
NAO SÊRAO ADIADAS
:fHO, 21 CA.g. Meridiü :lt\D

- A �sitl.} dos rumQrc�J
do q1lG �staría sendo eogi
ta:d9: o �adlament()< O'?J.l eltl<
çóe.s marcadas para.:I do

outubro, reafirmou o Gnbi
.nete C'iv.ll do ("..a1.Chl quo
tais rumores não têm o mr

�"or fllndament.;). Cfrata-:,;e.
ruiás. de assunto que nit·\
depende da delibe.ra.ç.ãi) d�
Poder Executivo. o gO'Ví':r'
no, por outro Iado, não v Õ

razões, eiem mottvos, l'[t:M
ta.l medId!!!. ANO

--- O
X BLUM�NAUf

MENSAGEIRO DA
(Santa 'Catarina) - Sábado, 28

RIO, 27 (Merid.) _ Uma das fi
guras centrais dos gra.ves aconteci
alentos que acabam de abalar a '1'1_
fia brasileira. o general Zenõbio da
Costa deu ontem ã pUblicidade uma
carta "-OS "hon�;;;.ns de bem do país",
na qu.::.l se refere detalhadamente I versos setores da vida nacional,

:te_,
Ies milif:;n" pers: nnlidHd!'s de

11llais,
o Pudr-r Executivo n;,') s6 deveria ser solucionado p"'los rc. tro GuiJloheI para comparecer ao

�I) P'::'P,C_l qu�. lhe �eou represen- cebi em meu gabínete o chefe do tl_estaquI _dl_ mundo polit.ico e 80 ." sua auu.rtdade fll'nci�n:.l como nresentantes do povo, conforme,

a",
Mínistérlo da Marinha, onde enar Une�sa crase dI>�lltICOdmlllt:!.r .e

I
E.M.E.. acompanhado do ministro cíal. do ,..u;-,S;le,sn fi dO'< or!1.il.UIi de .:1 sua rne ralidade perante a Na- "ás, Nota Ministerial e::ql!edida no centrei o então vice-presidente Ca4

e::l:p ca ,po�que erxou e Ser nu- da M!!rinha .. de outros oficiais ge- ',ubJ.ir:ic! (la "":ro" �im';',,�,l:a .'�- ,,�- ·�"I""dc, por t�i:les os meios.' 'iI::! 33 de ag.osto. fé Filho, que nos sugerfu concor
nis�E" i!.� Guerr!l. 'la novo governo. nerais do Exército e da Aeronáutt- tel"RtJ". !.lIrtd.l.oP<I iii c!l'Ir,'mlr"*"'.... •

.
'["--'-"� ""''''...das ,. Tp'SO- L ""1't.. �ltul.'a ""f' acontecímen- dássemos fosse pleiteada a renun-

ze�6�i�Sd:. �s1:�vras do general. ca, inclusive_ genezal Juarez procura llllI> debilltm'. .....sd;; V"''';;; '"."" � f;t,� llr!:!"'. ,!,i;'!lhi..,m" n-'" f '" nu ....nvfdaoo pem "1', mini!;-. cía do presldcnie Vargas símutta-

Mal .... Tavora, que nao faz parte do Alto _. __-

_ -.---_, __ __� ' ..� _

suma
.

vez �lrlJo.me aos Comando. Dellberei, então, promo- D"";;':
, -�-��

meufs dc:_mpatrl_?tads, aj.ndt.a sob a ver urna reunião do Alto coman" y1!!!! A.p... �--1tm 1111""'Z'1W: KXJQ4 .....pro un .. emoçao .os W. ImOS aeon- do do Exércit:l, rra qual tcmuern to- � "1l1lI II�tecírnentos _que agitaram e enluta- maram parte os ministros da Ma.
ram � Naç�o, para faz:er um relato rinha e chef _5 do Esta&.:>-Maíor da
�a crtentação que me Impu:! no de- Marinha e da Aeronautica.
be�penho. de,minhas funçoes de Ne-sR reuníão ficou decidido queMl.Distro ('� Guerra. as Rõrç:.s Armadas.

repre:sentadaslDesde ? madrugada em que te- �or seus chefes, terlam um ponto"e lugar o deploravel at�nta!io,._do Ie vista comum 110 sentido de se
�ual recurtou .a '":l0rte do no;;so -nant-rrern unidas naquelas círcnns
I?,dito�o C?mpa11�elro da 4,,!,.mau-' Iqncias, dentro d'! seus deveres consríca, j:!malS ad'":lltl a possl!Jlhdade titucionaís. D:! reunião dos g,�ne:le. �Ut; as ;:;utorIdadr;s competentes rais que se seguiu, resultou " dedeixassem ue cumprir os seus dle- f Iiberacâo de mc-rter-se O rtrrne
veres, no sentido de aJ?urar os atos 1 oropóslt� (', ".ourar as responsabí :

em !od/\ a sua extensão, entrce:an.

r
lidados. Iovnr a .iutsramento os ert-

.

do a Justi93 os seus v;,rdadell:os rntnosos e manter se..:m qualquer
resp:msave�s, tendo em VIsta o Ílr· eventualidade. que pudesse sobre
me propÓSIto ,e _as ordens con�e-, vir. d<'nlrn (I�� pre�criçõeg impos-!quent!;s do presld,.nte �a Republic:l I tas peb ConEtitalçã.) Federal. .e 61'''80s governamentaIs em pro-
porcionar todos os m:Íos necessa-I As tumuHuo,<as ai:'"embléia5 dos
rios aquele Objetivo. dubs .de ofici .. ls nas tres For<:>as
,M!:avando-sc, sc)'remodo, as a-' Ar'madas, .

muito ,o�bora _

Uvcssem I
gItaçoes e pronunCIamentos d�s doi-f dado ensejO � manUestacoe" calo·"
. rosus d.::, emo�õ':!s predominantes ido ambiente em (JUc S:: I1'!alizaram, I

sempre foram ob�ervadas. m!:ntcn- Ir):J -se o n\inisiro da Gu: rra atento
ao que ocorri!!, no sentido de que'
�quclas manifestações co1eth'as ra- t
tificaSS'.:ffi RS decisões já t-madas,
n�s reuniões dos che.íc� militares, I
muitas vezes com �ran<l _ esforco f
e vencendo dificuldade, em face I
'le manifestações extr:marlas. I

�•.__�._._II --!IIII �
__Çl.� pr.:::.��'.:':r:tos.. de ehe-I

i
. i�_I iI '

"'IRIA RESISTIR EMBORA SOUBESSE QUE IRIA JOGAR PARTE DO EXE'RCIIO (ONTRA OUTRA P A R T E DO
EXE'R(ITO, DA MARINH A E I O D A A A E R O ti A U T -1 ( A rr

- -- - - - -

;

l

F o R D
PEÇAS I...EGITlMAS
Ca!8. do Americano S.A.
Rua 15 de Novembro. 473

Ilcisã�ttsr�naiUY31�o tu�i �e
I ser UI �os maneantes. �u crime I

� I
,1 j
.,

,
, I

I
I

!
cndere�ó com o brigadeiro r I
5�igo .? .vQl'P'a.�_ 9,� 'rErr ':�"'� .,. '"" ,"',",.'"
ra Zona Aerea. AliáS, () pro 'I

- ..

"Correio da 1>fa:nhã" })o<le I .

prOVIl;r' {!'Jll'lO ,� facl,} me ,oca' """. I
Sai do Rio 'de Janeiro h'anl [l.1
zado e a,inrL'l. hoj� recebi

�"I'brigadeiro meu amigo sr. ".'
. .pr

ro He{;cl1cr. (Ol.'111nj�açãl·� l!!l"

feitamente lranquiliza<!·_':ra.

Apesar <le tcJ." pla.nos de \"16.·1gem deilam.1, e'fltou aqui Tendo
se me restabeleço. Há um ano

estou doente, como é sabido".
E novamente repEtiu: "�qU

!nocente. A acusação II mi', ,,1,.
surdo"_
O "Correio da Manhã." aCl';\S'

eenta:
"'rrinta. minutos ue·pois fala·

mos novamente eOlll o c-�'.tOlleX
Adi! qUe protestou porque o lia·
viamo.!l ncor'dadn, Heeponc1f,Hl')B
'jue tambem tivemos de aeorda�
(} sr. LodL O coronel, então, clis
BC:

"Confirmo qUI) Ó um dOt! m:.l.1,"
dantes".

.

