
Moral �e politico e je professorf

os

com a Russía, para consegulr
a cueslstencia 118cHica de to
dos os povos num mundo a

meaçado pela guerra atômi
ca. :9'r ízou aquela autoridade
aíndícal que o s'mples adio
ao ccmunísmo não el'imína
o problema.

VEM VISITAR A
Al\1ERIC'A DO SUL

habilidade, conseguiram desar
mar uma bomba de dois m11
quilos no centro de Nurem
berg, lançada pelos brítanícos
em 1944 e que não explodiu.
Enquanto se realizava a ope
ração, todo o transito na ci
dade paralizou. E mais de

cem mil pessoas, como no tem
.

WAf:HINGTON,!>5 (UP) -- pu de guerra, voltaram a pro
O senador ':q)':b.l<:,«no Bou- - teger-so nos sótões e outros
kc H1C;�·�:\1:)'",rJ!, preaíden- refugias da cidade, contra u

te da �'Ih· 'anl.��i;o de reia- ma eventual explosão da bom,
cões o,�"'r;<)�['� do Senado, ba- Esta foi levada para Ion
v.sítarn cs pu '.H·S sulramer!- ge da cidade ..

canas, �·(!.,!unQO SL: anuncia. O DOMINADO O LEVAN-
referido <'�r.:lc!r·r acaba de vi- TE DOS FANATICOS
sítar numerosos países la INDONE'SIOS
Afr-ica. ''\') GUf se afirma, INDONESIA, 25 (UP) _

t�'ata-se de urna medida des-] Noticias recebidas aquí infor-
o
fmada a <,;,tu :'lar as relações \mam qu eas tropas Leais ti-

para sondagens.
O referido matutino chama

a atenção para o fato das li
gações com o assunto: o ge
neral Cordeiro de Faria, em

todos os atos de que parti
cipou . em Pernambuco o sr.

Lucas N. Garcez, não foi me
ramente protocolar; tendo de
certa maneira testemunhado

políticas alí
observador dos
págIna, letra C)

�����������

RIO, 2b (MEridional) - Ma
noel �'[endonça, vulgo "Lilico",
retornou ao Pavilhão Sau Gus
mão, de onde fugira ha tempos,
juntaanente com outros Interna
dos, Preso. 'em Magé Lliíco levou
muitas palmadas Ida: Policia, sen
do <laii fortemente escoltado pa
ra o Rio. de .Janeiro, por solda
dos da Polícia Militar do Estado
do Rio, armados de metralhado
ras, Agora o farnoco delínquen
te está sendo fortemente vigia
do.

Desentende-se os trabalhistê1s de
Minas com o governo Kubitschek
RIO, 25 (Met-id loríal ) - De

sontendem-se ou mlneíros traba
balhlstas com o sr, Juscelino
Kubltsehek, Recentemente este-

ve no Rio o secretário da Fa
senda, de Minas, sr . .José Maria I

Alquímín, alegando que vínah
tratar de assuntos admintstratí
vos, Esses assuntos, entretanto,
segunda se soube, érn a reívindí-
dicação para Minas Gl:l"ais" {ln,
Carteíra, d'e Credito Ge�"al do
Banco do Brasil, cujo candíduto
ser.ía, o P1"OpriO sr. Alquimln suhs
tituíndo na secretarta ue finan
ças o RI', Francisco, Nortnha,
que exerceu Q cargo Oi) governo
do sr, Benedito Valadares. D

desejo do. sr, Kubitschpk éra
uma golpe no PTB, que pretem
dia indicar para o cargo' o depu
tado Valter Atayde ou-Tlaeyz- Pc
reíra da Lima, As reívtndícações
do S�. Juscelioo Kubitschek pro
vocou o rompímento da frente:
m'neira que pretendía o sr , Lu-
(Conclui na 2a. págIna letra AJ

F r a n ç a impedir que
militarismo a I e mão

a
o

PARIS, 25 (PJ')! - A franceses conseguir, me

França decidiu suprimir a d r nte tal proposta, que os

Fi.ussia da concusão de rUE'30S eo: -corder- com a

tratados, visando impedir é.lb�rtura de J.l'�:;Oc;::çõe�,
um renascimento, do milt- síncerae para ae rhar com a

tar ismo ale.mão. E�peram guerra fria.

o famoio
tônico

nervino ..

muscular

Prepare
o futuro de
seu filho

IOFOSCAL
(loda-fósfaro-CilcJo)

Um produto do

LABORATÓRIO LICOR
DE CACAU XAVIER

S. A.

,

prevt«
"

de diferentes bancadas, inclusive
do líder do governo e é justifi
cado pelo fato de sor '0' Senado: o
arbitro. ,da. política inteJ'nacional
do Bràsil, não. sô pela faculdade
constitucionais que tem de apro
var ou mão os tratados e nomea

ções de chefes de representações
diplomaticas, como tambem por
S9 fazer representar-· na'.'> mais

Importantes assembléía ãnterna
cíonáís como agora mesmoi . na

(Conclui na 2,a págtna letra �
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fÁBRICA DE MAOUINAS f FUNDiÇÃO. "�ORITZ"
_.

RUir Uruguai,. 30 .... ITAj�J··- Sfa. Catarina
.

Fàliricacãó 'de balanças marca "l\'IORITZ", de 2:0, 30 e

40. quUOll. ..:.. )\f:\4itinas para padarias, )l1�r�enarias, bombas

lJara á":ua - Oficina ssta.mlla�:\ri;t e fundlçao.
Precos combinar na ,f�bri�· ....

.r-

];p�lUNnO MORl'l;� -:- Proprietário. a 1.8 GR'IIOE tIQUIDIÇ,_�
d T'OD)\'S as mercadoriase

,

.. ·····�"W· III Y SIEVERIda casa . ','
.

PltOCURA,-SE AUXILIAR de eserítcrto de prefe
renda eam pratica: '&xijc-se referencias.

Interessados queiram dirigir se 110r carta de pro-
lli'io punho á Caixa .pestal 142 - Blumenau'''4.' _

PREClSA ..SE 10% SOBRE TODAS AS F.l\ZENDAS, BEM COMO:

De uma moça para serviços de escritórios, sendo ne

cessário que fale o português e alemão.
.

Dá-se preferêllci.a a quem possua o curso ginasial com
pleto ou parte. Ordenado inicial 1.000,00 cruzeiros.

As interessadas queiram dirigir-se pessoalmente à Trans
portes Aéreos Catarinenses SiA - Rua 15 de Novembro, 459,
- Edifício Busch.

. .,

I A t' 'p"'=sentn;�', 'Brinc'uedos; Instrnmen-R A D lOS e Rádio as; r 19O5 l1un L" '-� •

tos de música; Discos, etc.

.�lém disso: novos notes de mereadoxias a preços l'cduzidífisimos.

