
ausentar...se do pàís ...

Os sindicatos cnerárícs- di
rigem lncassantements mensa
gens de adesão e apoio ao re

gime das forcas armadas e

,pedem para "montar guarda
em torrro do governe. Pre
para-se para o próximo do
mingo giganLsc:l mantfesti.,
çã,) .de simpat'a diante do
pres dente Rojas Pínilla. Os
diretórios d'Os !lartiC:os Libc,
ral e Conservador vlsítararn
-o Palácio d::> GDverno e o pre
sidente Pin'lIa e pruiicar.::m
sua irr:::striia conpaaç':to.

I
ASsI& CRATEAlIE:�fj

RIO, 8. te, hoje, o chefe de uma gran-

I
Disse, ontem o sr.Aneurtn dê ala de um partido, funesl0

Bevan, como sempre, um dos ao seu grupo, femesto à Se!!1
seus habituais disparates, em patria, funesto à humanídade

j
politica externa. Parece tm., livre, é o sr. Bevan- Ele é um

possive;l que um homem de espír-ito transbordante das
tão graves': e de tão altas res, fronteiras da realidade, por
ponsahilldàdes, !!onsigg falar que, tanto por dentro como

com maíoe hlStmsate7.. Se exís; por f'ê ra, dotado de um lan,
---._,___.....__......_.....__........._�-""'"-- .....;....; .. cinante ausentísmo dela.

Qual o eixo em torno do
qual gravita o bevanísmoz
.Uma molestia, a qual podemos
chamar, com propriedade, a

"bevaníte". E' a "bevanltc"
um estado de cegueira do es,

pirito, de irracionalismo, a

qual priva a pessoa de intefi
gencia pratica e do senso co
mum. impedindo-a d,� -enxer

gar Os fenomenos 'm<ii:;"':�'���
mentares como suas C'ori::t'Q
quencias mais primarias.
Desfa vez, o sr. Bevan Se

sai com um golpe de demen.,
te: pede que os ingleses' Inr.,
guem o canal de Suez, se de,
sejam conversar com o,� nncio
nalístas cglpcins.

Os ingleses. fora do Canal
de Suez, qUe e o qUe ísio sig.
nifica automaticamente? I O

da {(frente PApula de 1950 enfraquecimento 'medíato da
u fn maior posição-chave, Iígaudo a

RIO,' 10 (Merid.) - Mais uma poderá ser tomada contra OU favo .. deixaóa pelo sr. Wladimir Toledo Europa à Asia, Suez é D nó
i vez volta à tona. com grande: pos- ravelmente. na Direção Nacional Piza. E a uníca saída para os trn- das comunicações da Europa
sibilídades, a notícia de um acor- do púrtldu. onde o pesseplsrno per- balhtstas, segundo a opinião de com a Asia e a Oceania, r �ln

I
do entre Adhemar de Barros e (I nambucano não tem nenhuma as- alguns: um acordo com o sr. A·' a Indía e com o Pacifico.
P'l'B de São Paulo, Seria esse um. cendenein, dhemar qe Barros. que por seu Quem quiser conhecer !'t im-
movímentu capaz dló! recompor:I OUTROS ESTADOS turno está írnprecsíonado com o portancia de Suez, bastará 3-
frente popular de 19;;0, de larga No Ama ..unas, já e 'tá lançada . .

. penaS mandar fecha-lo: a Eu_
, d.echl1lO ou pelo men.os. � es.ta.bl- ropa, a Africa, a Asia e umacnvergndura. que abrangesse não Un1E!. candídatura do PTB, a do sr. 1

-

d t 1 ti
-

sõmente S,;o Paulo, mas diversos Plinio Coelho, que sobe e desce os izar;ao, o seu pres 19lo po I

.co·1 parte consíderavel da América
p.ar ou.tr.o lado, o acordo, se felto,

r Latina se verão atacadas à-eBstndos da F·.:deraç5.0. a começar igarnpés, razendo oarnpunha el,i_ d I
. p�l� R. G. do S111, onde () pI'e'CI'" t I I I t t

rmpe Iria um:' \'0 vUla. de

escape! ataxía motora Deixarão de. \.�.J
. <..o e ora t ern ut c a ler a con ra a

para o sr-, Hugo Bot-ghi, que nun- cruzar O!; oceanos milhares dedente da República tem interesses UDN e o PSD No Piauí, a despei- _. -

cu perdeu 05 contactos com o Ica-I vapores; milhões de automo.,to da pouca expressão eleitoral do dei' CiO PSP. I (Conclui na z,a p�gln:. li!tlli ti'pessepismo. há prf.babilidades de
cntendimento entre' o adhemarismo

Amaurose f
I
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os S PELA
NA COlOMBIA

Visando acorda nacional apoia o sr ..
Adhemar os trabalhistas nos Estados
Manobra para recomposição

COMLUNIS TAS

Até �go!'l\'. os candidatos lança.
dos em campanha e percorrendo o

interior d'e São Paulo apresentam
tinturas anti-getuli�tas. a começarf

II)e]o
El'. Prestos Maia. O sr. Hu

go Borghi, que poderia ter feito a

politica do Catetc, foi alijado pc ..

los proprios correligionários e dia
a dia mais fica à margem das de
Iiberr;ções e dos phnos partidários.
A sf'lu<;ão jJara o PTB do candida"
10 únlco cada vez nUli,; parece fra
ca e improvavel, per falta de um

nome ca)Ja� ele empolgar uma grano

dlrctos �nl urna vitória do seu

Sr. João Goul�.rt ,Sr."

partido. Nos Est�.dos. onde se rea

Iizarão eleícõ ;s para .governadores,
rs {"!;_)is partidos jushunente- n�10

j estão compr-omutidos, me.rno na-

I cjuelcs onde foram lançados eandí-:
oaros , Em Pernambuco, o PTB

! não tem candidato o; a adesão do
ln. Osv..ldo Líma, chefe do PSP,

I' a� . CaI�dida:a da coligação "e1el.
VH1ista

. ,nao é dcfinitiva porque
dependerá <,,� uma deliberaçflo que

e os correttgtonárfoc do sr, João
GoularL Na Bahia, o PSP é que é
o partido sem compromissos, um

pouco ligado com o governador
Regís Pnchceo, p�l:: amizade que
esse tem ao sr.•Adhemar- de Bar
rOF:.

UNICA SAIDA

Em Gene�r3. será esto�a�o
�oje o. �ro�lema na �oréia

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

GENEBRA, 10 (UP) - A Caníe' mo Pan-Coreano; 3) rclir!ldn, das
rencia de Genebra reiniciará ama·

nh.ú S,lTI sessão plenári� o exanlC
da questão coreana. Foi realizadn
no dia 5 do corrente a última Ee:
são d :d icada "esse problema.
Nessa oportunidllqe o sr lV[010tov
fez uma proposta de cinco pon_
tos: lJ eleicões livres para todo
o país; 2) criação de um organi�

SERA' NEGADO REG1STRO AOS
CAND/DA TOS

forças estrangeiros; 4) crinção d�
uma -conlissão de gnrnnur!.. Não
crun1 nOYDS e::;Ees div crso:; pon.Lús.
mas Morotov escl:.recia como a

conferencia poderia estudá· los. por
exemplo, e-ntendendo_l..'e a'l ,r.t2.":pe!'
ia de composic50 do QYE'3,G Pau ... "

COl'<:ano, m::ldalià3ele das for�[l� es

trangeirns. etc.
As potencias não COITlUlljsl:m

conferenciaram no dia 8 �� respeito
da sHuação (�riada por e�sa novo

proposta. Chu En Lai ","üi illserl�'

Procura taRiél fazer a

união di! coalisão na

Franca
"

to conto primeh'o orur!i. .:"Jl'" na sp�são
de amanhã.

tan,o; com a SU," rejeição O'l- O sr. Franc'sco Gall ,:ti,
tem, sério n�\'es:

'
,

por sua vez afirm'Ju qU':o:
OS DEBATES PSD catflr'nense não deu

O sr. AloisIo' .d" Carvalho. colhida, à(j escolher Os seus
em s�guida ao sr. Mozart La� . candida,os, quer para, o Sena
gJ, fez a def.�sa da emenda ,clo" quer, para a Camara ou
supressiva, d zendo .ser i(lenns Assemu'éia. Legislatiya, :t m�:
tituei{}naJ"'ê-"�r� .,:,a-3-�••<t�· ;,nT,UH" -eiéü':, nt':�''L'fJn'l:l..H�}gt-a,,-"'i:
nem mesmo - acentuou ') par que, entretanto, :'areCE: <!stal'
lámentar ba'ano - os delin-' '�correndó C_ll ou!ros partidog
quentl;:s perdem definitivao e 'em Üiv�l�sas regiocs. Aly�l()ll
m'2nte OS direitos ,pOli tic'os , O então ás 'agl'emiações "para
artigo 33 do projeto - friso'..! que defendam a c!pmocrac-n e
adiante - estabelece a puni- :l liberdade' humana, no S�ll

çã-o de crime de op'niã'J, o que t do de que sejam' brasileira_
é incons,itucional.

'

mente, negando a qtmlquer {'.
Os srs. Ivo d'Aqu:no e João lemento c,�munista hsericão

Vilasboas falaram depois em em suas fileiras � chapá;,".
favor da emenda, .? contra ela !:'a igual u!_)elo á Justiça E
o ôutcr do projeto, sr. Dar;, II:! toraI, aplaudido, em aparo

f
Cardos]. Disse então .0 repre. :,(', pelo seu colega g:;mc]1o, sr.

, mO ino» sentante goiano que o dispr)_ Camilo lVIérch.
sit_vo do projeto significava " Derrotado o s�nnm·
defesa da d"m�cracia. recaI'· ,Mozart Lago
dando, o consdho d'e Luiz Cnr Posta em votaeã! a l"',)':m'_
los Prestes aos seus adeptus, da do Sr, Ménart '1.::;160 foi rc- J- I{a � � enp.gntllai jeitada p,:10 p1enanfl. votando � afJH n� II!'

a 'favor :::pôlH1S Os !-,n. F'er!'Ei-

\
.

i ra de Souza, Carvi' lho Guí- RIO, 10 (Mend.) -- ,Tá deu en· "'- O. proces�o foi [],'stribuido ao

I ",?bre
salario adicional, !'lll tl'all�

I
n1arães. ,Toão VU,.,ü)')US, IVla- trada no Sup.remo Tribull:ll Fc. 1l1ll1lstro LUIZ GalIotli, Ao mesmo SIto no COlligresso, tendo o Sr.

tias.OlimpLl, NE'st?l' :Vlu�;'len?, tleral ? mandado (.11' �!'g�ranç.a, tempo. deu entrada. nu Tribunal Alvaro Ferreira da Costa elogiado
Alms O ele CarvnliJo e .::,Jv10 rcquel'ldo peja Con1eclelaç,LJ Nd mandado idellltíco, requerido pc·' as modificações' nele íntroduzi·
Curv:. Foi 3!'sim, mantido o cion,al da Industria, �ontra o ato la fiação e tec�lagelll. O sr. Anto- das pelo Senad,:>. Igualml'ntD,

, ['1'1. 33 do projeto c:1!wndo 50- govCl'narn"!ltal. <rll" 1>::liX-:lU o no- nio Horacio Fez'eira na. ultima chamoü a atenção paJ'a Ú j)l'Oji'-

I bre D mesmo opinar a Camu- vo .regulmnF nl [} \wÍ(,) <b previ. reuniã'Ú d3 Federaçiio, das; In'3u,s· to doo, deputado Lue,in BiLl ..réollrt
"."ncnn na, 2 a pn!nna "'.n·a 1.'. deucia sOe'lat trias do Rio de Jaw.ip}. pr"l�idi· que amplia, de dOi's' para einco

�� da pelo sr. Zulfl} Freitas Hall· anos, Q prazo de prescrição de a

I .
.-.----. '--------------�-��-- man., comun;'Co'll a noticia, de· ções trabalhistas. Comentoll ser

111./ UI!DOm-.Df IIOJlle Ul�� dgQ �rgDdeQ ��::�Ogt���eda�,g�:�;l ����Pr:;:�lad;: ;�:d��::;:�l 1�:al' o:u;���:;;ga:�;,'\ I 'b . u IDU Duo ti U fi (} pronunciamelnto (}) SUpl'PlllC tanto tempo, a pendeneia" jI'oba-

I
Tribunal Federal. lhistas, pOis, decorrido eS13<1 pra

e'�oca's de tr!lnSI�pa-o da HI'stn'rI1a"\- jh� ;�ti��J'��:O aT��I�l���t\�i;ri� ���S:el�:d:téo d;���ess�üe r:,:t:;j�7,�
Ilu li II U " () salario minimo, talllbf>11l apOll na Justiça do Trat.)alho, inclusi-

� tando (} a1l:> ',io governo, ne",,,e �rn ve porque não existiris,Bl ma.is,

I
. .

tido, como inccllstituci'OnaL de- sequer. IlS t�stEmunhas 'ln" Íloil- ,

verá ..{�{tnr pl'o:nta. na. proxilna s;c (C6üe)iü fi.l �.n. vs;�n� ietn G)

I enJNbJOaiVxAad,Dlr?Rd'oQUBEras'(I,UIPnJos-E::' �tul' ,y,'�' D:Ju�or c:'�IlonoriS mana, segundo informou '0 sr ,,----- ..-------- ... -

..
- L..ausa em DireIto IV!. Antonio lIoracio. O sr. Z_ulfo Hal.'