O brigadeiro
confirmou

RIO, 27 (1ü'1'id',_ fcall
"Correio da 1tanhã" pllt>1ir-':1 qUI
I}s srl3. EuyaIdo Lodi c Ct t"i100'
te Gregorit' Fortun,tto cs

�-á"a�llà"tW�"értme Il:â 'r1.lh'-'T6-
nelel.ro(l. Esta <l�cIlIração - "Ic<"n·

tÍla () jorna.l ._ Ie?;-nos {'nt('T'"
precisamente .is 22 hor?s c 15

minutos o I)orollei -\,!i1 O'iveir'a
oficlal da A"l"nautíca (o 'lun ";í
rJge o inquérito policial-militar
instaurado pata apu,�açáo UOe
responsá.veis pela morte do ma

jor Vaz.
O cr..ronel fez questã!J< da �i"

élarc.ce-r bem: Lo'di c Q ten..,�te
Gregorio Bão os dois mandant!:-s.
W insistiu neste ponto: São dojs
d·.)S maJDdantes. Deu a entende!
porln:nto, claramente, que 1'"5-
taro outros. Ou pda 11'I.1D05 01\

tro man.illJ.nte do {!rime quo f'!e
sencadoou !l. crIse politica dos
ílltimJs dias culminando eom (

suicídio do IJrcal'Jentc.! Vargas.
Ouvido G coronel, trat.'nnos d(;

obter ligação telefônica do SI'

Lodi, em sua fazenda em Ipi·
ranga, Campiou.s.
O próprio sr. Lo)di veio ao te

lefone pr;'star d1l{!laraqõc,; cdis.
se-nos:

"Estou intclr�nlPllte Sl1rp�·c('n·
i:ll!do .Considero a. acusação uu'

t;Lbsurdo, dcs.'.ltui'da. de lluulqul'll
propósito. Além disto, drp)js de

!:;Pr ouvjelo no G:Jl,(.!ão. pela
missão de inqué.rito, deixei

r
Como está sendo constituido
o gabinete do· novu governe
- Oito pastas já foram preenchidas --

RIO, 2·1 (Meridiana!) - K,t"

I
de Tristão de Athaydc, Quanta

fluase CQoUstitujdo o rvfinlslérjr, à Agricultura, nad� se sabe do
dO &'. Café Filho. Assim é '.jU!!, positivo, uma vez que foram .r..�
das 11 pastas existentes. 8

ji,1 m�ntid:s, por porta vozes do

f:.)iam pre:nchidas com novo" Catw:e, as infoImações de que
titulares, a. saber: Eduardo (;0- seria. bcupada pelo SlI'. Oia'li,"
mes, na Aerommtiea; João Ba- PilHo.
tista Lott, na Guerra; Raul A propósito, se�ot os aui.úri7:8,
Fernandes, no Exterior; LU":la dos da p'J1ítica diziam. ontem,
Lopes, na Viaçã.o; Eugenio Gu- que o PR teria :re-ivhidicat!o o
din, na Faunda; AlcllCIJdtco cargo, na pe..,soa do senadoI' A.
Guimarães, no Trabalho; Scat,)'f!. tiliú Vlva.cqua.
Fagundes, na Justi�a. e Amorim CASA CIVIL
Vale, na _Marin�m. �{'st€nJ. )1::1'-' O preSidente Café .!l'ilho, por
�a�to, tr�s Secretar;as de E_:;ta-1 dec:,eto assiua.do ''}Yltem, llQ).ta4.m
fIQ, qUfl sao lLR scg-umtrs: Saude, tambe:rn os srs. José Mon;te-i1"O
Educação (' Agricultura, OCUpõi'
das. até o momento, peT(!l :·n.
Mário Piw.:.ili, Edgard Sautod I

Apolonlo Sales,
te.

PE'(AS

de Cash'o (� diplomata. J'J:;é .ro

bin. para os ca,rgos de clwfe da
Casa Civil c chefe do ccrimo·
nial do Catet�, respectivamente.
Pa.ra a chefia da Casa Militar,
foi designado. comn é 'do con11e·
cimentO' geral, Q. generaJ J'uall'Z

'I'avora.
A s{}lenidade> dá POS:;'", ,Jr_, J"- I

Monteiro de Castro teve lugar!
na. tarde de ontem. no Catete. '!tendo usado, da palavra o SI',

Lourival F<lntes e G (mlll'Js�ado. I �- iII"!lII"'I ..... iiii"
Ao fiu""l da cerimonia" o f'l . l
Lourival F'ontes, acompanhOl:d(, I
{Conclui na 2,a página letra 'li:, I

I

INao �oer falar sôbre �ulíti&a 0\1
lex·presi�ente Was�iD�IDn tuiZi:

de suas

TRES POSTOS
No que 5e rcfel'c à Si,úd,!, �':,l

re qu'\ será mantidê} o- Hm

tua.! titul�.l". que do! nBl'J t's�:,
na investidura há POUC'3 te-!:UllO
Para a Educaç,io, os rumure"

davam COl1'tO certa, ontem à lloi
te. a inrlicação do sr. Alceu rl'

Am<w}So Lin:a. 1f:a':lcr �:.tt,jJt·;
qUe. cescrevc sai> {) P'3c;udoninw

------.......-,

I
RIO, 27 CMeridional.l - A 1',. I truta de politica. iportagi:m lentou ouvir o f';t-. Ele não quer !'abrr de polte.i- I

Luíz. Encontrando cu. ,nã•.} adiantando in,sistil' por-'
a reportagllm C':m- que ele jamaiS quebrarã .'5�U "I

Iversou com sua aecretárja pa1."- lendo. D.:.pois d� muita insi�tcn-'

ticular, pOr 'sinal sua sobrinha, da.; dando {) assunto par lOnc' r-Ique esclareceu que o sr. '\Va" ràào. declarou a sobrillbn do sr.

shington Luiz havia adotado uma Washington Luiz! I
decisão quc é preciso respeitar: "A única coi;:m. qu,' 'Juv:l1lQt' Inão faJar a lmprensa e radio do sr. vVasI1Jn::;"ton Luiz. rOI'
sob hipotesc alguma. D1SSC mais duas vezes, ql.mn!lo S'� falou lhl
que seu tie não recebe jo.rna,1is" IJlOlíti;a €.01 sua. llICSf'llça. foi 1";-: LtlGRIlrI.1.S EM TODA PAlt'Pll- A. 'lILO?'te tlrJ ll1'c'::;�icnte Varga;,
tas, esclarecendo que nem mes-- ta frasEI: "Eu morri hli 2,1 l.1.' I rI/luiu da 1"tt<ta em 'l'ldaoaa�' ma nif'6staçõe!&. Par toda fll'Uirtl! il5

••••••••••••••lIllmo Cl;'nl parentes l) ex-pNsidente llúq". IlJ's q1!a18 w!'Uit'Pl! f;r(lldO)'esl o<?!,/w � 'l1W (!/pCIi_l'eCI/> 'lIf" qntv,m'Cf qoil'nq

lEGl'TlMAS
KaÍser • Frazer

"SAMARCO S. A/'
- Blumenalt �

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Por motivo de . mu.. 1
dan�a, vende..se ou

aluga-se
. fina resi ..

dencia
Com fundos para o

Rio Itajaí, à Rua Repú
blica Argentina, Ponta
Aguda, com 3 dormitó�
rios, fogão e aqueced0!'
elétricos, garagem, de-
pendências completas
para empregada, etc .. ,

INFORMAÇÕES com o

Gerente da Casa "A Ca-
pital". i

,,------lNEHRUDEfENDfm-
Y"ENDE SE

i
. ,,

-

�� comprar
-

"'" � -

vel'lder
�.;� ou trocar:

��" Seu automóvel
�, caminhão �

\. terreno t"\
casa.

"' maquina de qualquer esoecíe
" moveis, ou utencilios-, .i

procure, sem' comproinísso, .á l<INTER]\�D.IA'RIA"
de Metzker & Fiedler' Ltda. com seu escritorío zecen

temente instalado nes\l;<!.; cidade á Rua 15 de Novem

bro n.o 1344 Teléfóne·;N.o 1,689 ----:-.A,.rnaiol,' organiza-
'çãó no ramo em. todo �stado.

.

Não deixe de fazer o seu negocio, nem perca o

seu tempo, pois visit� .esta co;npet:nte organizaçâo,
.e sem demóra o seu desejo sera realizado com peque-
na despesa. "�

Ate1.1ciosamente f,
Metz.ker &: Fiedler "":Intermediária
Metzker & Fiedler Ltda.

.i

I

�

;'
•

I

..

.'"

e

_ Uma plaina de quatro eixos, marca Knoerr- com

acessórios.
- Uma circular tupia, e furadeira Radmann e seus

acessórios.
_ Um rebote e plaina Raimann e seus acessórios.
_ Uma lixadeira manual American Sanderplane

(de fita) monofásíca de rolo para 314 de �I.P ..

_ Uma serra-fita Leiler, volante 0,80 c: com molas
de 5 H.F" com chave elétrica.
_ Um'macaco para caminhão, 5.000 quilos o uma

talha Yale para 3 toneladas. Informações na Traves
sa 4 de Fevereiro, 57 - Ap. 1.