VINTE A SESSENTA POR CENTO! (20 3 60%)

de

Eis aqui algumas provas:

V, E H I> E .. S E
No bairro Garcia, a 16 mi

nutos do,pentro, uma casa de
madeira, tipo chalé, 5x6, bem
forrada, com terreno 20x30,
dilspo.ndo. de. todas as instala
�ões sanitátias. com água da
rêde e luz elétrica. Negócio
urgente� Preço de ocasião: Cr�
35�ilOO,OO. 'IntlOTniações com
Alvin Kaestnerr Ii rua ,Ama�
zltuasiGarcia nr, 2.301.

:�v� ....::.'

Sedas Iisas por 9,80! ,,, " __ ",:...

Trobalcos por 11,50 ,'"

Blusas de lã de 175,00 por 75,00
Bolsas (verniz e Nylon) de 78,00 por 59,00 !

Casimiras (Cambraia) de 675,00 por 398,00
Chapéus: a qualquer preço!
Camisetas de 4,80 e 5,80. '

Camisas pa. crianças, Fantaz. de 32,00 p�r 17,50
Discos de 25,00 por 22,50, 18,00 €, 15,00. .

Cortinados a todos os preços - etc. - etc.!

A�tomóveis Usadq.
(lQliiJllões Usa40a
Càmionete.

'

Usado.

Vende-se um motor
De 90 P. S. - Diesel 2.500

à 3.001) l'otaçQfls�' Fabricação
alemã - Proprio para movi
'montar industrias. Negocio
'de ocasíão..Tratar com Paulo,
à rua Itajai, 2261 - (Escola).

PRECISA-S'E . - _ ..

"

_::....:

"(E'NlRO DE
A UT O M O' V E I S.'

.

de uma moça Para copa ou

cozinha, que esteja disposta. a
ir para o Rio de .Janeiro com
.uma familia que possue' co
nhecidos em Blumenan, Tele.
fonar para 1234 ou Hotel Rex,até o di,a 26 do corrente,

NÃO PF.RCAlVI ESTA OPORTUNIDADE

PirE ( IS A .. SE
TROCA
VENDA.
COMPRA

Uma cabelereira COm bas
tante pratica paga-se bom
orden3cl!o,. COm hospeda

gem em Casa de famflia,
, Tratar no salão ELITE
em Itajaí.

)Jif'
'l'F'�

"

. COllc�loDárlOJu
CAMINHõES F."W. D. (Four

,.'

Wheel Drive)
TRATÓRES: L. B. B. Piellel

f'eças e AcessorJos:
.

FORD �.CHEVROLET
- Linha -

.
.

.

PRO-CURA .. SE

MOPAR

Procura-as empregados
'para trabalhar na Fáb-rica
de Balas e Chocolates, si
tuada à rua São Paulo, 420.

RIO, 24 (Meridional)
SEI que Q' irmão 4e Hirohito vis!
taráâ o Braaíl, O embaíxadoj- do

Japão, entretanto, faland'o

�lo Bítenoourt,' t,ração )i,ta. Ca�lõ-rinq, t'i.!ve . ura,
iiçs seus maís In':;nni!iisc:res perío-
dca,

'

Rua XV. 1360 � ex. Postal, 388

BLUMENAU
,

eü. L.

-�. �_.�- _" .

- x-

For outro lado movlmenja-se
(l; sucessão 'gOVe�im��taI mine
ra sendo já 'lançad';) o candidato
Joél Ji.!'a:ria. 'Alquimin

.

também
sendo (f nom-e do presidente da
Assembléia Legislativa, sr, Ri�
oei.r:a Pena, cogitàrlo como' ean-:
didato do sr , Juscelino Kubits-'
chek. ,

"ibj1 1:f.&t 1&i .!.

5;m nome da f!vóilia l'ti{'hard.
USou da palavr-a o Dr_
C<trneíl';} da Cunha, Pinto, neto
do homellageadl). que ugá.t/lrceu'
de medo comoveiJh'� lit h,)Ultlua
gern ora pr!!SÍlúlu ;;: qüelll sem

pre fora um :'Ie-.'Q{a,lv servídor
de Sant<.. ':'ah��n e d., Bra-

Marca Fabril da ntelhor
casimira da 'Brasil

- X .--'
Linhos e aviamentos

para Alfaiates
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-

ue'Js
.

r!.Ulf continuam intc
ressados .1 <1S infcrrnações
deque um homen.. que afir
ma ser l dt1renti Bt;ria esca-

1'011 da 1t .':sia e ;;<'.'t oculto
SILENCIO

WASHINGTON.

����.....�����������'§���

CHEGOU A OCASIÃO DE PODAR SEU JARIM,

HORTA OU POMAR
DIERRERGER lernbrnro que! atingi�
e Iímpeza de jardins, hortas e pomares
mos a êpoca do ano própria para poda
e oferece-lhe, eom desconto especial, es
te útil conjunto de 13 artig{!fi que o sr..
irá nrecísar em seus trabalhos.
���.�'1',., -''''''''�'-''

1} Serra de podar
-

.. . . . . . . .. Cr$ 25,00
2) Canivetes para enxêrtos 50,00
:n Tesoura de podar .............• 70,00
4) Ráfia 20,00
5) Céra para enxêrtos 7,00
6) Adubo "Hcrtodíer" 10,00
7) Fungicida C-O-C--S 18,60
8) Inseticida sulfato de nicotina 22,00
9) Hormônio "Serad.x" 25,00
10) Garfo para afofar a terra 29,50
11) Colher para transplantio 39,00
12) Vidro de vitamina "Vitaflor" 25,00
13) Pulverizador "Sears" , 10,00

•

armas

da

�

em :poderl'
liberdade!

Bonificação especial ] O r;,:,
351,10
35,00

316,00

i
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Tradução de, Yvonise M .

• � �_ : '

,'I
t � r

•

�

" C O N $ E L U O S li T E I S"

BEBER DURANTE AS REFEIÇõES: Pesosas que se
acoshuhilJn mastigar: bein os; a1ím�il.iJos, atíváridà' desta' fot- '

ma 'o' íU'nciüuamento' das glandulas salivares,' geralmente
não te�m desejo de beber 'durànte as rieíeições. Quãsi todos
os alimentos conteem uma grao,<le -porcentagem de agua, o

que naturalmente dispensa os bebidas. As bebidas que ,,sele:!'Í1aln durante as refeições, enfraquecem ,6 suco gastríco
dlrainuindo-lhe' a ·propriedltde de matar os mlcrobíos e per
tuban�o 'assim consideravelmente a digestão. Alem disso,

:: - :lO
. ;, -'l [!1:u:�iudo

"da seja bela.

m
asperesas e

1 ('nn;;os p3I'U ( centro, e nun

c� ao C')!1�,.ar!(� E Soe quer
evitar qUt! ( . esmalto sé
�ç5que 'fn;::qGCntel'i�cn:e, u

�e o esmst:e semento en-
" -

t' ítquanto ele n.ao es a nuu o

151'1);'30' \0 eSll'a,:, !,'uito fi
,"', também �t.'.ca). para
·j;1' melhor contorno

fll':li cncía

'lp�::'llle-lhes dia
tratamento,

. .1I111P&-".t'

A T t:N1 C li O 'f' 'A T E N c Ã O !
'

Grande venda. de""ilrlmavera: da ,CASA
11l1ÊítÔER _.:. preç�s jamais vistos e mÜl{lo o 'seu variáiÍo sortlnuõ-utô .re, tecid�s.' leves

,

' p�r;í � y�rãa e roupas f�itas em gera].'
"

'.., , "
-e.

