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�LO,tlC.:amos. foí iniciado ante-ôntem, às 9,30, o julgamento dos 1nnpl�cad'J5 na chacina de Chajreeó, em que perderam .a vida IlJor lm.cbaI!lcnto, quatro detentos que se achavam recolhidos
a cadela. p��lica. cl�quela �idade -I ocorrência que calou fun- Ido n� .Cipuuao pública nacional em consequência dos detalhes
horrqnlahtes de que se cercava.

' IOs réus chegaram ao Iorum escoltados 1101' membros da
Policia MilitaI' armados de1 metralhadoras sendol alvos de in
tensa cu:iosidade.· da parte do elevado nú�ero de pessoas viu
das de diversas cidades piara. assistir 1()! julgamento.

CONSELHO DE SENTENÇA
. _

O \Conselho de Sentença fnnciona com a seguinte cümpo
slçao:. srs. HeUy Macedo Souza, FeHdo Domit; Lino Kroetz,Serafim Caos, Tancredo penghi, Waldemar Wolfi e Celio Sil
va Wolf.

Seria o ec:leiros nomeado ara a S�cretaria elo Interior e Justiça
FPOLIS., li IMeridionnlI

Corre nos, meios trabalhista"
que será nomeado O· dcp
Francisco Neves para a SecX'c ..

taría de Agricultura e, o depu
lado perrcpist" Cassio Medei,'
TOS para a Secrel<"lria do Iní,,
riur c .Tustic:n. vaga com o a

fastan'feiltõ""dO-'-�;J:. -r-' Fernando

O'RGAO DOS DIA' mos ASSOCIADOS ---------------------------------------�------------------------�

RI'I1. Ad.• Onelll••
RUA tllo pavto, ',U2
CTOUPAVA lus:cA

clados. em fnc� da Conv-cncão de

I' BLUl\iENAU, (Stll. Catarina) DOl\-UNGO, 9 de

I
TltLEFOr-tE' 1 ti 11 % I I

Assistcncia Militar, em um só it"m.

hd. Tel.: "NAÇ.'\O" i N 1 35 Nilo era preciso ir alem,
. - - - NOVEMBRO DE Cru, PoataJ. 31 I· Bastava estacar, onde nos pro::II-

�----,------------------------------�------�----------�

III Não é função do COngresso.
negociar t s..'

-------- A&1111. CHA1'EAUBItlAND ��

filO, 1 .- Na reunião do

Hama-!
ramos situar, p[ll'a m10 perder o

fali. apreciandO as declarações do tempo em debates ostcreís.
mmlstro Oswaldo Aranha c do Iea- Infelizmente, no Senado, não nos

der udcntsta Afonso Arinos. pude foi possiveI atacar o aspecto rin

rcsurnir os pontos de vista, em que questão, que tr-nnsfet-ímos, l'ura
nos sltuavurnos nos Diarios Asso- discuti-lo, na :-eunóo do Itarnera-

t í, realizada no mr.smo momenro,

em que usavamos ca palavra na

Ciimal'a Alta do r.ongresso.
Quando o cmhaixador Pímeírtel

Brandão, cspiri"o eÍ!11ilante e Iu

cido de estudioso -ios problemaa
internacionais. .LOS convidou lJara
n torneio amístoso do Minislério
das Relações Ext��lr)!eS, não Irnn ...

gmavarnos ter ::t ;)al·lvra concedida
tão tarde no Sc,n;!o. Um compro
misso não excluia ') cutro, POderia
mos tomar um c <urro, sem � 1"Cw

ceio de um choque de 1101'or1C8,

, I ...'\ hora do experüerrte, na qur.í
.

lD� tnscrcverames, era .2 1 !2 .. A
'

C I v rcndcz-vous do Jtamarntf, 5. Lo

gH havia bastante espaço de ten.oo

I entre uma e outra. para que pudes-

Ng Oro' IlIm-alorc-g1-llrg-----Q-O-do·I����:�)���f:;::'!:��;�n',l�nt������:�:::��
U II X li

�
u 8 II o ()r� f.UüU ;:��f:����I��:����i�1�% ��l:���?n�

�I·scursara,. na 'soem�lelfl!!a �a' D��! �;�fsh::/�����l�T��d;�i;,U�l!:I�� �!�
" ra do expedrcutc. com murros apar ..

U tes, o assunto não pôde ser trata-
.

I' rj"t
conveníontcmcntc no Seriado

A última parte levamo-ln, por-

LONDRES, [) (DP) 'cardo com a mesma fonte, 'ti",tO. para o Itamarati. Ainda hr-m

Um lr:'ort;);·vós do Fiorcign a solução atual.urntc ""'lC�l" !IHe foi ela o que mais se OlSCU-

Office precisou, hoje de ma- rada, tem CODlI'] h,H; a idéia í.iu ali. A discussão em torno da
. redação da Convenção tornou n

nhã, que sera na proxima da neutrrJízacão dos nrlsio- maior parle do temtJO "10; orado-
terça-feira que o sr. Antho- neiros ,� urna nOV;1 11:iagem res que pcd irun a palavr.r para v-
nv Eden discursará 11'] AS apó c, a sua reunrã» "1,1 tC';'''''j'- ..

J ' rl., - ,,�- � - • prcciá-Ia, A ruaiorf a, ou quas" ,0-
sernbléia Geral da ONU. A- torio neutro. O,, dr(�l1103 di- dos os oradores entendiam que se

lém disso, confirmou que, a- rigcní cs indianos V�i11 a con-

1
devia, pelo menos, dar nova reda-

tê agora. não bi feito ne- vicção de 41:e uma �rJlw;ii:) çáu ao ato, Formulamos uma objc-
nhúrn arranjo para que o desse genor« teria o bene- ,çi:ío formal ao nrinístro J'oão .Nc.
Chefe do Fcrcign Offíce se placito de Pcqurn. I

V('�, contra !!55a erronea j)uttma

encontre com o general Ei- n r;nnl!reS"{1 'ri""cmMI lÓ pnde
:o:enhower. Por on1ro lado, 'raHíiclll' ou !,�jeitt!t Il C<Jm'cnç', J,

o Fürcign Offiee desmentiu ASSINEM ESTE I"�unc" alterâ-la. ,Tamais dar-lhe no-

, bcátos segundo os quais .
va redaç50. MlIito menos moiUfi-

O �1!'('sid(']11.e clcitf! dos Eb· JORNAL I car-lhc cl;iuS1IL,,,, \lflra interpretr.!·

do CJue :lJu-t-'1(i;:,I11 ;-�'. }lalfi'S contr-é\"
ta os Unidos já teria convi- ,;;'_'nr!ui n;; :!" pág. letra A}
dado um representante do
governo britânico para a

companhá-lo na viágcm que
pretende fazer à Coréia. In
dica-se, finalmente, no Fo
reign Officc, que as conver·

sações que o sr. Eden teve
ôntem à noite com o embai
xador dos Estados Unidos

. nesta Capital, sr. Walter Gif
ford e com o alto comissá
.r�o, .!_1;)ra a India, sr. BaH
Gangadhar, referiam-se,
ambos ao eaSQ da Coréia,
Todavia recusa-se a revelar
o teôr dessas conversações,

NOVA DELHI E PE
QUIN DISCUTEM O
CASO COREANO

NOVA DELHI. 8 WP)
Noticia-se de fOlíte partku·
Ja1'mente compc·tent.e rlUl', a

despeito do total da d;iicri- llO, n ':"lerid.' - o Juiz du De-

ç,'io dos circulf)� oficiais. a
dm'l Qual'Ü' Vara Civil ainda não

respeito cl<ls :::mvcrs;;ç'r)CS pl'oferiu li decisão do pedido fei,to
Cln eurso e rdatJ '.';JS à '-lU!?:;- pelos ex-tenente Felípe Albuquer-
tão coré:ana. .:::10 nlun tidos que, "hcroi das felipctps··. no sen-

inintcrruptos ,:o:1tacto5 En-
tido de ser posto em liberdade, O

�rc No,,'; Delh' (. P2':llin. curado� sr. Cordeiro Guerra, exa

l'nquanlo O sr. :landit muI- rou os :\utos com '''TI longo pare
i �p1iCCl :]�J SCllS e'3�.llrf:Os .it.ll�- cer. lnanifesiando-se contrario à

to às div(�rsas ':"h�-;.e!.!:J.cõe:;; (�a JnedidR c. Hssitn, pCr111anccend)
ONU para obter um:_l suluC;ãc de pé a pri,ão pre\·entiva. Espe
é Ó com:!romis;l\' sobre ;; ra-se pela decisão do Juiz na pr,,
lllenciol1dda Qt1('stão. De a.. xima segunda-feira.
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•

la 1

t
RE'US o cabeça do crime, Emilio ITomaram 'assento no banco Loss.

dos réus os seguintes implica- PRESO O DELEGADO
dos no crime: Alcides Girar- Fpolis.. 8 (Méridional) _

di. Angelo Casanova, Danilo Correu na manhã, 'de hoje. em I
Santos Marcondes. Luiz Girar- Porto União, a noticia da

pri-Idi, Sebastião da Silva Lima s�o do ex-delegado de Chape- .

Emilio Oleo, Plragibe lVl<irtins' co. Arthur Argeu Laus, impU- J .. ",
'

••
, .' ..... . '. """ � .•Scheifer. Antonio Carraro Di� cada no massacre, que fugira II �l.tíPi -- �"" , ...

delino Machado dos S�J1tos ha dias do hospital onde se

a-I_I.
- BailaIlos. tipk<!'] jay.o- cantado da N.t�upza.

AP;lI"'�-I'lreSfmtação
'J .er�nri'gf) d� S�lln'lJoão Francisco da Silva, OH- chava em tratamento. !1CSf'S. - .C�·! lImaI do hatla· c('m as fl')Tuõ -- e caem. '\ I· brinha pat"a nnItar. mmu!'u

via Lago. Antonio Toleta. :Vian A !Jrisão verificou-se à mar- .

(lo _'''Nozaki ·;ro uta" 'l'cali:t;:.do Ião 9S � ru:('" 1)5 1I,lh r,.. "'1", '11ent�. O movimento das 1'0-

sue�o Sela, Sebastião ....ioacil' gcm do Rio Uruguai quando o por ocasião :'.IIS feste.jos do dé gôndJ �. "I. 1 ........ ; .. lla df'H-, '!l1S !lo navIO' I
Galma e Emílio Loss. iugitlvo procurava �ltrapassa<: ;15,0 anilJe�sá':i" di! ('nll'gil) "a Amor �lcdi.r-lhc a be:�ção, I

OUT!t0S DETALHES·
. . J' �allto Anktl�w. ;.r\.prmla\'u'a)· enquanto. ;1'; agua,; d{'Sllza,n 1 {Completa reportagem na

A sessao está sendo, preSidi-I
(ConclUI na 2.ao ]lag. lctra F) A :íu·i.mave'· I (;. () clespel'ü\r e11. mans.',mcnte. . Nota se ná ré. I G.a página),

�I���h€i�j,�\j�IHevelou.o governador pa�lista 9ue!f� !-e-n-s----a-m---e-n-t-of�l?�nCi���i!d�:c�� gsb���:�� do ,pre�ldenle da' Republica COincidia CD o s�u�ã�e-g�i��r��e�t;l�r�a d�cu��= I v. U
. ,. .

.

.

,

.

' ';1?
.

J;
nist�rjó 'públiêÍf· .., , . .J Na entrevista comVarga s () sr. : bl'cas 6arces· ocunou�se do caso da PfefeiUfra de-Sã(iPauhr
Perdurava, entretanto, dCE- ,..

de o iniCi.o, a im!TCSsão d:: qUi'
quasi a toialldade dos acusados
seria absolvida, ou quandr!
'muit'Ü c,mdenada por simples
participação no crime. E::ita
condcnação seria de dois anos
de .:_,risão celular. Mas como 0"

implicados já se acham deti·
dos ha quasi dois anes. mesmo
nesse caso sua libertação seria
em seguida a sessão de julga-
111Cnto.
A dpf:csa trabalhou bem em

favor dos réus c a impressão 1acima teve sua confirmar;ão
com a absolvicão, na primeira 1
parte do julgámento, de sete idos implicados. Foi

condena-ld,J, enlretanto, a 24 anos de ca

deia, conforme já divulgamos,

•
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Novas normas de ao enIo
de capital e sociedades
IUOf (I íJ'--it'rjd.) -- o lllini!_.tl'll 1 no, e :: que �.C n'rt�rc o L]l:!{TCio n,

da Fa�enda bajxou portHria fjxHn� i 30.812. de nl:_üo u}tinlc. Esse decre
do nornH1S p�r�l os c�sos de :nl1ncn- , to regul:-42lH:ntH. ." 1ei i .474, de 1951.
to de capitf'1 d!! socied:\des, quc: referenle ao ill:posto de renda. na

depcndnm de aprovnçfio do gover-,I parte que diz respeito ao aumento

de capital das empresas com re-

( t
· ,

,'b d d
I cursos provenientes de reserva5 e

_ on rano a J er ii e resbaliação do ativo imobiliarlO.
A portaria é fi seguinte: A.s :"�J).

do tenente retine eiedades quc dependam de aprova-
� ";';0 do Governo para o aumento

,'ersando longnrncntc
HQracio Lafer.

con) o sr.

do capital süciul. e por isso' sujei
tas ao imposto c à taxa adicional
a que se refere o Decreto numera

30.812, de 2 de maio de 1952,'efe,·
tuarãc o recolhhnento tL-;s oCot�s d� ..

vidas nos p.:ecisos ternlOS do !t! �

ferido Decreto: .As guias de que
tratanl os S 2,0 do .?!'tigo 1.0 e pa

rágrafo 5.0, do artigo do Decreio
11.O 30.812. de 2 de nlRio de lfJ�)Z.
serão. t..�.nlbcn1. 2conlp.anh�dos d.e
uma cópi:! do pedido de aprova

çJo, visadn pelo on�éio governanlen
tal" que C0111pctir a inst.rução irâ

cial do processo; .t\s cotas do ün ..

posto c dn taxa ndici(!l)EI f:!er�·).
cnqu;ul1u não despnchados o pedi ..
do de aprov(]ç[to. cf>':rituradas ('o

lHO debHo a ser p.:lgo qUZlnd? a a ..

provação do :-l..Unlcnto se veri!icar: e

I a Contadoria Geral dfl Rep,'lh1icCl

,� a Di"isão do Impo�to de Renda

I �:·:.pcdjrão as instruções r·0CC:lsa

t t'�a.� � pericita execução .:!(.'�.!ta Por

f�na .