Por motivo de mudança, um sí::!io com 60 morgen
de terra com casa de materialc.Iuz elétrica, agua en

canada. ranchos, etc., próprio para criação n lavoura.
(Cerca 30 morgeri de mata).

Informações com sr. Júlio _:_- à TLm Amazonas,
4220 _;_ (Garcia).

CASA .. VENDE..SE,'· V E N D E - S E,
.

IUma casa na Praia de Cam_
boriu, c( m' uso de 1 an'u, per- ,

to do Hotel Honges. !Informaçoes na Farmacia.
Santa Terezinha. Itajaí. Tele
fone, 180.

Vende-se uma casa

pr,oxima a ponte metali
cu da E.F.S.C .. Em
terreno com 23xl5 me

tros. In1Grmações

Representações ;<>.

AlMARIS I.. P R 'E ( I S A .. S E
De uma empregada de
confiança, que saíba co

sinhar e para pequenos
serviços domesticos. Pe
de-se referencias, - A

presentar-se na casa de
Matheus Staedole
Praia de Camboriu

AlmÍro' Mário Hess
Rua 15 de Nov., 1415
T€lefone' 1688 - Cxa.
Postal, 291 - End. Tel.
Almaris - Blumenau.

P·R E ( I $ A .. S E
"

De uma .empregada
para serviços domesti
cas. Paga-se bem. Chu
rascaria Monte CarIo -

,Rua 15 Novembro
1398.

Aluga-se ou Vende-se
Uma casa, pro}Jria pa
ra hotel ou grande fa
mília, de alvenaria, com
2 pavimentos. instalações
sanitarias completas, si
tuada em oHmo pÓl1to
(lia praia de Piçaras.
Vende-se lotes bem si
tuados na mesma praia.
InformacÍles com o sr.

Xavier l;esta redação.
Unl terreno no ('entro

da cidade a rua Paulo
Zimmermunll, lnedi'.ld:fI
15 x-6Ü'. lugar aprazivel
com fundo arborizado.
Informações fone 1529.
falar com o Snr. José.

Urna ótima l'esidencia
na rua Carlos Frederico
Riechsbietcr, fundos �pa
ra o Itajaí-Açú, num ter
reno de

-

2.200m2. (Dois
mil e duzentos metros

,'quadrados)� com 2 pavi
mentos divididos -em

quartos amplos c con'

fortáveis. Local aprazi
:vel � próximu da rua

11:);
Il1Iormat;"c:; detalha-

das na Organização Blu
menauense Ltcla. rua 15
de N�ve�bro, 870, 1.0 a.

Vende-::;e uma ('üi'él
,de tnadeira em pst:.tdo
de nQva, sita ,uH Itoupa
vw Norte, rm· frcnle ii
Fábrica de Lam:adeiras
Vahldiek, com um óti·
mo terreno

Informações com o

sr. Aloisio Wlppel, nes

te jornal, das 3 às 10
d.:! manhã, e das 1 ô ho
ras em diante ..

Um armazem dI:! secus
e molhados, situado em

local próximo ao centro,
caprichosamente instala
do- contando com boa e

seiecionnda: fregllezia,
<Jarantindo-se' uma óti
>::>

ma renda. Preç;-o' vanta-
jQsissimo.·

. Il1formações
Bt! 01'ganiza�âf) . Blume·
llaUel1�e Ltda., Rua 15

de Novembro, 870, 1.0 a.

.

t para 1.1 novo
Avtso acs S<':lllhOl'es ACÍOlllS as desta. socirulade

gOlVerno,

L!�va11105 ao conhecimento dos senhores Acionistas desta I NOMES

sociedade que se acham a sua d'isposiçã,Q, na séde social. os Entremente�. I) novo

b- Ietms de subscrição das ações do aumento do capital social I tr�, ela Guerra dc�la1:Qu .

autorízudo pela assembléia geral extraordinária realizada, portagem que VaI submeter '1

nesta data, para se prevalecerem do direito lhes assegurado 11.llreciação Un presidente da R,:'
pdo art. 1.11.0 do décreto-Ir í

11.0 2,627 U.! 26 de setembro de públicá' os nontes dos futu;r�,; {l-
1940, direito este do qual deverão fazer uso dentro de 30 tuiares dos altos postos de chc-

(trinta) dias, contados da data da !)ublicação deste aviso. fia do Exército Na ocaslão. (H,,·
Blumenau, 23 de agosto de 1954 se o ministro: "Estou no Mmis

H2rmann John -'Diretor 9re�ic":nte em exercíeto tél':'Y para servir o E"érdto e a

Pátria".
G- R A' F i {A 4 3 S.
( O N Y' O ( 1 ( Ã O

,

A.

ASSEMBLEIA GERA.L F,XTRAORDINARIA
- '-���:§;._��"'1WN§jà�

São convidados {IS sennores acícnrsras nestR sociedade
a comparecerem à Assembléia' Geral Extraordinária, a rea
Iízar-se no dia 3 de setembro do ano corrente. às 15 horas,
numa das dependenciae da Sociedade .

Dram�tico-Musical
Carlos Gomzs. nesta cidade de Blumenau, para deliberarem
sobre a seguinte:

Para pronta' entrega�

TRATORESORDEM DO DIA:
1) Efet ivacâo d,: aumento do canítal social
2} Alterações dos, estatutos sacia is
3) Assuntos Diversós .

Blumenau, 23 de agosto de 1954.
FHEDERICO HENSCHKE Dir. Presldente-

LINKE - HOFFMANN - BUSCH (L. H. B.)
de Salzitter - Watenstedt· Alemanha.

( R 1ST A I S HH E R �I N G"
EDITAL

s. A.
va.

Após::: decisão do presidente des
loquei-me para meu g:::binete e ali
reuni os ofícrais gcnezais do E·
xercíto para lhes dtlr conhecimen·
Lo do que ficara assentado 1111

reunião do Ministcrio.
Sentindo qu'J alguns generrJs se

mostravam i:1'-Tedlalos e apreensi
vos, dectareí ql o " licc'lç'> ct:> pro
aidente era d:fm.: ''I. pois asslm
ouvira eu 'da conver dcs as. mí
nístrós 2PÓS a reunião , -r--ando .alí
rctorncí a chamado do �t!!hor O�J·
valdo Aranha.
Interpretando o sentimento r'"s

....veserrtes, usou da palavra (.... chc;!�
do Estado Maior do E.'iercib, ga·
nerat Alvaro Fiuza de Castro que
enalteceu a minha atuação :: con
suítou o Ex::rcito à união com a;
demais Forças Armadas,
Terminada ,a reunião. um oricial

;general presente á mesma apres
sou-se em comunicar "o Catete que
eu (r"ira o Presidente da R-publi
ra, Dois que s. excía, não mais vol-

I
tar'ía ao seu posto.
E p�'r� (!ttC o !JOVU bra<:íleiro pus

ia julgar o que se tramava contra
mim, baste dizer que, eonrorrne

J parte por cscrt+o d" eh.:fe c'.' Poli,
'�=;"'>;';";';';';�-";";;;"��";';;';';';'�=_"";;";';,,-==4.,";';;;"';';;;';';�""'_,-,,"""-_�__''_ da d� ZOlla MtlHpr Leste, c nquan

", n.' generais aguardavam aque-
'a reunião, havia SIdo procuradc
oeío temmte corouet Newton Fon
toura Reis, em compcnhía" do eoro
ne l Sízeno Sarm�nto. que lhe de'
::l1'1'oU ter recebido urna solicitação
da Aeronáutica para que o ministro
dR Guerra de'terrninasse a apre=en
tacão do sr. Benjamin Vprgas �j

.

ti'
·

't'
B?�e do Galeão.

