
mundial

ASSIS CaATE..4.UBRIAND
SElUV\. DO CACHIMBO (Entre

os vares do Xingú e TapajÓs). 19
- Pelo 'felegrllfo - ESÚlmos vi.

vendo. um dos dias mais gloriosos
da Força Aé;l.'ea Bra�i1eb:a, Só. u
ma geração de sertanisbs seria ca

paz de um feito, da magnitude des
te a que assistimos entre atônitos
e uranos. Qllenl quiser ter, con-

'ian�a no Bra�il, saia do Rio e v.,..

nhn ver o que j:1 se fez. como ini..

cio de um parque de vida Civíliz!l..
da, de conquista· da terra pelo noa

mem. no divisor de aguas da Ta.

llajonia com o Xingú. Dez aviõea
de grande porte estão nlIm cam...

,

po de pouso de 2.400 metros, teu.,
do transportado mais, de 100 peS
soas que

.

vão dormlr aqui í'onofl.«

NI, agora à noite.
.

Esta· é o que se pOde ,cllamar l�

ma viagem em familia. Nesse vo

cábulo quero englobar" a lamiliá
dos sertanistas. ·'Se eu tivesse .,

poder nas minhas mãos, fi prim\!i"
ra coisa que faria no .Bl'asil seria
um rijo club de sectanístas, Poria
a instituição sob a invocação du

general Roridon, e convídaría unUil

juventude militar e civll. ardente
e Impetuosa para com :;1" bl'igadel·
ro Aboim, dominar a selva orado
.. �11'& e a segUI': de:;brf1vã ...ra •

po,,·)�·l. em todos '; .enbdns Nãõl
'la' �e outra míss'ío mais empol4
��a'. 1" <;uc esta: ínternarmo-nos
na 11ore;,:3 virgem pare fazer '"
j,"c(','1I'., _ :;, ento in··�. 1 dn ll"5SO
�êrr:t'Jrj" fi ponto de jssimi1ã.lo a
I,.O::.!:3' I t9: ta numa � '1 e a Y;t�S�{} c.ã
"',.. ..... ., '_'lcêor.

,.

SEOUL, 23',,(UP] Pela
segunda vez, desde o armísti;

· cíc, fvi dado hoj·� alarme anti
aéreo em SeouI. Diversos a

v ões, vindos .da zona eomü
nísta, sobrevoarzrn. a cidade,
sendo assinalados pelos apa
relhos d-: radar. Aviões alia
dos imediatamente levantaram
vôo- mas não oheg.cram a en-

· trar em contacto. ecrn os in-

RIO, 23 (Merid·) - O de.
putado Osvaldo Orico pronun
ciou, ontem, na Camara Fe
deral. o seu anunciado díscur
so. de despedidas, pois vai re
nuncar ao mandato, a fim de
se consagrar às suas novas fun
ções de ministro para Assun
t·as Econcmicos; ,,:3r�cendo

Um pa:" que nijo ccnneee ti se,."
r,�iJprio conti=udo ffeJgrafico eu
c· ntra o�e diante deie na mesma

pais, Acha que estamos fazen., ,ib�·,M r.ue dos J;!i;:barm; uriham

do no plano economíco tenta- ��asro����;:: s;�e c����!�� ;:���tivas que não correspondem h,
�

ás esperanças do país, De na- A'
.

d t "'L .

t ".

da vale a sobrecarga dos ím,
PU Ol e; e

.

':'10S ,a� . �lUt
postos ou a elevação dos salá, n,1�. troi x,� a.te aq I a, fi brtf.i\deu:'O

rios se isso Imuortn na ime-l
A z- ';' � (I (ltretor ne Rf,t"" cot'''

di t ti d- D'
ruI HelIO Costa. ncs tl'ac:al" I) al-

Iada ca�es la Os generoso JS

(
" :'ro�n • (, entustn-r '.0 cm" que ..

se epOIS:
. nossa r.""l.'ade do 'u plantr-u est•

.

� Estamos, para dizer, a '('''1,�' f c vigor '{vier, tb. nossaverdaCe, em plena ;:;Htadura g� t.t
•

financeira, com uma bomba
de sucção aplicada nas costas

-

o

CURITIB.,-\;.23 (M:rid,)
.

A exístencía. de.mas. uma ba,
·
cia carbcnifena no Paraná vem
de. ser C':rlstatácÍa pelo geóloga

,
I;;J�rl Bourlel1i dI) Ministério
doa Agl':cultill'a. Essa bacia se
encontra Mallet e São Mateus

. do Sul; mas seu volume ainda
não é eonhectdo, devendo ser

av€!iguado àtravez' de perfu-
. r.açoes.,

NOVO AUMENTO DO
. (AFE' NOS EE. UU.
FILADELFIA. 23 (UP)

O novo aumento do preço do
café verificou-se nos restau,
rantes mantídcs pela, Union
News Company, em quatro
estações ferroviárias desta ci
dade. A media que era vendi •
.da a 10 centavos doe dólar, su
biu desde ôntem para doze e
em outros pontos para quinze
centavos.

Conclui na 2.a página letra l\1)

Nenhum de vós. (,Ul'i'�C'os OU
paultstas, pensarets que 1d tanto
(ConcluI. na lia. p!igtoa letra Al

lumeotaMs as �enas a �ue loram
cou�enados os marujos vermelhos

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

I Gibraltar: clamor
britânicos ·em

RIO. 23 (Meridional) - Em tor- Eido os mesmos jUlgados em jns..
,no d.o julgamento .dos !lcusados oo� i tancia inferor, tendo apelado para
mUl1lstas d:!. M::rwhn d:: Guerra,' o STM. Este. entretanto. resolveU
pronunciou-se .em sessão secreta o: condenar os acusados que são: He..
Superior T;ribunal Militê.r. Haviam! lia Reire da Costa. a dois anos àIa

I priSão; Amaro Barbosa MacêdO,'
ACUSADA A ONU D·E I

José Nunes dos Santis e !sráél Mi··
HUno Pereira. todo� a tres anoS;

VIOLAR O ACORDO
Nacir Cordeiro, a dois anos e seis

.
o
meses, Jo;;é Carlos Neto, Alirio. AI.

PAN MUN JOHN, 23 (UP)

[ves
Rocha 7 �os� Oliveira .�arlno$.

._ Em reunião da com'ssão' de todos, com lden!,ca ��nas:� J Isé !'-l..
arillisticio, ;;. gp.neral c}tines ves c.arvalho, "UfillarIO I'iIRffa1haeB.
Lee San acusou hoje as Nações

ClaudIo. Alve= da RoC'ha.
_ !",_riNI

.Unidas de terem violado o 3'
Barreto �to e Rufo �_a�al�aes,

corda de arl;nistício� aQ .1�l�ei'� todo�.H do.ls. anos d� prlsao. .

tarem {)!,r Ill'Isionei!'Os de gueÍ'-' Itucíàltilente o Ministra. Cnl'ÕoSO
1'a anti-comun!stas. O general

de C�stro votara pc:a conrlennção
norte all1ericano Lacey, en� d.e tor,Ios eles no �reambUlo d,q ar

t retanto, . reri':>Hu a acus3çfij, ügo 134 do �OdlgO pe�al-mlUtllf.
frizando que aqueles prisio-

tendo em. segmda: o Trrb_unal. ne
neiros passaram à condição de g�do ?rov,�e�to a apelaçao. do, lYil
civil, de conformii:Iade com as

mstérlO PubliCO para conilrm;lr à

disPósições da tregua. (Conclui na .i!.l!. págIna let1;a' G)

a estImativa c/os
à PETROBRA'S

'0 laudo de ,�valiação

cont.ra os

trê� cic/ades
embaixada inglesa pelos estuda"fltesApedrejada a

MADRID, 23 (UP) - Mi
lhares de estud'antes rea1:za.
raro hoje, violent&s manifesta
çõ,es anti-brit8n�cas nas tres
maiores cid3.des da Espanha, e

,exigiram a reincorporação a')

país do baluart-= de Gibraltar.
Cerca de dois m,il estudan.

lolciaram-se Dotem as,comemorações
UO Uuarto �enten3rio �e Sao ranlo

teso ap�drej3.rflm a embaixad:l.l coisas adverte qUe ·a anu'ncia..
br:tamca nesta ca!lítal, en - da visita ué uma poticia mui-
quanto uns ires mll atiravam to má". .

uma chuva c,e laranjas c<Jntra Em decla.ração entregu'e a.
o cànsula�o brita71ico ,em Sevi� il:�1Pre�sa na terça-feirl,1, o Mi..
�ha, espatifando os vldr-os das mstétlO das Relàções Exterio.
Janelas, e,.Em Cordoba, a muI-, res expressou que a visitll da
tidão estudantil percorria 'iS soberana br:tanica a Gilbral.,
ruas entoando canções patrió- tar teria "graves repercw;"
ficas e lançando gri.tos antl.� sões".

.

br:tanicos. De acordo, com o itinerãriOi
"GmRALTAR B' (Conclne na 2.:1 pg. letra IS)

In��!����e, oficialmente, SERA' RESOLVIDO OPRO
que varias estudantes recebe-
ram ferimentos leves quando a BLEM! O'A-GUA NApolicia, brandindo seus case-

tetes, disfJersou a manifesta- CAPITAL FEDERALção nesta capital. As autori-
dades policiais declararam que RIÇ>, 23 (Merid,) - Tendonão h{luve d'etenções, e mVlsta 2. angúst!oSa situaçãoOs estudantes da Universi- do abastecimento dagua nestadade de Mádrid desfilaram pe_ Capital, D prefeito . D�lcidioOlas principais avenidas aos Cardoso resolveu dar priori
gritos "Viva Franco!" e "Gi. dade absoluta. à construção. dabraltar é nosso!", Além disSQ, adutora ,do r�o Gualldú, queenviaram uma carta ao embai- fornecera, maIS trezentos cin..
xador da Grã-Bretanha. sir quent1_l,�ilhões de litros de á..
John Balfour. nara assinalar gua dIa1' amente à Capital fe.
seu protest·:) contra a prox'ma dera!. Ao que s.e anuncia. to
vísi�a da rainha Elizabeth II das as .::.utras grandes obras
a GIbraltar. projetadas pela prefeituraO texto �'a carta do� es�u- como a cO-tlstrução das noVas
daptes a? dIplomata l;lrlial!lco J aven�das, o metropolitano etc
fOI. publIcado. em vanes Jor� I :ficarao p:1ra. depOis de resol!
naIS espanhoIs. Entre' outras vido o problema da água.

.,1'
-

,

SÃO PAULO, 23 ·(Merid.) - �m p'!\Ç;ão de quatorze cavalo�, cuja
meio de entusiasmo' sem preceden· maioria' é procedente do exterior.
tes, iniciaram:'se hoje as comemo�Ao vencec.ivr da prova. qu(' será
rações do quarto centenário da fun-em tres mil lIletros, c!i'.berá diis
coação de São Paulo" cerimonias es-milhões t\ quinhentos mil cruzei
sas presididas pelo chefe do gaver-ros. Os favoritos são Bualicho, ar·'

. no estatual. sr, Lucas· N. Garcel':. gentino, de São P"-ulo; Bl Arago
As·:ru!l.s de São Paulo apr�senta-�ez. de Buenos Aires; Guignql, de
vam' hoje aspécto festivo. Amanhã, Lima; Shikanpur, primeiro, da

M hi.podromi de Cidade Jardim Islanda. pertencente ao principe A_

--."erá disputado o ·grande premioU ·Khan; o cavalo' Oice, de grande
Cidade·de S. Paulo, com ti partici-fama na Italia;· e,.o Chileno Giri-

to,

e

DISTRIB UIDORES

.j, - Forte resistencia II toda :lÍ:igeI1cins (lue (I pcldente não pode
tentutiva soviéticn para. dividir o àceitllr.

Pilhas· E V f R E I D Y
Para lanlernas e radio!

DE SEGURANÇA
Por outro lado, púparnm-'Se os

mini"tris ocidentais. para dissipar
os ·ieinores sóviéticas �obre o re_

armamento al,,'mão. coro um plano
Cllidadosamente formulado d'" ga-
rantias de segurança.

,

Ninguero alimenta' Itrandes !es\
peranças sobre a próxima confe
r<,n'cia.· E' que I!S indicações são
de que Molotov, o miriistri sovjé
tico ·de Relaç� Exteriores, vem a

, ]3.2l'lim com timu lista _rigirla de e·

Molotov está' sendo .esperado a

mànhã, em Berlim, e se acrcdita
que, entre slias exigcncias, preva

�erã a dá partiCipação da Chi

·na Comunista em uma conferencia
ilé· cinco' grrm,Qes pôtene1as. Exi

.girá tal11bem II admissão na con

ferencia de Berlim de lima dlele··
gar;ão da Alenull111a inteU-a· além

Gi-sso, a {ormação de um govel'no
de toda a Alemanha, (mtes da rea�
li:r,ação de· elcições, e a dissolução
'd<) toda a _ organlização defensiva

.

ocidental, Se issi for ;realidade; a
conferencia pode considerar·.." jti.
condlenada àn fraca�so.

FALA]',! OS CH!\NCEIJERCS
O primeiro do� m,"istros ocírlen

Ct�i!; n 1)11egnr loi·o dos E."tados U
nidos. Jobn FC,>stel:' DuUe-s, que
desceu às 11,53 no s,etOl: nort2 .,)"

(Couclue ua %,a pâ"llla J'ltl'll Dl

pronta entrega - preços especiais pari
. revendedores

PROSDOCIMO S. A.
Rua 15 de Novem bro, 900 - Blumenau

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



becear à frente das rêdes pa- Bolomini e Teixeirinha.
ra fora. '. I Como juiz funcionou o sr.

Sómente aOS 3 7minutos as- Fortunato Tonelli, da F· R. G.
sentença que condenou o acusado sinalou O scratch d.e Porto A- [F., rendendo o. cotejo Cr$ .•
Orlando Francisco da Silva a tres legre seu tento de honra, gra. 771125,00. EquIpes: =

ças a um tiro violento do. j CARLOS RENAUX - Mo-
_

médio esquerdo. OdorÍeo. Pro- simann, Af\}nsinho e Ivo; Te
'::IÚ'OU a todo custo igualar o zoura, Bolomíni (Branco) e

...

marcador, 'sem no entanto Pilolo,; Petrusky, Teixeirinha, _
consegUÍ_lo. Otávio, Julinho e H,einz· .

I
E

OUTROS DADOS
.

GAUCHOS - Valdir. Enio ::
Tiveram desempenho de a�-I Rodrigues e Oreco; PaÚlinho, E

ta categoria, no 'Únze vence:" Sa1vad'Ür e Odorico; Luizi- ::
dor Mosimann, Ivo, Tezoura, tiho, Airton (Bódinho), Jua- E,. - -..

mo) e JoelcL :; LINHA Dl!! ONIBUS ENTRJ::
.. LINHAS BLÚMENAU';'BRUS(f(1X

E
O �= lAmA DE BLUMENAU: - (De 2 .... àa 6.&1- feira.' 1.,. lt, ;1.S,

14 ti 16 horas) - lAo, Ilbado. b 'I, lO, 13, • U horlu) - Ao.

�,-�,." "-!."'ff";.'''''�'''" .'••liq�..,,· "'"" "
--.�'""","'"'""""' Domingos às 10 horas.

.

Procura-se moço para serviÇ>Os de escritorio de preferen- d>l excurssãó da rainha aos do- .

_ SAIDA DE BRUSQUB: - (DIa. 'Atei. u '1'. 11,'15 • 2. U�II')
eia com pratica. mínios britanicos, d.everá ela de seu braço.- do seu talento, do

(Aos Domingos, às 16 horas).
'

142 _ ehegar a Gilbraltar a 10 dei
seu estudo prepara a fortuna, 0;-.Interessados queiram' dirigir-se á Caixa postal - LINlIAS BRUSQUE-li'LoRIANO'POL!1I

maio. bem estar, o progresso de sua pa- =Elumenau.. t
.

it
..

I SArnA DE BRVSQUE: - (2.as à Slbadoll AII_ 6, 'll, 15 • U.U' II.•I' A Espanha tem solicitado, . rIa; - o exe�c o VIgIa pe a or- _ .

reiteradàmente,
.

a devolução dem e pela dIgnidade da grande SAlDA DE FLORIANO'POLIS: - (De 2.&5 à I.". ielru 1#
'

'1" 1. 16 ti 17 hn.) - (Aos sábados, il.a '1, 14 ti 18 )lu.)da estrategica base de _9ilb'ral- f:ml :a. ';lue constltUé qualquer na-

tar que cedeu á Gra-Breta- çao ClVlhzada.
_

LINlIAS BRVSQUE-ITAJAI'-

nh� há 200 anos. E' uma força, garantindo os re- = SAlDA. DE h..._SQUE·: - 2.as à Sábado•.h '1 • lf ]lor...
,

sultados do trabalho, dia ciencia e SAlDA DE ITAJAl': - 2.a8 ii Sába.doll às 8 e 13 horu.

K da dedicação dum, povo, assimila-

_=:_:_
LINHA lT4JAl'-JOINVILJh

, .

