
elitrica Jo salto rJo Estreito
.iUO, :1Il (M"€rld,) -'o p:i'&

�m"nte da RepúblIca, assinou
"careto< .t)úliGrgamJo .

ao
.

]j:s�
ôo de Santli .Clltarlna:, eonees.
são para. o aproveltamenta da
energ.Ià lÍidra.ulica do, salto
do 'Estreitó, no ·rio· Urugua.i,.
situado. 2ll quilométros li ju
sallte da f{)z·

.

111;1 ri,} Peixe,
fi" limite. entre aquele Esta
do e Q do Rio Grande do Sul.
O aproveitamento' destinat.,e
à., PI'Q,túl.'-iio; .tisuSmissão, di,;
trlhUI!)áq Í!. eomérCl.., fie ener-
ela. ÉJ�trlea dent<!l

.

I �m �olíliCD ilU31 30S outros
.�� •..

BLU:M:ENAU. (Santa Catarln�) - DOMINGO, 31 de Janeiro d� 1954 W-lJMERO 386

Anstregesllo de Atllayde
OS POLITICOS qUe desc- do doutor .Tanio'! Aos seus

[am 3J,lOiar; a candidatura do msreeímentos pessoais? A um

doutor Jamo ao governo de pnderíd eleitoral ligad'o à sua
São Paulo, Icuvando-se em peSSOl1, por tal forma que pa
seu triunfo el�itoral do ano ra onde êle se dirigir, a maio.
passado, talvez venham a ar., ria do eleitorado se dirigirá
repender.se do gesto d,,-" mat também como um rebanho
dsfarçada esperteza. silencioso e dócil?
A que .se deveu a; vitoria

o. M E N S A 6 E I R. O S E l V A S -

----�-�-

I opiniãu de médicas numa '«enquêlen de O JORNaL
RIO, 30 (Merid,)· -

EID(
sos mais graves se registam, causa da surdez então vezifi.,

Belo Horizcnte, a dihidros, geralmente, em cr'ancas pe, I cada seja mesmo a medica
tnsptomlclna tem causado quenas, submetidas a trata- cão: pode dar-Se também que
numerosos casos de surdez. A mente de meningite tubercu, i tenha sido . provocada pela
Associação Médica. local to- Jósa ou tuberculose. E' que propria doenea submetida a
mou ecnhecimento do fato, nesses casos as doses eostu- tratamento.
solcítando ao Conselho Cien- mam ser elevadas. Falta en; SÃO INCURAVEIS
tífico providencias para ,a� i tretanto provar - ressalva o O assunto não é novo
lertar a população, segundo. sr, David Sanson - que a adverte o prof, José Kos, a-
se noticia da capital mineira- I . •. bordado pelo reporter, Logo

No Distrito Federal, a in-
N-

i que surgiu a estreptomicina
cidencia da surdez tambem. ao vai casar",se a ex- começaram a ser 'Observadas
tem aumentado ,'em c<)llse:-I· d

as perturbações auditivas, os

quencia do. uso indiscr:mina... rainha Narriman o zumbidos do ouv'do, até a
do de estreptomícína, dihí-} surdez, causados por esse me,
drostreptomicina e outros an- I IEgito dícamento, ESsas, perturba-
tibióticos, conforme revelai ções são geralmente íncurá-
uma "enquete" feita pela: 1 . i _ A ex- veis - afirmou o prof..Kós.
nossa reportagem entre auto:-· pAIRO, 3.0 <yP, Iif'cou de Hoje, por' isso, é preciso tET
Idades em Otorrinolaringolo ... ramha,Narrlma'l qua I

muito cuidad-o com as referi-r� .

"ment ra sem qualquer iun-
6.'g a-

,
damentc," a notícia de que �f�o c1;��;;ã:S()ri��!�Oo �,���

l
· -

'1 'SI' -Ia. esmagadOS i- Não é novidade que a pre�ender�a casar-se, com. o te ara que não se exponha el marel'a' na r
.

,

djhidrostreptomicjn�, assim gala do cm�ma egípcio Far'Id
aosPriscos apontados,

c,

1como a estreptJmicma, pl'OVO- e� Atrash, este, por sua yez, _ E' fato comprovado que ,.. .

III

f�:a�,�W::açõede��r:�_:��; ·����ea&'::·�iu����e��.q��: �r:;i��f���c:ts�·�i��:d:�
ti·,·onla·.m'·ente· OS .Iocos Se·dl"CI·OSOS !

o médico Raul David .Sanson, íidades r.espeltáv�l". 1.�ualS as
afirmou, ouvido pela -iossa

sspecíaljsta de nome. Os ca- da senhora Narrãman .

reportagem, o otorrinolarin-
gologista Arthur Lavigne, au,

����fg;s �ae�iJ����'eN�aH�t Domina o governo· a situação no pais, graças à rapida intervenção do Exércitu Só estão isentos os diplo-nha cLnica nartlcular a- '.

'd t Ad'b Sh'shakly pro' mente se dirigem pa,·" o foco da matas, funcionários do go-eham-se em ·trãtamenb di.- BEIRUT, 29 (UP) - A lei mar- A rápida !1l1.,("er;çá� d; ",er o presr :n e .1 1
_ , -! erturba ão grupos .12 guerrilhei-versos easos de-surdez írre- eíal foi decretada hoje para toda. cito, e do I.xJVe:,nJ hnvín �ld� pre- ��a�110U-,.e g�verna_do�g;��:�o::S �os par�dar!os do ch�e monta." verno, e organizações inter-

ver:sl''',�l nrov'ocada p'elos rt!- a Síria enquanto o presidente A- cedida de medlidas do preSIdente In� e nom.ou VIce
, ,

I
-

. nacionais. Yates não seriaV'� "
..

h f d _ militares para as provlnclas res- nhes,. .

• ,:feridos med:l'icamentos - a_o dib

Sh.iShald.y .,nVlav:t upres,s,
ada- para expurgar os c e es a opo

.,
.

.,'
t 't SANGRENTOS .CHOQUES fichado se fosse em VIagem'

'I'
. -

t das hã dois dias ponsáveIs excluslvamen e peran e - L L

crescentou, mente reforç!Js ffiIltar.:s para a Slçao, orna . .'
o Os rápidos :lcontcC!imentos tive- 'oficial' mas essa viagemOUTROS MALES .. zona. fronteiriça (!om a ;rordàllii1.. a

.

DITADOR MILITAR eL..,
d Dam'lsco ram início com a detenção de dez .' ,..,

Além da surdez,.a estrep- fim de esmagai' U.In supostci coin- , Segunde as informaçi)es. houve E�ta nOltc, a�.ruas .. e .

i' di' t s de setores da oposição, partIcular esta SUJeIto a e-.

....
'd t' iso açoitadas por Ior�e vento e cont - mgen e

. A •tomicina e a dihidrostrepto- pIot da oposição 'visandt> derrtl.� algu�s ferIdos em mel en .'p
-

'h· ot-·. d ,trull!a- (Conclue na 2.lL. pãglDa letra. K) xlgenCIa,mieina provocam tambem le- bã-lo do poder, ·l!J.dos; ,�m vários pontos do país, nua c uv,,", e, ao sen 1).}!� '1-----'-----·----......---.....-.....;.-------"__sóes da mucosa da b:-,ca Vária3 manifestações foram su- As autondades militares, por sua das. por unilbd,'S d., Exerclto ,,�le

afirmou-nos ó sr. Rube:rn A�,. focadas! !las ció:t()es d.;! Dnm<lsço, vez,' inf.):-Ti'nrilm que haviam óido �bserva,!, o cum�rimenta d� or-
.

f' 'efe'tU'!.l,'� ·�lr..'1)I!'as dehnr,'õe,1, sem d·,m 00." .r.-'J.J�t:, 1.,). qu,e., proI.h'.! "li
marant�, 'pr.;) essor na espe-) .A1eppo, H')'ns - ,,_ �

_ .

cialídade, Tenho verificado portlj'''Voz 'nilibr ant:nC.�, precisa�, (·ntntanto, o nÚmer.:l C�. r,rupos '1e m'i15 de CinCO pessoas.

casos no meu consultor'o. As ",,,tá detidc�.'
.

C:i!õ.persand::l, pda � .

força aos (Ue

leso-e·s r2sultam' da modific"'- ·A Rá,·,�., D"rriasco anunciou que tenta md�,s(Jbedece IH
.

-...
CORTADO O A,Vi',l',\." (tE ARlItAS

���ib��ti�gI.a· bacteriana pelos

�
.

�OU N"alotnv O'RS �a�ales c��:�O!�!�asd:ue,�a7r�:;ei:�'e;�E' lamentavel - acl'escen- o.nc�r. i, , ..'. . (' '/.' .

.l'ordârlia fJi reforçada i,',ra IlJIpe·
t-:U - que ainda. se tenha· de U

.

óir o tráf:<\!') de armas e dlntl"i-
rtpisar ,esse assunto. entre

,',' dos pa'�"s ';iJinho5 '"l<::sunadcsnós· Porqu.€ \fora do :sra..si I O'" � r � a lU 6 "o't a- o ti a llen'3n�a!lo pheie �05 morttan!:l'seS' !ebel-
ninguem recorre n esses me"

S V <les. El II: r "; r::�p:m-"avel peladlca.ment:Js. senão. com pres- 1 rebelião de LJ ,;; �ontra a Franr,1l
crição médic_a .e cercado. de I Entre as .ned. !ns. tinnada5 pelo Go�
tndos OS cmdados; Aqm O I '\torno na ',n tl-r{'!:� pas;8de fi-
apuso de �á. muito que pre- 'I BERLIM 30 (U.P - Os ferir su

..
a proposta sobre a v...rava uma.:lri·!JJ\ de prill"iio ClJn-

C sa ser cOlbld.�. .

.

'

'I d El Atr h
-

1 chanceleres das Quatro.
o

conferência mundia
.

e trl< . a�

'I Grandes Potencias reini- désarmamentlO. perrnjitind-O As comunicações de Damasco
,

�

d B com provínCia de. Jebel Drouze,
,

"

c.i.a.raro hOJ'e os debates 50,- assim' que a reuniao e er-
fronteirI'ça com a 1ordânia, fÓl'amdo anuncio acha-se c1�, .

b" frétamente ligadA. à· ch- bre a AI�manha, pela prl- !im volte aos SIe:t1S o]e 1- coriadas hoje, O governo enviou

culaçiG do Jomal. A NA-

I
meira vez em cinco anOS, vos originais. A questão ,do para ali reforços militares depoiS

L '

I· .. -

d
.

,.

d' t
'

a '�er da morre de três pc1iciais milita-ÇAO .. o un co ergao- e
. I.5so. se tornou .passIveI por,·

.

esarmamen o passara li.

circulaçãO' diária que pe-
'

d
-

t res na qu?.rta-feira. quando pro-

netra na maioria dos Ia� \ 'ter o representante russo trata a numa. !S:,ssao secre'a curavam prender El Atrash sob pa'"
. M,o.lotov.concord.ado ô.nte.ln, dos quatro. n.l1.nlstros, ·na se- lavra na aldeia de Kra;va. onde re-

les do Vale do ltajai. '

I
,_....-

, Inesperadament�, em tranSa I mana entrante. side. Di:r.cse também que 19t1a-

Insisti.H na �e�éss!d'ade de Britânico está
qUe os índustrtaís cnamassem I tà resoonsabiltdade o presí- um protes o

-

';

30 (UP) -' pelo deputado socialista
do Exterior Victor Yates, que reclama

examinando por ter a embaixada norte

apresentado ,americana tomado sua fo-
lha datíloseoplca, antes de
lhe conceder o visto para ir
aos EE. UU. Funcionários
da embaixada entretanto

dizem que se trata de um

procedimento normal. A
lei exige que ge tomem as

impressões digitais de todos
quantos visitamos EE, UU.

JOINVILE
IMPORTACJlo E COMtRCIO

CURITIBA

S/APROSDÓCIMO
BlUMENAU '"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



fábrica de Gazes Medicinae' (remer·
.

