ��e A��i�!����e EC!����ã ::lIl1l11l1lHllIIllIlIIUlllllllllmmUlllllIIlIIunlllflllllllllllllllllllmmlllll':i Im

I� como Capelão e terá autori- ª I ,O' r; r ;�._' §) eIJ� dade inferior apenas à do ca- ::: I\!õ i." "'.l - 1 �

I Rua 15 Nov., 1393 �.. Proximó ao C. Blumenau
I
Pi�� ��s�a��. que seja con- §

V '11' h & S b�" �"1 w..:;."

§I' li• s�?uido. um armi�tício na Co- = O rat tue
.

'er
::: "

I rela, permanecerao perante o = :: ::
I .

.
. Imundo cinco perguntas. As § . Encarregam-se de: êl

"

I
. '.. '.. perguntas são as seguintes: = ESCRITAS AVULSAS (mesmo atmzruias)

. ;;:

���%-sss.'S»>����� l''':'_ Tornar-se-á a Coréia § AAERTURASEENCERRAMENTOSnEE."'.ciU. =1� �_. uma nação uniíÍcadil?' =' TAS
.

==
��""....�����""'���..._�'

2 - Será posivel restituir ª REGISTROS DE FIRMAS ªI
;F.·�, DIN"CO' SUL,' .·.D·O· ". BRASIL S' /.A'

.

a independencia à China, li�:: {)HN'l·RA'rOS. ALTEnAOOES DE CONTRATOS =1'
{�

DA lJerfandJo-a do jugo soviéti- :: f.l nISTRATOS DE SolJmDADF..8 COMERCLUS == I

�� (FuNu,ADO N,O ANO DE 1920) c01 - Qual será a posição de 1 E DECLARAÇõES DE RENDA
.

� I
� DEPÓSITOS (JUROS ATE' (;%) Formosa e do governo nacLo-I':: f .F,� ALfZACAO DE LIVROS COMERCIAIS. FlS- ::: '

� . TRANSFERENClAS nalista de Chiang-Kai-She,k? :: CAIS E DE EMPREGADOS § í
� COB�ANÇAS' 4 - Em que situação fica- :: Ganhe tempo e dinhem.) confiando .08. seUD

$ '.. ÃUM:lNISTRAÇAO DE B.ENS rá a representação. chinesa :: serviços por nosso intermédio'
.

..to
A?LAMEDA RIO B.RANCO, 67/75 _ FONE l06a..

nas Nações Unidas? : 8_ 15 de Novembro, 642 • 1.0 Andar � Srua iIi.O 5 CHEQUE$ 5 - Será passiveI terminar _
. !(Edificio do Ban@O eINOO») =

$.��������·����S�·.�B�l�u�me�e�n�a�u��-�-�-��-��-�������a�s_'.",,:"u�er:.:r�as de agressão comu- =:'tllllllJlfll 1111111 I I lU li li1Il1l1U1lI11II IUIIII 111111111111111110 IIIIII! Ii Ii I!! iii Il,!.::_�������.. �,�!��:!'�!!Ii!!I!!iit�..�!§i�*�'*�_!lil,����������������e�""�#�_�6�W§��_j�i_��!III_1Ii!!IW�.�l!ll!_lIIIi.!.'i.__II_IIII_III_E_5!S"II'I_IlII�����!'!.�';,!!
. �

RIO, 20 -:- E' preciso tentar incess�nten:ú:!nte peimeabili� ---_- -----'-- -------.,---------.----- rasa transformação em repartição iJúblíca total. in1proficua e

'lar a cabeça dos homens que não _parecem saber {l que ·fazem,

o
' ..
".

AtI inoperante, mantendo pensionistas letrificadQs num autentico

� nelas introduzir à força (pois na,? valen: �r%umentos�contra

mon°
.

o·�o·n'
.

O·
viveiro de candelarías e barnabés.

dS de rná fé, e interessados "na .ruma- de�lUItl'ya. ?o.pals).ym ..• .

.

. ..�... ... .. r' r x x x

ouco de luz, fazendo�lhes �er que destrUIr a InICIatIva _PrIva-.
.

.

lLe
Todos os a�en.tados contra o poder econômico encontram

�a. desestimular os mvestrmen�os,. sobrecarregar de lmpos;.. I
os aplausos mais mesperados. Homens de aparencia razoavel

.
.. os aue já tanto pagam, tudo l$SO. que se vem fazendo - e .:... _;_------...",.....,-...,-------

J e sen�ata fremem de entusiasmo ao menor projet.o elU voga,

\'�:�vide-nciar para' qu� o Brasil r�t?rne ao estado colonial, ly I qu� VIsa arrasar o potencial de rir4ueza pública ou privada do

�ora pior, porque sena uma coloma populosa e portanto ml- A conjuração contra o trabalho privado e o investimento berdade seja essa. nem ag onde possa ir. Ao mesmo tempo pa}s" Deputados que morrerão (jtlram·ncJ, pelo menos) para

;el'úvel. e a criação de riqueza continuará firme e ativa. As camaras que l'e acentua ess,'! orgia libertaria (todos têm direito nin- i � .'
.