I
dos num só' pensamento - honrar H O R A R J. o- 8: :

doval Vallarta efetuou uma a patria ,e tomáC']a grandiosa. !lAmA DE lTAJAI': - De -Z.a. a dbado ... , • 15.15-hau...
análise minuciosa dos r�st«)s E aqui está uma unidade, desse SAIDA DE JOlNYILE: - De 2.as .. sábado lU! '1,38 e H,CO hu.

mortais e chegou à conclusão
I

ex�rcito. o 23.0 R, .lnfantari,a, que - LINHAS NOVA TRENTO-FLORIANO'POLIi
doe que Tessada-'havia sido en- h?Je comemor,:_ maIS um:_an�versa_ 8&IDA DR N. T:ímNTO - 2)u, •.aIO e'6.ali tetiá�,à*'7 1I0��.
venenádo coril nitrato de ura- riO de fundaçao para gaudJO da = SAlDA' Ds FPOLIS. - 2.a!, •.&li ('J G,al feirai à. ,111 luifU.
nio custoso material radioati- população de Blumenau, que vê ne-

_
_._ _._ _o_

vo �ontroÜldQ pelo' governo. . le;
- não só o: preparador tlé seus fi- = .. . ,

Em vista disto, Isabel Tessa- lhos para as lid'!lS inilitares, como - A' 'u T 0-
.

y' 11· r A;'- '0 '--H' '1"$ 's" -'Eda apresentou-se ante a Jus-' tambem um impulsionador de nos- "A
tiça ,e acusou sua ·ínadrásta. sa cultur:l. ct;'ica social'e �sport�va;:: Atendendo ,à. neetlsli1dad�a ti convenleilcla: do. In. puugelrOIf,
Esta foi detida e interrogada cultura efetivamente iSohda, l'IC'Il E a Auto -VIação Hasse'- acaba de esteb4;lecei>"'novo borárto 'dOll
pela policia de Tatnpico, po- d� informações,s.edimentada e per- E seus transportell cdletivoll. 08 quaiB Jã .ntrárlUll em. visor e

I IIUnIU uruJIIUIIIUm," t:ém posteriormente foi posta f':'I�mel1te agl.u:mada e:n t.omo de = que o1ledecérlo' ao .egulnte:
'

�nllmlllllnmnUHUI!UIIIIIIIUIIIIl IlIl1nUlIIIII I :i em liberdade 'por ordem d',? eu:O$ bem. d<>f:mdos. cUJO �xo fun- :: PARTIDAS DE Br..UWi:NAU: (dlllrÍarilértte): «I hm:aa _; bil1b'u.;::

C S
..

TERRENOS:::
diretor da prisão. da.ne,;tnl e a Idea da Patna. Sê 9CtWrá� - oulbu8; 13,30 _ onibUlli H,30 onlbufr(VIa Ibuama)i:: a as'"

:::
o juiz disse que está "resol� ,AssIm, �enh�r .comandante, Co- = PARTIDAS DE RIO DO SUL, (dlblamente) 5,30 ltor_ - tlrú-

§==
.

[ .'.

==_-
vido a levar ess� mulher ante ronel MarIO Ribeiro dos Santos e ª bus (via Ibiraina); 9 horas _ o;tlbus; 12 h()rlli _ onib��-' 11
a ..Justiça", embora tenha ad- demais Ofic!ais do 23.0 Regimento

=_==_
boraa _ onlbus.

mitido que os' tramites 'de ;ex- de Infantarm receba as sau&<lções
- COMPRAMOS E VENDEMOS EM TODOS OS tradição possam tardar mui- efusivas da Municip�1idade. de Blu� E'X"P'-R"ES"S'O' S--L'.·UMEN···AU·�.(.OI"11-'1'8'1"== PONTOS DA CIDADE : to.

-

,

menau, que ora aqm representa em
_

_ - -- c __-..-= Por outro lado os medicos nome do sr. Hercilio Deeke, Prefei-' ::
== Antes de :realizar qualquer negócio imobiliário, :: que :atenderah1. a' Tessada em lo Municipal; e apertamos estrita- 5

-;:_ consulte-nos _==_- TampicCi disseram que o extin- mente as mã()s, fazendo vótos que E
to Pode haver tomado o :medi:' a data de hoje se reprodti2n inde- :::

_ii "ORGANIZA(.AO BLUMENAUENSE lTDÀ." __
camento mexicano chamado íinidamente , e que continuemos ::
''Vinho Urana(l9' 'de Tesqu�", sempre em colaboração estrita, au

__
:: Rua 15 de Novembro, 870 - 1.0 ando Sala 5 ª que cO'ntem 266 miligramas de

I
toridades militares e dvis. para

�=: Onde se l'ealizamToelscmfoenleh:':e5s '111e2go'CJ'o"- de imóvei� �=_
nitiato de tirania Ilara cada que B�umenau possa, orgulhar-se-

-: "'.1. ',. ,,_
10Q centímetros cúbicos,' 'sem cada v;éz m,ds, da briOsa :mOCidade

poder eliminá-lo por padecer' CIo exer�ito de que é poss�idor: o

�mmmíimmiimmjmIiUimmllmiimijjmmmUmHllmimmUim':; de uma afecç�o nos rins.
.

23,0 Reglmento de Infantana.

LOTES Ai VENDA
Vendem-se dlversos 16tes.

Situação previlegiada, proxí
mo 'ao' centro:-Preços vanta

josos. Facilita-se os pagamen-
tos.'

.

Informa�ões com o proprie
tlÚ'iO: Dr� Herbert Georg - R·
15 de Novembro, 313 - Fone
1531.

PRECISA .. SE
, De um rapaz de t6 anos. a,

proximadamente e que saiba
falar, inclusive, o iaJenião, pà�
za auxHiar e pratieaa- na sec

ção de peças.
Apresentar-se na NAVITA,

à Rua XV, de Novembro"
l.315 - Blumenau.

·ARMAS E MUNICõU
•

Armas de caça, espor
te, revólverc1iI. pisto

las etc.· qualqúer
marca, COMPRAM�SE

NA

(isa Pesca e (aça
- BLUMENAU -

Bua 15 "de NOY·.. 1301

(ENTRO DE

l
A UI O M O' V E I S
li AutomÓYeB
i;( Camlnbõea
J </I . Camione_
ta
: f!l .. t
t d. .:,
\��'"
: J�
d

TROCA
VENDA
COMPRA

. CO!lcessioDáriul
CAJlIIINHõES F. W. D. (I'our

.

Wheel Drive)
TRATORES: L. H. B. Di.eI

,

, Peçq o Aceao:r1011I .

.
J'ORD - CHEVROLJl'l'

\� -Linm-
1.1 KOPAB
�. , AUTO COMERCIAL
t iMPORTADORA S. A.

,_. BLUMENAU
Bua 15 de Novembro. 933

.

-

·'ACISA'· - Fone 1324
\ 'l'elegràmas: VANDEMEENE

8
l'oU duas horas, disse. ignorar por
completo os antece4ente'l. do assas'"
lSinro de engenheiro. Dad!as as con

tradições entre os depoimentos t!e
�ebastião e Arlinao com o que
foi prestado pelo m:tior, serão em

preendidas novas diligencias pois
espera a autoridade policial den
iro em pouco, colher depoimentos.
de testemunhas valiosas. Surgiria
dessas diligencias o nome do man

dante ou pessoa que os crimino
sos ocultam-. As dliligencías' que se

estenderam hije, a Uberlandia, es
lariam ligadas a novos e sensacio
ltlais detalhes em torno do homi
cilio.

(
fé :redu::jdo a uma s6 (,fiada,
volta�se ao patriarecll uso de

levar a sopeira à 10na da
casa que s�rce ela me,�:na ilS

,�('nvidaoos Isto pal'a simpli
.:kat all c h'as.

xxx

"t\' e01Wl-H!l de bo;a loJ��l�'ida,
2ero "'.ze! ruído. B :be-se �m

silencio. Ocupa-se r) meno;

E;"OIl':" p" s::1vel à rnc�a, mail·

tt!�r.;l Os ln aços P':l'J. '} 2,bel' '

wa c r ão apoiando ns c"tdve.

lo" sobre a mesa. N�') se faz
ruído fom os talh �>:es, não :"e

hz·�m llpn·dações mlli�Q en

*:iõia5ta� sebre o q .t'� é eer'l'i
do. Não e faz U;i1.l cara de

�eeg'.n·} �e uma cois:! nã<l 8-
gl".d2!.

( �.� E��!����::!:�S::��t��T�., i"''''INDlCAn'üH'''"l1inE'''"IYIAÜENS'''IiI!===s ==::::::u:::���j�f{g�
da sociedade acima mencionada, 'para a La assembléia geral, que terá

I:: AUTO VIA('-O nl-O' D"O ,1-E'S'�TO . E EX<p'RESS"O már'iQ 'e Jardim de InfânCia do dia �23 a: 25 de. -f,éveielro, nfis
por fim a 'discussão e- aprovação dos estatutos sociais como tambem a == K horas do expediente {8 a 12 e 15 a l8}.
nomeação dos tres peritos 'que deverão procedler à Avaliação dos bens :: '=
e direitos com os quais será realizado e integralizado parte do capital e R I O D O· T "E '$ 1 O : -

61 N" :1' f 1'0 DOM'na :formação da Sociedade. - -.J
'A referida assembléia deverá realizar-se no dia 1.0 de fevereiro :: T A B E L A D' E B O R A' R lOS -'::

do çorrente ano, às dez ho�, no escbritorio d1aa9f8irma 'l\Becl idos e Armari- 5 Saídas de Rio do Testo NOS DIAS UTEIS saldas de Blumenau ê, -R i O doS u' I
nhos Broeríng, na rua 15 "'" novem ro n.o ,em umenau. - 600 horas 9,30 hOTas =_-Blumenau, 22 de janeiro de 1954 e 6:30 horas 11.00 horáli

__=:Orival Eduardo Broering -:- _Funda(l()T 5 '7,30 horas l�.OO lióm'

( I T E X . S. A" - (OM'ER (10 E INDUSTRIA TEXTIL i==_=_ ��:�� ;;:::
AOS gABADOS A TARDE

��:�� ::::

_.:===�===AVISO AOS SUBSCRITORES 12,00 horas 13,30 horas

Pelo presente ficam convidados os senhores subsJrit�res de ações 13,00 horai 16,00 horas

da sociedade anonima acima meriéionada, para a segunda assembléia' 14.00 horas 17,00- JlOl'U

geral, que terá por fim o exame, discussão! e aprovação do laudú die a- A02 DOMINGOS

valiação dos bens e direitos com os quais deverá ser integralizado par- 6,00 horas 8,30 ho�alÍ
té do capital subscrito na constituição definitiva. da Sociedade, 6,30 horas 9,00 .ll'Ora5 '::

A assembléia geral deverá'. realizar-se no dia 3 de fevereiro do cor- 7,30 horas 11.00 hOfliS =1
3" ..

. ::_-====_-: I
rente ano no 'escritorio da' firma Tecidlos e Aramarinhos Broering, na 12,00 horas 1 ,,,0 ..oras

rua 15 de novembro n,o 1398, em Blumenau. 16,00 horas 17,30 horas

mumenau, 22 de janeiro de 1954 16,aO horas 18.00 horas

Orival Eduardo Brõering - Fundador 17,00 horas "�c, 19.90 �oras.

E M P R E SAM O R f I R 'I &.W E RH E 'R Instrução 70 d!!. SUMOC, que se re- vorece interpretação dubia não se.'

VIAGENS D1A'RIAS ENTRE ITAJAI' E BLUM1I:NAV :: Sé!'! npeunsap ll!.Illu!nbllUl ri Ula.l!.I<lJ

l-riam
mais viaveis-' os negOcias de

= HORA'RIO nos ONffiUS: _
servços ,di; energia hidro-eletrica e importaçõe�, pela falta de confian_

: PARTmAS PARA ITAJAI': 'l, 10 e 15,30 hora.: _
telei'onica de carater munici.pal. çá em .3tO$ oficiais. A ANMVAP a-

PARTIDAS PARA BLUMENAU: 6, 8 e 15 Hor... - 'Declarou i sr. Osvaldo BenjamiJi poÚírá:' :(llOra!merÍte, todos às asso�
BORA'RIO·DAS CAMlONE'rE8: de 'Azevedo, que reiterará apelo ciados'q_Íle reg'u�rem mandados de

PARTIDAS PARA BLUMENAU: ": ti 1230 horas: formulado ao ministro da Fazenaa ségúraÍlça'paravalimenío de seus di

PARTIDAS PARA lTAJAl': 9 e 17 hor�I.· = para que' sejam respeitadas tod,,� reltos' adqiliÍ'idos e o consultor' ju-
PASSAGEM: Cr$-15,OO nos ônibus'e Cr$ 20,00 nas camioneta ".: as licenças concedidas ao comercio riâico da casa ·já-·ofereceu parecer
AG1tNCIA EM lTAJAI': Rua Hercillo L1I% _ (Ao lado da IcreJa _ que ,assumiu, compromissos fiado demonstrando a ilégalidade do art,

éIri regudlo.mentação anterior, A vi·· 53.
Ma.trlz) - Fone, 373 ; .

AG1:NCIA ElIl BLOM:!NAU: Trave.... 4 de I'enrell'e _. tA- :: gorar Q criterio 90 art. 53, que fa-

r;i!ncla Bra.-Blú} - FO�;_:2,6� ..__. _"'-".. E
-
-
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M A L H A R I A B L U M E NAU Sa Aa
ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA

conforto aquí; No:' Cachimbo eX1S

te uma central eletrlca de 60 ca

valos, 'movida a agua, a qual fo:-

nece energin c luz abundantes pa
ra as necessidades locais. -.o aero

porto fói construido na rocha ví

vu. A pista tem dlOis inil.,e quatro;
centos metros de comprimento. Po
de receber o impacto de 'qualql.1Cr
maquina do ar. Os bungatows : de

cimento e pedra estão edificados

em correspondencia com o climll,

sã';, sem exagero, eS];llendidas mo

radias, com salas espaçosas, po
dendo abrigar famí.lias de,.8 e 10

pessoas. Os tetos das casas são

forrados de esteira; como 'faziam

nas suas edificações trOpicais -,5

velhos Iliolonizadone<; portugueses.
Hábois, cabras. bodes, galinhas, pe
rus e tudo.. 'mas tudo, transporta
do pelos ,p.viões da FAB. Nada 'a

qui chegôu a não ser ar.' E' uma

cidade pioneira, em pleno campo,

cercada de selva, a oferecer o' e

xemplo da capacidade dos aero

fu;utiJS: brasileiros para produzlcern
uma cívilização, dentro do Brasil:
no, sert.ão mais rústico e abando
nado.
Bá a' destacar quatro homens

prodigiosos na façanhll deste pos
to avauçado do Brasãl, na setva

amazônica: os brigadeiros Nero� �

Aboim, o corone( HeliO) 'Costa, di,'
retor das Rotas Aer'eas, e o ma ,

jor Haroldo Veloso. A execução
do plano da cidade do Cachimbo

cabe P.O bravo Veloso, figura adrni->

ravel de sertanísta, hõnra e gloria
da SU'f classe, Nossa patria tem

dle: que se ufanar com o que a ra

paziada deatorctda da Aeronautica
reaüzou e está realizando neste CP.

fundá, ortde nem" Judas ousaria
vir perder' as botas

.

Oficiais· í: S:{�ge�tos estão em

Cachimbo_ jnstaladós, 'e se nos 3-

presentam Com. tanta alegria. da

missão ql\e- -lhes coube -aqui cum
prir, que podemos' ter fundadas es

peranças do êxito desta. obra no

tavel da FAB. A elite ':do Ministe
tio dI'!. Aeronáutica é"que foi des

tacada para C!l:chilnbo, a fim dê
nutrir este marco ,·de Vida que se

inicia. na idade da téênica;' graças
ao arrojo de algunsdesbravadores.
Dá gosto

.

pulsearmos o espírito
de sacrifício do bravo pessoal' da
Aeronáutiéa, que trocou 'o :"Rio, com
as suas heduções civilizadas." pela
selva bruta e .aqui nos -mostra li fê

de que está possuído. Não poderia
o mínístro N;ero Moura escolher
melhor ocasíão

-

dll-- que esta, pára
nos. dar 'a -con�ecer mais urna i�i
ciativa de seu.Ministetio, para a

conquista do sertão
-

.pela
'

civiliza:'
ção e pela cultura.
Merecem aplausos os autores des.,

sa entrad2� mas, tamb.em os rende

mos. aoz rapazes, que em. Cachim

bo, como cm outros postos avan

çados do Brilsn; conservam a cha

ma do espídto-'i1aeional na empol
gante m:cnifestação de um espíri
to civico, que encontramos escas

so nó litoraL

O Brasil verá pela televisão c; a

revista "O Cruzeiro" o que é o

cachimbo, que hoje está fuman

do, em vésperas da chegada do

presidente Vargas; uma serra que
tem apenas 420 metros de altitude

sobre o ntvel do' mar.
-

•• _ 9

Uma cabine de aço, que pos;
sa ser a&í'ptá.da em um fÍami
nhão DE SOTO, de 5 tonela
das.

. Tratar-na; NAVITA, ,à Rua,
XV de Novembro, 1.513
Blumenau,

Os acionistas da sociedade anônima "MALHARIA BLU
MENAU SIA.", são convidados para comparecerem à assem
bléia geral ordinária, a realizar-se no dia. ,25 de fever'eiro de
1.954, às 15 horas, no escritorio da sociedade, afim. de delíbe;
rarem sôbre a seguinte:

.