113 rIO IC fi 1���;���i��:���j��S���:����. já querem :fe�i lo dcssa m�neira!
COlllpr, endcnó'.J, entretanto, a

ao resp<)nsabilidad� que me atribuíam

se

2)

COMPANHia'
CIÀL DE

1)

2)
3) para ��lvar a projetada comuni

dade européia de 'defesa da
n:'Jrte certa na A!i'srmbléia N,n
cianai Frr�nce!]a, N\,sse sentid!} ()

chanceln belga Paul H'2nl'y
Spaak apresentou Unla propost 1

pela qnal as seis T!ações
grantes ',la.quela comunidade po
deriam recorrer ind�vidualmen�e

Acham_se à

ClIli.iY.lADA DE CAPITAL

:3a... soc.J.ed!.dcs esportivas loc:-í;;, a

tê �,S escadari"s da Igreja M,atriz,
,oncie se encontravam aguaH!amb
I 'IS autoridades civis milit::.res e e

clesia'ticas. além de f;rand� num�·

ro d;. pesso .... s que se achauarrJ nas

proximidades. Novamente (> sr.

prefeito municipal recebeu o Fogo
Simbólico, Iev'!ndo-o ,1é- I) :dt"r
mór dR M�triz, onde acendeu uma

tampada votl ;a. Em. s',guida o

!n�sm[) FLCho foi entregue a um

�t1éta, �nqlli,n1 n a h"!nda de IYJusi
("3. do 23.� R ! � Pl�J.·ccdcl1e�.l o des�

fllc, rio quo, pm·ticip!'ram as 3lltO
ridades e dcmal!; atl,étas, cxetutou
fnarcl1üs até :'. prac:a fronteir ..l

Pic[cllura M'Jnlcjpal, donde seguiu
�ara o l1ttu,lcJpi(1 de Gn�1p�rT onde

tl'roç�dcu.sc " entmgn :lS autorida.
F[�s dnCjti(·,,� municipio, Represen
tando os":, Prf!feito Municipal, com·'

NEUFER'r,

De ac�rdo com a deliberação da Assembléia Geral Ex
traorclinaria dos acionisbs desta sociCd'lde. reaJizad::t em 24
de agosto corrente, ll':Jtificamos aos, senhores subscritOres do
aumento de ca�lit:JJ, que as ações subscritas d2verão ser to_
talmente integralizadas até 30 de setembro do corrente ano.

Blufi';nuu, 26 de agosb. de 1954. ,

(Ass.) Arno Zadrozny
lVI.R. Wuensch
Carlos C. Zadrozny

DÜ'etores

PACIFICOS
NOVA nELHI '.!:,'{ I Ü f> I .A isso, UnJ deputado gril'JU:i,a.lnndo hoje- no Prtl 1<:1 nlerlto i '1� rln Rua ha.ncada:

diano, cO primcü'o minIstro ::-Te:1' ",E;nt<i.o por que WVI "[Li':"
I'U allrm'JU QUI' nenhum Muito zangado. Nel1rl! l'LtI·u:
11';tllgeiro se colocou ao 'f) li!

,Ponllgal na questão (le Gôa, "0 deputado quI!'
,Ddc?:lendo ps. mélodo:,_ rJ<l::':!i'lgllllbJ,,'J;;. Nehlu pedIU qll!! lW<l ,;l' ('o �--;....-;,_.....-;,;�,..;;..,..;;.._;,--

metf!Sst:>ln, at�s precípítarlos, iJ

crcsccntando e H in d(" nnfôsu:
"Mas' iSSQ nEto quer 'dizer HUl>

;·u pretenda deter os q'H! r;(' ',]i
I'igem pa:trs Gôa. .Eu nlCSU1_) ii ié'.
para lá, eOlli" uma, handclr>l. uo

tnão!" '�A.s ohrn:;; neces�{trjas

CONS

B
(! S\' it'nhi'nl �_�tl.JV!a

.-;'1 I'Ul EtTIY'" pUf Ol':1 �i50 �hl sua ('5

1\:1::\1 ;" Di;p, (·n·�I;.t

J.I '.Jc�:v:,.p �],., t3rrl":!! ':'11' 'Re! l!ilfl.
!l'iYlllr,arCIl1!J3

um ppqueno r2Illlo da

'ie Fr�á :;tm;dm

ASSIST�NC.ú). l'/f�DICA PERMANENTE A CÁRG'O DE ESPECIALISTAS
..,__-�: ABERTA AOS MÉDICOS EXTERNOS

ELEm1�CIDADE MÉDICA - REPOUSO - DESIN'i'0XICAÇOESALCOOLISMO' - TRATAMENTOS ESPECIAL IZADOS --'
Avcni>la l\'IunhwI; du Um.'ha Nr. 124'1 .:.... Telefone n1". !J.,:f �f

.�Lf!J.n;R E'CO TEt"EGB.AFICO;
C rt D' I' '1! r B' A'

Armas de caça, espor
te, revólveres, pistolas
etc. � Qualquer mar-

ca,. COMPRAM-SE
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"I.� #1\ -"V.via #tIeta.1
ANIVERSA'RIOS

- do sr Ge rcindn Guitllnrães F.

'tora. Nelh Guimarães. com o nasci-

-:;1' Altreclo H.ardt;

me-nte de U111a nle:nilul;
- do sr Ah'redo dos Santos e

sra, Adr.tíva dos Santos, COUl I)

nnsctmento ê.: urna meruna:

� do sr Manoel e sra. Isolda

Coustancía. com o nascímento do:
uma menina'

, ,

- (lo ��. Hennque e sra. Edeml

Kl'!llter. com o nascimento de um

� Fz.zern éU10_ hofe :
- L!. menina Carm ...n , flll1a

An(Ol11O e sra Alzira Sllva:

- a srta. Mailinda Koelb, filha
do ,r Helmuth Koelb:

n sra. Elvira Stelubach, es

posa do $X'. Ench Steinbach;
-- u sr-a, El-e Harrlt, espOsa do

__....... e. ar-a, Ah"ud Br.:.tga. eapoaa

do ::. Vito rtno Braga:
- a �.)'n. 'per cza Souza, esposa do

.!:>r. D.1110 Souza: ..

- (I >1' Siegfr,ed Ehrel1berg.

í'uncíouurto da Emp, Forca " Luz

S1:-:: Ca t arín a ;
� U sr. Arrio Buclger, do comer

cio Icc.al:
- (:.J sr- Osvatdo Kulbe, rusídun

r e nu barr-r-o d� Velha, e

- o sr. Or-Iarrdo Miguel. residen ...

menlno:
- do sr JoZU) Manoel e sra. o�

ncsra Strqu ín i , COJU {J nasetmento de

unla merrína • .(..

- do s.r , JOdO Rauhno Harnrncs

e s r-a Ebdla H'arnrn s.s, com o nas

carrre rrt o de u111ô ulenina.
- - Esse � nascrmeutos ocorr cr'arn

n, Secl'ào de Mates-rridade do Hos

pital "S<1ntn I�"b"I".

t

I _' 1J:stn "TlIDl llo'llelhdos na ('1-

"idade:
- No Cartorro de Registro C,- HOTEL I:EX: sI s, Emilio Bu

\911, (.esLI. cidade. r-caltzararn 'Se os eke n d aI e Sn r ..l; rt.amar Neves. Ig

scgutrrtes cousorcios: naCIO G:ordeiro de Souza, Hans

- do jovem Valmor Pasol, h- Seholn, Pedro Paulo HillgS Colín e

lho do S�·. Car-los e sra, Jrm a Pa, snru., Alíre'do F'Iarnrmsfní , Rola11d

'01. com a srta. I1ka Tribess, ffIha Paul, júsel Watdmann. Maur-icio

Br'uc-k. Ruí .e l Martfns Fercira, He

Iio Ní l ton Pereira. Dr. Mario G.

Salles. Altredo D.F. dos Reis, Joa-

YIAJANTB
CASAMENTOS

PECAS LEGITIMAS
Ca'a� do Americano S.A.
Rua 15 de Novembro, 473

STA JJ'OLHA

DE CAXIAS, NR, J n�, nOTADO DE Tono

gUl1n Co_lho, SaaU Srlveirn, Ruge'
II srta. Placida Wcbr r, EUrlpedes de Mello Satrai

G'J!7.ll1ger. filha do sr. Eug,llia e \ a t· S111':'. Jo,é Ado.lf L LIsboa,

sra, Chrísttna Gotzinger. Vicente de Paulo Graça, Os\�aldo
Suares Diboruí, Maurtíco Boreri.. ·

tein. Ar-i Wehrnuth, Luis R. AI

merdn lI11g<1<>l Bacelo e Snra. Je-

- Acll11111.,e em festa, os -e- dor Pc rf'eí tn da SIlva, Dr.•Joâo Al-

\'151 Sobrinho. Dr. ,Tonas Baler A-

1110rll11. Ivo LIII7- Cario>. Dr. Mario

Not elh B�l'('si, Ilras
'

DodlÍp':n�kl,
Edmund) Aurens e snru., Lconldas
Gon{�ah�c:-. e snr,!, � Guntranl SfrHl'"

de. H_ns 0110 Eu,::en Selnrn. J('l'

ge Keller. Ragi Carum, 'I'hustdides

Machado. E\:'Jdo G l(ruge1'.
l(lat\' FIscher. Osvn ldo ,CamarC{I
c snra., Carloh Galluf', Osvaldo

Voi!!t. Osvaldo Rlb,.�. Antonio 5a1-

tos. Kurt S.lin�, Canto leão Athana

z io, Antonío F'i l: 111:;.no, i\'[uncjf} Ba

lista. ReImer PR Schnudt, Alber

to Dicge) " SI11';l .• Jotio Batista UP.