.

x x. x .

. representam constantes perigos, e,. em que pese 0, bom sex:so I guem deveres), al.llnentam os atentados contra o econômico. I eVItar q�alqLler desrespeito e não im!1orta qual parágrafo,
Já tenho tratado deste assUnto, .com, a voca_ção �e }ÍlonOé do sr. Getulio Vargas - que podena, decerto ter fICado mUlto Nã.o inte.ressa a mnguel:, o crime de esca.ndaliza.r os técnicos I consllluclOnal, esfreg:m! as mãos de contentes - quando não

ioniJ qUE' Deus me deu. �€nho repetIdo, a maneIra blbhcll::;. maior mal do que já fez - o governo tambem é prodigo em e mvestJdorcs estrangeIros, quP nos queIram VII' trazer au., as laV�11l1 na bacia de Pilatos - ao verem cometidos crimes

Homens de comprovada IgnoranCla, alcandorad_osna 'admmls� invenções prejudiciai.s c toda sorte de impecilhos à libera- xiUJ e eonhcciment?s; :1r�O há meios nem modos d_e i�1p�d_ir- I centra o. futuro e o pr��scntc economico do Brasil.

tr�lção e em ambas .as Sasas �_o Congresso, na lmpre!ls� .e nas ção econômica do paIS.
, ..... . '.

se a .pr.opagan?u mais ndlcula e penosa, c:ont,ra as mshtlllçoes I. ,

�;; catf.:(h'as, deixai o �rasd cammhar para a f�ente_,. dar-lhe pos- ° que se faz de .fato ·e·acorrentar () BraSIl, escravizando a brasllelras. Nlllgl1�m r�,?ge e.ontra as mentiras com que os

I
Arruina·se () lialS dC'baixo de palmas t' vjva�· A irnprensa

,
.

sibiiídade de II' enando tlllnb.em os .que I1?-0 ,nasc.er�m. para' 'nação viva. Aumentacs� ..0 espaço das liberdades .políticas e agcl�te� da desagregaçao_ envenenam ° .povo. ameaçando a vibl·;}. vibram o leadel's consel'vadol'('� _ .. - que aUás já nada

;'; "0" Cél!1I Ol! sem penachos e' qumquen�os, DeIxal que a outras; pede-se atentar à vontade contra a infanCia"a honra

I
�n�n!.ahd:{(le �lo !?�trolco t: nosso P�,l' c�:ernplo que tantos pre- mais ('üllservam. E assim vai este pesado barco, I'UlnO ao nau

'.;l'ilhiçi'io, qlle o tral?alho f'L!mpra o seu. destmo e. ul�rapas�e a alheia, as crenças individuais. " Pode-se destruir, aluir tudo JUIZOS .catlstt!�a � Ja 'Io.'c.m, eallsal�dü n.o p�lS. In.ventou-se o epite� , íragio. Ai das vozes que I'l'otpstam, aí dOi; que niío s.e .confor;YiPI1t::didade j'nesqumlw �relIlan�e, reah�andt? o .mdl.Spensavel que existe, pois há mll coro de parlamentares a propalar li- to de tubal"H.o, 19nommlOs0 (' Il1dp1cnsavl:l para os qlle ousam m:-.J'em COll1 a louca desnavega�'ão: serão apupados, ('a!unia�

� a cL1l1qu.ist8 do potenCIal da l:'iqueza amda muhl desta terra! I berdade, liberdade, liberdade! - sem todavia definir que li- afirmar que o Brasil merece algo melhor que uma simples e dos, vilipendiados, arrastados na lama!.

o cuidado (;ons1ante eom o seu antomóvel ou

eaminhão reverterá em aJlOS de vida e de l)()lls ser

·çjr;os. A lubrificação periódica é um dêles - e dos

mais sérios! Para a luhrifieaf;ão ao seu Ford, pro
cure mu Revendedor Ford_ Êle segue estritaniellte

as rceomellda�'ões do fahricante, para manter o

motor, caixa de câmbio, dHereucial e chassis perfei
tamente protegidos por uma lubrificação racional!

EVENTlVO

.

.

- descobre e corrige (IS fglJum gfite� qui �ª

manifestem. Vc;de 9 pena!

de nh
III

IS

Veja só as vantagens do

Serviço Preventivo Ford

1. Descobrem-se os falhas, que são
corrigidas em tempo, antes que

se agrÇlvem

2. O custo dos serviços é menor, por

que os consertos são pequenos

3. Prévinem .. se ocidentes, porque re

movem-se os COUS05<

�,Evita-se b substituição d� peçtJli
� wfijuntc;, dí: (,lt ullI;le c:;usto

o IHV�N[HiJOR fôRiJ USA

PEÇAS FOíUJ LEGíTIMAS

ReVEH'idedôtês nesta ddadê:

Casa do Americano S .. Ala

A.
FraCIUeta Em Geral
VINHO CREOSO'f/\DO

Fundo de ,eserva .,

._-------- - --_---

(ATARINA s.
Sih:t':irn

BANCO INDU'STRIA E COME'RClO DE SANTA
- Matr-iz: ITAJAI'

Fundado em 23 de Fevereiro de 1935

Capital integralizado
Aumento de Capital

Total do não exigível

Endereço Teleg "INCO"

Cr$ 22.500.000,00
27.500.000,00...