,

-, ,'NQTE BElU: - Em artigos de inverno, descontos de 10 a 50%. - APR0:VE.IT�l\'1 !

a mais popular da cida de.
------ Rua 15 de Novembro, número 505

Rua XV, 505 - Fone 1134
P.egue o

lK \�gar, o hH.Uca .U·, c fi

'llc'dio da ouve•• mãn, c rtl

�������������i.�����-�.·I·����������.�������f que e� de�reva cireu
os, sem {ih <' o T.-' til da

lP ão Se ln"xa Pm'�l !,,!,!o. :1

1nfto deve fj.>,l1� sulidmneu'
h apoiade ,;o;l," a mesa.

Endereço Telegráfico: "BIRGUEH"

�------

HEX: Sl'S.

Bezerra, Carlos
João Co-

processo do crescimento, che
gará Inevltavelmente um Deriod:J 'no desenvolvimento de
seu filhinho em que ele passa de um estado puramente ve
get.ativo ,para o de uma criança que quer aprender tudo e
fazer tudo sozinha. Como mãezinha moderna e atenta, você
saberá que chegou I) momento de aproveítar ao) maxímo seu
ínteressé e começar a ensinar-lhe algumas das mil coisinhas éscandíuavos, umque terá 'de àprender 'durante' os proxímos anos.

'

Nesta época, o tipo de díscípltna elementar até então' sempre crescente
usado deverá sermudado sutilmente para um' típo de educa- mentes femininos,
ção -maís 'm.adura) t,al Como seu pequerrucho ::er:eberia no mente aos nascimentos de se-Jardim da infanciá; onde a professora o trataría como um

. ,.serzínho que racsooína. e não corno um bebê incapaz de fa, xo, masculino. Essa tendeu
zer, qualquer coisa sozinho. A linguagem infantil e a série 1. cia, constatam os socíologos e

de. pequenas truques usados anter iormente para fazer seu os fisiologistas, foi aindaprmcepezmho dormir 01.1 comer devem ser suplementados. '
,

,por outra tecníca. Agora voce já poderá explicar t. valor dos -mais reforçada depois das
alimentos, naturalmente na base do "se �ocê comer o e�pi- -duas guerras mundiais.
nafr.:, :fica,r:í forte 'logo e poderá aprender a andar de blcí- Outro sintoma dessa escorcléta", Agora você já pode contar-lhe porque usar uni ea- 'regadela pára a nredominansaquinho 'de lá quando faz friu OH pórqlle deve levar as

,eia femiriina: na mesma semãozínhàs antes das l"efeições_ E' claro flue você não usará
e�plicàções 'à altura' tf*�iO'gítà de um estudante da unlversí- mana em que a Inglaterra co

dade, mas empregará frases concisas e simples: roou sua j,wem rainha, a Di-
, QUanto.-á querer fazer colsas 'por si propr io, faça tu- namarca, por plebisclto, mo-do paratauímar este desejo. Quanto mais e quanto antes seu
herdeiro aprender, melhor riarn voce, As primeira'! tentatí- dificou sua' Constituição que,
vas de se vestir serão: naturalmente desujettadase você sabe .até o presente, reservava so

�üt> 'po:dél� áju'd.áfO!o. Mas, aqul �"Stát o grande erro da .mente aos membros n.ascult
fflBÍoríâ' ,das mães, desanecrajando -a "Iníclatíva privada". nos da dinastia o direito de as·A'o inv�',i1e r,penHs',:ijHdar aqui ',;,!- ali, elas fazem tudo. Deixe,

1 'r' 1 avcesso ao ii' ;1110 .1. reformaq;ue' 'Sf::!.t :l'.llti lill;' véll!;.; SUtiS 11rOprias 'batalms. alvez e e
.

.l�ve- ü't.'l'I·'dias Gil h'és Senlanas para aprender II vestir a bIn- :fOi adotaf!a em favor da prm- Ismha', "mas o Ü'mpo que v�cê perder ,�m observar sua hita ceza Margarída, filha primo- Iheroica. com mangas l; botões será amplamente compensado genita cc atual monarca. on.o futlu·o. "

,

.

.

F I . ,

:l;. Você, :ücará surpt'esa ao observar quantas coisas seu

I
rei rcc erlCo, qu-;, pal . e

p{rralhinhQ, hayerá de querer, faz.er; tudo ao mesmo tempo, 1.n\5 fill;R5, não tC.ll filhos.
E.1e q1l2p,:r� ,tumar banho SO':l.onho, torcer a toalha de rosto, .6.�5:m J."is, di:! ctr i de al��l'i�' 0.' .raJo e :m�sn�o sair da banheira sozil_1ho. Ccmece por guns anos na Euro n. onde,estabelecer uma rotma para todas ,estas COISas e dentro de '

·pouco tempo ele será �)erit() em enxugar-se e emço;u'-se com '1'>K1J:1.5 !.. bsistem oito mo
o' settdaléó psn}' ei'ianças. narquias, r-.elo men:Js quatro

, '$, maIS, impJl'tante rio qUe tudo, nesta ocasião chega debs - a Inglabrr,1, a Ho-o moment::.l de gravar no cel'ebrezinho de seu pimpolho
,8 habitos de asseio c ordem que deverão acomp:mhá-l0 l'Hlda. ('1 Ll,yemburg," e a Di-
dhl'::inte toda [, vida. S,e! ele apr�nder a guardar os brin- namarca - tel'üc mulheres
l!Úed-:,s no fim de cada dia, pendurar ti l'oupa ou dobrá- "'.1" 'f(Jb�r 1.0S.la< destintindo sobre uma cadeira se voce ensiná-lo a coloe!lr o garfo sobre o prato', depois' clt acabar a refeicão ceI':lamente se tOl'nará a mãezinha .orgulhosa de uma' criançaíjlogiada p--,r todos.