Dll\·einl. Fredçrico Poetsch. JoJse

Del Eqgno. Hennqll(' Bocl1!crt

Vidol' M Milier � Sl1l'1'a C"rl l,ui'"

Sehlcmm. Milton J�rolllino Belli ,.

srn.. D,Jaln1<� }�erreirw., HClu'ique
.\dl!.'!'. J(l�e Carlos Machad(, d�

MRL

'fA�(lME! nos

MODEltNAMENTI� INSTALADO 11 ALAlHlmA DUQUE

I"ORTO, COM BAH E lmSl'AlmANTE E POSSUINDO

COZINHA lJI� PllIlHEIRA O'RDKM. ACHA-::;�' '\' DIS-

POSICAO nos ssnuoues VIAJANTl�S I� DO

ANUNCIEM

�on�gl�os IIleis
')V05

2 colheJ'�, rY_' l'opn de

1 11itad"1 de sal
Queijo raladr)
Pa1'se mostarda l1as fatias

de pão. Coloque uma fatia

Não S� adiam'. porque d fatalidade

,Adquiria a sua tranquilidade
através de um seQ�ro contra

ACIDENTES PESSOAIS
I

NA
por Haga S'wami

2!l de Agosto

ele Beleza

Lua. Sul e Saturno radiam lllUg

nifieos .. Iemettto< para tudo! Par.l

propaganda, rev':lações utd.. ne·

gl'CIO;:; ln1ohiha:nos. agricolasJ ('

CfJlSaS deshnadas .a longa vida.

Os N,,-l�Cldos Ne:-.ta Q�ta --o S'lP

fortes e benl con�1Jtu1ll{)s. dotados

de hele?:a 1110r�ü l' lislC� Possuen1

anlizndes leaiS e são b ... lll sucedi

I
dos nl' \'idH sentllllental.

MU'YUA CAIARItUNSE DE
UMA ORGANH4\(ÃO

,

SEGUROS GERAIS
A SEU SERVlro

,

DE JOIAS

11'1ng€nlc. -"2gul1do s" tenha
;'t �)(.le .�L:ca ou o!c(j��a, para t,�l
o terreno prepar"elo p:ll'a a

rnaqu1}agen1.

dos e aplique. se tem os ca

b:�0.s SlCOS um. bonl IUbrili"
cante. s, Os tem oleosos um

pouco de vinagre ar:m1ático,.
com um chumaç:J d.l! algcctão.!Arrume o.s cabelos, fixe-o;;
com uma rede. IA sexta feira será o dia do

/1)( se J(:O. Esi.:nda em. todo ê- j

iIe 11 mcr�Jue nutritivo. vitu- I

,minico ou horm-onico. se já
não é muitn j�vem . .z nlaSSa

�cic-o co ma palma aberta do :
queixo "té a base. I

1'fJ I

DI&trlbuldor "m lIu, Catat1JU
D A II

lU'AMADAS CASIMIB.6.S

"NOBIl'"
Marca FabrIl da inelhor
'. easbnlra do Br..U

- x-

Linho. e aviamentOll

pu, Ali'lÚate.

e

"B I H A R"

.

� DOCINHOS 1-IUNGAROS

I ralado,
cubra cnnl

� Faça uma massa com 2 e angulo. Enfcllr.' fi

!'neia xicaras de farinha de divldinclo-:) em 2 11m·te com

trigo. uma xícara de mantei- uma 'Carrdr<J ft.. "p::-tit-pois"
ga. duas g:ffi<JS, quatro colhe. miuôinhos. Dt' um hl'do espi1�
res. das d� sopa de leite '::lU lhe gema cozidu (, ua.;:suda 11:1

água e sal. Deixe descansar penei!';} : ti.> oui 1'0 clal"a ('(h

algum tcmpo na geladeirá. DL zida ""s J':?clacinh< S OH t, 111B.

vida a massa em montinJ1.:s -e teso
enro;,'2 ((:;> f� rma que fique do Plll':1 (I bolo sugiro UIlI Clle�

tamanho clt' �Tl"ia banana. A- lho feito cm fjrm'l pró:ll'i I:
ora com o rolJ e 110 centro depois cI:! assado cobrir com

r:oloque um pouco de geléia glacl' dt' clal'us con1 açucul' e

OU goiabad •• ; enr::lle. a:1crlct (·spalbar coco ralado, N J 'P(')l_
as extremidades ., dê <) f.ei_ (""l;O d' coelho amarrar mi'

Uo um IJ :uco curvo· Pincel: h,(,'o dI: fita azul ':' l�D 11lg'�J'
cCm gl111u c ('soalhe por cima dos (}Jh�s colocar uma HzeHo-
3111cndoas cortadas (' mfatias fUl. Fica lindo e),é muito fa

regllltlr cil, �lara qUo�m nao sabe ('0'1_

e p ..1pe1 feitar.
DOCJNHOS SECOS

Bata lJa.sta:rne 125 ,grmn�s
de InBnLign c:,m 1 xícara ele
pa�;5as sem. Cal·OCOS. ] xicarp..
de aJ11l'ixa!' pl'e1as pic)dus e

1 cnlherinha d� sal, Adicione
2 XlcurHSd-asaS de acuear. bu_
-ta b(,111 c n1i.stur" l' ti 3 OVf'S

inteiros. Quand, a mass 1 e5.

tivf'r como 11111 Cr"111e bem
SANDUICHES liso junte 1 túlice de conha-

Pão branco d� forma, C01'_ qve. 2 xícaras rasas de fal'i-
Ldo e111 s2ntido Vl'rtical. em nIla d trigo, mei:. xícara de
tmna11ho 10. Corte' cada fatia N�ctlla de batatas e 1 colher
fiO mei1 e meliagonal.' Num de 30br('m{'�<:<J r�sa d" fC':l"-

ml'IHIl em ·DÓ. Baia mais um

pouco e deite em forminhas
bem unt'lda!.", FornLI qu:nte,

!:! III 1111111111n 11111 III III 1111 III 11111 iii Il1l11HU II III 1111U IIImil" 1111111111111 lU 111111U 111111111111' 11IImm 1111 II" 1111 llU'

I CASA �
: �
- =
-
-
-
-
-

-

-

-

- =

� POR ª
::

"
.

-

5
=

-

�
�

� �

� RUA 1SDENQVEMBRO, H.o 505 - BlUM�NAU �
:;l!lIIlll!!!lllillltlIUfllJ ,;., ríilt'II' "!"'1I""" ",' .. !

,- �" ""-

" • •• III !!II�'!!!Wh!!J'l!lIW�m.lIHIIHmUmUllmUHUUlmllmh�

numerOSCE, se recorrerá
.:;undo o Cê',",O. à llxa depila.
;ória rJU a cera para 'o mesmo
l :n'"
A terça-feira será dcdlc:J

(h às mã .; q!l?, UJ11él vez por
1., 1ll,l)lU telll 11 c 2ssidade
E{ r nlD� :-,f1gp(HhJs, l\S unha� se-

1'&
_
llmad;;s l' nléll1tidas UH'

pouco de m()lJw em água quen
ie {;(lln {'SlJlP1l"l ele .sllbão. p:l_
)'<1 pod' r CmpUIT'll' mais Jacil-

minuciosas
CUl1l ;_, part{;! inferiu!' do

corpo, Eis aquI alguns C011-

selhns dados por Dior o

..
I
I

( 'aÜUiUeJlM'ti
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!t"_DOS ASSOCIADOS"-
. PROpamDADB DA:

.

'/A .. A. N A ç Á O ...

A' ti A ç Ã O
. Redação, AdmJn.lstração e OIlelnas: Rua São Paul. li..

1191 - Fone 1f)92 Caixa. Po.tz.l ai.1 .

.

DlretoI': MA.1JRICIO XA.VIE1I�
&edator: RAUL I'AoUNDEI
��*i' .,. ....�.

EXPJ!iIJIENT4
Allsinatur.. ,

ANUAL .••••• o', o ••••••••• _.

SEMESTRAL
Cr$
Cr$
Cr$

150,"1
80,00
1,01N•• AVULSO •••• �. ••• ...

SUCURSAIS: RIO - Rua Rodrigo Silva, 12
.,.... Fone 42-5953.- SAO PAULO: Rua '2 de Abril
JL 230 � 4.0 andaI' _,;. Fon�: ·t-SZ1'l e 4-4181

BELO HOBlZONTE: - Rua Gofú, Z4 - ''pOR
TO ALEGRE: - Rua Soio Montaurl. 15 - cu.
RITIBA: ..:_ liua Dr. Murici, '708 - 2.0 andar _
Sala 233· - 10'1NVILEI - Rua Sã. Pedro. ti.