Cr$ 50.000.000,00
30.000.000,00

...... OI ......... OI .. 0)". Cr$ 80.000.000,00

Cr$ 680.000_000,00Total dos depósitos em 30.6.523 .. _. _. _. _. . ...

AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS �RAÇ \S DO ES
TADO DE SANTA .CATARINA, NO RIO DE JANEIRO E CURITIBA

Ta:x;as de Depó·:hos
Deposttos a vista (sem limite) 2% V�PO'SITOS A PRAZO FIXO
DEPO'SITOS LIMITADOS Prazo mínimo de 6 mêses 5,112%
Limite de Cr$ 2ílO.OOO,OO 4,112% Prazo mínimo de 12 mêses 6".
Limite de Cr$ 500.000,00 , 4% DEPO'SITOS DE AVISO PRE'VIO
DEPO'SITOS POPtJLAR.ES Aviso de 60 dias 4 f}'o
Limite de Cr$ 100.000,00 5% Aviso de 90 dias 4. 1/2%
,Retiradas semanaiB Cr$ 2U.000,00) AVISO de 120 dias 5%

CAPITALIZAÇAO SEMESTRAL
ABRA UMA CONTA NO "I N C O" E PAG UE COM

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Conselhos� de beleza
DR, PIRES

Os cremes nutritiv·os são mais empregados contra as TU-'
gas e peles', :flácidas,:oú apresentando sfnais de senilidade pre
coce. Regra geral são eles de dificil conservação, e de fabrica
ção onerosa.

Antigamente eram f�d.ji'icados tendo como base as pro
ternas. Depois vieram as-vttarrilnas e durante alguns 'anos não
se f;,ila'vil noutra 'coisa. 'Todos 05: cremes nutritivos tinham en
tão como principal ingrediente produtos de acentuada rique
za vltam ínica ou sejam certos oleos vegetais ou animais ou

m�smo sucos freséos- de frutas e' legumes, Não: durou muito

J;.í que estamos falando de cremes nutritivos ensinare
'mos adeante uma maneira facil e barata de obter um deles,
sem ser preciso recorrer a sucos embrionários ou extratos bío- .

lógicos complicados, tão difíceis de preparar e de conservar )
e cujos preços, �n!ã(), são proibitívos. I

Ninguem ignora o rico poder que a gema do OV,) tem em
lecitina e co lestet-ina. Tombem nmguern duvida da riqueza
em vi�atnlnas do ol�o de amendoim e do pepino· Pois bem,basta juntar numas cmcoenta gramas de Iano línacomum. uma
colher das de sopa de óleo de amendoim e outra de suco de
pepino. Bate-se bem e adiciona-se, ainda, uma gema de ovo
e algumas gotas de limão. Após poucos minutos de mistura
tem-se a formação de um" pasta rica em corpos nutritivos e
com a ,vantagem, "inda, de ser de facil execução e de preço
accessi vel.

DEMZ
�1 t(déZeSsefe) �

Presiaçôes Mensais I
os AGENTES"GERAIS EM I
SANTA CATARINA �'

I T A .J A í - BLUMENAU - .JOAÇABA � "
algodão tecido a mâo das por algumas horas de para cada litro de água),,�����"..<,;>����<;...�,�,��.�...,������t',j.�...��<;>����.,1 ,!iI'.�,

.-,
.

. .

-----�--,------------, 'antes de ser lavadas com

água e sabão,"

ERCEDES

FRUTEIRO
para o jardim
algodão teci'do a miio

Dr�' Aires GonçalMes
,

- ADVOGADO .:_.

veddmenlo

xxx

OS OBJETOS cromados,
devem ser lavados com á-o

I
gua e sabão de côco e de-'
pois de enxutos, levemente

! friccionados com uma ca-

murça
x x x P4LAVRAl ,,(RUlAD�

_ ,paraO CHEIRO de peixe dos PROBLEMA N. 607
.' Ar;{fl'fo) GAIN.;\9

talheres e, dos guardanapos CONFORME prometido, eorrtinuarnos a '.1a1a1' .sobre �'l'lc
pode ser tirado com Iarí- zes, ,'v: s�bê" sua·voz '

não é agurla, smas. qualrser!a enrnó;'ú
próbléma? ottro defeíto' muito comum é o tom baixo e mo-nha de mostarda mistura- nótono que impressiona pela falta de interêsse e animação,da

.

a água fria;' esfregadas .
.

