
O'RGAO DOS DiN RIOS
U,IO, 13 .{l\íI'?iãiiHl:Ll) -

IDentro j,m ureve entrarãu no

Dais centenas de a)lton1f",el� [.Ú(}S Est.:.dos Ullidos. Segundo
foi apurado na t:hXIM, a en

trada desses carros n..o1u lwdt�
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ATINGIU A SONEGAÇ)\O DOSIMPOSrOS EM 52 A
ELEVADA C,FRA DE DEZ:8'�LHOES DE CRUZEIROS
ObtÍlll h !I dadores"'"i��

,

10 am os rau .r= � ,_::_.�:.

O lIicilo enriquecimento
lesando os colres públicos

.

,
GENERAL EISENHOWER -

-:- pequeno, e �édio C'o�hj. das iregularidad�s q�,e :-&m sendo N. IORQUE, 13 (UP) __ O dente dos EE, UU .. Eísenho-bumte que erra por rgnorancra ou apuradas pela fISCahzaçao do Im- , J t I it E' I t bê t d tde hôu fé, merece, de nossa par- posto de Renda dentre as qU81S presmen e e.el o ,

!dSen sawer wer am e_ITI �s u ou os em-

te, toda assistencia nec,,�sãria à' releva notar:
' I examlI�Ou hoje cUl{ladosam�n" i. ns da p'l'l�ue!r� mensagem

sua regularização fiscal; e o gran; _ A son c." 1 tt; O dISCUl:SO qu� pronuncta- que enviara apos a posse ao

de contribuinte que se orienta es- .

egaçao s� 'li e, com o
ra terca.f.",:" proxrm» amu'· COI1J::"l'CSSO sobre o estado da

pontanea e audaciosamente na
(Conetuí na 2,a. pagl. letra. G) do assumira () cargo de l1resi.. nação.

pzát íca da sonegação dos rendi
mentos pelos técnicos mais capazes
no preparo da fraude, teve uma

demonstração evidente da alta ca

pacidade de fiscalização do im

posto de renda, merecendo, sem

exceção, puni<':'lo que a lei deter
mina.

Dcpo is d.! sallentar que "o
maior !t!õr fiscal jrerrnit lu um au

mente na al·r'ecaclnr.:fio de cinco bi
lhões de crUZ{1trúi-õ no eXercício de
1951 o sr. Cesnr Prieto rereríu-sa
às v'árias l'Ol'nlaS de sonegação a ..

dotadas .P�tõs ft"o..'líld::1l1nres. decla,.,

(
RIO, 13 (Meridional> - A sonegação dos rendimentos

declarou hoje em entrevista coletiva à Imprensa o sr, Ce
sal' Pietro, dírctor da Divisão, do Imposto de Renda - apu
rada pela fiscalização; do imposto de renda em 1952, nos Es
tados e no Dlstrtto Federal, atingiu a dez bilhões de cruzei
ros aproximadamente, o que traduz a elevada cifra. de cerca
de três bilhões de cruzeiros de imposto desviada dos cofres
públicos, quer pelas pessôas jurídicas quer pelas pessõas fí
sicas.

O diretor do Imposte de renda afirmou que "foi desman
telada a extensa rêde de sonegação". Exemplificou: '

- Em 10 cidades jurisdicionadas à Delegacia Seccional
.

.d� Imposto de Renda, em Araraquára, no Estado de São Pau
'Ic., li; fiscalização apurou que 50 firmas faziam a sonegação
dos rendimentos de quatrocentos e vinte e seis milhões de
cruzeiros, promovida em benefício de pessoas jUl'Ídicas e dos
sócios, com a colaboração dos seus clientes, Não é menor,
relativamente aos resultados, em outras cidades brasileiras,
Em 1950 a sonegação tributária era, sem dúvida, bem mais
elevada do que a prúprta arrecadação, mercê, por certo, dainsuficiência fiscal de então.

maior parte a igreja católica
mantem inalt�raclas as tredicões,

»

Declarou S. S. o Papa P ia XII que ha possibili dade de
numero de. novos cardea is

'mudanca no
,

quam verue"; de três de de- ções da -Igreja' Católica
'lembro de 1..586".
° Santo Padre não entrou

em detalhes 'Circunstanciais,
porem, em círculos eclesiásti
cos se comenta o fato sígní
ficativo tão abertamente co
mo se houvesse se referido a
uma alteração do limite as

sinalado há quatro séculos,
por Sixto Quinto,
° consistório secreto de ôn

tem constituiu o início de
uma série de cerimônias que
só terminarão quinta-feira à
tarde, Para hoje não' foi pro
gramado nenhum ato corres

pondente às mesmas e a
maioría dos dezessete novos

cardeais, que. se encontram'
nesta 'Capital, permaneceu em

suas resídencias recebendo ví
sitas ocasionais,
Amanhã às 18 horas o Pa

pa Pio XII receberá os novos
cardeais no salão do trono do RIO, 13 (Meridional) -

• convidou o Senado para com-
Palácio Apostólico. Todos se Foi rápida a sessão prepara- parecer à sessão do dia 15 do
aproximarão do> Pontífice ia- tória hoje realizada pelo Se- corrente no Palácio Tiraden-.

M ,./8 [) R
. II. zendo, por três vezes, a genu- nado, Verificada a presença tes, para 'o início da convoca-

I iteres -

a USSIB flexão e oscularão �() :;apato de vinte ·'e cinco senadores, ção extraordinária do Parla�'
Q �.

I
do mesmo, Este! entao, Ira co- quorum suficiente para a par- meuto, No dia .16 à Câmara

",' j. locando os dolídeus na cabe- ticipação dessa casa do Con- e o Seriado realizarão, sepa->
.! 1 ...1 t I ca de cada ca�de�l e abraça-I gresso na instalação dos tra- radamente, a nrímeíra ses-

e JU (:,;\ tlmenos; :a os novos prmcipes da Igre- balhos, o sr, \Valdemar Pe- são ordinária dô período ex-

",,'I . Ó, ja- .

drosa, que presidiu a reunião, truordínárfo, para determina)?'
reo ;ci'r.:··'lllês. As autoridades Pondo-se à parte o fato de --I a <;Jrdem do Dia :da. sessão. se-:

I militarps dos EE. UU. dizem que se e1evou para setenta o fXODO gumte. Ao Que se mforma, a

quC' estão autorizados a cQope- número das membros 'do Sa-·
.

'lJrimeira seso;ão. da Câmq,ra,

��;��,�Ot�t�lI��:��(} ..,n(}. camb�.lt�·a l'Ô�t��O�gá�··\ii;��iit;�fiiop�� l"
"". 'i�:�:tifí:s��t::�:;1<=t;��·;1;:<"'''��'4!.''

FgCHADAS AS FRONTEI- a historia da Igreja. Não só. . p'ltll�sta Jlelo BTN e que :r��' .

.'

RAS DA eA 1'1'1':11. ALE- fez com qUf�' se' completasse o ; , ,
cent.emnte faleceu na Capital

M li
.

número dós cardeais pela pri- RECIFE,: 13 (Meridional) do :Estado, bandeirante, Os
BERLIM, 1:3 fU,P.) A I meira vez desde 1".706, nos

(-
A despeito da publicidade .,trabalho)'), . por isso. mesmo,

Polícia .central de I}cl'lii1! (id· ,di'os de. Ckm.ente X!, como que tem ,si_?o .dada em torno I serão. suspensos.. ACamara
dental mforma·que o::;' ('OJilll-1 [�r por('�onon ,u<t lLquado;r, I �as .1?rovldf'!lc:as do governo, jtambem p�e�tara homenagem
nistas do sC!tor oriental feCha-I Cololl:tbnl,

lnd:a (', Tll!!oslaVHl! ne por .cobro � �ebandáda d.o ! ao. sr. Cesai'lo de Melo, que
ram, pratijcamente, ,toda a possmrem, pt'[a prlmClra vez,! sertaneJo, (;()ntll1ua de maneI- � fOI deputado e senador pelo
'ronteira e�tre a parte ociden- representantes, no mais . alto I

ra. :'lIar�n<ir:te o' êxod:J �c fa-I Di?tl'i�o Feder�l. E nu�a das
tal de Berlim e a zona de

ocu-I
corpo da. Igreja. '

.
míhas ll1telTa5 que aqUI (;he" prrmelras '3essoes da Camata

pação russa. Foram fechados A exaltação do cardeal ar- gam diàríamen�e. Boi" che- I dl:!verá tomar posse' o novo
todos os po'ntos de passagem cebis.po de Bombain, Balerian 'g,ou a esta Capital uma fa!l1i- l'��pi'�Sel1t�nt:: do Parti90 Tra�
da :fronteira com exceção de Gracw, :fez com que o Extre- 11a composta d.e nOVe pessoas,! oa1l1Jsla r'iaclOnal de Sao Pau�
quatro e d�stes dois apenas I mo Oriente tenha dois repre- f procedente do interior do Es� 10, sr. Romeu Lourenço. O
se desÚnam ao tráfego direto

I �entante� no Colégio, ° outro

I tado, atingida� pela estiágem, I c(:mI:�cido político que, já :foi
para a zona ocidental. e da Chma. morrendo de :rome e comple- chssmente da UDN, ah subs'7

A . maior parte das tradi- tamente maltrapilha.
.

tituii'á ,o sr, Dário de Barrqs.

ROMA, 13 (DP) -- Umas
poucas palavras'. do Papa Pio
XII provocaram conjecturas
acerca das possibilidades de
que o Sacro Colégio dos Car-
deais, que hoje conta com se
tenta membros; seja ampliado
no futurá como reflexo do al
to desenvolvimento que atin
giu Q catolicismo .. Em sua a

locução, ôntem, ao. consistó-
rio, o Sumo Pontífice deu a

conhecer que havía tomado
em conta essa possibilidade,
embora haja acrescentado que
"nas atuais circunstâncias pa
rece-nos, depois de cuidado
so estudo, que é inoportuno
modificar. as parcelas estabe
lecidas pelo. predecessor de
Santa Memoria, na bula "Post

ficil; porque,' se o primeiro ê à sa-,

bedoria, com os' seus mananciais
opulentos, O' segundo é um jovem
Telemaco, de, invejaveI cultura ci··

I Em sessão preparatória I
: . reoniu-se. ontem o Senado I--------_.------------------------�.------

Um GrupoDe Médicos Terrorista$
Eliminar Os Chefes

rando:

Tramava

PreIudío de novas

RIO, 13 (Meridional) -

° presidenle da República a

provou o parecer do DASP
contra o restabelecimento da
carreira de embaixador como

posto final do cargo diplomá-
tico, como pleiteou o !tama- LONDRES, 13 (U,P,) -- A S. PAULO, 13 (Merid.) baixou instrucões ao Dele- LONDRES, (BNS) ....:... A Mari-
rati. ° nresidente da Repú- radio de Moscou anunciou. es- T' 'nha Real Australíana encomendeI.,
blíca demitiu, a bem do ser- ta madrugada, que um "gru-

- endo em vista o·movi- I gado de Ordem Política e grande número de helicópteros
viço público, por haver les.:.- po terrorista de médicos"', per- mento dos comunistas in-\ Social recomendando que Bristol Sycamore. tipo 171, pa!'p
do os cofres públicos. o te- tencentes a uma "organização filtrados em várias organi- essa. Delegacía de Or.d�m os serviços de sa!vamento no ro'tr.

som'eiro do padrão "L" do internacional de judeus bur- - .

d- por aviões, reeonhec'mento· f.:lto-
Ministério da Fazenda, Silva· gLlêses nacionalistas, patroei- zaçoes, O Departamento de SOCial tome as prOVi en- gráfico, e comunicações gerais, O
no Rocha Cavalcanti, nada pelo serviço secr, norte- Ordem Política e Social

. das necessárias para colí- e'-Iuipamento incluirá um' guinl'ho

Ameaçada de quédã em�uois biiho-es-el;�:pb.�í!fI��R:;:�E ����j�ff�!{j;t�l� RIO, 13 iM-e-r-j'-d-i-O-n-a-l""}----'.A-congresso a instalaí'-se depois

IA ·'0 a esl11matl·Ya da recel"la da Uo-
-

! "frenle", de lYlodo (lue se
"�(;I:llllte{tveis, puni permitir uma Divisão de .Ordem PDlítica e de amanhã, ocupará a tribuna

� 180 I possa it.lstaurar o i:1quen- "/'rn',l!ZeoagelTl" ;.hr,txo do '_'OllVIS Social iiiformou à reportagem do Palácio Monroe para tratarii' to e aSSIm of, recê-Io à con-
G rédido da Marinha Re�1 :I',�. que estão sendo· planejadas, � da infiltração comunista nG
I ..�)l::ma seguI'-se no rcce::tc t"r·

I partír do dia quinze do mês I '1aís, Para isso já está munidoProvidencias do Min da fazenda para im�edir a sonega"a-o de ,'mn � I sidera\ã::J
C:a justlç<1 �cp�r- ffi_nc, d:": provas das at�r�'�''1g:>l1S' corrente, peles com1;Inistas, a-I

de farta documentação e pre• j � í"'OS'IOS, unr'''._L,1ce, O sr. Rlbelro no, conves do turpedeIrO !'lIv1S gitações nesta Capital e de tende fazer demonstração da
RIO, 13 t.Mel'ld onal) _ O Mi·', e �!qu'síC,_ã(l ,1-. mat,er',al ". outros '() passagens do" f\ln";,on.:.'." r',.' d,-, \. la C.ruz, dir�tor do DOPS, Trncnph. .

outros pontos do ,país, Essas! gravidade do momento, salien-
-

.

'. '

d
-

t
. _ .. --.------ agitações visam tumultár o tando, ao mesmo tempo, a in-nistro da Faz�nda convocou as gastos, lllc1usn-e aJuda ('c custa J Fazenda Nac:o�al. que dii �e �e-l'

reunm ,o�e on em com ,0 CAPOTOU O (ARRO ambiente e prejudicar a vota-I
.

chefes responsln" IS 1)1>1'1 ar.rer.a- i
-, - . yes,rm de quatro em quatl'j an0.S. sr. ElpldlO Reale, Secreta- ção do acôrdiJ militár entre o

dação d[� .1" Cf':,ta ,ela, Fn ;�') '::'1 '.1). I .'

•
�I ;t.,_� at�ib�:{:õp� (�,�l Dele,,,al':� '." :rio da Segurança, ao que: (AINDO NO ABISMO Brasil e os Estados Unidos 50- Ido o pais paI,! a lf'l1n.<W ,I e.p,

'ft':.J:pe""",_ resoUlO ". No,,, IOl'que '-"'l't'.V a urou nossa re ortagem I bre cuja materia o C::mgresso ítuar-se no Ri", de J"n�;!'o no ,:'u � (1." tmDsf ridas p!lrn. a DOS9<l emt.a;' t
p

d ib'
:fi

d 'l Fortaleza, 13 (Meridional) Nacional deve deliberar log;:;
29 do ('Ol't'·� l' � '''' '-.tlal secii) 's- lt xada junto aó governo u··t Casa r�t?u a pr? H;ao' o c�- i� Quatro pessoas morreram após o início da sessão extra-
iudadas a-' 1'1'0\': .'�nc as d st'n 1 II Branca, mlCIO anunCIado e a reah- l e oito ficaram feridas quan- ':lrdinária, a instalar-se depois
c"", a con·:<;ir as ralhas de �:er'!:- li 1 i I DI MEDIDA SABIA DO z'ar-se na Vila do Anhan- t do um caminhão, conduzindo de amanhã.
ços e in1lH>dir as fraudes e 501)(,·

M AGN"SI.A.
SANTO PADRE gabaú contra a assinatura vária.s pessoas, ao atingir as ABORDARA' NO SENADO

Igaçóes nos impostos, Segt,nfÍo '" II: lI'l RIO, 13 CMer'dionall _.- ",fon; d
�
d 'I' B 'I prOXImIdades de um aterro, O CASO COMUNISTA

calculas do Mínistério, a estima' senhor Joaquim Nabuco, autod.
O acor O mI ltar raSl -

exjstente na localidade de RIO, 13 (Meridional) -- O ,

tiva da receita está ameaçada COMPOSTO zado portavó" da Igreja, decla. Estados Unidos, de vez que Primavera, desgovernando-se, senador Mamilton Nogueira,l
d'2 quéda 'àe 2 bilhõ-" e meio,

'�n-I rou que a permlssao do Santo O diretor do DOPS acredi- capotou e, em seguida, proje- representante da UDN e líder i
d b

' tou se no abl'smo O vel'c"'o católico, adiantou que logo '.,quanto na "spesa figuram pag j- tridlato P"dre que que ra o jeJÍlrr: para a ta que O mesmo é orienta�
-

,U-"

w(Ontos estimados em igual qw'n· �
•• �l.) comunhão e uma das med!'hs ficou completamente destro- após � abertura dos trabalhos
__ • do Ror comunistas. çado da sessão extraordinária dot 8.. mai'l revoludonárias do" üttimos .

