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Iil, FAULO, li - Niio basta que" síonaraas. l'rão estilo fazendo ne

governador que' é um homem d,. ) nhurn caso ti,. problema. EncGiile�
hem, honrado e altívo, se ói9ponba. ram-ne_,; eamo "·e nada com ele tives

a encontrar- .. formula alta do 1?'.lil �"'.

dídato. li ii1ddspem;!iVEI que rndns í Asstm, () prnbierna da f.líl(;ié�S;;Q
as forp,ll� morais de São Paulo aíu 'I EOVernllm.,mal do Estada de maio

dem nessa declsãc. Mas a verdade Ire!; responsabilidlldr,5,na sortE do

é que a atitude que elas tomaesrn regime Ia nos destinos da federa�ã'),
E' ccnttnusm tomando, o d� üemis� I está sendo jogado como um ic*ot ...

.�__�__� ..__----__--�__-- .. � �__-- � �__�._��___.� ....-- ..mu=-���--..------------a8----����--����..�-------.P---=-----�--�--���-=__ ball de suburbío. No fundo lia

I' quadro, S(' dé'staca a figura correta
'" nobre do governador - a. hu:w

I com todos as forças do seu patrio�
! í.lsmo, do seu earater- ilibado, 11"'1'&.,

I itupedü' que o Carnpos ElisiOJ \�i:_

I
una a cair em mãos in1pur3� e a

ventureiras para quem o puder ?

! o cnmínho do enriqueeinJento jj(.,

I·
cito ou na eabottnagern deshr::tj.·n··

da.
Não poda ser mais deplcravet o

I show da sucessão a que os p!lulis�

I tas assistem, em quadros cada qual

C3n�i�alo UO rTI à. suceSS30 �o �nvernanor Gircê3'�!;;��;:+�;�:fi:�E:
T t tiV d ínorenstvo e apenas hilarlnut ... , se

en a I a e res ... não entrernes por "1",, reprPil6nta
do, não se deeldísse o supremo g"n-'

.

t d verno da gente paulista.

surg I me n o ii Para estarrecer •• morna 1!ulife_
rença com que o patriotismo d�

I· de'" " a au to nrmista nove milhões de: homens encara in
v dívíduos de quem a paliei? é que

deverá ocupar-se, salteadores de

d e 1 9· 3 2 €'Tarios, alcoviteiros, eapadoclos, li.

,
.

formar bandos carnavalescos, pa.�

ra- transacionar com honra, brio,
dignidade e interesse- dos IHlll1is"
tas.

É uma lillha de conduta a qual
envolve a mais bastarda trai<:ão 110

Brasil e a São Paulo, essa, (lUe a_

dotam as classes que encarnam «

que São Paulo tem de pujante, dI'
sólido e de glorioso,
Não se pode bater sozinh,) o go

vornador Garcez, enquanto que to�
dos os chamados elementos vivos
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Conversamos" hoje, com II! pre· leilões de..' dolm-es sobre a Alema_
sidente da Cama.:-a de Comércio I Ilha.
Teuto-Brasileil'o, .Sl:'. Antôni� OS-I Entre os .'fat�r:5 c.ontrários, .'fi"
mar Gomes, que Informou, nao se

I
gura o nosso debito comercial tIO

haver ch?gado a encontrar um montante de 70 milhões de dólarES.
meio de podel:' descentralizar ilS áquele país. lJltimamente as com-

II pras de cacAu cresceram,' ma, as

do café, dei'ido ao aumento de
preço. tem. Be reduzido, E o go
verno germanico acaba de .'fechar

com o sr Adenauer I negócio ,co� a COl�mbia. no valor
·

I
de 20 nulhoes de dolares, para a_

quisição de café mais barato que

BERLIM, 15 (UP) - O se· '0 brasileiro. Este ultimo fator vai
cretário de Estado norte-ame- influir no volume de nossas expo:

rícano, sr. John F01rter Dulles, tações e cons,:quentemente da li·

part rá :93ra os Estados Unidos quidação d<e nossos atrazados

quinta-feira proxhna, Mas an
' merciais.

tes de deixar o territorio ale-II o CASO ,1)AS QUOTAS
mã<�, o sr. Foster' Dulles di2S- Rer.,elou-nos, ainda, o sr. Antô_
cerá em Bonn, ond.'!, por un1a nio o mar Gomes, que o delegt]·
hora, conferenciará com o do do Govêrno de Bonn que vEio
-chancel·-r federal da Alelua-

I estudar o acordo de eomércio. dr.

nha ocidenta�, Konrld Ade Pr�ntzel.. itamhem nfto viu outro

nauer, caminho senão li licitação para im

I'
porta(:üo !�I;rmanica �ólnp.nte

�
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Rio, :\ fim ele se manter perfeito
'conÜ'ôle d::s quotas estipuladas no

.acordo. que vigoratá até setembro

vernador desembarcasse, ,

1
da televisão, que nos Esta-

Por tres vezes o sr. Adhe dos Unidos procurou justi
m·ar' de' Burros· assomou à ficar a alta do café;'atribui
porta d:: saída: do aparelho da principalmente à geáda.
e H!tornou. Levado de 1'01- Esclap8ceu:
dia, o sr. Adhemar de Bar')" _ .

ros conseg,uiu chegar' ai é r ,l�as nao �Ol ,nl�en�s a

seu automoveI, seguindo pa' gea;Ia a, causcl da alta. d�
ra sua residencia de onde 1

cafe, cUJO aumento aqU.l LUl
falou aos ma111festant€s. a�em de 50 por. cer:1.o. Devo
Dando suas impressões so-

dlZór que onze .palses do'

bre os Estados Unidos dis-' braram sua produçao, e den·
,

tro (l.e dóis anos perderemosse:

"Os americanos estão des a supremacia mundial, A si

gostosos conosco. Isto pOl·. tuaçãó é gráve. Tudo é mais

que desd::: o início da segun
caro no Brasil do que em

da-guerra mundial os maio' qualquer parte do mundo,

res aumentos não foram a-
Tudo porque aquí nada s?

lém de 12 por cento, enquan
faz senão xingalhões, etc. E

to o café brasileiro subiu lá nos Estados Unidos só se

reC'ebiam más notícias do
Brasil".

CC�lc1'r!;'Índo disse {) sr.

Adhemar de Barros:
"Volto disposto comO

nunca a lutar até o fim.

N E S T E .J O R N A L Volto disposto a limpar S.
- - - - - Paulo desta raça de trai-

altamente pc Iitlco, A proprla nota
(C 1 "'! i t B"

udenísta tem e'se aentido autono-.
one ue D8c ;'.lI. p..g l:!1II e ra .,

mleta, Demo se verá pelo seu teot"l
--" -'---�'-'---

"O ?iretorio �la U.D.N. paulista Em caso de nova guer...maníresta a mais viva repulsa :l

IInter-venção direta ou indireta do - EE UU I .

-

tsr. pr-esideute da República no PI'O ra OS • • ançarao e
blema ela RUêeS�t;O (!o Estado, 111- I

d f d
'

terveneão que nas Última'

hor:1S/'
as as orças arma as

se concretizou pelas manobras cen

dentes a impor às for:;,," pulrt.icus
. J li; r; c

de sso Paulo um "id"dtio desco; WASHINGTO.I, 1;) (U
rihecido no Estado, •• cujo úntco P) - Se a guerra explodir
mérito seria 11 sua >u1lserviencia novamente na Coréia os
aos designio!> nolíncos elo chefe do

E t d U' íd 1 ",2 .

governo. Essa afronta aos hríos de 48 a os 111 os ançar ao to

SOlO Faulo já uma vez foi respon- das as suas forças armadas
dtda de maneira signillficatitya pe- contra o Inimigo. Esta gra
los paulístas, em df'fe�3 t!a sua au�

ve advertencia foi fornlula
tonomia e dias suas prerrogativa,
eOl15titueionais. Ma;g dn que nun_ da pelo representante De=

- ea a rear,ão coletiva se imp6f; nes wey Short, presidente da
dores. Não tenho medo de

te momento, amwés de lllI'!:'! ullifto Cmnissão de Forcas Anna.�
sagrada, vis::mdo as legendas nas

d- d C� F� . .

'

caras e 11('111 de alu€áças e próximas el"ições, para o governo as a aluara. rlZOU aUl-

uem desses que falam 'e111 -��, ,Ji!stado, UI".. n01<1e à altur.a ue da q_?€.proyavelmente � 1�1
Isao Baulo e orgno da conf]'IIl<;a I ta 11ao se CIrcunscrevera a

recuperação moral 'e que dt:' S.e11S fmll�S. A U_D.N. _pauli�ta península coréana se a Chi�
não podm dar licõe 1, m' r COní'lta o eleItorado bandcirante 13. - '�t

.

I' '- I
.,
'" .s ( e o

que se eongregue, unanhne. em 11,a COIDUn1:; a VIO aI a atl1a
1'a1 . J (ConcluI na ;;-.a pigln'l li'fl'a li:. trégua na Coréia,

RIO, 15 (Merid.) - A sítuaeâo
polítíca de São Paulo agravou-se
nas últimas vinte e quatro horas.
principalmente com as notas dís
trihuidas pela secção aa UDN,
repelindo de plano uma eandída
tura 11 ser apresentada pelo PTB.
Ao lado di 'S,) verí tíca-se um 1110-

vírnento autnnorulsta. com o ob.,
jef.ívo de dar aos festejos do pró
ximo dia 9 de .Julho) um sentido

JmORlVIE MULTIDAO POSTOD.SE A;§
MARROCOS I'ARA ·.'i'R AS E3'rm�I.Ag DE CINj;�i\'lA
No l\ilarrücos, em São .·aulo, f'e l inaugurado domingo ultimo
as 22 horas. o ].0 Festival de Cinmna Intemaeronnr do Bra
sil, comparecendo I} g'overnaclol' Gar'cez e es!),osa, o mtnístro
da Educaçâo e altas autortdarles. Fnram exibidos filmes ita
lianos, canadenses e norte am'ericlluos, lmstando-s� milhares

de pessoas ás portas (10 grande cinema para asslstírâ chegada
e s.tida das "estrelas" que parfíeipam do Festival. O clichê
mostra, lia esquerla para :� direita: Ninou Sevilha palestrando
com ,luas íuns --. Um casal de al'tist.as mexicanos - Ffagrun ,

tes da chegada elos altistas argentjnos � Admiradores de
Nínon Sevífha ofertaram lhe flores - Fulmiki Kositisl e Mi
chiYe Ar�ltama, as estr-elas japonesas presentes ao Festival.

(ctUDO EI MAIS CARO (NO BRA!SIL DO
EM QUALQUER PARTE DO MUNDO»

des

fm exetucão O programa de auxilio
militar norte americano á Indo China
Inumeros aviões lornecidos às forças francesas

RIO, 15 (Merid.) - Em nota oii Aproposito. oUlli40 pelo re�'or_
ciaI ontem distribuída a UDN pau \ ter o sr. Afonso ArinDs declarou:
lista fez denuncia de que prepa'

I
"A agitação promovida pelo l\Ii'

rativos estão sendo feitos 110 sen- nistro do Trabalho, apoiado por
tido de ,agitar as ma.s��� trabaUlã_ notorios elementos do seU partidü
doras dlo país pal:'a 'lue se crle um iJ visível demais para que pre ,iso
ambiente propício ii reforma da ser cOlTlentadta.

,,?nstitlliçã? federal. A nota a.n,:�' J Uma coisa é certa: a hrstoria núo

t"� {!ue abro d'J "I"rtar a Ol>lnla� registra nenhum exeml;llo da rCrOl'

,pubI�ca contra essa ;uallobr�. far"
ma constitucional feHa por meio

PUbl�car dentr� tl� a guns. dlas um de citação irresponsã\'eJ, Esses pro
1�U1.nlfQ3to elu�ld.dhVO e. alnda

.. ��\n eessos condu:zenl á ruptura da
....

Ot'4
o me�mn ohJetlvo, promovera Im dem jurídica e �o à sua transfor
portante manife�tação no parla- mação. Em caso de ruptura não s('�

quem levará a fie·'

TOQUIO, 15 [UP) .- O ge- quadro ti:.! nosso .substancial
neral O. P. Weylaild, coman- programa c1e auxil!o :militar
dante supremo da aviaçã,:) e n3 c�nformidad� do ato de
Eorte-americana no Extremo segurança mútua, aprovado
Orienle, fez, h:Jjc, depois de pelo CongressJ.
rcgf'2s::;'�� de u:nn_ :viagem a

I
Esse pessoal se C'OI,;ptk não

lndo-eh!!:"!. , ".·''''Nmte decla- de combatentes que agem a

ra(;ão: penas c.<Jmo conselheiros téc-
"A Força A', ','" do Extre- nicos (:; especialistas norte-a

mo Ori,.;!'1'(, r,:cebcu ordem pa mericanos. Nossos homens es

ra enviaI;' <1')):I.'I11os "B-26"

I
tão ':;'stacionados em duas ba

para a Ind0 eh '1'1. r. � .-m eu- ses aéreas das regiões costei
Lregues rJ.o,!;? apúrelho5 numa raso Em ambos o:" casos eles
primI2Íl''_' � � ·,1('-.:;a e outros aí se encontram CO'11 o objet1.
paI tiram ,8('.1 �" ú!tim!). Esses vo preciso de treinar e auxiliar
<Jvióes <;ãn :0 re-::Jdr.s dentro
do quuàr" do r.r(5)';).'IIll regu
lar de as,>'s"''1cia mJlltar 'às
forças freI"" i'.�" Alel,) disso
a f·:rça êérea do Extremo O
riente "',2c..;l!e:J ordem p:::ra
enviar para a Il1dc'·Chinn 2(.t}
mecânÍC'lls (' : éenicos b·m ("a

mo pess:,<!1 da t.lst:'alízaçiio e

adminislpstiv3, neeessáriGó'. es

cI11!1idos 01�i'':' ;. !>f>;:sünl das
for�:7" aere:I,; norte-a:rr.u·:ca
nas n" Extr'�m(l Or�ent,e. F��sas
ordens foraln execut::lclas· A.-'
proximadam2ntEf 250 homen::
deste comando foram envia-
dos e estão na Indo-China, PARIS, 1.'5 (UP) - E' ne
Esse pessoal da força aér�a cessario r.:"alizar reformas ur
do Extremo Oriente é acres- gentes no Marr·:cos france".
cido ao n:8SO grupo conselhei- Isto foi o que afirmou o depu
ro para assistencia militar, tad'o indeDendente Roland de
que se encontra na Indo-China Moustiér, qUe acaba de regres
para auxiliar no treinamento

t
sal' daquj:le protetorado. A

das forças franco-viét-nami- crescentou que a destituição
tas, na manutenção e utiliza

I
do 'sultão marroquim), pela

ção do equipamentf9 norte-a- França causou pessima im�'

1l1i'ricano, fornecido dentro do pressão em iodo o Marrocos.

o pessoal da aviação francesa
e manter os B-26 -e C-47, E
não residem em 70na de c·,nt

bate imnorh,nte c nem nas
proximidades d,� uma zona de
combate; eles estão alojados e

aprovisionad-Js � C'lrl"€m ape..
nas poucos ris:!:}>, ou absol1(i
Lamente nenhé:n risco".