.

x x x

I nest�
água, as peças deve:r? SE OS ouvintes têm de achegar-se a Você. com rugas' do

depois, ser lavadas com a': interrogação ria testa, ou se aceitam sonolentos II sua conver-
:
sa;: então' é bem possível que sua voz tenha pendor à' mono-

gua e sabão comum. tonia e a cochichos, Todo 0, seu esfô-rço literário e o fraseado
x x x mais escolhido, não conseguir-iam impressionar o' ,ouvinte e

AS PECAS d d b seriam' .recebídos com "que dissés" e "comas", Suas p::tlavras
o

e se a ran-
mal ·conseguiriam passar pelos Iábios quase cerrados e sairiámcu manterão o seu candor 9.I.lIIEI,-....._I--.L....l-....L---'---I=-! -ligadas -uma à outra como se necessitassem de apôio moral,

acrescentando-se à agua do Sua voz seria a_çagada, sem. vida, dando a impressão" de 'que
enxágua algumas gotas de ,_ -, afinal de cont!l�,() seu pensamento não valo a pena ser ex};}r��-,. .

d HORIZONTAIS: ,agua oXlgena a.
1 Aventura _. 2 Frl'gido ,.:._ , .

x x x
x x x "Pel'Sonalidade muçulmana -_ 5 MAS EU não creio que seja este o seu cas:i. Você não dé-

UM BOM inseticida pode Chamamento (interjeição); apc- ve estar tão desolada da vida ou indolente a norito de não fi-
b

.

1
. '-l!dO 'de José - 6 Pintura autor ; brtr a bôca; Creio apenas que você pode não ter verdadeiroser o t ír () co::n folhas de.� 7 Pe�odo "de' 'tempo ,(pI.); de conhecimento da sensação que está causando, não passani:.lritomateiro secas e reduzidas baixa qualidade - g Esmagal' -'o 'tudo isto dé mero descuíd« de sua parte. Na verdade"'hão'�il'

a pó. fl,·Hebdomadario. 'muito facil. pronuneíar+vogaís 'e consoantes clarn e sl;fiori...
·

X X X 1 __ Ex:.Eng�uTl:rIC�rS2'; Superor ; .rríente. 'Pará tanto, as cardas vocais necessitam {lo :!púió 'co:O-'
• -jcmto dcs dentes, Iíngua, lábios e abóboda nabtína (o céu I{aAS nOLHAS de vidro, 3 'I'oxlco.; para espirrar -- 4 bôca i. Arírial, 'uma' ori:i'nesfra não é fOl'lJl:tib nor um só

'

alQu.m.,ias vezes Iicam em- ·:Maior; 'a, ravm- - 5 Outra coisa; t'rumenlo.', ".
.

�. 'sobrenome - 6 Negativa; Deus
p�ri"adas em garrafas ou..:....., '1 Martir',o' (fig,); fogupirn. __

x x x
.

8 V d' d
'

E
.

'l! ALEM, disso, a expréssão de cada Íi';--;t' d,- ",,'ntle do in"r;:'_�,.[arrcs; j}ara evitar esse in- er a -e .:_ ,9 -

specu, f.e·p an- , "

Ol'.llamental. -resse qÚe' Vdc�"tem 'pela;; idéia em si. APl'li:,s·· q�,i':\ :Jl'atid'i':C:, con:veniente, untc-::;s COln Pl'ocUl'"fdLc;cutir algum"assunto com todo U cll'C;"", l:\,;:.._�nLJ ('l)rrr'

I aZ€Jte,
.

:um 'pou�C! de exagêro. ��perimente ler éstc :ll'tigo, por' eXC1Y(
X X X pIo, em voz' alta', bem" ammada, e veja se 'consf;guc ·dai'· à eada

I
frase Vida, Alma, Dramaticidade! - Veja como V·2,cê posslif'AS ROSAS e os cravos 'todos êstes acordes e se dêles fizer uso na cünversaeão nornialnão 'dev�� ser postos na r'irá de �ua voz e de si ,mesma mais um _lJontü ele ir:{tercsse, "':.

lneSlpa Jarra porque estas --��r-
--

duas
.

flores, COf.lservadas
juntas, murcham em hreve
teíripo:

f
•

<MAIS FAcrL PREVENIR
.

Evitar a; tubercuíose <é' mais
facil ;.do:q.tej,cur;t--la:. \Q índív.duo
deve ter alírnentaçâo sadia, le_
var vida ao, ar livre, dormr oito
horas P9r dia, e repousar, sufic�en

I-��--------....----------�--....-

TOS$E
BPQNQUITE r:

""'.{O'UQUIDÁO

..... _

�r---(l.,
ext..:rno, Duco Bfdnc;)-
interno, Esmahddo d fogo' Y'-'

.

SO NÃO E' PROPRIETARIO QUEM NÃO QUIZERVQCÊ E' QUEM ESCOLHE AS CONDICÕES
-- DE PAGAMENTO

-

-

-

:.

Contabilídulle

.