PLANEJA (') r:OVERY'''O quatroc!!rtos anos 'da Igreja ('a- " � ..;.,_._ .. -'- �......._-;

;";,;O;3�:;���:i�;;:;�;,�:� �����::ff�r:���;i��;�:���� Agradeceu o presidente Vargas os Vã 1;0505

f�Í{��fj{';':�;�i������ i ��,�E:��?�}:::�:�::��I�;�v;:�:rlfsr:!��d�.Spr!�eg�Od����oOdfB�a!��(�'sl:!::fimcicnnlisnw, ;<lng-I\,;l du pn"dio. � DE nONA ZULMIP.:'\.
__ .___ � RIO, 1:{ (Meridiona.t I - ·Div\ll· Cipfos c, por isso, com pI' n3. cm.n·. graclCcimentoA ·peJa. prova. de �on- dur!mt� l;ima d:t'ieil

�� 1lIIfII8,;;, rOI g3-;W o'[,-;;:to <la..'" carta,,. trocadl?s quWdade c absoluta conv'c.�ã')" fiança com que me Jwnrou ao es· da nOS,;'l V'(l'l !H'Ollinnica

Reni'ile ... flf!.., :tm:Jln -h !i O () '"II,,'�.'Çi'� e RIO, 1� CMoridionnli .... -

esh., o m', Ríett.l'do .TaffHt 8. o '\"cnho ma.n\festar ii V. 11::«: ::to que colher-me pu.ra () posto qu� Ofn l'anceit':l.!I.!!II � G.'lI G! QI de�rntadn,' ôntmn, a I)t'is'lo Jll'C' d I "s'n� -o" "A"'
".

"t de� CGJU11196
,� �

tnf.si(!2nte da. República A (!::'1'1a o Banco do Brasil.. pelos a.tos da (POn 10 €lnl VO .. = nlU s • ,ruve5 as VICtSSI U � I .....,..,...,...,---.-..._-__, �......;...,.

Congresso tlacional "11'Jo"ra �:��� qd:e't�:;:s:i��:�ra. 2��;��� dt�). ::;.1," Ricardo JaffH é il '''',{lt n· minha gestão,permaneceu sem· Ass:m,'o presidente Ge'tulJe:
que se defronta ° país, empenha·

En'r'ou "em )·"Ina·me '10�1I"iJQl Wi
" nre na defesa intmnsigente i(,s V d

do em v::.sto �ro!"r(!lna de. soe�-1 ui .' Ia 9 n·
flfIIllI. ha algum tempo, seu esposo, o

"Ao '''>1' drs'gna'10 por V, Ex- ítiteresses econômi<1()s 'do p:!.Í.�.
fLrgas rcspon eu:

gulnlento €COnonllco, sua '1.tna�_�o I . . ;,:
ti I 1_�rim;nal:sb Ste1io GaIvão Bue-

"t f
.

dp' Na-o obstante <'stou ccrtJ de '" frente 'do Bane
..
o do Bl'::>úl, :f'ni a, greve· os . ete "esno - que l1nu'a rido J'u1"'a<1:1 e !'ia. para as a. as U'il1çOe'1 "Prezado anl'go, dr. • UI.. <ou � -.

B I B 1 ai t t d "O inspirada 110 ma's 'alto es,)':f,O

,.
. ." .

-.-ndnnadn n l)en�, dt�.. {loõ� ,'1'1'11". presidente do anco (O l'a"l· clue meu as arne.n o o cure J'affet. t ', '.' c � � . ,.
.

� "

'b
' , t I I . público e desejo COn$tan., (''''.'

, • '.O caso subiu ao 'l'r'bunai, que ncebí "s�e encargo como um< C('ntrl u'ra para que se rf',>.a )(0 c-

servir aos interesses I1UClO11:1;.;. . .�10, 13, (Merld'ío�al) �D Z 1 o' -l·tul1idad" ""manlenl(' "raJ" ('a a harmonia entre Os setore& Atendendo aos relevan'.es mt'-
'

.

.

.

FOl. marcado' para hOJe o J'u1-cl"eidiu novo juri. ona U.!'! Ta ,>< ..
'

-

'" 'I' v'l'tal's do .go"erno l·"�;;.• ') pel:o .

achava-se iniernadn. nUIHfL ,·;,t!'a pera' colaborar na <!xl>cuça!) ,� .' �

(�e solicl-
tivos que me expôs, sou forçado Qu' 1'0 expJ'f!ssar o rrcol1h'�� men�

I
ganiento das reclamações dos

rle saúde, mas ago.ra sed. h'''I1S' política. econômica e :fin.mccira qup,l sintO:-nle no d<V(',I' a conceder· lhe a exoneraçi3n :10 to do governo; assipl comi) a 'mi- fecelõe,s eu.. gréve,. COln ,os .

't
.'

I do seu goverl1O, somand·� .,Oilti!1- ta'!' digne-sé V, E:<.r'i:L ",/concc· cargo de presidente do ·B".nc,� i.'i !'lha gratidão pessoal pela eficien-. ·salários nas 'fábricas. Maisferi'da para :lo pum enCr3.l't<1 ( a,;, . .

n,t;.lh�res ml1 Bangú, O novo ,iJl" gêni.e dos 1HüUs, (!sforll.0s :ressoai: der-me exo_néraçiio da. tn'eHide'l-. Brasil, Nesta oportunidadp., con<· cia, zelo e' dedicnção que· distin- de .mil
.

pedidos' já deram 'en-
'-stá mar<:ado para 1Il,tl'ÇO prL'xi- ao que y, :mxu, a, empre:;.1. co" da do Banco (10 Braf:liJ. Peço à dera meti d�ver 3.8si'na1al'.08 l,on5

I guiram todos os .s.e�s �t':.s 1,0 e- �rada !la Justiça do Trabalho"

.

.

descortino e segurança !leIo cn- ,'. Excia. receber es;::" mín'll 3,- c valiosOd serviços pre'<tados ao :.:ercicio da e-levada mIS5.TJ (lue Interessando a. dezenas
. deI�!J, .. __'_�' _:. I gro.ndecimcnto 'do Brasil, No d�- titude como s"n'do um gesto c!Q govêrno, cabendo-me salieni'.l.t- a lhe ",onfíei. Com·tl; afirmação do 'l11ilhares de pessoas. A As-

VENDA 'OE:::!TE DIARIO �t'mpenho de tão alta ltl',re·!tidurn colaboração prestada. ao seu g6- direção eficiente, 'esclarecida e meu ma's a.1to aprê(;o, qU('i'f'l,' 3- sembléia dos operários do· se�'
NA ENGRAXATARIA procUt'ei Ol'i<mtar-me ;r-ig'duõ:nent" vêr·uo. segura que '.soube imprimi. "S ce�iarj com segurançs., a. minha ior da sêda, pediu a conti-

PONTO cmc dcnh'o dos mais patr:oticoil ,nin- Heitel'O à Y. Exci:l. os !neu� 1:'_- atividadeR do Banco <ia l3nE'il inalteràda estima pessoal", illU3f;ão d� gréve.

-- q3 111t:ojOS !1düta(los t: }J('1()�
fi.�audLid'jl'�"s' nus 11 \JHJ� 1.: <"tt1iêúlÚ{;n ...

tos de l."ontabilidadp. visaudo ubtel'
o enriquecitflcnlü llieito, istc) é
ii causa do 1ribu1u dt-Vido ú Fa
zenda N.wional, silo os lílais di
versos. ensejando POiH tunu longa
classificac:ão spgundu a natureza

MOSCOU, 13 (D,P.) - A
iillpl'en.sa e o radio já anullcLu
rum hoje a pl'isão de lfil grupo
de medicos. acusados de terem
ii.'iüaHo· elin'tinar' os pdncípflÍs'
dirigentes comunistas. Os indi
ciados teríam morto em 1948
o fundador do Komintern, An
drei Zhdanow e o líder comu
nista Alexander Scherbakow,
por meio de diagnósticos Ial·
sos: e teríam tentado fazer o
me'slno ao almirante Ivchenko,
A radio de Moscou, acrescell
tou qúe Lodos os detidos éram
"agentes pagos pelo Serviço
Secreto Estrangeiro", e em
sua m:lioI'Ía, estávam ligados a

uma orgallÍzação sionista so

cialista, que antes da guerra
exercia sua ,;.tiviclade nu Euro
pa oriental,

DEMITIDO A BEM DO
SERVICO PU'BU(O

•

..ntra as

alu.....

RIO, 13 (Meridional)
Convo!:ado pelo presidente da
República nos termos do ar

tigo 39, parágrafo único da
Constituição Federal, reúne
se, c�epois de amanhã, em

sessão de instalação, o Con
gresso Nacional. A cerimonia

IQue dt�verá ser presidida pc
,10 vice-presidente da Repu
blica, sr· João Café Filho, 1
nesse período extraordinário,';
110S termos da mensagenl do

Jchefe da Nação, deverá pro
longar-se' até nOVt: de março.

••••r. alo

....nDa.nle,

U.. ,.'''''ula da

lJi. UCOB Df ClCIU XlYlflI SII

depurações
americano", preparou

uma,
dp que a força aén'a norte

conspiração pm:a matar os amt>rieuna poderá del'I'ubal'
t:,lIl:1e.S li:ilitan's; �a.f�ussi:l Es· tjtlaisqu{'l' Il'1VOS aviões rnil!�::l-5a afITltt.!lllf;L.(,';,;t.J ;WIl([U Illli.'.i'- J.(·c' !jd(C ';'J:,L'f�"".)dl'.:lh (J l.('l'l'JLI,J·
prétada, tH!Uí. éOJi�(; prc:lldJo I "o liljJl'!lt's. EsL:'l advt I'iêllda
de llOVas depuraçoes e Julga- é contida nUIl�;l declal'H�'5(j pil·
mentos, blicn, nu quul se fala apenll::;
AVI()ES SOVIE'TICOS numa potencia estrangeira, niil)
VIOLAM O JAPÃO havendo porém duvida de que
'1'OQUIO,]:{ (D,p,) -- O se trata da Russia, cujos aviões

Japão advertiu hoj(� a Russia 'cem violando o espaço ué-

\Comprovados o(disfarces I! com que age o extinto PCR I

"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Levamos ao' cOl1heHtllento ffa, nossu !lrez�di{ cIient�it· 'e'" .,.'
ao !Júblico em geml; que a partir"do dia 15110' co<rrente -trafe
gará a nossa linha de modernos MICRO-ONIBUS entre Blu
menau e Flceíanõunlts via Itajai e Praia de Oamhozíú,' nOÍ!Í se
guintes horários:

.

Saídas de, Blurnenau às.7 horas (
Saídas de Fpo lls. :15 17 horas {Slunente nos días úteis'

AGENCIAS;
Blumenau - Rua f'IOl'iUllO Peixoto TI. 26 (Ed j\'[ÚiUli)
FrOl'ian(ipulis - Rua Felipe Selrmídt nr, 42.

.

A DIRE'I'ORIA

�l!
II 111; [111111111111 t IIIII 1111111111nn I i II f111111" li IlIIllUIIIUIU III 1[(1111111 i II.�Um caminhão AUSTIN, de 5 :: EN(ONTRA�SE EM BLUMENAU O SR. KARfl ::toneladas, em bom estado, -

.Vende-se um terreno .com Tratar com Júlio Beims, Rua, = ROUB ICEK �=)2,i9n 'metros quadrados: Com João Pessoa, 1295.
casa de Moradia 6x9 e grande U- - - - - - - - -11 Técnico especializado em máquinas de somar, calcular,;_pomar..proximo a Fabríca Ar- _

escrever e caixas: reglstrnjdoras,
tex .. Tendo. os fundos O r-ibeí-

� Diplomado em Viena, Praga e LO;Julres. ªrão. Garcia.
.

Máquinas de (ostura
-

Oficina à Rua 15 de Novembro, Edif, da Caixa Eco- -_=I Pagaz:nênto a vista a preço -

reduztdíssímo por motivo de�. nômica _ Apartamento 2 - 2.0 andar.' ª
mudança de clima. Tratar com F 'I' I d t 'a' '1':: =

���:t:�:�:eair;l:;i:::r:�a � :��:��:;
-

�:��::1��: I :1111 IIIIIINlll1nlllIIllclllAlllnllllolllIn
li

�mIllIllIllEllllflllllllllmIIIIIIIIIlUUIIIIIIIIII�.. V�NDEM·SE � Ma�:�:le<>�c:��r,rl"'II.. • n VIAGENS
UMA CASA n,!va. de material, tipo

�
�!�l-- EM P R E SAM O R E I R A & W·· E R'H E' Rb:mgalô, no começo da Tua Joã.o Eletro � Bomb'as para:' .

•

l'eSSO:l e um automovel Dodge 38,

l' �
. VIAGENS DIA'RIAS ENTRE ITA,lAI' E ULUMENAU

em bom estado de conserv:lção, �}\gua COnl nlotor -', HORA'RIO DOS ONIBUS:
com estofament.o novo, tádIo, etc... -;-1- PARTrD:f�S PARA ITASAI': 7. 1'0 e' 15,30 horas;
por,30.1I00,00. Ti":ltar com oswaldo Aquecedo.res' de Agua' !'AR'l'}.l),tS PAltA :í3LUMENAU: 6, 8 e 1'5 Butu,
Fliedex, no posto de aummoveis

.. , I' t
"

'''CUMULUS'' g'
HORA'RIO nAS CAl\'IlONETE-S:

ao lado do Cine Illumen:m - 1<0- e e rICOS '; r'ARTIDAS PAltA BLUMENAU: 1 e lZ :la' )mr:u'
Ile, 14:;6,' �uissos - Eailer Sui�sos "1 PART1})AS PARA l'l'AJ'AI'; 9 e' 11 llOr;s; .,

'

Ueiss wass,er-Speicher � PASSAGEM: Cr$ 15,00 nos ônibus e Cr$ 20,00 nas camlonete!!l
Vende-se um Neg-ócio _.-!- � I

AG:üNCIA EM ITAJA1': nua Hereillo l�u.:t - (Ati lado da tgújà
, ." A�tilinas

I

e' Pro,dutos �'I l\1atriz) - I'one, 373

Q
" ?'S

I
AGt,7NCIA EM BL'u5mNAU; Travessa 4, de Féverlllro _ (X-Com casa e terreno. Otimo unnícos - "GEIGY" gêncla Bra-Blú) _ Folie, 1266

ponto SituÍlda a'rUa À:lmitànte - Suissos _ _.__*
__._

Barroso. Por preço de ocasião
-1-1-Informações, na Rua Almir.an-

M A X K O N R A D Tte Barroso" 634.
' . .

..

BLUMENÀU Rua
15 de Novembro, &79 I
�defronte ao Eco. Inco) I

�11II1Ii'lmlfllrmllJllllliIlUIIIllIItIJ!lIIl(llJllllmmUllllllllllllllllmilllimHüimlmmIUUUlIIIUJllllllflIIIIIJ':!'-
'

'" =-

-;;;
:: diminuiu o rigõr do jejum eu-:

� DOENÇAS. NERVOSAS E MBW'TAIS � ;���tí���!���e�í��ohi�:r c��
:: :: mungado uma semana antes e

� Casm de Saúde Nossa Senhora da' Gloria ª ��l�!�é��mi��d�á��: ��ª � dança de tempo e 'das circuns-
= = tâncias. •

Ê ASSIS'l':tNCIA ME'DIe A PERMANEN']:'E � CARGO DE ESPECIALISTA! ª 'Não é segredo que muitos
ê ABERTA AOS ME'DIeOS EXTERNOS

.
. .

ª países se sentiram prejudica-
-

- dos por não contar com uÍllE explicou� S :: eardiàf. neste' ci'Ó'nsist-ório. O"Si nós deixassemos O in'imi- :: == Pápa declarou que compreen-go tomar contil' da Corea, não:: ELETRICIDADE ME'DICA _ REPOUSO _ DESINTOXICAÇõES _ ALeOO- :: -dia que alem dos 'vinte e qua-tardaria em chegar a vez
.