Toor OU1f} lado o gener�!
uI'c;arau qU0 ne transcurso (li.!.
5:.• <1 visita ii.,> zonas de opel"a
r:ão da Inr�o··China "ficara fa
v·n êlvelmenL� impressionado

Conclui na 2.:1> pl'ig. letra a

FAÇAM SEU�
ANUNCIOS

cinquenta por cento.
Afirmou depois, falando

iPrepnalivos �ara a�itar a�
:musas trabal�3noras �o paí�

Usarão os comunistas de nova
tática nas próximas eleições
RIO, 15 (Merid.} - Os comunts- d.e observaçi<o. os comunistas vãet

tas estão. j� se movimentando

pa-l
se infiltrar nos diferentes parti�

l'a .as elelçoes de outubro. Seglln_ do�, tal como aconteceu n:as erel.
,io sabe a Polícia em seu trabalho ções anteriores.

.

É claro que não lançarão nomes

Necessario realizar r6- �m caN.az. UlJarão da técnica de
dissimulação. Os entendimentos

forma "O Marrocot" já se processam, inclusive com e�

n '" lementos ligados ao Ministro deli
Trabalho, que estaria sendo habil
mente envolvido pelos moscovitas
Em decla;açãel.'l n um orgão ver�

melho. o sr. Luiz Carlos Prestes iri
zou que interfirirá mesmo nas e.Ji

leições de outubro e que vai dis
putá_Ia como se o partido estl
ves�e enl legnlidade. concitando
SÇus adéptos a abrir os escritorios
eleitorais e intensificar o alista4
menta para estabelecer comhina
ções com. outros partIdos.

Ácei tas as emendas
ltratado de

russaSQO

Austria.paz com
Desnorteado com a tática ocidental, Mblotov pede instruções ao Kremlin

a

s. A.

BERLIM, 15 (U.R) -- Em Ul1la m:mobra de surpres:J, dest.inada u

acelerar os Í1'abalhos da conferencia de chanceleres, os mini,tl·os de

Relações Exteriores ocidentais aceitaram, esta noite. todas aS emen

das soviéticas ao projeto tI.;, trotado com li Austria,
Os, minbtro!l dos EE.UU.• França .. Grã Bretanha tomaram inteira

mente'de surpre',a a União Soviética, ao anunciar que aceitavam to·'

das as emendas russas nos cinco artigos do projeto de tratado, sobre

os quaiS até então não se havia podido chegar a um acordo,

Preocupado {' surpreendida, Molotov insistiu, primefro, em que

oS artigos fossem submetidos aos vice·ministros de Relações .Exteriores.

Depois. retirou este requerimento e conveio em di�cutil' a qut'Stiio a·'

maohã fi tal'Ô�, p"csume-se que pal'u ter tempo de pedir a, Moscou no�

'la::; instruc:;õ:es ..

A novidud" se registrou ao termo da sessflo celebrada }loje pela
conferencia de chanceleres, Previamente, os 1res ministros do ocidente

e o chanceler a!l�tl'iaco, Leopoldo :Figl, 11üviam rejeitado o Plano enun··

cindo por Jli!o!QtCov, pat':! a 50luçiio do caso austriaco.

llULU;;f; SURPRrmNDE.i'liOLOTOV

Foi o secrl'tiÍl'io d,: Estado norte-americano, John Fosti"i' Dulles. ()

encarregado de anunciar fi �!ceitaçilo ocidental das emend�,s so\'iéticas.
COm ",çta manobra, o Ocidente força a União Soviétiea 2. uma àefini
�'ão, depois de haver rejeitado o plano de Moloiov. que importaria em
uma nova' redação de todo o pl'ojeto de tratado.

Assinalou Molotov que os ministros deveriam discutir "os princi
pias, e não os dletalhes". É indubitavel que Molotov não pôde com

preender imediatamente .a aceitação das emendas soviéticas, já que
esta!; dtio a Moscou enorme vantagem econnmica, ;,S expensas da Aus
tria.

A açilo ocidental Ol'orreu depois de um recesso, d.lr::mte o' qual
Coram del'ididos os detalhes finais da estrategia, Antes de anunciax a

accitaçfto oficial do Ocidental, D\lllcs, durante sell discurso de reje,_
�'iio do novo plano soviético ha\'ül insistido em que cllrecia de senti.
do adiar I.> acordo imediato sobre !i Austria,
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\VENDE.SE UMA CONFORTAVEL CASA DE MATERIAL AS
l30BRADAD1\.- SOLIDAMENTE CONSTRUID1\., lIA' DOIS

I ANOS, COMPREENDENDO OS SEGUINTES COMPARTI-
J}IENTOS: .

,

PAVIMENTO SUPERIOR: TRES AMPLOS DORMIT.o'RIOS,·
:BANHEIRO COMPLETAMENTE INST_4LADO E TERRAÇO
COBERTO; .

.

PAVIMENTO TE'RREO: SALA DE ESTAR, SALA DE JAN•.
TAR, COZINHA, LAVANDARIA ESPAÇOSA E MUITO CO-'
1\fODAMEN'l'E INSTALADA E PEQUENA VARANDA.
ESTA' SITUADA EM RECANTO ,DOS MAIS AGRADA-
V'EL BESTA CIDADE, DISTANTE APENAS DUZENTOS I D Mudaram-se para a ru'a Cuia-METROS DA RUA 15 DE NOVE�IBRO.

I \INFORMAÇÕES COM O SNR. AURE'LIO. NO ALMO-. -,' bá. 114, atraz do Hospital Sta.
XARIFADO DA E. F. S. C. _ FONE 1286. neI�a, pr�c:u-ando por todos os ' mente que o Brasil. "abrirá fogo Izabél.
___________________________

,

meIOS apnsionan.nos em uma "50- em Caracas". A campanha que I--�---·_---�
CONfEITARIA, BAR, SORVErERIA . ���a:e:;p?t�� ee;esn�m :�=�� ,��t::��:er::::::o cs:��ao °po���"C::1 .. I >6

.

E:n('.1". E o plór e que no fIm eles partida. Nesse tempo diremos que: a':' dágua, moscas etc. s-o.
flcam com todo o eapít 1

-

B'1
.

t
. .

I
Junç c riagua, , a

VENDE-SE, na cidade de CURITIBA, instalado á rua Co-" .

1 li e JU;lO o rasr conquis ou e esta conquts as causas mais comuns dessa
mendador Araujo, 9Q metros da Praça Ozorjo, centro, ínstala-: ,querem que aprendamos a selC ex

�
tando nov�s mer�ado3 de ;ompra t contaminação. A fervura d'es-.

ção moderna, tudo novo, recentemente inaugurado, tratar di. períentss ... " e venda alem da arca do dólae, de ,troi OS microbíc., que Se en-
Tetamente com o proprietário no endereço acima. O motivo Sabia o sr

'. �etulio Varga�. ao. que é o senhor absoluto. I contram no Ieite,
.

da venda será explicado a-o interessado. falar, em CurItiba, em Matarlpe e Aliás - convem sssínalar- COm Só beba leite que teha sí-.
Telegrama para Vanderi Fana[í, Com-endador Araujo, em outros locais .. que � reação�. o devido destaque - tem �dO es- elo fervido. SNES.

f.l:92. ria sem tardanças. Agru s. eXC1:>. sa uma das causas -.:Ias sançoes que 'I
preconcebidamente provocando a os Estados Unidos vem desenvol·' AfTRAL DO DiA<eclosão que se v�rilic.ara em Ca- .vendo contra iJ Drr-l.:,i::'. "1Il1as ptH""_ i J", I

.

J.'acas. Não esqueceu "o presidente que Isso - .acentua o nosso infor
'

por Haga Swami
da República ainda - e ai está lt. mante - Fornus Ievados pelas nor 16 de .Feverelr-,
ma faceta por demais conhecida te-americanos. II Mercurío e Júpiter preme-
do Chefe da Naçãn - que o tu- tem exito o dia todo a quem
mor iria estourar no Brasil. saeu- Eles não quíz-srarn entender que for prudente até meío dia. ITe que eonsttuem
dido por lutas políticas internas. atingimos a situação c,;, auto-deter gern comercie, mudanças, via, dentro da' sociedade; 8) que
aparentemente enfraquecido pelo mínísmo e c()�lhnuar�m a sugar , gens atividades aereas, com-r l pregam uma religião exotica,
fraccionamento das ·lnais poderosas sugar e sugar sempre. E quando rios.' 't negam

a divindade de Cristo
correntes eleitorais. pedíamos capitais para movimentar petições, e assuntos: moneta- e n�,.,J possuem esplrlto míssío

"Se de outras feita!'> o sr. Getulio a nossa riqueza. capitais de gove�'.1 OS NA;_SCIDOS NESTA J?A- nano; 9! que estiveram
.

ia
Vargas preparou. a vítima para .no para governo. o medo assalta- TA - Sao bons companhejros ra da l,'�l nos Estados Unldos,
seus erros - disse ao reporter () va os· nossos amigas. 'I'emiani que humanos e diplomatas. Poderl1 onde o missionarío Juiz Ru
amigo do presidente - desta ele uma reviravólta politico-sociál os lograr honras e popularid&4e . therford foi pro�l;'ssado sob
acertou em cheio. Responsabiliza e prejudicasse. na vida politica, e bons lucrDs a acusação, de pregar a s,ub
responsabilizará os Estados Uni- Ultimamente citavam o caso da ,em lab-or.es agricolas, imoVEi3 versão ao simb-éllo nacional: a

dos. E provará .tudo se 11 isso (I GuatemaL"l, onde a "United Fruit" 'I e lnd1l3trias. bandeira.
levarem as circunstancias. que em nada tem a ver cmn o cas()

Nos mais autorizados ci.r�:ulC1$ viu seus bens expropriados, o

.governamentais comenta_se .aberta do Brasil, que- pedia auxilio d!i:ré

to. A verdade que tudo aí está -

concluiu - ·P.9de !Oer encontrada·
tluando alguém se dispuzer a exa.

minar as origens da lufa dq pe·

tróleo.
li; veja que O café é qllem está,

principalmente. pagando o p�üo.
Não adianta você falar de geádns,
prejuizos da lavoura. aos magnabs

_ rio Wall ·Street para .elevação doO
de Sao Paulo conservam a

Cril11i-, d d t N-o adl'anta e
. preco O pro u o. • a

nosa neutrahdade que por aí guar '", r�sultado aí está:
dadta. ·entre a _ihonra da cidade e ·"0 projeto do senador Gillette.
a,:!-ueles que sao apropria corl'up·'· Ique manda submeter o café ao con
çao dela. "tróle da ""Commodity E�change
O jornal do pantanal matogros

sense já está liquidado É necessá- A.uthority'·. foi aprovado.
rio ,reduzir ii mesma incapacidade O caso da "United Fruit·· será

da mesma craveira. que tem identi- .capitulo especial. embóra não cons

cas pretensões ao aisalto da cadei.. te em forma específica do temário

de fazer mal a São Paulo. a outres da conferencia de Caraeás. O Bra

ra de ,primeiro magi�trado da le-r_ ,oH a proposito já tem ponto de

rá. ·Essa, por�m, não é a jornada vi�ta formadlo. Ei-10 na palávra do

c:Pe ·um só homem. de uma só von- sr. Carlos Silveira l\bhins, nosso

t:>Õe. L'l:vtntE'm��e 'I)""a re·.vindicar embaixador no Equador:
os direitos de S Paulo ser ·gov(·r·· Não é exato que a Guatemala
nado por :um homem de bem "C, ao se-ja o centro irradiador da dou.

Aluga-se um com 9 peças,. mesmo .tempo, capn.z, não só os va. i'nna marxista no continente. O

cozinha americana, :fogão ele-: gOl> politicos decente8 que estão. que se passa naquele país é tão

trigo e garage. Sita a Rua Lau por aí pelejando. mas à propria co somente simples luta pela 1ibetta�
ro Mueller - 50. munidade, através das classes que ção econômica. surgida com o novo

Tratar na Casa Caça e P.es-' significam a sua vitalidade civica governo". ,revolucionário, presidente
cu. ·e material. ;Iacobo Arbe:nz"

Duas residencias, em lugar
aprazivel, nll' bairro- da Velha,:
am.plas e bem (livididas. Ofe.
recendo- todo conforto possí
vel.
Informações com Israel Cos·

ta - Neste jornal. ou Rua São!Paula nr. 3.150· Filhos, genros, irmã, cunhada, sobrinho,s, netos e demais
parentes da inesquecivel

VIUVA LUIZA BARRAfO --SADA
falecida a 10 d,il corrente, em Florianópolis, mánifestam seu

.profundo agradecimento a todos qUe extern"aram seus· votos

.dê pesar, pessoalmente ou por telegramas� ionogramàs, CRI'

tões,flôres, .ou corôas, e aos qUe compareceram aos 'atos de
'encomendàção e sepultamento, notadamente as associações
Ordem Terceira e Apostolado da Ora�ão, e ainda ao Rev. Vi
gário Frei Braz 'pelas com::!vedor8s palavras pr.onunciadas mo
mentos antes de baixar o féretro.