S t�d,;s Un:do�, sr. Carl,?s Mu- DISCURSO I-MnORTAN---TE- =DI-'[=U--RSO! I1lZ, pronuncIou um d'lscursi) I Em seu discurso, o 'sr. João
mann lfu .a. l'elaç,3o dos sindica.- I" J

para que se ,infiltrassem :lOS I no banqu:!te que .lhe foi ofere Carlos Muniz disse:
tos da industria que, pr'iêvi!lmS'l1'

POLITICO PRONUN(I-'A�t t'd ,. te ouvidos, concordaram com o -ou 1'os pó'l' 'lOS pOlitIcas, a fim cido Delo Conselho Diretor da "A honra que m'-" fizeram o
..

de ocuparem o maior numero' Universidad,e de Nova Iorque. ehaneeler e o Conj3elhü Dire. medida judicial.

RA' EISENHOWERp:ssivel dE' cadeiras no 0)11_1 Boje, () embaixador lvIuniz \01' d'e Nov:l Iorqúe Universi_ Falaram sobre <) assuu1n (':. •

grl1sso. receberá dessa Universidade o iV c:mf:rindo-me o grau de versos consflh"j'p)sl "llt ..e 05
,

D�utor em D'reito Civil, Ine quais o; 61'S. Alvaro' Ferreira d:t
'\VASHINGTON, 10 (UP) --....---.------"--....--....-:---_..-.._..........�.,.....-----'-'-----.....;.

comov;! !)rofundamente. Quis Costa, Milciadi's Morg:!ld.", Rena-
Pela �-rimeil'3 ,'ez em quaseDili d

·

mal" ente
'

d o o e n
esta instituição honrar de ma- to Heinzelmann, Orlan'cio Soa!'e�

dois meses. o nresidente Ei-

, lU a per', ,',I';' ,

' g 'v r o neira tão Significativa <) re_!Carvalho. Felix Martins de AI-
s:,nhow:r pronunciará t\,oje

.

presentante de um povo de- meida, .Julie> Lima: Francisco à ndte importante d'scurso pomocrático d��ste continente,

I
Gall'J. Ressaltou.se que n€l"_'ums lit'ca. E espera-se que soliciteII

d
III

II'
profundamente ligado ao povo animosidade existe, da 'Parte da

o apoio públkJ para o seu

aos que 'Ivem a agrlcu ura
amcr'can;) por laços de uma industria, contra os operarias programa legislativo. Os ob�

,

nmiznde que nasceu.e �e for-! a�s quai's sc reconheceu a_neces' servadores frisam aliás, que
, t:;lece atraves de nl�ls de

. �m rSldadc de uma remun,eraçao l'Ju� é �n�eiramente f.ora do comumseculo de colahoraçao cohdla-llhes permitissíe €Jl1frentar a "ltft! o presidente pronunciou um

P f
�

d d «( h' na, tanto na !laz como na gn·2r- I da custo de vida. grande discurs:J pelo radio eres ata0 e contas e eop as .. ,., ra, e qu� se r:uh'e !ln_mesma OUTROS DEBATES j 3 televisão cnm aviso prcvL,

concepçao de VIda crIsta e rLUm
. Tambern se- debateu o lll'ojeto _ de poucas horas apen:ls,RIO, 10 (Merid.) - Com a ranha. Nessa ocasiã{), o ex�t - não h::>uv·;;! aumento no !pess�all venda daquek.s in'l1rument0s ·-mor entranhado pela Jiber�! _� ��� ��==_

presença dos ministros Anto- 'tu1ar, Sr. João' CkOPPHS pro. burocratico, pois que apenas precios:.s ao progress') agr.co- dade. Quisestes tambem distin

5 �nio Balbinõ, Tancredo Neves, nunciou um discurso no decúr- agronomos e veterinarios fo� la e pecuario. Isto <:em faln �uir, no a!)'Clgeu de sua carrei- ..

parlamer�'tares, diretores'de reI' ,d'.l qual fez, uma sinteS(ê r:-m c:mtratados em maior nu no emprestímo de UI milhões ra d'plomática, aquele mades_ O rer ·�a .!'lumentos OSserviços e de grande. d:s' trabalhos que rt!alizQu erro mero, com:: melhor 'aparelha- de dolares concedido ,p,t>10 t: estudante que s� sentou nos � Q ,

de funcionar'os, realizou-se on tres anos e quatro meses de dos tambem foram os servi- "Export and Import BanI:" hancos da "Luw School" de
'

tem à tarde, a cerimonia df1': administração, salientando, rie
I
('os tecnico especializad'Js da para aquisição de maquinarín. Waverlev PIace e r,eceheu, já fi cl b htrH�missã':l do cargo de mi-j inicio, a coop�ração de Corl_ Pasta. '

I
A mecanização agr:cola foi se vão 33 anos. no "comme_ artlb ..!ltos e orrac' anistro da Agricultura, ao mi� I gl'esso 11a1'a a ,,1aboração da

'I ass:m, decuplic�da no pel'iod_) noement exerqise" de 1923,o...\;;'
.

, nistro interino sr. Osv2ldo A·1lei n. 1·489 de 10. dç de'Lembrn M:lcan'zaçã<1> dool\plicatla de minha gestão. a ponto de grau de Dnutor ·:;m Ciencias '

,

'

, de 195'}, que perm't.iu maior 'Em seguida, afirmou o sr. ser, hoje, o Brasil o !1aÍ:; <'la ,Jur;dic�s, A'o r�mémorar nes, . .
.

__....,�...,......"..,..._....._.........o:. '-' 11 berdade na movimentação I João Clephas: América Latina que, noS' Illtí- te momento esse longo perÍ<'J- I
.

RIO, 9 (Me)'ldIOna�) - �m ra- trinta pOl' cento .aos produtores da

PELA RAINHA ELIZABETU I das 'verbas ,;rçamentarias da. "De um crédito de cerca de mos 3 anoS, a de5neito das do de minha vida, desejo ren- p.dll enquete procedida hOJe pela porracha.n 1 M"
,

r t
.

I 'lh- d
'

d manhã entre OS fabricante: de di·qu: e I ll1Jsteno. IV os 1:011, l'e- sete mI oes e cruzeiros, re. dificuldades camb.aI3, !11aior der um sincero !)r.eito e gra.'po's, que o orçamento do Mi. I almente irrisario para fins d,e! fase de progr.!"sso revelou na tidão á New York Univers1_ maTas de ar e pneumáticos, apu- Essa bonificaç50 será paga pelo
éra um dos mais destacados I, nisterio foi .duplicado, passall- revenda, a:s agricuHores, de i mecanização de S!1a l;1V'lUra. (Conclui na 'Z,a pa�!na letra ID rou a reportagem q!le "os referi·' B�nco da Amazonia à custa da di-

�

I I dos artefatos deverão sô!r'.!r au ferença entre o eco d b r hfísic.os da Alemanh,a .mas sen do. de um b·lhao. e duze.n�os maqu.ínaria al2'r'cola c animais., _. .� - - - - - - __ -- - - - -- .- _. - - -

pr _
a ar ae a

d 1 1h- d ',)' 1 d t menta de q:ezessate a vonte por importada (15 cl"u�eiros posta emdo Judeu foi persegm '0 pe I)S
I
nH oes !é! cruzeIros em _.. :J , conSIgna ') no nrçamen o, em i

-

'" tI'd . .nazistas. 'Fugindo para a In-I para dois bilhões e

'4Uínht"n�\
1951, conseguimos 2tingír, aré .voramCUQU • .. C�llto, em cansequ,encla da libe· Santosl e a ,horracha nacional (�t)

gl9:terra
-

tornou-se amigo in- tos milhões d'e f!r1l7f-!.·{"'" 1:0 :.1 presente data à cifra' supe- ' � ct•••u filhol Dt.lhe- ração do" preços concedida {iepois cruzeiros), que é recolhida pebs
t�m] d� lord Cherwell, co']- exercicio vigente. Salientou'J rior a 400 milhões de cruzei-:

�
P'" ter sido l'.provad!'. pelo presi- fabricantes daquele e.tabelecimen-

selheiro de Churchill nos as_j ex,�min)1ro João Cleophas ros, imporíancia eSSfl que. 11('., ' UCO� DI! CACAU XAVIER dente da R:pública a expo�ição to. N:: prútica 'O preço da borracha
.

d 't d t� b 'd;" 1 t _.. ,_"" ....n.><f6"" ..........'w", 1\03 motivos do :Ministro da Fa 'lnaciollal continuàrá mesmo pa-!ls�:mt.os referentes à €.?�rgla a� que. a. es�m o_e a.o ,su_ s_ se p:::r o 0, _OI reu.men e �m-l -lO ,

W .....Io 4� w�....r
'

' >

téimlca� .' tanclal tr}aJot'açao de dotaçoes prel!ada na compra e na :re. •
_

• �_.� •.�.
zcnda, concedendo bonificação oe os fahricanies.

bEca ou ost,msnTament2, fa
,çam '!lBrte ou Fefam adeptos
de, partid 's !101itje,:Js cujo re

gistro tenha' s'd.n c:'ssado com

fundamerito no art'go 141, pa
Constituição

foi d:ricularizau'J pe.
10 general Flor,es d!l Cunha.
que não acredita nem 1,)1, cal.
�pe de EstadJ nem em "l!T.pea.
çhnH:nt".

,

TEMOR DA t'DN

A parte má's importante
do discurso do re")re ..;entalite
pess :d'ista diz l'es'p;�ilo a CEIU.
duta da UDN ::le.3Se caso. Fri-

PARIS, 10 (UP) � O pri
meiro min:stl'o l..aniél iniciou
uma _campanha.' prr,curanõQ u·
nir novamente a 1!03l'são do
governo desintegrada nos uI
timos dias. para .:J periodo d,C!
eonfiança no s'lbado. Os' poli
tícos entretanto duvidam q'.lE'
o gabinete Laniél possa sobre.
yiver a eSSJ prova.

O minisro chinês durá a eonhe_
c:r II resposta' dos membros polo
neses� e tchecoslovacos à comis:ão
neutra de armisticio ela Coréia às
acusações formuladas COJ1tl'a sua
atitude por Bédi,ll -S�ith e que
se apoiavam em informa<,:õe;: dos
membros "ueco� c suíços da clta
.da comissão. Os delegados não co.

munistns, ao iu\'ez de responder ao

plmto Molotpv, pediriam e,elnre-'na
impeachmeHI

cimentos.

andado de se -urança· da
i dó Iria contra·«'documento

no Supremo
os I. I. P.
Tribunal federal

inutiliz:>,l' os seus csbrços· A
fa;ti de chuva n:1 período de
Julho, agosto e setembro, na

queles três Estados, é comum
e justamente' numa época em

que se dá a formação das no
res d·o cafeeiro, lmpedindo o

(Conclui na Z a psglna letra C)

O sr. Getulio Moura iaUda .. ,mCt!tI.IU outr,( IJurb do seu
diseursJ '

conira o "impe',ch
men," nos nreceden les h'ht6-
ricos d,: prôprio Br:Jsil. Lem
bruu o caso de) "ifrlpeach
m·�nt" wntado l:onH'a, Campos
Sales em 1902, pOi> um depu
tado. :: flra mDstrm,' que, t:6mo
a (,t lluíIC;:a daqueliU época.
Clusndo se visava à derrubada
de determinado 'áto \(1) sr.

Joaquim Murtinh:'J, que já ha
via então deixado' a pasta em

foc; deve ser repelida "in li
mine", sem maiores debates.