PUBLIC!l UM .JORNAL IA NQUE A CARTA DE UMA TESTEMUNHA OCULAR

por parte
Disse tillnbélll qu-e ri::.t:rn pergun

tas ao presidente Vargas a

respe"1to da marcha dfl anunciada refor

ma administrativa, tendo-lhe o sr.

Getulio Vargas respondido que. os

estudos estavanl finalizando c que

RIO,3 (Merid,)' - Antes do ban- to do presidente' da República eoin- que em nmbos os e�80S

'ql!€t.e qoe lhe Ioi oferecido pela ,eida com ó seu, na apreciação ju-! a m8ior receptividade
bancada p�uHi;t� ã. noite, o SI. Lu- .

rídic:, do probl_eInn e. tambélTI, po
eas KOJ;ucira Gal:"ês conversou

� lítica, Ambos entendem que' o atual
eoín os jornÍllistas, abrindo-se mais I preféito deve eontinuar em seu

do que de costume: Disse que ha-
f posto,

t,té as eleições decorrentes
VIa se ocupado eom o presidente ela lei de autonomia.
Getulio Vargas aeerea da

prereitu-l
Continuando o sr. Lucas Gare:;s

ra de São P�ulo, que está entregue -afirmou não haver cogltado da (l., t

ao judiciário c que tiver:1 o "pra- presentação de nomes aos partido� i
zcr" do verjfic�r que o pcnsnrncn-

I
c que, estes, é que tjyernm n illi- i
ciativíl de sugerir quatro ou cinco I

EXPRESSO

"
nome�. que chegaram ao seu co-

.

"8 ii. O J O R G E" nhecimento. Revelou haver trata-
- AGÊNCIAS - do de outros ;!ssunt.os com o pre-

EM BLUMENAU - Hotel Ho'etz
_ Rua 15 de 1'0'1., 313 _ F. l!1fl5 sidente . Var1as, entre os quais, O

EM ITAJAI' - Mario Maehr.do acerto entre a Ullião e seu Esta
- Rua Hercilio Luz, 36 - F. 3B3 do, e que trocara idéias sóbre a

EM FLORIANO'POLIS - Cacl- exportação do café e elos proble
que Hútel - Hua F. ::>chmidt. ;,;j
_ Fone 1449. más cambiais, insistindo em dizer

eneontrára

o ante-projélo respectivo seria. em

breve, encaminh?do �os partidos,
O governador bandeirante Lucas

Nogueira Gf'rcvs tnmbúnl esteve

con1 o Ministro da Fazenda, con-

SEGUIU i>/\ltiJ. O NOltllESTO;: O

MINISTRO DA i\ERONAUl'ICA

RIO,'8 IMerid.1 - Partiu n1\ mo·

------ -----,-- ---------_._------------

drugada de hoje pera o nordcste o

Ministre .da Aéronautiea. quc ins-

Outra cnlcnt1;t ;tprov;:p:la. autori
za o Poder Excct;t,i \'0. �t (:oHer�tl�.':r

Deseja o iCEisenbower «acertar os r6Iolios�) �ara I �J�1rl������fiih�:�lj
'oa-o Lavor �nlu��go de conllilDulldgde no nOv3rool::;.�:":;':�,:'";:'::,�:;:::;��.�<:i

StUeveUnson C

iJ'l ra*YUapu rUa r as (ausa�sUU d� de9rrotDa I �ff?f:2:��::�p�:::;�:::f";:�
... \,II

. "'1 destmada uma vcrb:t d� ,!lla mI-

lhões de cruzeiros, de �cordu' com
. AUGUSTA, a (UP) - Fon- • na segunda-feira, os nomes das ltos e cinquenta e seis.

I
lima emenda que mereceu" ,'oto

l.es ligadas ao general Eisenho- I pessoas que, em seu nome, EISENlIOVl7ER FAVO- do lllenário.
irão à Washington, a-fim-cle RAVEL A' PERMA-

O senador Carlos Gomes ti" Oli-
\.ver dizem que este anunciará conferenciar com os atuais di- NENCIA DOS FUN- I "cira. leader do PTl3, fez um" de-

rigentes dos mínistérios do CIONA'RIOS I
r ,

. ela ração de voto. subscrit,l p�los
Exterior e da Defesa, bem co- A1JGUSTA, _GC01gJa, H (U- ,enndores Domingos Velasc.) C AI
mo do Departamento Orça- P)·- Fontes ligadas ao gene- herfo Pasqunlíni. nos scguint"ô ter
mcntário. Como se sabe, o ob- ral Eisenhower confirmam que 1110C,:
jetivo dessas conferencias ê de este pretende fazer uma ':lim- "1'r"t,a.,'c de indusb') 'bád
"acertar os relogios", 9ara que I.Ít'icza em regra, ele alto à baí-

eu nu economia de um POV') qual
não haja uma brusca solução i xo", no Departamento de Es-

ii do carvão. V"rificn-se '-1",0 tnis
dc continuidade com a mulan- I tado. Mas dizem que apesar indu�lri"s nüo (lft'r"eem vant"p,cns
ça do governo. Aqueles dele- disso, o president.e talvez con- i," pequcni\s nr;;anizaçii('s, Vr"g
�ados, na sem.ana en1rantc, serve um numero surpreenden- '!l""tada em 2;1 empresas, Clh liUa

tambem prepararão as bases te de funcionários 110S 'postos maioria de pequeno porte, IJ indvs
ptlra O encontro dc Eiscnho- "have, que vinham servindo Iria do caI'vão em Santa Cal:uÍ
wer com o p1'esidente Harry há anos sob o governo dC1TIO-

na. por exemplo, oferece o

Truman na Casa Branca, por (Conclui na �.a pág. letra E) ]:ulleniavel pancr"ma, E isco fJ!Jl'-
valia do proximo dia dezesse-
te.

pcciol1ara. prjJnciramenle� as o

bras do novo aéroporto de Araoa

jú e, daí, seguirá para Recife, afim
de condecorar. Pcsso?.lmcnte, os

sargentos Altamiro Di Bernnrdi e

A:rgcmiro Maia Godin, por sua a

tuação no des".,tre com o C-47. no

litoral da Bahia. Os sargentos em

questão ingressarão na Ordem do
Mérito dn. Aéronauticr{. Enl Reci

fe participará, hmbém das sOle-I .

lUO, CHeri!!.) - O Senado

nidades programadas pelo coman- concluill, .. vof,'çào do projeto 'IUl'

do da Segunda ZonH Aére�. em co- ,'prova o Plano do Carvão Nacio

laboração com o Aéro Clube de nal, o 'lu::l, em virtude d::s Cml'lI

Pcrn�mbuco. Do Recife, seguirá das qlle recebcú, será devolvido ii

para Natal, em inspeção geral às Câmara para, cot,lo, seguir à san

unidades � estações aéronauticas ção presidencial.

500,nilhões para instalação
uma usina siderurgica em Laguna

Teria a força da bomba de hidrogenio
transformado.em uaz e poeira o ({atoU».
LOS ANGELES, 8 (UP) - E' a seguido de um suróo ribornh'l. Em

I
até a altura do navio, em q'-'c nos

seguinte a nota referente ao nosso seguida R núvem, com form? de co· encontravamos. Tudo O que podia
dcspacbo de Washington; i gumelo, se amplicou. com a veloci- mos ff!zer éra íic:!I' ."ti, hoquiaher-
O "Los Angeles Examiner" publi- dade do fux?cão, cobrindo ') céu tos. e aturdidos, diante do cllormi-

ca hoje o. descriçdo de uma expc- dade da fOl'çll que ,,!,aoava de se

riéncia com a bonlba de hidrogênio I Ji manifestar em nós.a presençA.
.

�

quo a. Cmni::;são de Energia Atônú.. Desaparecido (I anare.. o jornal não cita o númc dn au-

ca Lena cfctu�do recentemente num . f'l' tor da carta, nem o nome do des""

"atóll" no arquipeladq de En;we- Ihn com AI., bl\ment tinl1tário que a puzera " sua díspo-
toek. Declara o jorn"l fIue essa de,- �V -V;" sição. Recorda-se qu,:" de a<:orrlo

erição lhe foi fornecida em carta. com certas estiIIwtiv�.s, l'. bomba de
de uma !)essôa que teria' assistido a bordo· hidrogênio é mil vezes ffiE\ÍS pódero
ã experiéneia. Ea do que a bomba atômica. Inter-
"E' provaveJ - assinala <) jornal i\.LASK/\., EE. UU� !l (UPI _, pelados sobre tudo isso. dois oficiais

- que á Iormidável força da bom- Turmas de socorro estão csperan-! ene<:_rrcgados dos serviços de infor

lJa tenha transformado .em gaz c do OU2 o ten"}{) melhore para le- ,maçao, no Quartel General d:>.. Frota

poeira aquele "atóll", �ue tin�,,'. lJiJO var,t�r vôo ã í;rocue de '_;_m bi-mo-
! do Pacifico C wn .outro 'dó Quart:l

Inctros de largura c ell1CO IlUlIOme-lt .

F A' N t A r' I General· do ExerCIto, ds mesma .'

tros ele eompriment,,·'. Captam1') a
or Q:1. orça. "rca 01' e- me lea-

rea, decl;!raram:
descrição da h(itemunha oe1:1<11". na, desapurecIdo com dezenove hO-1 "Não temos. nenhúm conhecimen-
acrescenta o referi<!') jornal: mens l'. burdo. O apgrelllO, um do� to do fato�. Frizaram que, se real-
"Vista por meio de óculos escu- quarenta que tomavp. p::rte nas ma.' 'mente tivesse havido a noticiada e;{

ros, .:l explosão .apresentava, priluei- nobras de defesa do Alaska, desa- periência, a Comissão de Energ:ia
ramente, ii forma ·de uma enorme pareceu em vôo d? base de Elmen- Atômie;!, em \Vashinglon, informa-

,bola, alaranjada, que ia se tornan- dorf para Big Delta, ria".

Sr. Lucas Garcês
presidente da República para os

seus pontos de vista.

. encontra.. uma que dcstiu�-l; .:.� "\'P!·_ que. ;::":}l1 rl_�(1)rso!.-i. nálJ plH!erê?-lu
!
ha de 500 milhõ�s d� .('l'U�l;cirfls' a::; (,{)lnpauhias {�arboniferHs l:�Ul

I "para {' estabelecimento t:c uma pruduzir C(llH b:';,,,� cconõmio.'us,
usina siderurgica. nus mo1'lps da. 11('111 proporcionar ;I-'!� seus cper��

Cia_ Siderurgica NacionaJ, !:m i.a- rios condi�:ões de trabalho eOnlp�J

guna. ii b:a.sc exclusiva ,te (_'nrvâo tíveis CO!ll as CXigClicüw d.H prnprin

regionais.
nacional".

-

\'tdB lllJIrnl1fl. pClis que (iS proc€�
�.ns t�ln VU!;}I, ,ali. 85') Cln r;t->ra] O�

IIwi:, pl'iIlJ' f r..·(ls c decJhtt!!1�,)1l0S, Is:'"

",,(1 t� 11 quP ]lU:). ufereee !1 i!li!.;!�tiVà.

priYt�da. '�:!n �U;l gt��nt1c l!Fuaria.
.enl a1ividad(� CnL;;'_" �i do Cd:'*V;]CI.

. Do outr!' lado H CXlllo1"n.;iio d(!r;�

D IS T R I S'U I D O R E S·

ah��t.·.fs
o:l.'reCl� -.ilG�

Enlre tom o pé direito em

refrigeração comprando um

Rua XV de Novembro, 54

BLUMENAU

EXAMINARA' AS CAU
SAS DA DERROTA

SPRINGFIELD, 8 WP)
(IllinoIs) - O governador A
dlay Stevcnson conferencíar:'i
ainda hoje com duas das mais
a)1<1>; figuras do �artido Dem)
:':rático, pura exan1inar as CRU-

. s da ,sua de,rl'ota c sua atua
,dl') politica fu'tura, Sâp eles o

residente .do Comité Nacional
'o Partido. Stephen Mitchéll.
o diretor da Campanha E

'�ítcral -Democráta. Wilson
Wya.tt. Espera-se que os três

I '::uidem de reorganizar as for-

I
'l democratas para as eld

"ões ao Congresso em mil no
vecentos e cinquenta e quatro
e para as proxim.as eleições'
presidenciais de mil novecen- J

flementos do PSD e PSP
conflito

;1.:-;pe'"t�J !i!\lih.1 dívC.1"�[L 'J::' ;Jr0ce:-r
'
.. n�.; qllt� i1',:h.1tt_'1.l S;!.(J já !!1eca!lh�!
dos .. pel·ll1ilhl1jn. W.-';;Ul!. prod1lç50

A L A S K A.é insuperável!

SEMANA NACIONAL

mo. ��M,��IME�:��o. !
liOjc � tel'ceira Sen1�Ul? Nac.ional dI}

IAlimentação, com a inauguração de

novas in�talaçõ�.; no Restatu:'�'flte
Central do SAPS e um novo tipo
de barraca, para venda a preços

a-Ibaixo do. mercad_? de artigos tJRSi-.
CDS de allment.açao, .