(�e' :: USMO _ TltATAMENTOS ESPECIAI.IZADOS. _ , ;-._;;=_= trá escolhidos;' háviain prela.,outras terras; a vez da Colotn- -

AVEr�lDA MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 _.:. F ....ne. "05"'- .
dos merecedores da mesmabia, a vez de La Blanca, , ...E'· _ v ... <J honra e qüe nada lhe podería:como mordida de cobra � a' - ENDERECO TELEGRA':F'ICO: PSIQUIATRA .:: ter sido mais grato que exalo.cobra 'morde no .dedo do pé � = C U R I T I B A P A R ANA' :: ,tá-los, também, porém,. quell1as I) veneno vat embora pc- = ::: 'não acreditava ser oportunolo·.corpo inteiro do coitado {iue :; S aumentar agora o número dose descuida ... " • r.IUlUhllllWIIUIllInUnmmflUlflllmmmmlll>fIIUIIIUmmmllUUUlUllfUllllUflHUitllJ1111UUliitmmmi.': Sacro COlégio. '.' I

,.'-

·��������'fr�1'j;"#��:"-���"""��Ó�����"'�����t: g,�-r,.���.....��....�t>�����������;riA��cf=�:::��f.r;.;��::.F��:"1..,..;tti�!tt�6:�������á'
... Q,UE.A TEM t>ISTINGUIDO E' CONTINúA Â SUA DISPOS! CÃO, OFER:ECENDD"LHE, SEMPRE, OS :MELHORES AR·

I'I_I:'�:""1
... -

'1' O JI:I O :r UI a 'S 'c h w a e TIG��::gvt�OoP����fg:�X�!Sc��8��Xt'��Ç:S;p,_;DISTRmUl���:�'�A�A'-FRE CUES QUE,PIZER UMA
'�, ,.e

I
. COMPRA, CUPóES NUMERADOS QUE DARÃO DIREITO A VAIJIOSOS PItEMIOS. COM SEJAM: ,

.

.

; .

, 14 PREMIO _ 1 FAQUEIRO DE '73 PEÇAS. - 2.0 PR·EMro' - 1 RELOGIO DE OITO DIAS DE CORDA. ':;:".

.' ,

.

".

3.0 PREMIO - 1 DESPERTAD0R."
.

'

.

_. .,

OS CUPõES SERÃO DISTRIBUIDOS ATE' O DIA 31 DO CORRENDTE M:BS. O SORTEIO SERA' REALIZADO '. ,:;';".

'NO AUOlTORIO DA P.rt.C.-4 ' , .,'����������������'§'���<)';;;"����-�I!f.,!,jt..,�§����;."'J"'J?��"'��-<)�"'""'J-<:;��"'��-<:J.�9Ç�����������'!ii���'f.i,����"'�fr.��������������'tffle$-<}�<j,�������titj>'§.$���
.

,': ;.' • J, ;' "�, � �
•

'

•• �

.4EGUNDA PA'GINA

•-

-----·11
fATU RISTA

Proeurames para colocaçãl) fmeãlata, m{l�a com curse
IIp.Clundário, com boa caligrafia,' e firme em cálculos.

As candidatas devem se' apresentar pessoalmente, munidas
com carta de prõprto punho, no escritório da. Companbta Hem
mel' lndústria'e},Comércio, à rua São, �;lllIo, rrr, 2741.

. Não' atendemos ltOr· telefone,

11--""'---

·5 E M P R 'E
Qú«#os da frente para Ne-

. AUTOMO'VEJS
'.

USADOSg6ci��' o mais. antigo ponte de.
negócio na' rua Hermanu He- -;

FORD 60 Hp. _ 1937; Chevr-, Cou

:ting, .n, 850.
' p'é '_:_ J940: RENA1JLA Perua -

Tratar. DO- mesmo Joeal, 1950; MEReURY - 194B; CHRYS
com' fi p-ropriet:h:iG Fritz LER CONV. _ 1934; MERCEDES

Pí-'eiss. BENZ _ 1939· FORD 85 H'p ,
-

í937; ADLER -l: _ 1936; CREVRO
LET _ 1948; OPEL 6 _ 1938:

------·'·'·DODGE KINGSWAY -1952.
"A C I S A'" Fone 132�' _ BLU
MENAU - Rua 15 de Nov., 983

PEÇAS E ACESSO'RIOS Eàl
-- GERAI" --Um eamtnaãe DE SOTO; de '" to

nel:!.d;'s, ,em: btimll esta.do.· Info�

maçües com Rudolfo Thomsen &

Cia. Ltda.; _ Rna São Paulo, 2349.
1- - - - - - - � -:11
VENDE-SE

�""�X:�"-�,\-����",��,.De uma moça para balcão,
de 'preferencia de 14 à 16 a-', '.
'nos, e aluga-se um quarto mo-'

biliaâo; para rapaz solteiro.
lnfirmações' nâ Casa Rosil-
va.

VENDE�SE

U!'tlA ': CASA de m'Jradia, situada
ii 'rua Victor Konder. Informações
lia; Empresa CGmereial Admini»tra
"clora :Predial ECAP Ltdn..; Rua Fio-

NECESSITA-SE de uma empre
gada llGméstica enl Curitiba.
Tratar-' com o sr, Sieg· Ollebrecilt,

no Hotel REX, _ Blumenau.

rll.no Peixoto, 1 II - Lo andar - sa

la. 14 � Telefone nr. HãO,

VENDE-SE uma· casa' d,"
madeira. com um terreno me
dindo 403 mis. 2 no começo
da' rua 'Amazonas, informações In.a l'lla Amazonas, 3,680,

, i

-----,------,V E N O E ", S. E 1

VENDE-SE

Um .terreno 20 x 37 com

bangaldw. 7 x S: Tudo cerca

do com grande chacara. Rua
Almirante Barroso. Informa
ções ,na mesma rua n,o 634.

'Fraqueza Em Geral '

VINHO CREOSOTAJJO
Silveira

.

i
ViVIA CASA de madeira na praia i

•

de Canlboriú. Preço de ocasião:
CrS 45.000,00. 'Tratar com Za
gUlui, na casa BUf'rger Ltda.
lllumenau.
-----

- - -- - - � - --- ....... ;
-

J A T U R ., S r A .. j

I)·AT � i_O (1, R A f O
Ofet'ece-se rapaz !ioltpiro de

bôa apresentação com pratica (li";
serviços g'erais de escritorío, C0'11
todos os documentos. Cartas por
favôr para HFATURISTA" nn

portaria. dêste jornal.

[
fieis das cidades industriais.
Na diocese de Hexham e ele
Newcastle, no norte, 18 novas

paróqttias foram fundadas nos

últimos quatro anos, o que
tonstitue um record na histó
ria da. diocesé. Nesse período,
14: igrejas novas foram .abertas
na diocese, 5 dentre elas o
ano passado, :Muitas dessas
igrejas, têm caráter provisório,
Uma 'delas, por exemplo, era

antigamente uma granja e ou
tra uma fábrica têxtil fora de

UMA CAIIIIONETE Ford A, Jlor
preço de ocasiãO'. Informações com
o sr

..
Aldo Bugnútn,. em �Ol·ll.

�remen, município de lbirama.
uso.'

Tpdos esses esforços refle
tem um espírito de. vigoroso
empreendimento, que' tanto é
a 'cablcterJ'stica dos Católicos
na' 'Grã-Bretanha de hoje
miandó à magnífica determina
;;ão . de glorificar a Deus .

que
inspira construção da: catedral
de Liverpool.

.

Michael Derrick

lAIIA' NACIONAL DE (APITAUZA(ÃO' S" A.
': ", ',,' lr ,.

Capital Subscrito e Realizado - Cr$' 3.000.000,00 .

SE'DE: RUR 7 de Abril, 252 - 4.0 andar Telefone 36-7004
SãO PAULO:

SORTEIO REALIZADO EM 31 'DE D.::::ZEMBRO DE 1952

Combinações Sorteadas - PLANO DE 21 A 3Q ANOS
FiVIL ZJL QPT DeR
JUA XW K UHP SMl

PLANO DE 12 ANOS
"

KYS DCI' YBJ
ACO QTN JG]'

Todos c.s títulos contemolados serão
LIQUIDADOS IMEDIATAMENTE

O nrévímo sorteio de' amortização será realizado em nossa sé-de no dia 31 de Janeiro p. r. às 10;00 horas.' .

No dia imediato ao sorteio os resultados serão pubtíeados nos
jornais "Diário Ite São Paulo" e "O Estado de S, Paulo"

RODOVIÁRIO EXPRESSO BRUSQUENSE
.

LINHA DE ONIBUS ENTRE:
LIN#AS BLUMENAU-BRUSQUE

SAIDA DE BLUJl.rENAU: - (De 2.as às G,as feiras à!l,"lO 13
14 e 16 horas) _ C40S s:ibadós às 7, 10, 13, e i, hor:JS)'_ 'AO;

Bomingos às 1o hor�s. . .

.

",

SAlDA' DE BRUSQUr:: - (Dias úteIs às 7, 10, 161 e 20 hora.)(Aos Domingos às IS horas). ..

I.lN1IAS BRUSQUE-FLORIANO'POLlS
SAlDA DE RRUSQUE: _ (2'.as ii. Sábados à� 6' 8 lr e 1� 15 h
SAlDA ""E

I , t;;' a) ...

,

'-'" FLORI.\NO'POLIS: - (De 2.as it G.as tehai I"u7, 16 e 17 IIrs,) _ <""os sábados, às '1, 14 e 16 hu.) .,
I,INHAS BRUSQUE-ITA.TAI'· ;

SAlDA nE BRUSQUE: _ 2,as à Sábados às 7 e 16 hOllU.
•

SAlDA. DE IT.'\.lAI': - 2.as à Sábados às 8 I' 13 liMa,•.
UNHA n'A,JAt'-JOINVn�E:

fi o R A R lOS:

SAnlA nr: lT/\,fAf': - De Z.as R sábado as \l e 1�'15 horas.
SAIBA Dl� ,IOINVILE: _. De 2.as Il. sábado as 7'.36 .. 'U,tiO hn.

LINS_oi S NOVA 'J'RENTO-FLORIANO'POLIS
SAlDA DE N. TRENTO - 2.as, 4.:15 e ,6,as feiraill:il.s 7 haru.
SAlDA DE FPOI.IS. - Z.as, 4.as e C.as feiuSi às 16 haru.

-�- _.__._

'AUTOVIA(ÃO HASSE
•

Atendendo às necessidades e conveniencia dos 5rs. passageiro.,
a Auto Viação Hasse, acaba de estabelecer novo horal1o' dos
seus transportes cOletivós, os quais já entraram eni: vigor e
que obedecerão ao seguinte:

PARTIBAS DE BLUMENAU: (diádamel1te): 6 heras _ Ôrubus;
9 horas - oniolls; 13,30 _ onibus; 14,30 onibUS (v.ía:·lblràníll.):
PARTIDAS DE RIO DO SUl.: (díãriamente) 5,30 horas·-·ont.

bus (via Ibirama); 9 horas - onibus; 12 horas - onlbus;'15
horas - onibus.

EXPRESSO RIO DO TESTO UDAd
0111elhor e o mais rápido serviço de Onibus interurbano

entre Rio uo Testo (l'omerode) e Blumenau.
HOR"tRIO: - Partidas de IlllI'menau, RIIa. Neren Ramo••
lHAS UTEIS, 8,30; _ 9,30, _ 11,30, - III e 17,01} hOI':ls _
..'-OS SABADOS:·_ 13,30 - 16,00 horas.
AOS DOMINGOS: _ 8,00, _ 9,00, - 11,30, - 13,30, - 17,30
e 18,15 horas.
Partidas de !tio do Testo (Pomerode) DIAS UTElS: _ 6,00
6,30 - 7,45 - l:!,OO e 13,00 boias. DOMINGOS: _ r.,3a _

7,30 - 12,00 - 15,30 _ 16,30 horas.
.

PONTUALIDADE _ RAPIDEZ _ SEGURANÇA
_*__ "'

__._

Et�PRESA AUTO VIACAO RIO DO TESTO•

SAlDA DE RIO DO. TESTO: A's 6,15. 7,15 e 12,30 HORAS,
AOS DO?lINGOS: 6,15, 7,15, 1230, 16 e 17 HORAS.
SAlDAS DE BLÚMENAU: (Def;onté ao prédio da' Mútua Ca
tarinense):
lHAS DE SEMANA: - ,às 9, 11, 16,30 HORAS.
AOS DOMINGOS: - à� 8,30, lI, H, 18 e 19 HORAS.

_.__ .
__._

EXPRESSO BLUMENAU ..(URIIIBA
Endereço 'l'clegráfico: "LIMOUSINES"

AG1':NCIA BLUMENAU: l�ua 15 de Nov. nr: 31� _ Fone: lQII2
AGfmCIA CURITIBA: Rúa 15 de 'Novéníbro; nr; 629.

,

_*__•
__*_

BLUMENAU-JOINVILE
VIAGENS RÁ'PIDAS E SEGURAS
--- SO° 1:'0 -.--_- .

EXPRESSO ANDORINHA

,,, .. C'.�.J'
Buseh

QUARTA F:EIRA, às 8,30 horas
Ultima. e definitiva, anresentaeão da,;'su!ler máxima pro-

dução argentina:
....

:
-

'-,<

" D �f.,UJ < 1 H E P A � U iE ','
". ;�'Baseada na. obra ':primà do grande �;:ltrplqg� br!l�ileiro,
Jaraêy Camargo!r' Y··DEUS J,HE PAGUW" � história:' de um

homem que de"dhi 'el'a mendigo e a naite"urii' gran�� senhor:
- "DEUS .L:fLE ,PAC:UE'" com Arturo de"Cordova,..:c.,."Zilly
Moreno, d'irigidos por Luiz César Amadori, com musica de
Wagner! Um grande espetaculo! ".

. . Acomp, Cornpls. diversos _ Preços populares.

lNDU'STRIAS REUN IDAS MAIRA' t A.
,,�ssembl�ia ,Geral Extraordin.�r�a .:: .�_�_�'.IfIllIlMI.I..

llamln.gl11nm:I�lIIalllUmm.flEmluZ,.II.I..�I.1!eUlu.bmumll.nDnIllHbmln.emr"IIII1�=:=::••... *Pelo nresente ficam convidados os Senhórés 'Acionistas .

..desta Sociedade a' comoanecererna Assembléia .GeralExtraor-
dináriã, a reafízar-se no sedê social, pelií.S' 15 horas do dia 20

_ .TARDm BLUl\IENAUdo corrente, a-fim-de deliberarem. sôbre a seguinte: _ _
.

ORDEM DtlDIA: ":: =':
;, 1.o}·- Reforma dos Estatutos Socia is ;

-:-_-----
PARTOS =-:���L��:('Jg�: .._ GRAVIDEZ *

. ª=== ........2.0). - Assuntos dé interesse socíal.' .:
"

.

SERVIÇOS PRE'�NATALItajaí, 2 de Janeiro de 1953,
Ourival Cesár-io Pere-ira - Diretor Superintendente ª. CONSULTAS ME 'DICAS DIA'RIAS - 8 - llll'ORAS

_ c =

S:mIlIUJmtummrmmnmf,mUum,unnm.mmlmmmnl�í�J�i�l(flt!· ':!
_

' -_.�_.... _�__,"""- � � _. ".� ,.�.Il._

FREDERK9 �ENSfN S. A. .. Comércio e Industria',
-, !:<! '

•

_�SSEMÊLE'ÍA 'GERAL ORDINA',RIA
; ;'., , " EDITAL' DR CONS:O,CAÇ,AOii ,., 'Peltl :1:ll'e.sehté�' ficam convidados' '05' seí.1hores acionistas,

desta sociedade a se reunirem em assembléia geral ordinária
a realizal'-se no dia 23 de Marco »róxírrro vindouro, ás 10 ho
ras,

. na séde da Sociedade em -�to-lIpava, afim de deliberarem
sobre a' seguinte

. .

. '. ORDEM DO DIA:
10.) Aprovação do Balanço de 1952.
20) . Eleição do conselho fisca1 !lara o ano de

Outrós assuntos de interesse social.
Itounava, 13 de J':1l1ciro ele 1953.

Frederico Jensen _ Diretor Presidente.
IIatl'Y .Tensen· _:_ Díl'etor··Gerente .