Empossado ontem· o ministro Osvaldo Aran ba
.
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Ê.iH!àliilnJUUUniiiH!m�jiili!iimUimiiiiiimim"lmiiimmmiijÚiiií� 1
� �'I A SE � ASSEMBLEIA GERAL EX�AOltDI1'iARIA
ê I �. '� ,Convidam:.:::; os Senhores Aciou'stas desta Sociedade Da.
i:E

a�r3
a Assenibléia',Gel'al Extraordinilt:i�;..�a' realizal'-S-� no dia

i;:.� �, '21 do corrente mês, às dezessets-horas; em nossa séde social,

ê Innn"lft
'

)11 fi€? PRt� DI'por'llOI' t'*'rJ' ª:� s= CGl'onel E'ügeni'bWD�rb�'ili'i rtajaí, cóm,� seguinte'

� IUJt� Pa do {lU III t {i!} ti �:t' 1) �eforma dos E�tat�tC!�e�i�inandQ. I) 9g,:l1selho,C,:msu�-6 ' M � � r
trvo: aumentando a Djretotla e 12rE'àno.o o �a:rgo oe Di-

� Dia serVitrçns ��e' enli'rlt 'O' �, 2) �1i�����c:;i'rij�s s��!ais;e; '

.. ' I: "l" ;:;;

II 3} Cre;;�3.o üe bens- S(HJi2lS';,

�
- li l.)Ou i

. �;� , 9��;;��a�:";��i�:�:!�r;;;se da Sociedade.
r.:: 'E II f A

.
ao

- �

I
ltaJa�, 'I de .J.i.mbo a,e .J.9n4,

§ , x'ge-se re -erenCJo:§ ª 'Ass; .'

��i3�� ���lfo.��WíT'JJ

I IG na (ey. !1.lmÍíllito IIr'!SilJ!fro de '. 6eo::;;' e '

f�illÍSlita
;: =J�.IN&'i'iT.tiTO B:RAS�:E�6 :QE 9EOGR1U'Ili E ESTAiTi$TIt';A

,_ R'a.,m··-·O.S'· 5'1' i
__=l

AGENCIA

MODEr;E::T�:::;;:I:: BLUIvIENAU
;:::: (Decr.=leis federais nr. 4081-, de 3..II.42 e nr, 4736, de �31Xij>t;Ü.
� " ,. 5 E D I. T 4t
�Hil!iiíimmiimlflllmHUllllllmlmnllnmlllmUUUmmmmumuuu� Ficam convocados a comparecerem à Agencia de Esta.

tístíca, à rua 15 d'e Novembro. 1425-Sobrado,. os propÍ"Í-etá�
l ríos ou responsáves por indústrias de qualquer natureza,
que se dediquem à extração, transformação, ou ' beneficia
mento doe qUái.squer 'produtos. afim de' obterem os bóletins
destinados ao regístro da produção relativa .ao ano de 1953,
IÓS quaís ser� fornecidos' gr?-tm.ltamenote. .

, '
Estão isentas do preenchimento do formulário, as ofici

nas que se .dedíquem
.

aos. "Serviços de Confecção; Conser.,
.vaçâó e Reparação" (alfai!�tarias, ofíc.nas mecârricas e ofi-,

· cínasde consertes em geral), ',."
Fói, fixado o prazo até .30 do corrente mês,. para a de"

volução,' das três (3) viaS do formulário, devidamente pre-'
enchidas. .

"A lei garante o sígIo . das declarações prestadas aos
serviço!> esfa:tisticos. As ã-eclaraçóés lançadas n':i8 questiomi
tios não podem sér utilizadas' contra o declarante para fins

· fiscais, trabaihistas ou outros qua:squer".
. A mesma lei, prevê a multa de d,Uzentos ei'uz�iros (Cr$

·200;00) a vinte mil cruzeiros (Cl;$ 2'O.OOO,OO), para {)s casos de
re'cus':x, ,atrazo ou sonegação' das informaçõ-es' 'prestadas para
os leVantamentos estatísticos ofieia·s.

Para os escIal'ecirrientos que se tornarem necessários, � fi�
ca esta _Agênc'ia: à disposíçãó dos interessados.

I Biitmenau, 4 de junho- de 195-4.

I
BENJAlVU1VI ' LIMA

Chefe ,da, A:gen:�ia Modelu, Padrálo. Hconhecirncnt�s �� �� �__�__� ���-==-__=-__m-�__�

I Iabeliônatô NÓbrega

I EDITAL DE PR'OTESTO
. r E R A, fi' N 'o Faço saber ao sr. NILTÓN ISAC' RUSSI, que éra estabe.

" .
. ,

' l-eCido Iiés,ta cidade, à rua 1t�jaí, n.o 550 que, 11e10 Banco do
. .yel'lae-s� um med1n�o .�7 x Brasil S.A., Agencia localJ fui apreseiltadâ a este cartório,Um acordeon com 12 bai- 86 {

.

metros _quadrados. Sltl.��: . para ser '!;Jrotestada, por' falta de' pagamento, a duplicatá de
�;ü", marca "Hering", Bm esta- do a rt:af Sao Bento, propno seu a'êeife ri.o 44.890, de' Cr$ 1.462,90, vencido ém 30 de de
du d·" novo. Preço de ocasião: para 1O.eamento. Tambem :lembro filO- ano passado emitida nela firma Indústria Rota
CrS 2.8GO,OO. Informações nu vende-se o �esmo em partes. UVa de'Papéis Lida., de'São Paulô. '

SalJatarÍa Wille . .à rua Hein- E um negoclO dé 5200s e Não havendo encónttado, nas dil'gencias pro�edidas, !}!l'icl-t Hosang, em ::rente à Fá_ }1:.?lhados, por
-' preço de ocl:l- . respo:nsav-el em referencia, pelo presente e'ditaI iqtimo�o a,', Po'suidora de grande fortuna. a

}n'ler> de Chapeus N�]sa_ s�o. Informaçoes nesta Teda•. que compareça nesfê cartõrh=-, dentro do prazo legal, afim de sra . .Tacqueline Cochran arrisca a

çao.. pagar o titulo 011 dar as razõeS pür que não a faZ,sob pena vida na conquista de record's avia-

·
de proteSto, na fór:iná da lei, tÓl'ios apenas por esporte. "A avia-'

Blumenau, em II, de' junho de 1954. ção, díz, exerce sobre mim, desde

Paulo Kloépfel __ Tabelião interino, muito ,iOV';!ffi, uma' forte átração,
Além do maio, não a considero pe

rigõsà. O piloto que vôa com pre·
.

caução e dentro das normas regu.
lamentares, goza da mesma segu�
r.ança de um pedestre prevenido nesta cidade

. desapárecem. muito
oU de um motorista prudente". ,einbora as autoridàde�. �ompete�t�s

DO AVIÃO P.'ÜiA O· conheçam !J 'd�stino que fqra .dad,o_
HOSPITAL a, e'fse_ C:ilrros�.que passam por me

A ·sra. JacQlleliné; apenas'uma tieulosa. traÍLSf01:maç)'jo. os' meUan
vez foi hospitalizada em' face de tes pintam'. de o\Ür� "cor Ó. veiculo,

mudando-Ih:: o número do motor e

a chapa. Deste modo, torna.se· difl'
'c11 e quase impossível a locaUza··
ção do auto.

..

Para qu� a Turma de DiligenCias
do Serviço de 'Transit<> desta ca

pital consigrr 'per termo a ação da

quadrilha de' 12drõe" de' automô
veis' é irnpí:e3�end'ivel o au;xilio'das'
autoridades' eómpêtentes dos'�o:utros
Estados e M",nicipios.· E' necessario

"lendê-se uma distante da praia 300 metros, recem.cons,
i!:l'ttiúa. t-oda de madeira de lei,. com 3 quartos, sala de janta-r.
:\,ir,Íta, cozinha, quarto de banho etc. - Aceita-se automóvel
ou c:amion",te como :parte do pagamento- Informações em

Blumen:iu a rua 15 de Novembro, 1513, ou em Itajaí com o

snr. Bandeira na firma Navita.

Fil�i,q;, Jrmã{� {)(iblÍLnl1r:�:t
leli"Ib�àd�i 1vil1y Blum 01'01':: 'I"

e 'parentes, externam " � o: profundo e

,erel'ii'o reccnhecímente ..· Iii, a gratidão,
serí1pre lembrada, a- todos .aquêles .que

, levaram ao inditoso d'e;sàpa'recido, as
últimas h ':menagens, ern ragÍ'adec,imen.
to .penhorado ao Ihno.::o1leVrtlO..Pastor
Laun,

.

aos rnús cosO e can'tóres dó. gru
po ·1\.'ÍU2i",ai· Cal'losc G(UiltÚ; ':çm.�"n�,:di2

,
.

<'211 dirgente Hs íns Geier, .aos compa_
nheircs 'de trabalha, à Associação dos'.
lViotarist.a... dé praça, . .pela abne'gação
com que todos demonstraram. a: solida.::
riedade humana, como estende.se �ªm.,
bem, aos amigos que confortaram com'
flores e palavras, e compartilharam
(':m o·;pezar. , ..

.. �

'.
" ,'. Ouãrnsstm, convdam" fi. t.i:rdns:.para as.

sístü- fi missa, solene' em lemol'.ança ·e açãn, de .. ,graça; a

;, ser realizada ·:Dia 13 do corrente, Dom'ingzy; às �'9,45· he,
'. ras na Igreja' Evangelica.

.

Antecipa-se os sinceros agradecimentos.
i.

HOJE às 8 HORÀS
J'óhnnv Me Brown, no

,0· AI ,D A
lWJE

super. w�tern:

PISTOLA

(ASA
.

NA PRAIA
· ,i Mais uma aventura empolgarría. no velho oeste, a terra

.

· '�da corrupção e de assassinos, com Johnriy Mc Brown. o mo.
'cinho galante! "

"

.'

'.' '.
· '.

Acomp. Conto Serie O .MONSTRO INVISIVEL!

SABA<DÓ no CINE"BUSClfl apre'Senta'çãO! do Sk&w, SÚCE&
,:808 DE '1954! Com:

.'

.

: ',ROSITAMIR (hailarina e Qantora espanlm]a),
, :NmDE ,FERREIRA (cB?utol'a naeronal)
: ':SPIRODON PINTER, (:famosO' Mágic·:)' da Gréc'a)
,EDUARDO· SERRA- (canto-:r� àrgentino}

,

,

'RICARDO ERDAGUER (Mliestr'o e pianiSta).

":NA.TEL:A:, - I) grande fillne 'f�l'�,!) .em alemão;'
- ': VORI'TIA DO MUNDO", c��, attiStàs· alemães!I} Uma

:ZAÇ�<\O.
2) Um

�l1:itiç[lS'
Poderão ser admitidos ,imediatamente.
Fá.brica de Artefatos de M-etal. - Rua Hermann Hering.

]. 125 - em frente à Fiação da Cia. Hering.

pessoa que já tenha experlenela na GALVAN!..

lVIECANICO.AJUDANTE para Tiláqu!jn:.ú3 anilo>-

E S T E N O' G R 1 F A
PRECISA.SE HABlL

com !j·erfeita redação em português e bons
d,-· a.1ctnão ou inglês.

FABRICA DE TECIDOS CARLOS RENAUX S. A.
Brusque Sta. Catarina

AUXILIAR:DE ES(RITORIO I Vende-se ou Troca-se

A.

" .

R E.G 1·11
---

VENDE-SE ,i BLUM_:mNAU - ��c .• Rua Floriano Peixoto, 89
,(' J •

.relho. evitou que O. mesmo entras

se no vôo de dorso e ;e espatifas
se de eneontro ao- ;;610,

ARRISCA. A VIDA POR

CáL"a Postal, 43.9 - T-e!eÍone, 163ff

JOI·AS RUO'GIOS
ESPORTE

, .(ONSfRIOS EM
-----=-�------_.--------...

li P A RI A M E N T O
Vende-se uma ótima COD.

Aluga-se um apartamento, fei'taria com bQa fregueSia,
rmTl todas as instalações

ma-I'
onde tem a ag-encia do Rápido'

dernas, cozinha amer:ana, fo·. Sul:-Brasqeiro. Vende-se por
gão elét.rico e inst'alações de motiv':l, de mudança desta ci
úgU:1 quente e :fria. Informa. -dade. Tratar à rua· Lauro
�:õ€'s na Casa Caça e Pesca. 1\'Iueller, nr. 11 - Confeita-

• r.ia Imperial - ITAJAI.
.�--------------------

(AIXA NACIONAL DE
Capítal subscrit:l' e r:ealizado - Cr$ a.oOG.GO.
Séde Rua 1- de Abril, 25'2 • 4.0 anda!" - Tel. 36�7n04

S.PAULO

HEW
DAU

SIX
MAS

XJX
EWX

DCJ
NI E E

acidente aér';1o, apesar de jã ter
'Sofrido vários. E foi nunl avião a

jato', P.O tra_nspm- ,a· barreira
':Offi .. Ela desde, .1943, que já pilo.