.
. .

em querosene.
'x x x

COM UM· pincel molha
do em vinagre se tiram as
manéhàs da pr:ata que de
pois ficará brilhando se lhe'

�icarbonato,

;-.:_,.;':<�
o ptÚ;leiro. cm'ta.z' de

mundç, .impresso em tipos.' foi u
ma "Declaracão' 'de 'D'l'!:·;tos", di-,

.

yulgado na I.nglaterra;'·ê que um

'exemplar do' mencionado afixo,
impresso no ano 'dé 1462, média
70 'centímetros de. conipfi.mento'

c

por 45 de largut'a;
,

QUE, o clorofórmio hoje 'uni
versalmente usàdo pela inediéi-'
na fOÍ':descobel'to·pelo..âr" Járile's
Srmpsan, 'nascldo em '1811, 'em

Brithgate, na- Escóc:a.. '

. QUE·3. teorli· de: qqe 'tôda a

matéria é C{Jnstituida de mirnúlO-;
cuIas partíçulá.,,'.àu ,.átomos. a�-'
soltitámente não 'é'.Úma teorIa

modérna. ·.pois foi 'anunciada em

priineí'ro lugar pE-Io; gregos; há
máig Ue 2,000 anos.

.

QUE;; ,na'- Bulgár'a, os l'H:'�S _

e

propriedades' ae 'um solte!','ao sao,

herdados' pelo :Eárado_: salvo .na

hipótese' de"êle ·.ter deix,d') um

filho, ao qual.- d�, acord') com a

lei cabe u<Jterminarla, ,percenta-
ge::n '.lo legado' " :: '.

.

,QPE "o ptirl'leiro dia, da Era

Cristã : com'lGou '§!. 5<:>" contado
nU.TI sabatio '

,

QUE, numa enquéte nc'!n�e�
mente levada a efeito uma rêVlS7
,ta norte ar.lerircana apurou 'que

'

'de cádil> luO homens,' tiO er'W1 da

"dos ao vicio do fumo",consu�indo
cada um, em média; 20 c�garro
por' 'dia, en'luanto 'lUi! em., cada

grupo de lOC mulhCl'(!;, 2:

Jumante-'l, ��l'uando cada
, ,

méàia 11: d�lliru8 l':Jf

De borradld óce , com pufeito í

�ii!
\f-
��.

De linhds fIlod'lrnd� Í/' EUham .. ;;tÔ·�
hermético

Automático, tC!gu!.Jdo ,>l:H Thetlõi<í\Li.
to nortl:-dm..:ricano, mM.: .. RÀNCO

lnh:grdl, de 12 meses

x X X

COM uma dura de ovo

batida em neve" à qual se

iuúta uma pitada de sal;
limpam-se as molduru's
douradas; para isso use um

I pano macio,
'

xxx

9. COURO endurecid,o
por umidade ou chuva, vol
ta a ser macio se lhe passa
mos um pincel molhad(}

Rainba das Modas e

D:I!D1IID

SESSõES

( Primário
( Admissão
( Ginasial
( Técnico de
(
(
(
{

"HACO"

Dia 19 ele janeiro, inicio das aujas do Curso Preparatório.
Dias �9, 20 e 21 de fevereiro, exames de admissão ao Gi.-

násio. .

_ O Ginásio Dom Bosco é dirigido :pelos sacel'dotes salesia-
-

nos de São João Bosco., que possuem mais de 2·000 colégios.!::
Situa<fo no, centro da cidade de Rio do Sul, goza de iodo

o conforto de um colégio moderno, ótimo clima, estudos efi
'_ cientes, ótima aUmentação.

.

�lnIIIIIIJIIIIIIIIIIIUIII��IIIIlllllIllJlllll,IIUllllllllUmUI11111!llJlllmlllllll� Matrículas abertas.

-

-

G I N A' S I O DOM

Rio do Sul

BOSCO

imperatriz
preços apresenta a última novidade

���;��� ���,Q; à 195,00
Ve�tjdo Mm ·Praia à

�.,'. ' !! -

-

_"o "_
•

•

Vestido Parle à

'�:-. ...:..::...--

RUA 15 DE NOVE MBRO, 808 - NOVO E DIFICIO
!!iiiliil-'-iíimiliiilíllmlllllllllllimliiIIIIlIUIIIUlllflfIllIIlUllllmmlllml�
� NA VILA NOVA �
Ilotes:"':em Prestacões �
= -- , =

5 A Pi\RTIR DE CRS 299,00 POR MÊS --

§ - - COM lUZ E AGUA ENCANADA
�
-

-
-

�

I
-

� Informacões:
,

--000--
RUA 7 DE SETJ.;;UBRO,

AR40:, REBELO
Advogado

Atende ém qllatSque.J' ce..
marcas do Estado
- BLUMENAU
EdHiciti .

I�CO"

Vestido Merce

Vestido de Seda à
.<.

.- �

C�ANEL: PI�� tu� elegancia -- R��·.1S

..

ii
CURSOS

--000--
PODENDO CONSTRUIE IMEDIATAMENTE APO'S-

A ASSINATURA DO CONTRATO'
OPORTUNIDADE ESPECIAL COMO lJRL.�DE

--DENATAL_

Internato
Externato
Semi-Internato

1893
-- ou --

EDIF. I N C o - SALA, 3

Senhores Comerciantes
RECEBEIVIOS

BOM-BRIL - C�RA PARQUETINA
_ FERMENTO FLEISCHMANN ----

..
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QUINTA PAGINA ,BLUMENAU, 29-1-HH,;;:

mors deseja o térreno-· cedê-lo ao til
J

ricotor

Punido ilsou Silva m
. dias· de

.

suspensão
,.