S.
'

Aa
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

CONVOCAÇÃO
.

..

São convidados os 51'S. acionistas desta sociedade para a Assemblêia
Geral Ordinária, a realizar-se às nove (9) llorlls çllO dia 18 de março
do corrente ano, em uma das salas do Teatro Carlos Gomes, em Blu

rnenau afim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

Íl �<ame e apreciação do relatódo, atos E contas da dil'etoria, 1'e

iativos ao exercício encerrada em 31 de.dezembro de 1953, e
.

respectivo parecer do conselho fiscal; .._
2) Eleição dos membros do conselho fiscal, com ;flxaçao dos honorá

rios respectivos;
31 Assuntos gerais de interêsse social.

AVISO:: Consoante I) estatuído no art. 27 dos estatutos sOlJiais, as pes
·soas presentes à assembléia geral deverão provar a· sua quali
dade de acionista, éxíbíndn os respectivos títulos ou certificado
de depósito dos mesmos no Banco Inca.
Blmnenau. 27 de ' janeir_o ue 1954.

REINz SCHRADER -

UM (ASAL NOVO' SEM FILHOS

AV ISO AÓ COMER (10 llNDUSTRIA DE
.....� BtUM ENAU .....

...Uma empregada para cozinhar, Iavar e passar e uma para
arumar e tomar conta de uma enanea- Para trabalhar no
RIO. Paga-se a passagem à pessoa séria e de confiança. Can
didatar-se detalhadamenta para A. R ....,.. Caixa :r.ost!i1, 416B
RIO DE _,JANEIRO.· ..,. .

.

�=-J:-lIit ........ :&._.x-.- :os - .. --]E -,-lI-J

procura alugar uma casa de material. .-'-:: Favor dirigir-se
ao sr. Antonio Libert, no Rex Hotel, ou Companhia BraSI
Ieira de Fumo em Folha.
ti. ."........ --------__..----------�

.-, EMPREGADA A�EMÃ SEM FILHOS
Precisa-se para famma americana, com 3. crianças, que.

queira ir para São, Paulo. - Salário, eeme expeliê!lci:,t. Cri
!HlO,OO mensais. - Tratar em B1umenau a rua 15,
de Novembro, 1369.

VENDEM-SE
PRECO DE OCASIAO

.... Uma casa de material à rua João Pessoa nr. 1717, medín-.
do o terreno 22 metros de frente por 34 metros de fundo. ..

Uma casa de material com duas moradias, à rua São
p��io - Bêco Gaspar, 57, medindo o terreno 17 metros de
frente por 17 metros de fundo. - Informações na ECAP
Ltda" Rua FI. Peixoto, 18 - Lo Ao - Sala 14 - Telefone ll�O.

AUXILIAR D E ESCRITORIO
Procura-se moço para serviços de escritorio de preferen

eía com pratica.
Interessados queiram dírigir-se á Caixa postal 142.

Blumenau,

ALUGAM-SE
.-.

�� > fi ..,.
1 casa com, garagem à rua Victor Konder
1 casa com garagem à rua S�o Paulo,
1 casa. à rua Floriano Peixoto,
1 casa mobiliada·ã rua São Paul o
2 casas ir. Rua Amazonas
2 casas à Rua João Pessoa
1 casa ir. rua' Paraguai
1 casa . à Rua: Araranguá
1 casa. à rua Hermann Huscher
1 apartamento à rua 15 de Novembro
1 apartamento! à rua 1\'Iaranhão.
1 apartamento à rua Lauro Mu:el1er
1 apartamento à rua 4Ivin Schrader
1 sala para. escritório ir. rua 15 �e Novembro
1 amplo escritório à rua 1. de Setembro

-.. .. � ...."l'lt\,
Iliformacões na ECAP Ltda., Rua Floriano Peixoto, 11.'l'.

1.0 A., salâ. H - Telef(),ne 1150.
18,

• A f e n ç ã o!
V'eude-se uma Casa Co.mer ..

ieial de Secos e Molhados, Ar
marinhos, Tecidos, ete., num
ponto muito bom desta. eiUa·
de. Aceita.se automovel ou

eaaa de moradia 'cm troca.
. Melhures ;informações com

C SI', Osvaldo. Fiedler, no

ponto de autemovets Cinc
j31ümenau.

Mo ç a s
Precisam-se para trabalhos

leves em Fábrica de Chinelo
de pano'. - TratJlr cOlp. o sr,

Antonio, ir. RulJ. Be.rma�n
Hering. 885 - Bap;rl(9, .Bem
.Retiro,
.-------..,......�-

9perári08qué saibam.' tra;.
balhar em fabricacã-w de, ba
las e chocolates. Tratar na

"Fábrica RecOl'd". ii rua São
Paulo, 420.
��-----

L

.� VENDE-SE
,�.
,.

Uma geladeira i"Sibell'ia."
eem 3 portas em perfeito .es
tado de conservação com 3,80
.ants. Informações no - Hotel
;Havana.

do instruido n pessoal de comunt
csções, sendo conhecida esta ope
ração entre o revoltos )s· pel , {]t,.

neJe ..

··tj
...

...... Nevas :-evelações ... ... •• _

�ê!-:t.:. ti zcndo o comunicado,
que fi f'" (Tl.,� tem lni >rma�;,!le; ele

que foram I' erecidos !!·1S exila,los
f;'lI>1temaltecos "Vário3 a\'i��� Sea
!ire" e q1le (; coronel ";!·rõ.oza De·
bayle, Te"l>ll'dendo .� corresr.,n

dencia de Cast�llo Arma, pôs a

óisposição deste, grande quantida-'
de !ie armas da casa H. F. Cordp.s
.€ia. de Hamburgo, Ale:qumha., A"

Auxiliar de Escritório
Procura-se u'h. lno41. :(para.

correspondeneía e correntis
ta. Apresentar-se na Rua São
Paulo, 420.Um rapaz e uma moça pa

ra trabalhar em Secos e Mo_
lhados. Tratar com I) sr. Os
car, no. Armazem Paulista, ii
J:ua João Pessoa nr. 1.

V f N D E·� S E
URGENTE

, .r

l (ENTRO DE
i A UI O M O' Y E I S

Motocicleta f'Matchless".
tipo 1951, modernissi�, de
500 cc., 26 HP. em estado de
nova, com pouca quilometra
gem, amortece�ores . � �l!,o,
os mais modernos da atuaJi-

Idade. NegócÍQ tirg�nte. T�a!�r
com J. Gonçalves, na Graflca
Tupi, fundos da. Casa Nobis,

I das 9 às 12 ou neste jornaJ,
. das 1&,36 em diante·

aos quais Shishakly acusou de fo
mentar disturbios dos estudantes
contra o Governo. Os detidos :roo
rani process·ados pOI' distribuição
di propaganda e agitação entre os

estudantes e os trabalhadores, em
favor· de interE'sses estrangeiros:
Ontem, Shishakly anunciou que

suas forças acuparam v,árias cida·
des importantes depois de san

grentos choques com os cidadãos
que protestavam. Nã� foram for
necidas iÍlformações sobr� as bpi-
X;lS sofridas,

.
.

.

Em Roms os perturbadores fo-'
ram dispers�dos após um breve

.

choque, resultando algpmas pes,
soas feridas. Em Aleppn e Rarorna
os trabalhadores ·declararam gre
ve geral em solidariedade aos de
tjé'los, por tempo· mdeterminado.

AutGmóniJI Uladd
C�õe. U.adOl
C·iiiidonettlll Und"

I
r�
��
t$ I

Hi�'ii

���'
!�'�Oi'
l' ConeeasfonáriOllI
, CAMINBOES F. W. D. (!'om

Wheel Drive)
WBAT9RES: L. H. B. Diesel

I :Peçaa " AcessorlOliJ
I FORD - CHEVROI.-'l
I -Linha-
í MO,PAB
� . AUTO COMERCIAL
fll IMPORTADORA S. A.
f�

-

BLUMEN'AU
i Bua 15 de Novembr(). 983
I "ACISA" - Fone 1324
\ Tele�ràmas: V.AN.DEMEENE

TROC4
VENDA
COMPRA

o

Vendem-se diversos lotes.
SitUação previlegiadli. prtJxi
mo· ao ('.entro. Preços và�ta
).oS08. Facilita-se 08 paganlen
tos.
Informações eom o prC?prle

tário Dr. Herbert Geore - R·
Lp de Novembro, 313 - Fone
1531.·

...

empregado para· secção de
peças, com bas�ante prática �
que fale dois idiomas.
Apresentar-se à ·Breitkpf

Irmãos, Rua Itajaí, 682.
.

da grande feira paulista.
Dada a pujança e o alto

c-onceito de que gozam os

produtos ca!arinenses no

mercado nacional, é esta uma

LOTES A V -oportunidade para que as

ENDA classes produtoras do Vale do

, Itajaí se façam r'epresentar
. , no importante .::ertB.me indus-

Yt:ndell!-se dIversos· lotes, trial da cídade bandeirante,pr()xlmo
_

a nova. ponte em propi:ciando assim ocasi;ioconstrllçao no bairro de ron- parI! que <Js produtos de �anIII Aguda.
�

. ta Catarina se ternem mais
Informacoe� �Qm Arno B�c' conhêéidos.ker, Rua. BobvUh 73 _ Pon- '_�'_';'-:---:-_-:- _

ta Aguda � N�sta. .

.

I AlUGA .. SE
Uma, casa pequena n.a. rua A
madeu da Luz,· sendo sala.
quarto'. copa, cosin_a, ba
:nheirQ' e quintal, Informa_
ções ena mesmà rua, nr. 260.

(ASA PARA VERANEIO
�

Vendf'-se por motivo de
mudança, ótima residencia
em São Bento do Sul, situada
em ponto aprazivel da cIda
de (perto Ida i'abrica I ·K1i
llcrck). Possue iustalações sa

nitárias completas, agua len
oeanada, quente! e fria e pe-.l
·queno pomar. - Tratar com

.Weiller, à rua S. Paulo ,280,
em Blumenau.

VENDE-SE incidente seja reduzido em

proporções quanto seja pos..
vivei, pois a F�ança quer e
vitar uma crise no Marr<r
cos enquanto estiver preo
cupada,· com a conferencüL
de Berlim, o exército 'euro
peu e urgentes assuntos e

conomicos_

X-

Uma
c:.'

c)iIÍ}ionete
�

niãi-ca
"ArPlstrQ-ng", tipo 1950, em
estado de nova, com capaci
dade para 5 pessoas, além de
500 qui'os de carga. - Pre
ço.; Cr$ 65r,OOIW,OD. !Negocio
urgente .. Ver e tratar no Ho
tel Durma Bem, nl cidade.

;,,"'ftijnIIIIIIIIJIIIIUUIIIIIIIIIIUIUlllIIJlIIIUlíllllllJlllnUlII1IIIIIIIIIIIíllllIJE-

-

li casas E IERRENOS I..,

E
�

COMPRAMOS E VENDEMOS EM TODOS OS ª Armas de éaça. "por-·
i PONTOS DA CmADE

. __�_. :: te, revólveres, plsto·
-

-_
.

- lu etc. qualqJJer§ Antes de realizar qualquer negócio im.obiliário, = marca, COMPRAM-SB
:: corumlte"l1oS' = _ ��

! "ORGANIZAÇÃO BlUMENAUENSE. l1DA." i (as� Pe$ca e-Caça.= Rua 15 de Novembro, 870 - 1.0 ando Sala 5 - - BLUMENAU -:-

� .

Telefone: 1 fi '1 2 : Bua 15 de" NÓT;. l�Ol
� Onde se realizam os melhores neg6eiós de imóveis ��� t
�.iiii.iiiUiimjiíimliUuilllumlinUiIJllnlnllmlmllllfU.UtlmUunUJlm" ;:

'- .