So-rteio reãl'zado em 31 d·9 maio de 1954 - Combinações Sor_
teadas _ Plano de 30 e 21 anos:

.A.NUNCIOS

tliva jatos, Havia. porem' se sub·
meÚdo récentemente· a uma inter-

venção' cirurgica e' não tivera pr('-'
, 'C�llção de vesfir o 'traje apropria
,

f do para o vôo a tal velocidade,
Imedia. que, se denomina "irage G", As·

, sim, . quando o mergulhou de 47

taméhte. _ O llróximo sortéló de amorLização será. i'€illizado mil pés de altitude, à ,rl)edida que

em nossa séde no dia ao de: Junho p. futuro, às 16,00 horas oump.ntÍlva a �:elocidadle·. até, atra.
No' dia imediato ao sorte'o, oS resultados serão publicados nos vessar a ,bnrr"lr� da som, a sra.

jornais: "Diário de S· Paulo" e "O' Estado de São Paulo" . Cochran 101 sentmdo lIma ..�"emen '

Planó dê' 12 anos

BDN BZY KAA
MWF RFI CLQ

títulos contcmplal1':s serão LiquidadosT'Gdos os

NESTA F O I,. H A�
. proj-eto ali chegât
rá dos Deputad.-;, qllandJ o

O senador rejeitO'l �ambem
emenda qll!� visava permitir
a imD,,:,r�a(;ão, pe�os' pori.idos
pol"ticos, do' papel' linha da.
gua, com as mesma, vanta
gens que gozam OS iormlis. O
resto da v,:.;tac:50 foi inten'om.
pida á falta d,: "qüol'lún".

L

qu� os vendedores' oficializados e

ff_ tabeJecidO!r belÍt Cütnó os agentes; L
legalisados ,no interior do país, gosta de andar aco'ID.panhado, pdr
exer'?aJ.u co.ns!ante', vigilanc1a, eO- -

f arr.igos fortes. A audiência. Sf'ift
mUnlcando'�se .Sempre .que houver • . . ,_-, ,

descorifiam;á com às agencias' de. . ,

publ1'Ca, causan'do sensaça<J';

vend�S �e' auto�oveis ;nas c.á�itah 'seu desen_.voivirÍlento normal f!1 ...ÍilliiiIii.iiiIi_iiiIIíiiíi.iiiiii.....���,em quê se. v�m!lCam .05 malOre> ocasionando; mmtãS' v'.;�zê's a iii

íurt�s de' âutomó�éis.: A�em diSS0.! sUa' queda' pJ;:éma-tur.a, por es
p,recl�à �!lVer �

m",tj)r .c.'nd::>.do. n�s I
ta! ,à planta, nesse período en)"

flscalizn�oes d�.g
'. b�.rre.lr2s � ': lTJá1', ,Çcrndições fisÍológ:cas

t:r.cambH) das
.

autOridades poh_ C:.J;l'l ;íaUa. de folhas.
.

Cl?IS com o S;ervIÇo.1e Tran.:.ito do ,Q inj:!;rel?se também. se; jus_ .

Dlstr� .Federal, ,:!lVI,an�o :'3 carac- tifica porque; s�, afirma ter si.
teristicas do�, carros el<=, :rp.od€lo.!l- dó. de.seoberto· um processo de
recentes que·se encontrem em tran formacão

'

.. de nuvens. o
. qlÍesito na cidade'. representaria cO:i.1ql1istá' das'

mais importantes" tanto. mais
que, ll1essa, h:pótes�, haveria
possibHidad'é de se evitar� até ,lIiliiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillliiiiiiiiiiiiililiiiii.f'
certo .p.onto:, a oco:'lrtência de
geadas, ,', .

o problema'dás chuvas ar�
tificiais ganha, assim, .. impor..; VI}:S
taÍ1c�a econômica '110' Bras:l nao maIS enrre!' nas ruas e ,n.€s
onde 'as secas ameaçam _ rica� :€stradas d'a- Europa; certténl;õS' .

zonas agXí�olas ãté há póuco

I
de éent:!'ai� �létric.às tei'ãó que.

liJ;lertas d:�ss-e flagelo. ' pa;rar. A flslOnon:pa do mundo �

.

-
' ,... .

, oCldental mudara., d'e modo.
. ,':. .

6 singular.., .

.

'

..
. .,' I A ga'rantia do :funcionamentô·�

: ,':;. ..:,
.

'r
normal dJ Canal de Suez é" .

ves:,ln p�'�se�cJadó ·.)s fatos. �l- que. ali, estão ,os brítànicos.
'

car.:am, _o� empreg,adores, entoo: Postos •. ,eles fora .. dessa art-�ria.a�rlga_dos a p:;-gar. quatro . eatE vi,a1 da' humanidade,. te-r-se�â.:

r
d€z, �e05" de Sal::r,lOS -para.�ra:-<;:'I quebraÇto um� mDl�nnestfà· da· -

.

·

.Q_\Lahf,ICOU o proJ�t� de :-)clt"�'al, rcsistencia· dO'c,mundo liv�' à.
'

'

.e.tranhando, que llvesse sldo

a-I' agressão btalitaria.
prl'senta,do ,:pOl'

"

um deputado,.' O st, "Bevan e os uácrona:tís_ ..
,que- tem

..�e',:,onstradO., 'p��funda

,.
tas egípcios: não v.etri '(lU não

I
cUltura )urldlCa Co eqmllbrlO.. A queFem.,·vêr jsto.

'

FL'd€'xaçã':Hi.as. Industrias vai pro
. C-om:ü díscutir. com indíVi�'

testar a respeito., duos q;ne tem amauros6. e. as-
o SIt". JoUJ::e�t'Font-€'s falou na sim·,.send'o, se: rev,elatn k.cà-".·

p-ro)e;to .sobrê:., a;nistia aos empre- ;pazes. dOe, ver aS:3uhtos qu-e só'a .

gado!,! de$.pe�.ldOs,. por falta gra· viSta:. dá: para enxe�ga-.!dS?··· E� .

V€>, que consldepju absurdo. O les .sãO' ,óti, naséeranr ce'g{js·:·...:.._
sr, Zu1fO,: Hallm:ann cegos pe�a' natur�za' óil. pela 0-

f prov.idencia.$� adotadas
_ posÍçªo' política. e Passional

! d::de, Msse particular. Õ ·qú'e.çfá·no mesmo'. - ..__'_,

.&1litumónIJ UIac1ft
úi.ii1hdtüell' UndH
iü:i!U1WnetY UiiiliUí.

dtiV@i'fiffi * jiT.)d�
seu tJlh�l..

-

Seu- tllhll' ooru " brina.. co ws todo e. á ·1I(ul., q"lIl:!dõ ,,',
Ullnço-é grande, {11f'!ep01li!& e dorm MUI, quer "ti. !..,riJi.

.

OlA que éla brlo.c,,", qu�r nu horaa em que- '!lI! úorme,
atilli...re. de pequllllollJnimigos de lua 81i11 í$ ttaillÚhjulI aüea- .

�Q••lIlo!lIte " ••

'

siw .. 08._ vermes; _ que sempre,":", úiomenw .

IIIpÓI{ lIÍOJIlIô!ltIJ -:- w6VimelltllllHIl para tirar rl� lIel1' Oflr&-'
JlwiÍ10 o: alimenta que deveI'íl1 de.l.lbe- .mais r(jr�,,' e IlnniJli.
'i:lo6" .... TOOll'. que- é.rua mãe e é ""ilItieliída. derell:dê'J•.
láytoa·1)· do�' VOl'1llell,' dllll'à�ll!e' LICOR DE C-ACAU ,XA··
ma � iim Ttn"JJÍUngo dIJ ;oçlt41 lllodel'adllo '1ue a......
li'Ot !.i1!l1lUÍo, la'. tMII" zlt eri"nç.... em. id4dll 66Cí1lk."

o. üois' presidentes discutirã"
«11 diversos !)- importantes
1n'oblelna� comuns ;l.os dois

:p3.He�, lu'lncipalmente " que

diz reslleito :;. exploração do

lle1róie<t bolivlall.G :pelO- Bta...

..
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Ein Oi�igineller Streit beschaeftigte ul1.laengs eÍn tr:rrámici1na 5,ntrarnuscula.r conVa

! New Yorker Gericht. Al<exander Tinglino ein Stum- a bouba nas fases iniciais.
j 1 ti-

�.,

'd' 11
. .

h
'

j �"1er, roa ',e .!:lerel 19ungs cage elngerelC t gegen zwei Os Drs. Elmer H. Doughlin,
I seiner Hekanntf.:·n. díe ebenfalls stumm sind. Er A.A. Joseph e François Duva

! �lagte a�:f Beleic:igung und. gab an, dass die beiden

I
lier do centro acima referido, tra.

! t:I€schulctlgiei1 ueble Nachre::l egegea ihn in der Stum- taram um gru]J'J 'de 120 doentes

I n.1en-Spra.che geIuehrt hae.tten. Der Richter konnk� com bOuba - dos quais 12 já e-

i
slch den l\rgumerl.ten d.es Klaegers nicht verschliess'�n 'I ram casos! adiantados - aplican

un�!___�ü . �':u�'del1 dre b�lden Stummen wegen uebhor i do injeçáes intramuscular de ter-

I Nachrede mit einer G.eldstrafe belegt.
-

I -Il'amicina. As lesões, infO'rmam OS

I!
- � - -

mesmos" médicos dentro. de um

I
S I E 'V O L L T E W A S S E R periodo d� 24 a '72 horas a}J'.)s o

I
I
I .

� Klage
. i'eichte die Grundbeútzerin Rina Beretta in

I Daavedà i moelreichen Venezuela ein. Sie hatt·e einen
Brunennbauer dmnit beauftragt, ihr auf i'brem Grund- ,

I stu.ec,k einen Brunn:l1 fu'e�. Trink�asser z� graben.
i Bel aem Graben geneten cne ArbeIter an eme Erdoel
I fUE;h��('mde Ader, und so kam e5, dass der gewuenschte

1
Bninnen nicht vVasser. sondern Erdoel spendete. Das
passte abel" Fl"a.u Beretta nicht. Sie wollte Wasser ha
ben. Und mm v'erklagte 5ie den Brunnenbauer und
verlangt von 1hm. dass er ihr kostenlos einen richtigen

I WOSS''''P''':��:�::;I;�un:::N::t.ZINSEN '

�

1 lu C<llH�en tUSA) hatte .ein dort ansaessiger
.

VOI' 'ln .J<lhr·.�n einem Arbeitslosen, der bei seinem La-
·-1en vnrbeigekommen war, umsonst die Haare geschnit
ten lInd h::ti.e ihn auch aus Gutmuetigkeit eine Nacbt
tlt"i sic hl.wherhergt. Der damalige Arbeitslose brachte
I'S irn Laufe dt�r J"ahre zu Wolstand und Reichtum
:JjW� dt:fl tnenschenfrcundlichen Friseur vergass m:
;wrlzt]em nicht. AI;-; €1' jetzt starb. hinterliess er deil1.
Fri:C;f!uc df311 Hns·ehll1iehen Beirag'von einer Million
Don;)L

.

que em colaboração com 1). Co

II missãr:r do IV Centenarí� prO-
moverá várias homenagens aos

(acadêmicos.O conjunto .voca1 cUja chegaJa famosa Tuna

;5(: anuncia é um dos maisi fame imhra.

1"'(:" da Europa e conserva trac1i-

Ic;-.es
acadetnicas que vem do sé-

".'
"\VINKE FUER' um HAU,SFRAU

-

li
Ctil·.) passado. Com efe,ito o Ol�

I .,
! ff ão foi fundado em 19 de autuo essa, vislita. e está éuidánd od'! c-

/i u!l)ewajlren von Getraenl\,cn. - Angebrochene '

B. d S f1 h 1,1... ·0 de 1880. na A
..
ca\:J.e-mia de labo-rarcuidadóso programa. da

� :,we,:-- (
..

) .e,·1' �lter a,sc en st'ellt man auf dem Ropf.
� Bon1lt bH?wt dw Koluensauere erhalten. .

.