ORDEM DO DIA
1.0) - Apresentação, díscussão e aprovação do balan

ço fechado �m 31 de dezembro de 1953, do relatório da dire
toria e parecer, do conselho fiscal.

2.0) -':Eleição' da diretoria, conforme capítúlo lII' arti-
go 10, dos estatutos soeíaís.

.

3.0) - Eleição do conselho fiscal, membros efetivos e su-
plentes para o exercício de 1954.

'

4.0) - Assuntos diversos de interêsse social.

NOTA: Acham-se à' disposição dos senhores ac.onlstas os

documentos, exigidos pelo decreto-Ieí nr. 2·627, de 26 de se
tembro de 1940, artigo 99.

Blumenau, 20 de janeiro de 1954.
ERICH STEINBACH - Presidente
RALPH GROSS - Diretor-Gerente
FELIX STEINBACH - biretor-técnico

VENDE .. SE

"DANIA" Baicos COnl 42,5 quilo,:; - Cr$ 220,00 p.saco
"LION" -sacos: com 50 quilos - Cr$ 250,00 p. saco

Fornecimento imediato posto Sã{)o Paulo:

Uma. casa de madeira, Jd
tuada distante ioo metros' 'da
Rua .Toão Pessoa, i nó Bêeo
Laguna, bairro da Velha •. 80:7-
hre um terreno de aprexrma,
damente 1.400 m2. A casa

pOSl3ue 8 compartimentos e

rancho com garage,' Preço de
ecasíão, - Iufo�ções Da.

Organização Blumenáuense
Ltda., Rua: 15 de Novembro,
870 - Sala 5, ou Pelo fone:
15-'12. Sindicato dos Trabalhad ores nas Industrias

. Fiação e Tecelagem de Blumenau
de

VENDE-SE Edital de Convocação

• Uma �eladeira I"Sibe,ia."
com 3 portas em perfeito esw
tado .de conservação com 3,80
mts, Infonnacões no - Hotel
Havana.

•

Pelo presente edital, e mcumprimento ao disposto no art.
a letra ''f'. das Instruções aprovadas pela Portaria Ministerial
n.o 48, de a de Abril de 1952, convoco os associados déste Sin
dicato para a votação no pleito para a eleição da DIRETORIA,
Conselho Fiscal e.Representantes da entidade no Conselho da
Federação e respectivos Suplentes:

A \eleição será realízada no dia 25 de Janeiro do corrente
ano, das-B às 18 horas e será processada perante as mesas co
letoras designadas, as -quaís funcionarão em d'iversas locali
dades conforme discriminação .abaixo,'

1.a mesa. - Local de instalação: Sêde do Sindicato (iti
nerante), esta urna percorrerá as seguintes
fábri<,!as, Fabrica de Bordados e Cardaços
"HACO S.A.", Malharia Blumenau, Malha_
ria Thíemimn e Fábrica Textil Blumenau
,S. A.

2.a mesa - Local da Instalação: Empreza lnlústrial Gar
cia S.A_

3.a mesa -' Local de Instalação: Fabrica Artef. Textis
Artex S.A.

4.a mesa - Local 00 Instalaçã(): Indústria Textil Cia. He
Herhig (Secção Tecelagem)

5.a mesa - Local de Instalação: Indústria Textil Cia.
Hering (Secção Fiação)

6�a mesa - Local de Instalação: Tecelagem Kuehnrich
..

S. A. . ", '.

7.a mesa - Local de Instalação: Fábrica de Gazes Medi-
.

cÍnaes CremeI' S,A.
.

Só poderão votar os associados quites contando mais de
seis meses de inscrição no quadro social do respectivo Sindica
to e 'mais de çlois anos no exercido da profissão, a menos que
se encontre rias condições previstas no artigo 540.0, parag.
2.0: da Consolidáção das Leis do Trabalho, e maior�s de 18 a- do pr,:)dutor. A'nova medicina I do confisco qUe com ele so
nos, sabenoo ler e escrev�r e que estiverem no gozo dos di_ matará o paciente <la cula. frem aS' nossas classes produ
reitos Sindicais, (art. 2'0 das Instruções). Quem governa praticamente o tQr3s, princ'palme,nie a lavou-

.

Os- associadós c;leverão· comparecer durante o horário de Brasil é o integralism'J, inclu- i'a, não haviaria expressões pa
funCionamento das mesas Coletoras, perante estas, munidos sive pela cuidad'osa seleção de ra definir o monoIliJlio ?u',SiSdo r!E!cibo-de quitação da mensalidade sindical, ou da declara-

seus pró-homens nos postos tema com que (uma 5J,tIlples
ção' do Sindicato para supri-la, bem assim, para prova de sua chaves da direção bancaria. portal'ia da SUMOC revoga a
identidade, cóm um dos seguintes documentos: Carteira Pro- -

Se tivessemos de julgar o re_ bOa
fiSsional, _

Carteira de Identidade, Carteira de Instituição de-
gime cambial vigente €m face

Prevídencia Soéial ou Carteira Social do Sindicato·
Bluri1enau, 22 <te Janeiro de 1954
Olimpio, Morítz :.;;:. Presidente� .

.. I ..

desígnios, cujos proveitos
venham de encontro ás le

gitimas reivindicações dos

operários blumenauenses.
" _li' --y_. 1f. - 1r _ 'r' --_

VENDE SE
Uma bela resíãencía de dois

paivimeiitos, com dóze com

partimentos espaçosos, . COM
truida há algnns meses situada
numá. das mais aprasÍveis zo

,nas de Blumeuau, na Rua Na-
t:lJI, imediações da Alameda
Rio Branco·

, In�ções Orga:hltaç�o
Blmrtenauense Ltda. Rua. 15
de Novembro - 870 sala 5·io.
)te 1572.

.
.

CIMENTO BRANCO DINAMARQUEZ

Ouarlzolil s. A.VENDE-SE •

Uma casa. de material recem Iconstruída, possuindo, "I com�

partimentos espaçosos. garage
e outros· dependentes· Acha-se
situada a 40 metros da -Rua
Amazonas UI} começo. do BaIr
ro da Garcia. PrcfJo de oca.
sião'. Para'melhores informa
ções' procure a Organização
BlumenáueJise Ltda. Rua 15
de N�vembro - 8'70 sala 5,
fone 15'72.

Rua Conselheiro Crispiniano, 398 - 12.0 andar
S. PAULO.

J

M

VENDE-SE
no !DICtO da Alameda Rio
Branco nesta cidade, ma. ca

sa de moradia.
'. Podendo ós interessados
t:ratar com fi proPrietáno por
intermédio deste joI'nal.

D
mericano dé Berlim. O da Franç1l,
Georges Bidault, chegou às· '11,30,
à estação ferroviária de Tegel, no
setor francês. E () da 'Grã-Breta
nha, Anthony Eden, deixou. o 9,

vião às 16.15, no aeroporto :de
Tempelh()f.
Em declarações formuladas a

�ua chegada, os cànceleres' do ()

�idlente assinalaram que vês tra

,balhar· por uma .A.lemanha livre' é
unificada. Salientaram o fato de

que a cidade de Berlim dividida
simboliza todo o problema da di�
visão germanica.
Dulles convidou os TuSSaS a a_

poiarem suas "palavras de paz",
çom "fatos de paz".
Por sua' vez, Bidault. assinalou

as terriveis cicatrizes da guerra.

qUe ainda desfiguram tod'a Berlim.
Eden expressou que o primeiro

objetivo ocidental é conseguir que
os alemães se reunam em liherda

de, de sorte que pos'5am viver em

paz e respeito mutuo, com seus vi

zinhos.

G

meses de prisão, como incurso no

artigo 211, ;pneâmbuco do CPM.
nesse caso. unanimemente.

Em face dessas decisões tiveram
os réus suas penas aumentadas e

os crimes classificados por iutr()S
artigos. Foi relator do feito {) Mi·
r{istro Bocaiuva Cunha funcionandn ·RODOVIARIO EXPRESSO BRUSOOENSEcomo revisor tI' ministro convocadi.
sr. Raú� �aIJlPelo. Machado. _

AUXILIAR D E· ESCRITORIO

'�-------PER D D fu..s"E-----
'f .� '<'Ia � -� ..... '

P!E!rdeu-se no trajéto das ruas 15 de Novembro, Duque.
de Caxias e João Pessôa, uma carteira nacional de habilitação
-pertencente a Pedro Wersdoerfer, documenws de uma camio
llete e outros documentos. Pede-se a pessôa que os encontrou,
entregar na fabrica de sabão Doerner, bairro da Velha que
será gratificada.

PROCURA .. SE
Importante firma desta cidade procura um moço com

Pratica de serviços de escritório, e que tenha ginasio comp!e
to, e saiba eSC1'ever a maquina.

Os interessados queiram dirigir_se por escrito a redação
deste, jornal, dando endereço e pretensões.

Endereço Telegráfico: "LIMOUSIJ:iBS" ,

AG:I!:NCÍA BLUMENAU: Rua 15 -d� Nov. nr. 3Ú • Jl'oJ1e: nu
AGíi:NCIA CURITm.A: Rua 15. de Novembro, Dl. lU.

BLUMENAU ..JoíNVllE

ESTABELECIMENTOS JOSE' DAU:X s. A-."'Çómeie1�l
- A P R E S E N,T AM:

. ,

H O J E - DOMINGO - às 2,,4�30f 7-:e 9.ho!ras �Hôje
LOUIS HAYWARD - PATRICIA MEDINA, na no'

tável produção ,lç1e..'WALTER WANGER;

A ESPADA ;DOS MOSQUETEIROS
_ (Em Tecnicolor) ,,; ,;'

Os imortaif3 mosqueteiros na sua mais. espetacular
aventural

'
.. Lutas- Ineessantee pela formosa jovem da MAS';

CARA DE FERRO! .

, .ll'ODOS·POR UM ... ·UMPOR rrODOS - U�
hrinde, jmn �luielo; uma mulher!

'. ..

As mais 'empolgantes aventuras jáináis fllinadas
em- deslumhranté colorido! AÇÃO! AVENTURAS!. �
MIL E UMA EMOÇÕES, na maâs espetacular fitade
aventuràsvda temporada! ,:....;' Não 'percam, HOJE, no
CINE RUSCS - "A ESPADA DOS MOSQUETEI
ROS" - Sensacional! - Acomp. Compls. díversos.:

H O J E -DOMINGO - às 2 HORA8'-"- HOJE
ALLAN' LADD - LISABETH SCOTT ARTHUR
KENNEDY - JO}IN YRELf\ND; em:

O ULTIMO CAUDI'LHO
(Em Tecnicolor)

O :mais dramático e 'movltnenÍ1111o filme do Idolo
do púhlico! -

o.s lábios daquela mulher eram mais

que 'aS flechas dos índios!
.

Mai� violento que uma. tempestade,: esse filme re
torcerá seus nervos! Acomp. compls. di:v�., indu·
sive ·a 'continuação- do seriadO' GUARDA COSTA A
LERTA!

.:a O}J E - DOMINGO :-. àsA,30 e8 HORAS - Hoje
l\'IA1JREEN O'HARA - JEFF CHANDLER - LON CHANEY
- SUSAN CABOT ;._;_'MA:8iWELf;,. ,RJl:E,Il,' em

PAI'IÃO Df BEDUINO

.

GINAfSIO DA SAGRADA fAMl'UA

CURSOS

Pr'mário, admissão, giriasial fi! Técnico
S e e ç õ e-s:

Internáto, externàto .e semi':internato.
Estabelecimento de ensino' oficial. com inspeção lédera};
Professorado salesiano formad'() pela· Faculdade de Filo
sofia, Ciências e Letras de Iorel!la, Estado de São Paulo.
Estudos sérios e eficientes. -,.\-

Curso Preparatório aos exames, de admissão ao ginásio
de 11 de janeíro a 2G de fevereiro ..

- Exames: dias 22,
2:f e 24 de fevereiro, .' ...

'

'.
.

Informações à Diretoria do GináSio 'Dom Bosco, Rio' do
S�

.

..

da, Cipriano foi, pouC:O depois;
preso no interior da mesma,
pelo comissário Oscar Nunes
aa Delegacia de Plantão, quan
do se encontrava d!E!baixo da
cama, no quarto da emprega_
da do sr. Durval Melo.

O agresS'Qr, ao deixar o lo
cal, foi ameaçado de lincha
mento p,elos, pop_ulares, Ímlig
nados e que pretendiam fazer
justiça com ás proprias mãos.
4.' Custo, o comissário ·con_

seguiu remov�r Cipriano para
a Delegacia de Dia orid�· fOi
ele autuado, em :flagrante, pe_
lo delegado David CamoeloQ.
Adernar foi internadõ em es

tado gl'lavissimo no Ho,sPital
AntQnio Pedro,
A poliCia em diligenCias pro

cura localizar "Babau". Esta
é a prime:ra tentativa de hoa
micidio do a'no em Niteroi.

.

'Ao ministro do Exterior, sr. Vi
cente Ráo; -o presidente da ANJlÍI
VAP se· dirigiu declarando que os

consul�s dos Estad':,s Unidos, In
glaterra, Franç!l e Italia sé recUsam
a

.
visar documentos de embarques

referentes J! licenças de' importação
emitidas antes da, Instrução 70. _
'''Essa medida - ácentuou _ \t;si
velmente ilegal está prejudicando
o créditodo Brasil no exterior, pois
é incompreen�ivel _que PPs<lm au
toridades cancelar documentos o�
'ficiais antes do termino dos pi�zos
das licenças Em caso afirmativo.
tor!Ul-se impossivel acreilli'tar na_ v�
lidade de documentos oficiais Ílom
bae em contrato de forneciménto
por fábricas estrangeiras. Os em-'
barcadores estrangeiros estão ':tes_'
ponsabjlizal1do os importadores bra
sileiros 'pelos prejuízos decorrentes
dessa atitude dos consules. O 'mi
nistro ,Osvaldo Aranha declaro;;'
,que os direitos adquiridos serãoi':res
'dispostos a apelar para a medÍda
extrema Rogamis i:mediatas provi
,dencias' junto aos consules, no m.n
·tido ·de·-cessar essa ('onfusão dano
sa ao' bom nome ·do país no exte-

ANUNCIEM
NESTA FOLHA

'�ê��;2&a,�@5_ FRt�};�!RE =, .�
Concertamos: _

R�frflrel'aàores Domésticos, Reirlgeraçã9 em GeráI
Maquinas de lavar, Fogões elétricos, Aspiradores de '1-4,
Enceradeiras, Liquidificadores etc...

.

Reformas - Pintur ••
CASA DO AMERICANO S/A.

.

�g.ecçã()o Domestica

Rua 15-. de Novembro, 473 tel.
.. NOSSA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Trigo da Russia rumo ao Brasil
. LONDRES, 22 (UP) -

_ mais autonízedo e melhor de portos russos do Mar reais.
A proposíro dos dois navios I informado sobre a situação -Nesro, ..' Os comerciantes em Cê-l

carregados de trigo da do mercado de cereais em
.

Um representante do reais de Londres declara ..

União Soviética para o' todo o mundo, revelou à jornal declarou que o va- raro que se por motivos es ..

Brasil, que atravessaram Urríted Press haver recebi- por "Aquíla" sue atravest pecíaís a União Soviética.
recentemente os Dardane- do a notícia que o jornal sou o Bosforo em príncí- não tem relações comereíata
108, o. "Bromhall's ,Com. considera absolutamente pios de janeiro e saíra de com o Brasil, não seria '€01'''
Trade News", de Líver- certa - de que está sendo Odessa, transporta um ear- traordinário que 'as autorí-,
pool, considerado o jornal enviado trigo. para o Brasil, regamento de 9.000 tonela- dades brasjJleíras compras-

.

das de trigo para o Rio de sem trigo russo por Inter-,

�II
li

M
II

G II �. A' Janeiro. ': .

Imédio' dos holandeses, fin"..

IbOlna eCaOlC9
.

OD l�anpa ... •

Referindo-se aos jnfor· Iandeses, turcos, ou de paí-
.

.
U V - mes de que o Brasil não ses com os quais mantem

RELATORIO DA DIRETORL4. tem relações díplomátíeas relações comerciais,
Senhores Acionistas com a União Soviética e "Llovd's" de Londres

Em obecliencia :;:0 que determinam nossos estatutos e a lei das SO_
que as compras de trigo confírmon que o navio gre.. ,

ciedades anônimas. submetemos à apreciação de v«. Ss. o balanço são efetuadas pelo governo go "Nicolaos ·G. Kulukun..
geral e a conta lucros e perdas. encerrado em 31 de d.ezembro de 1953.
bem como o parecer do. conselho fiscal. brasileiro aos governos dos dís' saiu de um porto rus..

Pela documentação em questão. que exprime a exata situação da palses produtores por cau- so do Mar Negro, carrega•
sociedade e o resultado obtido nesse ano. os senhore" acíonístas têm

sa das dificuldades monefá- do de trigo para os portos'presente todos os esclarecimento para bem julgarem os atos da dire� Srias, o representante do au- brasileiros de Recife e ahtoria. a qual, todavia,. encontra-se à inteira dispostçãe para informes

que se tornarem necessários. torizado jornal disse o se-o vador.
Indaial, em 31 de Dezembro de 1953. guínte: O navio encalhou no>

JOSW MACHOTA JNR. - Diretor-Presidente - B f 18 d
• •

OSWALDO MARANO _ Diretor-Gerente "Apesar disso, eonsídera- os �ro em. .e janeiro
MAX HEMMER. - Direto!;-Técnjco mos que estes embarques m,as prosseguiu viagem a..

são vendas diretas fettas pos u� exame mm�closa
entre a União Soviética e o que nao revelou avaria 'Ule

Brasil. No mercado de ce- guma;
" •

reais ocorrem muitas coisas Informes da Umted
'1.558,80

que muitos ignoram". Press" procedentes de Es..