Cada dedo deverá ser
também massageado, da
unha até a junção. Este tr�
tamento, que 'deve ser dia
rio, é um meio de ativar a

circulação, conservar ti ma
dez da epiderme e evitar

é uma va
cina que .protege as crian
ças contra ·u tuberculose 'e
outras doenças. Sua, aplica
ção não tem qualquer in
convíníente e deve,ser feita
de plfefel"�:ncía, na primei
ra semana de vida-

Aumente fi résistencía
(�e ,;cu filho '('outra fi

tuberculose, vaeinan
dtNj COUl (J B· C. (.'Í'.:
nos IU'imeil'üS dias de
vida. -, SNES.

Por HAGA SWAIVIf
,26 de Setp.mhlf'o

Hü magnifica !".:ldiadío
p:J.ra tudo! a dia tocto é bem
influenciado pela ,-,uu que
;nspira lit2ré!tlll:a íaritasis
ta, feminina, infanLl, e ao'

a garfo deve ser mano

brado com o polegar e o

indicador' e deve ser uti
'lizado ao pegar o bocado
de carne, com ós dentes
para baixo. Quando des-

- São Paulo - Junte envelope selado com' endereço cansar, o garfo deve ficarN�o'lltiu..«e registro para'evitar demora'� retfrada. en:. sóbre a borda do prato'h,orario improprio.' '

"- ,

I não com o cabo sobre a
.....�_Bs_cr:-e....v...�_d_e_ca...Jha_d_a�m.....en..,;""te.......p...lUa........a_,;.c_a...lx_a_..:.P...o....s...t4_1_'_7....9_1_S__ ! to�lha. I

����������������J lE H.B R E TE S':8,A�CO I�Dur�TRI,A E
. CO"'E':,qo DE SANTA ((lAaí,"A'

�

5� -.
I

_Grande sorte é ter a fa-
ca e o queijo na mão. , .

-1\Iat:dz: ! T:A ;I A I'
'

'pois isso' significa", estar
z: de Fe�e�err� 'de '1935 Endereço Tele, "INCO'"

1 bein em qualquer sítu,ação,
.....,

'

, . por mais dífiç;I qtl.'e seja,
.., .. Cr$ 50.000.000,00 Mas é bom 'saber manobrar

40_000'000,00 b,em a faca à mesa, quan-
dó se come, tendo o índice
j,indicadór

-

sobre' o cabo da

Cspitat •. ..

.

Ftmdô de Reserva "'. ..

-2

ess� nego'c:io - :1 Têta: gostem - 4 Ligeiro; espf"taculo - 5
Divindade secundaria do culto jeje-na'gô -- 6 Sufixo <indi
ca diminuição) - 7 Gaioia - 3 Resina 1'ossi1 amarelada, se
mi transparente; guia - }) Desgastar; calcul,) aproximado -
10 Aroma; 1igflJ' - 11 Descrecmo; cnf,2itJ.

l'undado em

do' llval1çar os 'dedos
a lamina ou segurar
bo da faca como se esti

- vesse s2gurando uma cane
'b.

Total dos depósitos em '

. ':, I�,,;:t:::'��!\�,iW'
A.GENCIAS ,E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS PRAÇ \S DO ES
TAD(lDE SANTA'CATAiUNÀ, NO RIO DE J'ANElBO" E CuBJTIBA

DEPOSITE SUAS ECO NOM�AS NO INca E CONTRIBUA, ASSIM, PARA
o AUMENTO DAS POSSIBILIDAPES DE FINANCIAMENTO DA PRO-"

> -.

DUÇAO
"

.

E ,p A'G U E E M (H'EQUE

'iJ E N H O R 'E S (O M E R ( I ft N T E S
,R E c E BEM O S - ESP ARGOS ARGENTINOS �

,Ài\mRICA:NOS - AZEITO NAS VERDES e AMEIXAS
PRETAS.
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1943 - Saldo existente .enl�111211947 1.911,10
Receita. ])roveniente de mensalída-
des recetudas .durante Q ano, 10.870,00

Retí:l'udas .-=111 B!unCiJ
�

durante o

UPO .'" .' .••••.•.• , .,.

Obsf'l'var.ão: Tendo sido convidado paru proceder um

exame 'na receitá e na despesa dessa extinta sociedade, ehe- 'Igueí, na qual.dade de Pl;ofissional, .ao resultado expresso
neste balanço, � de acordo. COIJl os comprovantes em arquivo, ;

,'íencl:l encontrado tudo na mais perfeita ordem e legalídade.
Blumenau, } fi

�

de Setembro de 1953.
Dr: Oswaldo Neves Esnindola - Presidente
Fuderfco Carlos AU::ndê - Tesotlúiro-SeCl'etária
DcolJaldino de Andrade - Captador

esse f,tflO .•• �.. ".' • �. .. � ..

rteceita' oriunda do 'auxilio do Go
ve�'lJd do Estado nesse, ano

�

194,!1 - S,ãldO existente em 31112143
Receita �1Xove11iel1te de donativos
feitos lJclo Sr. Federteos Carlos
All.?ude, durante o aDO ••• .,.

D Ji: S P E S A

1947 - Descosas diversas efetua;
das e pagas durante .êsse ano, con�
fcrrne comnrovantes arquivados
Depósito em Bancos durantê êsse
ano conforme cadernetas e com

provantes em, c.rqmvo .. , .�,.,.,.

vavel que es dois degladían- Comissões .pagas pela cobrança
'" de mensalidades efetuadas duran-

tes de domirigo último, aqui. f� �

� .
'

.�. � te o 3P,? conforme comprovante"
,possam eSCapaI da mCOIDO

em arquivo ',', ,., ... .,. ..,

·da _posição., Drspes:1s com tel,�gramas ." .,

Roberto Paulo de Limas foi
1948 - Despesas diversas efetua
das e pagas durante o ano conf,

comprovçmtes ... ." ... .,. ..

Despesas com comissões pagas no

ano ', .

Depósitos' em Bancos durante o

ano CGn:t,· cadernetas e documentos,
Despesas cem selos de correio e

.telegramas 110 ano . ... ." ...

194cf) - Despesas diversas efetua
das e !wgas durante o ano COi1!.
-comprnvantes arquivados ... . ..

Despesas efetuadas e "Qaga$ ao

Baneo Nacional do Comércio eonr,
dupltcata :r-O-591 de' �ln149
1953 - Saldo existente: em Banco
c',Jn:fonne St� v€1'ifica na caderneta
respectiva ... ... ... ,.' ...

-PI\:. ·,.'1 .• !"9

---$f
,,-, -

�,

-'-ts

o sr.