'·C<,imbra. pelo mestre João _Ã..r . .recepção aos visitantes A comiti-

..... _ ..'c;."':�;;'�; =��" ..�,,,�,,,�oc�_.•,,,,,,,,�_,,,.. ,=,,,,,,,===,,,,,,,==,,.,,,.......,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....,,,,,,,,,,r·-oiOt reunindo ln:ieialm�nta 64 cl>va., que chegar4 à Sa.ntoB em: 18

;'��1í;S "DiA'EiOB
j�fWPIUEDADR DA;

�/JS •• A :N A º A U FI

FAGUND.E8

EXl�EDIENTE
Asslnatutu:

ANUAL . _. •.. ••• ••• •• - '" -. Cr$
Cr$
Cr$

150,0.
80,00
1,00

,
...

l'Lo AVIJJLS9 •.• ., - •• - '" •.••

SUCI1RSAIS: RIO: - Rua Rodrigo Usboa, 11
_" Fmle 12�5953 - SAO PAULO: Rua '7 de Abril
n, 2M .- ,!l.o l-líldal' - Fones: 4-82'77 e 4-4181

;J�i,O IHJEIZONTE: - Rua Goiá:l, 24 - .POB�
'i'O JH..;E(};jj�J�: - Rua. loio Montanri, 15 - CU�
j;�r!!.'H�.I\: - í!;ua Dr. Mnriéi, 7'08 - 2.0 andar -

;';;d;� :�:n· - .-:mNVIUs; - Rua São Pedro, 921·

íl�"tll,",�.� �� H�r[ SMP n· L I Ettf �
.� "'�:U �"':jl

I K1JH.ZE Hf�RICHTE

I
,_

l{'fH·f.'im-!\l1SFUBREN LASSEN NACH

f IUO. LU :Meddionall - Brasilíens Exporte an

I i':;dJ,,:':', lÍif· im orsten Vierteljahr 1954 einen sehr

'�i'folg:'t;J";;r'l(:c-I!l';Hk,r: �rílfang �u�geno�m81� UH? eí

! nen Vv(.·rt von }}.:i Mil lionen Do1lar alleín rm Maerz

I "n'c,idll lwli.·dl, sind ím Apríl und im Mui stark zu

) f'm:ekgegangen, ím April betrug der Wert der brasi

� ; ianischen K.,rfee-A1.iBfuhren nur 48 Millíonen Dollar,

I waahrond ira Mai bis zum 2:�, segar nu!' 20 Millíonen

I·:n�f,id��� \'�'�1'�1��!:_.
t �lUNF:HMENTJE AUSFUHREN
�

� RIO, '10 (Meridional) - Seit Beginn der neuen

II r".uss�l1han::el::polit!k haben die.AusfuJ:"t.J"�n Brasílíens
':,owonl volurnes- \\'1<:: wertmaesslg erhebhch zugenom

i "(Heli. 1m e1_:sten Tv'iert'eljahr 1954 wurden 962.000 Ton

I ;':cn Vl;,il'en aUer ATt exportiert, die einen Gesamt
� '-,rei"t von 10,1 IVlilliarden Cruzeiros hatt<en. 1m Ver
I �leic.h! zum erste_n Viert�ljahr �953 ergibt sich in der

1 .'1..usfulrtmenge eme
_ Stelgerung von 14 ProZ'ent, im

i .D(?llal'wErt .eine soIche von :31 Prozent und im Cru-

1·",en·(fW�l·t ê1:1e Zunahme von 74 Prozoent.

I AVe}! HAENDE KOENNEN LAESTERN

VENEZUELA. 10 (UPl - Eill'e originelle

c {i 'i; E N A P P E T I T

f
I D.ie Caenselebel' zart salzen und in der Pfanne

11eidlt ln heisser BuUer ambraten, umleg<en und mit

Apfel- und Z\Niebelst"heiben bedecken Bratzeit 5 bis 8'

,
iVfinuten.

Ein Cerieht fuer l<'einschmecker.
Gaenseleber ist vorzueglich zur

f. st.dlung geeignet.

J;;lül' g':W.H'ssN·le Gaenscícbct>. 1 ApfeI, Salz�
:W g1". Ihtiter zum Bl':lten, evt1. 1 .zwiehe1.

HUHN IN lYEINASPIK

1 Suppenhuhn, Suppengrucn, 1 L. Huehner
ln:m:lw, 2 Essloeffcl Weisswein, 12 Blatt weise
Oelatiue.
Das vorhereitet'ê Suppenhuhn in Wasser mit

Suppengnle.n garkochen. herausnehmen ausbeinen
tU1d in Portionstuecke t�i1en_ 1 L. Bruehe durch ein
feines H{{arsieb giesse núnd .entfetten, die eingewéich
te und in wenig au:J;geloeste Gelatine in die heisse
B1'uehe geben und gut durchruehren. Das Ganze mit
'\Vein abschmecken. In kleine Foermchen 'Oder eine
Glasschuessel 1 em hoch Aspik giesSel1. und schnell
abkuelen, dal'Ruf eine Garnitur legen, mit etwas As

pik - ani besi'2n mi! einern Teeloeffel - vorsichtig
uebergiessen und ebenfaIls erstarren lassen. Zuletzt
die Fleischstuecke darauf verbeilen und den Rest As
pik darueber giessen. Nach dem Erstarren stuerzel.!,
��arl1ieren un�: mit lVIayonaise reichen.

.s!l,S do< nova: forma íntramuscu

Iar
.

da teramícína é a .sua absor-

tra a. bouba, a gonorréia e ou- ÇãD relativamente. lenta -pelo 01'

tra5 doenqas com um novo tipo ganíamo. Uma única ilnjeçiio
de tratamento anttbãôttco. O' t.ra- tua por um longO' perãodo Isto

,tamnto basea-se no emprego <:I" torna-se especialmente [mportan
Iuma fOl'nla de terramícína re- te:nas ,regiõesl tropicais onde a

centemente .aperfeíçoada, para in boubae ímpra regiões em que em

jeção intrameuscular a qual cons gral há carência de hospitais e

titui até aqui a única a!daptação de recursos para. exercer
dêsse gênero no' campo dos anti- lância continuada. sobre
bióticos de amplo espectro. teso

A. bouba, o uframboesia t.ropi-
cal é uma doença muito ditl'u'Ild.i-

outro lelatórioo, pu!JU',;,:,(",o

da em quase todos os países tz-o- I
no número de março 'de Antíbto

picais eausa.ndo invalidez e de-' tics and Chemot.herupy constata

formações permanentes numa
se que a terr-amícína ").Jb formn,

grande percentagem de suas vi- Intramuscuíar traz ".resultados.

Umas. Conquanto não seja uma cápídos '" completos" no trata

doença venérea, é provocada ':)01' mento da, gonocréíu , O autor,

êxito também em outras doenças
entre as quais ee incluem a: pert
:onite 'a septecemía, a pneumonia. I
as i�f�ções do !()U'Vi�o e 'das vias I
u.r{.narms, a brongulte e a amtrr- I

.

,

�

!da1fte. I
,

um germe próximo, WJ da sífilif'

e clll'nctel'i:m"se pOr 1esóes ulee- mentou a nova rorme,

rosas na pele altnmente destru- um peri,od'J de 18 meses em 50

Uvas 'dos tecidos orgãnlcos. I paci�ntt:s do sexo"maseullno so-

No Baiti, onde fi dOf1;nça pré' I
fr.endo de gonorreia e constatou

pondera de forma particular o

I
que a. mesma. "prov-ave-lmente

CE.ntrO de In>vest.igaçib da Bou- constitui (lo melhor p�eparp.d;J"
ba em G.i."ess�er, acaba de eon-j para a cura da. doença, .

cluír um estu�o de �Ois anos �o� t Jnfo.r�a o, r�f(i:i(dO .

bre a enfermidade Um artIgo uma uruca En)eçao tntramuscu

publíeadn no número de fevereil 11a1' de 100 mg, de terramlcínn

to" préviamente exprimentado jeção.

Os tempos' se modlrícaram. Dr. ,.r·irA sem dúvida novos amig<Js e Há
Punder, agora um dos cinco Iw-I conqutstará admiração,' 'I�vos �ice-prESidentes do .parla-I 'rrabalhador como M nnelhas, Euro1?eu
mento de Montam :em Eslrabur- 'e sempre dlstlntàmente vestido. melhores
go; pode testemunhar �sto' de não, é nenhum tipo pars. telcvl-

I
Pais. Há

são; e paara. agrado -da 111aSfUl.

Ele é um homem de pêS.�. Com1"0' da revísta proflssíenal Anti- permitiu eli-minar I) gel'me

bícttcos and Chemothe;rapy traz gonorréia :em 12 easosi ,agudos
a informação de que um grupo não tratados prevIamente, e em

Ide especialistas cOnstatou que a 116 casos crônicos que antes ha

terramicina 1<ntr.amuscular pro- I viam demonstra-d,o, resistencia a

duz resultados rápidos e. "espe- penicililna Todos os outros casoS

tacula.res" em c'asos adiantaallg crônicos resta.ntes em lIlúmero de

de bolba, mostrando-se "mais e- &2 não apresentavam mais sinais

fieaz que qualquer medicamen- da infecção depoIs da segunda in-

contra a enfermidade. Esses es- A nova fo·rma de djOSiagem tam

pecialistas informam tambem ha hem tem um papel
de

da

no tratamento das crianças
tenra idade e mais 'Velhas
!lão· podem tomar

mente medicamento oial ':lU cu

jas veias são ainda muito estre,i

tas para permitir injeçfuo intra

venosa.

ver obtido resultados que

monlslt.r'am a alta eficácia

Os A. L. Hoyne e D. D. Si

mon do H()spital de Cook Countí

de Chicago trata.ram um grupo
de 21 pacientes co-m meningite
dosi qu.a.is mUitos eram crianças
de' tenra idade. utililzrundo a ter-

i�icio do tratamento mostravam

l
ramicina sob fo·rma íntramuscu

aU.Siencia completa de germes de lar. Escrevendo, no Archives of

bnuba. Pediatrics, esses mêdicos infor-

MUTua CATftRINERSE
.' >#

DE SEGUROS GERftlS
,

\ DALA;:':CCTE C;>;Rl,L .D_�

I
1 Bnrraea, de <.:crve,;a �. . ..,

; Churrasco e puc.- .

I Cúll1pra de bebidas p"rL\ o Bingo
: Con.p_ra dI! }3ebida� para.,[l Roda

: Ci{:iol'i""ú:i e bebid.:�:; p��rn U- ,bar�aca (:;� JieoreH

� Cocnpra de B�',.lõ('�5 ... ." ... ... . ..

! C:_..rnpra de Balas .,. ... .,. ." ., .

;. DC'ipesas pr.ra a h�lrr.1(,H de c(.imid�S' ... .,. . ..

; \1'iúgern, e grutiticaç:üo p;ul'q o pregadc r .,. ."

i Gr::tifícáC;iÍO aO
-

sr. Bis,!"IO .• , ... ... .•. .

A gora operando também mn

Planos a cada

ln,formações com I.ivonius & ela,

, Rua 15 de novembro, - B111m F.n!in

e café ... ... . .....

Barraell d(}s CanáriQ.f:i .. r .,. • �, ....

-

." •• • ••••• _ �

"

•

Bal"'l.'aea de vinhas .. , '"

.TI.ífa !-ufiErieana .,. ... ,. .. ., •. .. -:".-, •. .... .. �

Roda da ,Futlun.-:. .. ,

Oarl':lca do Churra,::cD . ... ..• .., .. . r" i>

•

J:or�o de -e�lão ... ., , ."

'

.. , ,.. ..:'... . .

Bal.'raca de Licures ..

'

." ',.. ; .

Barraca dos B,f1ões '... .., . .. '.",. .. ..

Alto Falante .. .. '. .., .,. ... '... • •. . ',. .. ..