. ,

A VIS O

,:ociedade·

..

alivio
!J'�8uro
•

���������-
P . R O J E' I .0: 'R�' f S

..�

para cÍUNi1:l, 16 m,lU da mu:Íúlial'fiente afamada
marca'

." .

"B e 11 H ó w e-r'
para mnadoi'es.e profissionais. bem cmno

''F O R W A fJ,
'.

- , .
'

o' proj�tor para o seu:-:Iar.
PROJECAO e som impecavel!
PREÇOS: abaixo das tabelas' oficiais!

. FILMES
de- 161n1in para 'àiu2UeÍ e iVénchi;! Ricb e: beló sorti-'.' .

inento ·próprio
.

;

.(,a�� W J L L Y S J f Y f R I
Ru� '15' de Nov:eml;lro,: 1526','- nLUMENAURA'D1IOS·· smMENS se R�ÇKEWlt;'í\utomatos.

Thorens

DI5(OS. " ..
'

J...,." ,., Ac�n'deons Redn!! e 'rodeschini ;
.

�,.."..�.fX,.<';-<;'''''�''''���......����������.�,��� ,

·

.

A
.f

Fraque'ta' Em Geral'
,

I·
, . ',' VINHO CREOSOTADo.

· entrega ti comandó do dh'etorio na-

SI'Iv'".lora
.. "./:

donai a m50s habeis, virtuosas e ..

firmes nos atos d;f' direção.
: Por que de.bates tão insistentes .

·

com perda de tempo consecutiva, n� ..

'.

G
, indicaçãO de um chefe, quando os I .

.

dois q�e apresentam "5 correntes! desvio, no resultado para o patri-
11M 'IODUrO DO

lo partIdo servc�'perfeitamente ã Imonio dós socios ou acioni�tas; re-' í.AlOllil;r.6�lo ueo. DI CACAU X1\VIIIll I. A. J*ta..tcausa? Qu�ndo �e te?, lead�rs como

I
gistro de compras fictícias oU de .'

"

"_

;� sr8. Raul Fernande:.e Ga�riel, faturas falsas;, compras. e vendas\ t����,."-���S�""""��aSSOS, basta que os fIbad08 tirem simultaneamente, não registradas.'

f
'. .

do bolso uma moeda, e digam cara

I despesas fictícias e gastos parti: BANCO SUL DO BR4f't SIA

JOU
coroa., Em qualquer deles fi fa- culares dos sócios (lU acionistás., .

.
li

.'. .)f
;
ce da. COlsas estará azuL

I lançados indevidamente como en-
,

i cargos da sociedade: investiment.s (FUNDADG.. NO ANO DE 1920)

B "patrimoniais
registradOS como cus-' DEPóSITOS (JURQS ATE' 6%)

,

.

. industrllllfl l'eiIll{:ão. continuada'

I
TRANSFERENCIAS

, e._cxageraaa' dos e�'l)ques por oca-
.

COBRANÇAS':
em Moscou anunciada Oficial-I

Slao dos balanços; balanços falsos ADMINISTRAÇãO DE BENS

l'mente l,'Íelo Kremlin é mais
e f:'audulent?s; .e ine:istencia pro: �LAMEDA IÜO BRANCO, 67175 - FONE 1068 : .• :

.
uma pI'ova do extraordinário posJtal _'h escrJturaçao c- doeu

- B I u Dl e nau
,

: ...�e 'cl'escente 'ambiente de in- mentaçao regUlares. �����""���".segu.rança in'1:erna na União _. ..-----, -- ---'.
�. '.

,
Sóvh�tica. Esta cieclaração roi
'forn'mlada :!:lor' um porta-vós
do Departamento de Estado,

Michael Mae Dermont.
.

Fórmula do Dr. DomIn.·
. I[oa Jaguatibe;- II bale d•.
éoeranã; a n>.i1agr0511-PWltlf .

.

'da iíóts braeUeira.
.

5.0 Sugestões de alto interesse social..

ORDElVI DO DIA

1.0 Campanha para aumento social;

2:0 Assunto construção séde;
3·0 Circuito Automobilistico;
4,0 Preenchimento das vagas de

secretario .[lE

B:LUMENA�
Blmnf:nau, 9 de .Janeiro de 1953.

.Tn?io A. Pn:!Clí. -, Presidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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L i y rp II I
'po��?nf��J��t�t;a�11�f��'�t NotIBc'"las'--d---e' RI"-o-'-"d-'o" S'u"

,,-, "'"''

�:,�Il� l;���:1 ��t���) (�::';:�l(�,i��\�f��: IEsforço q-ue' rellete o eSIiiii
timo sábado, a perrulí ima a-

·Ie. trnns íorrnando os alunos ,
t���'��a��oC�n;�I���. dA NA·

Na penultt1w9 anurtP-a-o v'olloo o'
:;lllig�erdadeiI'OS e sinceros a-I ."', d d=O t:,�d1�::Y�{,:iCF�'i����:!��:': II p Uy

. ::�:'��::!�!ii·��.!t'I';:,�J.F';i,,::',�r�:� IP Iri o e e preen I eD o
tist�s C�'los Lulz Cobço, júr' 'I II t

I

I i<' lid
",l'f'õ;':o dr· Hio uo SltÍ, t: 1'01'11 \ LONDH.E:S (e.N.S.) - Os A LalEdral Hnglicana é obra

ualjsta jJedro Paulo Cunha O OS fIg a OCUP'f !h' J 0r!lnç� 111",t;" ;,!.-gTi:.t que lI"Lici;UlluS

\
rr-aba íhos ck· construçâo da no- ';"lIl'Ll :!rquili'to católico, Sir

'Mario Sc;hJid,ting', OS:JTío Cui:
,

U " li U: II U U .dgü de· ;lllt'·J'l".::i( i',I'l'�lL v.. cat"dj';d e:,t<',liei! dt' Liv(,r- .: :h',; C ill.l·rl seou. membro

nna, Par-hecn, Oscar Cordeiro ':(Yf;\ÍtY f'LU:BE 1) E RiO nO' '1H:'ul ;;c-1'ÚÜ 1'< dH:dadüs d"pu!s (" {'oulwcida família de arquí-

ROlldH' � S<!('uI'a, cGnsegLlhno� �1ft3;lãj!!! -... .�,m'&i$'4 .......�
_ .. �.. .:' UI. ,.

(1•. urua il,lHTlljJ<:ão de 11 11- Wlü:1, EnqualitÜ urn arquiteto

JPUI'àl' os SP.gUirltES votos: BAR votos. Pl>:DRO CE' REASSU- I índuatríal assume fJI'(JJ)(>n:fí,'s I :uo j:(J SUL, � z, 5�:o;:j ;'-s: nos. Qll:ludü "''',tiv''j' ter-tninud,... ,:ttól.klJ COf1'.tl'U;":
__ ,a� :fl:Ed_:,:l

HAVANA: Industrlal, !'l; Dl1. lV1HT a liderança dos craques í1:igantesea:;. R' que até bem f )""l�'lll',) '-:;--
O Hut:\l;'>. (,,1111:)( "c·akd,·,ü �;t'l'" ""'t"gll''':\�1 ti.:. tllglW3J1H, 1!1!1 a('{tUl�t'!U angli-

'.Iue 4; Pedro Ce (Concordta ) muls vutados com 332 votos" poucos dias muitos duvidavum .{(' It io du 8l11,. T'Ú'SlàlÚO pc-to muudo ('!II tamanho. i'tll'J l'on",tl',ílu li catól ica.

5; Zé Antunes rDuque ) 4-; BAH seguido dE' perto por José An- das puss ib il idudcs do I',.("túo ,!)', ,layult' f)Ol'igal1i, V,-IH di" C"llll'I;:lI!:t !ri' LÚ ano,;. u ca- !-'il' I':d ..vill Lut)TI"IH'S, u ar-

PORD: Duque de Caxias 78' tunes, tom 727 votos. Logo a operarto. A verdade (, que o J':cdi,,:JI':l 40"rellnii:ío,coll.sH·�1 tecl!'al foi idr-índa pell) A'r'(-('" illilt-\(J p,.;eolhidü pel� Arcel?is-
Conconlia :l e 2 em 'branco: seguir aparecem Konder com industrial t_,;;tú dando murto (J [1\':1" ('flIl� li ln:qili'l1n<l mnxi- uispo Richard DUWIW,v, que po Downev. construtu multes

JOi'é Antunes 7U, Secura 5, 121 votos, seeura com 39 voo que fazer e o Duque hoje já ma. lU(J';"_'.. ocupa o Arcebispado de Liver- outros nrédlos católicos, e
-sntr,e

Konder 4 e Pacheco 1, iodos do tos e Osny com 28 votos, .' conhece melhor o poder-io do Sexta feJra. ulf imn, o Rota- pool a cêrca de 25 anos. A outros Call1pion �lall" o Cole-

Duque: Pedro Cé do Coneor- Q' t fe i di 15' conjunto de Rolando Schwa- l'? Clube de RlO do Sul prestou Igreja de São Nicolau, que su- '{ia Jesuita da Umversldade de

dia, 3 votos. CONFEITARIA .

zum a pC1rla, Alad't �e ja-
I'owski.

"lncera homenagem aos unI-

\
bstitue atualmente a catedral. Oxford. Quando morreu, há

r:OLOlV�BO.' Indu,�tr1'al 242 vo-
neIl'O, no a co- li 1 orlO da

I
'elO 'tu 'os 'os le

' d' f
. .

_ l:> Radio Mirador será feita a ul- A luta pela preferência dos \
.

SI rI 1'1 LI l1SCS que a· e pequena emalS para as ne- :toucas anos, OI pre?lS0 esco-

�� ; ;onco:_dia 1 voto. Pedro lima apuracão. craques riosulenses apresenta 'IUl se. encont�'am em gozo de
..�essidades de uma das quatro :tlcr-se um novO arqUlteto para

_c _4� voto:> e Konder 1 voto. Inegavelmente existem mui dois valo'c '. t'i d
mereCidas fenas. 'sés Metropolitanas da I11gla· !Jrosseguil' seus trabalhos em

Com a apuração obtida dia
•

tos vütos guard'ados para a
"

- 1 S �ncoll e: es. o No jantar da ultima sema- terra e de Gales· A construção 'r�iverpool. No verão passado,

10.?O atual, passou a ser o ?e- arrancada ,final, uma vez que
.10S�O futebol cgmo t leU�ll�do ml, p;;11('ein11l1l':IlLe convidados, da nova catedral foi muito roí nomeado para substituí-lo

gUl.1te o resultado geral ate a muito menos da meiade dos �:lOJon��:���rd� v� �s. , eA l�� \'OIi1�'li:l'(:ceram os n�ssos uni� t,empo discutida. mas só na ') �l'. Adrian Gilbert �cott: ir

\ presente data: _ INDUS- jornais vendidos' em Rio do t '. 1 D " ti _,e ,,�?e ,� veI'S11al'lOS, os. qual!> foram ('pac::! elo ArcebiSpo Downey o mão mais moço de Sll�
_

Glles.

IR1ArL 898 votos; ,DUQUE D.E Sul aparecei'am até ngora. ,uncs,�(,O ,l�(!�l� �,Cad,{.Ia.s, S<I.o I:;audados, em VIbrante oração, projeto foi iniciado, 0f'ssa maneira. dois irmaos ca-

'.A.XIAS 855 v t G ,�n�lH:';;dll1(:t:teLILd()leS u mnbl'

'I pelo dr. Nelson Cominese da O Arcebispo se dirig]'ll ::l um túlicos todos dois educados pe-
�. o us e remlO O duelo entre o valoroso lJIClOna. o I LI o uma vez que R' I E d

o

t
.' .

'

't t'
ESPORTIVO CONCORDIA 26 Dllqtle de Caxl'"s e o I'J1tre�'.)1·ct-o b

'

b
L_'C 1a. 'm agra ecnnen o. a do;;; lnal� emInentes arquitetos '.Tesêu as con tnuam cons-

I����������������������������'���
,rn os sen1pre sou el'alYl cor- I t'l I

.

h B
.

P 1 I : - . -, :.' t d 1
';:: d' . ,t t· I'

gen I sen 101'1n a eatl'lZ e - brnanICos da e]?oca, o faleCIdo tnur cada uln uma ca e ra na

� le�J)Onf,el. a dexpec alva (C
I tizzetti, representando os uni- Sir Dewin LutvEns e foram mesma cidade.

�,.., ..���"!;o������������� 'cus a lCClon'l os ' .

< ,
•

P A R A A D Q U leRA'Il\JtI N fi o E S )."'2 I
.'

GINA'SIO· DO�I BOSCO VerSIÜ\I'lOS homenage�do�, t�, f<_:itos os planos para a (,o:,strn- Entret::lllt�, ernbora a
.

Ca-

�
'íl' RIO DO SUL 1') (·C' .. �,

. l'el1 as 111elhores referenCiaS çao da catedral. que sera pou- ledral de LIverpool seJa a

i /fIIJIJI,.'. - 011:::':;- lobr(' as atividades rotarias. "0 menor dü que São Pedro de construção católica mais im-

MERCEDES DEIZ' e n a o ��ntcnte� --:- Vla�ou ��lra s�.o Tambem f�z uw da palavra [{oma. Como a Catedral Caló· portante ora em construção na

i I au,.o o e,l1l0, e,. Jtor \)1- 'am, rara felIcidade, o sr· Lo- lica da Westminster em Lot1- Grã-Bretanha, muitas outras

III' ce!!:>},. competente DIretor do : har Paul. que aproveitou o dres, deverá ser em' estilo bi- igrejas estão sendo também

Gll�aslO Dâm B���Od C � I PDsejo pa.ra cbn:ent�r a sua z:mtino. e construída, na maior construidas· Os prejuizos cau-

� Modas Gh I f'" '; A� Sf t>�� � ?, orr�"-Il'(>cenie vwgem a Sao Paulo. \ parte, de tijolos, sados pelos bombardeios du-

I ane "00 ecçoes ,�n eu �,( e '. aç�o ,o e. Sempre que se oferece uma A pedra fundamental foi ,-ante a guerra, o aumento da

\lt .vItor Vlf:en�I teceu as m�lh?- '1)ortunidade. o Rotary Clube i2,ncada em J 932 numa ceri· t:Jopulação e o movimento das

,

fll!lnas para senh ;'E'8 r2ferenclaS soJ;>re I) dla.rIO 010 Riodo Sul dá uma demop.s- 1 n'!ôrd3 impressioname a que populações resultantes da re�

I'
oras oJtIl��na�en�e 1

maIs

d'
ve�ldldn tl'�:C'iio do seu incondicional a·1 cl:,;sistiu o éardial Bourne. eu- "rganização industrial e da

Ih
ii

',m ,I? o '0:1. e ��.,!,ll Jl:for- .11)10 as bôas .causas e, recen-lll�o Arcebispo de Westminster. .1plicacão de diversos projetos

e cava eltOS mass{'�n?�. a(,s ll;j(,l_C:>sddos �o- �emcnte, os ilIhos de rotaria- !la Qualidade de Legado do Pa· fie urbanismo tornaram neces-

! bre o 1I1ICIO dns du�as eJ11 19.,3,
!léS que terminaram seus CU!'- p:l Pio XI. ,':-'ria a construção de novas

RU.'\.. 15 DE NOVEMBRO NR. 1:\93 ,O. noss:::J conheCl�? {'dt:�an- • (JS. tambem foram distingui- Esse empreendimelJto re- igrejas,
(PROXl1\lO AO CINE BLUMENAU) I

dano, POSSlI,;' os Clll:>O�. P1ll11a� �los com um almoco de amiza- pre,:entava um grande ato de Foi assim que se anunciou

no - 1.0, ""o, 3,0. e 7,0 ano, de,
.

fé. Dois quando os trabalhos se i'E'�erltemente que a igreja de

Admissão, .0inasial e T�cl!i�o Ao dr. Jr..YJ11e DorigatjJ.. sem inichll'al1l dispunha-se apenas Nossa Senhora das Vitórias,
de Contabll!dade. O GlllaslO ;lre solícito para com fi croni. de pcq\lena parte dos fundos f:,m Kensington. vai ser re·

D:Jm Bosco ]11',1I1iem Internato, r:n escrita e falada de Rio do '"ecessários para construir és-I' onstruida imediatamente, e

Externato e Semí-Inte,·nato. Sul. os nossos parabens exten- le magnifco prédio. Contuco 'lue prosseguem as negociações

.