O mesmo representante tam�ul dizem q�e o navín

acresoontou: "Efetua�s� contlUll;0u sua �lagem par!\
195.969,00 muitas compras de cereais f'O Bras;l ?-o dia seguinte,

r::.,.meio de

terce�ras par- Il��:;�,�_ne:�
Expressou que nao se .tra- .,

.

298.392.90
dta de que a Russia ven a .

----------

subrepticiamente seu trigo
a terceiros, porque a com- II

pra e venda mediante in- �.

termediáriOS é comum e

1.410.05",20 corrente no negócio de ce-

EXIGIVEL .

Recorde de um "Su!ler-Conste1lation".
Contas Corrente� '1' • •••• 2.888,80

Num vôo entre Miami e Nova Iorque, Ul:'l:l "Super-Cons..(Por WILLIAM N. OATS) Duplicatas à Pagar '" .,. ]05 .. 754,30 i telIation" estabeleceu novo recorde d.e VeI?Cldade, transpo-,;,-
�Con.tinuaçã'o) Títulos Negociados .. . ... 11.944.GO

! tando sua carga n.:rmaI e mais 80 paSSag.elros,. além da trJ·

Segunda-feira, 23 de abril de, 1951, foi um dia mau para mim. Dividendos :1.0 Portador ,. '" . 24.000,00 I pulação. O gigantesco al)arelho cobriU a dlstancla-entre Mia-
Em um mês, o pessoal checo d emeu escritório em Praga, na

Dividendos Nomin!1tivo!l ... .,. 22.273,00 I

mi e o aeroporto de Idlewild, em Nova Iorque, em 2 horas.
"

.

, .

ti Gratificações a Pagar '" ... 15.200,00. ]U2.060,70
29 lUl·nllto.s e 30 segundos.' .Checoslovaquia, havia sido reduzido a' metade, pOIS três homens "

nham sido piesos, um a um.'
.'. . co"mENSADO

I F,ü:mdo às autoridades aeronáut�cas, ? .J:!iloto do "Supe��
p' t fu Clona to p nas do s • ,....,._

\ Constella. tion" declarou que não havla utIllzado a força ma..reC1SOVO ma�er a agenCia e:n n
.. :n�n .

a e com., Caução da Diretoria .... ... ... 10.UOO.00 .' XI'ma 'dl'S Inoto1'es nara realizar o feito. O "Super-CoDstella�tradutor�� .

para aJudar-me. II cobri:, o . not1c_a::lo durante as dezol!'3 Acionistas cl E.o."IlP.réstimo Compulsório 720,01' 10 7'1" 00 ç"' .'. - '. •

d .�.:;
horas dlarlas em que as. mformaçoes eram divulgadas pela Ageneta

. �, i tion" é consideract;, como o malOr e m'fllS mn erno av,ao "•.e

Noticiosa. Checoslovaca, pela estação de radio e pelos jornais ·oficiais.
"'ataI d., -lo 90

.

passageiros. do Inundo.
.

. . .

d
'. � PUSS1VO Cr$ 1.922.69 ,

"',1ISi\G.nsos OS v�os dos "Coma.t"Tinha de procurar novos emprega os, cuidar da contabihdade, es. ,.., ...... U ,.

crever cartas: 'Precis'av.:i mandar consertar um pneumático. E havia
------

Após o 1J:lvor.JSO desastre ocorrido C>":im um "Comet', �e..
promet:do' procurar Tyler 'í'liompson, conselheiro da embaixada dos 111113ia1. em 31 de Dezembro de 1953. centemenie, -no lVlediterrâneo, f3 no qual �erderam. � vlda.
'. . .

I' .
. .TOSE' MACHO'l'A .TNR. - Diretor-Presidente Iual's (1-� 3'O l}flSSOas, re�.�rl"eralll as nOlnpanlllas q'l'e o vmhamEstadIJs Unidos. para conversar com e. e sobre mmba seguram;a pes� ""�. .h V � ,

• Boal.
OSWALDO MARANO - Dilietor-Geyente ülilizanrlo e-a própria fábrica que G c0t:struiu suspe:tder (')s

.'

h' d' j MAX REMMER - Diretor-Técnico \"'0'08 .c·on'1 es"e's ,,�_arelhos, ,.,ln VJ·"tllde o"a· forte d.úVlda quoeJ)urllnti; .todQ, o período· da man ã' .estive ocupa 1) com o ·serv ço .

.
u _, __

do escritÓrio"e eram 14 horas quando l'ne preparei pàra ir à embaixada.
ARNO HAltD'l' - Tecnico em Contab., Reg. na D.E.C. wh

paira sôbre a p:::ssibHidade d<:_ ser"m os mesmos portadores
Exatamente' nesse momento, entrou .uma·

pessoa..
Era Miroslav

\
m'. 92057 e no C.R.C.S.C. sob nr. 1003.

de algum d"feiio de construçs(J .

. (Mik) Hustak, um checo que .!
..

O "Ccm�t", com:. se sabe, é o único, avião .a jato para
DEMONSTRAÇÃO 'DA CONTA ,"LUCROS ·E PERDAS". 'b et o n1.1m=�o ne aparelho"perdera seu Qmprego na. Pan

EJ\i 31. UE DEZEJ:l.mRO DE 1953 : passageiros, e com .esse so e a se .. ! .. .

."
American Airways quando a I Hcidentad0s.
companhia suspendera seus J D í: BIT O

n I 52 núlltões de passageiros
.

vôos para Praga, no outono Despesas Gerais .. , ... .112.993.:<-() : Pela primeira vez nos anais da aviação comercial. 52
anterior. I Ordenados.:

, ,. ," 254.239,70
milhões de passugeirus viajaram !Ido ar erI! 1953, ou seja,

Estivera em meu eSCritório Honorários ,. 11.936.80
16 por cento mais di:: que em 1952. No ano· fmdo, foram per.

Ci?rca de um. mês antes, procu� l Gratificações ., .. . 9.900.00
corridos 1.880 milhões de quilometros pel?s naves aéreas.

rondo emprego. Havia algumas t Imposto de Renda sjAumento ti..:: Çnpital 18.250,40 Avião C01n patins
dÓvidas quanto ao sr. Hustak. Fundo de Amortização Anuncia-se que o avião tá�ico francês "Baroudeur" es.

Eu não pretendia dar-lhe t) 5% slFerramentas .,. ... .,. '" '" 1 . 760,60
tá sendo submetido aos ensaies fin�i.s, Destina-se a. decolar-

eJ:1?prego, enl.bora prec:sasse 570 s]M6veis e Utensílios. .. ... . 555,30 sôbre curta distancia, em terr�n:·s nao prepa�ados, dispondo,.
muito de outro tradutor e o 5% slMaquinismo� ., .. , " .,. 12.603,80 l4 .919.-':0

para esse fim, de um trema e1'e pouco eSV:;:'CIal auto-propul.
seu inglês fosse bom. Entretan-) .. sado do qual se separa n;J momento de alçar vôo· Para a ater.
to, ele continuava a procurar- DiVIdendos ao Portador .,. ... ... 24.000,00 ri.sst:gem, é provido de patins.

.

Dividendos Nominativos ... .,. .,. ... 22.273.00
4.869.40

.::::::: ,QuebrandO Cabeça
"E���.,'�._

me,

Embora estivesse fa:;o;end-o
frio naquele dia de abril o sr.

I
Hustak um jovem vigoroso de
testa pequ.ena. e sobrancelhas
que se juntavam sobre o nariz,

I estava em mangas de camisa·.� sem chapéu." '.

.

,. Disse-me que tinh? uma historia para mim e mostrou-me uma fo-
, tografia• .

.

.

.

I .Era a fotografia da fachada de um. velho castelo, cercada por

grades de ferro e guardado por cães policiaís, O sr. Hustak disse
que' era o Castelo' KOlodéj, .

a nordeste de praga. Sobre unia janela
gradeada havia um "X" feito com tinta verdJe.

Colada nas costas da fotografia havia uma nota datilogl'afada em

checo que' o sr. Hustak traduZiu para mim. Dizia que O dr: VÍadimir
Clen.�entis, .

ex·ministro do Exterior da. Checoslovaquia, estivera detl-'
do até pouco tempo antes no' aposento màrcado na' fotogl'afia. A noia
acrescentava. que a informação fora dada' por "um milichmo chama_
do Jan".

O sr. Hustak disse-me que obtive:ra a fotografia de 'um conhecido
".

PARECER DO CONSELHO FISCAL
que tinha informações sobre o interrogatórIo:' do sr.. Clementis. preso, Os abaixo assinados. membros do conselho fiscal da firma Oficina
no último mês dé janeiro' sob· a acusação de espionagem. Adiantou ,

r. Mecânica Confiança S.A., tendo examinado cuidadosamente o balanço,
que o homem desejava vender-me "- h.istoria. Respondi-'lhe que não J. •

953
comprava }1Ístôrias. _, ." contas, relatório' e demais. documentos,' referentes ao exerclCio de 1

e tendo achado tudo ln perfeita ·ordem. são .de parecer que sejaJl� os

prom.eteu.-n:e f.!

..

ntão qu� tentoaria obter de graça a historia. Em
mesmos' aprovados. p.ela assembléia geral ordinária a realizar-se no

seguida. encammhou-se. rapIdamente para a porta. .

"Eh'" griteilhe, "você deixou sua fotografia".
.

dia H doe Fevereiro de 1954.

di" d il2
.

., I
lndaial, em 18 de .Janeiro de 1954.

."Podt; ficar "i0m el'l",

!re.spon e.
u

.. apr€"sa
amen e ?alu c·m

GEROLD SPRENGEL _ EDMUNDO SCHROEDER (Suplente)
rapidez. .

ADALBERTO SEDLACEK-

Coloquei a fotografia em uma gaveta da mesa e pus () <!hapéu e'

o sobretudo para ir à embaixadla.
Antes de ter chegado' à porta, esta' abriu-se e por ela entraram

alguns homens vestindo capotes de tipo militar.' Eram seis. ao que me

recordo. Cerc"-ram-me.
.

_

Um. homem' ·baixo. e loiro, dI" oCUlos, com l.lm rosto sardento e

'inescrutável, tirou- um cartão azul do bolso.
'

Parecia-se com o tipo de moleque que quebr8.· vidraças e escreve

nomes feios. nas paredes.
Todavia,

.

o cartão informou-me que pertencia à Statni Bezpecc
nost (Segurança' do E;st?doi. o rriajs temido grupo da Checoslovaq;uia
-' a policia secreta comunista .

O homemzinho .. aparelltemente o ú,nic? que falava inglês, fez-me
tirar tudo quanto eu .tinha no� bolsos e colocar' sobre a m·esa.

Outro polic;;tl a paisana, 'que parecia estar dirigindo as coisas,
apanhou uma pequena caderneta preta.'

"Pavel! Ha; 'ba!" exclamou, lendo UI',1 caderneta. "VeseJy! Ha. ha!
Pokorny! Ha, ha!'"

.

Esses eram os nomes de altas autoridades do serviço de seguran.
ça que se notIciara terem sido presos.. durante um expurgo inieiadb
em outubro corri. a prisão de Otto Slíng, um, líder comunista de Brno.

Um terceiro' homem aproximOU-Se de minha mesa: abriu '" ga
,

vcta e retirOU a fotografia que .eu obtivera do sr. Hustak.
Examinou-a. 'colocop-n diante de 'meu narIz e gritou',· Spionnz!"

Essa era urria palavra checa que.�u conhecia. Querja diízer:

pionagem'� .

'-

Caminhei . .em direção a uma máquina de teletipo. Se pudesse pi
cotar nelau ma mensagem, seria transmitida diretamente para a r.iU

cursaI em Fran.ldurt. Contudo, um detetive fez-me afastar da máqui-

sDO� I>j)U:RIO§
.PR{):PIDÉDADE
S/A ;. A NA ç A O»

Cr$ 156,00
Cr$ 80,00
01'$ l,Oa

. ".'.-

·.6�··�.··.··.·.".·� ...
-

.

.

..". --i' .
_.

,.--

urne linho eômpleru
d� MUf{;;rlt:il Eiétri�@

If�.: alta qualidade e trudt�

� dOl'ltll padrão. téti1k(i.
°,0 •

SUCURSAIS: RIO: .
...:.. Rua ROdrigo Lisboa. 12

i: Fone �2.5953 _. S11.O PAULO: Rua "I de Abrll
. n. 230 - ';0 andar � Fones: 4-82" e 4-4181

BELO HORIZONTE; ,....;.;, Rua Goiás, 24 - POR

TO
.

ALEGRE: - Rua toão Montaurl. 15 - CU.
RITlBA: - Rua. Dr.:Mú�ei, 'Z08 ..

� 2.0 andar -

Sala 233. - JOINVILE! .-,. Rua São Pedro. 92,

.. MA TERIAL M/UOO
PARA iNSTALAÇÕES

• MA fERIAL ISOLANTE

., CONDUTORES
ELÉTRICOS

• TUBOS RíGIDOS
E FLEXíVEIS

.. MATERJAL.DE ALTA
TENSÃO

• CHAVES .AUTOMÁ TlCAS
E DE PARTIDA

• MEDIDORES

• LAMPADAS

• LUZ FLUORESCENTE
E pmTENCES

KURZE BERIOHTE
BEZIEHUNGEN BRASll..IEN-PORTUGAL
LISSABON, 23 (UP) - In der portúguiesischen

Nationalversammlung sprachen dreiAbgeordriete ue

bel' die Wichtigkeit· der Beaíehunsen zwísehen Portu
gal und .Brasilíen, Zwei Deputíerte erklaerten, dass
Besuche in Brasãíen, wie síe kuerzlich der portugíe
sische Marínemínister,"Konteradmíral Americo To

maz, gemaeht habe,- ausserordentlich geeignet seien,
die Bezíehungen zwischen den beiden Laendern zu

vertiefen. Der dritte Abgeordnete ausserte sich ueber
die Bemuehungen der portugíesíschen Kolonie in Bra

silien, eín Krankenhaus-in 8. Paulo zu bauen; auch
er gab der Hoffnung Ausdruck; dass sich die portu
giesisch-brasilianischen Bezíehungen immer enger
gestalten moeehten�

• • •• AUSBEUTUNG BOLIVIANISCHES OEL ••••

MEXICO-CITiY, 23 (UP) - Der be�anntema
xikanÍsche Oe1fachmann' Manuel Rodrigues Aguilar
er'klaerte bei der Rueckkehr aus Bolivien, die bo
livianische ErdbelhiâUstrie mache grosse Fortschritte.
Die Ausbeutung des Oels in Bolivien, die unter staa�
lícher Kontrolle steht und unter technischer Assis
tenz von 150 mexikanischen Technikern arbeitet, ha
be sich so gesteigert, dass deninaechst die bolivia
nische. Erdoelproduktion ein� der bedeutensten des
KOlltinents sein werde.

.

ZUCKER-WERBEAKTION IN DEN USA

IN. YORK, 23. (UP) - Der .Praesident der Su
gar Association Ind;; W. GreeD, tente mit, dass seme·
Gesellschaft. eine drei Jahre dauernde Propaganda"
aktion fuer den Zucker durchfuehren will. In diesel'
Kampagné, 1Íi der die Wichtigkeitdes Zuckers in der
nol'malen Ernaehrung dargelegt wÍrd, sollell liS Mil...
líonén Dollar à'usgegeben.werden.

.

FLUGZEUGUNGLUECKE ORNE· ENDE ...
... IN DEUTSCHLAND
BONN, 23 (UI') 7 ln der Naehe. von Darm-

I stadt und bei Alsfeld in Hessen stuerzten. Duesen�
Jagdflugzeuge der amerikanischen Luftwafe ab.
Waehrend der Pilot der ersten Maschine 'starb, konnte
sich der zweite mit dem Fallschirrn retten. Ein weite
res ,amerikanisches Flugzeug musste in der Naehe vcm

Bonneine Notlandung durchfuehren. Die beiden Flie
gel' er1itten leichte V'i!rletzungen.

... INSPANIEN
'ALBACETE, 23 (UP) --'-:" Auf dem Rueckflug

von Sevilha verunglueckte ein spanisches Heinkel
Militaerflugzeug in der Naehe des Flughafens Los
Llanos durch Aufschlagbrand. Die drei Besatzung§_
mitglieder, ein Hauptmann und Pilot und zwei Unt'e
roffiziere, fanden den Tod.

��"'Y
IN KOLUMBIA

BOGOTA', 23 (UP) - Eine DC-3 der Luft�
fahrtgesellschaft Aviança stuerzte in der Naehe von

Manizales ,ab, wobei alle 23 Insassen den Todfanden.
Die. ausgesaridten Rettungsinannschaft-en fanden die
schrecklich zugerichteten Leichen und brachten sie
in die umliegenden Ortschaften. Das Flugzeug befand

1
sich au! emém Flug von Medellin nach Armel1.ia.