, ._,

'r BLUMENAU, 31-.1-1954

ANUNCIEM
NES'l'A

EDl\IIO:NDO.MO�,lTZ
Rua .Uruguai, 30
Caixa Poota], '14:

Telegramás! -qMoritz
.. ITAJ'Alf

J

" =�-

(COLORIDO � Censura--Irivre)
Os reis do ritlo· transfornl.arait). ·ú,rt' rti'�t�"ilhÍlso conto, na

mais tmpàgavel comédia! - O melhor filme da dupla Ab1)!)t
e Costello! e ... COLORIDO! Dois _valentes como poueos, no
castelo encantado do gigante, fazem rir, �o;do :mu�d,o na aven

. turà :in;lis engraçada do an,o . .t\c�mp. CO>Jll!lls. dlvers.O$. .

Acoipp Continuação. da série, G,UARD,A (jOSTAS A,:J.ERT:,\!. '
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li O J E......,. DOMINGO - às 4,30,'7 e 9c hneas -:- �OJE ,
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ALLÀN LADD - DEBORAH KEIfRR._;_ CHARLES BO�;E.R-

COJLINE C4LVET,em·
.

.

UMA. AVENTURA NA IMDIA

memorou seus 50.0 aniver
sário de fundação e cujos
dirigentes estão decididos a

montar uma equipe respei
tável, na temporada de 54,
enviará à Santa Catarina
um emissário, que se enten
deria pessoalmente com o

jogador do Carlos Renaux,
afim de saber de suas pre
tensões para um "giro" a

Porto Alegre.

(Censura L�vre)

(ONSER.TO
DE RELOGIOS

um tiro no peito e outro no
Os eadaveres foram encon

t,rad9s cerca da§ 1 3hor;1S pe.-

I los filhqs·da, Jnortà, Maria A-.,
parecida e. João Batista. O
criminoso deixou uma parta,
dando as ràzões do seu ato
despsperaciq ..

OFICINA
ESPECIALISADA

ofertas eompreendíam não só armas

leves, como igualmente equipa
mentos de destruição pesados. tais
corno canhões de ,;lrcsso calibre,
bombas Napalm e aviões Vampi
res, além de variado equipamento
de radio.
O comunicado resume assim, as

operaÇões de invasão: "desembar
que nas costas· do pacHi,�o com tro
pas trazidas de portos nicaraguen·
s�·s, �m bar<:aças condicionadas; a

poio aéreo mediante bombardeios
das povoaçõesJ e aterf"a'?;t"'m .em :lf�

,Tpportos ::;>a.rticular�s do Pacífico;
'posse dos pontos chave como

·Champerico. San José e Esqiutla;
ataques simultaneos pela frontei
ra de Honduras no sentido de Chi

qimula e Zacapa, onde estão com

'prgmetidas todas as autoridlades
militares dessas populações".

seu carr,o.
..

NO ,24,0 D-P•.
Dias depois.' porém, quando

soube, através.. dos jornais,
que dois rapazes estavam I

-: SERVIÇO RApIDO - cerrendo o perIgO de vir a I'ser acusf'ldos ?e agressão
" cOIJ-Aceita consertos � conzec, tra S"mIa; for ao 24.0 ctstrí-

ções de jo�as. to -palícíal, onde ao comissá-
-rio de ·diar· d:sse que- eonbe
da a verdade sobre o caso,
q�r,endo prestar depoimento.
Ali, porem, �,s <lul;oriqades
nã.o qu1z'etam ouvl-lJ, dizen

tando contra as declarações d:>-lhe qúe pr<?cur�sse � .Se�;do aludido presidente e se I ça? de. In",estI�a.�oes Cr)!Xl1;,
dispondo a recorrer à Justiça. nals, pOIS·O cas9 ja para la !l
O C'JDsultor jurídico:> da }"ede,- nha sido remet:do. M�s, Joao
ração prestol,l �sc1arec;men�1 Machado de Sou�a n,ao com

tos a resneito. tendo esse de- pareceu na S.I:C., ate que o;.;

._==_partamento ficado iMumbi- �vestigild.:r.es qovis e. �aJI
do de tomar as [ll'ovJdencias r·o, no curso. çle suas d�ll�en-
requeridas. ci'a,s conse�Ulrnm locahza lo. _5 ..

.:: Canetas Paa.rker e Sheatter as

=�lógios de mesa e parede, de· bol
..:Quilates no mais fino acabamento
� e�ól.á5 -. JÍeÍJ)glos - Artigos parà
.:--=:, qbletc?s d,� ·lUIOplO em gel'!l -,

1=
Rili 15. d.e _Novembro, 828
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m3.ls ·afamadas marcas.

, :: 50 e pulso e I)espertadores de to
5das as inarcas Alemá '"e Suiça

ª- Aliançi�· de todo; os tipos
- '��.I' � -

=
-

Rua São .Pauln, 3343 -
ITOUPAVA SECA

(Ao ladlQ da Farmacla PfEiu)

EXAl\iIE"DE ADMISSÃO .;.. íníeío díà 16 de fev�reiro às
. -, '-

-

3 horas; inscrição até a véspera.
EXAMES DE SEGUNDA E'POCA, dias 2!! e 23 d� _fI?V�- ... . ..

reíro às 8 horas;. ins-
._ .crição até a v�peta�

MATRI'CULA para os Cursos: Ginasial, AdIl1Ísl?ão(}, P�i
mãr:1O e Jardim 4e Infância do dia 23 â 25 dé fevereiro,: nas
horas do expedi.ente (8 a 12 e 15 a 18).

;
r

Concertamos:
.

Retrigerâdores Doméstieos, ReirlgeráçãQ em Gual
Máquinas de lavar, Fogões elétricos, Aspiradores ã� Pô,
E�c�rtuleiras, Liquidi�cadores etc ...
..

·Be.for:D1as-' -. PinturA'.

CASA DO AMEªI_CANO S/;t;.
Seeçãó Domestica

.

aua 15 de Novembro, 4'73 - �l. lã:i2
• NOSSA DIVISA E' SERVIR •

Apljg�.

SINI,DO.R
.

Li�imerit·o?-<;ªª�ti�·�r d.��, < ,

efeito im,cJi:qt9 ::

ri,. "COUTO Da

LlaO'UnÓRIO UCOR DE CACAU 11",'" S. l.

navalha, com que passou a f Há um ano, ma:s ou menos'degolar, uma por uma, as

I Lucild.J tentou assassinar �
pessoas da casa. Morta a ,es- esposa, só não conseguind'o
posa, ° criminoso

atir-;lU-se!
reali?ar seu desejo por estarsobre os filhos, que, com ex:� excessivamente ébrio. Dessa,ceção da mais velha, morre- data em diante, o homem Íião

.

ram �ntes de receber cuida- J trabalhou mais, entregando_�os médicos. Na sanJ;la assas- se somente à bebida e à l!i=isma, Q homem chac:nou os I tura d.e cont':Js poli.dais có-.
pequenos .s<:nia, com 6 anos, mo se já pr{)curasse in;pitáNoemia, com 4 anos, Ilton,

I
cão para o crime hedlondo.�a-

com 3 anos e .João, com 2 a- gora praticado. .'

nos, aJéri:J.' Çla esposa, a quem· -.'
-

já havia antes tentado matar. . Lucildo foi preso e reco:'O C�IMINOSO. . 11hido
à cadeia civil de TrêsA fam:ha de J,.ucJldo Rlch_ Passos, onde está sendo inter_

. ter, natural do muniCípio de r;)gado· O c{)varde assassino,
I Estrela, estabelecel.Wse em no começo, negou ser o aUtor
I
Crissiumal há mais ou me�,?s I ou t�r participado do .crilile.set� anos, O chefe ç1.a famllla DePOIS do fato evidenciauo

1 desl:te
o início' 'entregou-se à I tem demonstrado muit;,i ênl�,bebIda, aca!:,�ndo complr;t�- ma e sangue· frio, sem gue.mente dqmmado pelo VICIO

I
nunca tenha transpareCÍdo: t::o ponto de se-guidamente sentir arrependiment'll ·iJu ->Te� ,

_ \ dormir pelas sargetas· .

morso. . -;'� ;

Sanador é um bâlsamo·de ação
sedativs_ cOntia a dÔr

_

nc:yrálgiQl,
t�'llmi<tica ou muscular. Uma fricção
com S�u�ador estimula a cin:�ia�ão
.�guínea e pfo4ui rã�ido �ai!�1Q.
:',-
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proferiu parecer nos dois

entre os m.aiores·· .de Iodo o mundoIE���;�J;�:���e�Cresceu a jacto a aviação brasileira - Segundo pais em linhas aereas domésticas - O Bra- 1 PO�j�:a��t������ses man M*����i�e�:o�a::s�!�, que
sU encontrou o meio ,de transporte que reclamava - tem o progresso cresceram as fespan-I datas de segurança era es-

re.
colher o ,Íll1p�sto ,d.ent.ro• • perado ontem, Entretanto, do praso, Isto es ate o frm

sabilidades = Programa blásico mínimo para que possamos eVitar um colapso e prosseguir I isso não ocorreu, Hoje � o deste mes ultimo �ia �e em
.

') h d
.. '. ! último dia de sessão do Tri- ! placamento. Tudo índíca.no

no cam n o a vitória ... - .... ""

'.
.

. , bunal' Federal de Recursos I entanto que esse prazo ve-

Reportagem de Helio Ameno
.

depois do que essa alta cor- nha a ser prorrogado, aten-

Nínguem ígncra que

o,Bra�l
partir de 1948, quando se tor- geografiCas e demográncas Te menta da aviação civil, con- te de Justiça en:er:ará seus I d.endo ao fato de até hoje ter

sil.se coloca entre os ·países nou ncssível, com o termino da cíamavam,c transporte .aereo , tando sempre com meios mUi-I
trabalhos, periodicamente SIdo emplacado apenas pe

.que melhor futebol possuí no ultima grande guerra, oI apro- Através dele pode-se então to' aquem das necessidades di- durante o periodo de férias 'queno número .de carros.
'

mundo- Não é novidade tam- veítarnento. para :fins pacificos vencer, com a urgencía qUe se tadas pejo nosso

surpreenden_l·p.
.' .. til

f" I' d d�:oos=��e:s�oa�:�;��:�i:O:l� ,�;Õ:smd:r��:Sp:t�:r'�D��3!� '!�::n�:�:a:!:� u�: zz: .. !t·.�.'r_!�eesC�o:lnv�rleeVrs;oerua:statObi�l.alol'dda�dfe:so,i�� 11 rlmelraS dllCU da e o
tod{)s nós sabemos ..c_ e disso fornecido pelos Estados' Uni:. obstanculoj que seríam quase ,,_ i" '"

l;:�;,�:�:;.:�r:':;:t�G ��,:�::;::::�::�1r��� ;:�:::;;:�::\�F::,: :��::;;:�� :::��!�!: Inovo pres idenIe Irancês
ventor do ávíão, o primeiro ii reas n-or1te-america:n'as. Mas, ria somas astronomtcas e da, genclas de transporte aéreo no I PARIS (UP _ O chefe Madrid em

' eonsequencia
vôar num aparelho mais pe- de 1948 para cá, essa expansão mandaria varíos anos. país e da evolução teeníca das do governo Joseph Laniel, do repudio da autoridade

I
sado do que o ar. Ma,>, existe se fez além de qualquer .pre:" PROBLEMAS DO rncder-nas aeronaves utlãíza, conferenciou ontem com o do atual sultão pelos notá-
-uma outra situaçã·o, que nos visão possível s� fez á jàcto. PROGRESSO das nesse. transporte: Assi�, presidente Rene Coty sobre veis da zona espanh�la> na

dá um grande prestlgto no p1a:. O país achava-se sedento .de O progresso da aviação bra- para continuar a desíncúmbir-
a tensão franco-espanhola semana passada, sera trata-

! no internacional, e que é tam� transportes, a guerra com, a síle.ra do modo vertiginoso se de suas responsabilidades com respeito ao Marrocos da por via diplomática nor-

bem motivo de grande orgu- mobilização de todas a índns- que se verificou, veio, no en- sem prejudicar o progresso da
mas informou-se que ne- mal. Ainda não se recebeu

lho para nós, e da qual, ínfe- tria para fins bélicos provoca- tanto, criar sérios problemas aviação brasileira, a Aeronau- nhuma medida foi tomada resposta da Espanha a uma

lizmente,
.