.

�.I. G!IMIN� �T�IN �lj
provocaram o 1..'ü1m.(',: c(5f,jtal. po:.út;. il�::lÜt �ntJ'I,ls

fria, : l�. ("f'Tio. noutras. é � n13i_s

I ííeol1�;c!J1DYe}_ ·Nilo eOJ1lf!r:.:�ndenj�T .•

IW!" i:..;;!.;()� (1 11r:: 1 """"n1 \1i:!Z do !Joder pu ....

hlÍf..':(' I·jlflln!)-h� �t ,:-i, :JH1HIJ:ve.n:.!,
;J ('OIlt'l'1)11�;)�':}_n ren.:nTl€Jldada pe1!.1:_"
'/'f�Hi{'c::;. f' I,,!lo�� HI0th:r-lP'lS �!o..ces
!�O,� {k prndq.';fn.l. tlefira-a t3. par1.i�
(�uJnrcs. prUpllHdf}"5e fin.allf:lii .. !os
para fJUC p05�mn eJes ;Jperfciçoar
;ieu.s prOCCf�f'QS�
COln 1 BO nlilhões de cruzeiro:.:,

'lI.W· a 1.tlnto lnDnf�, a autorizaç:5.o
do empréstimo às cmprêsas pa1'ti�

(C�nCI'li '111'. ?.it pág. letra !Ii

SELEM. B nVf.prid.) - Re- ch'l1lcnl.os do PSD dcscjawlJH
gislou .. se na cidade de Our.cm mat;:í-lo, bem como o rlenuta
violento conílito entre clemcll- elo Libero Luxardo, InformD\1
tos do PSD e PSP, resultan- o pre�eitfl .de Ourem qHe. ;J.'�

do em oito pessoas feridas à desordens foram Drovo(',H:1as
tiros de fusÍl e faca. A lamen- por soldados do· de�tacamellto
tável ocorrência registrou-se local. auxiliados por seic pre
durante a realização de uma sos, à disposiÇ>ãD da Justiça,
festa na prefeitura, em rego- todos alcoolisados. Varias fe
sijo pelo retorno do prefeito ridos, alguns em, estado gráve,
Alderico Ribeiro, O prefeito foram recolhidos aos hospi
fez mn discurso dizendo que tais daqui.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



II O J E - DOMINGO - às 4,30 e 8 HORAS - HO.TE
FA.DA SANTORO - CYL FARNEY - JOSE' LEGWOY
RENATO RESTIER( - LUIZA B. LEITE - NA SUPER-MA-
X-JMA PRODUÇÃO NACION�L DA ATLANTIDAt uma. história de romance , .. de audacia ... e de perigo! --

. com ROBERT STACK. JOY PAGE c GILBERT ROLA.ND-
.

A'
.

.' s A iJ" Atrãs da ostentação cerimoniosa ... atrás dos sobressaltos que
.

I' relãs r en tes '" 'I
emocionam as multidões ... há a epopéia das paixões em COD-

" :.
,

.

II flito! -- "PAlXAO DE TOUREIRO" - Um filme que nar-
.

'

'. .
ra a historia de homens bravos... enfrentando perigos mil

Uma lo,vem que !Jr<icura desesperadamente a fehcldad.c e en- ! e afrontando a morte, para gIoiria de suas amadas! Não percontra apenas. a tragédia que a sua. beleza provoca). . .

.

eam: "PAIXAO DE TOUREIRO" - Um dos maiores filmes
�:p,! MEDICO l�talldo desesperadamente ... ator�entado pela I dos últimos tempos!

.

visao daque,la Iinda .mulher que, sendo sua paciente, queria i NqTA: ps ingressos numerados para a, sessão de hoje, às 8
seíí tambetm suai amantel 1 horas, ja se encontram à venda. - Preços de costume
Ul\:[ GRANDE FILME nacional, realista e !lerfeito 'como sêmen- ; Aguardem: "OUTUBRO VOLTOU A' TERRA" "A VIDA ·.E'

I
te os mnies qa: ATLANTIDA o são! ' UM JOGO" e "EUGENIA GRANDET"

'

Acomp- Shorts diversos -- Preços de costume, - A' noite: 1
i Platéa numerada Cr$ 7,00· -- N. B. - As poltronas nume- i�--�---�------�_--..... _

l. radàs já se ('ncontr�m à venda no escritório .d� Cíne Buseh .

�--�--�--��-------

-

.:
mas rcferênclas. - Escrever Dara EBER KUlVIlVIER,

ê" "Av. Venezüela 27, s1614, RIO DE ,JANEIRO·
.

=

I
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':' . I -
Teatrt) C�.rlOi {�O�lh'i 'l stp,"unda
nortaca artlsttea, com .::. apresenta
ção, per um con íunto rte srs. lla
t.i cs, r.rofe;;s l"('� h (tller.1o c le
men+.o_s ,dest.:ac;ulfls de vários coro,

do_�i.Ini{'iphl, (la c::tl1lat.t ·�lit. Fran
('fSCO

.

�eráilco" 1e !lutoria do hral1

fará u-

J
próxima Sexta feira, dia 14' de .múãÍco saco'o Frei P'.dro Sinzig,

:na de Noven:bro, a famosa or-I O.F.M::, hlmO,�e;"r e prim.'iro dire-

questra cIgana de JANCSI � tor do c.�",.:r�at'Hil) d.� 1Il.1I'ica s�-

BARCKOCZY,
.

t f I ('la 'do Ro r.e ."'.IlHTI). Fm 11'ngen
COllJun O a- t.· o R." Fn'i G.� l1-no'" :Maria

111050 em, todo o mundo e que l'r gelhardt, ., F:II or. rf<�": :0
ve:m realizando triunfal "tour- .. (,dégio s��,o ,\ntonio t' "onceitua
née" pelas Ame'ricas, A audi- ao músico e cientista.
ção dessa celebrizada orques-
tra prom�te lnarcar epoca, as- Nos �iltrj>�'O;, ·�z·,e n"Vanh'nte
sinalando por outro lado, mais ('!,vir, !"'m ')e'.,t� 'la,si,',,, .te ór�r.n
uma ,grande vitoria para o o R.P. I"r(1; I{kndo JJ.�:::�m�nn.

,CINEBUSCH,"oseucinema" O.F.M., o ',nal, tam')�m. aClrur>a-
l

_ _ _ _ _ �
nhou a (·antací.l, aI). llanl'.

'\
- -

Os Usolostt da -!!'ant�lt:t �sth.·el'l1n

A I
a ca�to� ,d.;, c�nhcrido i" p.br_ sr r u-
bo 1\tacinl�. nrofl_.·�or dn C�n�cTva ..

tantes. tório 'K'I..-t I1t:rim!, ,Jf'.b ctdarlt'
Tal lora' uma mutilação a qual Ambos os saraus artistlcos foram

não entrou nos c.:.lculos do legis- oferecidos pelo Co'égio ,Hl pu' o e'a,
Jador:collstituintc. Se o Congresso cidade de BI'l'.'��ll'lll. como l'uito rle
pOdesse alterar í:lausulás" de Wlla reconhecimentD lJelo c<>ns!anre :;)loio
tratado ou de uma convenção e colaboraçãa ([ue vl'm recebel'flo,
cO!!1:edido Ihe,f(>nl, pelo poder cons- nos quiJÍze .lu,t!'llS ce sua exist"n
tituinte, o direito de negociar pac... cia, por todas ii.E r�amada.r, sfJciais.
tos internacionais -.0 que é fun.. No, domin;c, t!i�� 5 de (Jl11.Ubl'�,
ção. privativa do poder executivo". celebrou-se lestiv;r mhsa camlJa],
:Foi hÍ1pecável, fói ir'repreensi'"el na" praça da l'reteitura, oficiada,

o lJresidênte da UDN. sr. Odilon novamente, 'por Dom lnocenei.) En
Braga. Declarou-se, com visão niU- �elkc, na a�senci:t do �;r. Bispo tlio
da e 'decisão rápida, incontinente na eesano, Dom Pio de Freitas.
órbita dessa doutrina .. E para ela missa esta dedicarIa à inteu"ão rIe
trpuxc' os colegas recalcitrantes da' todos os .::-.tunos '\'IV05 e defu�tos.
UDN,

.

Após a missa, pôs-se em moyimen
.TamHís terá vívido o ·bravo cou- to o Imponente préstito lústórico,

dut;)r' da' UDN uma hora de cida- prec!,dido pelo desfile dos alunos.
dão' americano mais gloriosa. J'u- A êstcs seguia, em breve intervalo,
rista agudo c atilado. o sr. Odilon a band:t. de músic<l, do 23 R.!., de
Braga raciocinou, com uma' clàre- pois, como nota pitoresc�� o grup!l

'1 za tão 'meridüma para os da sua de jovens nÍpb-brasileíras sem seus: grei; .que· agora vai levá-los ao a- trajes típicos (quimono), e, por fim
: poio maciço do tratado, que e uma ('s carros alegóricos, conduzindo Zi
das pedras angulares da política gantescos quadros a óleô, dos pré
pan-americana .do Brasil. dios que abrigll.ram o Colégio du-
A: uDN

.

está, desta vez, com a rante :>.s diversas fases do seu de
nação e. ipso ;facto, com a sua po- senvolvimento. Via-se, tamberu, em

liUéf\ .. de' segurança do hemisfério carroça tirada a cavalo, li. memorá
e do. 'mundo. vel primeira classe de 16 alunos

com o seu' fundador, o Padre Ja-
"cobs; (dignamente representado pe-
Jo 'sr. Osv.z.ldo Buerger); ou, ainda,

fem trólei Irlstorieo, o Conde d'Eu
em: viSita ao Colégio Sií� Paulo, . .

e em 'carro aberto tres veneran- a dIVisa cail1 a Argentina .

d�S mestres de !lnti;os tempo.: Fre; I .Outras natie.ias acr.escenlam
Estanislau, Frei Beda e professor que cerca de Cinco mll pessoas
Carl Wahle. • assistem o julgamento dos .ou-

. Após o prestíto, teve inicio, na I tros implicados, que se l'ealiza
praça da l\'fatriz, grande festa po- eln Porto União. .

de Iodos es

preços baixD:s
tipos,

lima casa. de material, recentemen
te' construída, na ltU<lí PetrôI)(Ílis, n.
�09 nesta cidade, com' 2 salas, co
pa, 5 quartos, 2 banheiros, cosmna,
quarto e bànheiro p"iia emprega
da, 2 áreas, ,'um barracão de ma

deira e mais·um terreno na Praia
de Camboriú. - Aceitam-se coitdi�
-ções,' Trafur com o sr. João Rocha

deI na Rua. Petrópolis'nr.' 199.'
.

PARIS,8 (uP) - O'general De
gauíle expulsou do· seu pai'tidu de
reunião do povo francês o prefeito
de Paris e dois con:s�iÍ;os. muni

.

cípais, que hav:Íarq. ·,.disco>;dado· da
suá 'P9liífca: Outro� �eis conselheí
ros pediram derníssão do partido.

.Segundo declarou o. prefeito Paul

i:oirrc, por que fizesse' a -auto-crí-.
tiea

"
e mudasse de opinião, a. res

peito do pIano de càmpàriha para'
as próximas eleições municipais,
como eíe . se recusasse, ioi expul
EO, Com .cssas perdas, o. Partido

Oegaulisia ficou reduz�do a vinte e

oito cadeiras no Conselho Munici

pal, depois da apogeu de cinquenta
e dois que havia conquistado nas

eleíções de 1.9�7.

pro�; a aliv1dade 1.1"terrorista dos "Mau ..

'Mau"Residência para família de fino

trato, contendo duas saías, uma co-

pa, balJ.l}eiro completo, c;o��.Ilha e .NIROBI"KE;!I."YA, 8 iUPl - Um
três varandas, sendo uma de Inver- oficial' informou que
no. Três dormitórios e quarto para trinta e sete pessôas :fol'am assa

'empregada, e garage, sÚ;uai!a."â. Rua' ssmadas pelos terroristas Mau-Mau.
najai ._ 1;110 lnfqrJilaço,,-s na nos últimos mêses. enquanto outras

treze se suicidaram, com medo 'CIos
_-- ...-__..-__..-_,} assassines. Centenas de casas de

nauvôs. foranr. queímadas. e rnühà
res de negros foram forçados, sob

ameaças. a prestar {I jurámento
M;m-Mau. Como exemplo da att

vidade . terrorista, noticia-se que
em Karatina .foi encontrado 1Jm'
gato decapitado, segundo o costume
dos Mau-Ma'-l. tendo junto um bí

de morte vá-

--11
11 H.' E. c, AZEVEOO. : . Jl.-
I Reg, .no. M;inistêrio _di ).:duca. 11
I ção e Saúde: Francês, português, II
I inglês, matemáttca, Estenografia,h
I Datllogrllfia,' 'CorresPondenda It
le .Geográfia. .' .11
.. ! Res.: Alamêüa Rio· 'Branllo, II
I Bêeo depois da Rua Marimhão II �

O único embate r:aJizadO ôntem

sa

.

.
."

J

II \, tarde teve o Palmeâras como ven-

,II t:!a. ,89. . 'cedor frente <'.0 Santos, nor 2 x O
H- - - - - _ - - -

� -Ir goals de Rodrigues de pe-nalti e A-

E ..' . I :norim• so.mando a arrecadação D 1_ \Importancra de Cr$ 184.225,00.

f:!rático; pois sabe-s�. que ele
é )francamcllte favorável. ,à
'manutenção do furicionalisma
r.ederal experimentado, que,
na súa .oyinião,,,forma ·o,.verda-.
deiro cérl1iê�':éla adilimistração
�vúbliéa; .'

.

-.
". '.'