I
. , . IN DEN USA
SHREVEPORT, 23 (UP) _;__ Thomas E. BranifÍ,

Praeslqent der Braníff Airlin�s, starb zusammen mit
nelill Freund'811 durch ein FlugzeMgunglueck, aIs er I
von der Ja.gd in semem Amphibienflugzeug vom Typ
"Gru:rnman MalIar" zurueckkehrte. Der Pilot hatte
versucht, die Maschine zur Notlandung anzusetzen,
stiess dabei jedoch an eine Baumgruppe, was zur Ex-
plasion fU:enrté.

..

;rn Suedkarollna, in 'der Naehe von Graffney,
kam ein -amerikanisches Bomber B-25 aus ungeklaer
ter Ursache ZUm Absturz. Died rei Besatzungsmit-
glieder fanden dÉmTod. "

..

I historia de Dalis

1
SUE S SES C H'L E tE R
lÓO gr, Butter. 100 g:r;, Zucker, 8aft einer Zi

. trone, 100 gr. Mà:ndeln, 50·gr ..Mehl.
. Butter ,zu Sahne

.

t'y.ehren,·Zucker und Zitro
nensaft. zl1geben l1nd allês mlt einem Schneebesen 5
-- io Minuten srhlagen. Zuletzt die.abgezogenen, in
dick:e· Seheiben geschnittenen Mandeln dazutun und
das gesiebte Mehl darunfer. ziehen. Von· dieser Masse
etwá nU.51,c:grosse Haeufchen au! ein sauberes

.

Blech
setzen {mindestens handhreii; ·.voneinander entfernt),
mit einer GabeI etwas flach druecken, etwa 15 Mi*
nll.tên goldbraull backen und lâuwann. vorsichtig vom

. Bleeh'· Íl�fímêri. Sie' muessen du.rchsichtig sein wie
Schleier· und S'ehr aufmerksam" gebac�en .·we�den.·.

HUMOR

,Finabnente, o interprete disse'�me: "que .eu devia ir até o posto
policial.

.

"Desejamos !lpenas COllversar I'ollsigo". explicou. "Você' vnItllrá
'dentro de uma horà».

,
B

Não aCl'edi 11;151>0 nem por .um minuto. Mas nada poderia fazer.
Três 'dos homens.' escoltargm-me ao longo, da escada e :até tUn

estadonado �

.

na rUs:.· ._." Era um grànde 'carro Tatraplan
(Contlnu:L na. pr6xim:t edição)

erklaeren, woher der Tau:
kommt."· •• JJ,;;f>:'�r.q.

Di� Klasse schweigt. Ertdlich meidet
.

sich der
kleine Bruno: "Die Erde dreht sich so schl1.eU, dass sie
schwitzt".

.

i "

.� HE;O�����RM�:,)f",�-�

1
"Was macht denn eigentliCh. Ihre Toe.Mel' aufclero Klavier ?" .

"Oh, die macht einen �aydn-Laerm".
,', '.'�'

\.

BLUMENAU� 24-1-1954!

.1

BALANÇO GERAL, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO· DE 1953

A T I V o.
DISPONIVEL

.Caixa > ••••• 1.344.10
6.2H,70Bancos .... ,. ".

IMOBILIZADO
Imóveis ... 110.831,40

85.137.60Constr-uções ...

ESTAVEL
FerramentaS .. ... ... ... .,. .,.

Móveis e Utensílios ., _ .

35��h2,90
11.105,00
252.075,00Maquinismos ... ..,

JtEALIZAVEL
II
n

Fraqnua em leral
VINHO CBEOSOTADO

m.VEllU

569.782.10
720,00

4.200.50
616.500,00
21S.8M,!l0

Peças ..... _ ... ... ., ,.

Taxa Adicional de 15'J(, ..• . ..

Depósito Compulsório .,. ... . ..

Acionistas c:Capital . ..

Contas Correntes _.. ,'"

COMPENSADO
'fitulos Caucionados ... ... ... ... ... .

Empr. Comjrul. de A<;ões (1.0 Portnol:Jr .. 10.720,00
10 ..000.00

720,00

Total do Ativo Cr$ ].922.694,90

P A S S I,V o.

NÃO EXIGIVEL

Capital " , , .

Fundo de Amortização ..

Fundo de Reserva Especial .,. . ..

Fundo de Reserva ... ., . ... ... ., .

1.500.000,00
155.0H,80
10.000,00
G4.869,40

Fundo de Reserva ... ... ..'. ." ., .

Fundo de Reserva Especial ... ... . ..

Gratificações a P2.gar ... . ..

Total do Débito Cr�
CRÉDITO

P<?ças e Consertos ... ... .., .. , .. , .....

Juros e Descontos .,. .., .. , .. ... .. .. ..

Mão de Obra .. '" .,. .. _ .,.

392.107.!.ij
13.681,00
87.102,50
2.570,30Rendas Eventuais .... ... ... . ..

Total dlo Crédii1D Cr$ 495: 460,90

lndaial, em 31 de Dezembro de 1953.

JOSE' MACHOTA JNR. - Diretor-Presidente
OSWALDO MARANO - Diretor-Gerente

.M;AX HEMMER - Diretor-Técnico
ARNO HARDT _ Tecnico em Contab., Reg. na D.E.C. sob

nr. 92057 e no C_R.C.S.C. sob nr. 1003.
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AMDRE' MARTINSA NU N C I EM.

Dimlbuidor em Bta. C&tattu
DAS

AFAMADAS CASIMIRAS

"M081S"
Marca Fabril da melhor

casimira do Br:il.lftl
- x:-

Linhos: e aviamento.
.

para Alfaiatea
-x�

RUiI X-I1, lS60 - C:lit. Postal. j88
BLUMENA.iJ

NESTA FOLHA

I
f

! HORIZONTAIS: '1�-Ex�itm.",,(��7·di�cUSSã�·):--2 '" - Habita ..
ção de indígenas da América (pI.). 3 - Depois. 4 � Doen�a

.

mental; Sapo d::l Amazonas. 5 - Capa usada pelas conira•
rias; Linguà falada no norte- da França. 6 - Liso; Pltio; Pro ...

n·ome. 7 - Andar; Girar em volta. 8 - Precioso.
VERTICAIS: 1 _:_ Erótico. relativo ao amor. 2 - Aqui; TaM...

Bola. 3 - Voarás. 4 - Algodão tinto. de azul; Reza. 5 - Va�
ziOi Sufixo. 6' - Motivo; Com_iseração. 7 - Campeão; Peque."
na ferida cinzenta na mama Clas femeas de gado. 8 - Mexe ..
rã levemente·

UMA GARAHTJA

I,w"'''''':;�:;'
..

::':;:::;III:'I".::::�;''mll-1
!::...=='

Cala de Saúde Nossa Senbora da Olol'la'

i._.'A.l!iKlSTDJCIA. ID'DIC A Pmr.MANENU A.CABQO nJl &SP"ECIALIII'I'd
ABDTA AOS ID'DlCOS EX'nUlNOll

i llLITIUlllDADS �ICA _ UPOU80 _ DI!IlDiTOXlOAÇ4III. _ ALCl_

iii

::: 1.18.0 - TRATA.DDNTOS ESPECIALIZADOS· -

5==:::::=
c

AVDIDA KUNHOZ DA .ROCHA N. 12'" - l"(IIn8. 1611
mIDmECO TELEGRA'FlCO: PSIQUIATRA
CURITIBA PARAM.'

S
� ••III1WWHDWwwmwmUUllUlIWlwunImIUDUmmnmwmmnmwmulliUfimM'iiii�iilllmii.ij
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PBGlNA. �

levado em conta quando
ça, ê- ensiná-la <i- t�a��: �'
su�.s; rÇlp.pa�. Nã� se deve
"�rmitir .que o' Zezinho ou

lVIf!riazlph� ,qúando' vãO
mudar suas roúpas; atirem,

, '"

p�10

um
'i�i'ORQAtfI'ZAÇ�Oi. B1QMEKAUENSE

,

" o R: 8:'11 A fi,

R�a1'5 d�: Nciv.8lIlb�o, -87'O,"':'_: Sl!l�_ 5 ..::_ T�lf. úín
Responsáveis:

'

DR. ARl\'lANDO HAUER LffiERATO
• \ ...- >' • �

e isso mesmo quan; pria Ind'ferença pelo alimen
to: mas em següida"não se mãos sob a

contradiga modifícando as mesa, e com u molhar díscre
decisões tornadas. A escolha to, verífíqué em quanto ím-
dos vinhos é feita pe1Js porta. Melh(}r pagar a mais di>
mens, que pôr os' oculos para ver í-

Se alguma ficar se 'a conta está certa-

• (EconqmJs�a)
GIL AURELIO ROCHAD&

(Çontad()r).
Registros de firmas, ol;ganizaçM de S9!!�edad�
Anônlmas, Contratos, Djs�ra�o�. Elicrit:uração em

geral, assuntos fisca�.
'

senso críticç{ aquí a respon,
'sabilida<ie' dó assado além do
ponto�' o'Ü' 'do- &e�v�,Ço Iento
.n�o, lJ;t�, cp,r!1P�te, N.ão' "acha"
, que, nínguern fa� um suflê co

mo o seu

�Q t:es,ta.url;l!lt�
celtar os Seus pretextos para
íníc'ar uma conversação. E �se
pedindo à conta, ouve ) gar..

C A M I S t\ S KANDER

"entra .prímeíro, ,a senhora
que vai à frente, Dentro d»

, restaur.ante, ��" ��i::nhoras If,s-
colperp ,a m�a, guiadas pelo

,', garçâo; os' homens àtrás. Sal- bem 'na ou no x x x1 vo casos de carente doe ar ou senhora não, deve O VINHO e a água

I de ventiladü;es-" mal '�oloca- com o homem que a acompa, servidos pelo l:lessoal de ser.
,,�'JS, uma 'mesa' é ig'ual à ou- nha; deVe restgnar.se. Se viço somente quando este é

'l-tra; as indecisões '''!borre<!em. necessário, I) Úomen't se suficientemente prático pára
, Se' uma senhora -antes de to- vanta . ocrretamente e va:, saber' fazê-lo; de out!;'.;) moda,'
mar lugar à mesa, \fai cum, fazer uma reclamação cortês o dono da
primentar alguma" pessoa co- à direção do. local, vizinhas

'f,n?-.ecida,,esta não: se �e,ve Ie- E scmente se estõroú a ter- Ies.
vantar, mas os homens que a a�ira guerra rnundlal um x x x
acompanham o fazem. A 1]e- quarto de hora antes, poderá G MODO correto de
cam.chegada, é \Claro, será ter srbre a mesa um' tre:.:h'J· a sooa é fazer vir ,1 !>ope:!'<'ldiscréta" nos, c\tmprimentos, d: jornal. E semente se o gar- ! da cc.z, nha, ccloeá-l l. st'il!re 0,
P!lr�, n�,V_ d�ixai os homens çao é irmão da senhora cu 1>, !I't':
,Em pé mais do que, o estrita- do. cavalhei�o ,quf; a acómp�_ enche ('s praÍ(lS (Bd.) muit�
mente necessário: nha, trocara palavras ama- che ios) e os leva, ponde-os
Sentados à mesa, lÇl garção 'veis com ele e oe hamará pc_ s:,hr!: tm outro P "810 para

dará o cardág,iq à, senhora: lo nome; Se não, deverá dei-I,não bt:al' a borda-, co.n o de-
escolha tzanqutlamente, xar 'ao S�t� acompanhante' a I río, a t:'.::Z':JS os eorne-rs-us, lV{<':S

1O 51
- tomar atitudes de dama taref� de dirigir a Palavra ao f :�:.land'u v �,pessoal '(!') SCrVlçQ

.

. I cam,��i��, 'Il�_�a m�stra'r a

" �ar�,�:: .'". ,.'

(Conclui 1!:J. 2.;\ plIgina letra C)

'O CQIIUfri,me1110de seu cabelo
't Nunca, pense que uma to q�e os usar. Mas não es- matéria de cabelo) que of�-

I' permanente míuda, gruda-. queça: que se forem com." o pior 'espetáculo
da na cabeça é mais econô- pril;los esses cuidados devé- tom seus ,cabelos caídos
mica, porque dura mais, d,o ser dobrados nara não nos ombros corno herva da
S�ja lógi.cá, se você faz per-, -aparentar nunca õ aspecto ninha em jardim florido.

, ,m,anênte é para.melhorar, p_ de desleixo, que numa ca- Por _outro lado a com-

'I' aspeéto
de seu cabelo, por-' b�l�írl:{ longa é tão feio prifuerlto • do cabélõ. get.er-'

������������������������������������������.���,�ft�������ilio�� m�ad����m�': -

. desde o momento em quo Faz pelo menos tECS anos nente.

fII " você saí JO insti1�to de b:- que os �abelós curtes vol- f3e voc,ê usa-o comprido
.

a es
leza :- nao apenas um mes taram � lm:rer2.r, fnas mes- ond�a so as pontas), mas

, , ",' '

, .' , depol�. '
. mo asSIm amd'1 ha as "coll�i depOIS de' um certo com-

.

. .' O tipo de servadoras" que éontinuam primento, o cabelo cresce_

. L' • -

.

. !' .

.. <
,:, ��: �,

•

_,_ ,..�w,' .,�� •

APROVEITE BEM SUAS FBRIAS U�AN1)O

Rua 15 Novembro,

MARCA DE ÓARANT�

E� um, pr�,to muito usado 'fWaffles" de Fubá .� Tire da b1;lteç_.eira e ajunte
'nos Estados Uniqo!;i, e a- .. 2 ovos,' t' 1, 12 xícara ele a clara de 9VO.

,

_

pt;eciado por cr':anças e a- creme' 3' colheres de alZei- Esquente previamente a

dultos. Usado principal te' 214 de xícara de farinha fôrma de' "W'affl�" à tem
mente no desjejum, está, a- d� t�igo; 3 colheres de l�� pératura !pais elevad�. qo;
gora, soendo também erri- vedo; 2 colhere" de açuca,rj loque a massa ,uniform.e-,
pr�gado, em escala cres- 1 c,olherinha de sal; 1 112 men�e na fôrma, usando
cente, como um dos pratos 'Colherinha de fúb,á. um&. xícara, e, cl�ire assar

do almoço para as crian- Tire as gemas dos ov.(js, durante cinço miul,ltos,
ças, por se tratar de ali- colocando a clara no recí- Tire o "waff1es" e con

mento altamente nutritivo. piente do batedor elétrico
.

serve a fôrma fechada, at�
Em geral, são preparados e bat'endo até que fique du- ,colo�ar d� novo, a ��ássa.
com farinha de trigo, mas ra, mas não seca, O� u:?red],en��s da,o p��
.;também podem ser usados Misture o creme com as tres wa�fles. -, de_ q�at�o
outros tipos de farinha, in- gemas de ovos no recipien- partes cada um.
clusive o fubá. te menor da batedeira elé�
Como os "wafles" estão- trica, a velocidade média.

se tornando populares no Mistur-e a farinha de trigo,
Brasil, estamos certas de açucar, sal e levedo e de-:
que nossas leitoras recebe- pois ajunte o creme. Bata,
l'ão com satisfação a recei- à velocidade média, até
ta abaixo, que obtivoemos que tudo esteja bem mis
no Instituto de Economia

1 turado, raJpando
o fundo e I

Doméstica da General Eléc- os lados do recipiente com 11,íric, um raspador de borracha. - --.;.;,_._

BANCO INDU'STRIA E, COME'RCIO DE SANTA

TElEFONE 1 3 O 6

Endereço Tel.' , nINCo"
,_ '_'I Cr$ 50.000.000,00

. �p.ooo·;ooo,oo

cuidados que dJspensa a
de. '8 natw:eza_ da ,ondula
çü:,:' que' usou também de�
ter.njnrun a maior, Ou me.
,t',Qi duração da permanen
te .

Se você é habilidosa e

hudado em

- Matria: ITAJ A P -

21 d. Feverel:ro d. 1935

Capital .,•••

J'undo de Reserva
..... • ii .....

... - -

··�''!4·���__ :;.t QO .000.000,00
Total dos depósitos em 3118153� fIlais d� 786.00tLOOO,OO
AGENCIAS Ê ESÇIUTO�J,OS NAS :PIUNÇWAIS-PBA,Q iS DO JS.
TADO DE SANTA 'CATARiNA, .NO RIODI!:: .l��mo Jt' CURITIBAc

'..
_, �;"_ : I" •

DEPOSITE SUAS ECO NOMIASNO INÇ9. 'E CO:tiTRIBUA, �.SSJN,;��A
O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINAlI{CIAMENTO, DA PRO;

DUC;AÚ'

E p A 6 V E
Aí.-.'

'_ ,'",��� CI·r,t E N I _Q J l E MÃO '-_ (Sacos de SO, kilos)
�"�: ..����tW�'''''\�;''.' "��;�'�,,",,,,..,,;;;.,.. ,,, ... , ,,' ,

MERCADORIA RECEM"CHEGA DA, íARTIGO ttOVo, 'BELOS MENORES PREtoS ,DA,
--,

��!••,' ;_;(qi'

C E"I E A L 1ST A
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Seu mais impressionante
.

ta altura éorn 'seu ataque mo' .Intervtr, assistiu Juarez C<I-' (C01H:iüÍ na :1,a' rJág; letra J)

feito de todos os teinnos al;
. ,dificado, subiram sensível- (------------�----,--;---�-.;-;,;,;,..;."'-----

cariçou ó sóccer de Santa Ca-
mente de produção, assenho.,

iarina na noite de sexta-feira
reando-se do terrena conde se

última, ao abater o elenco do ,.encontrava ótmamerrts pIa·i.1_
Clube Atlético Carlos Renaux . .