Dia 19 de janeiro serão in�- sivos aos demais rotarianos, tudo correu bem, e pouco � \)3ra a reconstrução da cate

nadas as aulas do' Curso Pn- com votos mui sinceros para pouco a silhueta da cripta co- dral católica de St. George, em

,nado, sendo que nos dias 19, que consigam a frequencia meçou a tomar forma no local �3011thwark. que serve a área

20 e 21 de fevereiro serão rea- máxima dl1nl.l1te um ano. de Brownlow Hill. direita do Tâmisa em Londres.

lizados os exames de admissão .",; tl'��_"f...�-".' Veiu então a Segunda Guer- ,

Essas duas conhecidas igrejas
ao Ginásio. ra Mundial e, em 1941, todo o I

'oram completamente destrui-

Sempre que ,:e nos oferece trabalho foi sustado. Espera-se das durante a guerra. A igreja
llIna oportunidade e?tamos em

�.,��,..�
......

ç�;-;..<;4j.�_'�;"-<!��_"'�";.�ç-.�-
;1gor:1 que a cripta seja rápida- ile Nossa Senhora das Vitórias

r on1a10 c-om os professores do mente terminada. e que os ::erviu de Catedral para a ar-

Ginásio Dom Bosco, onde pos- A G O nAS I M :rabalhos do santuário. da Ca· luedioccse de Westminster no

wimos valiosas amizades, por- ' ro; »pcJa de Nossa Senhora e (�a I�éculo XIX. A catedral de

quanto militam naquele acre, � Capela do Santíssimo Sacra- !,t, George foi um exemplo
ditado estabelecimento de en- � C

_ � mento se iniciem sem mais de- notávpl da arte gótica de Au-

',;1no, valores da fibra de um om!>.re_ seu�, paes e � longa. !{ustus Welby Pugin, arquiteto

AgU-rdem U if"J ({nov�dade})
Padre Vitm' Vicensi. de U111 � �Ut: ltlocei pal'� as festas de� Muitos anos se escoaram ano rme se converteu para o cato-

I
"'" - .

Padre Albano, de um Padre) �
a.l e 110 OVI} na

� le,: que o edifício seja terminJ.' licismo. e cujo centenário foi

I
,Toão e de um Padre Geraldo,

I �
do. mas nésse dia Liverpool recentemente festejado,

��-�--s:-"::;.::��;:;.s.S.:S,",'<;;_;;;sss!
São padres compenetrados de � Panificadora '1'OJ';NJES

f1. possuirá
duas das mais belas A maioria dos trabalhôs,

mm; obrigações e que traba· � � I
catedrais da Grã-Bretanha e contudo,

_

se relaciona com a

_ ........ �_.,....._ _;_...;--_-�-- � Pá.'s e doee!'l l1iàl'iatnente,� mesmo do mundo, pois a cale- r>ons1.ruçao de pequenas igre-
..,.�;� I; desde :i<: li horas da mã- '#I,! dJ'al anglicana, em estilo góti- ias novas, muito simples, para

� nhá (�, à. farde, lHs 15 hora!. ít,: 'o. esplendidamente situada !'ef'f"!Wl' () número crescente de

I; em di:! ale. � I loi começada 30 anos ante,> da (Conclui na :<,íl. pag, letra C)

� 1'1 l'atedral e está 11l'�lticamellte
.;�;�f-;r{")r.f;'lj�('��?"'�'i",�'{;;,_�.,�""4�-4:. lf:-rlllinada.

Por LEONARD G. RULE

I"
S

_,

';IIIf*R%4M;J3Jd1iãA�m�;-iiiIl!'iI'E\Jli 'iiIi\IIWIiliiii#!!;__��

I
do cérebro; revel�m o lt'g�r em Que a circulação, numa perna,

LONDRES - B. N. S.l '_ Desde a primeira vez em q\W

E' d
�,

t d
li • por exemplo,. e?ta obstrUIda. Se a cabeça de tun fêmur est:l

os raios-X permitiram oQtcr-�e a rejJresea1Rcão visual das ba-

prego' os ISO opus na e IClna
c1l!ebrada, os l�otO�'os passando do, sangue na medula do osso,

tidéls do cor<1ç50 humano. os médicos �1rOC�lraram o meio que
l'�'vdam � l'aDIQL'Z com que se o!)('ra a junh;ra e I) gráu atin-

lhE'S deixaria ver o que se pass<I nos outrl)S org50l'. Encontr.n-
gld(�, A;;�11l1 Rendo, muitr,s ('ois:IS qlJP Só se deseobl'iam at.é

l';:jlll'110 :,;ob a forma de isótopos radioativos de diversos gêne-
nqul C'(I)H gr:llldf· t1':10:l1110. ou que eram :Ipenas adivinhadas,

1'0". E,;scS isótopos são produtos químicos L\l'dinário� "eozidos" _alTur'; T"e.� lJod(,lI� a.g?ra sc·]' del.ermill:.tdas com a maior pr!'cisão e com

em pilhas atômicas, Um dos prÍllcipais pr0dutores de isótopos '!27m! i!lr!!C8!'DJIAiM. _�4 111I11'j
lacJll(ladp relhttva. Ntío h:1 dúvida, de que serão feitas

do inuudo é o Centro de Pesquisas da Energia Atômica de ira ('S5a cruel moléstia tcm sido o Raio-X, mas com o incon- I num:'! sU!Jcl'fkie muito l'(·duzida c seus cteitos em outras par- OII!t·U:-: c�('.seober!as no emprêgo dos isótopos, Os tl'abalhos sô

Harwell, na Grã�Bretanha. que começou a fabr!cdr essas su1:>s' venienle de ser difícil dc controlar. At<_lcando. �m tumor, os tes do corpo são in,;ignifieantcs. Alguns cientistas ocns:nn agó- hr� o NlncPf daü uma idéia da impol'tfmcia que lhe é atri

tãneiaS cm 1948., Nesse ano, ,23 remessas de isótopos foram raios quase SNl1pre prejudicam os 1.('c1(los v)sml�9s porque ra que os tumores canct'I'OSOS são de naturez.a qUilllÍCtl. () que blllda ('omo agcntt's l'ev€'ladores e também de um ('('!'to mo

expedidas aos palscs estrangeIros. No corrente ano, o numero não nadem ser adequadamente :focalisados :r:a regiUo doente. pode muito bc-m signifiear SCl'n\\ sensívt\ís r, uma at;ão quí- do, como agentes curativos.

de encomendas será 150, vezes mais elevado. 1 Ag(n:a, com os isótopoS, o :nédico pode. l?caI.zar o po_::t? exa- mica.
Os �ro�utos das pilhas atômicas inglêsas são emprega-

Os médicos e estudardes de medicina inglêses se entree:a- to em que se ('ncm.lira o �an�er e adrnm�st:ar, em 8e�U1da, .ns O valor dos isótouos quanto ii outros nroblemas médicos gadas prmclnalmcnte pelos médicos c cientistas· A maior

r<il11 a um grande número de Desquisas. �0l11 os isótopos. __As doses de substânCIa!'! radIOativas que aglrao a!)cnas na parte é devido ii sua semclh'ànça com os produtos químicos comuns,' parte da. !1rodução do primeiro ano da Inglaterra e dos países

pe�auisas prosseguem nas (':;co1as de medICina, hospitais e la-
, afetada. Isso é possivel porque se pod,e diminuir ou aUl'!len�ar Como a glândula tiróide tem tendência !lal'a :lbsorver a maior estrangeIros lhes foi cOT'sagrnda. As. exporlaeões que em 194fl

borátórioS e, além disso, três especialistas do Royal Cancel' I a notência dos iSót1JP03, como se deseja, durante a fahncaçao. parle do iodo qlle' SP encontra no organisn;lO, outras glândulas se. eh'vavam a 23 r('m<-'S5a:3, !lassaram a 223 em 1949. Em 1950,

Hospital de ,L;mdres ('sludam ('!ll. Ha�'Well as possibilidades de
-

Nesse tratamento, o médic-o se serve principalmente do Oll úl'gâos têm tplldêneia !liIra atrair outras substâncias. O atmgiram 1.219, em 1951 2,216. De agôstll de 1951 a agôsto

utilisar os lsotapos na� pe�qUlsas sobre o caneer. O mundo louro radioativo. Esses isótopos são "descarregados" no cân- fós1'oro é -aÜ-aí0,ü pelas ciifercntes tumores; o cobaUo e o !'IO- d<; 1952, as expor1.açõE's exccdErúln a 3.000 rt'me8sas. E' pro·

inteiro reconhece o valor dc!'ses trabalhos, Cér sob a forma de balas minúsculas. Pode-se também admi- dium têm tcndcnclH para permanecer !lO sangue, mas o

OU-I
vavel que para 1952. o nÚlllcrode 1'E'l1lCSSQ,q sPjn de mais de

Os isótopos já não uüUsados no trat.amento do canc:êr. nistrar o ouro sob a forma de uma solm;ão coloidal que :per, I
1'0 gosta de fi,car ond3 é colocado. 3.250.

Até bem pouco, o método para o h'atamento do eancer da -pe- n1.anece no tumor dm'ante O tEmpO em que exerce suaC.:lçao, Os isótopos, dêss�s produtos qt1�micos são tão semelhantes Esse
. a�lmento :foÍ. possível graças �o métodos engenhoso

�e era a extirpação ou a destruição do câncer com gazes só- O tratamento mais moderno pelos isótopos em supstltui- aos !'_rodutos cngmals .que o, o�'galllsmo �s. ab.s�,rve d.a mesma

I
de expedlçao que <:�nsiste e_rn acomodar as remessas nas pon

",,"'!lidoS ou rãios-X. Embora êsses métodos sejam quase sempre c;;o aOs raios.X é um. tratamento externo. Prepara-se um mal�el.ra quP abs01've esses u]ümo,s, Os 'Sl!1aJs, envl�dos pc· tas �as ,ê.S3� do!: aVIOl'S, An�lgameni.e era �)l'eciso encaixotá-las

•

efícazeB, deixam m�litas vpzes cicatrizes .'clrofundas. A gran- (Içoierminaclo número de "remessas" de isótopos no interior de los 150tOpOS - enqu:mio ('slao atIvos -:-. permItem sJil!al' o �m �oi�es' de �hllmbo nH.llto _espess? Dara evitar o perigo das

de vantagem dos isótopos é destruir o câncer sem causar cÍ- uma grande tijela. Essa tijela é então mantida em posição in- local onde se encontram., uma 'Vez adnlll1lstrados por VlU cral lrradlaçoes. Agora, os co11s sao alOJados em nequenas eavi-

, 'z
versa sôbre o paciente a afim-de que as irradiações dos isóto- ou por injeç�o. Desde �ue são j�1troduz_ído,s no organismo, exe- dades das asas. A distância que separa essa parte das assas

catrlü câncer interno se classifica entre os piores flagelos da pos se concentrem sôbre o ponto nü interior do corpo onde cutam o pa1;lel de esplOes, enViando SInaIS, que o especialista da fuselagem oferece tanta proteção quanto os "cofres" de

humanidade. O principai aliado do cirurgião em sua luta con- está situado o twnor. Os isótopos são capazes de se concentrar reconhece, Localizam assim de modo preciso certos tumores chumbo. '
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DOENÇAS NERVOSAl E MENTAIS
Dr. Arnaldo Gilberfi

DIRETOR CLINICO DA C,�SA DE SAU'DE DE N. S.
_-- DA GLORIA -

CONSULTAS: de 2 às 4 horas na Casa de Saúde
de 'i às 6 Rua Candido de I.Jeão 39
Fones 4212 e 3055

-- CURITIBA-

.1�mmmi!i!lmllllil!!IlmIlUI!IIlIIIIlIllIIlIlI:ilItWItlIll!mll"'llln!'11I
A '-;S!r\ EM EST.E

ordida de cobra
o Chdpéu da :Igreja

COS'!'A 'REGO

fiOR QUE NAo EXPERIMENTA o

RIO, 3 - Dentro de nO\lco!' di;,,:;. ü'rc-mO:i ("ln Roma a iJ'l

posição do chapéu carciillZtlicio aos novos !Jrin<.:Í\,,(·s da Igreja,
Esta �erimonja torna caàa cardeal propridál'io de U1I1 _._--

chapéu, râjo para liSO ordinário, como pode illJa!!ilJal"f't" mas 1\1. N,ETO BlHtnO'; Aires.

pura lima cÍrt'ullstallcí:l ap€'ntis de sua vid:1 __ .- :-tqll(']a, da A'�' IIlargcns do rio Yal'í ao "Cidade formidavel aquela"
impo�.í�·fío - c' d.U:lS ôe :;ua rnor1e, poif>, re(', hidn' ("Ill Hl0 ]'>1(', 'L11 ciC] C,-tl()ll1bi�1. {,l'glle-se um .- ('Oll!l'lltOLl o colombiano
l�alnenj_(: simbolico, () challéu só pode S(-l' visto 3li;; pés du (:nr� n('ovnado LI" .-I L(wa� l'lIbertas de I u;}!ldo regressou.
dr;}!. de90is de morto. i' por ocasião de ,:eus iUll('I'ais, l'urr('- p,"II11!:1S.· "BlIt'1l0S Aires - explico\!
gcldo s'::bl'e uma almofada, A seguir, fica SllsrJCIEW nor um fio O povo:,do t('I'!! o liame dt' ,·le ,- tem de indo. Tem casas

Ina na;c da catpdral do cardeal" até cair d�Sf(;it(! pn'l !)ó. C-O;!iD L;' Bbllt'a. llllf' j)aree<·m um souho. Tem

1 ('111 PI) se d;'sfaz;crn todas, as COIsas cIp eXlsü-ncra humana.. /
Os fllUl'aclul c,; ('Onial!1 que o tanra� ruas bUllita,.;, tanta gen-

I.
Outro e. _!){)�s, o chapeu que se ve na cabec;'a do� caj'(L·i1I�. j)(JvuadfJ assJJI1 se ehullla

por-1le
bem l'dLlcada, tantos tea-

{'r:ÇJlI'lllw eles VlvellL ,
que, :,lí t\lOl'I'CU, nos velhos iras ...

\ l\'I<ls ('::;ta in3ignia não basta· O que mais lhe marca a pan- tempos, uma (espanhola de des- "Buenos Aires é um;) cidade

I pH
é sem duvida 3. capa, a "capp�_ 'nagna"', a grande capa, ou, IUl11branie beleza, cujos olhos, formidável. Eu nunca tinha

antes. a cauda da capa, opulento manto de' purpura obrig'lto- eram azuis e cuja pele era aI-I vi5to tanio autol11ovel, nem

ri� em determinadas solenidades, com sete metros de com-I'''l com�) a neve nos píncaros \ I.antos lugares onde comer,

I prrment.o. . _ , ,

dos Aneles. l,:em tantas vitrinas cheias de
A Im:DOS1çao do chapeu e, portanto, o começo de uma '�gente de La Blanca é I 'oisas tão lindas, .. "

serie de exigencias p�ra a complicada indymentaría dQ� mem- fuma gente feliz. Alguem perguntou a Juan

bros do Sacro Coleg�o. Essa, �a capa, fOl atenuada hOJe pelo I Ao todo, 120 !amílías vivem I fuparro si não queria ficar vi
Papa. que lhe redUZIU para tres ou quatro metros o tamanho no povoado, Sao umas 800 vel1clo em BUEnos Aires

da cauda. por motivo de econom.ia. Tal C01-::0 os ari�tocratas 'pessoas. "Ah - respondeu o �olom
que devem tomar fia�'te na proxnna coroaçao da ramJ:a da 1 Naquela região não há in� bia!1o prontamente - lá isso é

Inglaterra, os cardems tambem sofrem as consequencIas da I verno. Há uma estação Seca. e ílLlC não!

vida cara. Podem medir a extensão de sua "811stel'idade" pelos I ma estação de chuvas. Mas a I "Tudo é muito grande e

metros suprimidos à "cappa magna". ,t.ll1f)eratunl nunca desce a. muito bonito, mas tem gente

I A "cappa magna", de preço muito clevado, não c:Jstuma loünto de Lrnar a vida nas I de mais, e gente muito impor

todavia, arruinar sem!)re o nova cardeal, porque este frc· I· ],o(:as desagl'adavel. tél!!le. Em Buenos Aires só te·

I
quentembnte a!)!',-)veita ti de _se.�l predecessor, podendo ain�a ! .