Convidam, outrossim, as pessoas de suas relações e ami
zade para assistirem a missa do 7.0 dia que por 'alma da ex
tinta será rezada na Igreja Matriz São Paulo Apôstolo, t<erça_ .

feira dia 16 do ccrrente, às 7 horas.
Antecipam agradecimentos.

_Blumenau, 14 de fevereiro de 1954.

Aluga-se apartamento' l:;!tlIIIUUnlllmlllllllIIIlIUm.llllliiiillllumliiiiimnUiimirn.milliilili!::·

l�i�l��:rtit�i CASAS [ IIIREMOS I
�� i 5 COMPRAMOS E VÉNDEMOS. EM TODOS OS lÊ
I Armas d� caç;a, espor- � R = PONTOS DA CIDADE :::

� te, revolveres,

pista-I·
:;, .

- ____,.,$
las etc. qualquer

. .
ª Antes dé realizar qualquer ne�ócio ilmobmári�, ª

marca. CO�IPRAM"'SE � com os comandos mllItare.>,:.:: eOll6ulte-:-nos :5

(asa peNscAa e (aça I�
f ..<:,�ces·e viét,namitas. e com =

"016,1I11IC-0
.

U
::

a �ua utili:';açà l do' auxaio e .. 11 ... A BLUNENA 'ENSE [tOA. rr ::
militar nOl"t..: ·americanrt"� .f" ,= -'f :5
aCi'.'scentou: e Rua 1:5 de Novembro. 87(f� l.o ando Sala 5 ::

- BLUMENAU - � "Minha op�TlHh � que �e e Telefone: 1 5 '1 2 ;:
Rua 15 de Nuy lS01 I pede <:!sperar ([ue a sHuaf;'Bo:: O d I" Ih ,.

d' .::'1

� militar na �'!dc,..China me!ho- =, n ,e, se rea I:i:am os me oxes negoclos e ImóveIS =

,,�i�i.����-"'�� re e m:futuro proxi1lJo".
.

�dlllInmllJlmmHlllllmUmJll1JmmllllmtmlUuIIUlUUUmumuuu;;

fi[ ,.;: 'IMPORTANTE FIRMA industrial de Joinvillíl'!, neces
:sita de Auxiliares de Escr-itórío - com praticá de contabí'[l
idade, corl'espondencia ou carteira de cobranças, devendo DS.
:interessados dirigirem-se por carta de propr;io punho à. Cai
xa Postal n.o 389 - Joinvi1le. dando pretenções e referê;n
�:las.

r; Moças para faturistas e serviço· de escrítorío, informações
(Oestribuidora Catarlnense de Tecidos S·A Rua 15 de No,
':"lembr.o - 25.

'-
�� "���.....���

f Uma, casa de comercio no centro da cidade de São Ben-
to do Sul, os Interessados deverão dirigir à Caixa H:}stal
60. -'

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

PRECISA-SE

MECANICOS E SERRALHEiROS COM BOA PRA
l� TICA.

OfiCINA HOH LTDAc
RUA MARClUO DIAS - 98 -. ITOUPAVA SECA

NEGO'(IO SEM INTERMEDIA'RIO

VENDE-SE VENDE-lE

Um terren.n na rua Piaui,
esquina rua Nereu Ramos -
proximo à Alameda Rio Bran
co. Informações pelo telefo
ne 1157.

f
Por motivo de mudança,

um armazém de secos e mo

lhados, grande· oportunídade
para quem deseja trabalhar
neste ramo tendo um"! otíma
freguesia, situado em otímo
ponto. Informações com G sr,

.José á rua São Paulo N.o 1184

..- BLUMENAU,

Um terreno no .JARDIM
BLUMENAU, a Rua Thomé
Braga. medínâo 17,5 de frente
com 41 metros de fundo: Pre
Ço o-s 80.060,00.
Diversos lotes de terra a

Rua São Bento e Rua Zendron
(Garcia), próprio para Resl
dencia, preços de ocasião, me-
dindo 20 x 20.

.

Tratar a Rua Matto Grosso,
556 ou pelo telefo.ne n.o 1654VENDE-SE

i
Uma �asa nOiVa na Praia de

�amboriú. -e uma casa n.o'Va

:na' Rua Bejamin Constante
;lUumenau, Perto Escola Agrí
(loIa - Preços de ocasião a

:tratar com (} Prop. 5J·. Rodolfo
Buguer B. Velha·

VENDE-SE
Uma casa de comercio no

centro da cidade de São Ben
to do Sul, os interessados de.
verão dirigir- à' Caixa PastaJ
60.

VENDE-SE CHEVROLET 1952 e 1953
POI' motivo de mudança um

Bar e Café e Restaurante bem
lnontu{lo, bom estoque de be·
bida boa irequencia. O maior
e melhor ponto, <lo mercado

publiCO de Itajaí. Tratar no

mesmo, com Edú Verissimo.

(Vendo. Ou tróco)

1952 - Faixa branca, capa,
rádio curtas e longas lD. 01m
km· Tudo ainda. original. Pila
melhor ,oférta. Cor clinza
chumbo - mecanico - 4 por8
tas.

.

H?5� - Faixa branca, capa
- 4 portas, 3. OOG km. Tudo
original .- <1 ]lortas - meca-·

nioOf - Cor azul claro· em
baixo � BeiJe em cima.
Endereço _ ltajai - Rua

15 Julho ao lado do Cartorio.
Registro Civil.

VENDE .. SE
..S!2ItG.t!flb1& q � ::ae:c:::s
Um automovlel Citroem 4

portas em bom estado ver e

tratar na oficina Froeschlim.
a Rmt "I Setembro 1051 fone

1321.

LOTES A VENDA APARIAMENTO

Vendem-se diversos lotes,
próximo à nova ponte em

�onstrucãu 110 bairro de Pon.
ta Aguda.
Informações com Arno Bec

ker, Rua. Bolivia, 73 - Pon
ta Àguda - Nesta.

(ENTRO DE
t A UI O M O' V .E I S
.,

r c Alltomónlll Uade
rc Caminhôe. Undoa.
I :.;, (lanlionetetl UlJad_

r'''��· T R o C A
r ::r'

-

V li: N D A

LJ,' OOMPRA
i ';�, ___..

tt�'
; Concessionário••
; CAMINHôES F. W.D. (J'our
.

Wheel Drive)
TRATORES: L. H. B. Dietél

I Peça. e ACelSo:rlOlJ

! itORD:::L�VROLft
.,.l,',:. ii{ O P A B
. AUTO COMERCIAL
r" IMPORTADORA S. A·
[ BLUMENAU
r Rua 15 de Novembro. 983
; "ACISA" - Fone 1324
,

Telegramas: VANDEMEENE

.y EN D E - S E

MOÇA
�!IliI-.-'_.-.....,'t ....,..."_......._ ......"",..,_.�-,.
para auxiliar de C-OTIsulto

rio, a começar em, Março ..
Tratar com Dr. Câmara·

.

Assembléia Geral·OrdinárIa
CONVOCAÇÃO

Convidamos, pelo ,presente edital, os senhores acionistas
desta sociedade para comparecerem à Assembléia Geral Or
dinária, a realizar-se no dia 17 (quarta feira) de março de
1954. às 16 horas, na g.ede da Sociedade Dramática-Musical
Cazlos Gomes, à Rua 15 de Novembro, para deliberarem sô-
bre iii seguinte:

. .

.

IORDEM DO DIA =,

1.0 - Exame, discussão e aprovação do _Balanço Geral,
conta de Lucros e Perdas, e demais documentos de exercido I

encerrado.
2.D· - Eleição do Consêlho Fiscal !)ara 1954."
3.0 -'- Assuntos de int-eresse social.

'

Comunicam, também, que se encontram a disposição fios
senhores acionistas, desta sociedade, os documentos determt,
nades no art. 99 do Decreto-Lei nr- 2627, de 2.6 <1e setembro
de 1940.

Blumenau, 9 de fevereiro de 1954.
GUSTAV FRANK - Diretor-Presidente Concertamo!!:

Refrigeradores Domésticos, Reirigeração em Gerai
Máquinas de lavar. Fogões elétricos, Aspiradores de 1'ó,
Enceradeiras, Liq.tddiftcadores etc. . •

.

. Reformas - Pintur ••
CASA no AMERWANO S/A.

,

.

Secção Domestica

GREMIO ESPORTIVO OUMPICO
BAILE DE CA,RNAVAL

.

. .

O Grêmio Esportivo Olrmpico tem .a honra de convidar r
os seus sócios e os da Sociedade Dramatico Musical Carlos
Gomes e Exmas. Famílias para o seu grandioso e tradicional
BAILE DE CARNAVAL a :realizar-se no dia 1.0 de março
(SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL) nos s.alõ.es da S·D.M.
Carlos Gomes.

NOTA: As mesas estarão a venda com o zelador da S·D.
M. Carlos Gomes a partir de 17 de f�vereiro.

Os sócios da S.D.lVI. Carlos Gomes deverão Identíf]
car-se na portaria, afim de serem evítados contratempos.

O baile será abrilhantado por duas ótimas orquestras.
Os visitantes terão ingresso mediante convite especial a

razâo de Cr$ 200,00 que deverá ser solicitado com a ,Direto-
ria.

'

Rua. 15 de Novembro, 473 tel. 1531
• NOSSA DIVISA E' S}!;RVIl.l •

torno desse elevado propósito".
TERCEIRA CANDIDATURA

Antes mesmo de tentar a reu

nião da Convenção do PTB. o sr.

Hugo Borghi já era candidato ao

governo do Estado, pelo PST. decla
rando:
- Continuarei no PTB. AfinalProibicão

,

Torno público que, está terminantemente proibida a en
trada de pessôas estranhas no meu terreno situado no [ogar;
Subida, município de Indaial, e previno os ladrões de abaca
xis que nt') assumo responsabilidade alguma ao, que possa a
contecer aos mesmos quando forem encontrados na minha
propriedade.

'
-

Subída/Jndaíal, 12 de fevereiro de 1954
Manoel .João Cabral

de contas. o lançamento da minha
candidatura" por outro partido. ou

seja pelo PST, nada mais foi que
uma antecipação ao prornmeíamen
to do PTB, o que em nada poderá
,afetar a minha posição nas filei-

H. E. C. AZEVEDO

Fraqueza Em Geral
VINHO CREOSOTADÔ

Silveira

B

, Agradecimento
e

•
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traba IhaJar
eçndenon o proposíto do
pc;:'!'_r pub'i�,) em preten
der aumentar o impotta de
importação incidente so'bl:e
produtos de origem estran
çeira, 'liÍegandífrse que a

;impl€S. execução da atual
politica cambial poderá pro
teger as índustrías brasilei
ras realmente uteís ao

pais.

CORClssão compulsoria de abonos de fins .. til
a todos os il1t�l'essados.· cessão compulsaria de abo- intervir na economia das
O projeto de i�riação do nos aos empregados eon- <empdesas privadas. A dire-

Fundo Partidário que p reve
I
eluido-se. como abo;drda a ....
iniciativa do Legíslàtívo em çâo da entidade também

Contagem do tem p o de serviço
norte-americanasforças

RIO, 13 (Merid.) - O direta ou indiretamente se ia aceitar a idéia deses ope
Minísterío da Guerra enca- correlcínnassem com o es-l raríos cont�rem aque�e tem
minhou ao Congresso rum forço de guerra; po de serviço para fInS de

parecer contrario ao proje- h) no máximo, poder-se-, aposentadoria.
'to em curso na Camara dos

Deputados, qu>e dispõe sobre (OLEJGIO SA MTO ANTONIO
a contagem do tempo de

seL-l
.. .

viço prestado por brasilei- Exame de admissão: realízaçãa, no. dia 23 e seguíntes
"

"

'f
.

d de ievereiro; matricula, até a véspet-a do exame; curso pre-
ros ClVIS as orças arma as paratôr:o, do dia 15 a 22.

.

dos._Estados Unidos, por 0-
, E�ames dte .2.11. �p_!Hla: realizam-se em 25 de fevereiro;

caSlao. da ultima guerra. e preCISO fazer mSCTlçao; . . ._

A�· h ,." 'C', Exames de 2;.a chamada: em 25 de feverelro; ínserteão
nn ou o generar ire

té éspera.;
.

Cardoso os seguintes argu-
,a e aM�trícUI�s nara O curso de admissão, gínasial, colegial,

mentos contra a transfor= técnico de contabilidade, do Senac e de madureza, do dia 15

I .:
1

.

d
'

l- ... a 28 de :fevereiro. .

. .

I n:açao em tel· o proJ� o a:
Curso de línguas (Português, Alemão, Francês, Inglês):

CIma: matrícula e informações,. depois do dia 15, na Portaria do
"a) a natureza -dos servi- Colégio.

I
ços prestados pelos civis aos Horas � expediente: das 7,30 às 12; das 13,30 às '18

empregadores norteamerí- horas .

. fi���,S��ftote:�b��r;�a:s��� -H--o--.-e--I---R--e--x-
......·

--5-----:-8
.....·:--

militares as obras realiza-
.

.