são ainda relativa- ra a estagnação nos setores para o Ministério da Aeronau, tlca elaborou um plano do com respeito ao afastamen- nota de protesto contra os

mente poucos os brasileiros ferrovíarcs e rodoviarlos, am- tíca, ao qual as nossas leis a- qual pela sua ímportaneía, ire- to do general Augustín Gui acontecimentos do Marro

que tem conhecimentos. Essa bos de recuperação difícil 0- tribuem duas míssões: uma de mos ainda nos ocupar em ou- Iaune, residente geral fran- cos

'sitúaçâo refere ao progresso nerosa e demorada, e o avião caráter estritamente militar, e tras reportagens. ces no protetorado. Diz-se que Coty, ante suas

alcançado p,ela aviação brasi- foi o recurso salvador que o .relac:onada com {l preparo da Esse plano estabelece tres Fontes governaníais disse iniciais dificuldades, expres
leira que (Voce sabia?) lOs.. Brasil encontrou para a satis- Força Aérea, e a outra com providencias básicas a serem

ram que se concordou em sou a esperança de que o

tenta hoje o. segundo' lugar, fação de suas urgentes inadia- carater de utilidade publica, e iomadas agora: reforma da es-
que qualquer questão com (Conclui na I..a págIna. letra G)

no mundo em linhas aereas; veis necessidades de meios de relacionada com o d'esenvolvi- trutura administrativa do Mi- -i.ii·_.;;------iiiiiiiiiiiiiiiii•••iíiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
internas (o termo técnico é

c-:municacão.. MUIt. iPlí'Cara.m-I
ment-o da aviação civil em

to-.. n'stério, visando ser-lhe p.er- III

"'Íinhas domesticas"}). e 'ocu- se as companhias de aviação dos Os seus ramos (comercial, mitido acionar com mais pro

pa o quarto lugar em v,olum� e, .com elas as linhas aereas esportivo, privado e publico). priedade �s problemas de sua

de trafego entre as aviaçó,es de que' cortam o nosso vasto tér- E' embora sem dispor do ma- missão civil, evitando tanto

todos os países .do globo. ritorio ,em todas" as direções. terial técnico e humano nas quanto pcssivel, a interferen-

. EXPANSAO A' JATO Afinal acharamos, num. perio- proporções necessarias, a Aero cia da organização militar no I
.

Essa notave1 expansão da a- f do critico. o meio de trans- naut"ca, tratando com .especial manejo dos referidos prob1c,-1
viação brasileira .. começou a porte que as nossas condições )nteresse e devotamento os mas: desenvolv'mento da in-

.

.

.

1 . .' problelpas da aviação civil, e rraestrutura material e tecni

·dedicando-lhe mesmo a maior ca s:.bre a qual devem estar'

'Parte. d'e seus esforços e ver- apoiadas as operações de vôo,

bas orçamentarías, conseguiu cam o proposUo de dar maior

até ,aqui acompanhai' aqUjele segurança a essas operações e

'ritmo e desinoumbir-se de sua de facilitar,Tl:j s
.

a e!Xpansã'J
missão. Provam essa afirmati- e o aprimoramento t.�cníc',:; e,

va tres fanos incontestáve':s: finalmente, recrutamento e fer

sob a
.

supervisão do Ministé- mação do pessoal tecnico dE

rio da, Aeronautica e aviaçã{) que necessita o Ministério na

�omercial ganhou a confiança infraestrutura e na adm'nis

do publico e se erigiu em um tração.
dos siStemas de transportes do Se o plano d.J Ministério da
país; o lllovim;ent,? aéreo cres- Aeronautica vier a ser apro
ceu a tal ponto que a aviação vada, ter�se-á criado o ambi
brasile'ra veiQ a ocupar Um ente imprescindível ao máior
lugar de destaque entre as pri desenvolvimento. da aviação
meiras aviações domésticas do brasileira; ao foitalec'mellto
mundo;' e; finalmente, apesar da ec,::momia interna pela
do crescimento inflflCionario maioI' troca de bens, e de ser

el'o tráfeg,:_J aéreo o indic,e' de
acidentes tem sid� mantido em

.nivel babro, revelando satis
fatoria proteção ao voo e ade.:
quada fiscalização técnica,

RESPONSABILIDA
DES CADA VEZ
MAIORES

j-

A ç :,1 O
Redação. AdmiDIstração e Ofic�; .
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§CHLAMM UND-ASCHE .GEFAEBRDEN SIERRA
. '.

MADRE
.

SIERRA MADRE, {Kalifornien) - :AUe 8000

Eínwohner von Síerra Madre, mussten evakuiert

! werden, aIs eiJJ. Strom von Schlamm und Asche von

I den umliegenden Herg�n indieStadt eindrang U1i� die

Strassen einen Meter· hoch· bedeckte. Der Ort bletet.

den Anblick eines SU�'1pfes. - Ein grasses Feuer hat
te kuerzlich den gesamten,Baumbestapd der Berge
um Sierra Madre vernichtet und ein tageIanger Re
gim spuelt jetzt Asche und Erdl-eich die Abhaenge
hinab in die Strassoe:ri der Stadt. ..

I·:���·�:'�ri��
. BIS FEUERLAND REISEN .

I ,. . LONDON, 29 (UP) ;_ Eine dreikoepfige briti-

I' sC,he E:cpeditíon.·hat s.. iC.h na.'
Cll '.

Amer.ikil
.

ein�esc�ifft.
Die Wlssenschaftler wollen versuchen, mIt emem

Kleínkraftwagen von dem noerdichsten Punkt Alas

kàs durch Nord- und .Suedamerika bis nách Feuerland

zu fahren, Auf ihr.er rurid 40 000 Kilometer" langen
Expedition, die nach ihrer Schaetzung etwa 15 Mona:"

te dauem wird, wo11en sie botanische uhd zoologische
Studien treiben .. Di'e Fahrtroute fw:ihrt die Englaen
der durch einige dar aro wenigsten erforschten Ge
biete der Erde. Falls die Fahrt gelingt, wird es das

erste Mia sein, dass der amerikanísche Kontinent in
seiner Gesarotheit durchfahren wird.

.

.

���:==:'�;��=s,!I: I
."g����'liiIPfp .....-:.4'

'. GROTON (Connecticut, 29 (UP) _" Beim Sta-

pellauf des At.om-Unterseebootes "Nautilus" er

klaerte "'der amerikanische AdmiraI Robert Carney,
Cl:ÍeL des. GeneraIstabs der Marme, e1' glauhe� dass

soeben ein historischer Augenblick in der Seefahrtsge-
schichte eingetreten sei.

.

Der "Nautilus" hat eine Laenge von etwa hun

dert Metern ui1d ist fuer .eine Besatzúug von 80 bis

100 Mann gebaut. Beim Stapellau%;waren ungefaehr
20 0000 Menschen zugegen. . '.. '.

.

",����1!1"���••• aUi'i.NKid 'iI I.

SABOTAGEAKT "AUF EINEM FLUGZEUG-
.

TRAEGER .'

LONDON, 29 (DP) -. Ein Sprecher der briti�
schen Admiralitaet hat bekanritgegeben, dass mehre
re Kont:rollapparaturen iIi den Maschineriraeumen

des Flugzeugtraegei's "Eagle" l€icht beschaedigt
'worden sL"ld.

Die Folge dieses Sabotagefalles war, dass der
hetreffoende Maschinist' an'Bord 'des Schiffes in Haft

genommcn wurde- und sich vor einem Kriegsgericht
verantworten muss. -::- Diê "Eagle" ist der groessoo
britische Flugzeugtraeger,'und es ist das zweite Mal,
dass ein,' SabütagefalI an Bord' dieSes' . Kriegsschiffes
vorkommt. .

.
. '.

'.
. \, .

)���tM��L SUi_ $Q1W+"i�;
NEUER. DEUTSCHER HANDELSATTACHEJ IN

RIO 'DE JANEffiO

RIO DE JANEIRO; 29 (Meridional) Der
neue Leiter der' WiDtschaftsabteilung der Deutschen
Botschâft in Rio de Janeiro, Gesandtschaftsrat Dr.

EberI, ist eingetroff�n und hat die Amtsgescha.efte
uebern:ommeIi."

.

Ík Eberl war bisher Leiter der Wh'tschafts

abteilung béi c:ier Deutschen Gesandtschaft in . Lissa"
bon und war vor.de:tn Krieg bereits an der Deutschen
Botschaft inRio doe Janeiro taetig gewesen.

I ._,�
.

.

". ." itEZEPTE
EINFACHE ..WAFfELN

80 gr: Blirter,150 gr. Zucker, ,1 Ei, 300 gr.
Mehl, 112 Pk. Backpulver, 114 L. Milch, 2 Teel.
gemahlener Zirnt, 1 Pk .. Vanillinzucker; 1 Pri·
sé SalZ, Fett zum Fetten des Eisens.

Butter. und Zucker schauinig ruehren, das Ei

hinzufuegEm, und hiechtigmit dem'Seh:iieebesen schla
gen. Mit dem :BackpUlver ,vermischen und sieben,
n:ach und nach untér staendigem Ruehren zu dem

Eibütttergen:iisch gebei1 ünd, init Milch aufschlagen,
bis eine dickfluessige Teigmasse entsteht. Im gefette
ten vorgeheizten Waffeleisen backen. Dick mit Zuc::'

!{er bestreuen.
.

HEFEWAFFELN
.250 gr. Mehl, 90 gr. Butter, 40 gr. Zucker, 1\4
L. MilCh, 15 gr. Hefe, 2 Eier, 112 abgeriebene
Zitronenschale; Prise Salz.

I)el1J!efeteig bereiten und. in gut �:fettete:rp
Waffeleisen.·lichtgelb backerL Nach dem·Backen dick
111it Puderzucker bestaeuben. Diese'Waffem schmec"
ken· auch gutmit Marmelade oder Konfituere be

strichen, weni1' sie Warm gegessen: werden.

.. .. II U IV! O R· .

"Sagen 'Si€; maI, Sie haIten nlicl1.wir1t:Iich fuer
ein. Kamel ?" ..

' .

�'Nei!1, àber ich kann mich irren",

Arzt: "Herr Baeuchel, sie muessen maessiger
leben und' sich viel Bewegung machenl'"

-

. Baeuchel: "Ja, seh1ns Herr Doktor, wenn i'ess,
da muss i trinken, und wenn i' trink', da muss i noch

m�hr essen:, nachher, wenn i' beides getàn hab', muss
i':schlafel1, und davon heb imeinen Wanst".

.

.'

BLUMENAU, 31-1-1954

contra a Petrobrás
dos ministros .

Assim, não havendo ne

nhum ato suspensivo, todos
os proprietaríos de automo
veis terão de pagar o ím

posto devido a Petrobrás e

discípfinado 'ém circular do

Quebrando.Cabeça
..

'._ _ �._'-.-'i,�><.l���'_�

ARMO S/A•• Indúslrla o Comércio - AJ. do Cnfé,24B (MDáca) SÃO PAULO-E'st. di SiJ. 'u'.
FILIAIS r llO DE JAIlEIRO - roRTO ,mm - RECIFE

Distribuidora Exclusiva em BLUMEHAU, CIA. MERCANTIL VICTOR PROBst
l�a 15 d. Hovumhro, 579 • Caixa Posfol 1%6

u
;

A tuberculose .� alcança
proporções epidemieis

n o B r a:s i I ......,
CHICAGO (UP) Fa-

lando ontem por ocasião da
21.a reunião anual da Aca..
demia norte-americana de

Cirurgiões Ortopedicos que
S'B realiza atualmente em

Chicagp, o dr. Osvaldo P.
Campos, do Rio de Janeiro,
disse que a tuberculose al-

cança proporções epidemi
cas 110 Brasil apesar do em-

11 prego de novas drogas, sen
Il do a mortalidade de 200 por

cem mil habitantes.
Mas, apóll 12 anos de conti_

nuada porfia pel'O desenvolvi-

Atribui a alta inCidencia
do mal ás pobres condições
e disse que havia uma mar

cada divergencia "na prO.o
porção da tuberculose entrE"viços, e, à consolidação social

e politi'lla pela aproximação
cotidiana das pcpulações, ain
da boje ilhad2S no vasto. ter-

pessoas que vivem em uma

mesma zona, porem, sob
condições diferentes. A
crescentou que um dos por
tos no Rio de Janeiro, de
monstrou que 7 por cento
das pesoas que vivem nos
bairros pobres são portado
res de tuberculose, enquan:..
to que somente uns 3 por
cento das que vivem em me
ihon�s condições, padecem
do mal.

ri tor' o brasileiro·

'I Fraqueza em geral

li VINHO CREOSOTAno
SILVEIRA,

.