PLANOS DE AroDA
AO ESTRANGÉmO

WASHINGTON, :8 (UP)
O p r e s i d e ,n. t e

dos Estados Unidos, que aban
donará o /yoder a vin.te de ja
neiro de-mil novecentos e cÔ.n
quenta e três, entregará ao pre
ddente eleito, general Eise
r;hower, os planos de ajuda ao

estrangeiro· Esses planoS pre
veem.'.despesas no valor de sete,
bilhões e quinhéntos' milhões
de dólares·

G
Blumenau. Sobre este match

'iarernos maior comentário terça
.Ietra.

CAMPEONATO PAULISTA

•

<
••

Um motociclista, por
.Dr. Aires.Gonçalves

-ADVOGADO -
�dencli'li . escrlí6r1••
-- BLUMENA1J '-

Kaa BruqU&••5 • 'cne; lI'�.

mais arro-

. ja(Ío que seja, só pode demonstrar

sua peIir;�a, dispondo dc uma boa

máquina . .Assim também, V. só po

derá obter completa satisfação no

barbear, usan,d0 um aparelho Tech

com a leg�tima 1 á.ro i n a Gillctte

.Azul - ° conjunto ideal.,. pois

. foram· feitos -um. para o ovtro!

(

" fi' r i � o § antlde!Uai'.nte5".
g;raJlt�m '=�ior, pro�çã>o

. co�tra cf)rt��..

Fritzkc, respectivamente re

cq:rrcnte c recorrido,·o Tl'ibu-

I fial, llOr.maioria de votos;''deu'{
provimento, em parte, ao're-·
éurso> paia excluir da conde-;

II na�ãQ ··os. llcl'iodos ll;escritos.
FQ�' vencld(! o JUlZ"Bruno
.f:Jinck, ,que, dava; p.rovimento

1 to�al ao.; recurso.' , ,c. ':c'�� ;-�:.:�
,- t --:. :.','

--

..... : .��. -:=...-;- �--__'

1"
I;
.

i

iii> Barra digtensOTIl permite mn
_"

escar..no1lr rápido e suave.
.

@ Suportes [jr�es da ·ll;l!'lí!!.",,�ell- -"
mlnal'(\ a trepidação.

JiLllnlENAU, 9-11-1952
---�_..,,-

lu na
H O .T E, - DOMINGO - EM l\fATINE'E às 2 HORAS
Scssão da petizada, apresentando um llrogram..-t especial ;
1) - Complemento Nacional. 2) - Comédia "FORTUNA
ARRELIENTA", com qs "3 .Patetas". 3) - Continuação do
super-seriado "O H.oMEl\1 FOGUETE", ii) - O filme

,:migQ . ;.00 Onça
apresentando {IS dois grandes cômicos: DEAN MARTIN '(o fol
g'adQ) e JERRY LEWIS (o biruta).

A

H O J E - DOMINGO - às 4,30 e 8 HORAS - HOJE
TUDO O QUE O PUBLICO EXIGE DE UM FILME:

«Paixão de loureiro"

EN;TREGA IMEDIATA em Pôrto Alegre.

Em ótimas condições de funcionamento: � de
13 - 41 - 43 - 50 - 60 - !i5 - 90 - 105 - 120 -
140 - 178 - 210 e 350 Cavalos Efetivos. - VENDEM:

K U R T W E I L & C li A. L T D A.
Caixa, Postal, 745 - Pôrto Alegre - R. -Grande do Sul
Telegramas "l\IElLL" - PORTO ALEGRE.

. I

QUEMAr INTERESSAR
Por motivos �)articularcs, vende-se uma bem montada lo

ja de roupas feitas, situada na narte central da rua 15 de No
vembro. .Facílíta-se �lagamel1to': Informações nesta redação.

CASA REAL, Rua 15 de Novembro, n.o 1042, - De
fronte ao Banco Nacional do Comercio. - Telefone 1071 'das
12 horas até] 3 horas, ? das 18 horas em, diante.

,.
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.ª REPRESENTAÇÕES RIO ·DE JANEIRO :
=

-= .F'irrna bem introduzida em todos os ramos, com um ::
':: =

quadro de vendedores especializados aceita represen-

tações para a praça do Rio e Est. do Rio. Damos ótí-

pular com quermesse e tombola, a
brilhantada pelo famoso conjunto
dos nove gaiteiros Frainer, do vi-

.
zinho municipio de Rodeio.

i A' noite, houve reprÍse dns bai
lados japnnêsilsS1 2.. fim de contentar

! as inúmeras pessoas que não flude
deram assistir ao festival de �E'xta
feira.
Poude, certamente, o CoMgio San

tI) Antonio, neste 75.0 :lnivers:.trio
<le 511:'"_ fundaçã-o, a)Jresentar-sc-, de
público, " de direitos merecidamen
te adquiridos, não apenas como um

dos fatôre.'T mais preponderantes do
progresso espiritual do Val9 do Ita

jai, m�is. aind9, como S3.ulÍosu �lo
de ligp.ção d'\ BluIllenau moderna,
com, as dignas lições morais e civi
cas' de seu pass�.do.

EXPRESSO
"S .ii O .J O R G E"

Viagens diárias entre Blumenau,
ltajaÍ e Florianópolis
- AGÊNCIAS -

EM BLUMENAU - Hotel Holetz
- Rua 15 de Nov., 313 - F: 1065
EM I'l'AJAI' - Mario Machado
- Rua Hercilio Luz, 36 -.F. 383
EM FLORIANO'POLIS - Caci
que Hotel - Rua F. Sclunidt. 53
- Fone 1449.

Chegou ao Rio o minis..
tro brasileiro no Irao
RIO, lJ (McrieJ.j - Está sendo

esperado hoie no nio. de ,Taneiro o

ministro Hugo Gauthier, quc aca-

b:;.t de dcix?r �'i funções de: Minis
tro do Brasil no Irã. Como sabe

se, o 'Ministro Hugo Gautllier dei-
xou de ser considerado "persolla

'elo governo de Mossadegh,
tornando-se ainda COJn pr.ecísão (\

causa des5::! atitude do governo do
Irã. Adianta-se, porém, que o· ca

so prende-se ao fato de ter-se o

sr. Gauthier oferecido para servir
de mediador na questão anglo-ira
niana. O sr. Gauthier apresentará,
ainda hoje, um minucioso relató
rio [lO Itamarati.

VERDE
'. D9MING.O; DIA 9 DE NOVEMBRO, QRANDE FESTA

DE ATIRADORES, NA SE'DE DO CLUBE,
�A TARDE CHURRASCADA E DOl\fINGUEIRA PU'BLI

CA. - 'A NOITE BAILE SOCIAL •

,'>,eONVIDA A TODOS
A DIRETORIA

<

,h
_

�

� '_.�. , .

, ':lIUJI1IUIUlmmmmlllllrmnmIIIIIUfIlIIIUnIIIlUIIUmIIIIliIIlIIlUIIIIW'

����;;,;;;;;.e; l �DOfN(AS HE'RVOSAS ,E MENTAIS �
;_; '.j .Di. Arnaldo Gilberfi ªcularC5. e tnais ufn

o proprio. Est:·do . §DIRETOR CLINICO. DA CASA DE SAU'DE .DE N. S. E
mocleplizar a' industria do carvão,; :: � DA GLORIA_ =
tal qual o va;· fazer, cQnforme o:: CONSULTAS: de 2 às 4 horas na Casa de Saúde ::

I plano, qual!to aos transportes, Por; 'S de 4 às 6 Rua Candido de L'i!âo 39 E
eSs� !O!'nlat cstau;.os· eerto5. ganha- -= _ Fones 4212 e 3055 ' ,.

- .. ::

Iriam ;l1ão só 11 produção car'loel.-,ª -- C U R I TI B A __ ::
ra, como 05 trabalhadores. nessa = ::
penGSfl illi:lu;:iria". . ·ftununmmmnmmmnummnmnmmnmlnmmlmm linmmnnui:
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I <Transcrito da Revista "Autl'J'·
, 'moveis & J),cessorlos)

.

.
1

1\ ...sntr-e I>S .brganizações q�'f1 ope
:r.am no comércio paranaense, das

.f laca-se, pela sua írnpor-taneís, e pres
·

ligio. a :rirma HERMES. MACEDO
.....5.< A. ,- Importação e' Comércio

"que, dia a dia, mais e mais .. se pro
jeta no cenár-Io comercial ·do"· sul

. do pais.
.

HERMES MACEDO S A. foi
.. fundada a 30 de outubro 'de 1932,
Iluando. então 'Curitiba era uma ef -

-dade
. pequena, acanhada I) plto

rescarnerrte cercada por um tape ..
'te verde, .símboto de urna agricu]
tura I'lorescente e progre5sista [i {
dia 30 de outubro de Hl32 marccu I
o início das atividades de uma' or- I
garuzação que, nós dias atuais; se

"

constitue num d,)·, índices máxí- I.

,mos do comércio pnranaense.
.

I A capacidade c a .inleligêilcin de
um homem de vasta visão :tdmil)jb
trativa e comerciat, souberam tor- ,

I nar realidade êsse emprecndirüen--
Sucursais: RIQ: .;_ RUl\ 'do GU'vidol' u. 160 - Fone.

.

. 1.0 gigantesco .. orientando-o até ')5

� 43-7634 e 13-7997. ·..:.._:SÃO PAUI,O: - Rua 7 de Idias de hoje, _senipre por urna trt-
AbrU D. 23D-,;.'.;_ 4�o andar --- Fones: 'Í-82'17 e 4-4181' .1lha sensata e honesta. '.) p(,hlic:J
BELO HORIZONTE: -,-:(tqa GOláÍ3, 2\1:•....,- rORTO A� "paranaense e o nD�SO comérr-ín de-

LEGRE: -,Rua, João)dontauri, 15. CURITIBA: _ ,',em ao Dr. Herm",s Macedo, 111rc-

Rua Dr. Muricj� 708 � .2.0 ,andar - Sala 233. 10lN- tor-Presidente da fgirma HElttvrES

VILE: _:_: Rua.: S. l"edro.92.' MACEDO S.A., êsae pal.rimõnb que

. -,......-----------------�-_,
�.se ·.ergue imponente, ai",t;inrtn "

!Iluanto pode realizar de 'lt'l tÍma
vontade firme, abalizada CÚI lain-

,'CíPiOS
sadios e progressistas.

''"''�==,="r�==""''''''==-:=�======::=''''��f:
.

Essa vontade que semprl"" nnr

II .'

teou O:> destinos c!c>ssa gmnde cm-
.' lJrêsa, no emprcgo de modernos e

j J11CSlnO rcvoluciouários sistemas de

i' trabalho, eficianternente trot"'" re

,sultados insofiRmáVé'Ís, quc' hojc siio

,. conslatado5
.

por todos quan�õ� m-

I
nhecem a fln:�at1izüção.·

.

.

Ç';u,iado _
!JDt' ;::f"-O c�l>irHtl lÍ!.eJd�l· e

realiz.ador, (f. Dr, llúm':o ,"'[acedo
'-tern �nlpTe{!ndJdo dh'crstls_ 'lingen?
aoS grancJ�'$ ccnjro�' ,dos Estados U-
nídos e da EuronR� no intuiin de
mais aproximar :" relações" 'entre
·"s fir'm�; produtr :"�.s e�tr".!'lgeífa!;
.e o público brasih:fro� Seu'=:> esfor·
ços visam tamberÍl' melhor nda!Jti1r
'�Jla cmpri'sa. eom um eSiud!) l!o�'
'menorizado e consciencioso: de .ca
da setor de trabaÍho: Essas ·viar.<>ni>
do Dr. Hermes 1'1acedQ ,'vilmíin,
sem deixar dúvidZ!S, abrir novo.' ho·
rizontes à orientação do seu traba
lho, visando o máximo. de Perfei
ção em cada setor de ação, �epara
damente, formando, em seu," finhl;

,

um conju'nto harmonioso dé eH-
cU;Llcia e dinamismo.

.'

P'lr" que se possa .apreCiar ':i .de
senvolvimento e.;ó: progres:;v selTI-

· pre crescente de HERMES·M;\CE- I
---------'---.----------------------- ·DO S. A., evidenciemos seu ·.!r·es·

PO IlJ�tllllll c'"a" ei��nt�9l�el�:a!a�;�,lflS 3 os fun-
il· Cionários; hoje são SOQ!

.

I '. '.
'. ze%o�a%t�itl�����S�e '��i::\����, I

CARUARU, Pení,am.buco, .(BãJ.L) - O jornal "A De, at�gindo hoje a ca�a dos. ;)1) 'mi-I'fesa", desta. cidade. publica ri seguinte editorial: - "Ainda 1hoes... .

existem os bem intenCionados que, vão procurar no jornal de I .

O prédi? onde_funciomiva era;

orieptação católica, qualquer coisa que lhes possa encher o slmples, díscreto e alugado. ·.Hoj",
esplrito, trazendo· re;flexões para amadurecer pensamentos I possue a organização 6 p�écJío� pró
m.uítas vezes embotadas uelo' tOTvelinho do mundo. Muitos prios,' onde funcion:,m, equipa:l-ss
são os conceitos que se esboçaln; e, de variados matizes, 1ies- com os mais modernos rec!uisitos

'

ta época efervescente de política, ° jornal de orientação ca- técnicos, as suas diversas Filiôi!; c

tóli.ca, deve silenciar, porque não tem cor política, nem sim- 5ecç'ões, montando sõmentc' o· valo:.-

t
- desses imóveis em m?is "de' 15 mi-·

pa .l.a �,artjdárja?! De maneira nenhuma. Não é o fler católf'o lliões de cruzeiros! ,'.......
que tria do homem, e, com màioria de razão, do homem da No ano de 1944 foÍ' ínal.lgura:iaimprensa a liberdade de esboçar de público os seus conceitos, a primcira filiRl do Interior,.a }<'j_
a Sua maneira clarividente de conceber as coisas. Esta manei.c lia! n 2, na dinâmiCa' cidàde dé
1':1 errônea que muitos a1imei1tain; com relaçao a LEU 10rn,'!l" Ponta'Grossa. Já' em HI4�. ina'U�u- ;

J�leU .,OL'ons·_('ltle�al·lç1·ã(d) aCs(lstol'jl!sCUj'JI.I;pãOI'j' ",-:isivceoln·gce da-, manel�rt� errô!1eat.qd�'e 'ra\'a-se mais uma Filial, II nr.�;:I, J
'. . ., '. .