� ii
das;
b) os trabalhadores civis

. foram atraídos pelo melhor
mercado de trabalho, de vez
,I:fue os norte-amerícanos
pagavam salarios mais al
tos que os empregadores
brasileiros, não constituin
do assim demonstração de
patriotismo aquela OCOrl'2Jl

cia;
c) na ocasíãa em que eam

pos de pouso, aquartelamen UíOBIUZADO
tos e �nstalacões estavam Bens de Raiz

sendo ("on:;tr!�idos pelos nor Imóveis & Benfeitorias
Nova Al� R"x

te-americanO'3. tamQem as

nossa,> forças armadas s= ESTA'VEL

empenhavam em atividad€s I Máquin_as & Instalações

II t· 1 d Rouparlaseme 13n es, utan 0, por Móveis & UtensHios
vezes, contra a concorren- Louças & Cristais

eia do ;lalar1o mais alto pa-
I go pelos 110SS0.5 aHados; caix�ISPONIVEL
I d) n50 há como se i'mali� Bancos

I ficar de esforço de gúerra
.
uma a titnde absolutam{'nte
alheia a essa esforco., de vez

Bar
- Depósitos em Cau!;ão

que o trabalh'l contratado Adicional Restituível
benefici:l ......a . OS e1i1pregados Acionistas

em rell;lcão a trabalbús Ee

melh.antes do g.over�lO· bra- Ações em CUUI;ão
síleiro OU de particnláre�;

e) a Consolidação das
L-eis do Trabalho é pc,&1e- "

dor a ;:;ssa época e não ,,}*

I cancou nem beneficiou os

trabalhador2s em qu€r:tao;

I f) como assalariados, dia
ristas ')u mensalistas, tra
balhavam apenas . enquan-
to durasem as obras.. e to-

Contas Correntes
Dividendos Não Reclamados

dos sabiam que a duração
do trabalho -estava dep?ll
dente de operações que não
se realizavam nem mesmo

na América do :,ul; COMPENSAÇAO

g) se �orem favorecidas Caução da Diretoria

tais pessoas, na forma do
I projteto, dever-se-á esten
der o beneficio a todo e

quaIquer . trabalhador que
haja realizado tarefas que

QuebraRia Cabeça

;

KU R.z E B E R I C iI T: E ,
.' .

.
•.�.' .�. i.wuaLlI!Ii.,.

HITLER-TESTAMENT
�

ZUM KAUF '-ANGEBOTEN
.. ., .. BERLIl\'I .....;,;,Die Witwe des Eleldrikers, derim

.

Mai 1945 . in der alten Reichskanzlei in Berlin ei'n

handschriftüch�s Te:stament. Hitlers, . datiert vom 2.

IVlai 193�" geftu:ideíi hat; .bót éli jetit mel' l�O 000

MarkzulllI Vei-kauf an. Das Testament� das zurzeít von

dem. Westberliner Buehhaendler Gerd Bosen anfbe-
wàbrt wírd wlrd jedoch von deu Behoerden bean

sprucht, di� die Be,sitz"fiuemoelr der Groessen des Drít

, I ten Reichs zu beschÍagnahmen haben, und ebenfalls
von der Schwester; mtl!ers. Bosen hat erklaert, ar
wue:rd'e dasDokum�nfsolange aufbewahran, bis dureh
Gerichtsbeschluss cder eigentliche . Eígentuemes; . fest

gestellt isto
.

. ,.... .'.

.

i�;.a,�'" .�����""i"�",JJ"
. ""-

Hm ER1}BEBEN IN MEXIKO'
.

;�g;i·
YAJALON (Mexi1l::o) - 75 Prozent aller Haeu,;.

ser vOn yajalon· habeiJ:' sehr schwere Schaedel1. erlit#
teu als am: vergangenen Wochenende eine ganze Se;'

rie'von Erdbeben: deu Suedostel1 von Mexiko .heim�
suchte. Die Frauen des Ortes sind inder Kirche wr
sammelt.undheten; dass;sich das Unglueck riicllt wie';;
derholen moege. Truppéll des Heeres und Polizeiab�
teilungen halten die Rube in der Gegend aufrecht.
'•..

'

'" -",'""��. �ii«.,,-,���..,;��.
,

..

KUENSTLICHE INSEL IN DER NORDSEE
'p -
, ..��

HORIZONTAIS: .

1 Especie de castanha;' sobrenome muito comum _:. 2
Perfume; adversarjo - 3 Intelígencía - 4 Arvor-e cuja ma

deira é aproveltada para construções; sufixo - 5 Presenteia,
levanta vôo - 6 Santo; pedestal - 7 Prefixo; conservar -
B .Alegria - 9 Pequena ala; arredoreâ de: terra írnportante
(P.) - 10 Mulher bela (p!).; sem profundidade.

.

. VERTICAIS:
1 Faz pose; escapar - 2 Voar desejo veemente - 3 Di

fícil, chorado; do verbo Ler -:- 4: Espe.cie d'" papagaio; cachim
ba r- (; Entre nós, geração (pl.) • ...:.... 6 Parente; acha graça -

7 Nome de uma opera; cortar, sabotar -- 8 Especie de plan-

I
ta da. família das labiadas; escondera - 9. v

..

agabundo; milho
torrado (pI.) - 10 De origem g.ermanica (fem·); esp,ecie de

Gi 19 macaco.

comida I

DDEN l{AAG _:_ Der Vorsitzende des koeni

glichen ·Ingenieur�Instituts in den ·Nieder}:mden· und
fruehere MiIüster Dr. Ringers hat die Erríchtung ei

ner kJJ.enst�iche11 11)se1 in der Nordsee vorgeschlagen,
auí .der eine �eobachtungsstelle.fue.r ei:nen ...europaei
:schen Sturniflutwarndienst errichtet werden so11.
Wie Dr,"Ringers in einenlArtikel dEr Zeitschrift 'des

1 Instituts "Der Ingenieur" anregt; soll
.

die Insel -:
viell;eiéht Rui 'der·Doggerbank "- au! Fiaehlen er

dchte�, ;\Verd�n,. An· :diesem. Proje,kt sollten alle euro" Ipaeisclieh Laênu.ernlitarbeiten, fuer deren Kueste bei
I

st.u.rmfl.u.t.. b.es...o.n.d..ere. G.ef.ahre.
n

..
ent.st..

ehen. Man sol1e

1.1'diesoes Problem loesen, sagte·.Dr. Rmgers, bevor· es .'

eiilf politisChe;Augeleg.enhit wird. .;. '. I��"""��""?'��1
DAS HUH,N MIT DER WECIIE;�NDEN FEDER-I. KLEIDFARBE ..

.

.

BO�N - Im Gflu�gelzucht.-I?stitut in CeUe, I .

Niedúsaclisen, hat man em Huhl1. ln Beobachtung,
dessen :E'edet"kleid nach jeder Mauser eine andel"e

Farbe ·bckonimt. Das 'Huhn war ·amangs rebhuhnfar�

ben, wurde,.hgch der ersten Mauser schwarz, nach der
zweiten we

..isS.,.· nach der dit�en k.a.s.tani�nbra:un, un? 1.1'jetzt ist eSrwiedei' schneewelss, Der LeIter des InstI-
tuts erklaétt:siCh deu Wechsel der Farhe. mit einer

Hyperh'Çlphie.in der Druesenentwicklung des Tieres.

espere êsse casalzinho atrevido COI11

. NEOCID EM PÓ... espalhe � pó
"

�m
.

armários, em baixo da· pia e
� .

�

{unto das paredes ••• e acabe com as
".e'" I

--- _

baratasl
,.

!,..4_
NEOCID EM PÓ "não�fémP'c:heiro�

BANCO·' INDU'SJRIA f COME'RCIO DE SANTA

RELATO'RIO DA DIRETORIA _

VENDA DESTE DJARIO
. NA ENGRAXATABU.

PONTO cm(l

Senhores Acionistas:
Temos a satísfacão de apresentar, o Balanço Geral reJ.a.U\'o ao e'"

xercício de 1953, que. demonstra nítidtamente a situat:;ão econÔmil.'a e

financeira da sociedade.
EsClarecemos, que o projeto da construção de uma Nova .lUa. ane

xa ao edifício central. e que deu margem ao aumento de capital. está
em via de execução.

Finalizando esta. breve explanação. nos colocamos a inteira díspesí
çi'.o dos senhores acíontstas, para outras quaisquer ímfcrmações,

Blumemm, 31 de dezembro de 1953.

Gustav Frank - Diretor·Presidlcnte
BALANÇO GERAL

Ent'prr:.do em 31 de dezembro de 1953.
'ATIVO

FERIDAS
Espinhas, Manchas Ulce
ras e Reumatistno

ELIXffi DE NOGUEIRA
Grande Depurativo

do Sangu.e

,

RRALIZA'VEL
.

oi90.10S,{0
1. 7S1.93l,fiU
106.519,40 2.378.559.70

304:.655,50
49.084.00.

303.86!J.'I'O
1.1.033,00 668,612,20

11.491,10
702.188,50 na.679,$0

35:600,00
1.24.0.00

19.G80,SÓ·
. 672.000,00 728.521).60

20.000,00

4.509.402,10

P A S S 1 V o

3 _ 000.000,00
159.970,60
46.524,00
201.505.60 3.408.000,20

82.100,30
22.104,00
160.080.00
562.117,60
45.000,00
210.000.00 1.081.401.90

20.000,00

4,.509.�O2,10

COMPENSACÃO

NÃO EXIGI''í�EL
Capital
Fundos de Depreciação
Fundo, de Reserva Legal
Fundos de Reserva Especial

EXIGI'VEL

Promissórias a Pag2f'
Empréstimos Hipotecários
Gratificação a Pagar
Dividencris

Blumenau, 31 de dezembro de 1953.
Gustav Frank - Diretor-Presidente
Arthur Ramos. c.P.oon - C.R.C.S.C.

Demonstração da conta dt' LUCROS & PERDAS, em .31 de dezem�
bro de 1953.

Hospedagens
Rendas Diversas

C R R' D 1',.'1' O
984.618,60
12.561,50 997,180,10

DE'UITO

Ordenados & Sjj.1ários
Juros & Descontos
Despesns Gerais

Impostos & Selos

Aposentadorias
Rouparia (Deprec. l
Lour:as & Cristais (D<;pr.)

160.263.00
116,519,70
176.184,40
a7.158,70
18.554,10
26.429,80
4.'128,70

. Fundos di? Depreciação
Fundos de Reserva Legal
Fundos de Reserva Especial
Gratificações a P�gar
Dividendos nr. 3

I

61.202,50
21.229,50
119.909.70
'5.000,00
210.000,00 457.341,'1'0

997.180.10

Blumenau. 31 de dezembro de 1953.

I Gustav Frank - Diretor-Presidente
j xa ao edeficio central, e que deu margtem ao aumento da capital. está

I P2.l"ecer do Conselho Fiscal

I Os infra assinados. membros efetivos do Conselho Fiscal da .soele'"
dade "Hotel Rex S.A .... havendo examinado o Relatório da Diretoria

Balanço Geral, demonstração da conta de Lucros e Perdas, livros e ou

tros documentos todos referentes ao exercício financeiro terminado em

31 de dezembro' de 1953 •• tendo encontrado tudo em bôa ordem, com
clareza e exatidão, em 'Ilista db que os recomendam a aprovação da .A!!.-
sembléia Geral Ordinária a ser convocada para êsse fIm.·

Blumenau, 9 de fevereiro de 1953.
Adolfo Wollitein
Fl'ederico Henschke
Dr. Arno Odebrecht

-:\;�
________c- � --�----__------- ...

� Matriz:: I T A J A .1'6"-

- �ndéreço Tele, "INoo"

..... , Cr$ 50.000.000;00
46.000,000,00"

DEPOSITE SUAS ECO NOMrAS NO INCO E CONTRIBUA, ASSIM, PARA.
O AUMENTO I)AS POSSmILIDADES DE FINANCIAMENTO DA PRO

DUÇÃO

REDE DE VIAÇÃO PARANA' - SAHr A·(ATARINA

Jâr:aguá do
Joinville
Curitiba
São Paulo

De
São Paulo
Inclusivel

'.

Taxas de frentes do SERVIÇO
De e Para BLUMENA'U
Especial. até 1.000 kgr,

Sul p. �gr. 0,172
• " 0,181
" 0,541
" 1,201

RODOVIA'RIO

Mais de 1.000 kgr.
0,115 0,101
0,121 0,111
0,301 0,271
0,801 0,683

" 1,333 0,889 0,815
a Taxa de Ad-Valoren

Agente Comercial
.

OR.GANIIAÇÃO RODOVIA'R IA .

JARAGUA' DO SUL
Av. Getulio Vargas

BLUMENAU.
Rua: São Pau1o� 2130

Telefone - 1.508.

ITAJA!'
Rua: Brusque

'"Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Sob ti

garantia da
mais alta
qualidade•••

•

IPasse o.ma v�sfa de omos
no jn:enor de sua casa

�---- PRGINA f:j 'I

��----------��----------���

11'0 otil' D I V IDI j
to J�l�{t�g�I��lP���eO t'�;I��:

f nas esse aspecto que, de resto,
,

I
' é um pouco deprimente por,

'," " c,"
,

,,_
- • TT • que representa uma dFfícien-

RECOHD DE ACUSA(..oES -:- Peter Vmcent ce.e:i.ne, a- , ela do homem, urna deOe!l'::en
;ih4ante rl'e cozinheiro, 25 anos fol apresentado � um, tribunal da á materja uma' hun;il!wção'f'tn Londres" pa�a ,resP<J�.der ��,,�,e�I?:n!e� aCll:'la"ç?e�; liJ) enviou quase para a' espécie. Será in
uns 200 taxis para buscar passagcu o� imagmarto: c j roubou teressante que a encaremos
entre 200 li ��� curtas;. d ] roubou dl�lhell'o de c:olegas_ e de

sob um oL;tro prisma, como \1-
firmas cOmereHll�; €) aSSlnDU cheques falsos num ltvro ?'" eh�- ma eaoacldade hUmall/l de
ques roubado'; .� fI cometeu c�rca de 130 pequenos d�llt?s di- lransfórmar:l matéria merte
versos. Alem dISSO Kean� fUgIU d�las ve:-:e� do ,:;!x�rctto Irlan-

em ':l!Ol'Da viv:fiCllIltC. Uma
des_e mai� duas. do exerCIto britanjco. O jurz, ante tantas acu- n-ansubstancíacâo-
saçoes adiou o Julgamento·

. _ , A hora da l'efe1ção é, entreTESOURO. - Zarpou de Las Augeles, ern direção as
os homens um momento de

ilhas Cocos, exístentes dJu_ute de C:0st� R.lCa, um navio com
comunhão 'da l'amilia, Assim I.:.:..._.:.....::.....;...;._.:....;._�;_,..�__::..... ..;;.._...;._..._.........;._-..,.;,.;.. ._,_;.,, ,_�.............;,;.,.......10 pe;ss.oas a bordo, as ,��lalS se :Iedlccar�o a procura de um l�- como ,0 alimento material J

gendárjo tesouro enterrado, CUJO valor se calcula em 300 m -

divídído a todo!, LO smembros
llj.óes de dclares. Se a fabuloso tes.ourt? for.mesmo descob,;,:;;to, da família, assim tsmbem ti
s�be�se que o governo de. Costa Rica fIcara com a metad,_� alimento espirítual que ema-

" CABELOS - Barbeiros de Londres, em grande ,nun:._ro. na daquela convrvancja d�v�
aumentaram 3 penc�s 11,0 pre�o ?O _c,:rte de, cabelo, <:�e_gando ria ser igualment= pa rt ilharlo
que os cídadãos br ítanícoe dlmm�llram a, ída aos s,,!lOes de

por todos _ sempre com :11-
barbeiros em virtude da moda h?J'� em VIgOl' na

_ C::'a-Breta- I gurn oroveíto oara cada um.
l;.ha: ! mo�a. do� cab�los cp�lPn�o�. :VIU.ltosl ::;����;Ir:·utrora I InfeIiz:nen�e p:r2ln, !'tá .mil P
frequ�ntadJsSlmos. estão hOJe na rmin __ l1C13 (e

.., ema mane.ras de oreludícar uO RATO NO VIN110 -- O casal que m or ....va ,Ium dos

I f
,-

d ;, Ii C
.