HORIZONTAIS:
1 ___:_ Bofetada; povoado. 2 - Ruido; puro. 3 - Valor cer

ta planta da Jndia. 4 ..:_ Instrumento agrleola; estaqueado. 5
- Teme receita. 6 - Lugar gratis; tecido muito fino. 7 -

Tecido orgânico apodrecido; consagr.ar. 8 - Movimento; hi�

drofobia.' 9 c.:._ Figura tendária de aventuras; devorad{)r.
.

VERTICAIS:
1 ......:. Vida· .existendq bonança. 2 - Superficie; espécie

de'relógio· 3 _:_ O mesmo que por; escapar a.o contrôle (fig.);
4 _ Alvejar sufixo. 5 .,- Relativo à vista (pI·), 6 - Manifes,

tar-se. 7 --' Indivisivel; inundar, 8 - Intemperie, curso de

água. 9 -'- O mesmo que, jarro (pI21lta); limpa. 10 - Relata-

ria; destruidor,
.

Agora, andam querendo
novo aumento do preço do
cafézinho e já começaram
a organizar outra Hcaixi
nha".

PROVA·
Como prova de seu m"gtõ

mento o dr. Campos ditou
"a baixa espetacular" nas
mortes por tuberculOse nos

Estados Unidos dizendo qUe'
isso era consequencia djre�
ta do aumento constante
dos níveis de vida e dos co

ceitas da higiene mode·r-

RIO, 27 (MericL) - Cau- serviços de seus estabeleci
sou escandalo a noticia de mentos.

que o coronel.Helio Braa.; E há tiil1ureiros que afir
denunciara á PoliCia a 111-',mam ter sido de' tres mi

formação que lhe chegara: lhóes a primeira "caixinha"
os comerciantes Iflrn carne I A "'CAIXINHA" DO
haviam organizàdo um "cai CAFE'
:x:vnha';' de quatro milhões Quando da campanha pa-
de cruzeiros para comprar 1'a o aumento do preço do
a liberação do preço da car- cafezinho, Itambem os dei
ne. nos de cafés e barés crganÍ
A informação que a re- zaram uma"caixinha". Odi�

portagem do RIARIO DA nheiro não se sabe aonde
NOITE obteve ontem na foi, mas muitos' contribui�

.
.....

COFAP é a de que o coro- ramo

.

Duás vezes e meii a velocidade. do, som '.

nel Helio Braga fizera, de
No decorrer de uma entrevista' com a· imprensa, o c{)- fato, a denuncia, e pedira á

mandante Charles Yeager e o sr. Larry Bell, pl'�sidente da Policia 'que apurasse os res
SoCiedade Aeronáutica "Bell Airccraft C6rp", indicaram em

'que condições o avjão a foguetes "Bell.X-l.,A" havái atingi- ponsáveis 'pela preparação
do, recentemente, na região da base militar de Wards, na. Ca- dessa tentativa de' subor-'
lifornia, . um avclocidade de. aproximadamente duas vezes e no.

.

I'meia a do s·om.
....

E
-

t d d'
Aviões parasitas nao eve uvi as em

A aviação americano confirmou a informação publicada declarar qUe. o fizera aos

Ipor um jornal de Washington, segundo a qual "um certo responsáveis pelo assunto
número" de bombarde'os B-36 vão ser transformados de ma-, d Ih 'f d
neira a 'poderem transportar caças F�84. A Aeronáutica havia

a carne que e' oram, e�

I
,anunciado no, verão passado que tinha realizado. com suces- l?ois levar o pedido de libe-

I

so exper.ü!llCÍas de lançamento e recuperação, em voo, de a- raçiio ou. mondificação do

I:viões "pai"asitas" transpOl"tados porB-36 modificados. tabelamento.
.

....., NovO. reco:rde. . '.
Um avião de passageiros norte�amerjcano "DC-7" atra- O pensamento do

COrOnel)vessou o cont'nente de Los Angeles para W.ashington, em cin� Helio Braga é que já é tem
co horas e quarentá e cinco minutos, batendo o recorde ailte- po de acabar com tais "cai-'

I ri<>r que era de seis horas € dezessete minutos, j x.·.inhas" de suborno o.u .. ",Décàna das aviadoras '

A FAI (]'ederation Aeronatique' Internationale) comunÍ- pretexto de "suborno"1 .fi'

I CQU ao Aero .ClUbe do Br.as.iI que.a
aviad'Ora An

..

ezia J;'inheiro mewr na cadeia 'Os que a�

Machado, é o brevet ma'g antigo em atividade de vôo, sendo promovem e que não são
aSsim essa brasileira a décana das aviadoras do mund9.

I'f
A senhora Anezia Pinheiro Machado, é a proprietária. mais que promotores do en-

do avião prefiXO PT-AGH (Ryan NavÍQ;U Super 260) e Conse- carecimento da vida para I

. lheira do Aero Glube do Brasil, Possuindo. seu "brevet" pelo o povo, para que possam I

I Aero Clube desde agoQsto de 1922, continuando a voar.
a.ufer..

ir maiore's lucro·s.. .1
," Jatos norte- americanos.no Brasil .

; ModernissÍlliDs aviões a' jato norte-americanos deverão CHANTAGEM I �

"
cheg,ar ao Brasil.. na. próxima semana,...

em viagem d.e boa von- Mais de uma vez tem 0*

tade pelos países das Américas.. .. corrido a formacão de "cai:'
. Uma das gí'andes atrações dessa revoada, que já recebeu � .

I a denomínaçãq "Asas para as. Américas", é a presença do .ma :xinhas", ora organizadas
jor Charles Yeager.!_ que,na sei:;; anos atraz ultrapassava, pela por espertalhões estranhos
prímeira vez, a velOc}dade dó som.' Em 12 de dezembro de ás classes interessadas. ora
1953, portanto há pouco .mais· de um mes, bateu e�e o recor- . ., .

'd l'd '

de mundial de ..velocidade; num Bell X_f-A, ao atingir 2.640 por InIciatIva . os leres

Kms. horários· .

'.

.

.

'. das classes. I
1.500 vôos .atravez da Atlântico 8tH Tal é o caso dos donos de:

No dia 18 de outubro do ano uassado, data :na qual a li t·· 1 d
nha sul Atlântic,a da KLM celebrõu o seu 7.0 aniversário, llltura.i"l'a que, e� ora OS!

I tinha a Companhia já ultrapassado a sua 1.500 a. travessia do uma vez, alnda ha. pouco I
Atlântico sul, percorrendo, desta forma, m�is de �8 milhões ai1daram, alguns, caindQ no l

I
de quilômetr';;Js, o que eorresponde a 25 VIagens 1M e volta "co.ntot' d_e contrib.uir para I

,

entre 11 terra e a Lua. J a: liberaçaO' dos preços. dos

na".

o interesse é que choram

.miséria, mas lhes sobra di
nheiro para "caixinhas" de
tres milh?es e mais.
A propósito do pretendi

do novo aumento de preço
do café-xicara, não há am

biente para' isso na COFAP
Se for solicitado, cairá.

ConcluÍu por afirmar que
"a tuberculose não será e

liminada do Mundo nela
medicina, mas sim pela 'ele�
vação dos. niveis de vlda"4

·1051

CAMISARIA KANDER

APROVEITE BEM, SUAS FERIAS USANDO

C A I\1·1 S J\ S KANDER

Rua 15 Novembro,de

MARCA DE GARANT�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Docinhos cristaliza
dos

Meio copo de gemas
'

e

meio copo de assucar, Leve
ao fogo e deixe cozinhar
um pouco. Depois jde !x:io
vá pondo açúcar peneihH:lo
até o ponto de enrolar, que
não' deve ser muito :'duro,
Enrole dando o formato de
frutas como pitangas, cajus
tec. Pinte com anilina de
doces, vermelha, dissolvi
.da no aleool, para imitar á
cor natural. Deixe secar,
coleque u mcabinho, feito
com um pedaço de palito
e um cravo na parte de bai
xo das frutas. Agora, voee

DECOT,ES AUDACIOSOS fran�esínhas elegantementeOs alegres e ensolarados, vestidas, ostentando, quando
dias de verão fizeram sua "re- n�o a toiletfe inteira, pelo me
enfré2" este' uno trazendo'-n'os, n':'5, um" detalhe - cinto, sa
em plena' primavera,' calor, In, .patos, bolsa, chapêu - na 00-
'tenso qu enos faz lembarr ma Vil tonalidade "cognac".,nhãs à. beira mar, férias em Entretanto Q 'ponto culrní-
montanhas :;q'e clima, -suave, e

princ'palmente, vestidos leves
claro se esveaçantes.
Houve como que .uma re

pentina: tl'unsfo:rroçãoO no as
P,2ctO da cidade. As vltrfnas
das', J.,uxuqsai Jpjas se engaia�
nanam num,'} Iéer-Ica. exposição
de ,tecidcs colortdost , desta
-eando-se a leze, o linho, o

,"nylàn", a. popelin,::, e o alg,')
dão Em listras nução profusão
de cores vivas ,e suaves, na
mais leliz combinação (1,2 rosa
e azul, l1ás e' amarelo cinza
e preta, cinza e verde, marrou
e canela, trhmfa,ndo, .flnalmen
te,' o amarelo queimado, mais
conhecido por .. "caramelo".
Há uma razão pára a vitó

ria do "caramelo!'. Gyven
chy, o mais j6w:-m costureiro
de Paris, num dos seus 1,Ílti-

:lt>ii, mos desfiles apresentou, entre
_� � ,_.__ ' ,_ nitras tonalíd.rdes, 'J caí'anié':'

, lo que êle batizou com o suges
, 1h 4

d ' tivo nome de "cognac", lem-
eSC o·

.

1, (1. s· 'I
brando .que essa tonal,:'dade
tem a vantagem de realçar o

., "1 d t' t cole rido da pele, deis olhes epassará a fazer calda: dissol Meio quno e orna e, pe- dos cabel r.s femininos. Foi a
va o açúcar cristalizado (não quenos e bem maduros: co conta, As, ruas da Capítal da
! o aeucar cristal comum) Iheres (das de sopa) de fari- Moda se Encheram de lindas
com u� pouco d'água, dei- nha de trigo; 2 pires (dos
xe ferver e de o ponto de grandes) de queijo ralado,
fio. Coloque a calda num mineiro; 1 xícara grande de

tabuleiro, sem nenhuma Ieíte: 1 colher (das d esopal
gordura (este tabuleiro de- de manteiga. Sal a gosto;
ve ter fum pasto molhado cebola ralada; pimenta; sal
por bairo, em, toda a exten- S3 e cebolinha bem picadas
são). Quando começar a qualquer outro tempero
nevar, coloque os doces, dei que quiser.

'

xando-os ai até o dia seguin Conzinhe os tomates sem
te, numa vasilha para S€car água. Depois de bem cozi-
ao sol.