.'.' ,,�" .
"

.

. epçoes. pO I ,l�as e. par I a-'; no norle paranaense, n". ·agitada I
,:la5. O C2.tohclSmO nap v.el1; despei'sonallzar mn�uem. Este, Londrina. Uni ano depois" \;urgin .

.....e O grande erro de nossos dws�. falta de personalidade· Fala-- a Fili�l de Maririgá. nr., '4; 'e,' ;··!>te
19se muito, escrevecse demais sôbre a falta de carater que está nno, HERMES MACEDO S:A.: cimta

avassalando tôdas .as camadas, mas, o certo é que, assimi.la-se com mais uma ,mOdernissima 'Fili«l
muito POIlCQ,_ OtL quase, nada .. do .. que se lê. Os pai'tidos polí- I na cidade cat?,rinense de_'Biumenau.
tiecs, mvito crúbora façam eTa sua organizacão interna .. um

'

.

A área total ocupadá átu<llmen
trabullro f." equipe p;ma' 'novas ;;õi1quisÚls, êlc'não telu no �Úl- ,te pela emprê�a; §e�eJc'l'�a ':,'0.810 I:
tanto o direito de fazer quem 'quer que seja pensar. Esta' é metros quadrados,

'. !

llm� .

grande pre�-r?gativa do homem: a liberdade. O partido n�' POl". ue:�', ",' r�Jrlnf\' que, s.e !

politICO deve eXistIr para o honlem em funcão do hOluenl . e
d .. oenvolvem

-". �,":vldades ,mullt

não o contrário. Esta inversã-o de' va10res
.

que w'mos r{ão pIas dessa or�l""a�llzaçao, que fcez �onl} ;
"' t d'd 1

'.'

't
.
'.' que aS suas oJas, qucr na nplta,'

5.ome!, .e. :la or em J eo Ogl�!l,.' m<;ts, �Ul as e muitas vez�s, quer no Interior, pelo capricho, se. :
COrl! ,nste�D, no call1,�)o da pratIcahc�, e.que tem levado mUito leção e beleza que 'apresentam. I

regllne[�J a de,l:rocaaa. A den;ocracla, e a forma de governo fossem cognominadas "�S lojas or- !
que malS con01Z con1 as qualJdades, eoro as urerrogativas do gulho da cidade".

.

"élnimal que anda em pé".' E, 'estas prerrogativa::;, muitas e Um dos fatores que muito con

n1l1itas vezes, estão conspuú:adas por úllta de convkçãb." de ,,-orrem para a obtenção de Um su

caráter, de personalidade. Não queremos de maneira nenhu- eisso irrefutável é, sem duvida. a

ma, destruir com estas notas a: disci�)lina partidaria. fator disposição e amplitudc. das ,di\'cl'
cio êxito no trabalho de equipe.; mas, o nosso dever é despon- �as S.CCÇGC5 de V,:ndas. Elelhcntos

1.<11'. no llOmel11 l? valor moral que êlc �em e que, infelizmente, ,ap"eJtad�s " deVIdamente tremn-

mUIÜIS vezes, ve sufocado por nrinCÍPlcs subalternos. .

aos cm "",d::\ set.or eonlnbuem efl- I
O homem, an,tes. de t�do, n?-::meió -de seus semelhantes, de- Clent'".'::�rnte ':,0 dcse�\'oIvi��nt� I

ve ser uma autentica aflrmaçao. da demücracia trazendo com dos. dI _

sos pLnos de "encl] d .. or
•

O seu esfôrço, com o seu trabalho, a sua quot� de sacrifício.
gamzaçao,

que; unida ao contingente dos hbmeús de caráter, é um fator Dispõe, �ind", de uma hem, mon

a mais para soerguer as fôrças que jazem ameaçadas de fene- .

tada Secçao de. Propaganda e de

cer por falta de homens autênticos". : Oflemas modcrnamente aparelha'-
-

das, para assistência especializada
� p ,t;'� ..... �,..R. HOS dIversos ramos de a-

Ú..Jidade; ••& MIP'
ÃfJ.-dlu.I.!JTI, outr(J:'�H.l.tt JftalS de 70

rcvendó'!ctores espalhados 'por tód')
, o ; territario rIo Paraná e de Sta.

I
C:Jtarina, dando assim. maior· c'/'
'p.ansão aos produtos sob a ''Sua dis-

'. lribuição. '. :.
.

A Borg-Vhrner. Íniernational
:.Corporation {' a Philco 'Int'ernatio

':1 nal Ccrpor«Uon têm seus' produ

'l
tos distribuidos, nos Estados do
Paraná e 5tH. Catarina,. através·. da

_'. grande rêde comercial de· 'HERMES

l MACEDO S. A., que se sitúa nes-
·

• l:es setôr-es entre os três ·primeiros
di:;tribuidores do BrasiL Comple-

I' t"ndo a linha de distribuições con-

fiadas a HERMES MACEDO S. A�,

loeuP<Ím lugar' de destaque: . Velas

'Chrunpion; Lonas para freios Grey-

I RoeI.; '05 conceituados produtos
. Gcodyear: amortecedores Houdail-

11€: Oleo Hudson; Bicicletas ·Erlan.

I Hllsqvarná, N.S.U., President e
I PhílIips; Máquinas .de

.

Costura Vi
gorel1i� Necchi� Kayser. "Phoenix,
Helvetia c Bernina: 'eneeradeiras
Citylux e muitos outros:,artigos que
se impõem -indiscutivelmente

.

preferência do público.
E' neste ano de 1952' que HER

..
MES MACEDO S. A. vê ,transcor
rer o seu 20,0 aniversário' de fun ..

'{dação, com orgclho,"porque te,mos
a certeza de' que poucas foram: as

�f' .

'J;!SRCEmA

\
�,Qf.H1\(j UOS ··DL�RIH� 8,ti!'lomADOW

PR(H'RiEDA,!H\" iJA·

SI i\ ... A

...,

A l\ c A O
KedK{}ãl}, Adtml:ntl'açíio I) Oficina,! Eu§; 81.. Faale .:
SUl - FoiH.�· 1092 - Caixa Posta! •. n."

'.

Diretor: MAU R I C I O X A V I Bt a

EXl"EDJENT.. K
AssitiatOl'ail:

ANUAL. ,

SEMESTRAL . • " ; .'. .. . .

N. AVULSO. '.' '. . . _ > • • •

(iI; 1uo,n
crs l>O,OIl

Cr$ 0.51

n�o se elquéç4 ,- ! ! !
....'"'

PA..ltA O.CONCERTO DO SEU RADIO 80' A OFICINAl

.:FU.
GRANDE SORTIMENTO EM VÁLVULAS AMERICA·
NAS E EUROPl!;'AS.

l�E(lAS E AtJESSORIOS, RÁDIOS NOVOS
SERVIÇO RAPIDO POR PREÇO Mo'nICO

,

aua 7 de Botembro. , , ,

BANCO SUL· DO ,BRASil SIA
(FUNDADONO Al'fO DE 1920)

DEPÓSITOS <JUROS ATE' fi%)
TRANSFERENCIAS .'.

COBRANÇAS,
ADMINISTRAÇÃO DE BENS

ALAlVÍEDA RIO'BRANCO, 67/75 - FONE 1068

BAN(O' INDU'SlRIA E, (OME'RCIO DE SAN!A
.

-- Matriz; I T A J A I'
de Fevereiro de 1935

��--. --------------�----�-------------------- -------

labOft'oSa .all'Yli�a�e COmercl'alsa
com ciiverso" C11efes de Sec- xífiá-Io urna fl'Otl. ''de '1f;' camíone-

ções, que dtspansam o máximo es- �"s; para 'maior 'f?cilld?de e rár,i-'
í(1r�o e empenho ncs suas dificch dez das vendas c- entregas das rner

at rtbulçõcs. c!l.dol"ln.-;,- .. JÚ'oJJot'slonando assim'
Cnd:l lÚn:1. das Fili$i.i,;� obedece di- Inníor cOl1)odíd:'ldé aos seus clIcn-:

rctamcnto â ·dircr.;áo de um Geren- t.es.

te Iocat, que mc lhor- controla c Q.. A casa mnntém: ainda cinco vío
rtcnta os dívcrsos setores de ven- j.anto� que percorrem perrnanente
das, quer internos, quer externos nl�!\tc o Interior, não só do Para

uferecendo asslrn urna ln;l!s bem n;i c de Santa Ca tari nn, corno tarn ..

delinc:-fda orrtem g�?r;1l. bérn di) Rio Grande do Sul, todos
O scr-vico dr! vendas. (IOCr na eOI1\ condução 'próprül..

Nl;.friz, quer '''''' Filiais, tom a I1U- <Concilie na 2,.l pg., tétt'l fi)

20 BDOS �B
orgl)nizaçõe� que crinsegulr;Íll rea- da a fjJ'ma com a colaboração dur-í

lizar tanto em tão Pouco ... tempo, Id!da j:!e seus gerentes, pessoas ca

Dizemos pouco tempo, evtdencían- . pacitadas e imediatamente subor

do ã proporção dós feitosyeÍ'dadei- tdinadas
à visão do seu Diretor�Pr(!

ram�nte notáveis que foram con- �i�entc. São êlos: snrs. Manoel Cor
cretlzados. deíro Gomes Neto e Alronso Gotts-
Tendo à frente á figura dinàlll�ca I

child.. geren.tcs gerais: snr. A lhor'to
<1" Dr. Hermes Macedo .. conta am- PereIra FreIxo, g{�r('ntc do Depnr ..

lamento de Rádios e Utilidades,
contando 85te com a nsststêncta do

snr-, José Leal do' A;"laral Jr .. que
também é dirigente da Secção de

Propag.anda: e, finalment.e, o snr .

Vasco Ricm'do Martins, gerente do
Departamento de Pneus c Artigos
lndln:triajs.' Con ín njnctH .n cmpré-

. .

ONDE' ·0 TRI1NSPORtE É VITal' A PRODUçãOn�

o Brasil éstá em

Batalha :da Produção, da qual
o transporte é de importância vitaL

Sim, porque produzir sem transportar não

tem sentido. Agorá; mais do que nunca, em todos

os setores, 'o trabalho precisa ser acelerado, precisa
re�der rriJis. E agora; mais do que nunca, os moto:r'istas

que atuam no transporte pesado, encOntrb.m nos gigantes
TITAN, o apôio de que precisam; S�LO VERDE .TITAN,
o famósó "Pé-de-Galinha", foi construído para o nosso meio,.

pata a� mais árduas estradas existentes no País. É o que

lhe permite garantir o máximo de rendimento e a máxima
.

economia. É o que assegura aos pneus TITAN

lugar de vanguarda na Batalha da Produção.

garante o máximo
de rendimento

nas estradas do Interior

.

�

.' .. ,:._

o TRANSPORTE NO BRASil

.,
..

'

As zonas madeireiras do País - Pa

raná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul - dão à nossa economia,
anualmente, uma média de UJ.!
BILHÃO de cruzeiros. Nessas re

giões, o caminhão é o prineipal,
senão o único melo de transporte.
S:E:LO VERDE TITAN foi construí
do pllra IlS condições de tmblllho

dêssa InlJio, Por isso, SELO VERDE TITAN permanece
por mais tempo na ativa. Por isso, SELO VERDE
TITAN pOde oferecer a máxima durabilidade e resis

tência, pl'oduzindo sempre mais para a riqueza nacional!

AE
agora produzindo mais pneus

pora (1 {roto do Baralha do Proctuçêio

PIRELlI S. A. COMPANHIA INDUSTRIAL BRASILEIRA

Standard
- - - - �-- -_.-- ----_._-------------------------------------

E'
VERIO IODO TEMPO

(OMPRAR O SEU REfRIGE
RADOR NORGE

paz

NO INVERNO
BOM .PARA

ou NO

i
'.

.

Conserva os alimentos em

TEMPERATURA CONTROLADA

pela televjsão
}'or AL NETO

A televisão será a ponte que Unidos· E José Stalin não per
vai unir as nações. transfor- maneccl'Ía muito tempo nlais
ma,jelo-se num fator de apro- no Krcmliú.
xil11aciio internacional que Stalin sabe bem desta ver ..

talvez tCl'luine por eliminar elade. Por isso é que ele não
as guerras. deixa entrarem na Russia jor�
Isto pareee o sonho de aI·' nais, livros, películas cinema�

gum exaltado, dito assim. fria- tográficas e programas de rá
mente. Mas si tu, amigo lei· dia do exterior a menos que
tor, pensares um pouco sobre sejam censurados.
) que significa a televisão i;1- Imagina tu, amigo' leitor;
',ernacional, verás que minha qüc tens um aparelho de te
afirmação não é absurda. !evisào cm casa e o podes li-

.