IOEUTSÇHE S PI LTE
KURZE BERICHTE

UEBERSCHWEMMUNGSKATASTROPHE IN.

NORDINDIEN'
.

'PARIS, - Das Indische Informationsbureau"
gab bekannt, dass die Folgen der Ueberschwemmun
gen in der Provinz Bilhar in Nordindien etwa .. _ .

6.400.000 Personen obdaehlos gemacht haben. Das
Wasser ist in ueber 7.000 Doerfer gedrungen. Die
indische Regierung bewilligte Hílfsmittel im Werte
von 40.000. 000 Rupies.

DAS WACHSTUM DER MENSCHEIT

ln der Mitte des 17. Jahrllunderts betrug die
Bevoelkerung der Erde etwa 470 Millionen. Sie hatte
sich bis zum Jahre 1800 auf 870 Millionen vermehrt
nabm dann im Laufes des 19. Jahrhunderls auf 1,6
Milliarden zu und betraegt gegenwaertig rund 2,4
Milliarden Personen. In fuenfzig Jahren, wn das Jahr
2000, duerfte die Bevoelkerung der. Erde, wenn ihr
Wachstum' im gleichen Tempo weitergeht, 3,6 MilHar
den erreichen, sich aIS{) in run dI00 Jahren verdóp
pelt haben. Diese V�rmehrung ist zu Teil eine Folgeder Verbesserung . der hYgienischen VerhaeItnisse,
Dabei darf ab�r nicht u�bersehen we:rden, �ass rLl:nd
zwei Drittel dieser Bevoelkerung vor alIem in Asien,
'unterernaehrt sind und die-rasche Zunahme der Ein
wohnerzahl die Welt nQ�l;l yor grasse �robleme stel·
len wird.

BRASILIANISCHE HANDELSSCHULD l'�AST AUF
.. ' .... 'V -'DIE HAELFTE GESUNKEN

.

RIO DE JANEIRO, 27 (Meridional) - Dureh
�das sogenannte Treue-Vet1ahren· wOllach Brasilien
nur fúer 80 Prozellt der Exporte nach Deutschland
Importe aus Deutschland bezieht, sind die brasilia,
nisehen HandelsschuIden gegenueber Westdeutsehland
von ueber 100 Millionen Dollar auf 54 Millionell Dol
lar herabgedrueckt worden. Die Schwierigkeiten.
bestehen allerdings darin, dass die zunehmendell bra
silianischen Produktionskosten und Preise nicht ge
nuegend Exporte nach'Deutschlarid ermoeglichen. So
hat Deutschland entgegen seinen Prinzipien zunaechst
eine Vorzugsbehandlung fuer brasilianischen Kaffee
zugelassen, d�l.Von aber infolgé der Preissteigerung
fuer Br.asil-Kaffe wieder Abstanq. genommen. Auch
das Reiskontingent in Hoehe von zwei Millionen DoI·
lar kann nicht ausgenutzt werdten, da es trotz reich
lieher brasiliallÍseher Ernte an Abtransportmoeglich
keUen fehIt.

DIE AGIOVERTEILUNG
SCHIEDENE

BEGUENSTIGT . VER
STAATEN

. RIO, 27 (Meridional) - Finanzminister Oswal-
do Aranha .aeusserte sích den Vertretern der Presse
gegenueber zu der Auswirk'ung, welche die Verteilungder Devisenagios fueI' verschieden Staaten Brasiliens
haben wird'. Diejenigen Staaten, die verhaeltnismaes
sig viel exportieren, waehrend ihre Importe sich bis
líer in bescheidenen Grenzen hielten, koennten mit
holleri Verguetungssummell bedacht werden, so dass
ihnen die Moeglichkeit gegeben wird, in Zukunft
groesere Summell fueI' die Einfuhr der fuer ihre lan
wirtschaftlich'en Ein:dchtungêJ:t erforderUlhen Ma
schinen und Geraete auszugeben.

EMILIE DIONNE 1M ALTER VON 20 JABREN
VERSTORBEN

.

MONTREAL, 27 (UP) - Eine von deu kalla-
.

dischen Fuenflingen, Emilie Dionne, starb ploetzlich
" in .SaIit� Agata i nder Provinz Quebec an einem

I Herzaffekt. Die Fuenflinge waren ,am 29. Mai 1934 iro
kleinen Don Callender, das nur 800 Eillwohner hat, Igeboren worden.

.

.

u'u M o R
_ ...� _�IN. SlÇi:lEl�ES .ZEI!CnE� ... _ .

. -�1Ilr ,·bí�":-"'-,'� .• .__ . - '"",....... -- ......!� "F"i:\' ...... ""'*.�- � ...........-

"Ich habe gehoe.rt' dass du dich mit ciner der
Zwillingsschwestern' Brandes v�rlobt hast. 1st es
denn nicht schwierig, sie auseinanderzuhaltenJ .:wenn
du deiner Braut einen Kuss geben willst ? .

'·Ach bew.ahre - wenn ich eine Ohrfeige krie
ge, . we.iss ich genau, dass ich an di� Verkllehrte ge··kommen bin".

.

GUT'EN APErrT!rr
----.c..

_.:�
··HODGE-PODGE (SCHOTTISCHE 8UPP}t�)

_,

.

. .

•

...�""'''''1J!iii. G'"SIIIR750 gr. Hammelflelsch, 500 gr. Erhseu, 500 gr.frische Moehren, ebeutioviel Wirsing und Weiss
kohl, wenn moegllch 1 BlumenkohI. 6 Zwie-

_.

beln, 3 L, Wasoor, Salz, PfefferJ etwas Butter.
,D.as Fleisch 1 - 1 1!2 Stunde mit der Haélfte

des Walisers kochen. Alle Gemuese verlesen, dann
wascb.en und zerkleinern, in. die Fleischbruehe gebenund alles zusammen gar kochen· bis eine saemige Masfie entsteht. Dann das Fleisch herausnehmen, das Ge
rieht mit Salz und.Pfeffer abschmecken, in eÍne
.sl;huesesl fuellen: Mit den Fleischseheiben belegE.'nU!1d f;!.'iache BuHel' dazu reichen,

Segura: livre
Opinião dos delegados norte.americanos

Para a ciencia· não "á 'segredas . de eslad.
! NUVeDS ra�ioaliYas corem to�a I soperncie da terra Quanto ao Brasil - frlsou _

-, '.'
1

-
.

l' eu gostanía que os brasileirosN. YORK - agosto - (1' (·r das 1I1"(}fun3:fiA da te1'ra. O

pro-I
Para as ,exp osoes na super1'. •

do �via aérea) - Como uma bomba cesso baseia-se DO fato d<l aa ...." cie eacist-e um outro métcKIo órgalllzassd_em Bdeus !lll!gdOC nt't ",
atômica poderá orlg}nf;l.l' vibra- b�ções provocadas pEda expto- complementar, o chamado "rne-, sb:guros ue.mo o a po er bilj�l·I��__"._IIiii"'_"'_iilP.ál-

t 'h
- -,'

d • f·t d di t· "Quo.nd em par cípar; com eompan asçoes no solo c es 8.g Vl raçoes sao de Inamíte atravessarem -JS I o o. ra ioa, IVO • � o·. a
- st� 'd' E t d U;dserem detectadas pelos sj�irl a- córpos ; com veloefdadé-3. Uma I oomlla. -atômIca e.xpIMte,. :f�'l!:t,Il,\:- � .

a �i nos s a �':. n:. �s,gtru'os? Com ós' esclarecimentos vibração at.I'AVt3S2& Ul�\ calil(u,'f.!f.!I

I
se a' conhecida n,'uvem que . é esses

HO ar�sf _Q.,!c oe ·3.0de t·· �n 0° ..

foitos ha pouco, é faciI CO](lIP'I"b'�mais ràpidamcnte que '11m ar�ni- composta de, .partículas ra'dioaU� �ntar��? ""emls �rloJ,f rtC1 ,,�n;f� 't .'1\"
.

.

d t d
. ...

r' 1 e",_,aruuuo mais O e '1'..... ,' D. .1,e-nder o que ocorre com aa ex- to. Para E;0 captarem eS!!'.'.ll! ..;:1- vas e o a espeere e uma. eno -

d':" tI' eÓ, d
- •.