Bingo ' .

o famoso orfeão da', Universidade
de Coimbra v i s i I a rá '. São Paulo
Oitenta acatlttm'co fi integram ó cGnju�to da delegação por tuguesa que homenageará
IV Centenário d.I capital pau lista - Interessante iniciativ'a . da· T�rtúlia
Como parte da colaboraçi'.o dr. tudantes qU€1.s;e exibiram. n.aque

colonia portuguesa nos festeje,.

f
la cidade

di} IV Centenário· de São Paulo, meNsas

'.)henta acadêm·icos que interrnhll lo. Orfeão

o Orfeão da. Univers4dade de

Coimbra visitarão. S. Paulo

participal'âo de uma .série de "'i-

I pctâculos. Os visitantes que che· cerrou suas atividades, resu:rgirn
gnrão. a Santos em lS de agosto do em 1911 sob a ,regencia do a

próximo, a. convite da Tertúlia

Acadêmica instituiçã._:} que con·

g. aga ex-academicos e estudan

tes de curs.os, secunda:r�:Js de por

tngal serão hóspe'des da Reitoria

da. U.niversidade de Sã,,,, Paulo,

cademic'J Anto;nio Jyce. Mais tar

de Orfeão teve como regente o

Pe. Elias de Aguiar e mais re.

centemente 0. �. Mano€!l Raposo
Marques, <;lue até hJ-je SE!! conslCr

va. na. 'direção' do conju�t(). E'

curioso asinalar que o· atual l'e�

gente v.isitou o Brasil em 1925

com uma delegaçãG de estudan-

integrand'J o Orfeo da Universi

áàde de Co-imbra, Além do prof.
Maximino Correia viro cinco ea·
ted.l'áticos� que rePl'esentarão aS

Faculdades de Direito lle Medi

cina. de Letras de Ciências e d€

da Uni>versidade detes portugueses que integra.va. a

COMITIVA OlJ11C!AL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IEFBIGERAIUU "BlaSI-EMP"
k � ': (�abricação da, Brasmofor)

,�

'�""

"0'-

.
,,:cíNco ANos,n� GÁaA�ÍA ,

Êompre�o no invern, pari· ti�ff� ",i,,.
. l)â_��4.!ó em slfaye,.pt'ftlçlis mMiàii.

"BRASTÉMim é um jé5ite(adót
.

'

',",
qUe. agrad;l; pélas süâ� liiffiâ� ae�� ,. i 'i

l
v: " " •••

namieas, � g:aran'fi'db,por c.iJíto inos
"

: '!J.
com a,ssistenciá técÍlléâ� '. ,

.

Um r�frígetádõt éonserVa âuran,;

te semanas, carnes, frutas; vérdurâs.
:

, t.,.

ete., Éor isso, tornou-s�
. �ni �le���to .

, .

'

...... .' -' , . � , .\ - � � �'. .' ,- \ :

indisp�iisável àoõ"'em estar, dômésti(!o
e à' �audé' d-e todos': o refríg�raaot'é

.

, .' ,_;..,
_ .' r .' .••

tambem fator deeéonomia ino lar, pois

perinit� a don� de casà.��rd;r ;s:·��
bZ:à;, édmp.tát áliiÍlihtó�;, efu �áfo�'
qliãntidãdé' nos dias de fei:tií�étc..

; , .

" ."BRASJEMP" é de díiiribúfçaô!Içlúsivl. de· '�,

PrôsBOcilu
.

$u&ielád, llIOolml",;,
.�' ..

Jbiriiilê;:'. BlÜlftinàü� ê ��.i�gá�
;t<�"';"� '�..

'

presentamos :UlU4

. __ .5\_t--ri.�"-·�"''''''''� ..4�· ... __ ... a.Jol
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Exi&ifio ele técnica e ctasse,«'Jmiráveis F.rá o {equatro» clt;,noneiro dO
era b e ele R e 9 a tas A ltl o Luz, em B OI u m e nau dia 2Q

os FLORrA�OPOUIANOSr NO PA�REO :PRINCIPAL :D� REG!,l'. DO .IP1RAHGA, ,ENfRENTANDO t,A �UARNI(Ã'(l�_ 'r�f5TRE LADA"
.

presente outras r-esoluções contrárias ao a Rega.ta, segundo eonseguímos , Honra, entre as g�ni'çiíe,s 't:le fal do Estado,;' que, 50': constitui
Cruz, _ES- 'lU" em princípio ficou estabele- apurar, isto é, tces ldasi ,set;; "1)1':J- oht-rigger 'a: 4. '''5 ''com patrão .. ram n.úma 4à� atrações prmcí-

eído.
.

I vas des�nrOlar-Se-ãOi no perfodo do rpira:n�:. é: ao' Clube N:áUtico, pai,q 'dó" .Oamp�a�làtoiof··. BmsÚei-.
·Em será dividida. da manhã, iIiclu$Íve,'

..

ro(t�.

[---�----------�--�----�

deÚel, {/."no, "io Rio .;e, llal'rI�Í1'o) da dos remos. técníea que
Tão 'à platiJiíL. el'l1'ortiva desta cio um todo harmoníoso e

- M�t:riz:
.

I T.A JA_I-

pela. guarnição comarrdado
M'Jacir Iguatemy da. sueei-

·4e·l1toillstraç<io .�e umtl'

técmusa, '11.� :maneje'�Ensacionais triunfos'
l......iÍIaII_

dOis· dos' quaist serão
co"rrf"â plU'tieipa�o' sômente de

:;r'einíL(r,jr�s. lia CiUb� páti'ociIiadoi'
da disPtl.ta,· cuja' atração .

mãxí
·hIa .vá.i'ser a apl'�nta� da. fa.

bulosá. "�Úa.tro" 'cOm."
·do Cl\lbe � Regatas Aldo LUz.
i>' qüãl kJuelÍirá-�Mí"n· a.' gUarnição
i'PiralÍ.g'ui'Sta:-°d� igU-al cat�gorja�

. na c>Jrridá final' e principal da
horas Regatã.

l 013 notáveis

,

BANCO INi)"úSTRIA E (OM�R(lO DE

_ ..� •• "'l, c.. Co •• oe

.,.,. 1- t a ,Jt·"�'

End�' 'Í'elegr.: "lN-CO"
"

Cr$' . 50.00Q.Óoo,oO
Cr' . 46.000.000,00-

96 ,000 • O�OO,(jO
Tot.al do? depôsttos ern 3113154, mais de ...•. Cr$ 8·79.000.000-,00
AGENCiAS E ESCRlTORiOS NAS PRINCIPAIS PRAÇAS .VO gSTADO

. DE . SANTA Ç�TARI NA, NO RIO DÉ· JANElRO' "E' .: CURITIBA

Fundado em..22
.

,

Capital .. .;. ',' �

Fundo de Reserva

de Fevereiro de 1935

'.

i·

OFORENO,
If_ IflW'i'll' ....,.11 I

1O� n-otom,,_nto da_. :�_:":>N__ . I:
...... ,__�.. ,··I!... ,....,....#ft ,
"1 ••• lh,� uH. 'H

... ti,
,....NlliIIi'!;:�·�'::::""r:>:::I:�:,t:.,. �.� ,,..��:l

'cJ
'

.

.'

O
ONDA O� VIABIO
tti'A. ENG&AXATA.&IA.··

PONTO omo

DEPOSIT;E,; suAs "ECONOMIAS NO 'INCO' E CONmrBtTA, A$SIM, PA
I R� O ,��U����? �AS�POSSI�1L6gtg�� DE FINAf\fCIAMENrfO DA :

.

I E' '

.. p lG'U·E·· (O,M (H E QUE-
l�;...,g�'l!Ib-:lQ .

r ptr t?_,s�·tTeleltn-e 1345
I

Rua 15 de Novembro, 592, 1.0 Andar ... S. CAIARINA taB..��------��-- �� �__�'f "léde'
.lIJpauham OS juizes da LBf .'-alla- dos ,preços dia 19 elo c o r r e n t e

.

. -

,

Jantar em homenage m aos remadores do A. Luz e Marlinélli,'

DE JOIAS
nossa cidade. na serna.na.: víndou- Ltoupava Seca, na noite do dia

r.a, dos r emadores catarínenses 19, 'do qual partãcíparão, _além da

que no ínícío do mes de maío Dlr'etoría do Jpíranga, destaca-

Para tanto, poderão OS Interes-

eompretas ...:..

Cilindros paz'
para areia e

Projetos, or-:.,

ra da. referi'da. entidadf\
simples cotejos amistos,?s, a,

companhando-os também, neste

particular, os bandeirinhas, que
não maís estãó diB!póstos a cor

rer nas laterais dos campos por
50 cruzeiros.

Na reunião da última.

feira,· dos clubes perten·ccn-tEs.· à
:1. Divisão, comu�ícou .ao"S. seus

Confirmada que está a vinda à ofer-€cido na séde d,':J clube
.. ;

'

..

de en,se e I}:esportistas em geral .. ,

.

�! ;da Améri dos próceres do C.N. América. dive"-IB listas de adesão qUe se
=

autoridades tocaís, figura;s1 de encontram na séde ipiranguist:ls
projeção do espor-te, blum�.nau-l cem o zelador da mesma ...

'

- - - - - - - - - - -

� ��>"o-:- -: -:,-1!;!�:-;�J
logô

"
_

m a i s à
s e I ação local

Saldos inscrever seus nomes nas
:"

Aprontará
tarde a

Na Baixada o ..coletivo final

grande jantar que lncs será

O:llocando· ponto final em seus eesüvarnerrte curto que lhe. é da

preparatdvost, com vístas à bata- f do, para 'armar um co.njunto ca

lha sensacional da tardei do pró- paz de se omb ear ao .categor�. -

xímo domingo, contra a repre- zado time d:l vizinha cidade.

sentação brusqeunse, treinará Segm.!ÁO .àpuramós, vâzícs de!;"

coletivamente peja segunda ,c. úl- jogadores de cujo concurso não

tima vez,. esta tarde, a .seleçao pode prescindir (J. selecionado da

hlumen-auensel'. cuja' formação L.B.F o', que não compareceram

{':li eonrfada a CarlOs' Campo Ra- I ao ensaio efetuado na Alameda

�<?s, o J.l0pularíssimo· Leléco. I Duque de. Caxja,s,.
-

an:te-ôntem,.
.
; ::&0

.

"ápronto"'; de hQje. n·3 1:5, junta.r-se-ii:o logo' mais a<lS se�s
: 'tám do Gremio Esp:>rtivo Olim- companhe4;ros, fácilitâ,ndó de�ao

, "

1 piCO.
terá oportunidade. o técni-

t
maneira a taréfa de Leléco,. �lf?

. co. da. equipe' dEll t.irar conclusões esper,13, de .todos Os seus Pl1�l1�S
!. máis p�ecis'as ;obre a· constitui- lo máximo de coiaborà:ção, visa:p:L'1 ".'

!. ção .. que a mesma..,p.o.de <;lbed ecer,r�A'lM.a" G()�quista d.e, um feito hone

no; m.atch ::frente a3 combinad�.IJ:··)SO para o associativo 'desta'ci

d{ BrU-SQ1ft'.', .apesat: ..
110 tempo ex-Idade,.

ltllllllllllllilUlllJlllllllIlllllllUl1llll1JlllllUlllllllnnltiIlilliiUmllllil(hl'!:
... '. =:::

I USE P.ROOUTOS DI I
:::

. C,' O· P "0"[" S. I
-'
=

5=_-
.

-_==-_i.,;�
ª (Gom!lanhia de_,.Petr6,Jeo e· Asfalto) '. t;�;'::f ª
;. S\lb'Produtos . do Ca��ã�. ·d'é· Pedra e d:;, Petroleo�' §.
:; '!mpefmeabil'zantes para' madeira, Ferros 'e constrn�' 5·
::: ções em'geral.' .... .

. ::
_ Reprf�entaçõe:s. Clipper -. rUa- I�aJal 3!;i Telefó"". =

OI
-;;-

ne 113''5., .;.. -. .' BI;.UMENAU ,
'.

" > i'! ,II a lIli'I{l� � 1111"111 "dilllllílilU IImwl i 'l1,mlu!!.lillf'immmmmmmOik·

,!'MUIOClcrISMO

da arrecadam.

Depois de hmitá relutância
.estudos um tanto· demorados,

'1' ';-

devoram a saúde
de seu fiJhQf·;·'· .,.\

<i

da espécie com que lutam· não

apenas a sua, mas todas' as agI'e'
p')is milaçõesl, sugeriil fosse mantida·

(L taxa atual- de 350 cruzeiros, e

concedidos' aos 'á'l'bitróf! rilailf

2% sobre a renda 1íquida de ca.

tia pelejq. proposta; esta qué, /lub-
.

ASSIS'P11!NCIAMÉDICA PERMANENTE A CARGO DE ESPECIALISTA.S
ABERTA AOS MÉDICOS EXTERNOS

ÉLETRICIDADE MtDICA - REPOUSO ..,-.DESIN7QXICACCES
ALCOOLISMO -:- rnATAMENTOS ESPECIAL IZADOS ......:....
Avenj� Mu:phpz

..

� Rocha Nr." :1247'� Telefone nr. 3 O 5 5

. ENDER�ÇO TELEGRAFICO:

corré e bI'Ín�a, õ e, à noite: q�ando G

canáaçó � grande; êle repousa é do-rme. Mas, que� n�s horas
e-m

.

ql.Í�
. �ie brinca" ,qúér n,as hotas em que êle dorme,

milhares de pequenos inimigos de súa saúdé trabáÍham silen..:
clo$*:iriept-e. .• São. çs' vermes; que sempre - momento

': .p6�· momentO':- movimentam-se para tirar de seu orga�
nismô () ali.IYle�to q�'deveria. dar-lhe mais fôrça � âni)no.