De início, creio que tu C5- gar parR uma estação italian�:
tãs de acordo comigo si digo Tu vedas aspectos da HaU?,
que a guerra resulta da falta do povo e da vida daquela na�

.de conheCimento mútuo en- I ção. .

tre os povos. I '

Ao mesmo tempo, o tele,..
Não 'há povos bons e PO,'03 I expectador 'italiano poderia

maus. Há povcs bern. governa· I ver coisas e fatos: da vida bra

dos,
o

e povos mal governadoi;. sileira. O i'esultado seria maio�
São os maus governos que ('onhecin1cnto entre nós e .OS

provocam a guerra. Mas o italianos. l'J1aior. conhecinien
mau governo só permanece no to significa maior simpatia,
podel1 si (I povo ignorar que é mais cOlnpreensão, mais ami
um mau governo· No dia .?n1 z.adc,
que o povo tenha uma forma Multipilcando-se os casos,
ãe fazer comparações enü't_! os isto é, si em vez de ser apenas
governos, entre a forma d2 vi- a Italia e o Brasil, a televisão
da nas diferentes nações, nes- ligar todos os principais pai�
se dia os maus governos caÍ- ses do mundo entre si, o resut
rão. lado será a anii:i:.ade interna-
Vamos supor, por exemplo. cionaI, a cooperação entre as

que o russo pudesse ver como nações. Em palavra, o resulta
é a vida nos Estados Unidos. do será a paz.

. .

° povo russo imediatamente Com estas considerações de
faria a comparação entre a uma 'clareza imeridiana. não
própria miséria, a falta de li- quero dizer, amigo leitor, qlie
berdade na Russia, e a rique- I a, era da paz pela televisão es-
za e a liberdade dos EstadOiS (Conclui na. '!.a. pá;. letra. H)

protegendo a sàitde no

,inverno e no verão!

(AlARINA s. A.

EmJereço Tclcg "INCO"
.' . Cr$ 22.500.000,00

27.500.000,00
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ia)
luminosa para as

claras c melhor com as !ce-
res claras e os tecidos de

.seus vestidos leves,
Se faz parte de seus

bítos passar os fins, de' se-.
mana na praia, então os'
.cuidados com sua ,:péle e"

cabelos devem ser rcdobra-'
'dos,

Você não pode permitir,
'1uc os dois de alegria [un-,
ti) act mar, prejudiquem sua.

,fumaça 'excessivq �ndKa 'JIU�., v. gasta demais

'�, :ainda .... desgasta seu (urro!

em gasolina e lubrificante

Significa qu'e V. deve .tomar precauções COl1�

tril' um deÍeito gÍie" pode'agravar-se!' Não
espere :máis', -Lerrrbre-se de que é melhor -

e mais econômico .,. p7'evehi7', Hoje mesmo

_ -agora, se :possível. - traga seu carro ou

caminhão ao nosso .Servíço Preventivo

FOJ;'d •• , e poupe maiores despesas.

Veia só as

ltVO
"0

1. v, descobre as falhas e as corrige
em tempo, antes quo. elos' se
agravem,

2. O custo do serviço é menor,
quando () censêrte é pequena,

SI
I

3. Previne oddenles, porque e!imi!'!�
sues causas,

4. Mantém o corro rodcndo, pois ê
{:omo êle é útil.

5. Evita ti substituição de peças,
conluntos de grande custo.

Rev�nd�dcH·e" n��tº dd�ul� t

C:,�;ia do Amer:i.cano S...Ato

II Feridas. Esplnhu. Mau- li
I chas, Ulcerai! e BéumatlB· II
li mo. II
" ELIXm DE NOGIJElBA II
II Gl'an,de Depul'stbo "1'II do 8an,lIf1 I

bOENÇ�S NER90SA.S'·E
tendo o cuidado. de não car-

1:e�ar muito em redor da unha
p�)l� C!8 retoques sedam mais

_......- ......;._ ....
diflcels. Procure aplicar o es-

1.1"6 iA''A.'. .A., "" '(",.1 'M' ,

l' m.a!�.. em poucas pínceladas.
A V:K � .• ,.E r�pldamente, para não ficar

PAO QUME � TO.. comI?manchas e sáliencias

A
.

,

I
-::) -- Faça os retoques, ti-,n HORA ranao c: esmalto que por aca-

OFERECE-LHE. . 5,�J esteja manchando a ponta
P A N I F I C A D O;_ A aos dedos ou o bordo de unha

TO,E 'N J.E
. S

ut iltzàndo o bastãozinho co�
um'pedacínho de algodão) en-

" Rua'·15'de .Novembro rolado na ponta de mesmo e

CClmpleta. 'l!'luiedadll de 'pllelÍ rnolhado em acetona.
't!1t1l!'lUlll & ·espeNa!Il, fabrica.- Se você não tem prática,
'(lo, ll"r ·!·roceSlS08 modern!!lI na aplicação do esmalte. <1-

'E�'P��"TE tJMA ,con�elhamo-Ia a não fazer a

VEZ ..,:g \f;OM�' meia-lua. pois; só quando es

ta (! bem feita ,e bem jgual emSEMPB. , bdas as unhas é que o u nha
Iho fica perfeito.

cala de Saúde Nossa, SeDbo�a da ,a....1a

AS3IS'l'ENciA ME'IlIC A PERMANE�TE A CARGO DE ESPECL4.LISTAS
.

___......;... ABERTA AOS ME'DICOS EXTERNOS

U F

0," .:'.-
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Pessoas que iá ad
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I
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!1!- @
-

1(lram ter nos I ao - Jardim ,Sôn Bárbara
198 pessoas de grande visão para os, bons negocíos, la

adquiriram terrenos no JARDIM SANTA BÁRBARA � o
,-'

.
,

IlOVO bairro de Cnrítíba l Comerciantes, industriais. ibanquei-
1'05, capitalistas e chefes de família, compõem a lista dos

primeiros compradores. ELES sabem que a�,compl'a_ de terre-

_

nos no JARDIM _ SANTA BARBARA é um vantajoso negocio,
pois, esse novo bairro' Iíca a apenas 10 minutús"!la Praça
Tiradentes, o que significa valorlsação certa e, rá:-Pida/ Veia a

'. t" ...�, � �

lista. que publicamos ao lado e siga o exemplo de outros

que também enxergam lQ1_lIJc. Adquira um ou mais lotes

no JARDIM SANTA BARBARA.- seja para construir sua casa

própria ou para revender depois COJU grande lucro!

QUATRO MODALIDADES DE PAGAMENTO

PARA FACII.ITAR A SUA COMPRA!

A SAle lhe oferece - quatro modalidailes de

pagamento, para que Y. compre o s�:u �tÚ-':'
rena no .JARDIJl SANTA BARBARA (J pUf/UI?
da maneira que lhe seja mais conveniente!

- J

o Vfllºri�açfi@ rgpldg S SS!jYHJI devido t! �rande
proximidcH:fe

.

do l;eÍ'!frQ.

Ag�uJ' ,y� � �,ªgotQS em todos O� lotes, seb 9mf3!'!�i!:f
. eentratuel e execYhulos por conta dg SAle,

�.' Titulo de Senefido Espeded geHf:mfíndo aos Iter

� .deiros do comprador plena quitação do tfHre!'!ol no ca!o

de fgfec:im�nto�do prestamiSta.

Pi@i�fº g�.atuifo p�H'a' os' compr!;!d�re� :tlue_ .ldeseit1=
r�m (;o!U;Jmir: im$diafgm�mte.

,

_,.-'

lnfonnu)@ss, vsndulj e re�.erVffS de O:;I)JJ.

duçi:io' tumbem na Agenda do 1f!t!%.
�u.a 15 � cf_e, Novembrot 585 1els. : .

2212 .

e 2�J3.

AIC/INES, Max S.
ARAUJO,- Geremia. C. ds
A.NTONIO. Elias
llACC IO, Domingos .�,

BARRETO NETO, Eutlehlun»
RASTOS, Paulo Gabqrdo
RAUER, -_JoiJ.o Carlos ]-lNlllllJr.
RAUER, MarifL A. Hirm ...r

RERCIlT, Agma Wcrn. ... r
RETTONi, Meris
)'U1DESTEiN, 'Art. ••
IJQJUOi Dr. .Leonida» L.

J;10TT,Ô: )r;, ,J;le}i liguiar
BOVO, AttiJio

- .

BRUivETTI; "Antonio
BUHR, Cluirlote Meyer

'C4JfARA �� ci�: Lt.q.a.) pa8tão
C!1MPOS Jr.;_ Dr. Fortunato
CARBON!1R, Atili�'

".

CARNEIRO, Aníbal Bond
CARVALHO, Gercino F.
CASTRO, J. Acylim -II'

CHAJJfI}CKI, Dr. 8a",;'.-'
CORREA, João LU;I:; .le S.
COSTA, Jciiro Cortes
COSTA, Augusto Ferreira da
CUNHA, Dr. GaBtãa Pereira da

DARCANCRY, JoJre
DENKER, Sotiia Maria
DLUHOSCH, Henrique
DOMA,NSKI, Cecilia A.
DRIESSli:N, Arthur Lui»
DRIESSEN, Carlos Leopoldo

EGC, Raymundo
ECC, Dr. Daniel
BGC, Arthúr Acastro
EGAS, Eny Brown
ESSENFELDER, Helio J.

FAI1', Robert-W.
FERREIRA, Woldemira F. ,

FONTENELE. .Plâcido Sanfor
FONSECA, Sérgio Osorio da
FRANCO. Armando de
FRANZO!, Heliodoro
FEIJÓ F.O. Dr. Alvaro
FEIJÓ, B�lbina Slleo

(;ALPERIN, Sulomão
GLASER,_A.fonso R!!Uat9
GLASER, Gil Reinaldo
GOMM, Percival Corfe
GO_�IES. Nataniei de j[.
GOMES.. _Adenwr Paulo
GOMES,

-

Manoel
GUELlIIAlII, Isaac
GUIMARÃ.ES, Fernando R.

HATSCIIBACH. Rodolfo lnfanto
HENRIQUES, Jo;;é Simõell

IHA, Maludto:'
IWERSEN, Dr.' Raul

JARDIM, Ary de SOUtla

KJlAUSE,--Hary. Erich
KLTtCHGASSNER. Bsrne.ul!'

LEINDECKER� Nel!tor
LEISNER, 'CQrlol! Wem"
LUHM. KaTI.H.

LUZ, H"rcilio A. -sl«

�ÚCH;{D_O, Rubin
ftfA,GdGN.!> 8i11';0 Paul»
M.A.RANH,40 r», Dr. Jo�i
MAjtcoLA� EI,!dide3
MARTINS, N�o

_

MARTINS. JaMr
ME1"lm, 'Cerda ElcOflOTIJ
MEiSTER.' Dr. Rube�
MEHRY. Dr. Jose
lItESQlJlTA. Abel Silveira
MBSCHIA1'l. Armando
MIRÓ, 'Jflir
MUFFONE, Dr. Luigi

'OLIVEIRA, Lu;" Carlos de

I�ACIIECO, Rolando Clwlú
PAROL/N, Milton , ,

l'ENTEADO, Vlniciueel« O.
l'E1VTEADO. Benedito �fqrconde3
P/A1VOWSKI. Ciülherme

-

PIERRl, Lccticio C.
PIERRI, Maria A. Côwara-:,
l>lERRI, Dr. Osmar

-

I':fNKEL, Rcbec1.a
PINTO, AdaMr Caetano -

PIRES, Guilherme !Jraga de Abr�u
POZZQLI, Luiza Berti

-

'prJi{f;IESE .Tr., Carlos

R . .fBE, Ja".
RlB.4S, Euclides N.
IUBEIRO, Gabriel J'eiga
ROSAS, Ernuni. Batista
ROSENSTOCK, Romeu M.

. IUlib'H, Eurico Lui:;-
'.� ,I '! � t. � r"' Si' -i" ••• ,r .

�

SitBAlT'FELLA. Dr. ·lwfJU
.StJ,POlA, :Cid

.

SAROIA, América da COllta
SAiJ,4f;OFF; Aran.
.sAU)lILiO� .lJfiguel
S)J.N1:0S, GUber.tô. E. - MIJ

.

SEll'ERT,' Lotário
SCillFFER, IS9.ac

.
_

_$_�Hr.EN, �Er,if;k, ,41f'�(mder .. '

$mRflII)Q, §},wta_r.õ - �

}-'ifl;,-V4. lJi."Claiul1,o M. I_-UYl)la·
SILJ'A, .pr; .;bff!r!'�o.lbw. L; - de l'.

_StL�M•. lI.fJ1.riqf!e :M. ,�b9üt
SlNGER-, Carolina
STO!U. liioge1J.eB d_e . "

SO�]ZA;·Antonio· Peixuto . de
:HJlIv.lJ�lfl'. ·Dr.'Carltls :�:{!!X
!!fº1(El.RA. �Cdest.ino >Me.n�$in:
1:AL�lliVI.cDr•. 'f;rlmundtl
1'ElXElRA. Teodoro R.
T1E�,A.i\'N. CIiÍó
TmrQ, .Jti& iChfJgttfJ

VALENTE;' J�Üo
-

JI-ÃZ. 'IIr, llq,uí
.

JfEl-O$_O, -_,_Wilson:C�raldti'
. VIEIRA, .José F'er!U1�tde3.
�ll!P_ �lio . .

ZIPi! !'1rt,in..
ZitRONEI\71LATT. llel'ttattli:f'

, ;' -'" 1 �� .'

WIl'lKENS. lfilly
.

Wl'{TKE, l-aurO.ds - Almeidm

,.'

1
- - �- � =

-

-

� - - - - � � �.:- � � .

��

� ...=.,-
�

, --� �
_I GRATaS -,7..

,'o! '.

•

. ,. . ,,1

I DevóIYa-.l)--� :estll! étiijQí1', pqr� , r.e_ceb�!'! . �e�J comprq}nisso,. - :"

um to./og-- r/ustrado confendo ,móiofês: inFormações - $Obrê (J I
JARÓiN .•;ANTA' .BÁR.BARA.

.

. .

.': o".' .
.