.

d T'
�

bodas de orata e ma re ercao a rarn: LI ,0I1S1-baírros e urrrn comemoravam as suas ..,,, <" 1' '. '. E' t d ít Geremos a gmnas.convidaram alguns amigos para um jantar, Ia LI o mUI 0'1 O d d' .

hbem. entre riscos e conversas atê D momento em �tue o senlJ?- .' .'�n� a cas_� �.l;12' , cnw�
. T t' - d t d s se 'cl1UValTI a mesa se dlSDOS a abrir I H. urab.nieo que, (JH"ndo" .:

�

la ore 1, quan to él o a ,- !
'e t mesa tem nnra unicafi g . ., f . d<' in! o Ao por � vinho em seu cono tomou' s rua a _.s '"

'.u a una as ._ v 1. - • I IJr�Ocupa"'ll{)' comer bem Nmsusto tremendo: pelo gargalo viu surgir a cabeça de um rato I
,-

"

T

'

,..

•

q • ,.; .,' ,-
morto. Dando um grito terrivel d. Toreti. caiu desfalecida, i �U,elI:. com; eU;,a. :;'\.s c� "l�(,:!�,
quase morta, pois sofria do c_ração. A �lUl�O custo. voltou a I l�r,nc.IPa�menL 0ao f,I:. U-:. \1,5-
si Agora o marido 11lOveu aeão cOI1tra a fabrica dJ vmho,

ale-,
cnn? a d�lrl ul1J pIO .. :\.,e o II.ltO

-

I
'

maIS ,,€ lO, que Ia (! i'.'lU<!Z,gan(j.o perd:::s e (anos.
nã�, se sente á v�Hliade. A uni.
ca

-

concessão é (l 'rádio ,_ é
ror ;ciso r� inar um �,i1�P('ÍJ de
�norte para que se é.ll'ut':' c

rádio. 1'-; a músic,l fÍf'a assim Icomo qUe uma narre;ra €nt1'e
o pai e o resto 1a brn!lta. Essa
refeição não estl'ei�,a nenhum

laço· de aInI�a.,ie. Assim, que
p: d-:m ts Cl'ml1.;'a,; se 'oaf::lm.
Não é ad,�qllado :'proveitar

os mJmentos da refeiçõ(�s par",
repreender as crianças. ress.Ü,
tar suas tolices de durante o

dia· Há pais que criam um)
verdadeira situação de pânico
â horas das ref,?ições, saindo
de repente, com pergunta::;
desta natureza: "Quanto são
sete veZES oIto",? "Quand,) se

r'2alizou a B:;talha de Tuiu
ti?" Essas perguntas inopol'tu
nas provocam respostas absul--

das que desp.ertam a zom ba
riu dos ma;s velhos e criam u

ma s;tuação de verdade'ra a!l

gústia para a criança.
A dona da casa fala sem

cessar. As vezes suas palestl'�s
são agradáveis, Mas as vezes

eh, com':ça a e queixar do
custo da vida, d) pr.eço dos
J.limentos e ai enião todos CQ

mecam �I se <:elttir m 'do Tais
comentários sã'.) t�erfejtamen'
e iIwomout ve:s com a hor'l
da rej'rojeão,
COI11� :f�IVi;re('l::l' um 3li1bi-

� clarol
Melão com camarãi}' I PPVariaçóes pará abaca'

1 melão cortado em quar- te recheado
no sentido do comprimento Ao inves de fazer um re-

- 112 quilo de camarões - cheio' de camarões, faça a

I copo de lejte- - 1 colher penah um molho b_�anco {l
(s(JDa) rasa de maizena -I' copo de leite, 1 colher (1'a-
4 .';u 5 tomatps, picadinhos sa de m.aizena, sal, pim.:mta
oU batidos no liquificador I do-reino, 1 colher (chá) ra-

cebola batidinha 5a dê manteiga. lVIist�e tu·
cheiro&+verdes picados fi- do e loeve ao fogo até engros
nos _

..

sal - pimenta do �;]ri JuntE d�p01S de pron
reino; e verdoe, s � gostar _. tu um pouco de páprica ou

cerejas e salsa crespa para colorau.
enfeitar, se qu�zpr - azeite

para rdogar _ qu'eijo rala
do.

,

Ou enião, faça ü 111·01ho
branco e junte algullns a

zeitonas pretas ou ver::l�s.

Sempre, pOl'eln, polvHhan
d,) o�� me�os abacató!s com

qUlCih 1'a18"0 e lev3ndo ao

fOl'110 quente só 3té dNr:ter
o queijo.

Tome um papel com as

'le-j
ra I ID2ça 12 centlmetros. Dê ria re('oh:o:'ta de fazenda. "ts!!im

guintes medidas, para mane- para esb pinçá 18 c.!lltimetrcs como' em Úldas as duas c lstu- ;__ Acham-se .em
quim 4'1:

.

de altura por 7 de largura e l'as dos j,wos e. qUEl';:mb ta';'l- seguintes lares: �

I
_ do menino Celso, filho,do,Largura

.

52 �entlmen�l'os, depo's de desenhad:o{ (.orte nl1 bem na p:-rte da frfmte, no _' do sr. Freedrico e sra. sr. ArrwlclJ p sra. Irani de,:S,oudobre ao m'2lO;. de �O centunc-, te ao ri�c.f).,.. , l��Cll).J·açá. o acaramer_lto com

I
Wal1y .,Roppke, com o nasci- za, e

lros de compqffi,en""J; da par- • E."ta c a unlCa lJll1Ç3 que e hmaçao r (de ser U%(la S2m mento de um menjno; _ do msnrnote marcada. com ym A. para a' cortadé: na lazenc!:<. deixando, alças. A dp númerJ 2 é feita _ do sr. :Arno Bueger "

parte B, tIre 6 centlmetros; {, claro, uma margem par3 a " ,111 e.ste l.uzto, e :1 zaiôJ. c:>1'-1 sra.' Adelaide Buerger., com

d_:t parte, A, para a �art� C, f (:�stur'\. ,\'- outras y;nç_as ::tu" ta(J;l Eln .� pallos e.,�;'e tos e d(', nascimento de u'a menina; ItIre 9 üeI�tm:etros _e lIque I formam Q busto 11.ao sao CQr- bl'uados com sinhadinha. A ! _ do 51'. Romeu Pereira e
com uma llgelra curva as duas I, tôdas. Tu:ia3 dev:m I?JIIVl·l'gil.' llúmero 3 tambem ú feita com! sra. Esther Pel'eira, corn. o

pa,rres. D6.sta 'para a letra D,; o mesmo P' nto, no fin', d; pin- .€8t.2 bllsto. e com �l �,aia (1-<: 21' nascimento de um menino,
m',ça !O c�nt1m�tros e desç!l ça cortJda da cintur;,. . [J;H1Gd em forma, (C'Hn enfe,tes _ do sr. Malló,�l da Silv&4 centImetros; lIgue tod:>s os As co,:;t<l!i são felt,'1!; d<! acO!- de rendas .

e sra, Enedina da Silva, com
pontos. d_ CQnl o "ioIde bá:,;ico), A s:;.oia

Na parte do lado, na altura f é fJI'ma.la por. 2 Pl-l�YJ" fr<>n:?;
de 10 ('cntimetros. llEque uma dos para lonn::ii- b 'sb11.l/ ro...

urna :inça c?m 3! ('m. de 1a1'- i da ..Coh(l-1� uma r�nJJl'lha no

gl'1'a, Em balx,�, tire na altura melO d::t fazenda, antes cl"
1 cm. tanto na frente como no franzir DeJ}o:s de toda C[>:�tll
lado., Meça 3 CEntímetros n:1 Irada pr.enda 11 m�eC'l,,) eé'la r
p2rte marcada com um" F pa- ; na !l':l't;; das cosL::s e j ll'.Ü r, ao

ra a _parte G; oe da leti"a H pa- m-sm; co;oque um I b·Jrl):Jt.�

,
_ Fazem anos hoje:
-'á nienina Marly, filhi

I' I1ha do cása-l J'osé-Gertrud
Gkgler e que nesta data com·

pleta SEU primeiro ano de vi
da'
:_ a srta. Irdgard Merten,

residente nesta cidade;
- a sra· Maria Magdaléna

Vetter Muell.er, esposa do sr:
Helmuth 'lV1ue11::r;
- a sra. Onezia d:::s Santos,

I esposa do sr. Olavio A. dos
Santos;

I-a sra· Hildg31'd L. Mu,?g
ge, e&püsa do sr. Arnoldo

1vluegge;
I - 'o ,sr. Antonio Pitz,
.

comereio local, e
- o :::r.Moo.Q€l M. elo Nasci

mento, residente r.:' bairro de
Itoupava Norté.

NlSOME1UOS

RECEITf\S

Pique os C31n�jY:JeS bem
miúdos, depois de limpns e

refogue e mazeite (ludc jh
tenhr. dourado a C':,bob: :Il'n
te depois os tomak:.; e de;
xe durante uns·1 '.U 5 mitat
tos. Tempere entáo ce sul e

pilnenta, junte os ch",iros.
verdes e o LHe, onde ter:.ha
antes desmanchado a ma15e
na, Mexa ao fogo até en

grossar, Cave um pou.�() dR
cada quarto doe rnelão, mi'-I
fure aG Cl'l;!11 � d;! c:2marões,.'
e com essa n1i3tura, recheie
os quartos de malào. Poh;i� ,

lhe então ;:0111 o qll',�ijo t's

lado e lev.: ao forno só até
deneter o queijo

ESCOiA t!ORMAL E GlNA' SIO ESTADUAL PEDRO II

Abacate Cf.'H1 camarão
Proceda exatunente co

lmo na r'2ceita de 1VLlão com

Camarão sendo porem, des
necessário cavar a fruta, e

AlIO 1,·tivo de 1.954
rXAME DR fi_DMISSAO AO GíNA'GIO
Ipscrjei1o: fie 1.0 a 14 de fevereiro
Real,zÉI"ã .' dias 22, 24 .� 25, às 8 horas

_

EXAl\E m� ADl\'IISSi\O AO CURSO NORMAL
1,13('1' ('�,L' d � !.o ii 15 de fevere:ro
Re-Ii��f:f,f" di s HJ e 20 de fever.�iro. às 8 turas
EXAI\'IE DE Z.a E'POCA
Curso ginasíal: dias 17 e 18, às 13,30 horas
C'"I''' f!(!i'!r,,!: dias H) e :�O. às Y horas
MATiU'CULA
Até 10 tie março. para o ginási'}, e alé 23 de fevereiro
para o Cllr!'o Normal
Rt!ltbfrti:r:t d:tS :! 111.'5: Dia 4 de Illarç::J
lr;forma{)!}t!s _, No estab�l.ecimentu, das 9 às 12 e das
14 às l'r'l,ords, diàr:amente·

A DIREÇãO
De acordo com ale' fI'O 1321, de 12-3,lH53. os portadcl'ós

de diploma do CL'rSJ normal podem illgl'eS;;�lr em curso su

perior.

Mau cheiro na sala dees- As janelas não ficam "m-

tar'? Misturem numa lat11- baciadas se, ao lavarmos 03

nha um pouco de 01eo de vidros, pusermos um pou

tereb�·�tina :om agua quen-I
co �e glicerina e de aküd

be e deIxe ficar nu mcanto. na agua.
Verá que o mau cheiro de- I ---�-

saparece e �Ó flrar1. um ar i Os cantos do tapete nã,)
de limp�za, .

1
S2 enrolam Se cS untarmos

---- comum pouco de goma ará-
O cheiro de fumo desapa- bica.' I

rece da sala, soe pendurar" -,
---- I

mos a noite uma esponkl O soalho a 01oeo fica mais i
molhada em agua. bonito, pasando 'depois de í

---- seco água CO� vinagre. IO cheiro desagradável
dos gatos desaparece, lavan- Os tapetes de linoleo e I
do os lugares em questão tambem as passadeiras t-::!m I
com uma 'mistura {k� agua mais brilho e durabilidades Icom formalina. soe lhes pasru:mos goma-laca;

---- incolor. I
iFicar solteira
I Deixar de casar, em ge- vida das filhas. Mães qUe
ral, não depende apenas do t>em filhas solteironas de�
desejo da mulher, que, em :viam evitar fala no assun-j"geral, toda mulher aspira o t t

.

I
casamento como o melhor

o casam�n o e prmcipa -

Imente evitar reprovar as Iestado: dta vida. 'Acontece, .

d
-

moças por am a nao se te-
Iporém, que n!=,m todas-tem rem casado. Esse fato, meu'

a sorte de casar-se, seja por ciona.do 1'2petidas vez.,os, vai lI'I um motivo ou pOr outro. fazendo com que a n:Ol'8 C8-Convem l'êmbrar quo o ca- �

, : Rua 15 de N:::v., 857 - ex· Postal, 15 - End. Telegr.,
.