- . - ."
.

t'dad d f'
. .' .. treçao nor e-su ao lIl'Ves' eplosões atômícas. Uma bomba braçoes aao utilIzados goofones me quan 1 e e missrma pcel- •

t -st ."
. .

tipo "Nàgas'aki" (uranío-'235 m'k'Íll 1} sLSmógtaf'.)s de extrema 'IW;'I�I'" ra raddoatirva. Esses produto.s 'es e. oe e� .

plltonío) desenvclve, ao IYJi:II!O. biJidade. (Conclui na 2.a págl1llL 'letril;M) A .uma, pergunta. sobre a nul,".r.l_Ili __......._ -'I:lir, um equivalente. de 20 mil to- TERREMO"í'O E:n[ .' :::::::::::=:::.====-:::..:=::::.:...:.==-..::_;;,.:....::.::� ..;;;.,.;;,;.;;;;.;....__.;..;;"i .;,......;,....;, __..........��....:.+-�....�"':""'.....��
neladas de TNT. Na ch?m",.1.Q MlNIA.'rURA
Ponto Zero uma bomba, atômica 'Ao cxpI{{ilir uma bomba. atihl'l'"
moderna pode deserrvovlver um da ela e;J{I!'r'CO :sobre :a: supç'rlíde

'

impacto atá 50 mil toneladas de da :e.xplosão uma. pressão e. uma
TNT. O 'efeito il1,:ploJsi'l1�) <1(,,�(m. concussão equívaãerrtes a 20 ml.\
de da 'altura da detonação, se toneladas det TNT. POde-al'i 0011\- í'00 solo, sub-solo, no .ar, na C;J.\" parar esta concussão a. um ter
perficic do _

l11Rr ou dentro do remoto em miniatura, -com o seu \mar. ponto de. pttrlida e irrad!agit.tl
PROSPECÇÃO UE,U.. (epir.:':!lh�o);. O Ter:-ístn:> .. <ln. ex-
FISICA' plosã.o de. uma bomba. atómica (;'

Para efeito' de ealculos [lo".-·· nwilo:l 'diferente do dfJ um t11';" .... •

m'JS 'apenas ll!i. b;:)1111:oa {'llO """a.- moto natur.al, de tUfõ-Q (!' do
·gasaki. QU31 a �,pecie de vibra- tempestades :m.a.rltlmM. 'Os' :�'Ãs.
ção que esta 1IIassa. de explosiv<' IllOgrafos colocados em lugarespod�rá im!lrilllir- no solo? A adequados n.=. terra pedem r:eep
reseposta poderá ser dada pelo lã-los ua. mesllÍ.'I. maneira quemétodo c'Jnhecido de prospcc';'(v. um terremoto. Et'!tw $.':<1 011 mé
geofísica. s.,....bcmo8 '(!,u,!, p'lrn todos emprf'ga<los' pelos n()rl,� '<l.,.
estudar as camad",s pI',)fundas merica.n.os 'Para erb!:('-!"'\'W' t, '< �:'".
!ia terra, () geOfísico dispõe di! pcricncias atôrni-cas na Russia.
vários processos dIretos r, imli E. agora, 'SUl"g<l

.

'JJ'Ilô,l. hUJr': lIre.toJs. Um de.les li o méll.lclu I;i.;.. tanta questão: ('Jmo S'l sabe Que
mico, que utll.!:r.a (·;<:IJ}(H"I�·.s (r,,· a explosão foi exatamente no lu·
dhiamite para estudo da3 l:all.:t· gar indicado? A pergunta tam-'

bém não oferece dificuldades.'
Nesse ca,so aplica-lSG o mesmoF O. R D proceSSOJ _sísmico. Sabe-se que .u
Intervalo 'de temP'O �a:nmd;lJr \\111

. PEÇAS LEGITIMAS diversas fasilS permite mecllr a.
Casa do Americano S, A. distancia na. qual s'e encontra a
Rua 15 dc Novembro, 473 estação sisnüca. do ponto ()tvÍ,)

BC produziu O tJ:em'Jt' de tena.·
O. ];fETODO PEnli'l!WT.'ll

. Schmifz
.

(ODYLOSE
Scbmilz

. HORIZONTAIS .

'. .1 Resi�li!; a!;lelido _ 2 Ligo; nome de letra -_ 3 Ape-'lido, verseJal - 4 PN·n.ome !;lt'SS'::'al; agora - 5 Soberanos deum Estado; em!)regar _ 7 Ensejo; dJelgada - 8 Ajeita; pon.to cardeal _ 9 Individuo que casou há . pouco; tempo d:Ov,erbo arcar _ 10 Camareira' escarnecia - " Queimar' pc"quem.
'

,
.

VERTICAIS
,1 II�tro.duz!r; ordena..- 2 Pronome pessoal; ensejo - 3Pre.cup"pCI (Ílg); fr.ontelI·,as - 4 Preposição' observava _5 Nome �eminin�; filtrar - 7 Terra· p::>rtugtlesa; estacione

-:- 8 AtueI; grcCl';.Jar.- 9 ADelidb; engodar - 10 Lavra; des.Plda _ 11 Transferir Dara outro dia; Coombinam. '!.

�n11111111111111111111111 fi1111fII JIII J 1111111111111 J 111111111111111111 J illllllltlllllllJi:-

--

-

� Discos L ONG P 1 .A Y I,N G i:
=

ª 30 CMTR! (r $ 250,OO!.· ª
ª Da afamada marca R.C.A. VICTOR . "ª-

-': Entre muitos: =

� 4 - Músicas de filmes :f.amosos� E o V�nto Levou _�:Quando Fala o Onaçã·o - Duelo ao Sól - Farrap,o Hu.=ªmano, etc. ª
ª 1. _ Scheharazade - Suite Sinfônica. ª
ª 8, - Concerta Nr. 1. - Chopin. - BraiÍovs1cy com or.ª=qucstra Sinfonica. .

a
ª 11· - ,Concert? Nr.: 1. - Ts�haikovsky - RubinstdnS
:;com orquestra SlllLonica. .

. . ª
ª 6009. - Beethoven: Sinf. nr. 9 (Coral) - A. Toscanini.ª:: Operas c·ompI,etas: La. Traviata _ A B:-êmia - Rigo.=ªletto _ Carmen - Cavalleria Rusticana � Afda e outras. ª= O MELHOHR E MAIOR SORTIMENTO NA . ::

� (AS� WIlLY SIEV ERT S. A. _.Comercial. .�.
ª Rua Quinze de Novembro; 1526 _

5ACORDEONS: Hering' - Todeschini __: Italianos c HQbnerÊ- .' .

--
-

G','ã'úde'iõ'ieÃsi'dãil"é
no plantio do trigo

.

CA'LCIO
BAav-

JOLARGOL I Solução de prata
loidal.

TRICARVÃO

BISMOL

Carbonato de

BiSJ11U_,
tho

.

em oJ"o de c11'11a Gran�' eficacia .:tl.!í
esterllizudo, rigorosa� iratamcllto' da sIIiIis,
mente neutra. abso· em toda; as faSes; no
lutarnenle indlolor e adulto e na criança_
atoxico.

.

....

o Til

PRODERMA

TEXllAM

RIO, 23 (M�rid:> - Sobre a 1 Anteriormente o fir, Vitorsituação do trigo;no sul d·.) país,' I Tl-railinann, de
•

V'oJta de uma
�hcgam noticias animadoras" Se-' I ;via.gem lic' inspeção aos Estadosgundo informou O' agmnODll> Vi- I Lr1'dC\)las, p.l:eviu uma redução" .

tal' l';Ialmann, diretor substituto

I
de 20% por hectares de semea.!

em exercicio
,.
dO Ser'viço de Ex- dura. Agora em vista das info� f

�a,nsão d':J; Trigo, do Mini'Sterio mações, diss'e-n.o,g que hã posslbi-"
.

da AgricuItur'a.;.
.

.

f lidade de reduzir,.se (l,quela per- '.'.
.

- O plantio tardio do trigo I centagem, caU3ada pelas clluvas I
oc{m:eu com grande intensidade; continuadas ;nas épocâS propicias,- declarou aquele . técnico -' a.o plantio d'j trigo. Em onfOJ"mi. ;.
conftJrme noticias 'Vill;das do : dade como a latitude :regional. a' :
sul, onde o frio e as: gea.'c1as vem, época apropria.da pára a semea-

.

:ontribuindo para atelVUar OSj' dura, no Para.ná, é .nos ultimOl;!efeitos da retardamento <la se.- 10 diáS de junho, enquanto. no
Illcadura. Os' lavradQ.re.s empre- Rio Granpe di) Sul 5itua-IH! em
;aram grandes q'tl8Jntida,des. de igual pllrlodo> atê meadoá de ju�.ôementcs e fol'àln felizfl6, o que lho, e em ·S. Catarina mo 'Perio� InPTl1 S.çrnl1l'f'. Zjl'Ont!'Cl.p-.

.