Julgou a !unta Disci Apesar de citado, o co

pnriar Desportiva o proces- nhecidn apitador não com
�o n. 131, referente ao pré- pareceu à- sessão de audi
!í�J qu� Palmeiras e Dlim- êêncir; aplicandolhe a J.
pICO dl�putar:am pelo ceda- D. D_, em consequencía, a
me de )uven's a 3 de feve- .

_ - _- -; c-c��

.
- , pena de suspensao por 30

.reiro. Naquela oportunida- lias, por infração ao urtí
ele a arbitragem de Wilson go 345_0, do Código Brasi
Silva não fDi cem por cen- Ieiro de Futebol:

Em Ibira a jugará do ingo à tarde
o c a m p e ã o da s!e g u n d o D a
Confirmando a notícia malta, embora nestes últ.i- sib ilidades dos alví-negros

publicada há dias por este mos tempos tenha estado \mesmo em se tratando de
matutíno, o Vera Cruz de Inativo, espera manter bem um compromisso frente ú
Testo Central deverá se- 'alto o já elevado cartaz que equipe de primeira divisão,
guir domingo pela manhã possuí e que adquiriu atra- pois os unionense já inter
para Ibírama, onde enfren- vés a conquista do título

.
[viram com muito sucesso

.

de bi-campeão dós anos de i nos campeonatos oficiais da
amistosamente o :51-52, - i Lig� Ríosulense de Despor-

Un íào. O quadro da cruz de I E' de se confiar nas pos- tos,
.

im-ú

f Q!�.o�e. c<?rl
.
.0

AlIo; Falante
.
n�mÜ'f(j i

de 10 pc:legCldb�; 0;'0/:"
"edital; 9 "ólviJlos G'E,
com funçõe,s múltiplos;
7 faixas de ondas mé-

preferól'lrio por outr o atraçõo radiorõ-
dias e curtas, sendo 4

ampliados; conlrple dr!'
lonolidode em 5 posi
ções; ligação poro fo·

nógrafo, com reprfJdll"
çôo de alta fidelidade.

Dlt 10 ÃO DE BORBAnIH_;' -eúrt à r\'l-e rife. no h o rór io de _seu progromo

íovorito" _ Isto acontece frequentemente ... Re-
\.

AD VO,GA DO

�O)\I(J O probiemá levando poro cosa um novo

,ódiO G-E_ tste modélo, é ;um' dos. mais, otrc-
-. e.

-

�. . " ". ',", -

' ,

entes e de maior capacidade do linha \
Genéfoí Elec!ric poro 1952. E um opútalho co-

residência ãrua. XV de Nnvembl'o, 90S
___:....;... Telefone, ISGO

DR. HERBERT GEORGTENHA MAIS
UM RÁDIO ADVOGAD-O

ESCRITORIO: HOTEL HOLETZ - BLUMENAU
..

l'iONE - 15·31r.o z do sorisfo zer o todos 0$ suas e)<jgiincios.

UlMER! lAFFRONT
EM SUA CASA! ;

c o RRETO R:
Rua M:àratihão R 2 BLUMENAU

comp!éf� !!�ra fabricar qu"l,quer
Upo de lentes ....

COMPLETO SORTIMENTO DE

Filmes e máquinas fotográficas
Ihores qualidades

RUA 15 DE NOVEMBRO, NR.

das, me..

.. .. ..

1.436

(rCUlOS PARA S'Yl E· DE GRA'US (Defronte ao rrCine Blumenaurr)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



c Á

Vista-se Be

a
.

rumpnr com

sdquirlodo
oI

artigos Da

"A
Rua xv de

Concurso de «I Nação»

Preparam-se os clubes de Jaraguá do Sul
para a uUi a arrancada na votação final

RIO, 28 (Meridional) -

Cerca das 12,50 horas de

hoje chegou ao Aéroporto
Santos Dumont o avrao

que conduziu de volta ao

Ria de Janeiro o presiden
te Getulio Vargas, que se'

Encontrava no Paraná des-

gas, de volta de sua viagem
ao Paraná, esta tarde, rei
niciará seus despachos nor

mais no palácio da Catete.

x

luiigos para

ele sábado último, arim de
inaugurar diversos melho
ramentos e onde roi alvo
de várias homenagens por
parte das autoridades e tra-
balhadores paranaenses.

Todos os ministros de es

tado presentemente nesta

Capital, bem como parla
mentares e outras autori

dades, compareceram ao

desembarque do Chefe
Govêrno.

Informou-se que, provavel
mente, ainda esta semana,
o presidente da Republicá
subirá para Petrópolis, ini
ciando o veraneio oficial.

senhora;; e crianess.