Cruz, na tarde de quinta
feira' última, da Federação
Paplista de Futebol, o, oficio

qu,� na integra (lam�s' 'à l;U-'
!:>licação na edição: de ·�hcijé:.:.
Ilnio: sr. Depàrtamento de

Presidente da ,"O inü:i'essaà:l dev'éi:ú, :rl�-
.manauense de Futebol zer . exame � ,de ,habintá�ão,
Blumenau Estado jsh depois de comprovada'
Santa Catarina {ua díplomaçâo pela Fec1�r3-

, .Saudações i �ão Catal'inense",
Acusamos o reeehlmenío

.

Sem outro parfleular, .fi�,
de seu telegrama de 30 do mama-nos atenciosarríent�,; ",
'rl1eS findo. relatlvo à illeU-

'

Lndovinn Perez,'
"

cação, do sr. Carlos de Carn- Recl'rtatio

L�MOUSINES NOV�"S DE LUXO'
,

ltAPIOEZ - SEGURANCA -- CONFORTe
Eml. T,,!eg.' BluUl�"-"': e curIÚba:: - LlMÓUSt�ES

:AVISO AO PUBLICO
o "EXPRESSO llLUll1ENAU-CUIU'I'IBA"; coneesstouãríe dos ser
vícos de transnorres coletivos em ,I.IMQUSINES de LUXO entre
llLU:\fENAU e CURITIBA, '\'-IA .L'\R�l.G_t.:"�' � I!_ ,JqINVILLE. '�avba' ,"
que a Jlal"�\r' de 16 t;\� forrente tr:p'fg'pA �o� ��g;}tintes� }J,or4r!o��'"

22.665,00

3�; 180,00

80.000,00
-.

140.84500

2.704,20 15.485,30
Parfúfas de' nfU'inellau às

Chegadas em Curifibn às 12,00
Partidas de Curltlhn às '13,30 horas

Chegadas em Blumenau às 19,30 horas
Servlro de DOMICILIO A DOMICILIO

OFERECE:NlJO CONFORTO" S.EGURANÇA -

A g ê n c i II S:
' •

,EI,Ui'rfENAU: - Rua 15 de Novemlno, 313 (Hotel Holetz) _
}'?ne, 111�2. - CmUTIBA: -: Rua 15 Il.� ,!ol"ovembm,.. 22 �-F.Qne 63. � ,

A F.MPREZA AeEJTA VIAGENS ESPECIAIS
P.4RA SAlD.'\S, A Q1JALQUER. HORA

EXPRESSO m.lll\1ENAll - CURI'l'IlIA, LTUA.

3,074,00

4.0Ó4,OO

\TOLEIBO'L

4,.475,30 Bandeirantex Ipirilhga
esta ,noite em Brusqu.e,

,

,Começara hoje a noite o cal, por certo bom llume!1o
isa. U:13,OO :Campe�l1abl d'� Volei??l de adeptos do eSPQrt� �dª

. Masculino da Liga Atléti- rê.lc, havendo muita vontà
eu: Blumenauense, reuniu- de p �r ,parte dos int-egrau"do o encontro doe abertura tes dos dois. sextetos', em,
as equipes da Sociedade triunfar nesta estréia' queRecreativa e Esportiva Ipí- .farâo no certame da voleí
ranga e Sociedade Espor-: .de 1953.'

�

Uva Bandeirante, em Brus-: Será o primeiro set- íní-10.626,60 que. ciado às 1930 horas. Uma
" � du-elo, entr.e

.

os velei- 'boa noitada' espOl;tiyá terá
�.):?:Ista� ,"�m8�ehnh0s" 'e :0 públipo brusquense, não
�1 LcoIOles levara ao seu �o- ,resta.,u menor_ dú,vid<t:. '

13;1.613,50

,1.523,30

1.087,,00

� 3.000,OÓ ,��

11,30
'

3.!í!l2,I.lO

10.000,00
, 6.,0109 ,CQnfeifad.O's·'
Muc1cI ·S "'rti';i"· I� -

' , '�,-",", .. '
'

li, Ü • ., h:OS,. a
,

�-_- _._

ra C:�!'Iameutos, 'Ani-�' ...

versáeios, Pr imclra Co
.munhão, e B�ll:-;$mOS
.. INfiOn:\'IACÚJ.:S COM

SR!- r�fOllER

255,20

163.408,30

Rtw Csrlos Hischbie- .

ter, n.o 4BO
'relcfm1e, 1 - 3 - O - 1

A� encomendas devem
ser feih's sempre conr
antccedencla {mínima

", P = ?PZ737i57P"775?i'íCTy?R5ee=""'flE

.

,0

SENHORES MOTOR ISIIS
<>

• .- > -
- o,',_. r. .

DO QUEMELHOR
..

Faço periodicamente
co�nliand,=,.'o '"lã olicina

REMEDIAR»
.

� .. �� --- -

uma

da

. -

revlsao em seu,

«SAMARC(» "$_
veiculo
A.) à

Rua Getulio VOfgasi 118 ��Blu�menau
,Ruo 1_5 'de �N'oYembro 1-393

fundos

-
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.
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garantirp
Visitará hojeoficialmente Brusque
o governador 'rineu Bornhausen

Seria inauguradas varias obras publicas
Deverá visitar oficial- I administração estadual. o banquete oficial ofereci- .

mente, hoje, a cidade de Entre as diversas soleni- do ao sr, Irineu Bornhau

Brusque o sr' governador dades com que assinalarão sen e sua comitiva, na sé
Iríneu Bornhausen, qUe se a recepção do governador de do Clube Atlético Car �

fará acompanhar de bri- do Estado, o programa fes- los Renaux, falando nessa

Ihante comitiva, constituí- tivo prevê a inauguração ocasião, 'oferecendo a ho
da de parlamentares e au- da ponte de concreto arma menagem, o sr. Carlos Mo
xiliares de governo. Naqua do, denominada "Governa- rrtz, presidente da Cama

la cidade, o ilustre chefe dor Irineu Bornhausen", ra Municipal. Tambem se

do executívo eatsu-Inense além da visita ás obras de raalisará um jantar, ás 19

será alvo de carinhosas ma construção do novo grupo 1 horas, de amanhã, na sede
rrif'estacôes de solidarleda- escolar em Guabiruba do social da Sociedade de Ca
de e simpatia do povo brus Norte, bem como as obras ça e Tiro "Araujo .Brus
quense, ao mesmo tel}'lj?o da Escola Rural, em Iáse que", em homenagem ao

que o sr. Iríneu Bornhau- de conclusão. ilustre homem publico.
sen receberá as hornena- Durante a recepção ao Encerrando as solenlda-

gens de gratidão da popu- sr. governador Irineu Bom
I des, será oferecido ao go

lacão local em reconheci - hausen, desfilarão o Tiro ; vernador Bornhausen um

mente aos Melhoramentos de Guerra 11..0 170, escola- baile de gala, a realísar-se
a serem inaugurados no mu rss e representações 0l;1e- I' hoje