, ,,' dGS passe-os em peneira fi-
Paté de tomates na. A parte faça uma. mís-

Esta receita fica delicio- tura de farinha de trigo do
sa e ao mesmo tempo nu

tritiva.

fim • rÓ:

Inverno

•

Receita-:;

Duas colheres das de so

pa de manteiga; igual quan
tidade de gordura; 1 colher
.das sopa, bem cheia de fer
mento; 2 xícaras de farinha

Rua Cr.rlos Rischbie-. de trigo; 3 xícaras de fubá
ter, n.o 4Bô de milho; :3 xícaras de lei-lTelefone, 1 _ 3 _ O - 1 te; 2 ovos. Bata bem a

As encomendas devem manteiga com a gordura e

i ser feitas sempre com ° açuca juntando depois as

anteeedencia (mínima
�

gemas e batendo mais. Jun-
!._iiiiiiilli_iiiiiiiiiilliilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillii_lIl!iI_iiIiIIii_ilIIIIJi�í!iíjijjFí!iil;iiI-iDiii;;llijijiií-íi,ijliíiIi........ te então o leite, o iubá, a
,

,. farinha, o 'fermento, e por

Os sapatos .. fazem li\: pes ����oaa:�l;��c:��dc�n:�UU

I em pó Bata muito bem e

Numa grande enquete 3.0 - Escolha o tipo de leve a assar em forno quen
feita recentemente numa sola que mais convem a seu te.
escola de Paris, concluiu-se filho. Se ele tem tendencia F�"

.que 50 por cento dos alunos a transpirar nos pés prefira ------------,

.usavam sapatos um ponto, selas de couro. Se pelo con-

'ou meio ponto meno do qt!<e' trário, costuma ter os pés
seus pés. frios, prefira as solas. d.e bar
Para que seus filhos es- racha. Quan?o adquírír sa

tejam realmente bem cal- pat�s. de sola �e boracha,
çados, com conferto e se:r_n verIfIque se .ha uma .lSo�a
perigo de estragarem os pes de. cour? m!erme�Iana,
para o resto da vida, siga P:>lS sem ISSO nao s'er� pos
estas sugestões; slvel trccar a sol§! maIS tar-
1.0 - Comnl'e os sapatos de.

das crianças �o fim da tar- 4.0 -"Não seja arbitrária,
dê, de pr�fcr('ncia quandc i1idag�e sempre o gosto de
os pés estiverem iig-eiraITten seus flll:os, ao compr�r sa:
te inchados t)(�los exercícios patos afmaI de contas e mm

do dia intei;o. to desagraaavel ser obriga-
2.0 - Escolha sapaaos li- do a usar algo que nos de

géiramente folgados e faça sagrad-e.
,colocar por dentro uma pal- Se VOCe desconfíar que
milha suplementar qW3 po- seu filho tem, pés chatos,
de Sér retirada mais tarce não decida voce mesma qUf
.Entre os set� e os quatorze o corretivo indicado. Leve
anos o pé cre<;ce com tan73' o a unl médico ortopedista,
r:l.pidez que os sapatás Llr- que será a unica pessoa ca

rem o risco de se tornarem paz de diagnostic.as a causa

Iàpertados antes de estarem e receitar o 'remédio ade-
. gastos. quado. 1='=:::::::::::::=:::::::;::::::==:::::::::..

Modelos Arp.sticos, Pa
ra (',a!>arocntos, Ani
versários, PrImeira Co
munhão, e Batismos
IN,FOn.�1AçõES COM

SRA· MO l L E R

neira

ranga:
.

- o sr. Rans Verner Spe,
tlwmanri,. funclcnârio da Fa
hr.ea de Gaitas' "'Alfr,edo He
rlng" S. A., desta cidade;
- o jove:m Cai-los Passoní

Junior, filho do sr. Carlos
Passoni:

,

- o sr. Lauro Tillman'n re
sidente no bairro do Garcia·,
- o sr. �2rtoldb Wruék

do -comereío loéal; ,

" '

._". a sra. E.qmeralda Melo,
esposa do sr. Mozart Melo
residente em Rio do Sul, c

'

- a sra, Calma I,'[, Xavier,
esposa dó dr. Arnaído M. Xa
vier, advogado residente

nes-Ita cidade.
'

'NASCIMENTOS
'

'

ConfeitadOS

queijo, e dos temperos com

leite. Ajunte o suco dos to
mates. Misture bem e afo
gue na manteiga. Deixe fer
ver e quando frio passe no

pão, ,

Brôa de fubá à mi-

�...:.-------.....:..-� .....__ ..... --_ .. -_..- ..-....- -

Estão Em festas os
guintes lares:
-- do sr. Oswaldo Cacellas

e sra- Ingrid Cacel.las, .com o
'nascimento de um menino;
- do sr, Junio Iten e sra.

.Guiomar Itcn, com o naseí;
ment., de u'a 'menina;
- di) sr. Otornár Santos e

Marília. Santos, .com o 'nasci_
mento de um menino:
'do sr� Walter B�ctag e sra,

Irma Budag, com 'o nascímen
'�o de um menino;

VIAJANTES

ANDRE' MARTINS

- Acham-se'
na cidade:

'

- HOTEL
gues Barrison e faínilia, Rü
bens r>into da Rocha, Wolf
'gang Altenburg e" sra:, LUlz
L. ,E. Gualbçrto, ,Edmund,:;
Hauer, ,Leol1 Grossmarm, A
bel GasiJarelli, ;Leonard' W�l..
Iíam Freusen, Erich' Frieden
thal, Octavio de'Piuila Costa'
Filho, dr. qlaudilo. Lassa,nce
de Oliveira, ,

Walctemar Bis
hop, Wallace Chaykin, M08-
r:yr F. Cruz, AcY Cabral Tei
ve,( An10rÍln S: D'A,vila, An.
'tonio M. Krueger,' dr· Mario,
Frag::Jsü, Carlos RolÍn e Leo
poldo lVIay.

i

PRADA
\�fSDe_lW!

�-

Distrlbuidor em 8ta. Catarlnlt.,
DAS

'AFAlUADAS CASIMIRAS

"N'O BIS"
PRE(EITO'DO DIA'

C.OM O MES;UE SETEMBJ,t-Q, CHEGA A F?POCA,DOS VESTIDOS ,DE MEIA-ESTAÇAO. N9 :I,:NT�JITO .DE A,JUDA'-LAA RENOVAR SEU 'GUAR.DA-ROUPA, APRESENTA:MOS
ESTAS DUAS SUGESTõES DE FIM DE INVERNO

Marca Fabril da melhor
casimira do Brasil, Agua e prisão de ventre

x Exatamente como QS de-
Linhos e aviamentos

I
lna'� or'gãos� o intestino ne-

. cesslÍa d.e agua, para h'aba-
para Al:falatea

Ilhar
regularmente. Quando se

_ x -

'I
bebe pouca água, as f�zes fi-

RUII XV, 13GO _ ex. Postal. 388 sam l"eSsequida� d?n�nuem
RI UMENAU ue volume e sao ehmmadas� �.,

,

I c:m düiculdade. A água fres-
,,_ .� --,--,_

t Ca e os caldas (;! frutas repre..

tlENDA OE;:;'l'}5 VIAIUQ i sentam �tÍmo ��timulante }?aNA ,ENGRAXATAEJA ' I ra ,0 bom funCIOnamento m-
PONTO cJIio . testlnal.', , " ,

r- , , •

.U'A MARC4.
UMA GARANTIA

BANCO INDUrSTRIA E COME'RCIO DE SANTA CATARINA S, 1.'
_ Matriz: I T A J A I'

Bndereço Tele, "INCO'"'
:_ r_'1 Cr$ 50.000.000,00

:_: ,_: (_: 46.000.000,00
"ORGA'NI'IAÇÃO ' BLU'MENIlUENSE

,

"O:RB IlAtI

l'ulidado em za de Fevel'eil'O de 1935

Capital - ••

Fundo de Reserva

'<-'iIIIi 96.000.000,00
Total dos depósitos em 31112153, mais de 834,000.000,00
A.GENCIAS E ESCBITORIOS NAS PRINCIPAIS PRAÇ 18 DO ES

TADO DE SANTA CA'TABINA. NO RIO DE JANEmO E CUBlTmA

DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NO INCO E CONTRIBUA, ASSIM, PARA
O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA PRO

DUÇÃO

Rua 15 de Nov611ihro, 870 - Salà 5 - 'l'eU. 1572

Responsáveis:
DR. ARMANDO BAÚER LIBERATO

(Economista)
GIL AURELIÓ RocIÍiDEL

(Contador)
Uegir,tros de firmas, Ol"ganização de Sociedauefi
Anônimas, Contritos, Distratos, :Esáitüração em
geral" assuntos fiscais.

E P A 6 UE COM CHEG UE

_.,_i::-

TELEfONE 1 3 O 6
. .J
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agremiação nas elimínató- dos remadore a (> st vai 1. "

t d S I
S ue es a J1

na�" c ispu a ,:s, em ant� à sua frente, fnicialmente
Raia doe �urubatuba. Um a, 8S coiuponentes do quatro

_---__-_----- u�n�:l-fOl cItando os nomes sem patrão, vice-campeã
Catarina e nos páreos cor

ridos nas águas da Lagôa
Rodrigo de Freitas e na

brasíleíra, a seguir os inte
grantes do double-scull e

sinda os que completaram
a tripulação do "oito gígan
te" na Paulícéla, sob vi
brantes aplausos dos pre
sentes, Distinguiu, da mes

ma forma,' a dedicação de
um velho batalhador do A

merrca, sr. Carlos Ubira
tan Jatahy, a quem coube
chefiar a comitiva blume
nauenss em São Paulo, t!

Irgiando, por outro lado, os
conhecimentos técnicos e a

fibra co sr. Alfredo Streh
lau, veterano em lides re

misticas, e também o zêlo
de João Matos, II popular
Pato, na tapeia da conser

vacâo dos barcos e OUtros

materiais da secção de re-

mo cio clube, j'

Como encerramento da
� festiva reunião noturna de

.. . . .

f
I ante-ôntem, foram entr'ê-

l
mengo, <lo Riu, responÜf·ndo t,(:,s I do cumpeonnto Bf�uileio ()e Re' '·Sao Paulo, atrtbuída ao recero dO! mente comentada ': criticõiil.L

s".\ d' ti
Aí está o discutido "oito gigall- aplausos recet,,:.lo5 na OlH>rrll!li(la mo. I rubro-negros de pCl'llf'rem para a j:;, ou ver ídíea esta vl'l"ãl:l, c"ntj, gues aos 1'en1a ores a:'t!s 1-

t.e " do 81nue di' Rf'gat,aq d•• Fia- de de sua, vitória no pãren final I :sua au,,�_ucil't lia'; Iie<::tt:ts de guarnição do Aldo r.uz, foi farta- nua como número um do pafs, cas medalhas, cnnl dizeres
---- alusivos à sua participação

� h
nas recentes Regatas Inter-

eixeirin a estad?ais loe_yadas a efeito
I1'J RIO e Sao Paulo.Ainda cartaz o veteranono

t b

I
FERIDASurr. em.

Espinhas, Manchas

Ulce-l
Com insi.,>L .ncia, no mo- ras e Reumatlsme

nx nto, C1;C:!IL','!1 1'11111,,1'.':;' ELIXIR DE NOGUEIRA
1, que o C i emio, socieda- Grande Depurativ.
di' (�ue no 111!(' passado .co- • do Sangue
(C(Jll(')IlÍ na Z.a )Iá!:ma Ietra fli

Outra vez volta e ser co- o concurso do veterano, rinha, Desta vez

estaria', trataçâó
do ex-avante do

.rnentado o ínterésss de um mas ainda número um dos I disposto o Gremío Porto- Bctaíogo e Bangú ,já qne
grande clube em conseguir I craks catarinenses: Teixet- alegrense a tentar a con- seus dirigentes considera-

Equipes de Pelutas e Seleçãoit!�iªf��1igi�e��
'Gall�h� V,i(.'S,I�t"ar'l-a;'m

'"

5ta'· C'"at'arin'al�tii,�:,d!:�;��:1::��\I i; 'I , " ,,'

'

fi,
"

do futebol barrtga-verd., e-
,

xerceu severa marcacão
Enquanto não chegar a meros �o�ej�s ami�t?goí-1 in-, :11� ?anta, Cataril!a, cujo so?r� o discutido .:('nt�·?época dos campeonatos 0,- termunicipats e ate inferes- mLClO esta previste para I médio Salvador, ofuscando

Iicíais das Ligas de todo o taduaís e como exemplo di-i- , quarta-feira próxima, ouan- todo o brilho do cartaz que
Estado, vão os clubes cata- 50, aí está mais uma tem- 'do à noite, em Joinvile, os �e3fruta r.âo apenas em 1.0-
rinenses se movimentando, porada do onze do Olaria barirís daGuanabara €:n- fiG () país, m'l:' no exterior
no sentido de promover inú ( trentarão o Caxias. ============-:---------------- --_

\.