Indiee animador acusou o regisfro.Q
nascimentos 'ocorridos no ano passá',·
,No peliodo de Janeiro a Dezembro regisfraram ...se 1739 nasdmert'

- 1�.:'. ":, :t-"

De acordo com os dados (nau durante o ano de 1952
I mais avançadas.

colhidos no Cartório do Re- foi dos mais Ilsongeiros e

RIO, 28 tMeridional) -

.p presidente Getulio Var-

JARAGUA' DO SUL, �7 ".\ r, (,du.' J:ll 3.01 apuração, óntr-m. rnaro e vcgundo cotocuuos, res- 216 votos i.t ft'ent: d .. seu compe

r
anos anteriores se consti t

Cc rresponden te I -- Ao 111:('''11' \., L"lJ" -:" EIlI:' d'fel'l:I1<::' dl' 3 pect ivntuent.e. Quan\o aos [oga- tidor Raimundo Gcrica.lves

orlarJ1al" �a_ �orjr ·r·elulan�.O'. tsll·UI�íUeul.-rín:�u..mte noivepelribOda�o�tandtee- I' �U,lamSd·e2cca�Sa'aríé(:rçlmeõlal110Cdi�açõ.e�,�.,...�i"a�,t"o_,
esta semana, a proximu-se I) ":l' l,j'n�l" :;�·I vot os cnt l' . .' o' C A, dores, o popular centro-avante rMungu), do D, Pedro II, cuja .

cer-ramento 'do scnsac onal ('1)[1- 1::" [,,,lId. , u D. [>,.<1(',/ I!. 1''- - lnppPlHliano se c.ncontru com entrada repentina -no Ccrt.a.men
curso esportivo proruovcto pOI' .____ _ 'I na c.a. a�'l"ll.�ão, causou sensaçâr
êst.e- jornal e R::Hlio-E�s}l(_jrt t.°S p Y 1 .. ) o- t li I I �

�{.Jl�il:)U����,l�'��nllll:1 e�'.)Cltl\,1} lia

I �e'rlo "'lucI-dente ocorreu na
I s',,;':���;� �Ug��� ea����,}��,:,�(J�WO( 9 9 IX9�90

.f I h I �
es mala L a

Ontem ii norte, dando lJilJ"',Ü-, U .
.

' ��ja���a�',�l� 'B�e��\:�tnça (� U U U u Ua aue 9 e nre'OSl���f�r�n�, D1:�!roo re;i�� d� e 1 caso de ;doÇã��'����;.�:;;,'
gu me�to _ac ('" :. """ '''., ,., Q I 18,a apuração apreserúou, em re

U p V ,trados 1.739 nascímentos
fi Com_lssao Apunt�Gta para jJI'U-,

C M
III III

I liII I sumo, g seguinte rrsultado : C

���de:t:�n�i�,�l�\�l;�:i��; �I���;�; �:� amara unicipa pau Ista ��d!a.��C��i647;. �7_��Ol�il'aíD-. Fpolis., 27 (Ag. Nacional) Parágrafo único - As ta-
de a:r:'t'� o� s�xos, o q:ze

f'e ira , para e rrce rra r o Cerlu- i 323; S.E,R, Faxa Azul 6f
- O Presidente da Comissão 'belas assim reproduzidas e' perrm e e uzrr uma me-

cas o C té d R'
men no prox mo sáb: elo, quanc!o., I votos, c, outros Clubes com vo- ;ederal de Abastecime.nto. _e

I
divulgadas, preenchem as

fi-l
dia de 4 nascimentos por, . '.' ar orio e, e

então, saberemos '_�o Clube. o: RIO, 28 rMeridional) -::le S50 Paulo. por ocasião da

1
tação mf'eror a 20 votos. Quan-

,- reços, usando da atrlbuíção nalidades da Lei, indepen- dia, excetuando-se natural- C.1VÜ acusou o seguínté..

mais quCrido,. e do, jogador" o SérÍJ incidente veri.ficou-se reunião da coligação situa- to aos joga�ore:'l mais ,votados ;tu� lhe confere o art. 4.0 da dente de qualquer outra exí- t
.

n id
vímento: estatutos ___

mais popular mscrrto , na LI,(::t .

,"',
_ .' 'cionista. O vereador William sua colocaçao e a segumte: A' Gel n. 1.522, de 26 de dezem- gencia.

men e as cnanças naSCI as
atos constít fi '8"

.Iaraguaensc d. Desportos ontem n a gabinete ao presi-
SI' f' di ber'to 'I'aranto (Baependi) 80" oro de 1951, e tendo em vis- mortas. UIVOS -

. "d t d .�- � a Munici al a en CUJO nome ora 111 lC'l-,','

IDiante dos resuttudos co nsra- en e o a ,--,:llTlc..r - I ip
d

'

Iid d p�r votos; Ratmundo Gonça'vp� = a resoluçã.o, _do Plenário da Art. 2.0 - Esta 'Portaria
_____________ I o para ,1 I eranca ° ::;U, (Muriga - D, Pedro In - 588: C

�����"""_"""'����'--'::"'-';>:'';:''>�''''''''''''''�'''''''�:''I.'''���''''''''''�I
aCl�Sou seu,: co!egDS, srs

.. J:J�- Alcides Amér-Ico (Aca ra.i i 1d<'
.nesma orrnssao, e

.

entrará em vigor na 'data de No mesmo período re-

qUlm 'Dome Filho e MIguel Antonio Maba (Acarai) _ 126;'
CONSIDERANDO O dISpOS- '3ua publicação,' revogadas as

gistraram-se 395 óbitos,
Sa��sigolo. de o tCl':;m traü�o,

I Rolli _ Baepen'li __ 38; Sami t,
na letra C, do art. 14 �a disposições em contrário.