ás 22 horas, na· sede

nícípío, cujos empreendi- rarías e desportivas. social do Clube E· Paysan-
mentos são de iniciativa da As 12 horas, terá lugar' dú,

Cronicà Policial

Desfeito o sonho do lavrador com
a briga entre a esposa e a concubina
Leopoldo Reich, lavrador gir cs prímairos indicias de ,'consequencia, foram todos

r::si(i,:�'lie em Rio do Tes- ciumes, chegando o caso a, intimados a comparecer á

to, hã tempos, separou-se tornar aspecto mais gráve, i Delegacia Regional de Po
de sua mulher, Cec.Iia 1\1a- \ até que as duas mulheres i Iícia, onde prestaram de
ria Reich, tendo nessa cca- desentenderam-se, passan-: claraçôes e, segundo pa
sião, concordado em dividir do ás vias de fato. Na I rece, Leopoldo Reich foi
os bens, cuja pcxtilha foi briga que tiveram Cecilia I 'ntim�do a mudar de vidi,
feita somente entre bens :. Gerc�na, ambé:s ficaram! sob pena de sofrer as con

moveis, não possuindo bens feri::as, apresentando es- '1' �equencias co s'eu ato.
imoveÍs. A esposa tambenl I CGI'ü:ções pelo corpo. Em (Conclue na :a.a pãgma. letra IH

c:ncordvu que o s'eu mari-
do ficasse com os flhos do Visita de Somez8 ao Brasil
casal, un1 luellino e uma

O
I;

t d N·
.

Ficarão os cariocas sem SUfOCADA ,4. REVOlTA

:�!�::e��������s�:�t�z: ISPOS O O gOY�rnO
.

a Icaragua pão ao' sabados e aas N�A�!�:� 2E(��AT!�
Leopoldo, não querendo fi� � �� fi 11 te o c ·sm "domingos xex'cito da República da Indoné-

cal' sem uma companheira. a a:t1��dua r omUll1 I�,n no pai" RIO,24 (Me,ridional) � A ci-

arranjou outra Hmlher. de
.. .. U 1) dade ficará 'Sem pão aos ,Saba-

C
. 1\'1' 1 P 'o "� ii' r ") O '"

O!·t.
1 .dos el domingos C',)m a pro'bicão

lq"���� n,�=:���a:: l������.. com ir�:��� ���:j��Z,���:��n Nica.r1��.�:� ����. ::�f;I en�������e:�;J��esil� :�n�t����� ;����.� d��n�':ld:i� do trabalho industrial
. ne;;ses

.. _lo. ,,,a p.,' 1 ( 'J"L3 aos ]Orn.l· den'.e Sonl0za o grande colar ços d" USSTSi'> l·,n Ü' defE.sa· '(}'ias, de acordo co ma tab�la 01'

Decorrido ;.;12'·u111 ·'··"'-'11pO.· 1'" d O d N' 1 d C
. '.. "'anizada nelo Co '1 d A

�
� 'oiS, 5, ·,oJe, reiterou que seu a r em aCIOna ° rllZ21: CP/U, com in(.cndlOs fill�il. ., :t' nse, lO c -

agora Cec:lia pr, TOS o re· �o venlo est� dii'posto a C0111o-' 1'0 d' Sul. O presidente Getu- d.Js. a �\I'�cnaçã) de I ;:;O�) l;�!�- gu�� e Energia - declarou .o> sr.

t �. 1 bnÍ!�r cEerglCamentc o C:111U li:) V..:rg2s e sua esposa par_ s:as ete, l'.:fUchiades Moxgado, na reunião
orno ao seu a,t_lgb ar, d eclníslco em seu país. A seguir, ticip:1m do banql1et2. a F eração das Industria:,· a- pro'i'siga, em
com o qlh� concordou e!oi{OU o Brasil. afirmando ADVERTENCIA DO ::.l;-:;:-:::----.-;_-;=::-_-:-_�q�u:_í.-,--:--...;.;..--;:.-,-.•--;.....;'"'-.:.:...�la�d:::o:s::..--�.Leopüido, as"ent'ndo a que e:>se !)aís é o que tem DELEGADO DA CO� N t-

..

segunda mulher em convi- ,1!�;"r itlil'rD na America. In- LOMInA NA ONU O leiaS de Rio do Sul
ver sob o raEsmo této, En-

dit:oL! CjU<: St'U país tambem Naç<Í'�s Un':das Nova Iorque

Hquanto c.�_,ci1ia se C011'fol' -

('"lá c;�lpcnhado no plano da 25 {UP·, - A principal tare-
:�. n 10 fll.i"nau ".,a"",..d.:ia a')l'maçao c;1os Estados Unid.:s ia das Nacõcs Unidas é, no � �"II'

maria em receber as miga- da Am2rica C2ntral. O pre- momento restabelecer a con

lha� do carinho do· seu 'êS-
.;;de;;l'� Sém10za confirmou ain fiança en:tre Os governos. En-
,1.a ql ....! a Nicaragua propôs à quanto não se conseguir isto d

.. ·

"poso. ON U uma reunião de todos t: dos os apelas, todos os seu� O U In�S IONos pritilCiros dias. a .;s ;�I c:úL ntes americanos. A. organismos internacionais e I q .

paz rei!1<lu entre as duas pÚ3 a elltrevista, o pr('s�den- todas <IS suas medidas de 1:,e-

mulher2s. Enqu,n1Ín Leo- te Somoza visiL u o chance- \!'uraui;a não terão valor al- - Eu sou aquela mcnina, TlJcsia
ld 1·1' u!'c 1t R' 1 gum RIO DO SUL, 25 - Na fIU"ll·o. 10 AI'po O e a amante ialn tr�1. Oe' v °1!1! :lO. aue 1Ol',lS '

d
� - r equmale. 11 - .. Foi a-

b Ih de�;ui::; retribuiu a visita. Es- Essa declaração foi formu- ade da representantes di} "A penas um sonho 3.0 Quadro. 12a ar na 1'0('<1 dedí""n"fJ-' r lada '''elo e b�' d d C Na....ão., e dó Radl·o· Ml'r'ador' es- I
,.

5' �u." la Ll!·C.�. o pJ'esidf�nte Somo· ,,'. m "lxa 01' a 0-" u.
,- nspiracion; acordeão, 13

se aos aw.z0res �lgricolas,:w visitou o Senado e a Ca- lornbia� ante a ONU, sr. Fran- tivemos assistindo. na noite de Jesus, pod3ia. 14 -. Ao t"l(![one,
Cecilia f:cava 'em c:al'iê-l cui � !:l;d·�,. do::; DC)Jutados e, pouco cisco Urrutia. quinta. feira ultima dia 20t '<lo Blwt

dando dos afazen�s dornes-! (kpois, l'eceb.a em audiencia EXERCICIOS DE DE- fluente, carinhosa
'

homenagem Os mak'l'es aplausos do publi-

t· E 10
c 1'1)0 dit)lonl·�tl·CO E t·

I,'ESA EM NOVA de afeta0 e gratidão das irmãcil co v�rl'fl'camos quan"'� (la' ap"e1C05, ntrelanto 11::' 11ÜU- ,

•

.