, 'd' d'
�

_ da vez mais fixe um com- I"GROSSENBACHER" -- BLUMENAU - Sta· Catarina

I �.�m'l;e�t? epel1 e !Jempre de plexo de il1feriorid!lde, que I'-------- ..------_...-----.,.---------.�-.......--- dOIS mteresses, o rio ho- f.i<tUnmIJIJJIUHJIIJUUlUtmnUIlIUIIHIllJUllIUIUUIJIUnUllllluIIUlmUJUummUllmUlWJAbll!llIJlUIIJUIlIIiI':! se �ran.:..orma num fator a
r

. :; roem e o da mulher; e por, ,maIS para que a moça não'
ã tanto é muito justo que cer- realize o sonho geralmente I
5, tas mães vivam reprovando acâ1lentado por toda m.Uj- I:: as filhas solteironas "que l1ier.

=�:�_:!'!:!=S
ainda não se quizeram ca-

-< .�,,,,,...,

::
sar". E' este o cáso de nos-
sa loeitora "Fugitiva", que,
antes dos 30 anos, já se con

siderav;l uma criatura v€n-

ª cida· e quer para agrav:ar o

ª sêu problema e�tá l?eropre
:: I ouvindo de ml3 mãe - UE'
ª j \jsto, vooe ainda não (p.:iz
.:: rlasar ... " Francamente!
ª I ;Há mul�eres que enten,:'
:: .:dem mUlto pouco de psico-
SI'lQgia feminina, do contrário

�DlIJmW1UllwIUUlumillIUIilllDJnUUJlnnnulltnnmUIIUlUUIWIIIUIUfl[jftrmil1InlnllnIlUlli ;uão atormentariam nssUn a-

o sua escolha os mai$
atraentes e �odt:rno5
aparelhos de ródios
fi;! radiofônógrafos. Resistente a cboque s.

PHIUPS

9
lUilIo§ tlJms •

IIWQ d••••
ar'dlul,

Móvel de fina imbuia
trl!.hl.O IIoCiY:.lI� c.,t.!o "ddppentluftt,r.

Ondla furha, 1!'1 tr·é.Ji05. 8 '(úlvufu1.

(agi tlludo,' di:! :I \,l,fl{lddad1ll·

d. !", ,Qüó Iw
"lk9lii1l".

Cinco gaYetas�

Ah- f41dnltl h 10· ... lrilb "li!h*U'''',
..In dlf_r ., __

(Ur.\ÔêS Oi,�ÜJ cillIill i

lIuídi.', Alho 11ifi.",

Costura para a frenl e e para Iraz

MOflllLO !IR 201 • 5 vijlv.lllt. ü.4..
(Ui!Ü! a Ollídiln. 3 c6ril 4J1.'6filN.

SuPli' •••• cwllll,

lU v�fv"I.,.

p...:;.==

I
I
,

;:

Aproveite à,portunida

5 (pitas

ümp!klli., dó

EHPRfSA COMERCIAL R. ,GROSIEHBACHER S. A.

bOINÇ4S NERVOSAS E ,M€WTAIS

.tUUU8TltNCU BE'DIC A PF.ll;MAMENT& A C,,§,KGO DE

.ülER'i'A ÂO� M1t'DICOS Ja:'í:J:&NOI Hermes Mace $.14.
Ca.a de Saúde ,Nossa Senhora da Gloria

JIL�ICIDADE IIII:'DlCA .&EPOUSO - DJ:8INTOXICAÇ&XI!J' - A.LC(4).
idSlãO - 'X'RATAMEN'ros ESPECIALIZADOS, - _

AVENIDA MUNHOZ; DA ROCHA N. 12., ..;.. J!� iii.
:eNDEREÇO TE'LEGllA'FlCO: PSIQUIA'l"RA
CURITIBA PABAlfJ;.'

�

RA'DIO .TARAGUA LTDA.
- Uma ·YÓz Amiga em -

Seu Lar
1510 Ec_ _; 198, 6mtrs.
Diariamente. da!, 7 às

22 h(l-ras

Rua 1S de Novembro, 8" 1256 , ....
' Bhnnenilu'I

z, y p-,
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BOltI PU'BLICO NA BAIXADA - Apl�sar do mau tem
po, assistencía relativarnente numerosa esteve na Baixada,
domingo para ver o Torneio Início do Extra.

Na foto acima vemos o aspecto que apresentavam as ar-

quibancadas do C.E. Olímpico.
.

6.0 Jogo - CARLOS
NAUX 1 x Paísandú O,
Júiz: Salvador Lemos __: Goal
d,e Alemão, com um tiro cru- ,

zado, fraco - A equipe alv]- !
verde foi a mesma. enquanto!
no band z. atlcttcuno Zen SUl'- \
giu ern ·substituição a Afonsi-:
n110. O domínio das ações per'
teneeu todo ele ao bi-campeão
da L.B.F·.

7"0 JOGO - Vera Cruz 1
x TUlJÍ () � Juiz' Wilson Sil
va __: Jail' consignou o goul ,

da vítórta, para os cruzmalti-l
ws. num lance de bela fe.tu- I
ra- O equilíbrio foi a earacte- i
rtstíca principal da luta. No Itjme de Testo Central, Abreu ]
foi posto no lugar de Baiano, I
na extrema díre.ta. I

. B.o Jogo - Carlos Renaux I3 x Olímnico 2, num cotejo
decidido p:r penalidades rná
ximas. .Iu.z: Roberto Paulo de
Limas - Tejxeirinha bate'!
Lang e por três vezes, enquan
to N.lson venceu Mosimann a

penas duas vezes.

Antes (11 série de penaltys,
houve tremenda confusão. du
rante a qual Paulino expu!s:Ju
Teixelrtnha do gramado, de
]10:8 do avante trrc-Ior agar
rá lo várias vezes. Muita gen-.
te entrou na cancha, OUViu-se'
díscussíies de tod.r espécie, viu
se .empurrões daqui e de lá,
normalizando se a sitU8Ç·3.0 in"

Itantes depois.
No tempo regulamentar o

pré1.io agradou, pt'rd(:'nd� all�-!
bos ,�S quadros chances ltlCrl-,

veis para marcar. A cons�itui Icão .dos dois elencos fOI a.
mesma das pe lejas anteriores. i9.0 Jogo (Finalj - Carlos

I'Renaux 3 x Vera Cruz 2 -

J1,.liz: Salvador Lemos dos San l

tos _< Goals: Otávto 2 e Al<:;- I:
mão (C. Renaux\ - SChPPI- I
mann e Ma'lheirns (Vera

'

Cruz J _ Compromisso fácil,
pan Q camr"ão catarn ense,

eujos atacantes. f'BConll:ara!11
em Hjnh3 a maior barreIra as

suas pretensões. Como cast igo
ao mesnourezo que deu aos

ranazes de. 'festo Centrul. o

esltu�drfto brusouense t: y,'
suas malhas por duas vezes a

tingidas, vltcrtand o-se, asshu,
[LI' contagem apertada
Com exceçüo d as srs. Salva

df,r Lemos dos Santos..;;: V?jJ
son Silva, qt.:,e rovelarsm e :

nltecÍlnento'; sobre a 1113', er a,
as t:· mais arbitrag(lLS preter í
mo!" não comenta!" pois estive
ram abaixo da ci-ítiea. Renda
do Torneio Inic:o do Extra:

Cr$ 5·930,00.
-

-

. _- ,

OUTRA.VEZ' CAr�!PEÃO ---c D.eu· o C.A. Carlos Renaux, Iante-ôntem, 'sequência à' série de vitórias notáveis (lu.e ini
ciou em 1950, coma Particjpante dos certames da L.B·F ..

· . I
;Aqui está o homogêneo .quadro brjjsquense, de domíngo

I

�'r:I!liiiiiii�iiiii.i!iiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iji_i.iii__üiiiiii"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiLW
à tard-s, realizando verdade.r.o "passeio.", ganhou sem muito I'.esforco o Torneio inicio do Campeonato Extra. .

.
.

�
'.'

1
I

FABRiC! Df MDVEIS EM GERAL
f. ALBERT KUENSTLER

"_��.��,
P'l5SÚf !frande seceão e!�·-ecializ:1d� -;:V f>'ltofaria.
Move:::; �e:Jtofados eín tecido e couro, "m todos os e;::mos,

. J(o acordo e:'lTI Os rn:.ti1? (�xígen;t�.:: gos:os.

Maic:r e l1�.Gl}lOr sor't:nwnto ·.'Dl llT.Jtlt·Ls nóvfJs e moder-
cidade.

.

A SJ.mPREZA DO 'fORNEIO - Foi, nãC? l'=st;J dúvid�,
a conjunto do Vera Cruz. AfasL,u de E,eu camll1h:J () Palme.�
ras e o Tüpí, para tombar diante do Atlétlco Rell;}UX, na fi

nalíssima, por··3x2.
Bela performance esta do simpático clubé dé '1'02::;10 Cen�

traI.

LINHOS _..:_ PANAMA'S - ALBENES - BRINS - TROPICAIS CA*

SIMIRAS - CAMISAS - CALÇAS ESPORT� - SHORTS, , JOCKEYS .

eÂ,�ç�E$
., '.. ,

jl FAÇAM SEUS
. A N,'U N C lOS
NESTE JORNAj ....

--..

\ f

F..sereva detalhadamente para a Cab:a i·ostaJ I S 1 �
- Hão Paulo �- Junte e:n.velnIJi! l'Ielado com flllden�çu.
Nio unlíse l'egJEtZ'o para f; vital' demora na ret!r�da; em
luu'arlo hnpruprln.

�Wã----ii- e,niiif J57?
- ---- --

---"5--- 75:'

rrllissional
Dentistas

H. PROBST
CmURGIAO DEN'TIS'L�

A.O LADO nos CORREIOS E Tl'.!,LEGRAPOS
A' ALAMEDA RIO URANCO N. S

Dr. VICTOR C GARCIA
Ctrurgão Dentísta

Rua 15 de Novembro � 13[1:,: _. 1 ..J andar
Rai·] X �- FÚlLIÕ 1691.·

Médico�

D R. CARLOS fi O F F E R J E'
CLINICA GER.AL ._- Cm.llRGIA
HOSPITAL W�ANTA ISABEL"

ATENDE CHAMADOS rELOS FONES:
.

11 H6 e 1633 -----

. DR. O. R. KRUEGER
iH E' j) I c o

Doenças de Senhoras e Operl&�ões. RalOlJ X
Consultório: llospital Santa Catarina,
Consulta: Das 9,30 ás 1� horas e Das ] 5 âs 17 horas.
R ..<:idfi.TlI'ia Rua Marechal mO,Piano Petxoto, 253 �

FOll6 1258 (em frente ao Hospital Santa Isabel).
� r _

DR. TELMO DUARTE PEREIRA
� CUNWA GERi\L -,,�... -

.

F.:speclaUsta em Doenças d,., (:l"lança
:ONSUL1'OtUO' f'loriano Peix-rto, ;H! -- 1. ,mdar

Frme: U97
RESIDENCIA: Rua Paraíba 1 'l'Q - J.í'one 1074

------�-�._._-------_.

OOEH(AS DO (ORA�AO
DU. CARVALHO
(Eleetrocal"diol: j',tii:.t)

vv. ru" I�ranl'o, 1} (Subrado) . Ao htdo do Ctne Buseh
'I'ratarnentu de IteUl"osas __o !I'sicoléraIliu)

MOLhS'l'lAS uE S}:;l"'üiOH.!\�

DR. RENATO CAMrlRA
DOENÇAS IN'l'li:RNAS

i OI'Iill.AçôES úNiJl\S CllR'fAS
Co"�u1tório' Travessa oi de Fel"'H·t�lro, :�

.�onp,s: ] 433 e. t1.2fl

Especialista .sm alta Cirurgia e doenças de Senhoras
Consultas no Hosultal Santa Catarina
Das 9 às 11 e dllS- 15 ]'2 às 17 115.

R.LurvmNAu -- H(jSPITAL �A:NTA CAT!\RI�A -t
INSTITUTO DE OI,fiOS

Ouvidus Nariz e Garganta
... =.> DRl. TÂVA�S e HEUSI - -

I lhu 15 N::.velTlbro. 1.135 - 1·0 andar
� Culisultrr;o :.._ 1:�32

Telefones Dr. 'I'<iv,n·t"3 � 14tH
DL'

'

H(,ll.�j - 1Gn
-_- __ o .�� _

....
iNSl nUlO oe. QAOIUM
-- DR. A. ODElütECIJ'iJ;' -

&..dtuterapili - tLaloH-1\_' - "·1"\"·.'./.... l"lll.lu -- M�tabff
.

1180u. - n.ESlf)I<�NClA; Rua'7 de Setembro, 15
....}1:!LEFONE• ..L441

CUNICA DE OLHOS.
fHJVm05 � NA1tIZ � E GARCrAN'rA - J)()

DR WILSON SANTlIlAGO
.......i.tent. 4.. il'ael3láad" de M"al�tlLlt. ....& tllil",,"'td!f046 4.. Dr.oU

IJONH_UL'l'AS; norárlo, dllro! 1'.> íls 1� hotas f:j <lu 14
ft� 18 horas. - CONSUL'l'O'IUO; Junto ao ROI
pital Santa Isabel

Advogados
DR. NUNO DA GAMA LOBO D'EÇA

A D V' o G A.D o
ATENDE CHAMADOS PARA OUTRAS COl\IARCAS
RUA 15 DE NoV., 1166 � 2.0 andár -- BIJUMENAU
�--------------------------------------�------

DR. ADEMAR LUZ
AllVO(lADO

Atende em quaISquer comarca do. Estado.
Residência: - Rua Paraná, 8 - Fone 1602

Esc!'itõl'io: � Eu'. 15 de Novembro, 340 � F'cme, 1601

DR. JOÃO Df BORSA
ADVOGADO

,lIêrltórto e residência àl'ua XV de Novembro, tU
LUMENAU _-- Telefone, 1560

FONE -15-31

DR. HERRE RI GEORG
ADVOGADO

--------------�----

�l'lCítJ'J·ORW: HOTl<�L 1I01JE'j'Z - BLUMENAlJ

(orretores
UlMER LAH·ROtU
c O a:R:t '.r O.B

Rtta .ilal"anhló N. 2"
.