',taúe a retaguarda catarínen-

.de Btusque a 'seleção gauchà, ,meiro quarto de hora de' a- .de' astros do assocatton das comandou, a cada um confou

,'ra
golear, o 'atlét'co avante ,se; bem auxiliada por Heixei

em' R;rto Alegre, 'te' Ilorma l' Gõé's,
houve uma investida ti;" pampas, como é o caso 'de :0- uma missão. eumprtda com não conseguiu ccncluír o lan- irinha e Heínz, bastante � e-

�':lrpreenq;ente mas espetacu- .pída d08 visitantes. estendeu- .reco, Paulinho, Salvador, '(os precisão e acerto. Em suma, ,ce, em virtude de u mfoul- cuàdrs. Cargas seguidas eraro

lari�t>ela. contagem de

pontos!\�Ó::T,ex,ei:ínha.
ótímovpasse dois últimos,u�quisitad,os;pel'o símolesr-> , portentosa foi,penalty que lhe 'aplicou o za- f.'é!itas sobre o reduto final do

contra 1..: .

.'
. para Otávio, que por sua vez, Cons�lho ·Té'cnico da C.B;D...a vitória d.i representação de rgu.eiro Enio Rodrigues, A re- ,Carlos Renaux, dando ensejo

--Não"existem adjetivos' que \div'sando 'Perrusky em plena p2ra' treinaram no time bí-a., ".,rnann, ao rmdar o prrmero ,clI:nda sobrou para 'I'eixerrí., a que lVlosimann, em noite de

j:)Os;;am, c1a,::;sifiéar esta s�n-! corrida, em direção), ao arco, süaíro à Copa do Mundo), 0- ,período,
'

", nha, sendo fulminadas pela j-ara felicidad:z e :'Dspiração,

1saetonal; façanha da -equrpe. ceâ-eu-lhe a pelota em exce , doríco. Lulzinho Airton

'Bó_tlVIA1S
,DIFICIL A ,ETAPA segunda vez as- malhas do ar- ,evitasse g:a1,s prntlcamcnts

�am}:i;ã do, Estado, a qual cbn-' Ileiit�� con�íções;" partindo 'dnhc, Juarez, Jérônimo 'e oQu-' Outro . aspecto assumi.u o co de Valdir.·
.

Ieitos e, aparecesse como a

tau' tao
: somente com o con- certeíro tE! víoléntíssímo pe- troa mais, encontro, em sua parte final.}. Pouco antes desta Jogada, f'.gur-a número um dEI

pugna.!êúrso"de, dóis jogadores' que- tardo do ponteiro às rêde.s·: Conjunto 'constituído, '[.>or_ .H:Sta_ 'em seu limiar foi fa., foi retirado defnitivarnente Fez prodígtcs o jóvem guar.,

não 'Ih,B<'pert'encem, -Julmho � guàrdadaapor Valdir. tanto; à base do Inter<hacio- � vorável aos '''catarinas'', que da luta o "eixo" Bnlomtnt, da-valas brusquense e poucas

Heinz, ambos do Clube Espor-l, :'Belíssima exibção propor- nal, tetra-campeão portdale- ,puderam ampliar. para 2 �'O o €m razão. de uma forte pan- vezes terá jogado, tambem.

tlvó Paysandú. Necessitava o clonavam ,;s barr-iga-verdes à grcnse e estadual tambem, ,ólacard. aos 6 minutos- Pilolo ca�a sofrida l_l8 boca. Sub::;t1- com tanta chance; pois Intel

futeból barrtga.verde, com ur- . numerosa assístencía presen- com absoluto entendimento > apossou-se da bola no centro -'tUlU�';l o médio Branco. Alue temente batido, em duas o'·

gencía- de uma completa rea- . te! ao embate, com especíalí- em seus díverscs cbmpart1� d? ,gramado, lança�do-a a 0- o espectro de uma derr�ta .portunídades, viu a bola se

bilitaí;ãú; após o' fracasso dá dade sua retaguarda, que ra� mentos. A'- sua elevada cate- .távíc, em :profundldade. Des-I'.-1ue nao estava em seus cál, checar com aí! traves e de ou-

:représentação' da'. F,C.F. 'no ramente se deixava ludibriar goria onuzerarn os cracks b í- ,frutando cuIas, os riograndenses, à Ul- tra feilll, :mr:::::Jssibilitado de

�,a:e1�o�:i� c�J�S�:i���, r�al- �<l:l?ro�a:!�f:.o���r���:n��� €�S�p:�e;U�:b'�j�!uB����raâs�-l'�B''e"Ia 6' m'
\:

ere';;c:: I��a' V' 1ft'o'," ,'a' �a' e ijU"p'O':' �'o' 2�1iiI 8 I"
. Ecoam ainda, pelos va-I pelo clube aos "eus (l'efen-

mente, se' 'poderIa'· esperar, e ,prl;ltlCou sua mtervénçao pr)- �,mo, "raça", sangue e j'orç;;!.· de _

.

.

les désta terra de Araujo sares.

de 'que' maneira! Em viagem 'meira' aos 21 minutos, P,::>r vol- vontade verdadeiramente im- .'
,

. , Brusque. ,os feitos glorió-) Mas" uma negra nuvenI,
aérea �eítá às 'pressas, os' 1'a-, ta dos 36 minutos foi exigido pressionantes, sem falar no)

,
' .. , .. , c , '.

"
'. •

'
, ."

I
" d

"

.' �,os. conqUIsta os llela e- tempestuósa, ciclonica -ri.

p�zes:,1>rusquéis.es, divid:dos a fundo o guardião atletica- ace:tável rendimento técnico

ti'�- t � t·
." .'".

' "

'r
'

I
.,.
· . , .

��rt��Alt{���m�a:;brud�:::�it: ���t!a�v:r���sdecr�oin����� A�� �;ra�at:é�u��!OS �Yf��ta�� O" 3m De � mau � DO ID9 C ;..re'IDO" com n . � ID elra'o 2�;::s �ena���ba� ��l:!��: '���i�':r��a;:�:oesS��t����
geral do públIco desportI,v?' f.:;n,

. slq�e!, aos grandes '''carta- .
b P U u, U

,

'

.

,
'j. � Ih de forma brilhante, o títu- ,jue se realizava. Alguns

do. Est�dl;J�. com preparo flSl-
. M�lto em�ora suas cons� zes gaucho:;,. a quem enfren:

.

Rea1iz�u o Palmeira_s um dO onze palmeírense, que deif de,;passar-lhe uma -desêompos- lo de Call11�eão invicto tio dos;. .homenageados, num

dO .e. tt!i!m�9 de ce:ta forma t:mt;-s. tentatIvas. Para venc�r taram. C?Il! uma bravura ex matçh-tremo, na manha de xou o gramado, para o des� tUrl pelo fato de ter enver- futeból catarinense, 'para () gall1e infeliz, teatral, numa'
efH!�el1ie, Ja que a�os os com- o splido bloqueIO d:'l defll�a traor�lllar:a. -1" ôntem, contra' a representa- cansoO' regulamentar, com. à gad,o a jaqueta alvi-verde. d

pro�1�9s.. d} seleclOna?-o ca- br�lsquens,e, a ofenSIva ,gau- AsSIm e. o futebo, 'esporte cão futebolística do 23.0 R. L, vantagem de 1 x O; num goal Injustificável o procedimento ano, e 1953. Va�orizou-se I�alda decepcionante acei

t�i'Inel)Sl2- .ante. I:!s c�p'lxaba,s, cha �amals teve sucesso .. em dos resu.ltados desconc�rtan- dentro díls festividades come- conquistado por Marzinho, no do citado desportista, que se
o �eIto, por. ter Sido, cOl:';,e-lt'.i.ra;m c devolveral� o fa�

fü1'a-J�es concedido Ju_sto e seus'm�ent{Js_; ca�e�endo amd: teso AqUll.:: que se re�umla em morativl;lS à 'passagem de mais lim'ar da partida, Neste meio deixou dominar. quer nos.pa- g.Uldo contra um adversa- migerado "b'ICh " f', _

�erec.do descanso· N81� dUi-' de apoIO m�ls ef1,ciente1do ia .sonho para todos n?s, trans- um aniversário da referida (.einp,) .. os locàis demonstra- recer, 'por um nerv-�s'smo pas- rIO de classe ' -

.,
o, ela,

..e?
v:damo� mesm.o lem afirmar �os� ce�tr'J-m�d o Sa vador, form-::>u-se em realIdade, A- unidade; ram grande nervosismo, isto sageiro. I f t

' com oposH;ao nheclda somente na gíria

que nem de longe s��hava;n fIgura d._co�a�Iva, na cancha. ,tu;o� � Carlos �€naux cerno porque, advertidos de modo Decaindo bastante no perío- tc1?{;a
a 01'e-5, campo e tor- do fut.�ból profissional. U-

o� .. elezren,�os da de e.gaçao Com BOlom,l,nI des�mpenha�- aut�ntJco. campea,?, d,e fo�m.a F,:!i abat 'do o conjunto' e.s- grosseiro e pouco cavalheires- d,!) complementar das ações, () l,
ma a. tJtude de."l'espel'to'sa a'-'

'Catar !la ,com ,um trmnÍ'o, do o papel oe terceIro, zaguei- a nao delxa� q�aJsquer dUV.l- meraldino 1)01' 3 x 1, numa eo nol' seu tecnico,revelavám Palmeiras Dassou de domina!
" � "

Sa�ta ,Ca�arJna, .
que, pensa: r? 'e atuand2 �om absoluta d�s, sob_:e a· Justiça de sua Vl: lut.a eujo transcurso, foi dos certo r;ceio a,') .trocar. passes dor a domInado,

.

permitindo l\'Iereceram cü�n" O . eU �

seleto corpo social, à dire-

VB_ se, .�,erla U1� Joguek. nas flrmeza, bem aCOl:npanhado t!?r a n_ magno certame cat� ma'is agradáveiS e que . .apre- entr,e SI, ou no conclUIr suas I ue três vezes calsse o arco I
f o, '{oria, às 'daul;às {llle co.nfe-

maos ao se]eclonado gIgante por Iv} ,e",.Tezoura, q�e exer- r�nense de .. 5.3. Todas a�. glo-, sentou como vencedor '00 qua- j)gadas.· ',\e' Juca, emtent,:s marcados I
a honra ue representar <i cÍonal1am e organizaram a

- d(IS pampas,. ,ceu per�_Ita ma�caçaD sobre rIas· _do· f€Silvo _

a00nteclmen- dro militar, cujos· jogadores '101' Lázaro 2 e Jací de penal- estado, no campeonato bra- f'
1 x'O:NA FASE INICIAL o ponteIro ·J,(}elCI, 'manteve-se to sao suas, Tao, cedo nosso fizeram' Dor ,merecer ,3 brL Foi, sem dúvida alguma,: Deve-se diz.er �inila que si! i d f t h'I

.,

d
esta, e uma agravante de-

O match int.erestadual p.o- 'intacta a e-idadela, de� MosL futeból· não bisará uma con- lharite fêito, ao atuarem bem um detalhe que chamou a a- .l. , t' l' I
e 1'0 e u e o, Vla]an o cepção à iorci{!a. .... .,.

turJ?-o de ante-ô�1tem" p.o., És- mesmo os

-

mais otimis�as. En q�:sta de tão .elevada e�pres- melhor que o adversário nos t:nção de muita gente pre- �:dl���a�f��J� �I;im�ra 0J�� I n�
dia � ci� janeiro, por via

.. IdoIos com pés de barro
tádio dos Eucal ::t05, nerten- g!lflamQ-nOS ,todes, nos qule sao

.. Faça-se,un;a mençao es� 40· minutos finais de hosni- ,3:;nte ao Estádio General Du- I ,3 tempo. '

'

I
aerea, a bela CUIJital do Es-' 'd

'

,cente ,ao Internac anal, ofer2- tmhamos ' como' esperança peclal ao teclllC,) Fernando dades.' tra, a mane'ra de agir do pre-'
... oF . �rb'tro o sr Eni Kon- ,.

era ,eVI ente que seu f�-

ceu .em seus prim�iros �ovj- maior, perder de, .pouco, Í:en- C81d�ira, q_ue ;€Sp::mdeu pe-< Durante a' parte inicial do paradc;);' Mesquita, q,ne ehei�" 'l'ad,Olc�ll algumas' falh�s. As- plrlto Santo.: ' plendo-r seria elelllero. Des-
mentos uma at_uaçao, maIs se- te � um d,?s .mms, perfeItos,

. la o�lentaçao teclllca do. onze" encontro '!lotou-se muito m!i- gou inclusive a desmoralizar sinalou uma p,ena máxima ri- A recepçao noturna de mOl'onaratrJj-Sfl, COlHO pue-
gura do� catarme!lses, duran. �;naQ Q maiS pe_rfelto .scratch <�tletJcan{), taref_a .que v�u co- ior h�mógenejdade por, parte 0-' za�ue:�;. De Lucas, depois g ,os'ssima contra os venci- 13 de dezemhro a d 't ris castelos de ureia.
te 19. rnlf!utos]i)a:s ou melES, Ja"r.rmado no RIO Gram:!e do roada ap- pl:no eXlto. Alemde .,?I._} do meu -o de as

. .', espel �
Quando se C'ompletavq-:o pri_ Sul, I 'verdad2ira' constelação,' .dar €stúuulq aos atletas que. ��ls�la:z�uedimeni� na faU; d; chuva unpe.rüneute, rOl Deram ao eSllórte a h·is·

máxima chutada Por Sadinha.
a go de c�ntagtal1�e. O po' te nota da rebeldia e mos

Além do mais, inverteu mui- vo, a torCIda - esta :mes- traram aos eSport;istas,' ca
tas faltas, em preju'zo de am- ma torcida que i,e inflama tUl'Ínenr3e, um proeedimen-
bos os lados. Equipes: le entusiasmo uas vitórias to de verdadeiro mercenu-

23,0 R, 1.: - Haroldo, Curt of lad d'" J f b 'I
(Ottomar) e Ottomar (Pinhei-

c S re ca a lIas' e1'1'O- rIOs (,0. utc (}, .vandallo'5

!',); Lácio, Marangona e Vir- �as - esteve presente, diso cf!) es}!()rte, ProV\a\l'um f!1.ie
gilio:_ Jací, Osmar, Chico, I\Ibx ciplinada, nervósa e riso- a eUuusa póde ser suada ou
e Albano.

'

} t' 1
-

II PALMEIRAS' J D"
n Ia, a e a tas horas para uno, {ependelldo.. do ritmo

.
- llca, � -? • • '- d'

Lucas e Simão; Rubiens,' Wu- naa peraem a l,atIsfaçao de e 'o tmir das "pratas".

I ;'I'g�S e Dar�í; J,::>nas, �ópes. ver a chegada dos seus ido- E acabrun,hados, fica

I '�l.tm'?,; JY!:al'zl�,Il_? e ��adlllhr, .. los,
•

Outras homenagens, mos lamentando aquele ve-
"

. ,

scgunaJll-se dias depois, lhissimo -axioma, usarlOi pe-
conSumando-se na noite de los atIetl'!, dás olimpiadas
25, noite de Natal, com um he1el:icas. Pódem ter () cor

programa, adl'cde prepara" po sao, mas a lncute, que
do, vasto e val'iudo, COlltan- nos perdôem, está enferma.
do de um baile oferecido .. OVARIE

i '''''M�terB'ida'de''''''E;s�Bfr'K�'e'�ierWW!
=- JARDIM BLUMENAU �
-

=

-
-

- SERVIÇO RAPIDO - :: f'A.ltT08 - PARTO SEM DOR' §
ª - COMPLICAÇõES -=-GRAVU>EZ ii; =

Aceita consertos oe con:f.ec- = SERViÇOS l'RE'-NA""AL ':

ções dle jo�as. -

CO"'SU
- L -

: ... LTAS ME'DICAS DIA'.KIAS
::

I
=

- • - u nORAS :3

I"lovas fe Iicifàc'ü'es'""""'"""'",'mIII"''''"""'''''imé'rica'
;

I Consoante divulgamos na dial mensage

ao C. N.
,d'

_

d t f
" m, queIra re- AO'l>�dec'd

I
(., Iça0 e erça- e1ra, va- ceber nossas caloros�s f 1'-

",

_

b-" 1 o sua congratu-
rIOs telegramas de felicita- citacões pela' ,o.f'

e 1 laço'as. Senti-me. orgulhoso
-

b C
• magl1l Ica e e rad' t d

I
ç?,es rec� �u o lube Náu- destacada atuação cuml)ri-

.

um e urante. irradia-
tIco AmerlCa, pelo brilho da valorosos atletas am'eri.

C;ãü campeonato remó l'efe
da ped'orm�n_ce de sU,as I canos, que muito contribui-

rencia seu respeito v'erda

duas guarnlçoes, no RIO ram conquista t't I V.
cieiro amigo que ampara e

d· 17
._

,
I 1 U o Ice- 'estimul t ltla ,por ocaSIaO do Cam-

[campeão Brasileir R
a espor 'e u rapas-

peonato Brasileiro 'de Re- para nosso E t d
o ema, sando toda nossa admira-

mo
s a o e que ção e gratidão.