- .1
Nome-.-: �.-� ._

- -

.. -- �:�.
-

.-:_� .. -, �_'-:"'�"" .j
Endafeço . ti $ "" •• " " • I; • , • ,J ,',. •••••••• " • "". III ,. e

_ I
,..;>í "".�, ANA ':

- - - _; _,.- ;_- ....... ""F_- ==_,

SO·CIEDAD'E IINÔNIMI I,
_ "

CAPITAL: CR$ <l�.Qpº:qQO,OO
Ruq Dr. Muriél, 739" 2.0 andar - Tel.; 3423 - End. TelegráfiCó: "SAICOMII - Curitiba ';Parand

HORARIO CORRIOO DAS B �s 18 HOAAS

I
1 _

....... l..-. __ ._

-e e... ,

,� .
-

"

..

O chefe da delegação, sr-

Eduardo Vitor Cabral, per
maneceu na C-apitai dos'
pampas, onde, natural
mente, assistirá- OS prélios
restantes, retornando na

I

oUiir.n& e . juiz �ara' o ;cfássi�
falmeiras . E. �. xl lmiw,i.Go

J.G:;Üio pr§JieamIClllr! c:;c;:,"' Lucas oe GqnlÍllho; Lázaro,
bIt);' i 05 r(1)Júnlos do I_'al� Adtd_bcrto c' Darci ou Ná-
'!neh'a�, -e Olímpico,' que gel; Luizlnho, Augusto,
pre,porriC'llMao 110j� à :taro Bêrtoli; Sadinha II e Zi'çú
lc M ncssó púlbltco outro O L I lU. P I C O : J ...auge,

'clássIco monUlnrc�ntal) neste' .l\:duci c Aréclo; Jalmoc Ie-

1)l-;mcil�o turno do campco-
_.

Gastão; Jonas, N�ro'
na{(, 'da Liga Blumcnancn- Carvalho, C!!rl',éil� c,

:;i; de 'Futeból, (lU::: ora está_
',e téulizanc1d. Sél-]VO mu-

de últimn h('1'<I, iJj- ;luiz.-, fqi .e:;colhi'.1o

esmeraldino c alvi- acordo o sr.

o grilmado da AJa- dos San-

incd il Duque de- Caxias
.. -I:?eparta-

COii-l as seguintes constitui- -:'�;c'írt{) dó' A'i;bitro!:i da Li�a
ções, .

c
I J51umenauct;se <1; Fl�tebo1.

_

.. 1?,ALMEIRAS: Juca, De i utell Laperm vg ,.,'
__ .:,

. Estréia�as novas camisas uM· Yer�es
:

.

Os:craques. palmeirenses; ·1
fecdon.adàs� �e cor vel:de

,logo mais à tarde, contra o escl.u:·a.· calçoes. e melas

G
'

-

�
E t- o Olqlllpl' - brancas. COIU bsbls verdes

remlO
-

spor IV ,

t'
-

1 primoira I e brancas na paIte supe-
cOr ves lrao pe a �'.

vez o noiVO uniforme ad- nor.

_qiüpido" recentemente em

São Pàulo, (} qual consta

\ �e
camisas muito �m_cOJ�:

-

o

�ENDA -�EST;DIARIO
o,

I NA ENGRAXATARIA
PONTO cmc

-��--------------------------------------------------------------------------------------------------------�"��.--------------------------------------------
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•

lDado ganho de �a"sa Perdura no espirito público de Blumenau a
ã reclamaçao de. ,.,

d f t" d C I'
..

S AGuilherme fritzke Impressao OS es eloS aO O eglO , n
COMO TRANSCORRERAM A S SOLENIDADES REALIZAI> '\.8 EM PRINCIPIOS

l'ORTO ALEGH,E, '7 (Ag. zagcm Industrial, respectiva-, OUTUBRO
Nac.) - O Tribunal Regional mente recorrente e recorrido, Mnda repercutem ás comemora- I vens, já tônas butízadas, constituiu l'l.Il pa�sado da �Olégi�,: i'�r f�.
do Trabalho, sob a presiden- por unanimidade de, votos. o cões do 75.u auíversar!o de funda- ,para os blumcnauensc�' uma 'prova prorertu substauctoso ntscurso I> sr.

,ia dI) dr. Jorge Surreaux, Tribunal reformou a sentença eão do COlégio Santo Antonio dcs- a mais da ampliturle de ação euu- . Governador do,E,.tado, sr. Jrillcu

lulgou hoje, além de outros da Justiça elo Trabalho, elU 'rI d li li d':I t canva c moralizadora. dos nene- \Dornhausen, pos.t!\ando em termos
� - ta

_

Cl a c, rea za. as nos las,
méritos l'aclrcs Franciscanos, nos os mais sinceros e comoventes, o

'1rOüeSSOs, recursos ordinártos primeira ínstancía, para julgar "J ,de outubro 00 corrente ano.
vários pontos <lo vasto terrrtorto benéfico trabalh!J educativo do Co-

de Juntas e Juizados de Di-I ímnroeedenté a reclamação. Foram abertos ÓS festejos jubila- nacional,
.

légio, nOS 75 anos de sua existência.

,eitc� �o. Rio Grande do Sul, t:0i relator Q Juiz �jalma Ca�- res. n.:: noite de sexta-feira, dia Jamais (J Teatro Cartos Gomes _ O Sr, Goyernador do Estado assistiu

',;; d.lSSl�hos. procédentes de I ttlho l\la,:,a c revisor O: �U!Z I de outubro, com a apresentação lotado, já, uma hora antes do inicio em pessoa R toüos os atos d:,S ma"

'I�H'la?lOll�hs c. Bltl.ffi,:nau, o, Bruno Ltnck, com a r.e'V1sao de haífados tft!icos japoneses, por i do espctacuto _ viu-se tão con- :I e 1,_ dando assím expr,�.:ao ma

)l'lme'l'O mstrnHlo. e. J�\gado II tlo Pr(}ellra(��r da JustIça da! um grupo de jovens ntpe-brasitei- 'corrido i:OIDII nessa noite, rranquea- nifcsta: de apreço ao Calepo Santo
lob, Junta tle ConCdl�çal> c.(} Q�lj1rta ROipao, dr- Delmar ras de Bah1;os, no E. de S. Paulo,; do �lle fora, indistintamente, ao Ant?U1o.. .

_,sejrundo :',leio respectivo JUIZ i DIO!!;o. onde 'os RIt. PI'. 'Francisca nos tU- plllJI1CO cm geral c sendo grande ' ,A s li 1", II;>. nurte, leve 1U".,,1'
ie Híreito· 1'[a l'ef'Yama(;ão 0-' No dísstdío de Blumcnau, dgcm um fIos vartos c�ni.r,," de a. curiosidade em toruo dc tão inédi a tmpnncnta "marche aux, flam-

"
+unda dessa Capital, em que em que são pal1.cs a Granja care qu.cse manttüos pela lr;fcj;t lIOS ta quão }:lCregrina manifestação de 'bcanx", executada pelo� �lunos ue

'iiI> llal:tes Pedro Rocha e (), Três Figue;ras e Guilherme riuctr-os de colonização nipônico da- 'arte, lf)dos' os cursos do ColcgIo, empu-

S
..
N' 1 d A r; (Conclui na � ... , I t C) I E rtad A

' d dessas jo -i F. act e foi da. mals pura e genui- nllantIo tochas acesas, c encabeça-
""A'" "'INDICAIS crvrço aciona C prenur- , z ,a I):!�· era uuere '5 O. vrn R ,d.

-

'na': o que ';os'ap;e;cnto� O elenco fIos Pela. lJa.nda de música do Z3
t{lo do SuL!; r Corrvso.) --

uessas j'lVNiS liimples e modestas, n.1.- }o'lOi uma vCflladeira onda de
Estilo éHlU!i!:iadas para o dia

C O cI D
''lue, por sua, -caudura, couqutsta- luz.:1. hanhar '" ltna Quinze de No-

n de dczcrnbrn prrlxinlfl vin-

Om ,. s s O'"e s rgan'·ZB oras a
ram os corações blumC1l3,UClISC'. 1',,1 vcmuro, desde" Alameda. Rio Dran

douro as plpiçõe;.; pari.! fi Shl- vez não ff!��C Q f!ue certo grupo cu �té fJ Teatro C�rlvs Gomes. Che-
dicato dos Cunduí orcs Auto- tinha esperado; mas com". então, gand" ;, rrcnte da escadaria da

nomes do Veículos Roduv iá- iria um colégio de padres apresentar Igre.ia. Matriz, nn cuja sacada 1SE !Ou

rios ele Rio do Sul.

E D fJ D J
-

b
oficialmente, um "I:mllct" munda-I cl)ntravam. as autorida�es, est.acou,

Podemos ôdiantar aos lei-
II - .'

no?! o préstito, e,�toando yarios eaut�".
torC's quc já f�i devidamcp'e Xp.oslçao O "go e oaça a .Por su:t naturen, o bailado ori-: (Nesta OCa5U\O, _tamucm. proferlll

registrada a chaDa en�abe�;-.. ginal c linguagem mímica, nada elOqUente, a.locuçao o aluno 'Valdll-

da Delo conhccido . "
_

""us. llltcrprcl:> o cent;meuto 1m- nllro, �orml do 3.0 �no d� clIrs"
, O pr�flSSIO O Servi(�o de Exnans;;io do �;aquim T. Gucrreir::-, Luiz iilhan, Arnaldo da Nova. dr· mano á face da natureza e tios �·e"T'f·c". �" ...l""rlO "o5 sentimentos

i1�1 do volante sr. DIOnisio
T' b

-. -

I ' . '.. E t N II ,.:: 'qodri.!l',cS r'c Olt"fCl'!'a, vários f·tos da vida" estiliza!!? Jlc- de res"onsabilh'lade (los moços, fre'p ngo rccc cu C0ll1Ul11CaçaO {C ,JI,UJllUld. 'rnes Q Cze 0, "'c.� u _

� ,.
IS'l.

qu'e foram escolhidas as se- Ago;.;tinbo lVlignoni. B.'l1o A- Geraldo Thomaz, Francisco Iv, movimentos do corpo, mas c'pe- te ;;'05 cruciante" problemas da 1\0-

Associa(,os (Ie Blumenau, t:uinies comissões paro a 01'- n�nh8rdl c Irmão Nilo CeIes- San_Li,ni, Vítor Hug, Francisco cialmeute, aos braços c aas mãos, ra !>rescntc.
Ga"par It�)'al' La}'cs Indal'aI .

C I l' C
• Não insluua, mas imita, l'ara aprc- l'"pús préslJto, rcalizou-se, :noc. " cI. . c" , p-''1ni7:'lcão da Primeira Exposi ino: omissão de festejos: dr .. Lindncr e Brasí 10 orrea;

Ituporanga. Taió e Rio do ,. 'l<' I d 1 1(" c' d t clá-lo, supõe-se certo gosto apura,lo (Conclui na Z.a pág. letra
, ção Estadual de Trigo, c:rta- 3.ogcr1o � agunc es, r. Pau o �rmissâo de .l.l11anças: epu a-

para comprcendm: a significaçãoI Sul deYel'ão €'.�colher. os cem,
te a realizar-se em Joaçab1. Ralll Kroeff. Luiz Sabino Pa- l do Oscar da Nova. deputado profunda, das coisas simples.

! ponentes da primeira direto- Santa Catarina. no período de 'udc, dr. Norino Rótulo, dr. i RC.l1anJ' -Mas"ignan, Attilio Elevada nota artística dessa, noiteria do Sindicato dos Conduto- 7 a 14 de dezembro pl'óximo: Os'w:1ldo Bt'7.CITa e .tte. Nere- Paanonr-0lJi Reinaldo Baller- constituíam ainda as peças de mu
res Autonomos de Veículos Comissão diretora: Prefeito v Neves; Comissão de "stan- :l1unn, Domingos Bonato, Ger- sica classica executadas aO piano

'I R��9viários oe Rio do Sul,. José Waldomiro Silva, profcs- Js": dr. Paulo Kummel, dr. I mano Paludo. Eitel Brenner por Frei Ricardo Hagemann, O. F.I�o logo tenhamos c0I?-hecl- SOl' Antônic Lucio. Abílio Ma- -11'_,, __ .,... L!, ��. Hermílio Quin- e Ue. Félix Klotz· M., conceituado musico formado

,,,el:to dc outras ch�pas mfor- chado. agronomo Gennano G. .. - - _ - - - - - - - - - pelo conservatorio de musica de

I malemos nossos leitores, de Almeida Faria c agrnno-

I"
..

I
Calunia, na Alemauha, c, atualmcn

]'
RIO DO SUL, 8 (Do

cor-,.
:-.

e ençao' esp 18
te, guardiâo (superior) do Convcn- ---

- �'reso�ndente) - Afim de tra- mo Jose .S�ares Brandao FI-
to de São Francisco em Sâo Pan-' REUNIAO DOS EXATORrStar' ele aS'lIl1ios de jntere�se lho; ,C.omI3S�? '�:'7pr01J�;ga�da: lu. B seriamos injustos, não IlUisés-1 '

,' ...

I ela entidad � ouc presick, se- Reger,lO Gu dC� 1 c ... LUIZ d�C- semos dar c merecido relevo ao FEDtRAIt' DI: SAt,"U
1 guiu Iléll'a O Rio dé Janeiro. o ICh:

Fllho, Jose Esteves .. en::s-

O 11l1liC laa 1l1lis
'garboso orfeão do COlégio, que exe· !;;.J &.; ��·�A

sr· Alfredo João Krieek. pre- seHls. de. Joac,aba, . Vlde!la. par OS cutllu, nos intervalos, vários numc-

sidente da ACIRS. Co.nc�rdla � C.r:apee�; �, 10r- ros de canto polifoníco, sob a dil'C- (AIA.RINA
I Na Caoital da República o

l1alS COrrE'lO dOeste, Cru- ";;'0, de seu professor Frei Raul Bunu -

AI' d' T
- Ir' 1 d I S I" E "

10
- F. M.