BLU::Y.ENAU

HILMAR IOEHRER
MAS§AGENS MEDICINAIS

��.f'
.

.:J.'::� � .

(Diploma Alemão)
. � . -�'���
Reumatlsnw. e\ntiCrl. anemias, doencas

das sellhoras, cab�ça, em'ação, fígado, intes
tinos, nervos.

VELHA - Bêco Porte); União, á5
,2a5., 3as., 5a5., 6a5. feiras dl:ls 15 :tIS 18 horas

-_'--7 T-r
.�-- ---,. m'"

....�.,

II
r - �.- - --, --_ - -

W'�-iil
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Ibaldonaram o jovem na

viagem Campina Grande-Rio
largado emCa.opl pur apresentar sinais de debilidade menlal

ACHA O SR. GARCEZ DIFICll O APOIO DOS
SITUACIONISTAS A QUALQUER -CANDIDATO
-Cassio. de_SeYilha!. ,

-

. • IleRilas �rn�oslas ��ra compra 1e Surpreso�co o lançamenlqGr�n�e s�o� arll�lIco sera aSslstldOltrigO �o C3uaU g Fíolan�iB da cau id tura do sr•.. or hl
boJe _a n011e5,no DaIle do earios G�meS I ,,�;l?ia:: .'i"J�i�;!nent!'�&� ����id��t'�TJl',;:'ti:g'�,:� 1_s?��U�d.s "g.;��r��) ��;ie:�;�:aS:'b�g;;!� I �'!ilic�: '��� :so;��nte;
Assistírâo hoje a noite, Esse acontecimento artis tusíasmo, o que e uma eVi-1 no Itamaratí, a Sub-Comissão mendadas à CACEX para: '3f;: ce��u a l�prensa na ma- clpalmente. cons;derando sr,.: �arces..a�segurou que

r'

.os sócios da Sociedade Drâ tico está sendo aguardado àente demonstração de que. Especial do. Trig.?, encarrega- tivação da compra. I �ha de hoje nos .Can;pos E- que ? p_resIde"?�e cessa a- nao interfir irá de modo al�:
matíco Musical "Carlos Go- com visível interesse e en- (1 público blumenauense I

da de ap;-ec1ar.e Jl!lgal" prcpos Essaso dua� propostas com- Iiseos, tendo feito declara- .gremu:�ça�,poht1cal deputa- gum ��. f.utu�a m.Esa .da A.S.. _ Ih
.

tas de trIgo em grao,.pagam.en preendem a compra de 100.000 cões a respeíto dos ultimas do Ubirajá esteve com ele sembléía Legíslatíve, do Es:
mes, um espectaculo lm- sempre aeo eu COln �lmpa- to em moeda-convenío ou do- toneladas de trigo turco ao ! -

. .., .
.

. �.... . .'
.

.:

pressionante e verdadeira:-I(onfinua melhorando o tia as grandes iniciativas da Ilar, envia�as até às 10 horas, preço dê USS; �O.30, CIF: porl acontecimentos pclít
...
ICOS. � na semana passada, nada .tad.O.' :m.bora â. 1"e.p.ortagt;'nlmanto deslumbrante. com distinta sociedade, que pro- daqu�le dia, ?onforme. aVlSO toneladas metrlea

.. pag':!m�nt� sr. Garces declarou-se sur lhe falando sobre o assunto possa mformar ?om segu-
a apresentação da'consa- Sumo Pontífice moveu essa noitada artístí' .:�1.terlOr. pubhcado na rrnpren dentro. do conven.� BraSIl-F1., pres� com. ° lançamento da Por outro l:do o. sr

..Luc�� r�n<;.a q.:xe.o presIdente sa::.
grada e famosa orquestra ca em cooperacão com a di . .

(Condm na 2.a pagma Letra E) candidatura do sr. Hugo �'. Garces acha
. m�uto �h radas fileiras do PS1?, de

h 1 "C' d S
. -

1 C' - B h
Foram regístradas no -Ilvro fícil-que as forcas situacio- ven.do a eseelha recair no.

espan o a asma e eV1- CIDADE DO VATICANO, reçao; o me uscn. competente 26 propostas. O

I G U'd t .

I· t·· f
.

t h rr{ .

R p. .

L �

la", que ruidoso sucesso .aI- 15 (UP) _ ° Papa Pio XII As mesas devem ser re- It.amarati,.Carteira �. Cam... e enauo pe a IUS Iça. rapceS.3 n.ls �s

.'
:e� a /d atOl�:, s�d °cme�o .. e�:Ira eu

cancou nos grandes festejos contlnucni melhorando sensb- servadas com o zelador \ da blo, Carteira de Comebrcío
, .. .. •

I b _I
iIÍ quaisquer os can 1 a os ja m as a arin <1.

�
.

d 4 C velmento, hoje, da gastrite S D M CIG �, - Exterior, Comissão Federal de um rico Industria .

r3itl Oiro lançados. t

con:e�noratl':.os o .0 en-
que o atacou há dias. P<Jr isso

'. . ar os 0rr:e:3, sen Abastimentos e_ Preços .e Ser
_

a c.-. Afirmou aínda : ue a de-I
t 118rLO de Sao Paulo e, que mesmo, o Vaticano não cxpe- do os seus preços os segum- viço de Expansão do TrIgo

-I·
..,<!i; .....'� .,

dida
q
,. I

Ól'S, se e�co.ntr.a el? tournée diu hoje nenhum boletjm mé- t'es:. mesas com 6 cadeiras orgã?s _representados n.a. S.Ub-
RIO, 15 (Me:id.)_ - Des \ qua c?:r:denou por um ano n:or� .00 can 1 Cl�1'sa su.ces., j'p;;;Ias prmcIpaIs cIdades do dico sobre as condições. de Cr$ 25000; mesas com 4 ComIssa? - tend.? deVldamen pachos doe Pans dao c:enta de pnsao o sr. Edson Vas- sao os campos

..

1 eos, e

B
. saúde do Santo Padre. ''Este

.

'.
t

$) 0000
te apreciado as dlversas pro- d d

. _

d P'
.

CA
.

L d resultante das dIficuldades
rasI!. já se alimenta quasê normal cadeIras - Cr

.
2 , ; postas, escolheram duas, de I

a eClsao. a nmelra

a-I
conselos

.

un gten, de na-
t ·s. • '.

ment(c'. sem mesa - Cr$ 30,00. condições mais vantajosas e. mara Correcional de Sena cionalidade brasileira, p.01'
na

ural. tdq�e possam.
surglI,

�rratando-se de uma das ter em agosto de 1953 rap- capazes .._ � enconitro

grand-es atrações artísticas Na-O d -m·po t O·· r Getul.·o . tado do poder de sua espo-
com um can�lQat<: que .ve�

emopéias até agora em visi ��eu f r a cla o S rr 5a a filha do casal, a pe"
nha a ser o denommadOI co

ta HO país, a orquestro "Cu-

A ,� I J O A cJ· Il A d cI qu�na Verônica, cuja guarR
-----'--.......--�.......�..-----_......._...-.......----,...

���.�ea�e�);t�;��rá fi{���: OsO ViaOS· seusa os ror tivi a es ��I:�:;,�esi:OSr�nf::��g��i
Groniea '1IIIclal

�:':a?;�rl��=:f:� Comunistas Ante O Gésto Do Pre.(idente o !.r:,:�:::,;��o:�� TremenDO contrito. provocou o
...

�n(�pIl}_�ls�nSiltançOa_o SdheO.Wfa'mCoOslans
dicional-familia pernambu- d�snrdel·r.o durante o lIa··..II.lo.·.·.·.... < � \.O mo. 15 (�r{di(ln(ll) pregavam idéias subversivas, ra Criminal, a quem foi dis- chefe do Deoartamento Geral cana. Apesar de irmão de Ub U U U li

peças musicais. Durante o Os agítadores '.!omunista� pro pois::e limitav:am a falar rl'lT\\ tribuida a precatoria., oficiou r de Administração, que se recu proprietários das conheci
baile que será oferecido ho- m�Yeram. há teIDJ.?os na �ldade promessas eleitorais do sr. Ge duas vezes ao srã Getulio Val'- sou a tecer comentários sobre das Casas Pernambucanas'
, , .

I S DM gaucha RIO GraDao:- manifesta- tJ.llio Vargas, não- cumpridas. ggS, pedindo p'lra que fos.-:{) I a atitude dos cor.:méis, decl:�, não tem qua.lquer interfe-
Na noib de sabado ulti'-

Je aes SOClOS { a .., • ção cDntra a carestia de vida, arrolando como testemunha no marcada a h"ra e local ]!ar3 rando que só o Ministro é que mo, a policia local loi cha-
"Carlos

G.o.l.ne.SH
o

aP13Udi-j tlên.
d_o se. verifjcat!.} algll.roo a." processo o llroprio chefe do ser ouvido. ° dr. Getulio Vai'" sabt� d zer se é gráVe ou não rência na direção das m'es-

d I· d f � A T t' dI' gas na-o deu resposta, Como a sI·t·uaça-.�. Tambem aborct-ado E t' 'd d
mada para intervir num· tre

o conjunto europeu execu prLsoes, IDe USlve e o lCIa1S �verno. ..llB Iça aque aCi-" _,. - mas xerce a IVi a es CO'
- .

t
'

. ',' -
do Exereito. Em suadefesa u- dade solicitou por Ilfi,;cator:ta, r>:::sultado dos acusados de ati pela reportagem ,0 marech,,( : .. �; _. ,.�' mendo conflito, ocorrido no

ara um r:peltor.� d� grall legaram os part{cipantes do o depoimento do sr. G,,:,hiUO v.dad.2s comunistas acabam da Mascarenh;ls disse que por
merCIalS em ReC-lÍc, onde se baile que Se l'ealísava no

dt:> sensaçoes mUSICalS. e�micio ver�lho que não Vargas. O ,J ..ti'7. da S('t:.cdS Vn.. .ser absolvid:Js pela JustiGa l'ifj questão de ética não quel."ia ..
encontra atualmente. O salão de propriedade do sr.

grandina. manifestar_se, uma vez que I sr Edso-l r.
..

d .
.

- -L lct- K d S
-

'fERA' O _NºVO CONGRES,. I cabe .ao Ministro qualquer pr.} i
"

: n .. - 1, e casa 0, �o� _ti: eopo () onra. e��mdo
80 200 N�V�S REPRESEN- n;tl1clamento sabre o m;n�'J-ll!la ;" nh:na de naClO11allda �s verSO'2S corr2ntes, la pe·

.lANTES nal. . Ge francesa. I las tantas horas da noite,
IUO, 15 {Meridional) - -- _. _--1.

Admite-se que com a renova· IJ"udou a que".--ar' vlv· ft-;'·-maridoçã.�. do atual congresso, tere. III u 'UI •

:��o�e��p�e����a���/9�� ��= Conden�da mal·s· uma ·Vnz a TI08gret����fà����:���rs;�;:f�;�� ..

' v. .

. .

ti·.· «

outras despesas. Isso vai re. Femea da II h a· do G o·ver a d· r��ed�n��i:�ih�ã:�:�ól�:,� » .

...
.

. n . o··
no cambio oficializado, s�m

incluir os suplentes que, quan
dh convo\!ad::-s, apenas por
tres m.§scs. ficam com d:r<:ihl
a importa. seu ilutomovelsi
nho ...

RIO, 16 (Merid·) - Pouco
depois da reunião, hoje; do aI
to comand';l do Exercito, �

rep)rtagem abordou o -g,:neral
Olimpio Falcomért (!unha.

RIO, 15 (Meridional) marido, o investigador

Jan-I com.
o intu

.. itO.
de

ocu.ltar
.

o
O Tribunal do Juri julgou, sen do Nascimento Cruz, barbaro homicídio, o ,Con-
ontem pela segunda vez, a fato ocorrido no dia 13 de selho de Senbença de entã01
ré Dinaura de Amorim Cruz maio de 1950. na praia das condenou a ré a 26 anos de
a "tigre-f-emea" da Ilha do Bandeiras 79, naquela reclusão.
Governador, acusada de ha- ilha, Nos d�bates d� ontem, 'Ü

ver perticipado no' homici- No primeiro
-

julgamento proolotor Lw_:lo de Souza
dio de que foi vitima· seu i ficou provado que Dinaura, sustentou a tésE' de que Di-

amante do pescador Murilo naura "era uma mulher {a

Costa, auxiliada pelo menor tal" I',.larecendo '}". lv1u
Manuel, d2 14 anos, filho ril·] seu sw ..mte, 1á fora
adotivo do policial, havia condenado a 28 anos de pri
participado· ativamente do são, esperando que fosse
crime,-em sua propria r'es1- ccnfirmada a sentenca an

dencia, arrastando, em se- terior. O advogado -Celso
guída, o corpo para local êr- Nascimento, na "coação ir

mo, mandando que ° memi- resistível" e "vontade fra�
-

no incinerasse o cadaver,

do :O competent'e inquerito
para apurar as responsabi"
lidades.

'

. RIO, 15 (Meridion,trl)
Grave demmcía deverá ser a

presentada·, possivelmente ain
da hoje, ás auloridades dJ
16.0 distrito policial, pelo sr.

José Severino Herculano, CO!l
tra agentes e proprietarios ele
uina empresa de onibus que
faz ;U linha "Campina-Grande
Rio de Janeiro".