- :' . s a nOI- IOnQUE
� ��.

l'
' l(', () !tamarall oferece um

e AlunÍl.s, á Reverenda Irmã Dí- /Scntação do 2.0 Quadro - No
COS (liaS, COi:nec.;árarn a sur- i hanqllPte <F) chefe do gaver-

NOVA IORQUE, 25 (UP) - retora ,do renomado Estabeleci ca.'Sebre pobre � com impeeavelTerminam hoje à noite DS me t MMl1ftl I
.

n o � "l"l" ar .. e RlO do interpretacão d2S meninas q'!c/ex�rcicios de defesa civil con" S 1
-

- ,

tra um bombardeio atômico
u . Õ BC apresentaram como avó f) nc-
Com todas as d€!lendencias do tinhas. Calorosa salva de paln>:lsdê' Nova Iorque, qU':! Se pro- S 1- d

'

1 t d· S
a a. e Atos completamente lo· "l'emioll a !'eI}··e.sentante "ln E".�-onguram por res las. egun t d

v L • - • -. ,

d 1 la as, apreciamos muitissimo o cola São José. anexa ao Gir1a's'ioo os ca cu os teor .ces, se ')

bomb'irdeio fosse real, a esta
tão bem elabio-rad() programa 'H composta. exclusivam[;nte <ré

altura a cidade estaria em
que constou dG segui'nte: 1 meninas paupérrimas-. O reconhe

grande parte arrazada. com
Marcha. ele IntN<lução. 2 - Hi cimento aos estabeleciment0'5

mais de um milhão e cem
no de Gratidão. 3 - Saudação·. comerciais, ii. Lc.lgift(} Brasileira

mil mortos. Os reOlponsavcis 4, � Era uma vez, 1.0 Quadro. de Assistencia e ao sr. Alfredo
foram até a maxim:1 precisão, 5

-_ O
.

.Jardim cumprimenta a João Krlcck com perfeita decla-.
e calei'luram que o total de Irma. Dlretora. 6 - Melodia A- maçãO' dai garota que interpl'et'.Ju
m: l'tcs seria eX�itarnente de greste, coro a 2 vozes, C. Milano

I
"Eu oou. aquela, menina" recubeu

um mUhá') cento e quatro mll 7 - A voz das Ex-alunas. 8 - autentica consagração de todos
o':tocenlü<; (� quator7.<;;! Hoje à No pobre casebre 2,0 Quadro 9. os presenteiS.

------------------�--------���

II

CI
reinOS crer que a URSS não pro
rurará de agora em diante o que

ela chama de segurança política
pelo maior grau possível de divi

são entre os estados que são os

que querem continuar a ser in

depend1ent2s, nem que apele para

a segurança geográfica, para acu

mulação de territorios, direta ou
indiretamente colocados sob o

seu controle, pois se constatou

que o resultado infalível do espi
rita ·de espansão êra o de provo
car o reagrupamento dos países
ameaçados - falou, inicialmçnte.
o sr. Sehuman

Mas. se é assim, se é bem assim,
que temos a receíar da política de

organização européia. ela qual a

França tomou a míclattvar O que
é que vos desvia de secundar os

cFíor.;-os perseverantes que o go
verno francês emprega, c!re acordo
com os governos 'tarte americano
e trrttanleo, afim de chegar à so

Iução dos problemas alemão
custrtaeoj Essa política, esses es

forços, longe de se oporem, se

completam e correspondem preci
samente à propría verdade funda
mental que pode e dcve receber a

nossa adesão comum: para resta
belecer. solidamente a paz é pre
ciso garantir, não a segurança de

qualquer país, mas a segurança de
todos.

.

Em seguída o sr, Selmman pas
sou à questão da Indo-China. Em
primeiro lugar recordou a deela
ração de tres de julho, anuncian
do a intensã� do governo em dar
o mais cedo possívet a indepen�
<lenda aos tres estados associados.
De um l!'do - disse ele - os três
governos independentes, do outro
uma ála que tenta pela. víolencía
conquistar o poder, Certas declara
ções oficiosas, <J-':'sse o sr, Schuman,
puderam ter feito pensar que duas
potencias do exterlor armam e íns
piram os víét-rrnnhs, que estavam
dlspostos ;> encarar a abertura
das negocíaçôas destin�das à por
fim a essa guerra.
Resta dar provas de que essas

alusões possam ser pura propagan
da e que. ,,':> desejo ·de paz, mui
tas vezes externr.do pelo goV'.:rno
frances. corresponde. no campo
c!Jlltrário, a um desejo não menos

RIO, 25 (M :l'iidonal) _, LISTAS
I RIO 25 (Meridional)

Enqu�nto se.preparava est: Falsos' jornalisEs, que obtem
l1;anh� pa�a ltgelr� ll;��tve� seu registro no Ministerio do
çao cirurgica, o s�. I'enorto

Trabnlho apenas para usu,

Cav:lcant! pro!seg,l1l� pal'ul.�- fruir
d

vmitagem' outorgadas. àIam ...nte nos preparatívos para classe constituem verdadeira
deixar seu apa�t.amento hospl- praga' no nosso p,aÍs. Realizan
talar dos S�rvldorf'�. d.o ES�'1- do um movimento

.

de auto
d" ruma a sua residencía. defesa o ultimo congresso
Afirma o deputado que ait;â& naeion'al dos jornalistas, réu
esta semana estará em Caxias, nido no . corrente mes em

me;�110 á despcíto de ter si- Curitiba, debateu amplamen
do íntcrmado. &eguramente, te o problema. estudando-se
posurndo ate prova

. teste�nu- medidas praticas no sentido
11.ha1, dE' que <']�l.U1>. ínvestíga- ete discipl inar a matéria.
dores da I'ol!cJa fluminense Informando o títular da Pas
podiram ao coronel Agenor ta do 'I'rabalho sobre o assun
D"rcc!os Fe io 'O prõ-zo de 15 to, : sr. João Goulart acaba
eyas para cumprírere a ordem d� r,ceb�r o segu:nte telegra�
0.': aSS<iSSll1ar o cJeputacb ude- ma da lV[esa Diretora dg-
r,ista, qv.: íhes.· t;nha sido queIe certame de profissÍC'{-
dada pdo �(c-reta;'ü: da Segu- nais da imprensa:

o

rança do B�tado do Rio. ';Quinto Congresso Nacio-
PROVIDENCIAS CON- naI .Jornalistas; r�ul1'ido Cu-
TRA FALSOS JORNA- ritibaí com presença 300 de-