O solo é relativamente ü!r- ; [lho mcsm<? é que obedecer os

cOl-r:prar U1l1� "ue segun(�a H:RO . O meSl?O gtmel'.o de combl- 11!l. Por tod?s os !:::dos. eres- íPJl.nros, pOIS eu sou um J050

nacoes é possl?el qllanto a mitra, quanto a cruz peItoral, quan- I 'cm bananell'aso Ha rl1luto aba· :JnH;uem ...

1.0 ao báculo, quanto a alguns objetos por cujo LISO - ou PC) ,·axí. Os moradores plantam) "Para inim - rematou ele

cuja mostra, nas cerimonias - se atesta a dignidade eclesias- Ila�Jaco e legumes de primeira - o que serve é La Blancao

tica. Certas peças do vestt:ário são, porem, estritamente pes-jl1eCeSsidade. I Porque em La Blanca eu sou

soais e não hã como evitar-lhes ou diminuir-lhes o encargo. "La Blanca - diz Juan Tu� importante. e não obedeço a

A seda. pory exemplo,. sempre fo! de ri�or. em quas�e t?�as I p�rro
- n,ão é lugar de gente Il1in�t�em, Em La Blanca nem

elas, 'e PIO XII determmou que seJa substttmda pela la. E' ln· .
rIca. Mas e lugar de gente li-' poliCia tem .. ,"

teressante lembrar que um outro pontifice, Clemente V, pa- i \'1'€. Nós lá vivemos como que- I Neste momento, Juan Tu

pa de Avignon, '�utol'Ízava o forro de peles, não. é claro, por \ l'emos". I parro está muito longe de La

economia, mas para defender seus cardeais do frio.

I
Juan Tuparro nasceu em La • Blanca· Está em Pusan. na Re-

O barrete _ o barrete vermelho - é igualmente uma in- Blanca. Hoje tem 22 anos de ,)ublica da Coreao Ele é sal'

signía inerente à dignidade cardianalida c, im_!1osto normal- ;dade. E' filho da viuva Ana gento nas tropas colombianas

mente pelo Sumo Pontifice, pode ser recebido. por exceção. Tuparro. e descendente de um ,"1ue hzem parte do exército

I das mãos de pesso:, d�signada, qu:,nd? o carde�l se .acha en-
,
,lOS primeiros moradores de La \

das �ações Un�das.
lermo ou valetudll1arlOo Essa pnmelra exceçao CrIOU uma I

Blanca, I Ha poucos dIas um jornalis

segunda. escaiJelecida na praxe diplomatica; os nuncios nomea- "Talvez para os de fóra ._ i �a frances realizou uma "en

_dos cardeg,is recebem o barrete do chefe do Estado em cujo I,'�menta Juan Tuparro - La I' "uette" entre os soldados das

país csti':o acreditado;;. E' c que vai acontecer agora com os

I
BJ:mca não preste. ,Nações Unidas na peninsula

nundos em Paris e Ma�ri, cuja. s.imulta�ea desig�ação até pa- "1�el� gente que. si chegas- ,con;ana perguntando-lhes si

rece representar uma fIna 111&11c1a politIca de PlD XII. Ge la. la pensar que somos I'
,�bH'.m bem porque estavaln

Os novos cardeais completarão o Sacro Colegio em seu Ill1UitO atrazados, . .
lutando 'na Corea.

numero total, que é de setenta. A Igreja, dir-se-ia, quer, por .

"Mas. pa�a nós, La Blanca I ,Juan Tuparro, interrogado

I esse :-ndo, resp?nder aos que admitem em agonia o cristianis- " alugar ldeal, porque nós

j'
,'elo trances, respondeu pron-

I
n1.o. Responde mdo buscar em todo ú universo, em variados 'pensamos que a felicidade gos- camente:

países. os seus principais servidores. O chapéu que lhes impõe I ta mais de morar numa choca "Eu estou aqui na Corea pa-

i cobre símbolicar:nent.e de misericol'dia e paternal assistencia I,lo que num palacio . , .

"

,

ra defender La Blanca!"

.l O mundo angustIOso do seculo XX. Uma vez Juan Tuparro fOI a (COll(')lIi na :!.a pág. letra F)

��======'---=;
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Ainda não acertou com O

remédio para seu reumatismo?

F.mão experimente o REUMATOL

que é o remédio que lhe fará bem.

UM PRODUTO DO /
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Informações Uteis
FARMACIA n9t

PLANTA0

Acha-se de plantão, de
5 li 11 do corrente, a

Farmácia Glória, á rua

]5 de Novembro, li,O 591.

TEI�EFONE8 MlJfrO
CHAMADOS:

POLreIA ., ., !C16
�()MBEIRn� 1148

a o s P 1 T A I S;
Santa Izabel ,. .. 1196
Santa Catarina •• usa
tlunicipal •. 1208

Assistencia PubUca
A' disposição da popu

lação local, encontra-se no

Hospital Sant.o Antonio,
a ambulância de "Assis
tenda Publica" t que a

tenderá, gratuitamente,
todos os cas'os urgente§
de enfermiôade ou de
ferimentos graves, a

qualquer hora do dia ou

da noite.

PONTOS p�
AUTOMOVElS:

"I Rio Brl!lnco ..

Praça Dr. Blum.enllu
e 1178

RUI1 B. Retiro
-ox.-

1200
1102

11J'

Impostos a palar
NA FAZENDA
l\'IUNICIPAL

a (a.Itsawô>s o';:;> laIP...!d
01Sodtu! o 's�ur ;ns� "jua.!
-np 'ope.Iqo:> OpUêlS �+S:!I
taxas de consunlO d'agua,
até o dia 15,

NA COLETORIA
FEDERAL

Durante êste mês, serà
feito o adicional restitui�
veL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUARTA PAGlN&

ELENA 1VIENIJONZA

NOVA YORK - Folheando há dias a revista LIFE, de
parei com uma Inter-essante fotografia colorida de' uma, flor
de Iotus fantástíeamerite bela que tinha dois mil anos de ida
de-

Afinal � pensei - descobri uma coisa que falta a Nova

eonst.ru lr as suas cn.J�lG com pa

redes espessa:". atnw(:s rins qllais
o frio e o calor ter'am CI'1:' orn-

·pr.:gar nluitü;sirnas l,;o�·t.lr;

d.• chCg�x ao interior.

Sugestões·
a nt es

Pereira, com a srta. Dulce Zin

mermann, fjih�:l do sr. A;nto\:'
e sra, Sil\-ana Zimmermal:n;

- :_ do jovem Jolio Acacío Co
lho, filho do sr. João Domisg
Coelho e sr'a. ?laria COelho. �o'
a sda. Ul'sula Mantau, filha. II

Os novuio rqulnos gostam de flõres. As pessoas menos

afortunadas, que moram em apartamentos e não dispõem de
um palmo de terra cultivável, semeiam plantas em caixotes,
que colocam nas varandas ou nas janelas. Em Greenwich Vil
lage, parece haver uma média de duas floras em cada quar
teirão

c:aQr e transpiração nos dias
"

quentes, s!2ja 'pprque a alimenta
ção ê mais leve nesse periodo, o

fato é que toda mulher gorda ou

que' está além Uo peso indicado

pejq. tabela: deposita' urna ..
grande

ei'peranca.no verão,
"

'

UIU
.

�'e�i�;e inteligente pode
bem orerecer boas surpresas em

i:a� p"l'[odo, 'C;it1 fl sua ,riqueza
de vegetáis, e se "o)jBerv�do fiel

mente será o melhor aliado da

lri'i\Jrd.. Mas (·xisLe o problema
; ,.dqs, cardápios de hoteis e pen
.

:..sõe!'F Como filzfr'? Neste caso, e

\I"'t�r cs.u.pertttvos e qualquer- bc-
,bida alcoottco, 'porque o aleool é
(I p'l'ime:ro inimigo 'da linha, for
,recendo um número <'levado de
cal'lrias que entram na ctrr-nta-

- do jovem lriacío da, �l!,:a
filho do s1". José e sr-a, Mal,'í!U\. dn

Silva. já falec:dos com a. srta. CH

tarina Babitongat '.filha do sr , Vir ..

gílio e sra, Alvina Babitong1\:'

�a)('im�nt6\
-- A PARTIR DE CR$ 299,00 POR l:díi:S --

COM lUZ E AGUA ENCANADA
80 NÃO E' PROPRIETARIO QUE1\! NÁO QUIZF.R

VOeI:; E' QUEM ESCOLHE AS CONDIÇõES
-- DE PAGAMENTO --

--aoo-

PODENDO CONSTRUIR IME:OIATAMENTE, APO'S
A ASSINATURA DO CONTRATO ' _

OPüR'fUNIDADE ESPECIAL cosro ímINDE
Dois outros grandes aeontnclmontos anuais no que diz _

�__ DE NA'I'AI. _

respeito à floricultura são a Festada, Rosa, no Jardim Botún í-
Co de Bronx, e o ilorescimento das cerejeiras japonesas, no _ --OOOlli,\ 7 DE SWI'EMRRO. 1893:-
�ell1.��l Park, No mesmo parque, são igualmente famosos os

-

I f ., -. __ ou __

Jardins de Shakespeare" e os arbustos chineses Ginkgo. Os;; n O r m a t {) e s • rmw. I N C o _ SAUI. :l .

Ja.rdms C}C Shakespeare !)ossuem "descendentes" de tôdas as=' "

.

flores � .arv�)l·es que (J grande dramaturgo britânico cultlvava I S:UI!IIlIIillilillllllllllllllllllmfllllÍllilllllUllllflllll'llIIlllIfllllllllHlUUU
em seu Jardlln· I •

..--------- .. ----�-

•

: Talvez, contudo, OH jardins mais cnuhecidos �. (' mais I t
.,

d
.. hm�€l'essantes. do ponto de vísta histórico - tanto para mi-

e s n ()1110es de turistas (.'01110 para os !)!'úIll'ios novaíorquínos. sejam l' 1os Promenade Gardens do Rockefeller Centr-r. Hú um século
.

:. 1I1eJO" o loc:al o_cltpado. por êsse« fabulosos jardins e pelo Irrnque ue patíuação, refrigerada com equípament., Wor thing- Malc'l"ial ,_._ 300 .;1", lle lã 1'08;(,
"

ton, era ocupado pelo jardim Botânico Elgín.
U d i h

agulhas n.o 2 '2 1 mt , ele f ta,

.

m me ICO c amado Hosack. natural de Elgín, na Es- PONTOS EMPREGADOS
COSSla, ali plantara ervas, e arbustos para preparar remédíos

1 t A t d
- F'a nt.as ía -_ 1.;] car.: 2 m. 2 jun

pa.�·a semi c leu es. n es e morrer, o médico legou sua pro- •

priedade ao Estado, que, por sua vez, a doou à Universidade tos; 2,a car.: toda em t r.: 3.a

de Columbia (então Kin's COllege), para que ali fôsse edifi-
cal': meia: 4.a cu.r.: tricô; 5.3 car

�a�a uma nova escola. Hoje, a Universidade ainda é dona do' õm. x 1aç, 2 juntos, 9m, x; 6.a

Imóvel, mas arr.endou-o aos Rockefeller, até o ano de 2.015, 'cao;: tr.cô ; 7.[1 car.: mela.

por 3.500.000 dólares por ano. Quando terminar o nrazo do Gomos hü.l lzontals - L.a car.:

arrendamento, o Rockefeller Center voltará para a -Universi- t.r.: 2.a car.: me ía.; 3.:" ca r.: tr.:
dade, -t.a car.: meia; 5.3 car.: meia;

, As exposições de flôrcs dos Promenade Cardens são mu-
6.a ear.: 'ér'cõ; 7.a car.: meia;

dad� varras v�?-e!" 901' ano. Numa delas, foram expostas 2.500 S.a caro c 9.a: tr.; 10.a car.: meia

orquídeas � diàriamente chegavam novas orquídeas de Ha.. l1.a ca!',: tr',; 12.<1 car,: meia.,

Iwal, por via aerea, Smok - l.a car.: UI". 1m; 2.a

. E. eu que pensava que Nova York não tinha muita coisa n cn1" .. 3,.a e 4:.a: ponto sobre, ponto;
oferecer em matéria de flóre>;! 5,a car.: Ue. h'aballlU-se um p.

..
,> --••�';!l��� (ntrc o :3,u (' 4,0 p.; 6.:..,,7.<1, [' 8�

ca r'.: ponto süb,'e ponto: !l.a ('ai',:

lt,·.; 1m, 1(.1' .. pega)' Ip, Plltre o

3.() c ·t o t". tr3b::dha-se jüulo ('OiH
!i!I"n:lllnUll!JnInmmmnnmmnmmminiiiillimIlIIUnll1�mMW'f
=: OtiMOaaOIOAS -I=

VARI1:ES E ULCERA.S, La C31' .. " lia 2,D. e 1 n'l 3.a .\os

=
OA§ PERNAS: cnl'as sem operaçã"" EXECU('.\ü 10 Ci)1. de cava !ln: walun',:,,(! :lO

_
OiSPE,-'SiAS, FRISA0 DE VEN'mg, COL1TES. COS'1'AS-- p,�':,ll1-se lUl agu1h'l Il. Pàl'a cada ombro " as rt!"tan-

::1:::
"'''� EHtAN A, FISSURAB. COCEmA NO ANUS 2'i'O ]1., l't':llnt!hn,·se, (l p. meia :! L'" par�, o (l<;catc.

CO!1l.ACAO. PULMõES. RINS. :SELIGA, FIGADO cm., 1 caro com p. passa f.\a 12 FRENTE - - Põem-He !lU agu-

.i'lfltG,' la!',,) para fOl'lll'ii' () pic'J. (
lha ::I!O, p. c it':.<balha-se até ;n

$_ � DR" A R V TA D O R D A_ l"a:lem-SE (j '.� cm. com o p. fan- altur!'L d:.. cava igual às costas.

=_� _ "'''''.DfRC'(} ESPECIADLISTA. _=
tasia fazendo-se (m seguida

OS)
Quan',lo a pala medir 7 cm. arre

_ ".1.10, =:
gomos horizontais, fi l,e com o p, lllabt,m-se para o clecotf' -!1 p. nO

... rania,;ia gomos ho/zontais e 3 \:, C�,l1tl'O trah.:.lhando-sc. as rm)tan-�

� Cli11tca Geral de Homens, Mulhe!'efi ti Cl'ian� i íantmda. Faz-se 1 caro x 2 jnnlns,' h'f, até a altura do ombro.

= I para ,reduzir os p. a metadp. Tl'a· MANGA -- Põem-se na agulha
ITOUPAVA SECA: t 121 11 e 15 u 1'7 na. IU,UMENAU

.

!JllllllllmmHlIllllmmlmilmlllmUmUilmUl!mIlJlmillfl""umlllm�
balha-se co IllO p. smock arrema-' 75 j) .. t!'abalham�"e 2 cm. de p.

______________________________�_t_"_n_d_o_�s_e_ para ns cavas d p.

na!
I

111', Jm,o J..ll

P;:3.'·.

Leite· de Magnesia COMPOSTO
LaxatIVo anti·ácidõ

contra as azias.

Ação suave e duradoura.

Sem sabor e não

adstringente.

UM PRODUTO 00 fií

LABORATÓRIO LICOR DE CACAU XAVIER S. A.
*

Senhores ff: Comerciantes
RECEBEMOS

BOM·HRlL - iCÊRA PARQUETINA
FERlVIEN'I'O FI..EISCHl\fANN ---

cor durante o verfio, no

2,(1

pouquissimo açucaro Um ovo quen
te. ao café da manhã, subtituirá
c'om grande vantagem' o pãô. E

para con:í'pleto.r, tome um cocktel

vitaminico, que protegerá o orga
'nismo contra toda deficiencia.
Um copo de suco de larg.nja, de

gl"ape-fruit, ou de tomate, pode
prover sem 'dificuidàdes ri nossa

nt�('essidàde diária.