_
Cabe •. vó'cê, que. é

.

sua- mãe e é esclarecida,' d.efendê-Io.
Uvre-o dos vermes,' dando-lhe LICOR DE CACAU XA:'
VIER. : - ,um. vetmíiugo, de a�ão moderada, que'. deve
ler tomado por tôdas as em· ídade escolar.

'

..".J!:leição da no"Va
. 'd� Moto Clube

dir�to�.f:h: bl;m1ena1Jens�.uma fl1>:)da1id:t.

d�>que ·hoié· Já- constit�e .
.ar•

guMi pará-:' i�dos nós. pela
�Ílt{Jj�ài> 'qU� Úl alca-nçou. no

.

c�;-átio es')ortlvo nacional.
Que os �ovos dirigente:S: d{l'

Mito Clube contint1em á· eXé.
.�c

. DOEMeAl NfRYQj/ú E�'MEN1AI!t
.. .

�

CASA: 'DESAUDE� N03SA:;SENHOFt.�'-OA GLORIA

próximo) domingo.
13

.

� corrente. {êrá lugar na'

séde social, a eleição da nova

d'iretoria d.:> Moto' Clube
.

ele

Blumenau, a qual' assumirá o

mandato para o perí'�do de 54
a 56,
Re'na desusaâo

cutar o prngrama trar:adÓ'
inic'alrriertte, nó' s�ntido·' de·
engrandecer cada vez máiS; 3-
.;It�ela simpátiCà agremiação,

que daqui fór.

"PSIQUIATRA

Vela aqui () que é o

LlCqR- DE 'CACAU XAVIER
·'.Compl.tarn.nt. IfiOf.illlvO' para o 'Qtgalllsmo, é· o único que
'peda ••r tomádO' em' q_uólqver .éP(l.�o; $$'" dieta �u .�lt: ,.
pe gõdo agradó'Vel, fia0 cont..m 0'60. & nÕc. irrita o

. Intestino ínfdntil.,Empregodo no Brmil há m:..is de 50
ano., deve sef normolmMte tomado por tõdo5 as

crlançal a pórtir de � ·ono•• Consulte !8U médiço
e p..ço·lhe qlJ� lhe fal. liobr� Q" quohdao6s do licor.'
de Càcau Xavier;

.

o
.

i1ia

comumente: s,�· ,antépõ:em às
agremiações' r.ecemdundadas ..

Nã·o restam dÚVidas que e.

logiáv.el tem sido.' sób todos
OS aspê'ctos, a ação dós 'àtllais
diretóres d.b· Moto Clube, p.ois
contando

.

'Com a co-operação
valiosa -e sord'arÍE�dade decisi
va de ·todos QS associados, c'araclerizam 'Ps festejos 'juni�
criaram dentro do' esporte nos,

acendida

grandiosa fog\.1�ira,. havénd'é)
para os socios o clássico (túen�
tão, bem como gulodices ·.que

"._ ..... _ - .�_�, ""- I

'"
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o GOVERNOA REVISAR
AJOROU OS DESCONTOS

._......-----"....�----

io 8 ptimeir«: mulher que :Colocado o.Brasil em a-lugar I Iceitas pelo, governo "as
velocidade elo som,:comofavontonocampeonato quotas do Dlvel anterior

-----'--------. I URICH, 10 (UP) - ° Bra, com um totaÍ de 18 goaIs [l

amsea � uit!� píl'jf' ee�pDrte·Si1fic.-:uemt�rceirOIUgarnU- favor e quatro contra. Já o RIO, 10, (M·�rid.) - ° go- to será sobr� o salsrio de .. ?o Tn:b��ho, indeciso quanto
! I U 'IIUOJ '4) ,., I} ma lista não ofici::tl dos Íavo- Brasil, que teve também cinco v�rno esta dl�:posto a reexa- 24,000 cr�z�lros.- raramente I a possíb Iidade do cumpE1mcn

RiO, ie (lJJ:er.id.) __ o O Rio hoo- do qual quase r;sulta um íncendto acidentes que se viu envolvida, 'I ri.tos para O campe:ma�o mun, vitorias -:; uma delroh, :3Ó �llnar a que;st!l0�das novas ba, pa_go. na industr-Ia ou no co- t? da novo regulamen�açao pe

peri'l·.clese,,, ontem a primeira

mU_'1
no aparelho qu� pilot9.va, etasstrív sra. Jaequeline .Cocllran guarda a díal de football, compilada a- teve doze gcaís a favor e qua-

..es ?e recollllm",nt� para os mz rcio.
.

1.. s. emj-regadores. Mas, �os
lb;. do mundo que conseguiu voa" cou-se acima de numeroso: con- maís forte tmpressão de um no qu"l qui, p�!:a gu,'1) dos t')rc�d:Jres. tro cO!l:ra., Seguem nesse !is- In�t�.uto�� de Prevlden�la e D� .�odos os pontos do pais ultimes .di2S de l11�1.l?,. van�s
à vplocidade super-scníea. pítotan- currantes do sexo masculino, ob- quase perdeu 1), vtda. Tentava ba- Essa 11.::'''' fOI elal?orad� a base ta �e palpites .a jl.lem�nha, a .C�lxa� d'e Ap�enta�orla - surgiram protes!os contra a �:onunc!amen�o:".OfIcIaIS d�

d". eh, própria, um j=-to -Cana- t.endo o segundo lugar na prova. ter um r-ecor-d de velocidade "dos ultlmvs se s Jogos Interna- Italia, Iugt slavia, Escocla, Aus fOI a informação que ° .rO�-, Imedía a execuçao do n�vo ge- I,:,m como de�mltlva a eX geri,

dt.ir �'_mi, :Sabre", a 652,337 milhas . ", ," baixa altura, quando sentiu que clonais cre cada país, compu- tria e f�n:ilmel1t.', em nono lu- NAL .apurou. ontem, no Mí., c!,et'?, tanto das orgamzaçoes I �!a �e recollumento nas bases

Por h0ii1"'';'j;i-atase da aviadora nor-: t
E�5a fOI sua ?r:tn:ella U�Odrlat e os comandos haviam se cono'elad'" tando dols oon OS nara cada gar o Uruguai. Contudo, al- n.ster+o do Trabalho. . s ridica s d? trabalhadores co., : fixadas.

.... ..... amuem seu primeiro aCI en e Q

I·t'·
-

t d' b d
., - Como já dóvulgamos o pre m- das classes PrJdutoras! Por outro lado ínurneras

te> :nneÍ'lcana 'Jacquelina Cochl')m, i C" p' _ e ° ,-vião entrava num "toneau:<" I
VI or,a, .lm pan O para ca ;l guns ° s:rva ores Ja aso:; na-. .' .'.

- "

_ '.'
.

. c �

e;;!Josa d:i magnata american'o
Cepo_ ,sse �:,fr_u m1llto� outr�,� Iento, Sentiu" m"",j", de perto. I empate, e ncn'hum para as Iam qUe Os ultimos seis jogas SIdente da Republíca assinou Houve mformaç?es c:)I�tradI. i empresas que ,1SSlm procede-

_. .',
.

Cdl r �_ 'd t'
Esteve em. avroes que se mcendía

M' . , .. 'derrota;:;. Em prtm-vro Iugcr dB.S várias equipes foram ge- recentemente um derreto u-. tortas do propno Mínísterro rCnncTnf> na. Z... "aJ:lru. j·'!:r.. n:
11"3'<1 um. '\ IC. presa en e

r'am ou tiveram o motor parado as dommou os nervos e. cons_- 1
f

. .

d
. nific ndo a c::Jntr'b'

-

d -,-.....;;;.,_..;_----------------------
'Consolidad'et I .' í

. '. J guiu reduzir a '!!�locidade do apa··
I gura -'!SSlm a Hungria, em ralmente realIza.os contra aa

I
a .' � Ulçao e

S
'

b
-

em p en� voo e ez mIntas aterrJs-

I seaundo ,} IVfexico (fue teve versáríos fracos, de mod, Que em::-r'2gadiçs e patroes para os

fisagens lOrçadas. Mas, de todos os (Conclm r.a :".H p"gma letra AJ ci;{co tr'unfos e umú derr,:ta, não pErmitem julgamento. -. orgãos de pN�videncia, numa era c fi roa � �md'n a �
-._. . -- .. ,. - ' .. - .. ----- .---- --_._ -.-.-----.-�----� - - - quota geral de 7 por cento 80-' U 'li U

Io """dO ":--1�- •

d
.,

d' II �:!;�,S:�;f�C;;�,��' t��o���� I
R

lo!

h d V
�

V d' uo rI nO O:,g?�l�a a a�ln 0I :��::i�:�:::�::�::��r::�,�! aIO, a o, .

asto er e
'1WÜ';

I e·m' tod·o o to"""rItor10 r C1O n a1 la�entação, não �á mais li-
i A Slmpatwa,S ..D. Vasto I cl::tclos. Essa f!cstlvldade

�. , n�. t mlte para a cont�lbuição das
I
V'erde, do suburblO da Ve- vem sendo aguardada com

d�las classes, a nao ser o m:;-Ilha, cumprindo o seu pro- grande interesse e uaha'al
úht;;·

f ","'d ti
·

t ve."culos em t E t d I xi�n� de dez veZeS o .;;alarlO! grama social realisará u- el1iwiasm.') !)l'evendo-'''''
�CI I !.'l!lS em rag�-IS P!.li' "S íftU ros s a os ll1ln mo en1 cad:'! r''2gJao, ,;). �

"
.

",., · .. ·i

U ! r.l ti; 'ti I i U� II U •

que na realidade, torna sem manha, em sua sede soclUl, mesmo que a mesna se r.:'�

lÜO, llJ liVLl'id.J -. N:,d!\

me-I
fúr.;'üs l'lQ;;,;; senl.irlCl. tot' nâ<:Í di,põe de recurS{lS neceJ- penas apre-ent�ndü d;'cnmentos I efeito r:ratlco essa restriç�o. a solenidade da coroação vista do m:li;:; completo ê}:j�

nos oe I:'CS [,uromóveis são furtn- A propósito, procura'!:; pcla re- sários. o que dificulta em parte o fal.lficlldIJG, &r:mSieremali ..I.nçn.B�s:taeJilrroexemplo.doI?I�. da sua Rainha, srta. RUj to.
-:!�,,, diarjameute n"sta capital, sem pOl'lagem do O· JORNAL o d:teti- êxito d,.,> investig"ções realizadas. do veiculo. .

I
trLto Federal: n salarlO mml- S·� T t l�'t<l ' .,:

para q,w o; L:-6pios �2jmn loqalizados ve Eman; Barbosa, ej1(,fe da Tur. O aumento constante dJ furtos. MODELOS RECENTI�S m;) loc:j.I é de 2.400 cruzeiros, ,le<,i er
'.
e el "': em InenlOr .1.-

rJ"�"s.. autnl"it.!àde_: .b_ ..S:rvi(!ü .d." I ��1:� �� Dn�;ei�c���_,da ��s�etori:'l �e di" [lutos nesta cid,;âe prende-se [lO Hospôdadoo nos melhores llOteill ass m, Ó maximo r·:·cdh:men. vel pleito entre seus llSSO-

Tr.,n�lhl, que t",111 "nvIlL.do ,,�. j ",h:.iLD. t! .•el.,r,,"oou (jl.. •••quel" �e· fato d� ser r:>.cHít".d·.o. u pu_sagem e, fazendo-"c passar por pessoas I
dos meliante, pelas barreiras, eu. conceituaÔ3_, cs integrantes da � 'UUII1I1UUnllnIIJUtlUJIIIUIUIJU.lfUlIfJUIUIIUlllnnUIIIIItIlIllUnll1:i
�'��e:�·p:�:(!e:�e�!:� �:C�i::::�lO�e. !�::�!���od:�a%e�tea��') e!�l:�:�:: �_ P A L M E I R A SES P O R T E (L U B E ª_�_'.QUADRILHil. ORGANIZA0.'\. cimento u r,!lS principais praçGq -

Em face .h habilidade com que para eh"!ffiar a ;l1.I?neão dos ister�s ::
- A Direbri:'l {lo Pa'll'l',"'J"'''S F;SI)'.'rtn Clube, fa". ciel',_ =_-agem os ladrõ('s de automóveis, as sados, pois trBbalh,nl Si'mpr€ com

I ::
� Lu • ..... ,.

llutol'idade,; do S;;.rviço de Tran· carr03.J" pi'efereJicill HChevroJet", = te aos interessados que a extração da RIFA do au.omo-:::,.
sito chegaram '" conclu�iio de que "Plimouth" e "Dodge", modelo de = vel CHEVROLET, lançada para levantar fundos para a:: �.