•

• _

I eSperavam bmn nome es- R
,

Demos abaIXO a relaçao

I portivo Santa Catari�a
. . eunião Diretores Amé-

oestes telegramas, bem cr.- Ab
. rica solicitarei proposta

:!nO o agrad€'f'imento do raças . conselho deliberativo 1ns-
clube do. alto da Rua XV .

Roberto Mueller' - Pre-' crever amigo, sócio hono
aGS cumprimentos enviados

sldente Clube Náutico Ria- ! .rario benemérito."
pela Ministro Luiz Gallo.t-

chuelo.
._

II Abraços
li e o. Deputado Vander1cy Seba�hao Cruz S�bastião Cruz.
.Tunior Preslde?�e Clube Náuti- V,tmderley Junior

Seb;l�tjáo Cruz co, Am�rIca Câmara dos Deputados
Blum�l13.U

' Dlretona TABAJARA Rio
, Congratulacões bela COn .. T�N,IS CLUBE meu inter- Nosscs agradeehnent,os
quista rebf_; cãtadnens ..�

pa-l
med}� apresenta valoroso suaS felicitações fei�o nos:

::-a qual va:orosaJYIew(" CI;O' �menca parabens expres- sos atletas Campeonato
tribuir:un atléta:; Arnériea. Slva l=!erformance obtida es- Brasileiro de Remo. Todo

Abra'>s Luiz Ga.Hotti fo1'çaaos e.sportistas' Cam- catarinense orgulha-se ra

Clubé N<�utico A�nérica peo�lato Brasileiro Remo,' paziada barriga verde eon

BiuI.IE:'ll&U prOJetando assim Blume- quis ta brilhante Vice Cam
.. Quer1 �1?licitar esso LlU- n_au esportivo cenário na- peonato. Mani:festação n08-

be pelo Ê��to dos s,l:>t!q v;,_-
ClOnaI. .�,".j".:!. •

sa a:lta ': represimtação esfé-
101'osos co�npanhelros sua' Abraços � r� federal grandes despor�
brilhan�� classific'lcãú ['1)_ �ugusto RelChow - Pre- tlstas como V. Excía, Mi-

operam\o conquiia Vice- ,'adente.
.

nistro Luiz Gallotti e ou-

Campf'fE ..�.to Brasileiro R,�- Clube Náutico 'América tros nos oferece garantia
m(\ Sa!1to Càtarin� Turmn AlT,ericana sente- que nosso '€sforco está seu-

Dessa vitÓria t..,dos nós s� orgulhosa ter corre�pon- 'do observ_a�ü e" que quan-

(,rgulh�mús. I
dldo ,rlenamente confIança do necessarlO podemos con-

Wanderley Junior I
deposItada mundo esportí- tal' apoio defesa nossos in-

Presidente Clube 'Náuti- vo �lum.eJ1auense, ag�'a,de- teresses sendo isto estímu

CO América "c:nao telegrama febcItaj- lo nossaS realizaçõ'es para
Parabens grandioso feito çoes. conquista laureis. Sauda-

rapaziada blumenauense. A ,t,:rma Vi�e Campeões. ções.
. Eurico Hosteruo � Pre- M.U11stro LUIZ Gallotti Sebastiã O Crzu
sidente FASE Visconde de CaJ::>o Frio Sobastjão Crt�Z: � �

Sebastião Cruz Rio p.resTàerite América �

Presidente América ?:l"IIUlIlllllllillllllllllllllllllllllllllilllUlllllllllilllm!III!lInllliinmtlm�
Meus parabens exten.si- :: ... S

vos familia americana bri- ªD' A 1: b d
ª

lhante feíto remadores. Es-ê.·
.

ii
se Clube elevando bem "IM 5 r" ..'. a r a a

!?t1�i�!��i:'N��:�� II Au:enterl uran�e o I
co América I ª mes de JaneIro. ª
Agradecendo vossa cor- ! ijmuiimimillilimiiiiilillililmmHmíílillilillimliilílHiiliiiimiiiimii�

Proporcione mais comodidade
ao seu laf

Procüre uma Loja que lhe possa'óferecétfildàs as vantagens
,póbiveis para que iüa,�asa fen�a: mais com,ódidâ,de . 8. ' co�fórlo'
Co,mpre . artigos de 'II f;Ud��es, pa�a' o Lár, da� melhonls\.marcas pe ..

I�s. menóJ'és preçose'nãs'trielHores dnidiçoel7d� pagaménlo. (o�..

prâs assim que lhe'dâriio alegriã.· e·prazer você, $õmenle pódérá
z = filerém c �

Hermês Macec/o S.A.
Seu, !ilho !lorre e brlncà t dia. todú,;, e. (1 llojtlO, qlla:l.dl' 9
"eaDif<çO é grailde, êla repous.. 6 dorllJ(). Mas, 'luar na, !inras
em que êle brinca, quer nM hora. em que ê�e dorm..,

l2lilbal'<!B �dG pequenos inimigos de sua sa(1Je, trabaUlam .ilan

elosamenfe... São os 'vérmeB, que gempre - momentu

..nós:' momento - movimentllm·se Jlllra tirar de. seu orga
aiamo o alimento que deveria dar.lbe mais fôrça e IIniulo.
r�abe Il você, que é 811,.. mãe e " esclarecida, d�refidê,lo,
Llvre.o dos nrmes, r'ando·lhe peOR DE CA(lAU ,XA.
VIER _ Itm vermilugo 'de ação moderada que aeve

..r tomado por lôdas ..B crian<:Rll em idade escolur,

,
.

�úia firma mantém v�,�iáaí5simo,éslóque de Maqüiná�, �é ,Costura, .

EntéradeirasL Batede�r�$,· Liqídd.ficadores, Colch(jes de �claf Lam
padários, Faqueiros, 'R,ádios, Máquinas de I�YAtróúpa e ,máis uma

infinidade de artigos ao LarJ os.quais proporcionario ,alegria e

encantamento a seus fammares�, i

"tOla Q'IU1"0 que Q g
,

LICOR DE CACAU XAV lER

Vá sem demora pteencher 'Sua ficha c,adastfâí\,e es.co!ha des

de já a utilidade que irá proporcionar'. bem estar ao seu tar.
LICOR DE CACAU XAVIER
• e .,.rmffu!lo de confiança da ma. br".U .. lr.. 1

DistribUidores
.

'

......

,�
vendaI

"12 ·e Blumtmau

7

',' Não requer o cansativo trabalho de boni:jjâr ma
nualmente. Mortífero para os insetos � não tóxico

,

:tiara ·os homens e animais,. Expele densa fumaça,

.que se' deposita nas paredes e no assoalho. deixan

do uma pelíc\lla invisível que mata os ins�tos, ao
, 'menor contato. Gammexane expaIide-se por 'todos

!.;::;;;�;;.:;�' dan�o�:�'®Distribuidor.;
.

Antônio Cendido' de Figluiir.tdo
. .,.
..

Ruq 15 de No'vembro, 1434 - Caixa Postar, 19
BtuMENAU - Sta, Catarina

- ......_1:
. . ',' �
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�;' '(;,

"
'
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CampãiilhâUllpi6�ieV3nlamenlO toráxico I DeSBSa�R infereue em T�I� e

dos opera' fl·OS ",lIIndlillcal.sados locais I ltu�9ran�a, em l,orno �as ,elel�oes, Sob o Influxo vertlg'noso dedor dcs blumenauenses. assim esta cidade de um aero«:

.. U I I de progresso sempre crescen-I O nível de progresso e de; porto qu�,venha corresPonder
te esta cidade vem se agtgan, ! senvotv'mento da cidade, de às exlgenctas economicas não

coesa, devendo repetir o SEoU ta�do através eros trabalh.)!; há muito, vem reclamando a só dc.s setores comercaín ,é
ult.mo e sensacíonal triunfo, eonstrutívoa e ;patriÓtico dos I solução do l;>l'c?lema do trans, industri:iis dé. Blu�e?flU, mas
Entretanto, dizem .que em seus filh:.ls, que não tem es- porte aeroviârlo, o que se pc- tambem aos ImpelatIvos de

Taió 'a cn'sa está preta e que morecido no prcoóslto de ele- derá 'c':nstatar com o intenso, ordem particular da populã- ,

o PSD retornará ao poder, var o conceito e, as tradições movimento de passàgeiros que! ção, que terá assim um meio
estand: !:"L& dirigentes reali- de civismo {:lj. seu povo «- da diariamente demandam o pOl'- t de transporte ao seu alcance'
zand., demarchee no sentido sua terra. ti) d;:= Itajuí. onde tomam os! se mter que percorrer longo
duma aliança com outras fac- Blumenau.v .negavelmentc, (aviões de escala. Ressente-de I trajé�g rodiviário para tomar

ções politicas. I
se constíuí como modelo de - - -

-:-
- - - - '_ o aVia0,

Enquanto tal acontece em cidade moderna e d'e intensa Fraqueza � Geral
,

"

Rio do Sul continuamos' nu- agitação, cutos setores de a- VINHO CREOSO'i'ADO Doe k-ng� �ata, "yeln'--o go-
ma antentlca calmaria, se en, tívídade permite mavaliar das Sll • vcrno ml,wlclpal_ se .ntenessars,

tendendo da melhor maneira possibilidades economícas que Vell'A, do na 7onstruç�? de � ae-

possível, gregos e troian.rs. oferece o trabalho empreen- reporto, tendo ja �e cogltB:do
----.- do local para esse fim. A prm,

---'---'-'------------'--------.;,_---------"----------.... cipio sugeriu-se a construção
aniversário "1 23.0 Ra I.. no morro do Aipim, cujo pla- ,

<Zomemorada condinnamente a data numall�{�:!!;'�:�� tl.ci�iE
:::J

I
vem' de ,v.:::ltar suas vistas Pa-

,

C O n9 r � ç- m en t o c ,'.v',·co ml·ll"t'�, A��d�O��jo�it�I:!-�ne: ;;f����""
U a '

."
'

g cem cond1�ões favora'::.eis pa-
'

, ,

,

I
ra a refenda eonstrução, tel1-

----'------------
'

, do 'o Aéro Clube de Blume-.
unidade, á ru:: Amoznnos, houve sentá lo neste almoço de

COrdiali-1
menta para o Município de Blu- nau já apoiado ,':s pianos su�,

um de<file milit::r e ás, 13 dade, em que é comemorado mais mcnau, uma. vez .que v6ssa. ortenta- gerid?sp�la Pr:fe;i�ur�. Ao qúe
conforme notjcíatnos, teve lugar um aniversario dle :fundação- do nos ção, 'que entre nos se maníresta no tudo indica; a ínícíattva a res-'
.na sédie social do Gr",mio I!�sportL so glorioso 23.0 Regimento de 'In- fáto concreto do mais perfeito es I peito. deve ser submetida ao
vo Olimpico, a ChUIT1SCadn que o fantaria, tão bem comandado por pirita de cooperação e colaboração, Departamento de Aéronautíca'
comando do 23:J R. t ofe{"�ceu ás esta figura de militar ilustre 'e a_ com 2S !!.utoridades civis; - sentido, Civil, estando o prefeito Her
autoridades civi�, imprensa e· repre- migo, qu� é o Cél. Mario Ribeiro de colaboração êste. que é carate_ cílio Deeke interessado" .�tn
santentes dE'_q class�s' conservadora". dos ,San�s" cOdjuvado p,r uma ristico de uma cultura, cujo concretizar, esse kmvavel e
Essa fésta de cOnfraterni,zaçao ci- pleiade de ofici2is, que perfeita- fundamental, é. sincerament.e util empreendimento, que vi."
vico-militar, teve' o comparecimen- mente edaptados ao nosso m'eio sãa Wica,' a idéia da ciâade. rá, s,:::bremodo, beneficiar ,gl'an
to, além da oficialidade do 23.0 por certo culturas e personalidades O exercito e como qu!;> o 'organis- demente as classes conserVa,,:
R. L e suas exmas. senhoras, do que exercem uma profunda influ- mo muscular de uma nação. Está doras ,do mun�eipio. Com �'l
sr. Comandante, Coronel Mario Ri- encia educadora e cultural no am- nele a sua força deiecisiva e ofen- construção do aeroporto nésta'
beiro do: Santos. vereador Ger- biente onde estão vivendo. siva, obedecendo á úma regra ilID.- cidade,' abrir-se.ãa nov.as' pé.. "

hard Néufert, representante do sr. Provarei, Ci::!sicumbir-me da mis· cipnal, que é a disciplina sempre 'rspectivas de progresso fé) t;le:.,',
Prefeito M�ici,pal, dlrs. "MilrlCUto são!! mim conferida pelo snr. Pre- vigilante. Numa nação. ha o povo senvolvimento para Blume-:,:
Medeiros e ,Ary de Oliveiras. res· feito Municipal para dizer*vos, que- trabalha e o povo que vigia.• nau .cuj;:. empreeIldimerítd 'dá.-,'
pectivamente Juizes de,Direito das senhores"ól'iciais do 23.0 R.L, o ao p:lSSO que aquele pelo esforço rá nOV:1 impulso iI sua vitL1'·e�'
] ,á e 2.n Varas de Blumellau. Ri- quanto tem sido util võsso Regi. (ConcluI na 2... pág.....0'$ Ol

beiro' de Carvalho, Promotor da

2.a Val'a, Federico Carlos Allende'
presidente da Assochção Comercial
e Industrial de Blumenau, repre.'
sentando as classes produtoras, re
presentantes da imprensa e outras

personalidndés ele evidénte

que na sociedade local.

NHADO o GOVERNO MUNICI
ONSTRUÇAO DE UM AEROPORTO

','

'Atendendo ao convite que I do municipal do SESI, nés
O SESI dírígíu ás classes ta cidade, ampla explanação
patronais e presidentes dos sobre a necessidade de se

sindicatos operários désta ampliar Os serviços de assis

cidade, realizou-ss ante-on- teneía social aos trabalha
tem, ás 20 horas, na séde da dores locais, mórmente no

Associação Comercial e In- que se relaciona á assisten
dústrial de Blumenau, uma cia sanitária.
reunião para tratar de as- Ressaltou o delegado do
suntos diretamente ligados SESI os beneficios que o le
á assistencia social aos tra- vantamento toráxíco pode
balhadores sindicalizados. I rá trazer á classe trabalha
Com a presença de grande dora désüa cidade, tratan
numero de representantes do-se como se trata de um

das classes produtoras e 0- recurso uíentífíco para pre
perarios, iniciou o delega- venír os males da péste

�

branca, que tantas vidas RIO DO SUL, 23 (Do Cor

vem dizimando no país. A respondente) - Nos vizlnhos
nrunícip os de Taió e Ituporan,propósito, informou o pro- ga, serão réalízadas, no trans,

pósito do SESI de trazer 'a correr d.; mês de maio. as a

esta cidade um earro-ambu nunciadas e121çõPS numicípais,
latório 'equipado com apa-

'

?� mai.s. div�rsQs parados
.

I
pOlItICaS ja €stao cm at.'. da-

relho de RalOS X, perten- des com o objetivo de gran-
centes á Delegacia do SESI gear o apoio do povo de Talo
em FIcrtanopolts com o e Ituporanga.

, .

'

Segundo observações co ...

objetivo de efetuar o Ievan- lhidas pela reportagem, em

tamento toráxíco dos operá Ituporanga a UDN está mais
rios doe Blumenau, cuja ini
ciativa louvavel e util mui
to contribuirá para uma

campanha preventiva de e

levado alcance social. Ex
tendeu-se ainda "O delegado
local do SESI sobre as fina
lidades benéficas dessa cam

panha, esclarecendo as clas
ses. trabalhadoras em torno
do assunto, bem como sa

lientou a necessidade do
Serviço Social da Indústria
contar com uma assísten
cia social á altura dos seus

R10, 23 (Mer íd.ioru...I) - ° sr. de do Sul, 2,500 sacos de sementes

(Conclui Il� 2,a p>igina letl·a I)

Fe�ta deIntensificado o plantio de
trigo em Santa Catarina

de trigo ··colonia", cujo rendimen
to ultrapassou a expectativa gc-

Constituiu acontedme:\to de ele
vada expressão cívica � social, n

pasagern ontem, do -l5 J> f'nlve"'7S:!l"io
de fundação do 23.0 R�gi'llen�o êe
Infantaria, sediada nésra cidade.

José Soares Bradão Filhi. inspetor
reg'10ua1 do Serviço de Expansão
do Trigo em Santa Catarina, infor-

Comemorando
ral. pela manhã, no

me, que O plantio de trigo nos rnu

nícipios do Oeste catarinense está

rij eútusb.smo. em virtud'e das com

r>"llsudoras colbeitas do ano passa

.do. Nova., terras são preparadas pa
ri). " cultura do cereal, e a Inspeto
ria do S.E.T. vem recebendo in-

Quase linchado o criminoso
após balear· o negociante

sendo procurado«Babóu» está

S"",h1 executado com extraordiná-

,

À
ii

�. �
'",."J

I",·'t��. �,.
.,

I

....
w" '.'