Se bem' que o fato nã.) te
nha ocorrido na jt.risd:ção da

quele distrito a qU\ilixa será

a-I.
que fora avisado por telegl'a;

li encaminhada porque o oni' ma foi esperar o irmão, no

bus faz ponto final no CaI.I1po Campo de S. Cristovão, Para
de S. Cristovão. sua surpresa, porem, não en-

Segund::> n'Js informou José controu Antonio.
Severino, seu ;rmão, Antonio C:nversando com os passa
Severino Herculano. de 29 a- geiroi, ficou sabendo ° que se
nos. sol1.,:,íro, domiciliado na passal'a, Revoltado procurou o

Paraiba, comprou uma passa- agent." local.
gem de ônibus da "Agencia Um. dos motoristas, cínica
Eliseu", ·:m Massarallduba, ment,.>, confess·:Ju-lhe que; ti
distrito de Campina.. Grande", nha abandonad·,. o jovem ell'l.
ao agente kcal, Derald·) Zeca, Camp:), entregando-lhe as

que exerce, tambem, as fun- malas que Anotonio trazia.
çóe s �e e!1criv';o di� policia,
n<lCJIi da h1eaLrlad::'o.

D -{PEITO I
omsliO DENTE

OUV4DO

REUMATISMO
NEVRAlGIAS

CORTES.GOLPES.PONTADAS.
fERIDAS RECENTES.

PICADAS tlflNSETOS

'--------------------------.___------------------.

Antonio embarcou no dia
30 (f.:� janeiro passado, corren··
d;) a viagem sem novidade.s,
até Feira de Santana, quando
o jovem, talvez devido a·) ex

cesso d..:, cansaço, começou fi a

parentar sinais de debilida-
de mental.
Melhorando "Antonio eonti-

O·
nuou viagem: vlnd:) a k�r no·
va crise no local den;minadD
C:nnuo. ainda no interior da
Bahia,

.

chegando ;uesmo a im
portunar os passageiros, com

"eus ataques·
Um dos motoristas d€l nome

Joã) de tal. res·:-lveu abando
ná-lo naquele lugarejo, colo
caf'.do-o á força, para fora do
onibus. ante o protesto g·�ral
dos passageiros. E assim. fic':u
o· debil mental, I�m Campo,
sem dinhe:ro, e sem roupa, u
ma vez que sua bagagem fic01.1
no onibus. bem corno o dinhei-
1'0 qu,e estava no bolso do pa
letó.
N: dia 13. José Sev.?rino,

Jogaram
do

o

mae�tro ao
Suspeito do crime um amigo

cadaver

Sobrevou por engano
terriforio a�banês

-

mar
da vitima

ATENAS. 15 CUP) - A
mmcia o EstJdo Mai:::r que
um aparelho "Dakota", da
hase de Lepissa, qUl:' deverÍ<l.
):inçar de paracl'led:is Yiv·�r':'5
Lbr:� as aldeias cio Monte
Grommos, isobdos pela nevc,
�obrevoára por engU'10 o ter
ritorio albanês no 'Pa 13 do
J.'orrente, peh l:l:.U1hJ. 3e�do a

tacado '1(�la, bateria.::; �.l1ti-a':'·
rem; alb'anês.ls. O aiuclr nte do
pilôh do T,'!ão grcgr) foi fe
rido levement.:?·

RIO, 15 (Meridional) com o Teatr·;) Municip31.
Na manhã dt· üntem, o comis- HOMICILIO
sário Façanha, clof! serviç·;) no Em poder da vitima. a au-
1.0 D. P ., foi cientificado de torfdade não enc:.:n"1:rou nada
qll'� na Praia da Gavea encon- qUe a identificasse· Entretan
trava-se boiand·:) o cadaver de to, momentos depois, Mauríce
um homem de Cai' branca qU0 Apt'2, morador na rua Alice,
trajava calça cinza e blusã0 308, que se dizia amigo inti
sport a�1arelo. Imediatamente mo do maestro, reconheceu o
a autondade compareceu a·e!' lo cadaver. Nos bolsus d) morto
cal e identificou a vitima c9-, foram enc;mtrados, apenas, al
ma ::.end:) o maestro alemao guns cartões de visita e uma

Rclph. Hirschmann, solt·::iro. carteira de notas contendo a
de 42 anos de idade, domici- importancíR d.e 900 cruzeiros.
liado na rua do Catete, 344, O CJrpo do maestro alemão,
apto. 102, que se encontraya ao ql�? CJllstatou.o comissá
no Rio, cumprindo contrato rio, apresentava graves feri-

__� --_______________________________ Incntas na cabeça, produzidos

L
.

d
- til

t
·S II por instrumento perfuroi-cor-

.

a ro e S I n e rn a c ·1 o n a I S
tanie. Em face dessa circuns-

. ,

. tancia, ficou ]Yesiti�)do que-

...•. se tratava de h·:micidio e não
afogamento, como (k� inicio

P re S O S em C O·p ·a c·a b a n a
�;uilpeitou·se..

.

.

As auloridad::s daquele dis-
trito em vista dos ferimentos

V.-eram de Sa-o PaulI e ."am ag'.r no Carnaval ���p�P���;�t����lo CJi1fg"e�Ci�;
a fim de esclarecer ° fato. A-
purou-se Então, qUI;! a vitima
já estava morta, quan.d::1' fora
atirada ao mar. ° criminoso
Íleria consumado o crime na
Gruta da Imprensa e poste
riormente, atirada ao mar.

:r.<lssem com o nosso idioma,
num "ieL-a-tête" com °

comissario Laudelino. To
davia, talvez sugestionados
l'i:!solveram oeles "hablar"
pelo ambiente da delegacia,
fl'uncamenL:, identificando-

se como Ernesto Emilio Fa
rias Gardax, de 22 anos,

chileno, com passaporte ob
tido no Uruguai, cujo pra-

zo está vencido; Carlos Cai-

fi
.

ro de 26 anos, argentino, \������O�,�� �����iI���e c�� Rua 15 de Novembro -- Esquina da Rua Pe. Jacobs
seu pais em Porto Alegre, ••iiiiliiiílilii._ililiiiIi_iiiIiIiii••�•••••III_

O livre fun!,;Íon;;mento das
congregações dos crentes de
uma nova seita religiosa, in
troduzida há pouco· no Bra
sil, cuj.:s filiados são couhe
ciídos como "Testemunha do:!
Jeová" vem fazendo sob a

contingencia de varias inter
rupções. Ora têm eles liber
dade. par.a pregar o seu cre
do - de pr.efer,cncia nas' p�a
ças publicas e aqui no Rio
quase todos os sabados e do
mingos reunem 'f:e em plena
Praça da Bandeira - or.a es-

.1I.__••••__IIIIIIIÍI .I_•••IiiiIIIII••••IIIII•••••••••••_.�lse direito lhes é negado sob
varios .fundamentos.
As vicissitudes dessa exist�n

eia .cheia de percalço está
quase que totalm.ente conta'
da no opusculo que a superin
tendencia do Departamento de
Relações Publicas da seita eu
vi.ou á redação de ° JOR·
NAL, com uma carta provavel
mente Densada e escrita em Em

.

dias da
.

semana pas�,
inglês e vertida para o por- sada, o 'iSr. Roland HarNil
tugucs, assinada pLlr um ci(b·
dão norte ..amerieallfl. Di'l.. t:!h. queixou;:>:;: ;'ipolicia que, da
em 0êrto trecho: "Neste se- sua casa:.� á rua CeI. Fed
cuio há uma grande luta sen dersen, f� Itoupava Sêca,
do travada ao redor do assun- foram rdmbados vários ob-
to de liberdade civil, liberda··· .

,;le de adoração e liberdade de jétos do&nesticos e roupas.
palavra. As Testemunhas de Procedendo ainw-stigações,
Jeová estão -empenhadas lia O inV'2sF%ador Kurt Laurenpregação da ver�ade cristã, A Socied:ad-e Recreativa Indaiul vende sua séde a 1"\13.'"'IH escala mundIal, em cbe- Uno cOI'.JlSeguiu localisar os Mal. Deodoro da Fonseca, Indaíal, distante cerca de 200 �n:ie..diencia aos mandamentos de autores à.�o roubo, que resi- t d t

-

f
..

.

.. Deus e
.

Jesus Cristo. Continua
ros a es açao errovlaria, compreendendo o ·edl:ficio da .sé-·

dem . na llissma rua, próxi- de com os anexos, e uma área· de t-erras com 4,100 metros

Irão
a fazer isso de forma cUg· d d di CL I

na. Suas idéias sfw verdadei- mo ao lOo!cal. Tratam-se das qua ra es, Ipe denve:)ra-poe _:rfrde.n!ge.ldSl metros, As 'dofertÍJas( p�r\l
.

.

_ � d'-.
.

E
. . .

essa transaçao ".� _ln as ao sr. presI en e calxa
ras, �p,msso, .�sta? lsposlas ,( mulhere� dlth Gebl e E,p- postal, 41), até o dia 31 à:3 março deste ano cujas ofertas se�

��i�lf�r:�a P;��lt�I;: c�t;�en:; ca Bag�in, �mbfis cas�das, rã-ü a�ertas no dia 4 de ?bril p. vindouro, ni ;'léde,fla sQcied�;":
corrente livre de informacã� I

nas resldenclas 6.as q
..

uaIS fo I de. �o en�elo!1e d.eyera constar a Observa.çao OFERTA
... :�.'.�.::..bl' ,; '. Q

tI·' 'd Qua�squer mforrnaçoes à respeito pod.erão. ser solicitadas da
Pu lea. ram >enc,Cll1 rac os varms li presld-encia, ....

.

':'!'

cariocas, Enquanto espera'
vam a fas2 momesca, lJos
pedaram-se no Hotel São
Francisco onde se diziam
joqueis. A "trinca" foi �u

tuada por vadiagens, sendo
os Rigoni da "punga" e do
"conto do vigario" recolhi
dos ao xadrês.

amigo, ao que tudo indica, o

autor do crime.
Maurice Apte,

quereconhe_\c'::;u o cadavEr do maestro, de
verá ser ouvido pelas autori
dad(?s, a fim de prestar melho
r.es esclareciment,:s sobre sells •
laços de amizade com a

Víti_\ma.
.

.

Por outro lado, a Secção de
Investigações Criminais '?n

contra-se tambem trabalhan-
Ido na elucidação do homiei-
\dio.

•

.

r
.

.

.

.

-

..

Ameaçada de se:, dissolvida a

seita «Testemunhas de: Jeová»J
Réplica ás a.cusações feitas contra Q entidade

ruo, 15 (Meridional) --I Sem o necessário visto, e

CErca das 15 horas de 01.- Angelo José Chaves, de 27
1pm ll'CE mdiv!du�J�:, que �c l anos, peruano, que exibiu
enconiravam }1;) Lido, em I um sal:çJ)-conduio forneci
Copacabana despertaram a do por seu consulado n') Pa

al.'2nção de detetive Tarciso raguai. Há dias, os tre=: che�

garam de São Paulo, e pre·
tendiam, dUJ;ante o Carna
val, "aliviar" os bolsos dos

e dos investigadores Helio,
Dirceu e Claudionor, devido
ás suas maneiras suspeibs.
Logo os policiais os aborda'
ram, . interrogando-os obje
tivamente, Corria dissess('HI
que ermll estrangeiros, e

que só conheciam a lingua
de Cervantes, foram leva
dos ao 2.0 Distrito, a :fim
(h� que melhor Se familiari-

Cmüinuando as investiga
ções em torno do homicilio, :h
c·:u apurado que Rolnh H!rs
chmann fora visto n-ela ma

drugada em companlih de um

SUSPENSA POR SEIS de dissolver a organização. de Torre de Vigia de Bibltas
MESES As Testemunhas de Jeová .2 Tratados", não' tendo sido

'Em l1uvf:mbro de 1949, a- hro.petraram, então, mandft,dú dissolvtd'l, continua funcionan
tendendo á exposição de mo- de segurança, que só foi jul- do· legalmente. O ·seu iUllCio.
Uvas dI'} então ministro da gad:!. dois anos depois, negan· namento deíxou de sofrer i"es
.Tustiça, sr. Adroaldo Mesqui- do a medida. sob o Iundamen trições após 9 temino do pra�
ta, () governo, atrav.2s de de- to de qll'=·a segurança não ca zo de seis. meses eLe sua :ms-

creL, suspendeu o :fU!lciona- bía de fato, em discussão es- pensão. temporaria. ..

mento ,dn "Sociedade Torre _tava sendo objeto de julga- 1 NOVAMENTE EM FOGO
de Vigia de Biblias e Trata- mento numa ação ordin.flria Há pouco a situação das
dos" (Testemunhas de Jeo- em curso· .

"Testemunhas de Jeová" vol.
vá), delterminando tamb.em, Mas tal ação, intentada em tou a foco, quand{j cinco dela
que o Minist'2río Publico in- .1949, até hoje não f.:)i julga- f dãos norte-americanos, tod·�s
tentasse ação judicial a iüm .

da e, diante disso, a '*,ocieda- I alegando qualidade de mis�
____________________________...... I sionarios da seita, requere-

.

I·h
. 1 ram permanencia defínitiva

li " I no país.

mU ereS Ja
I .

.preSs.iona.dos, novamente, as.
. "1'estemunhas de Jeová" es-

.

tão defendendo. sua causa pe

8/ l'ante o ministro da Justiça, a

em ·um·enBU' q.uem diri�iral!l ·um recurso
.

em 16 de Janelro dó ano pas-
sado·
DE QUE SÃO ACUSADAS AS

.

"'fESTEl\'1UNHAS DE
.

.

JEOVAA"
..

No processo contra á inst.i.;;.
iuição o Mit1i<lterio Publico· á�
linhou as seguintés impúÚI..,.
ções: 1.) Que se inSurgem con-
fConelal

, �,&.

as

uma de�
compro-

zÍas de toalhas, tapetes, a�

colchoados, guarnições para
dormitorio e eutros utensi"
lias domésticos, objétos ês
ses que fo'ram devolvid;is
ao seu legitimo dono.

, D'ORE;S WATERLOO
SENHORES

AGRICULTORES

Ac-abamos de receber no

va remessa de,stes aia�
mados Tratores Cana
denses - adquira agora
o vosso trator pelo novo

plano de vendas a presta�
ções.

SoBei tem-110S
m011stração St"lll

misso.
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