,n'. fre O "oao �nec { eve- zeiro do 11 ,",Jo1':1,,1 de Vi- RIO, 8 IMericl. ) - o jepula(�!> cuja puruçao .!oncr.rrel'am, ' ,'rIsa.
, .

n\ pleitear. dos poderes da U- deira·'. "Jornal de Cacador" e Lucia Bittcncoul't apresentou pro-I _ Tornaln-se aS vitimas prei",- .NO dl� ,4 de, o";tubro. fest�
..

't t I f I 'O"" ., C
. -

1
.

t d
' . -

'd d
. .

1
- Sao FranCISco, lUclIto fundadormao. o "prOVei atnen o c a u- 10' ,enl:'}o; Olnls!'ao (C I' Je o e lei que %segura pnsao C�- ,rI a5 e seViC'" e (a perversao �e-

O I F' f' 1'" d io' Exatores F�deral's "O Esta-t U· S lt P'l- -.

d d'
.. - I " � nem ranCiseaua, OI cec.,.la alc s ,< co ,.

ura
•

sina a o I ao:.. .' I r�:e_,?�.a'] e no�"e agem:
.. �'. i ��C)al .'105 3er��dOI',C� .da Poh""1 C�- �:,':,I, ,(�en';:nd� Q ,C",,',·cre.

-

,lJ1":'" !
na i!{reja matriz, solene missa pon-

I
do de Santa Catarina, deverá

.

Le\,ando Ulll !ne.moll�l �'''-' Biao>lllo .Celest1l10 de Ollvel-
�
\1" p�>::l'r()gat." ,a lU;;lda pelo mlI-1 :,C7.,0 ""h,dos '. "le. lou""drJ" ptl" ltíficial, em ação rIe graças, oficiada Iter lugar a ltl'do corrente, do-slllado pelo comercIO e lnclu�- ";'. Ores,,,, B:::nato, Carlos I g(l '�"", do C(\dl�o do Pl..�ceci5o Pe- JustIça - em estado de completo por S. Excia. Revma Dom Frei .

g _,o d (} na Ca�l'tal' do',' d t .'- P , '0 Z' El \T 1 M' " ..

t I mln o ,111 our , "'>na es a leglao, o ;-<:'SI f'D- �llnmer
..

'v poso, eSfllll-lnnl. que especlflca as pessoa, 'lUC aruqU1!ameno mora. lnocencio Engelke, O,F.l\L, hispo E tad reunião bienal dos
I
te da ACIRS provara a ;:>1'e- ta, dr. AntonIO Nunes Varela. ,a ela tem direito, quand'J ,mjeitzs Mais �r!iante, ,depois de tec!f'mnr de Campanhl', (Sul de Minas), ex-I

s

t ? ' faederal'S catarl'n"n"e-- 'd d d II I "

1 ,T l' l' � ,. , -

r .. exa 01 es "'-"'" .,
! lncute nece"Sl a c o 111e !or I Le0111(""

1\ nn" h"-'l """n_ a ),rl>ao ante,; de condcn3çao de- a prot<"çao do Es.t.�(jo p�r� o po ,. aluno r, nc,t. qualIdade, couvIda-
. fc·t 1 leição da �1 'aI aproveitamento do conheeldc, "1,, dr, Theobaldo V. Pican- finitivn. cia! pr.,so 1>,,1'" de jul�amento d", rio de hf'1lT't do Colé:;io. I ��q:t e .

,I o (e ;egerá os d��i-=.����:::��::::��:::�:::::�:;::.�::::�����:::,,:::����=�..:S::a::l::.:t..:0:c_:P:....::il:.::ã:.:o:..:,�_ ço, dr. Miguel Russowski. Na just,fi<,��iio do .oToic�". ""licn- fOn'tivo, salienta: :\' 12.10 rc;t.!izou·se no refeitor'o I 11' ;;_l'1a que
t'd I d l'- - ---_, _. - la ro repre3e,,1 anl e trah"lhista " ()_ I do C�'légio, o gran<le almuço de nos e sua en 1 ac e c c as-

,11-' - - NIvelar nf\ 111CSnlH enxo\'i:.:t C'9nfraternizaçãn dos ex-alunos, 0- se.

,.Ji, I pinião de Eôpinola Filho, "Ql:;unilO
"é! ll'-'(ei!l"!,cs c o po[;ci-I, deb:,Jn- fr.recido às :wlorida<lcs e p ..<>fcs�o-! Conforme nosso infornlantq

-"_ a 'lu;.;1 11 numeração fe'l'a p�Jo C';-
do este cnlTe�ue " f�nh", e no d.::;· res. e do q"," I participaram mais' dita reunião terá iniciQ às 10

i helo disFO�ilivo "n50 é laxaliva", "eito dnqueles, é um �10 injuó'to de duzentas pessoas. j\" sobremesa, horas da lnanhã, seguindo-se; p"l'mitindo � c<iuip"raçfio de outras
do pon!" de vist" social e rC:Jr')- f <'eram uso da pala,vra vários ora- após um allnoço de confrater-

!'<;:,"""", por Imrid",je aç 'tlolh·". "[wel do ponto de vista humaw'. CCID referendas elogiosas nização da classe.
I Dc�.::a nPlnin�t no cnt�!lto -1i�BC�1tc
. nrl.1:-�(,U GarCIa.

I Depoi.;;: dR nnuUse do l.Húl,lL'lUa â
t luz r!"u; rc.6l''')� de Dircito1 o sr. Ln
,

cio Bil�nco\1rt ju:..:tificQU ? S.U.:1 ir,{ ..

; eh Uva' ,s" licnlf\ndo que os s.crvjtifJ"
; r',' d_� policia. quando levados ,.,
� "pri:-;âo Cl'lJ1Unl". ficnnl à ln,,�J:c�

I da \·in�fl.n(·:l. dos criminosos, cuj:-t
captura �::� ,:nun efetuado- ou ...,ara

I

Gonfecçào

c S e de
ESartllos
tjnísslD10s
da

"DISTINCTJI"

são distrib_!lidas pela \

Casa A �!J

Camisas � Cuecas Pijamas

Capas., Ternos ... Blusões, elc.

- ; -. -

'''' cUnie?, p�.rti('uhr, por meio da
i.drazida de �cido nicotinico� ou

�ja. o Oitubim, da Sehering. A

'o�c empregada foi de « mUigra
.�" por quilo de peso do c1oente.

(> froli1mento. P"n1 melhor es

""matl?nção, foi dividido cm: a)
ritcl'io elinico; bl Cl'itCrlO labora
orjaI: c c) crilerio radiologico.
)" d.::>dOs !or:1n1 colhidos entre um

:= doi" meses de tr�t:?'.mento, sendo
lUC todos os dO''lltes no inicio d"

mesmo "pl'esentavmn resultado po

;itiv� de bacilos de Koch no exa-

Tuberculose Pul

\'I,::NIl., !>E::,,'1'f<. f'H,<\IUO
-;-. A !'::' f;n '\ X ,,\'1',\ RI;',>

I'OI'<TO 1':;1('
•.. com suas atrações mundial.
mente famosas - grandes centros

balneários, cassinos, ''boites'' res
plandecentes, bailes de gala, "al�
lets", concertos no bosque, com
petições esportivas, festas de Car
naval. "Semana Criolla" - que
fazem do Uruguay, para o tU4

� ris�a, um ,recamo maravilhoso
-�����!A..e ll1Csqueclvcl.

Ao brasileiro, principalmente, identifi
cado com os nobres anseios do P04
vo irmão, cujo progresso é motivo de
orgulho para tôda a América, uma es

tadia na bela pátria de Artigas significa
tôdas áS vantagens' de uma fuga ao

quotidiano, sem esquecer o encanto de
um idioma diferente, mas que se en

tende com facilidade.

I

iA Hiclrdzida -S�-""-A-utonomid Na
I

I(ura Da
Tao. i; (l\if'drLI - - A hicJraT.idi! trill(8 f' tn:�� tratado� conl ti In

do fwido nlct"J{iJljcu. droga cuja dc:;- I rh'a:t.irln, qulnz(! flpre�cntara{n dr.!�
coherL;l trf)uxe lHntês� e:-:.peranças! poi::; do lr·,tilIl1cnto rC5ultn:oO nc

no conlbatc à tuberculose. c ii qual gntivo p:Jr:l JnIcHos de Koch no

! n pri!ldpio, chegaram-se a atrl- ('�carro. r�� associ:t.ção do Dit�l
buir efeitos quase milagrosos. sc- bim (hidr".zid:t), com 2 di-hidro

I "-fundo os estudos I;;: observações que estreptomicina, em seis casos dos
.

vêm sendo rcaliz?,dos pelos tisio- trinta e três estud",dos, quatro
logistas, não vem ainda justifiear
o abandono dos tratamentos já
consagrados na 1ltta contra aquela

I
:crrivcl molc.;tia. A hidrazJda, se

g-und" rch!torio que vcm de ser a

prc�enfado pelo tisiologista Wil-

I
son Aranha, em uma reunião elo jCentro de Estudos Medicos e So- i
dais do IPASE, cm tornO de ob- I

servações eoIhidClS, em trinta e três
casos lratados' com aquela nova

droga. é, uma grande arma na lu
in contra ii tuberculose, pOÍs gc
I'alm(mtc melhora o estndo do doen

te bdlibndo ao medico acampa- i
nha, C nvJlhor comhater a moles- I' Flllal: ,Curitiba, R, C. de Car�

� tia. Todavia, ela não teul autono- ".ralho, 126.

I mia n?, cÚra do doente. Repr. BLUMENAU, ."'rno

No seU tn,balho, o tisioIOJ'(Í"tn J.oux, Rua XV No•• n. 1306

'\'ilson Aranha relatou o trata.

('lcnto de 33 doentes do Ambula- .
orio de Tisiologi? do IPASE e da _

..

MOTORES ,DIESEl
GRUPOS ELETRICOS

P E ç A S
MECANI(A ALfA

tmnhr:ll:\ nprcscntarHt\-' r��ultatlo f.

negativo no eX:llllC de bacilos de
r«(1ch no cgC[lrro. E ctn onze do

ente,: que foi feita a rcmo-sedi

ll1cntacão, ,os resultados foram os

seguintes: sensivelmente diminuí
tIa. 6; aumentada, 2, e inalterada 3.

Os exames radiologicos revela
ram que não forflffi obtidos fecha-

: mento de cavernas, mas houve 11

casos que aprcscntaranl scnsiveis
melhoras. Dezc�sei5 outros sc man

tiveram inalteraclos, c seis se agra·

-_._._--'

Informações sôbre viagens 00 Ur\lguoy,
ugin<:iu'i de turismo 01.1 nD$ escritórios do

presentação Turístico Uruguaia paro o Brasil

RIO DE JANEIRO: Av Rio Bronco, 20·18,' andor
SÁO PA U L O: Av. Ipirango, 795 ' 1,' andor
CURITIBA; Rua Corlos Carvalho, 414 ' 1.' andar

Ruo CeI. Menno Barreto Mondoro, 461
PORTO ALEGRE: R, do� Andrada>. 12.90·1," ond.
BELO HORIZONTE· R. Sta, Cotonna, 334 apl." 62

L-';'�:'-_�-::-
r-�ií---fl� �-_.,,?"'<--:i.��_;:r-.'--�IJ'-C�_:::, ',_:_'_

-

__:::.,-�
�.-.-f.�- _,..,_----

S. Paulo - Rio * Londrina

,Campanha
I
i RIO, 8 {rl1erjd.) - Foranl convo- inA C'XlJOSJ(";:lU sohre: o novo anti ...

I
� cados peJo Minj�tro da Agricultu- hi6tico "Micoiua", cuja fabricaçãO,
I ra os diretores do Departamento! e"tá senda iniciada no lahoratóri;)
I Nacional de Produção Animal, do 1 de Eua propr;<>dade. O program" to
Instituto de Biologia. Animal e In- � apresentado como de grande valor-
dustrial Mour:; Brasil e membros

I
no combate á ·'brucelose". (lue é

da Comissão Nacional da Brucela- um'l doenç? aue vem causando
�". que estiver.:\m no gabinete. "'!li rios prejuízos nos rebanhos
reunião. O sr. Moura Brasil fe4� u- Brasil.

anfi-biotka

Iniciado o trnt:unento� a impres
�ão clínica foi de maneira geral
;fltisfatól'Ía no que díz re5peito à

'1'3 varios sintomas dJ�

do"ntc�, tais como diminuição da

I'",I)I'C,
•

da tosse e da rouquidão, c

'''II11cnto do 1'ê50 C do ?petite, To-

davia. contr�pondo"sc � êsses re··

'uJtad<)�. diz n relRtorio cio medico

1 'Jiti1son i\i'"R.nhp., notou-se a gravi
I '-jnrl� d�:-: hClnoti�·cs sur::!irIas no

I"'ur�'(} do tr!:\tnrnenliJ. A16m {ii�:so
a tnelhorja maL; frequente inC'Í'diu
�{;"rc ?� forn).:�s de tuberculo!j{'
p,'[monal' mais reccntes. sendo que,

f' nas [onllR.S Iunis antigas do doen-
<:'1, o eõt:-.do do doente manteve-"e
Íl1ultcl'ado, c, p01' vezes mesmo a·

grnvou-se.
Com ,."ferenda no f'x:\mes do�

dopnlk!s. tli<:: (.) r�l{l;tol'io que, dos

�
, . '. -

'

'�
{!t1f!H'(lnl �[1Pf1-r�tnfJ. ( ... [\1'1 {I."'. {J(J �IJdcr�;t;(} ,::,:�;
f1bn;_,-n� rfi f h {�I a.� I"m, (;rite�. relatit:os a

i"TurisfIlf' no Vrrl.5rL"'y·�.

f11�nçCio m�,:,;f,!:W,iJJ.;: ;,
fS1IJDHl Il. IlUGI\lEmI

CervejariaCatarinense
loinui/la

!Votnc .. I � • � - ••• ,. • f � , •• � ..
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