-�........."""""����IO"1,9.,ria X CaX·laS, 4i.-feira Av�?t�����:�-s:g�r:�o;t�e �
.,.__

li q patrocinar a vinda ao nosso

Dando início á mais.' u- taz, face à. comprovada ca- Estado, de c�bis poderosos

Ima temporada em grama- tegoría de seu conjunto, quadros da cidade gauc}1a
dos de Santa Catarina, () €- que noutra evidente de- Je Pelotas, quais sejam, 'O

Jenco pr'"fissional do 01a- montsarção de sua poten- Brasil e o Pelotas, além do

ria, da Capital d,'l' Repúblí- cialídade, ganhou qual'ta-' selecionado gancho, qGe ho

ca, atuará quarta-feira pró- ,feira passada do campeão te estreará 110 Campeonato
xima na cidade de Joinvile paranaense, o Ferroviár-io, Lrasíleiro de Futebol, br.
em match noturno, contra por.1 x 0, completando, tendo-se com os paranaen
o quadro do Caxias, vice- dessa maneira, uma série ses em Curitiba. A notícia

campeão da L.J,D de 1953. invicta de dez pelejas. em' apreço tem fundamen
Vale recordar Que no co- Além de jogar com os Lo, pois um alt» dirigente
meço do ano passado, os al- caxienses, o Olaria fará e- da agremiação floríanopo
vi - celestes guanabarínos, xibições, também, em !:kus ,;tana esteve 110 de;�orrer
batendo-se CGm o mesmo que, Itajaí, e Florianópolis, lesta semana em Pebtas e
adversário, ,venceram de nos dias 6, 7 e 1(1 de feve- r,a Capital ::lo Rio Grande.
maneira espetacular por 6 l'eiro, respectivam>ente con- O assunto, como f.: natural,
x O. Desfrutam. na "terra ira

.
o Paisandú, Marcílio precisa ser cuidadosament'e

dos príncipes". portanto, de D1as e AvaL é'l''tudado, daí não s�r pos-
elevado ,,€ just,ifiQa.do car- 3ivel prever seu desfecho.

.. Mecânica
T. H, E R B S T

V� R j o S O' NA

Casa Buerger
Senhoras .� 'i" .

...... E S�MPRE AS ULTIMAS NOVIDADES .....

Rua 15 de Novembro, ,50S.

r
..

"Materüi�al�e"'nHls'�et�"IK'�e�ieril"
..

I=::. I'ARDIM BLUMMNAu
�

� �
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'

�

_ SERVIÇOS t'REJ-�ATAL
;;;:

� CONSULTAS ME'DICAS DIA'ltlAS - • - 11 BOBA! ::I
- -
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Proporcione mais comodidade
ao seu lar

Procure uma Loja que lhe possa oferecer todas as vantagens
possiveis para que sua casa lenha mais comodidade e conforto'
Compre arligos de utilidades para () Larf das melhores marcas pe ..
los menores'preços e nas melhores condições de pagamento. (em
pras assim que lhe darão alegria e prazer você sõmente poderá

.., '" fazer em ....

Hermes Macedo SrA.
cuja firma mantém variadíssimo estoque de Máquinas de (oslura,
Enceradeiras, Batedeiras, Liquidificadores, (olchões de Mola, Lam
padários, faqueiros, Riádiosr Máquinas de lavar r.oupa e mais uma

infinidade de artigos do larf OS,quais proporcionarão alegria e

encantamento a' seus familiares ..

Vá sem demora .preencher sua ficha cadastral e escolha des
de já a utilidade que irá proporcionar bemesfar ao seu lar.

Distribuidores pa ri () Sul do Pais:

Hermes Macedo S. A.
i '(uriliba -- Ponla Grossa •• Londrina -- Marlill!Q

f,

ar> e Blumenau

UMA lOJA EM (ADA CANIO PARA O ENCANTO DO SEU

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Príme.ro para deputados
kderais e senadores de todo
J) país; segundo - para go-·
vernador e vice-governador
ds Estados do Piauí, Ceará,
Sergipe, Espírib Santo, Rio
de Janeiro, Co'ás, e São Pau
lo; para governador d;s do
Amazonas, P'srnambuco,
Bahia e Rio Grande do Sul;
para deputados estaduais de
todo o pais; para prefeito dos
ERLad-.s do Pará. Piauí, Cea
rá, Bahia. Q;Sergipe, EspÊr;.tn
Ssnto, Rio de Janelrc, Mi
na", Goiás e Mato Grosso;
para vereadores do Distrito
Federal e Estados do Pará, CRISSIUMAL, 30 (Merí.,
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio

I
díonát) - Uma prccíssão in

Grande do Norte, Alagôas, findavel a2 veículos, cava

S:: rgtpe, Bahia, Espírito Sanv] leiros e pedestres, com mais
te, Riode Janeir·), Santa Ca-! d,e duas mil pessoas, acompa,
tarina. Minas Gerais e Mato I nhou ao cemitério desta vila.
Grosso.

'
os restos mortais da sra, Elsa

E
no interior do Rio Grande

. CIDADE DO VATICANO,
30 (UF) - o Papa Pio XII
suspenderá todas as cerímô,
nias e. audtêncías durante
mas uma semana, afim de
eonsoltdar SeU restabeleeímen;
to. Isso foi o que anunc ou

hoje uma ,f.:mte do Vaticano.
Entre as cerimônias a que dei
xará de assistir, íigura a fes
ta da C'nd'elaria, no próxi.
mo

.

dia /dois. O Papa tencío;
nava dar particular brilho a

essa festa -no corrente
Mariano.

S. PAULO, 30 (Merid.) -

Arlindo Moreira Branco, de
63 anos, companheiro de Ion
g.} tempo de Zuleide Ribeiro,
50 anos, viuvá, moradora à
rua Um, apart. 4, no coníun
i-ssídenc al dos bancáríos. na

rua Santa Cruz, em Vila Ma
riana, estava contaminado pe ,

lo cancer, tomando trágica
decísâo, após consultar vá
rios especialistas que o de
senganaram por completo .

Residindo à rua Gahriel Mon
teiro da Silva, 903, com· sua

fumilia, Arl'ndo previu um

futuro at)rmentJ.do prejuci,
ci::ll ainda ao sossego das dua-;
senhoras ql',e dele dependiarr..,
{lecidiu eliminar_se, mas le
vando ulguem em sua com

panhia.
A TRAGEDIA

Assim, na manhã de hoje,
Nm.1 de hábit}, dirigiu-se pa·
}';1 o conjunto res dencial dos
bancários em Vila Mariana,
encontrandO-Se C·1m Zulcide
(' 1l filha c1esta, a jovem Ma
ria Aparecida à qual pediu
que fosse buscar determinacla

Abane/onaelo, Matou A Esposa
A. Navalhae/asQuatro Filhos

•

Tragédia (10

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

gados. As seis pessoas
vam degoladas a navalha,
com cortes profundos e .nor .

ta's no pescoço- A única que
está conseguindo sobrevíver,

.

nternada no hospital Sant:)
Antonio. aos cuidados do sr

Mario Sffogia, é a filha mais

v.eIha do 'casal, a m�nina Del: P f tt Hl<'RCr ro DEEKE
CI, porque o seu ferlmenjn fOI re e. o � LI

o menos' profundo r- ela fin- lho empreendedor e cone

gha-se morta, por ocas.ão da :

I
trurivo, o chefe do governo

chacina. municipal tem caraterisado
Segundo as autor-idades. na

�. b dmi ist tl
vespera do revoltante l Pi;n-l

sua O r� � ml�l::> �a. ':,a .por
do, a esposa de L....tcí.lio Rich. um espirito ce iniciativas
ter esteve no Posto Polícíal ; que revelam devotamento
desta v�la,. o�d-: .

sc lícítou ? 1 à causa do bem estar da co-
separaçao d'effrrifiva do mari- ..'

do. Lucílío foi intimado a Ietívidade. Atento aos ver-

comparecer à polícia. Com dadeíros reclamos !lo muni
urna sére de desculpas e cípio,' O sr. Hercflio Deeke
proffi:?:,sas de delxar� de b�- vem procurando dar solu-
ber, dizendo que nao querIa _ .

'

ver seus filh;s criados por çao a todos os problemas
outra gente, vc1tou para o ! de interesse público, sem
lar numa tentativa para re- í quaisquer injunçôes d.> cr-
cuperar a confiança da famí, i

l.
.
•.

_;_ , �_,__--_:--'---�-;-..:..-------
lia. A esposa, emtretanto, } PI C' m •.pressentindo que aquilo

_

não I., aeiS 0"16 ara I,as
��n������r!� t'?����1�� ap!�: IniCIOo

.

das nbras de pav·l·m"eo·la· ,"'a-o'�:��iI��!;·b������:c��i��g: i' '.. U
.

.

.

.

.

.

'

'.

'.

1& "
.

��i�:"'r;�ª��:?�!'da. RodOVia entre 8lumen8D. e "aja.
lá. Na manhã'seguinte, de-' PI' D' t

.

d Et t' d b' ,. .r:" d
-

,:
.

pois de ter atendido aos ira- e a lr� ona e s r�- J c�mcre.o, arrr;a o 80 re o llltenso traJ.!8g� e v.el(�ulos
balhos n",rmais de uma pro- das de Roaagem - Resll- no ItaJal-Açu, em Ascurra, f naquela rodovla, CUJO pro
priedade rura]� foi à ccz·nh.a (buda de Blumenau, será cujas obras serão iniciadas blema vinha reclamando
preparar o ca��. A l!m descUL I feita, na manhã de hoje, a brevemente. uma solução urgente e ina-
do seu, o malldo misturou na.

rJ T";- d' I A b l'
. -

d d'" 1
..

massa para (JS bolos uma for:'l U1atJ""tL a�ao as? ?�as 00- m as as rea lZaç?eS o Iave .

te dose de arsenico. Termina- memoratIvas do mICIO. _

do governo do Estado, rmpor- Inegavelmente,
da a tarefa, �ãe e filhos co- calçamento da rodovia ta em dizer que as obras lucrará com esse
meram_ os D:'lmhos envene�a- :B1umenau-Itajaí, cedmo- de pavimentação da rbdo- empreendimento o muni-'des, nao tardando a aparecer '. '.

t ;- 1
.

Bl It
. , ..

dI"
'

os pr:meiros sintomas de in.. mas essas que erao ugar Via umenau- aJal cons- ClplO e tUJal e seu porto,
kxi�a<:ão, enquanto Lucilio a:- na cidade de Itajaí. tituem um acontecimento cujo acesso p::>r aquela es-
prec ava co;rardemente a sua Pelo mesmo Departa- auspicioso, de elevado aI- trada permitirá, com 'Ó seu
obra lassassma. Achando Q:!- .

t·' d'd
A'

d
. 1 t

'

,

...

mora nos efeitos do venen{)" :nen O ser:_a proce 1 a a cance. ec:?nOmlCO e e Prl- ca�çamen ü,' assegurar maIS
LucHio lançou mão de uma mauguraçao da placa co- mordIaI lluportancia para segurança e rapidez rio es

(Conclue na 2�a pg. letra El memorativa da pont'2 de o facil desenvolvimento do coamento da produção pa.
ra aquele porto.

.

A concretizacão dessa'
importanie e vultosa obra,
reflete os propósitos pa
trióticos do governador.

'.

Irineu Bornhausen, que
não tem esmorecido nos

seus esforços para que
.

o

seu programa
.

de governo '.