ção sangu'nca o são dificilme.ntc
"eliminaveis. Ao aleool, }lreie)".r sU

cos de frutas, de toma.tes. de. legu
mes, otirnos como alimentos, nla"

que n:lo contem calorias .. Escolh�r.'
sopa,; lcv:s; Pl'incipalme��e, BOpn.
de legumes. Ní'to liofrerá cCrt·a
mente. fome, Re pensaI' q'll;e,o,_ro"

>11110('1(. Levanta-se 1 p. sobre ca

da malha c trabalha-se 5 em. o

p. fantasia. Arrematam-se pal'u
,i cava 10 p. na l.a.ear., e 1 !" I
nus seguintes até .rEstarem 20 p.

qUI; são arremat'ada.s'· de 3 "o

3,

tros de alh.Il'a;, tendo o seu topç
U:;l:! derivação: de 4, metros e ':0

centímetros: ", eb�' �-rell'.çiio <à 'ha-

.
ACABAMENTO

cósmico

;'_cvantam-se para o decote 30

j). �'()hre c;da IRdo. no centro 4.9·
Nas cOstas 36. T['abalha-s'! o ]l.

llleia p;;g-anc1o 3 juntos nas eS'Jui·
'

l
·nas.

,

-

QUE <:1, {apão editou' �eul, pt'i
il1eiros sêlos ):Jos't:Ús rio "�,nij� ", <II"

1871; qu.e essas e'stampilhas ti'

I'
,Ilham o nomes de, IRo, Ea, Ní;'
f;\ que cada'uma de'ta:"" palavra;;

I corresponde não a um valor 1'1]')

I netário, mas a uma letra do n:

( Pl'imil'io I fabeto japonês.

CORSOS (Admissão I QUE cada um. dos tijolo;; CO;":.
t Ginasial

' .cados na base de uma chamine

( 'l'écnico de Contabilidade I de 100 metros de altura aup:Jrta,

( f
em média, o pêso de 5.tlOO (tu::

( Internato tIo:...
SESS{)ES (Ex.ternato I QUE a pele dI)' Mary Balemnn,

( Semi-Internato
'

enforcada em Yorkshire. [lU Iu-

Dia 19 de janeiro, inicio das aulas dO' Curso I'l'eparatório. ! glatena, no inicio do SéCU'O 19,

Dias 19, 20 c 21 de fevereiro, exames de admissão ao Gi-
I por

crime de assassina�o, <""rviu

násio. I pera
encadernar dois :;vrOs:

(1 Cinásio Dom Bosco é dirigido nelos sa'eel'uotes' salesia- i "IIeart of sedition", de Jo�m

nos de São João Bosco, que possuem mais (te 2.00'0 colégios. I Che:k, e ."Arcalia Prinees,", d"

Situado no. centro da cid;tde de Rio, do Sul" goza de todo< ' Bralthwa;t.

O conforto de um colégio moderno, ótimo clima, estudos eri- ! �

QUE, aó ,contrário do que p€n

cientes ótim:t aliutentaeão. 1 aro muitas passoas. a água, trEns

Ma'trículas abertas.: i formada em gêlo, não se contrái "
. n�as se dilata; e que 10 lítr'o� de

\..,..,'""'''"''''"''"''''"'''"'"''''"'''""..".,'''''''''"''''"''7m''''''"''''"'''''''',.",.,..",...,.,."......,...,'''''.,...,.''''''''''''''..... ( àgua produzem 11 litros (",l qui- '

,
los) de gêlo, o qu.e conc«pr.n,ie

,

9 uma expansão de 9%,
QUE ã famosa torre ill'ê:inada

'd-2 P:sa, na. Itália, mede 54 n,e-

G J N A' l I O DOM
Rio 'do Sul

B'OSCO

I A.R Ã-Õ
-

R f B t L O I

J Advogad�,.
I Atende em quaisqu.er co

marcas do Estado'

I
- ·BLUMENAU.

, EdI!icl0

Rainha das Modas e imperatriz
preços apresenta a última novidade
'"

.'

Vestidos Bangú ii 195,00
VesUdó para Praia ii

Vestido Parle

BANCO "NDU'STRIA E (OME'RCIO DE SANTA
- Matriz: I TA J A I'

Fundado em 23 de Fevereiro de 1935

Capital integralizado
Aumento de Capl'tal

(ATARINA

Fundo de reserv�

Total di, não exigivel

•• .. I»

à

.. -289rOO
520,00
1'0:00

Total dos ;4eyósitos em 30.6.523 .• •• .• •• .. . ...

,AGENe�S E ESCRITOR�OS NAS PRINCIP_AIS PRAÇ\S DO ES..
'·

TADU :DEjsANTA CATAR�Á:, NO RIO DE JANEIRO E
Tax.:as de 1)ep.6-;f:tos ,

DepósItps a, vista lsem ltniitel' 2%; . DE,PO��S A PRAZO FIXO·
.

, bEPO's.lTQ� LI��S i . Pr�o :m4iimo de 6 mêses 5�il2%
Limite,:4e C�$'21l�.OOO.OO . ;4,1/2% Prazo míiümo de 12 Ylê8e5 ,', 6SfJ;
Limite: de .cr$ 5tlG.QOO.OO, 4% 'DEPO'SlTOS DE AVISO PRE'VIO,·
PEPO'� 'POPULARFS À.Ví�o -qe; .60. diI;lS

.

,
. 4�'.

�ité 4e Cr$ .,100,000,00, . , 5% Aviso de 90 diàs .. 4T� 1/2
(�tiràdU: �màriaiB Cr$ 20.000,00) Aviso de 120 dias à% ':

.... ,
CtWITA14ZAÇ�p . SElVIESl'RAl.'

'ABRA UMA CON1'A :troo ·'INCO" E PAGUE COM

Vesirde Merce ii

Vestido de Seda is 420,OÓ
(HANEl para sua elegancia ... Rua"·15

de Novembro 1393 ptóximo� (me: 'Blui.
menau

Rua

Telefone n.o 1306
Caixa Postal, 299

Telegrama - "JALAUS"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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� s:

, ti

I e I a
:�:

fJ" , •

mene

r,

quI;:
dias e curtas, sendo 4

ampliados; (onl,5Ie de
tonalidade em 5 posi
çÕ��: 'ligaç5'b' pera' fo
nógrafo; co'm reprad�
{OP �e alto lidefiC!cd�.

tenho preferência por outro' alraçõo rodiolô

nico exatamente no horório de s eu progjoma
favorito ... Isto ocon tec e fr e qu ente me�te·.',.. Re

solvo O problema lavando poro coso um nOVO

ró dio G·L fste modélo ii �m dos ma;s otro.'
entes e de maior çopo.ciddt:Ie do linha

General Eledriç poro 1952. E UfTl aparelho Ca

paz de �ctisfoz.er a todos as suas éxigencios.

TELEFONES:
INSTIT.UTO: 1232
RESIDENCIA:

Dr. TAVARES -144a

OI·
·

- lema fabricar qualquer f-ilmes ·e máquinas 'fofoDf6ficas das

., .. � Inores' q uillidâdes ,,_,50 ....

RUA.1S DE NOVENBRO,·:,NR. 1.436

{Defronte ao Hnn� :Blumentm"}

tipo de lentes

COMPLHO SORTIMENTO DE

PARA SO'[ E DE GRAiUSO'CULOS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



li
,

o ano de 1952 foi farto

I·em as.unt.os dee natu.reza
em nú�ero de 5; acideI:tes

--�... criminal, superando mesmo I por veículos U; sed�çoes,
o ano anterior, o que pode- 7; fuga de presos, 5; mcen-

--

I
rá vse depreender do resul- (4ios, 8; estupro, 1; homí-

.� tado fornecido à reporta- cíd ias, 3; apropriação in-
.

gem pela Delegacia Regio- débíta, 1; falsific�ções de
! nal de Polícia, dinheiro, 1; astelionatc, 1;
I chóques de veículos sem

I Dentre os fatos delin- ferimentos, 1; morte por a

I quentes que maior vulto tropelamento, 1; morte por

! naquele período, sobres- afogamento, 1; morte por
; saem-se as lesões de natu- acidente, 1,
i
reza diversa, produzidas
por agressões, as quais a

tingiram ao número de 23.
Entr.; outros de1itos, ocupa

.

o segundo lugar, em núme
ro de 11, os furtos,

Prepare
o tutu rn de
seu fHh,q
dcmdo-!híl

SegUE:m-se

os s

Ja l1IiIiI

ao
II

verte "ü

E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R E R A S,

l ESPINHAS, ETC,]

A cerveja preferida peloscalarinense
Malte, tu�ulo E fermento �eleeiona�os

«Bo JSd ele Estudos
Alemanha»

CervejariaCafarinenso S.11.

loinvi/I€!

I
Superou a 1951 o movimento de:lcnsa�os os or�aos �e selnran�a'Envolt� em mfi S I �r i.o o
fatos policiais de ano pa ss a d o'�!J�!a�o(UP)de F!r��!���,"(,n�uO�!�.!�� e ba Ixad o r fibrasllelro e
Durante 1952

'.

ocorreram 8 incendios e 5 suicídios ��I�le�n���í���i��S_n�o�f:ti��� �:é1tâ��e�U���SUI����:s,liq����� Recolhidos todos os elementos para o julgame,�todetidos sob ucusacao de ten- la-se que foram presos nove
M dí 1) u'.') hoje à iml')l',,!1!;a, o sr, CI;' A dcí.cnr-âc. de nove médicos-

,

l' l
' RIO, 13 ( eri lOna ,.

'I fitarem elíminar os principais mer lCOS en re os qUaIS os que
sar Prteto direto,' do Imposto (Conclue na ;Ll pg., etr., Jl.}

d
.,

St Il S' Foi apurado junto aos mem- �-Iídcres comunistas da União tratam o proprro a 1Il, eIS
bras da comissão de Inquérí- de Renda, reve'ou que as 50-

Soviética, Ditas presos são os deles, segundo a radio de
iric í.d l" •.aaço-es em :9!J2 atingiram-

d to do Senado sobre o mci en- �.,drs. Mayorov, Grishtein, Vov- Moscou, sao ju cus e os ou-
havido com o ministro Hu- à cifra de 10 lJióões de cru-

shi, Vimigradov, Inger, Feld- tros velhos agentes do Servi-
que J'a' foram ze iros- ACl'escí'nl"u que se-

S B ltãní P 150 Gouthiér,mann, Kogan e Agorov. O ço ecreto rr amco, ar sua
recolhidos todos os elementos rão adotadas ::1(,didas mais ri-

governo russo acusou esses vez os jornais "Pravda" e - ainda este ano D[I
rnéd ícos de fazerem parle de "Izvcstla" acusam os orgãos para julgamento da questão ,gol'�sas, -, ,I "". , l:;-

que será feito em sessão se- :,. �a impedir �aL." l�onegaço .. s,
urna organização nacionalista

de segurança do Estado de ereta dessa casa do, Congros- [Inclusíve a c'bt rtura de pro
juríáf cu, cuja finalidade era �

'S'O, Ate' então nenhuma Iní'or- 'cesso cO,ntr,a os c.'ontadorcs,

1" t Il fracasso completo; pois nao c ,
assassmar os currgon es po 1-

mucão virá a pu'bl ico , .! responsáveis
oela Ü,':llldc,,

ilit d U
,-

S descobriram a conspirata a u�
.tlCOS e m i 1 ares a nrao 0-

O sr, Fer-reir-a (Ih Souza, Venceu em Par,iS ()".

A'
.

't' tempo, A propósito, esses [or- �víetíca. rmprensa sovie 1C[(
nais também atribuem a presidr.ute da Cornissêo. oi-vi- J maestro brasílelro

declara que com a prisão dos
morte do escritor Máximo do á respeito, Informou o que

. P:AR1C, 13 (U�) -;- Co�:-citados médicos foi desman-
está aclrna, _'.""l'.S.'lldo-se ,"".' tJtUIU urna c<?nsae;raçao a, ",-"-.

1 d d 'Ih E Gorki e de Kuibvshev, cerca � ,��. - -
,te a a a qua 1'1 a, spera-se rém de adiantar detalhes, tréia do maestro brastlcí ro

,cd' de vinte anos atrás. a uma. ,

de queixas, rora que @ílI me lCOS presos Eleazar de Carvalho a Irev-No registro sejam �c",mldi\.los a julga- conspiração de médicos. Es- Serão proeessados os te da orquestra sinfônica def t as de casos O" indi sas acusações fazem prever t d
' ,eram cen en menta, s Ijorn:11S ln icam _ , con a ores responsaveis P�rís, na noite de segunda-

de somenos importância, , '�, segundo parece, o pró- �m expurgo nao ,so entre os RIO. 13 (j\;r,�;id,) - Falan- i'eira. O maestro Eleazar .1:,
'd 'urlo Stalin Dor pouco esca- Judeus mas também dos ser- I

_-" . , "'1'"o e a pianista Marva-rezistrados urante O ano ... - . " !,' d eg anca r ' . --- ,- - éc"
c: .', '

'

pcu das sinlstr+s rnaqu lna-" ,\1(;OS e s ur < llSSOS,
, l'et Lsng foram tão ruido"'a-entre as qUaiS predomma-I ções da quadrilha de mé::"i.- I mente aplaudidos que tive-

ram as questiúnculas entre CDS assassinos "sicnistas à. -

I ram que bisar um
.

concenoos suicidios, famílias 130ldO dos estrangeiros"· i 11 Fraqueza em geral I de Chopin,,-'---..._;.;;_------.:---------------'
, MOSCOU, 13 (UP) - Es-' II VINHO CREOSOTAflO \, Ambiente inseguro na

rOnCOS corre�ores comJlelarão a ���:J{t��� !��;�::�::'\�� I
��,"�;.�,;�:;::,�!.;.<'�d,�,,�;;r":�a;�� I·· ---����:__-._--- I w;:����;(�t{;��,Vj�'�iei�UPJ

grande provI de Monle �arlo'\�f�f:!�:��:;l��i��1 AprovarPARIS, 13 IUPi - Os, terceiro Rally Automobille PieLa de 66, !
organizadores do vigéssimo d2 l\Tonte CarIo, prevíram, Convem aqui frisar que, .3.

t re somente um pu- entre os delítos de roubo, I , D
Brese."a�a hlnliaterra! nhado �e concorrentes I' somente co.n�tam do p:e- �

,

....
,,); �

r completara a prova, sente relatorlo os de maIOr, _

estimular e' comer.. Qu�renta e quatro com- monta, existindo os furtos WASHINGTON, 13 (UP)

I a:,i�ç�o norte-ameríca_na e! vÍ:1.ment,e ao de.W1_lshington
Cift da ..nt·tn� ·p�íses I petidores oriu�dos, d,e, vi�- em que as autoridades po- -:- Os Estados Unidos recebe- 11lp0111ca· Um porta-vos no

I'
SOb

..

n' (IIi;] aclvertencla,
liÇ .

v UiU 1 U'1> a.

I te e duas nacoes 1l11Clarao liciais conseguiram apre- ram com aprovação a adver- Departamento de Estado de-
.
Medidas rigorosas dos

b téncia do Japão à Russia, de . darou que a .advertêllcia ni-, 'comunistas alemãesLONDRES; 13 (DP) - O no dia vinte do mês em ender os objetos rou adas, que os aparelhos SOviéticos!põnica éra natural e correta, BERLIM, 13 (UP) _ A

��1f.luente e. a,�t�r.}zado, ,or�,�o I curso a prova c!ue se pro- devolvendo-os aos legíti- que sobrevoarem território. Disse ainda que () govêrno de! Polícia ocidental alemã infor-
The Banker �üz h0,,'_ quE I "d' t' n10S proprietários japonês serão abatidos pela' Toquio havia informado

pre-IJ:110u que os comunistas da
vários naises inclusive i) Era- ongara ate o Ia res e que, .

Alem,anIla oriental mantêem
sil, .de-Je.ríam.' ser a.traíd. ü�

'ôlO I incluirá
a pas.sage� �Jr ---------------------------------- fechados iodos os Dontos de

no:r� plano da, comullIdaje sete cidades europeIas Jm-

li l Es I r o a I·e r t a o ca'nAlzl':�111e�nllthoanaocfrl'dOc�ntet�rla, CSOler:br;ta�nca de estImula�' (I co-
I)Ort<::ntes. � u u_

merclO com produtos que
.

. �unrlo se_ afirma,. os comunis-
poupem dólares, Sugere aI) t:1S aJemaes tencIOnam adoiar

�����oai�i���o<��ec�t�?ct�� :���� CO��)l���t:�nt�e:er��sre��
p·OVO conlra nOy comulol ����id��l;��}l� ri;o�'����n����� I���)(t� i��reS���a��e����O �)�; nir-se em París e no dia

.

.

.