U E
1 d d I·

uel n. 1,522-51, que determl� (A) B
.. °

S C \sendo a maior íncidencia
·,elxan o e cumpnr com o Ma:ttar (Faxa Azul) 31; HOl'av' f'

-

1
_ ,

s. enJamln oares a-

compromisso que assumirDnJ I' D. Pedro lI) 50; Otaci<:io 'Bu' ��l � �el����f l:�lr��a: t:��= belo, Presidente. entre, os adultos de idade
.. no sentido de sufragar o 3�U I pendi) 20, f, dezen1� d� outro"

n:me na votação secreta pa- com menos de vinte votm;_
fl de prec';os dos gêneros e

Ira
escolha do líder da ban- (Conclui na 2a. pág-. letra G) :nercadorías, serviços ou cH-

cada, favorecendo, assim, a
-------- - ------ -

'l.dg-acão públicas populares.
Il1teres,,3(�o ::'3.ra alt!�,u- {} bar e E'sianrante anexo situação do sr, Altimar Ribei-

CONSIDERANDO que a

à EstUf'ã,_ l:odoviiria de Cacador, estabelechnento mo- 1'0, que foi eleito para àque- NOVA En a MO (AMDn 'eproduçã'O, ou confecção,
derno � re"em construido, éom todos os requisitos, Ie cargo.

�l" l'��, , ... ,?U l V )em como a divulgação ou

sendo módico o aluguel· Caso o �lretendente interesse DA PENIC'LIN!f\T"fUP' I iis:tribuição oiessas tabelas de

na venda de ])aSsagHls e despacho de bagagens tam- f. Exaltado, o 51', William Sa- i 'V �!ltt-\ ,lc Jreços não podem constituir

� bem se lhe dará uma !le-rcelltagem a combinar. Dá-se. .l! �et1 <;liSgSC1 que Josa Str?m' MTíog]ué.I W h' t D C O f
Ito privativo de entidade pú-

� preferenda a quem tenha prática dos serviços dc bar fi "rlnSIO o o e o q 11 ne as mg on, .,

- a- ,)Iica ou particular;

� e rcst.J-ul'ant�, O intel'essad() lloderá entender-se direta � 'Filho estão envolvidos em ne- b de ser o Brasil o primeiro I CONSIDERANDO que é fa-

;;, e pessoalmente {,()lU fi, firma A l'Y):otnlânia S. A.- I11(1. � gocios ilícitos de extração de país .on�e é a:pre�entada. a d�- '�ltitiva ..
a título de coopera-

1'3 e Com., na cidade de C,H:ador. rua 15 de Novembro, 'areia no rio 'Tietê_ Houve en- benzIletllenodmmma dlpenl- �ao, a cllvulgação dessas ta-

� NU 23, liara melhores es::lurecimcníos' . )1. tã.o troca de bofetadas" p�mta- cilina depois de sua introdu-l Jelas, por iniciativas dos Sin-
� " ..";;\1í!7��� � pes, �ercnando os ar:l�os. ção nos Estados Unidos, é mo- licatos ou órgãos de classe

�
.. ---

iii a mUIto custo, O sr. WIlliam tivo de júbilo entre os meios lesde que exatas no seu teor:
,��'!I;:'iiSX"'_;';""��"""�""-..;x�X:'l;,'''''''''''''''''�--':-X:XX""'''''''''''''',,,"-'I<.��X'-'''''''''''''� Salen levou ii piór. médicos oficiais norte-ameri- CONSIDERANDO ainda'

_____
canos. conforme foi hoje no-

.

'e a lei ou os atos ofi�iais a�
""'_ -_1IOIIiII ticiado nesta CapitaL Este 1ÓS publicados no Diário Ofi-

CONTHA CASPA. novo sal de penicilina é a úl- ial, pertencem ao domínio
tima descoberta no campo dos >úblico, resolve: "

antibióticos e está sendo a- Art. 1'0 - As tabelas de
presentado no Brasil sob o 'recoso objeto· da .letra C, do
nome de Benzetacil. Confir- 'rtigo 14 da Lei número,.,
mam os círculos médicos no1'-

! ,522-51, após "publicadas no
te-americanos que se obtém "rgão oficial competente po
tlm novel sanguíneo �atisfa- tem ser, por iniciàtiva dos
{,',rio por um período de 14 ,,'indicatos ou orgãos de Clas
dias ('ü!H uma só injeção, o e, }'epl'oduzidns e divulgadas,
'Im' l'epj'{':"enta Illi1a nova éra le�de que o texto das Ines
PI) campo da penicilillotera- nas corresponda exatruuente
pia· .,0 teor do original.
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