Irmã Diretora
aria ftuxiliadora

RIO. 25 !?,1erid.l _ Sensa
cionais p,"squisas e investiga
enes efetuadas pelas autori-
:\':i(,�S policiais de Sã) Paulo.
culminaram. na tarde de on

tem. com o esclarecimento do
mais vultoso derrame de es

tamnilhas falsas registra
:1-. no nais· Foram detidos os

e eEPosa; . ," ,,' ,.;�. p;incipâis r.�sponsaveis en.h:e
, _pel: H:�e:anda,. fl�I:a. I� m:,:�, i .JS 'lua s o autor de falslf�-

·ne ex·Go,"ernado. ::>f')., ;\raüd�
c:çã.... Teodoro Ger�ardusRichard çal'n(ll'o l!', Cun.�::t, foi Eversl1ards Kempers de nado

descerrada u cortina sob fi 'lllal ll<ilidac1c l1Jlandeza. de 58 a

'-'f' C'.Jntinha a. n:lembrada n�ic. nos, casado, funcionaria dos
!;o�asiãQ e'sa ,'ln ql:i= lodos p.n· "Diá1"!oS Associadcs". :onde
rümperanl nUI_lla o

sah:r: d" _P" t I exercia
as funçõ:'s de gl'ava

lUaS,. de reverencl:J.J a_dn-::lt;1�:rHj l� d:::r.
�audade. .: . o í AIH·'é> ii P_!:�::;ftl), �'ccnvolvidos
O orador <'ti'!I"! ·h:õ· ; 1:111 \�íJ:" Cl1i1g·:I1Cl:l de bL1sca,

FPOLIS, 25 (Ag. M0rcUl',J)
Conl. 3; pres:mça das nwb ! ?íH·"··
IS'c'ntatlVas f'guras de Santa Col
tarina oe com uma concol'rer,c;;3
;assá.s ex_pre:;siva" contando
personalIdades pl'oeminentes d:.l
vida politica 'soc�tl e cultul'11 fl[:.

Capital da R{�)ública. foi inpu/l
rado .dia 16 do cmrente r•. és no

Centro Catar'l1ens,'. e em

incorporado à Galeria

Gove.rnadores, o retrato de, '. ",i

,nente politido e exoGoyernu.!c,·
àe sta, Catarina, CeI. GU-'têiV.)
Richard.
A Solenidade foi pl'esid,da

engenheiro Libero Osvaldli

Miranda, atual Prr'3ident'}
Centro tendo assrmto a n,eS::l

�etol'a dos h'abalho,> O .;,."nll<Jr
Carlos (}or",H::.-::; de Olivei! a� C" ••

�ereu Ramc's. PresídenL� da
Câmara dos DeputaG·.)s Alr,l:\·'1:n·
te Arnaldo Pitno da Luz, 1"10 r.
Arnaldo S. Aia ;;0. Dê's. TI<.nó
;do Hernleto Carneiro da Cu;,!�a

ta .: Pl'of�:�'.5or i\Y<ld.i.1!) EL 'riugl
qUr! Inu'te benl p:.r11t)'_1 oS qH:-U
da\le� do antj�_;G' 0X GO\fernador

II O �etl d' �votantCll�.f) it tClla

BarrigJ verde, e,n cuj'l w',mim'!
(ConcluI na 2,,,, !>'lg. le�ra RI

80meDa�em
calarinense

30 ex .. �overna�Qr
GU&tavD �ic�ar�

em

estampilbas
São Paulo

'A

Isas

derrame
registado

a anreensão real'zada na resi

den�ia de Kempers, �esu!tou
na apreensã) de maqUInana e

pertences utilizados, alem. de
alguns milhares de cruzeIros

em selos, p3ra recib.os .e. :r:e-
Ierentes às custas JUdICIalS,
impressos resp�cti�am,en�e,
!'lO valor de cem e cmquenca
crUZ2 iroso

N) decorrer dos trabalhvs
dos pol�cia�s: ficou apurado
que .os mdlcmd::; são respon
s�vels peI,? derrame de va
nos mllhoes d,':! cruzeiros de
s::Ios falsif:caàos. Por outro
lado verifie3_se a po�sibi1ida_
'!,e �o derrame ter atingido á
C_apltaI da Republica. A pri
sao de Teodoro Kempers e

eleUltoso

seus cum1)lices esclarec.eu to
da a tramã. Teodorus foi pre
so no interior das oficinas
dos "Diários Assicíados" e

aC2bou confesando que' sua
penultimu emissão fora de
alguns milhões de cruzeiros
em· estampilhas qe.e lhe deu
lucro de 300 mil cruzeir.s na
venda 900 mil cruzeiros.

.
Depo�s desse negocio, em

VIagem de goso de ferias, es
teve na Holp"-'da, sua Wrra

arrendatario· de duas ban
cas de sebs. As investig�ções
policiais prosseguerr<. o

natal. Na sua auseneia entre-
tanto sua filha, 'proprietaria R

.

de um instituto de beleia, re-
lO. 25 (Meridional) -

cebia os cU!l1plice<; de seu pai, 'comL'São de .d'Onciliação do

'Iutinuando no ilícito nego- .nistério dO! Trabalho estivCl:am ,

ci�. Entre os agentes acusados reunidos repre,!:'entantfJj da. cl"m

estão Antonio Augusto Cruz panhia telef';mica e os emp,l'(};nl;
Fildalg:) e José, elementos dos da llle'5ma empre:a, pum ,':s

que cem ele se envolveram cuUr c aumento de salários, Os
em identico delito anteriol'- .primelll'os decl�raram. que a ü'

mptlt,e. ]efônicg:"êoncorda, em· princrpio,
Foram ainda apontados (:O� com um auménto nns mesma�

l'nO enV'olvidos Matilde Mar- ba:scs 'concedidas aos outros or'lW

zo, proprietaria da banca de pregados da Light, de1de qUf� n

selo à rua 7 de abril na cani- prefeitura lhe })l·opOrci'.Jna mefOS
tal paulista. AtlItonio Augusto pa.r'a enfrentar (>sSe àUmf!ll�O (h'

.

Fidalgo. parece ter aquirido e jl1d?:Pesa.
Foi ;marcada :nova reu-

J

Ü'7.n.f':::lclOnado eel'ca de um mnO p.'l.ra. l1oJe, COm a presença
milhão de cruzeiros em. selos

1
de 'Um delega.dO' ,{{a· prefeitu":

falSos•. Tinha. facilidades para :r'll. . .

.

r.evender as estampUhM, pois' .
,. .

.
.' '.

,

- .,. < .. -_.�-- • --.� � -+�- "��

FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
FRIEIRASr
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