�
""

f
,

,

sistemes pedidos de sementes para

:piantio.
j..;,\ região de Chapecó, que se

d""lacou por elevn.do indice de ren

.1im.onto jamais observado ni Esta
'10 e OllÓ:? a producão alc!l.nçou 42
., 43 sacos por um semeado, faz-se

Entre o carvoeir'J Ademar

I
nitenciaria do Estado, ond'e dil'igiu-se á habitação de A

intell?O plantio nos distrito de Fa-' Barroso d,e Freitas, de 38 a- cmupriu pena. I demar, mandando chama_lo

dúnal dos Guedes, Santa Laura nrs, morador na Travessa 12, "B,lbau", por sua vez, tam- (por mu conhecido.
Harra Gr�.nde e outros.

.

���h��l:�le�� n�R���� �a l:Sé fi ���iaé ;��:;� g: �����r�Q� i jg!t;ann�o��oa:a�_����a!�l an:
Em Concordia, .Jjaçao:!. Videira I Cipriano dá Paz, de 28 anos, que ver:l atemorizando os m.::)- tigo desafeto, o carvoeiro foi

t;: Caçador, o interesse pelo trigo I sem profissã.3 e m'Jrador na radares de vários morros nos ao seu encontro· Na travessa o agápe transcorreu num verda_
não é menor. Por isso a Inspetoria I Travessa Daniel. 176, tambem

I
ba'rros de Fonseca, Engenho- 4, existente, ' defrontando-si;! deiro clima de congraçamento ci

Regional está providenciando a

a_'1
naquele bairro, existia uma an ea e da Vila Ipiranga. com. Adc:mar, Cipr�an,3 alve- vil-militar, tendo o Aspirante Fon-

qulsição de sementes limpas, sele· tiga rival"dade, que os torna- Sabedor da inimizade entre j'::JlI-O com quatro tiJ;'os, pros- toura, em rápIdas palavras. em no-

eionadas e classificadas para aten- ram inimigos mortais. Ad,emar e Cipriano, "Babau" I trando-o gravemente ferido. me do comando, agradecido a pre-
UH aos pedidos Ó� pl:miadores, Cipriano, desocupado, uUi- J

procurou tirar partidó da si� Praticado o crime, Cipriano sença das autori,jade» e demais . RIO, 23 (Mer·d.) _ Afonso
qiIe desejam s�mentes imunizadas mam.:mte aliou-se ao desordei-I tüação, instigand,) Cíprian'l a fugiu, t�ntregando antes o re- "ollvida(�'as presentes, Em seguida, Curi" pl'opr;etario de um ca
eoutra o gorgulho e d€ peso <'Spl'- 1"0 Sebastião da Silva, vulgo I erminar seudesafeto, empres- vJlver a "Babau", que se en- em nome do sr, Prefeito Hercilio fé lla rua J",l.Juára. em'Rical'í'ifico 5llpe;ior, a 7fl,

• . "Ba�<:u", autor «;le vark.s ho-

\
Lmdo-llle para isso, um revol- c,ntrava lias imedia{,;õ�s. e que Deeke, llQOU da palavra o vereador do d,,: Albuquerque, dizendo-

Para ,a�enCl€r aos lrlhcul�.ort's In CldJ03 e tentativas de agres- ver. lambem tl'at<:u de fuglr, C,erhard Neufert, (lne p)."cmunciou se cc.mpadre do depuÚtd:J Te-
rie S::nta Catarina, o Ministério da são n" capital flumiuf:nse, e CIL.i\.DA CANGRENTA P;rseguido por populares, a seguinte oração: 'fiaria Cavalcanti, disso se'pre-"cgrii'uUura adquiriu no Rio Gran- qut', há tf'1UPOS, deixou :l pp- ' Ontem, á tarde, Cipriano CiPriano hom�siou-se na casa Senbor Coronel Marli:> Reheiro valece p:lra ser {) "valentão"
______________________________'-- �_!3 da ma Tme�e O�rb.re� riM �n�� DD. �mm�n� � da �wt$�, �ndo �e�o e

f sideI�te do sr. Durval Pereira 2:1.0 R. lnf::ntaria.
'

vezeiro r:m agredir cidadãos
I dp. Melo. Senhores oficiais e demais auto- pacatos. E o mais grave de tu.,

QUASE LINCHADO rirlàdes do, é qu.:. ele faz o que b-::m
Não podendo escapar dali, Meus �enhores, ' entende e a porcia, ao que tu-

pelo :fato da casa estar cerca. Incumbido pelo sr. Prefeito Mu- do indica, é impotente para
rContinua na 2,a pág. letra li', nicipal. Hercilio Deeke, de repre- detê-lo· ",

Extradliiiilça�o para a ����:�t�;;���%��:�l!a�i:�l�
I
bem comerclante (rua Grama
ne. 225), desavença esta eau-

I
A. II1II I sad'a pelo fechamento de um

a Om ICa reg�stro ?água que abastece a

re"Hdcncla de ambos. Desde
então, Curi passou a olhar o

\-utro cerno inimÍg:o, aguar-

O ju:z Mati.r.ez Rojas pediu dando uma .oPortunidade para

G d·� t cl d T um desforço.
'

ao ?V'!!'JJO o J!;S:J o e a- A VINGANCA
mau.llp:15. qu'� mvogul:' a order;t Esta veio n dia 15 ultimo.de hberc.:fd;;: ;:'I;;. i'l�. Alvarad;> I Seriam cerca adas 22 horas,Cle Tess�d'1! c:r.ped da pelQ. dl- I quando AI"ídes d"r'g' do oret-r d cato "r� de TamPlco � -, 1 1 ln

- o ,," '- -
,

,

I c mlnhão de r e chapa,Fernando Terrone". a ca n,
,

Em sua petição, o juiz de- 60-24-02. de sua propriedade,
clara: "Há sufieient.es pr{)vas

ao man0�ra-.lo pa!a entra� na

de que esta mulher matou seu garage, c_ntlgua a sua res.den

esposo, Alfonso Tessada, com

II nitrato de uranio para herdar

parti-Cl·'pa�a"""o n o C lme �ir::�'1!�I�����:!������.�r��:
"'$' centa ·que a r�vogaçã,:) da or-

dem de T�rrones será Q pri-
·

B T e 1- xe 1- ..,... a
meiro naS30 oara inkiar o pro

m a J o r o I g e s �
. ��g:ia��al êontra a assass'na

Tessada faleceu nesta cap�-

O assaSS-.DI·O do engenh'e-Ir., em IIraguar.' .al emconsequencia de uma

U
-

enfermidade misterios,a há tres

."RAGUARI, M' "3 M
. r S

.

esta' el11 con- po's assassinarem· o engenheiro na anos� e,nquanto se .encontrasvaa� mas, � l erLO'IO- -" endo aS"lm, o ser\'içi será consequentemente, d f· I
diantou·' I rua Raul Soares. Na ocasião, se- e erias C_0m �ua esposa.. -

nal) - Ainda repercutem aqui. 33 completo", ·1,m

I
tacto com a reportagem. a

t'
_

do bel Tessacra, fIlha do extmt.:)ultim8s diligencias empreendida,; I PRISAo PREVENTIVA' nos que já está pronta a pe Iça0 gun um dos criminosos, o ma-
..

t
. .

pelo. delegada .Be.nto Romeiro e Tendo o. dzlegado, _Bento Romei- que dirigirá à a,utori.dv..de judiciá- jor Mauro declarou nada ter com por seu prImeIro. mll rimamo,
-

o cI'I'me e qu� se entendessem com' comel}:.lu a suspeitar quandosnb-mspetor DJamr Trnza, e que ro, �equ�r1do pnsao

preventiva, ria
de Araguan, sollc.tandl:J tam- -

1 d
I·esultaram no esclarecim�nto do para ,Eurico Roc.rigues, Arlindo bem a prisão preventiva para o Eurico :aodrigue5, vulgo "LiCO",'

• rec amou. 01 cpr;yo e. seu pa;
.

d G d· POI'S est,o e' que sabI'a o que estava. p.ara enVla- o(a TomplCo e fOI:lssassinio do 51". Francisco e As, omes, Seb�stião Noronha e o major Mauro Borges Teixeira, 1- -

f d d ..

siso Como <"diantamos. EUl'ico Ro_ dentista João li,aac N::to. :fomos retor da Estrada de Ferro Goiás. se passando. Adiantou, ainda, o sr.' ln Çlrma a. e' ,que, c,_mo a� ar

dl'igue�, cluófe da secção de \'igi- informados de que o pedido' fora Acrescentou o delegada que o pe- Bento Romeiro que o major dire- t�nas e velas d� morto hav1am

lancia dn Estrada de Ferro de deferido. Os acusados continuam dido se oase�ria nas afirmações tor da ferrovia não poderia silen-! flcado e?dUreCldas P?r ull!a
Gaiás acabou confe.."ISando haver preso>,. enquanto a policia desen- dos três implicados, feitas no de- ciar ante um fato· tão grave. Como I substa�cla d�s<:o()n�ec!da, nao

plan.?]aCio a morte do engenheiro, \'01 ... (' diljgencias complementares poimento. de que levaram o fato militar, deveria prender ou denuIl_ se !lOdla dar lnJeçoes de forma

s�guindo-se, ligo npós, a prisão dos TA:lIBEM O MAJOR
'

ao conhecimento daquele oficial ciar os assassinos, tão logo foi por ('
para co�serfv�r.ohcada�er. ,

guardas Scbastião Gonçalves Noro- O dIa d B t R
. . . t a estes, informado do crime. T�ssa a �l]n uma o aql;lle eoa o en o omeiro, que superiOr do ExerCIto, momen os -

Tendo o delegado Bento Ro� porem sua f.ilha Isabel contr-nha e Arlindo Gomes, que traba- -

lha,'am sob as ordens de "Lico",
- - -

-
- - - - - - - - - - --

- - - - -

meiro viajado repentinamente, pa- nu�u sU?peItand,) cada, vez

Apumu-�e que Sebastião foi quem r'l Uberlandia, não nos foi possi- mms, ate que :fez ex�mlI�ar o

"lvejou a vitima, ao passo que Eu- vel apurar devidamente, se a, pe- corp.o e contratou c7i�ntI'!t\as
t·i.:-o Rodrigues di!'igia o "Stude- ( O N S T R U T O R A (I V TAS L T D A. ti"iio solicit�md(l aquela medida meXICanoS p.;lra que !'lxammas
bucker". pertencent<! ao dentista c;nh'a o major Mauro Borges te- sef!l os restos mor�a,lS de seu,
João Ismlc Neto. envolvido. tam- Vê ingresso em Juizo. ,Podemo" a- J paI.. Um de�es, o fls co de fa-

��M�&�. ��eto-�M���-����S-Sq�PM fu=� 8�ti����maJ����clM�����'�I•••••�•••••••••�•••••��••�•••R.�.��.��.�•.���Es'rAvA INFORMADO preparada. tanto que !t autorida- (Conclue na 2.a página. letra K)
para fUl\(lac.ões - Fundações de esialC2., 'T)i:'p-ulOldadas

Segundo as del'lnrações de Se- - I' de nos .(.'xihiu H se((unda via.

t:astLlo N.,ronha e Arlindo Gomes,
- Perfuração .. Ínsíalaçãfl de l1OÇ05. nBPos DUnAN'l'Ji! nuAs nORAS

\Jo iogo foi cometido o brubl ho- Tendo o major Mauro Borges
n',ieldin, dirigiram,se .:les, junta, Respnn::avek técnicos: Renato Ribeiro Car.lo!'>o Eng. Tl'ixeira ehe��,dG " AraHll�rí, na

rrl�rite eom Eurico RoCiriglle:;, pa-' iarde de ont€nl, r;.cebeu inthna. ...
Ta O patio da Estrad2. ãe Ferro ç[;o para prcstar dep(,[u1l"nt" no

Coi.i'l, Informaram !lessoalmente, CiviÍ (* \.Valnly Bit ..ncíJuí"t, Arquiteto. inquérito em t,Gruo o:, morte do

tiO major MaUl"O Eorges Teix"'irs, engenheiro. quando foi interpelado
cti;:;;.wr d:l ferrovia, .obrc o cri- -J':,;;;;PR,-I'I'tO-tCIO,' R -tl- '-,' -L ')ft � -I q -1'TAJ- "'1' sobre as declarações dos tre� guar-

.,:n.., � na ('reI lO nz, •• 11 • ·�a a <. � , J-s. '

ifi? o ofici�] repeHu-o�. di7.en>ií)�
'\ ",

�

•
< if'� "* #: 1}' .. -.ç ,.

_ das da ferrovia já detidos e que
- - uEu n�d:"l t::nho ::. vi:r ccun ls�

:';".,' ..
'

.' 0,',., �� ú1e-n('"iongm o seu nome. Apuramo:;
.

5-'•• Entendam-se eom. "Lico'·. SE'DE: Rua Felipe Schmidt nr. 18 - Florlano}1olis. que o diret,?r da Estrada de Fer.

,\l�gam os dois guardas que .'\1'- ro Goiás, em depoimento que !lu.

lindo estava en('arregado de atirar Fia]' LP -.- _ 17 2 ,. iIIiiIiO (Conelue na 2.a pa�ln", ,letra 81

ela, deparou com Afonso que,
armado de um cano de borra
cha. atacou-o· Nessa momen'

to, ii sra, Irene Xaxier, da, Sil
va. foi em socorro do marido
sendéJ tambem agl'edida, Fluta,
apesar de caida, conseguill a
trapalhar o llgress")r, impedin
do que seu,marido recebesse
novos gol!lcs. Enquanto iSS,l,
o m6krisiu de·xou o 'valente
e' veio em s,}corro da esposa. ,

Afonso, mostrando-se de ins
Unto perverso, sacou de uma

'·D E l\'I A G"
COM LAMINA HIDRAULICA

DE 85 A 130 HP
PARl\. ENTREGA IMEDIATA

QUELXO F1XO

TRATORES PAR A TERRAPLANAGEM

MAqUINAS E TRATORES DIESEL

III

assassina

N�RM.STDLTZ
CIDADE DO MEXICO, 22

(UP) - O juiz federal, Sal-

I
vadoI' Martinez Rojas, iniciou
os tramites de extrad'ção con

tra a sra. Lucina Alvarado de
Tessada, à qual se acusa d�

I
haVer assassinado a seu espo
so, o milionario Alfon&� Tes
sada, c:;m llmll substancia ra_

di,:)ativa.

Na Igreja Matr:z do Aposto�
10 São Paulo, foi levado, on

tem, á pia batisrhlil, o menino
Sergio Rubens Theiss, filhi
nho dél sr. veread·-::r Chiristia-

..
...
..

,

-" HAMBURGO

REPRESENTANTE CARLOS UBIRATAN JATAHY _ Rua 15 de Novembro, 828
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I Dr. T h i I o H ü h n e n
:iímpossibilitado de despedir-se pessoalmente, dada a:l

I�Obrigatoriedade
de circunstâncias, vem, por meio dês-l!toe, empenhar 'a mais sincera e permanente gratidão \�

aos seus amigos e clientes com a distinção de suas h
preferências, " �!il Rio de Janeiro: - Consultoria: Rua'México, 11,�i

;grupo 1701.-.
.

, �
I Residência: Rua Visconde de Pirajá, 565, apto.�!
�802, Ipanema, D. F. , ��
.�������i�����j�����������������!io��'�����if���·

TRITORES

BELOS f-DEMAfS

AFECCOU DO

ACUSADO, O "PRACA"
,

,

DE TER COOPERADO
COM O INIMIGO SENHORES

A U'R I C lJ L T O R E IS
WASHINGTON,23 (UP)

O cabo Edwart Dickson, pr'_
slon?ir,o de guerra .nol"te-ame_
ricano que h:Jvia !lrefericl'o fi
car c:m os comunistas, mas

depois mudou' de idéia, talvez
seja julgado pela corte mar'

cial sob acusação de cooperar
cem o inim:go, Iss-o foi o '.:lU€'
se revelon, ao ser anunciado
qUe Dicks,:,n foi posto �ob
custodioa no hospital militar,
onde fora se tratar· O ex-pra.
ça, que acaba de se casar, foi
acusado ôntem à noite de vio
lar disposit'vos militares,

CQ:'I
operar direta e indiretamento?
com o inimigo e !l1'ocm'sr trn
tament:. favorável em prejui_
JW dos outros prisioneiros. Con

1Unuará detidoQ, até que Se de-
c'da se deve ser julgado, •__•••iiiIiiiiliiiiiiil__�iIiiiiili. iIi'I

'Acabamos de receber no

va remessa d€'Gtes afa
mados Tratores

.

Cana
denses �'adquira agora
o vosso trator pelo novo
plano de vendas a presta-

rle cnr.abina contr� o en'5enheiro
F rancisco de As.,is. Entretanto, já
dpntro do alltmnovel, e quane!} o

J1i?Sl'UO al&."*ant_:.av!l o Ingnr enl que
L prosbr o engen!wiro, Eurico
(lderminou a Sebastião que pegas
�f> � cn.rabina e jfize�se o servi�o '1

•

Pil!' outro lado, Arlíl1l10 revelou

que, certo dia, Eurico Rodrigues
n procurou, dizendo qUé: Seba�ti50
Nuronha havia chegado de Cata

,Una, acrescentando:
- "Chegou o homem que é bom

no gaiilho e tem tiro seguro",
ReSllont;leu Eurico:

ções.
Solicitem-nos

'monstração sem

misso.

uma deG
compro-

""""" COMERCIAL
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