I seja\ cumprido dentro dos.
princípios rígidos de traba
lho honrado e benemérito..

G�ldmayer R'chter, e de seus

quatro filhos menores, víti
mas do mais trágíco aconteci
mento criminoso dos últimos
tempos, no Rio Grande do
Sul.

O CRIME HEDIONDO

Houve tumulto entre os
comerciários c a r i Ó c as

dernos aviõl;:s a jacto das sim se pode descrever:
Forças Aéreas dos Estados U- Um avião, voando com V-c

nides, que está real'zando um Ioc dade igual á d.? som, :f11l'
"Cruzeiro � Boa Vontade", lua ondas de choque no ,qr,
pelos pais' s da América La-, sendo que a primeira delas se

Un3. A visita do grup.::>, que forma no, nariz do aparelho
inclue divers�s dos mais mo,l e as outras nas asas e na C':lll

dernos e velozes tipos de apa- da. De repente. o avião mer

relhos a jacto dos EE. UU., gulha e ass:m atinge veloci
t"m por 'Principal c,bjetivo dadi<': super-sonica. As ondas
mais uma demonstração da de choque ac·�mpanham a di
permanente co�peração da-. reção do avião e se dirigem
qu.ele grande pais do norte para a terra em circulos con
c·;_m as Repúblicas amer�co-I centricas. Dentro em pouco,
nas, I?eh preservação da paz o avião retoma sea voa pla
mundtal,

-

I n::> e as ondas de choque c.Qn-

I fnuam em sua descida con.
O "ESTRONDO SONICO"

. tl'a o solo. A� chocarem_se
No dia seguinte ao de sua c:m a superl'icie sólida, pro

chegada� 2 de fevereiro. 85 duzem o Estrondo no pont<)
11 horas da manhã, os aviões exato para o qual o avião as

a jacto, de tipo moderníssimo d:r:giu.
:�_'l1'ão demonstrações aéreas O estrondo sonico- será pro
até h::ljr� inéditas no Brasil. duzido pGr um a'V'íãQ do tipo
no Aerop;rto do Galeão· Tra- "Sabrejpt" F, S6F, caça' a ja
ta-se da lJrodução do chama- Lo norte-americano da classe
do "estrondo sonÍ<:'O", que as" dos 1.000 quibmetros por ho-

� =--==- ==� � � ....�__________ ra.

Econo' I&a de 90 ml·lho'"es··· de
Identifica-se fac]mente pelas
asas (m plecha, o avião "Sa-
brejet". E' propulsionado por
m�t'r a jato J .47, da Gene_

cruzeiros com o pa"o ml·slg· ��ff::��::����o caa:Ci:�g�
o vencedor da barreIra

A obrigatoriedõde da mistura da farinha de triso d�;(}ci;���o�e i���r����!:
de, é que, entre Os pilotos ,es
colhid·-;s para conduz li' os a

parelhos, se encontra o ma

j.Jr Charles Yeager, o primeL..
1'0 homem que há se'3 anos,
penetrou na barreira de som.

duras possibilitando a p'3r- Em 12 de dezembro de 1953,
feita conservacão das farL� atingiu ele tambem d veloej

nhas mistas p�r 10�go pra-
dade de 2.640 quilometres por

i h:ra num avião-foguet·.� Bci!
ZOo X.IA, da Força Aérea.

=ncomenda na Cooperativa d} Zuleide em cheio com um

dos Bancários. A sós com a tiro bem sobre R
-

cart Iagem
antiga .'ll.mp:mheira, aparen- do nariz- Num movimento
temente calmo, Arlindo dir í- instintivo de defesa a mulher
gu-se para o quarto do casal. deu-lhe as costas e Arlindo
onde fumou vários cigarros, atirou novamente, d·?slta vez

enquanto Zuleide perrnane, atíngind -4;1 na coluna servi
cia na cozinha, fazendo o al., cal, à altura do sétimo espa
moço. Pouco depois, Ar'líndo, ço- Zuleide caiu pesadamente
com .uma arma automática

a-.,
ao chão. Arlindo voltou para

orox.moo.ise da companheira, o quarto e deitou-se na cama,
batendo-lhe ThO ombro para matando-se. Deu inicialmente
que S·? voltasse. Nessa taltu, cuvído direito.
ra apertou o gatilho, atingin, (Conefue DD 2.a iH!.u.!n:a. letra Jl)

Como já nc ticiamos, Lucilio
Richte r, natural de Estrela e

residente em uma chacara
nas proxímdades desta vila
em companhía de sua esposa,
l�lsa Goldmayer Richter, e

cinco filhos menores, compa
receu à resídencía de um vi
zinho, distante uns 600 me

tros de sua casa e informou
que sua mulher havia enve

nenado toda a 'familia. O vi.
zinho ccrnun'ccu o fato, ime
diatamente, às autoridades
pobciais da vila, em compa
nhia das quais e do sr, Mario
Sforga, dir lgíu-se para o lo·,
cal da tragédia. O quadro era

índscrjtível, de um aspecto
aterrorizante. Sangue, por

toda a parte, demonstrando a

.luta de mc rte que ali se de' I
senr·:lara. Duas crianças mor

tas no patio, numa poça de
sangue, uma nos últimos ex:
tertores, ao lado da mãe mor

ta, outra ainda com xím so

pro de vida e a última, tam.
bem gravemente, ferida, ao

ver pessoas estranhas, atircu
S·2 aos braços dos recem-che�

Suicidou-se com um tiro no
ouvido após Imatar a esposa

Exibição no Rio de aviões a

jato com a velocidade do som
«Estrondo .sonico», um espetáculo lnédito ao carioca
RIO, 30 (Merid.) - Está

marqada para segundn.-fuira,
às 15,30 horas a chegada a

esta capital do grupo de mo-·

RIO, 30 (Meridional) - A ao local, tomando então co

reunião que havia s'do mar. nh",cimento da deliberação.
cacia para ontem no audito- Na ocasião não foi passiveI a

ri _ do rAPC, na qual os re- pr,::stação das explicações,
pr"sentantes dos comerciá· daí o início de ligeir·J tumul. ..

ri;);, ir:am discutir problemas to· provocado por vozes de
li.gados à autarquia, deixou protesto. Pouco depois {) de
'de !-:,er realizada em virtude ',le�ddo reg'onal, acompanha
da determinação do preso - do d} assistente d.ê gabinete
df'nte do IAPC, Na hora mal'- do ministro d.) Trabalho. re

cada o delegado regional do tirOU-52, neg:mdo i � ambos,
lAPC, acompanhado de inú- a prestar d,eclaraçôe's à re-.
meros cnmereiárks chegou! p:rtagem.

teve, na importação de tri

go estrangeiro, durante o

ano passado, uma economia
doe divisas de, aproximada
mente, 90 milhões de cru

zeiros. Foi o que informou
em relatório ao ministro
João Cleophas o Serviço
de Expansão do Trigo, a

crescentando que o pão se

apresenta de boa qualida-
de e que não se registrou
qualquer reclamação con-

tra o emprego das farinhas
sucedâneas ..
Acentuou o relatório que

as providencias do Gover
no, através do Ministério
da Agricultura, fixando o

preço mínimo para aquelas
farinhas e determinando a

obrigatoriedade de sua mis
tura, resultaram como era

de esperar, no aumento da
iirea cultivada com man

{:lioea.
Por outro lado, a mistu

ra de farinha de soja à de

trigo pôde ser intensifica-

I

,da graças ao aperfeiçoa
mento industrial que per
mitiu a obtenção de produ
tos com baixo teor de gor-

Afinal foram'encerradas

FAÇAM SEUS

RIO, 30 (Merid.) - FOi
suicidio o caso da jovem baI
larina Sonía Maria da Silva,
que faleceu, nas primeiras bo"
ras da madrugada de ontem,
no Hosp�tal Carlos Chagas,
onde se enc,�ntrava interna.
da, em estado de coma, e c-:,;m
fratura do cranio, desde se.

gunda-feira ultima.
Como se recorda, a jovem

Mordeu o jacaré o bei
co da estrela
,

MUNICH. 30 (UP) - A
[. dista de cinema alemã Jo
:>ephine Kipper resolveu d�'
finitivamente nunca mn\ÍS
beijar u mjacaré. E' qu,� Jo
s('ohine está trllbalhando num

firme cujo enr2do �e desen
vol ve na flc:resta brasileira: e

p:ra uma fotl de prupagán
da, tentou be:jar um jacaré
(i" metro ,9 meio no Jard'm
Zoologico local. Mas .�, :.>au

rio, ou porque não compreen
de!'se bem as suas intençõo:s,
ou porque o modo ete beijar
dos jacarés seja mesmo "Cu

tra, mordeu o beiço da estre
Ja ...

i\eabamos de receber no
va remessa dl'j.tes afa
mados Tratol'Cs Cana
denses - adquira agora
o vosso trator pelo 110VO
plano de vendas a presta
<:ôes.

Solicitem-nos uma de·
monstra-;ão sem compro
misso.

foi encontrada caída com ve Clovis .e .

o investigadór
fratura do cranjo e se'm sen- :Mauro puderam reconstituir
tidos, à marg�m da estrada facilmente Os fatos ficando
do Areal, na madrugada de ass'm excluídos d� qualquer
segunda-feira última. suspeita de crimes as duas
Dadas as circunstancias, f{)� primeiras pessoas envolvidas,

r�m encarega�os '(;8 funcioná_ Miguel Pereira Lopes e Pau
rIOS da Secçao de Investíga- 10 Alves Freitas.
ções Crimina s para esclare-. s.:niá Maria da Silva' em
cel' o caso que se enc6rit;t'ava {barcou comnletamonte em-
envolvido em mistério.

. briagada, nô latac;ão; dirigi-
AS TESTEMUNHAS. 'do por João Machado de SO\L,

Os investigadí:mes .da .See� za, no ponto terminal da E.
ção de Investigações Crimi� nha ·de Cascadura. Sonia sen�
nais, depois dos dep?imentos tou, no ·banco a·} lado da por
p;re�tad::s p<;,10 m(ltor�ta pro- ta, depois de provocar algum
flsslOnal M guel PereIra Lo- barulho, demonstrandb ;estar
pes e PauIo Alves F�eitas, completamente emb:i.'iagada: A
ambos apaIxonados da Jovem cOU'lda desenvolveu-se sem

bailariri:;t. nas d�c$.rações maos atropelos, . até quant{.:::,
dos quais nada os apontou co- Illa estrada do Areal Sonia
.mo .envolvidos n:. mistérioso

'

caso, continuando suas dlU- ,...---------..IIIII..--_lIIIIiIIII .i'I".··••
·

•.•
gencias, conseguiram locali
zar três testemunhas dó su!�
cídio da jovem. São elas: o

motorista . pr{)fissional J·jão
Machado de Souza, o pro
prietário de lotações Manuel
Alves Ferrei!'ª, Filho, e o se
nhor Milton -L:::pes dos San
tos. Estas duas ultimas pes·.
s:as na madrugada- de segun.
da-Íeira Ultima. yiaJavam no

btação
.

da' linha "Cascadura
Acarí" de Chapa 4-4(}�89, (Ii
rlg'do por João Machádo .de

'Souza.
Foi daquele cqletivo

de onde Sania, .. que embarca
ra em Cascadüra, atirou-se,
em plena corrida.

BEBADA
Focalizad<t o 'mot�rjsta João

Machado de Souza, o deteti-. �1III._illlllli I!IIIiI__ilililiiiiiíilllliiiiiiilliiiiili ....elIIIIII--.,

RIO, 30 (Merid.i - Com
o cultivo do pão, em que
entram 3 por cento de fa
rinha de soja, o Brasil ob-

Prepare ..

... futura de
leu filb1
�

IOFOSC!L
�.• TRITORES IIER[OO

S E N H O. R E S- ....

AGRICULTORES

,

Projeto - CO�lstruçã<i - Loteamentos - Sondagens.
para fundações- - Frmdações de estacaIs pré-moMadas
-'Perfuração e instaláção de poços.
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