.. 1�� �:f�e�:�: g:J�:��[:lsd�o�:���e�l� iainfla que isto faria com �Iue seguinte deverão e,;tar de
ch-lltals I

fosse possível dar mais al(,11- regresso a lV[on1.e CarIo, <di oligarquia mi.naira. não dlrme e ·proJ"eta nova revolução}} fr'��l,lo:·�"'l:','t·:I"-,,�,ml'tal:l'rl'aénVoe,, ostI) aos debeis (>5[01'(;05 dos r;i- Segundú inforn.uções re- ". • • �p ;.;lados naise;; (1(' es,:anar das LA PAZ, ] 3 (UP) _ Em quia mineira não dorme, l,TI-:lS- a fazer sacrifícios inclusive o HOIVIA, 13 (UP) _ A gré- '

-1 ' -

t' 1'- - ccbidas eh F'r�lllç.a Central. '

d"'Inas (a llHlus na lzaçao an·" ±iscurso pronuncia(to duran. projeta outra l'('VOlllCfio", de );UpOr1al' a esea�:SêZ e pro- \'C, dos fen(tviário� paralizouti·,econômica, recuperando as estrac!:::s da região a- te a manifesta<,�ão operát'ia, o Advertiu que o gUV:"1'JlD I iutos alimentícios, nelo IfWI10R sptenta e cinco
sua condição de exportadores eham-se impraticúveis nu- ;:m'sidentc Paz Estetlsoro esn:a�ará qualqucr tentativa I Afi�'lllOU q�le os

�

governos
I' por cento,

dos servi<;os das e�-1ft, artigos de primeira qualj-
ma distilncia total de 140 SNl!CWS:I porque conta com o I an1pl'lores haVIam esgotado o !II'üdilS hOJe, segundo se adnll-dar!,' 11;1 qu:ll sr- !y,;;t"Ü,lJl ,ma:, 'XOl'tOLl () .!)ÚVO a con�,er:,�r� �lpoi�) da); maiul'iu,s. nacionais, I'

dinheiro da naçãO. mas acen-, 11" u.quí. A ffr{>ve pa�r?c,inada '

VWd:ig"ns ·econômicus. quiltJIrlet.ros, .;e, alerta, porque a Ollg.ll Dl�S{, que üs dirIgentes do tuou que estavam sendo ,',)f'los {'OnHlIllstas, IIllClOu-se
-.--�,-'---'----------�-----

'I
movimento revolucionário Lransp�Jsios muitos obstáculos

I
à meia-rwite passada e termi- '

( fracassado que irrompeu an-! e Sohlcionados numerosos narú ii meia-noite de hoje, i
P A R A F E R I DAS, te-ôntem pretendiam fonnal' problemas, sublínhando ('m SónH'nte às ferrovias do Es-!

um governo em que ele seda seguida que uma vez que. atad.o itHliallO transportam I
•
:jpt:'I1aS uma figura decorati- Bolívia :10ssa vendcr o seu cli�,ri;\I11entn 11m milhão de
V,i, Íl'izanclo: "Pl'efiro Ir para estanho "nas nwlhOl'(>S condi- ,JXlss.lgeiJ'(ls e (:f'lll mil tonela
'�asa li ser \Im IH'csidcnte tíie,- \,ões possíveis, desaparecerão: das de earga,
re". todas 'as dificuldades eeonô-

, micas", No'''';; m'isiies naj\ n 1I11(O]l1l! rme o seu gover- I

J'losiC;ii:)! revolucioná.rb llolívi:;') levará avante o S�l: pra-II LA PA/�, l:1 lU!:') -- l:wa- LA PAZ 13 <DP) A"rilJ11a Ce reforma agrarla pa- "' , , _. ;,. ,

"
.�

'co 'lh- d
' lizou-se a malllfestaçao orga- . Pol!cla InICIOU na madrugadara III rY}orar mJ oes e 111- 'd 1 1

.

',' I ' , . , _

d' à'� 'I' ii ' ,
, nlza a pe a centra operai ta, hOJe uma serle de prIsoeslOS CJVlIZaç'uo e pre"\emu de apoio o govern e de pro d l' lOtOao p:;vo que terá de continuar .,

.
a o -

I .f'
, persona wadé� po!: lcas ,testo contra o fracassado com- boliVIanas, Os detIclJs sao a- :

P.lot, sendo pedidas sanções! cusados de cumpliC.idade na!

·0··0··��t··l·nua a guerra se'm quart 1 pag �fni����af��'hin declarou f����sS;�::,a���s��:��� �fg��;
.

.. ..L L.
'.

.

.

.

.

.

. ...
..

.

'1]e os acontecimentos justi- militares e políticos ,tentaram
ficavam a sistemática oposi- derrubar o atual govêrno do..

..

ção da central operária con- sr, Paz Estensoro,

a·a'· I
..u_.· ··0 laVl$ CQntra oV·atl�c'ano tra a reorganização do exér- Alllinistas brasileiros na

. cito e pediu que fossem ar- ascenção do Aconcagua
mados os operários e campo- Mendonza, Argentina 13
neses, Salientou o ministro

'

• Assassinados trinta sacerdotes católicos que a reação popular havia'

Cidade do Vaticano, 13 Não há nersnectiva de William Grit-Tenberger, o, EE- DU, em nosso país,

-

�u'Ilal�llia��E.rp�ofes�l;ç��a�dor�rCe'ovfooll;U�C�I}o�nla;l�"I'�'�.!'� I
Um

�

...

caBO de tri-gemeos ocorreu na secção(UP) - Uma nota oficial do modificacão oosto de embaixador no Bra- ' O novo cardeal falará '

_,

i�����:·c����j�!Cr���ti�� :����:�X�,�;e(����Lf��li�� ��fh���ff�:��i�fg:l�S����il' R�::�'a:� (DP) -A em- �caoaIFn1dd�e:lnlrca�n;�d\0:?:a�ft'ar�a��1:aÇma�eoi:�,e�;!tp·�e��..

'

de maternlDdade do Hos.p,·tal do Sta" lC'abelquartel contra a Igreja Catá- difjcação dos quadros diplo- respeito, fOi_::nos, dito que por baix:;d�, c:o Brasil ante a San- .. "
lica, Acrescenta que os comu- I máticos norte-americanos no enquanto nao tmham conhe- ta Se mfúlma que dará "uma dindo severo castigo

O����f� !�e�á��es �s::tNcno�ran;ll �;:�::lo�is!�t�!e�,os�e n��í��- c;�;�t�md�ei�;����� �aOd�!= �:C�;r;0(;�0 d�����l����� Ii�s� ���t�e!����te a' pai das crianças é um modé�to lavrador em Gasparq1..le mais de duzentos sacer- de que cabería, talvez, ao sr, presentação diplomática dos cardb} rl,.'m Augusto da Sil- LA PAZ, 13 (UP) - Dis-
dotes foram lançados às pri- _. _ ,_________________ va, A ;1utíôa .foi revelaria Uê- paros feitos durante as mani- Ontem pela manhã a reporta- I <,pio da sua (l:\'ulgação prc-vocr,' t:'aíra m3.tr'moLÍo com i.a. Olga
!'0es vermelhas iugoslavas, I C

..

P ,..
•

I lo pr:JDl'i(1 embaixador bn��i- festações de adesão ao gover- gem dêste jornal rOl infUlma:ia Im. 'nsa curiosi(::.oie púbJi�a, -(;"1 o ::lt2n!w, que já lhe propo,'� :>:,:1_.:<

Todas as publicações catáli--
j

rODlea d leia leiro, "r, Castelo Branc0 no, causaram a morte da sra, que ocorrera na s Cçp.o de �\1:a,,'r-1 é comum acor:.lf,cer com cases ,jc a felicidade <1" trazer ao 'l1U'lt"v
Iugoslávia foram su

j I � � �
Clark, Hoje o novo car.!.,.:ll lVlaria Andrade, de 74 anos,. nidade do Hospital "Santa 1sa" Í<" natureza, dr' erminawb '1. c'-: un casal d" ., 'hos, "en 'r, '111� '1

�g'ar/aim��n_ii\,d�ail�:S:·aaF:f)migPOenvs'et'7url.a:d:osdDaerOBteeSl= 1 proveja ao o -se a 30S00-Cllla o
brasilf'irl) conversou l:l'.irante tia do embaixador boliviano I bél", segunda feira, ",ntre 17 30 e [lu'ncia de <-LI' asas em lll"S% i p,,·is v�lho conta a iclad,o de ·i a-

_I
_ vanas il(naS COJn lTHliS :.1<0 en1 Washington, sr. Vital' An- 18 horas; o nascimenlo eh rrês. fato, que cm tai" circuns·:gnc aS,1 1', 5, do sexo f.'n·inino e·" '·"f";;'

:!em v'lsitantes que >.) feran àrld,e, Teste�un�as que _pre- ,crianças .�m um só parto_. pn;cu-I d�te,rmin�m t.ra�"to�nos " iI1CODt,,'�' rr_ 1.ano e : 111eSeS llC Jt;a'
�umpl·:nH.'ntar por sua in ;e'" senCIaram o InCIdente dlzenl ,.ando satls�azer sua c J!'lns"bdr-, "\ ...mentes ao eX]Jedlente nu, ma. t Co

.

troca dos aviões

I � �rallllc u bo
tidura. :Informa-se que o Cdr- que durante a manifestação G reporter 'di1'i;; u-sc paeu aquele daquele hDf'Pital. onde o nlvd" �l parto t .. ,'n",;ç'lTeu �1"rl1lul,LÓNI)RES q (UP) - A gvra or O R rou dial d. Ar Lwb Alva�) L'�: f( ra� feitos três disparos e

I'
11080com;0 e a:' cheganao ,!>L'nu menta diáriO é Intenso: A;',"C�"n-1 mpnte, esi.a".u(. a pa' ". ,.,,:.1<'

'p"eolcoas advel'O-ae.lsiodaãOJ'a'tübrlan"Sgilleesire'Os U ' U Silva Já red:!":u a me_!�f'gcHl um oeles alcançou a sra, An- em contacto cüm a Irmii encar' tado ao repo�'"p ,o pa� dos '" I passando b�m, enquanto '" Ire:- lOS fi �'.s li asileiros a S;'1' ir- drade, que se enccntrava as-
,_' r;r'meos, sr. Eenrlque Sta:I<�, ,.�- recem-nasc'dos gozam de j)2.:fl'l'ainda não está definitivamen- radia·la atr:n'''>s da eln'"" ·ra sistindo o desfile em honra I

r('?-ada da refe:,�la secçao. ?Je',1'� t.: esboçasdo um sorriso, conh' ta saude,
te concluida e nem se pode Acompanhado do Inspe- manhã de quinta-feira da do V.l i: .. ,:) deDais d",· am<l- do presidente da República, I'

d') nosso prO\lC.;_to, conf'.r,l"'U o
QUE estamn'lnr'<;l em seu "",111>'8.11- Os tri-genleos, que são dois me-

dizer se- será efetivada ou tal' de Quarteirão do dis- semana passada, donde de- nhã, quiuta-:'pirã. sr, Viciar Paz Estensoro, iato, pOI·ém, Ir é.nifestou, :3'·'1 :'('-
',Ó> um resqui<.:,; de felicid::d�, ;l�- ninas e uma menin�., e5,',(, :,ob "

nã(), Isso foi O que declarou , T T � SI· _ sapareceram, um paletó de (01mou que P'8 lavrai! ,., (.'>1 obsen:ação médica do d ... 1'au;o
hoje, e111 Liverpool, o proprio trlto üe

_

e:;to ,a to, com
G,'. par, onde. h.' c:neo a ."1""', c. r MayC,rle,)1residente da. Comissão do! pareceu (.mtem a tarde, na casimira, um par de sapa-

Algodão Bruto, sir Hcilph La-, Dslegacia Regional de Po- tos velhos, um2 navalha,
cey, Acrescentou qu,:,,�. re-llicia O indivíduo .Toão Fa- uma aliança de ouro, um
presentante da Comlssao, sr,

,

William Gotíngton voltou ao gundes, de 22 anos de Ida- canivete e dinheiro na im-

Brasil. para continuar as ne-I de, sem residencia fíxa, a- '1o�tancia [lproxÍll1acla de
gocia<:ões de_:)ois de, inspecio- •

f:u')ado de ter praticrdo um 70 cruz�iros,
nar o al;:::odao no RIO de .Ta-! furto: na residenc'a d

.

Ir Na nrcsenca do Dele�"!a-nei1'o e apresentar S(�lI 1'('la1:6- 1
.

r

-

. 1, O «.-
., _

ri!) fi l'í'spE'Í!.n. : \T�i(lor Carlos Duwe, na do Joio Gomes, o melian-
te confessou o crimü, seq
do ltU ocasião reeonhecidos
os objetos fudados que o

meSl1"'JO trazia, isto é o pa
letó e o par de sapatos,
Como João Fagundes

.p.iJ ra. dispuzesse de dinheiro na

ocasião, a vítima do roubo
O Fundo "Frei Pedro Sin: ·'Krainio:-h�tcil�"·en: Darmst�dt concordou em que o seu

;;cig", insiíi.llido pela "Pro (iI. lem�!llha), IIlduII1do a vw- ,';, f .'
'

1Arte" pal'a· im'plli,ivar () inter- gemo pr eJUlza asse
_ resa�sclc o,

ct!l11blo entre 'estudantes de O C:JncUl'SO 20 "Prêmio Wil- enquanto o ladra0 rOl tran

,rfiúsi.cH brasileiros e ,alemães; í ?clm. Ba�l�haus'� .

realizar-se-á I cafia;l� no xadrês, Ante; o
.
,em homenagem. a? gIand� mu. � 2 �e_LH'relro sendo_ que a� precano estado de saude
sico .teuto-OrasIleJro Fr2l Pe-! mscnçoes se encerrarao a 2;)

d J
_

F d D· I.ch'o Sinzig, doou um 2é1

prémíolde
janeiro,

I
e oao

_

agun es, ,O. e e-

para o Concurso de Execução
_" _

gado Joao Gomes Ira pro-
pianísika}o "Fi:'êmj�, \Vilh�Jm. Inf,or�l�çlJe� e lllscnç!)c:es: . v�denci.ar a su� trat;t;,f-:=,ren-

.

Backhaus , O premlO conSIste
• P.r:0- �,1 ;e, I ua Marque� de. Cla para a Pemtenclana do

numa bolsa de estudos no Cur-j CaXIas, 1",7 - Varzes -;-- Te-I .

!
w fuwmaci�� � Wriu r��ofu-E��odoR�. E��� I�------------------�------------�-----�--�

s
I

SSlaj
(DPj - Alpinistas japonêses
teríam iniciado a ascencão
do monte Aconcagua, según
do despachos recebidos aquí.
Informações anteriores di
ziam que alpinistà's brasilei
ros também inicwrÍam sua
escalada do montc Aconea
gua, hoje,

I
caso do

Teerã

,ocr PRECisa DO

Laxativo
&ntl-áeldo
contra :1..

..lthlS� Ata0
lIua.l1ê e d.lIT3.

40u..&, Sem
.abor enio

a4Btrlnl'ente

U"" p,oduto do II

lil UCOO DE CAcau X!iVlfR S/l1

C A S A

trA CAPITAL

x

ra O ve�ão, li. S,. enconhará Ha

Casa
"

xv de Ncvembm 415

I�uar�am·Sg �famanba em �iaDle
alila�ões comunistas no �aís
lHO, 1:� (TVferidinnal) ---- A! a. P(Jlíci;:: Polítiea confir!Ha

Pulicia l'ord·il'ma que esper�1 que e[etiVall1ente hú índí
grandes agitações (' movi- cips de que nesta cidade e

mentos dos· comunistas a par- em t.odas as capitais, a par
tir do próximo dia quinzC', til' do dia quinze, os comu

quando deverá voltar <l

j'
nü;tas deverão iniciar uma

reunir-se extrf'ordinãria- série de 2gitações sob as

mente o Congresso afim de

I'
formas mais variadas no;

votar o acôrdo militar en- setores intelectuais e t1'a
tre o Brasil e os Estados' balhistas, visando indispô r
Unidos e a PETROBRAS_ a opinião pública contra o

Nesse sentido o diretor do acôrdo militar com os Es-
: DFPS enviou ao delegado' tadcs Unidos, e que o Con

.

de Ordem Pública de Belo gresso irá votar, As' medi.

Horizonte o seguinte tele- das de prevenção já estão
grama: sendo tomadas pela Polí-
"Aquí 110 Rio de Janeiro 1 da.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