�e tr.Eta de uma quadrllha orga- 1952:;. 1953. Como n:1S cidades d3 = Cl'l:strução do s· u Estádio, dar_se_á, inad aV'='lmente, no::
nizada d'� individuos especialista, interior qualquer automovEl de mo

_

dia 23 de junho deste ano, pela Loteria Federal de ·Sã'J::
d t ' 1 t h t

-

d "JflãJ· =_
�m [(n'tos e',cO' na ureza. ue o recen e C !lroa a a cnÇuo o'

pr�duça�O Outrossim, concita aos que quizerem colabQrar na:
.

u U li
.

Os m.. li.<tntes re?liz�.m sempre moradores, porquanVJ as agencias
. . - campanha do Clube, a adquirirem S2US bilheLs o mais::suas :fa�anhns na_ prmclpais C!l.- ",li estabelecieJ':ls nao os possuem.

- cedo possivel, nodendo fazê_la na Casa d) Americsno ou=
.

I
çãü das contrlblliçõe" .para pll:üs do pai)<, ou �e.i"m, no Distri- sui-gem logo o!ert?s tentr.dnras e = d retamente cõm ClS Dirctnres da Palmeirr.s E. C.. ::

Os c:garros c.a Souza os Institutos ..

-

. .' _ .' _
_

t) F�deral cndc 'Os furtos ocor-ren'l O -carro é vendido, pn�;;nndo &; ";ran· : 1 4
-

- . ,".'

Í com maior frequencia em Porto A· sHar Lgalmente na localidade. B umenau, 29 d·e' maio de 195 .

C!,\lZ, por c:.':cmplo; �ofre- ,A caixa de fos�o�(J 80: re- legre e em São Paulo. Em seguida,
.

No ent:'."lto,.bl !'íto não se ve·· A DIRETORIA.
rao aun1.cntcs que Irao de ra, do_ mesmo.· mo_co,.. uma l com qU2 pro'v:.m ser proprietal'ios riticaria, e:.-o 'houvesse imediata S' , -

elevaçao de. preço, mas es- do carro roubado, tTan�põem lt!I comunicação 'ccm os centrós .
em

I =?lllIlIlIllImmnWIIIlIUlIiUlUÍlUmmmIllJlllUillIIIlUllllllllllllllllllh.S
sa majoração não ati:rlgir.á ,bar�eírru: com d:-tino. as cidades que .ocorrem os maiorzs furtosde. I

O consumidor. Incidirá .?p�- �:s·l:rte��; :l;�:��osal�efa�::t���: �����:v��'ancs�:od�\)��:��oF!�;:! E MP. R E. S A S D E T R A N S P O R TE:
ral,. CUj03 responsav:is mu::idos de! ( O L E· T I V Oum completo cadastra e,;.tuo apt03 [.a informal' quaisque'l' irregul:lrida-

M:uitos dos automoveís furtadJs
í' Tend0 a Comissão de Abastecimento c Preços d·,ste Es-

Wónclu" nll Z.a palPD_ te'tnl' 81 tacto, em data de '26 de maio ultimo homologado o ,!:,reç·J· das
I p:>ssag-:ns, nos servi�·.:.s de transporte colet'vo dést� cidade

------------------------'-------·--------.....------1 conforme ofic;!) de n.:) 81, de 28 de ma:':} último, recebido

ni!rl�a comunista l pela Senhor Prefe:t·,) Munic�!?al, as Empresas "Kum & Cia·
.. !1 Ltda., Tran.'Dorte Coletivo Wolfram, Indústria e Comérc 'J

: Carl Ziegkr Ltda. e Wamser e Rothbarth & Ci:3. Ltda., ex

'O 1 p�oradoras d'J serv:çJ d;! trans!;:l.Ol'te coletivo entre a cidade e

i os 1:Jairros da Itouyava, Velha, Garcia e Rua Itajaí. respecti- SRTA. ELFI SIEVERT
, vamente, comunicam à p:pulação qu·? a part'r do dia .... do

� I corrente, !1assllrá a vigorar o :preço fixo de Cr$ 2,00 pc;)r pas-

't
il I sagem, gnand.) Os es udant2s, noS dias úteis' e durante o re- Durante a solenidade da

nOr e d·mer,c8no I riodo letivo. o d·:sconb de 50 nor ·cent)l. coroação, a srta. Elfi Sie-

,\ Inf?rJ:?um. a'nda, qt;e ° referido preço, homologado pe- vert será alvo de si!mifica-
,

• '.j. la O;nn",saJ de' Abastecunenb 'i Preços, dec':rre da concor- �

t=dos os lados por uma crl- ,anter�or:n::en�e, acrescE;!nian- rencia !1úbl'ca !lan. a conc·"ssão do serviço de transporte co- Uvas homenagens e simpa-
se local, como a Indo-China Ido ser eVidente que um au-Iletivo: aberta !1ela Prefeitura Munici:')al, em f2vereiro do tia por parte dos s'eus 'fans'
e a possibilidade de pene- 'xilio ext(lrno reÍorçarÍa I corrente ano, e. vencida :pdas !TIencionadas Emprêsas. que a elegeram ao honroso

_

-

.

O
.

.

'�d f' Kumm e C·a. Ltda. - Hamz W. Kumm
traça? ���ulllsta no r1en-, malS as poslçoes essas or- í Transporte C.:..l�tivo Wolfram - AdJ!f) Wolfram título de Rainha do 10.0 a�

te MedlO . I ças.
.

, __� _

I Indus. e Com· Carl Ziegle�tda = He nz R. Ziegler
_

niversário do Vast�_Verde.

�;:�:��q�oE!i�:�:!Matou O japonês· dois comp triotas
;:���:��::����:�;:!e suicidou-se com· um 118ro na " beçquencla da crIse mdo-clu- I "

Analisanio a situação
I Pai e filho a� vitimas O assassino justiçou-c;e horas depois

militar nÚ" delta de Tonk- I
�. •. .

.

•

., .'! S. PAULO, 10 (Merid.)

'-1'
horas depOIS desfechou um ü-

nlUe� aeclarou O preslden-. Num s'tio de Marília, a pou_ ro na cabeça. Transp.ortado
te Eisenhower que as fora- cos quilometrns da cidade, na para a' Sant3 Casa, não pode
ças francesas se encontra-

.

n::;drllgad� de sexta-feira ul-
I
o crin:;nos.).suportar a .gravi,

varo nessa reo'iãn em m _ .

tIma um Ja:Qones, lev�do ial_, dade 0'0 fenmento. eXP1ra�ldo
c '. _

I:> v. e
vez por m:t VOs d·:;, vmgan<;:a, sem que lbe fosse posslvd

lllOr poslçaü defenslva qU'2 matou doí!:: outros nipünicos e promtnci.u- T)alavras qUe es-

Para at>1'ilhantar a ',�le�

gallte noitada social da S.
D. Vasto Verde, foi contra-
i';l�O o farnoso "Jnzz-Ym'a",
de São Bento do Sul, illlP�

gradtl por 12 figuras ..

cusio
mínimo.

aumentar

11a Colombia e no

torcida

ni.a, em Laurentino, a qual a
trairá, por certo, como de cos

tume, verdadeira avalanche
humana, dada as proporções
dos referidos f.::!stejos,
° incansavel Frei Tito es

pera contar c,;;,m o concurso.
de tod'JS para maior brilhan
tismo da Festa de Santo An-

clar.ecessem de modo .'ntegral pescoço - maiul'am o pobre
a tragedb que havia desenca-. velho. Prox m'- D;) local ctl:

d·:acadeado pouc.\) antes. I que jazia j CÚ1'pO do filhu. o

l\IAD1'tUGADA DE SANGUE velho KazI.lI,) "x;'1211 () uItil:,a
A's duas horas da madru- I

suspir.n. Consumada :1 Íl··';�"�
gacla da ultima sexta-feira, 11.1 dia, em pLna madl'ug':1da tlim
bairro .,I'urd do G'rrego do d:'l. lt'V<lll(]J <,.inda P111 ,,·,,11 j'Jl_
Veado mun ic: Pio de Marilia, der o H'volw'r 1'('1 il'llu-sr' p;i
Kazuyllk Saiki, de 28 :1T1DS, ra o $t'll sit'o. cprca df' i!m

casado, 31' resirlenL-::s foi des. (fUilometí'o de' distl'lTH::,i' A.i
pertado por i01'.e2 pancadí3s ton,ou }, e'.J'l'êí!al' a "rí .. ,j

na porta. Levontou-se para a" deií ou .s·}.
".

t2ndu ao chamad.o que er:! i ATO FIN-\1
d'," seu vizinho Massaiyku.

� ,

Handa, que pass."u a descar� 1 Niagw=tll s:jbc' ü 'iU[' ;,,"[;l'_

regar um r.évolver em sua di tpi:cn na.c, hoc,,!] que se ;;Pg"i-.
- l'[tlIJ fl tr"g,üia. O fa t.o f.)j qu·>

re('aa. Ull! dos tiros '11cançou
;;! Sailô 12'111 pleno peit') c e12, de!)"i,; de a�2uill tém�l" 1vr><_

l'Qdopi'ando, cniu [1.:1 lado d<l fi:1Íylm Hond:t foi' L\T;;n 0\1.

'1'111\,['2 .Honnenlndo pelo ]'f'4
p.orta, numa j)')ça de sanqne·
Minutos depois ·('xp·T;õ... a. G::,m mono 0" COlll í'CCCiO (le qu:'

d· :! Justiça lhe cobrasse ('leva-
o estmnl?i o, o ,pai, dr· Saki. (lo prel;J pelos erirnes c·')l'i1(.t _

sr. KazulO, acordou �obr�ssal_ d H' da desfechou U:11 tim
t�d? :� rumou em dlr;�ao. ao I n�s'cab';�a. Transportada parnLrrello, de onde prGced1ara 1 ·t· I ·1' cllegoll "j'ne!'l
.·t. d

. . o 10sm a , ;1 1 .1,
gn ·_s o pro.!)rlO assass no,

com vida. mas foram ''''m \;ÜU
que bIasfemav!l.sOb7.'e ..: cada- as tentativôs para obter qual
ver da· sua vlhm�. Nao bem

( explicaeão t)ara seus (']'i_
chegava nQ terreIro, e uma ·luer. .' ,.

saraiv':1da de balas o atingiq me5.

tambem. Cinco t:ros - dois ---�JI;i:At!:í'l�-;'11G peito e tres na cahzça e PERA'(IO Ii:lvQ!iliKI 'JulZ"-------------------------------�-------------------------

iE E PROMOVEU

I DESORDENS
�"?=

. .,...�'...,.���.,�. ," ''''l,-�L-
-

RIO, 9 (Merid.l. - Na

madrugada de hoje o ex-jo
gadcr de futebol José Pe

ráci'J, atualmente investi
g'9dor contratado pela Po�
licia de S. Paulo, embria
gou-se e promoveu sérias
tropelias. Depois dê danc:1s
e cear com z'€.ma, de 27' a
nos, casada, esbofetou-a
num bar,

.

Desac'atou o guarda :\.
gostin'bo Soáres e a autori
dade de plantão da Central
de Policia, para onde Íoi COl1

:luzido. Peracio foi suhm::>
tido a exame de dosagem
alcó')1ica e encaminhado a

seg;rir pa:;3 o�Departamen lo
de ll1\'estlgaçoes.

qll'� o agrôss:r lhe acu.sara de
ter mexido no CPn1 ·nhão de

Jl_e.�I1t·r. flue .Sé encüntrava
l"i!UO •

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

Tt'EI1:lpdfJ-s.� de menor a ví_
llÜ,L U UJ'. Juiz. de Menures
(L t· i'IH'HOll qne a polícia ius.
tai!l'H;'�:" .: competente inquf;.
fÍii;. 1)'1';( 3pllrar as rêBr'ç;nsa=
biJ:dn.des t.:ú lat:).

Noticias de Rio dI Sul

Grandio';Q festa de St()�
Antonio em Laurentino

o MAIS VARIADO ESTOQUE
AUTOMo'VEIS, A'

DE PECAS PARA ':CAMINHOES
VOSSA� DISPOSIÇAO :

E

em

RUA xv
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O
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