•
I]� .�:o.tr..rm{l(11{i:t1\·i· t�.�-""':''''!'!'''-....,....--.....,......-;.....-......�-----._...................._.;.;.;-:'''.....�_,�+.:..:.:..,.;..:...�;;.;..,�.....�;.;:������4...:-��4;��f:
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- qUATRO A'RrrruHEIROS, TODOS COM 5 GOAl ..S: PE.JA' ARRECADADOS _:_ ASPIR.Al-H'ES E JUVENIS
Vez-de. com 7. - 6.0 União,
ribllidos.pontos perdidos.,
TOTAL! DE GOALS: 81,

tlbirihtiÍdm;:
Atl�tíc(" Ren«ul' 16 (Pe�rm;l!.y ,5,

.!J! V.:l.L111(;]· 'J� '.l'ul.:_'. 2 c Aluis 2.1. N::'I,Çc1 ç Augutitol,1 .---- UnÍau .!J "Oi: �eI!pi 1 - C. r;t:� 1� -- (ScJUPP4UH:ll11 l'i,i!.�anciú 7 I!-l;drocitt!u �.
JlaU�i: 6 :;� V. Verny;.J ti - O!!mp�t"['I Sç_llsitu c Hp!nz :-!, 1Vi1iHH:H', 1\lrrleo e ChictJJ.;1 � Gu::r:"·li 2. _- C. !{e1H\UX V�l!jtO Verd�' ti '._- tC:a.!lguro 2.Y.: 'tupi 1 - P?i5pudu .2 :-: Pabnei.. �__,,"IÍI_Illi_IÍlllIIÍII_IIÍII__�J Jei�}r 21 J:.ir e VHld:.nulrl.
ras 1- - V. Vcrde,:J x Unbo 1 -' DFolo·P..5A' MAIS' S}!;(;llRb _ Du'rupi " x 01i!llpicu ! -- Tupi l' x ,\U'·tico lleni'lu:i, cum 4 teu!,,,,Pai:<andu 2 - P!'.lmdras 2 x O',

.
DElcESA 1111\18' r"UACA - D,)iJnlão 'rUl1i, com 1 U ;;<)<,15.L - GU'U'!'.l'íi �\ lt' V. V�rde 1 '

Dl1\NTElRl\ MAIS POSITIVA _Ollmpico 3 x União 'i - V. Verde
]10 .\lIé!ko Rcn�ux. ('''ln lU tcntos,1 :X, P:.>lmeiras 1 - União 2 x.Gua: DIANTEIRA ME;NOS POSITIVA
'_ Do V. V:rdc, com apenas (j
goals.
GUARlAO MENOS VÂSADO

Joinc (C, ncn�m�J, I go�1 em

prélll's.
,

GUAnOIAO "PENEIRA"
nho uTupil, J(j go�ls.
JUIZES QUE APITARAM

Vilson Silv�. 7 vezes - Salvador
Lemos d-.: S�nl.os 6 vczes"-'Ernfl
ni F'err�ira c Roberto P�ull' ue Li·
mas li "f'zes e"õ '"

Arreeadaçõcs

End. Telcgr.: uINCO"

Cr$, 50.000,000;00
c-s 50,000.000,00

e Otímpíco,
com os quais entrou ena cnten

. dimentos no sentido de que aqui
�também víesse a se cexibiF' o 'qva
."dro gaúcho; a 14 do mês yin'lou:

1'0, terça-Ifeira.
'

As negociações não chegaram
a ser concluídas com êxito na

ocasião, por ter 'sido considera
da exageraila a quantia soli�ita'
da pelo sr, Rubens Sampa!o� pt;]:
uma apresentação do onze

zéirísta em nossa cidadr.
data acima apontada, Fr�Hhl'
fdta uma contra pror'-st� en
tão, em torno da qual nada c: e,
cldíu, já que sua aceítacão de
pendia do pronuncíarnento
prõcer-es cruzeh-ístas, 'I. cujo 1:0·

nhecímento iria leva �

a "[el'ta.
)?arlida da direção d�{ entidade
I' agremiações locais,

, Cr$ 100.000.000�OOTotal dos depósitos 3113154, de Çr$ 879.000.000,ÕO
AGENCIAS E ESCRITORiOS NAS PRINCIPAIS PRACAS DO ESTADO
',DE SANTA CATARI NA; NO, RIO DE JANEffiO É CURITIDA

,DEPOSITE SUAS, ECONOMIÀS NO 'INCO' E CONTRIBUA, ASSIM. PA�
RA: O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA

:-- PRODUÇÃO -

P' A G Ú E ( O M'· (H E QUE

P'ROFESSORES
H. E. (- Alevedo

Rua Cuiabá. 114, atraz
do Hospital Santa ISabeL

Itufl. 15 de Novembro.
_ 1.0 Andar - Telefone, 111"
t.l1�UMgNAU'

lavadeira

..
'

t.·,,,·
"

em nossá loia!
Venha a�núrá-l� em pleno traball:io;

Venha conhecer em arão as caracte·

rísticas que fizernni da BENDl'X
automática

/

lhe proporciona esfás vantagens:
1- automâtitlumenfe, enche-ze de águo,
no seu ,riível certo e 1empera!ura Clde

qubdo, quente c trio.

2 - outomàtica.mente'; pela suo oçõo
a.9itodora, lavo suavemente sem prejud'-'
caÍ" os teddos�

I'

�-.,
,.

�.��!��: � �r�i!"
.. DtMONS'rRA<;ÕES' PRÁTICAS SEM COMPROMISSO:.�

s. A�

14 de Setembro
contra" o c�mJjinado Palmeiras E. C ,. G. E. Olímpicodo

tel RQ-ssi. Lajes. Abraços, Sam
paio",
Assim. pois, voltará a joge,.

em Blumennu, após vários anos,

cíatíon" brasileiro. naquela ,)-

,:
U!; c Olímpico. o qual dcvnr (r.

pcrtunidadc, ,resuU,,;dos os mais realizai' algumas. prát ícus col..ti
nnnroao s

-

e slgnlflcou'\."OS, 3.0 dar vas noturnas, af'írn de se apre.....

combate a diversos e pcdorosos

I' I!?nt�
em

. p.el'feitas
. c':)l'idiçõef'

conjuntos europeus. tecnlCag c ÍlslCa:; para o grande:
O adversário do time arvl-ce- ir,terestadunl do dia 14 de se

leste portoalegrense, já está de-! tembro, sob as luzes dos' r eí'lo
eidido, será um combinado for'! tores do estádio da Alameda
mado por jogadores do Palmei- Rio Branco. .,

Na tarde de' domingo ultimo pre
liar.un no "outro lado do rio",
pelo oampeonr-to {n'Divisão de Ex
tra Proá,sion"5s da r;,B.F., as e

.quipes ' do Guar�ni F.C., e S.O.R.
União, cújo resultndo de

da não jogrru corno costuma. No Arno rracos,
at�que Schipprnann f�z boa figu- Quadros - Jogaram assim cons
ra. Os demais com altos e baixos. t ituldos: Guar�ni· - Daniel. Sch!1--
No Guarani, Daniel fez boa par, rarnm � Aur í; Laeava - \Vel'ncr c

ticra, A zaga esteve falha. "Verner, Ne lsinho- Nandinho, Luizinho, Mi
o jovem centro-médio bugríno, jo. che l, Ar�9 '" Corr'ea II. Uniãl' -

gou bem; gostamos de seu trabalho Lauro· Malinha e Velho; Araujo,
Ier L L�('"v:-. também jogou bem. Chico'; werner: Avelino, Matzi,
Nelsinho i:olado, qUHS::: não apa- J Mcngarría, Albano c Sehlpprnarm,
receu Lutzinho e Cor-rec II fizeram:
lJD.H partida. Michel, Nandinho c I' l\rl}itra!(cl1l - Funcionou nc ar

bítragom o snr. Salvador Lemos

F 1\ c A.M SEU S

j
dr s Sant.:;s, com regt1lar. t:abalho...

prehnllnar - Na prclímínar. en-'

A N UNe lOS Ir os aspir':ntcs, venceu o Gua-
N E S T E J O R N A I. rarii pel:> contcgcm de 5 H 3.

.Mi·
.t>!an

trar a muitos, n zste certame. A
fas� inieial houve quase predomi
mínío por parte dos bugrãnos, que
chegaram muitas vezes .a ameaçar
a inauguração do marccdor e se

não conseguiram a abertura da

contagem, foi tão sómente ao es

plendido trabalho do arqucíro Um
')ocn�e, o qll�.l praticou defesas de
vulto durante todo o desenroI?r, do
prélio. Aos 2j e 26 minutos quase
surgia o primeiro go�.l. qUl'nr!o o

ataque tricolor de Itoupava cm

pCl1gosa Investida, lança Nandinho,
impedido, e Lauro vrm de prnti
car espetacular defesa, atirando-se
aos pés de Nandinho, donde "ca.
tou" o couro, Aos 44 minutos, num

tiro cnvie:r.ado de Mlltzi. surge fi

-primeiru tento eh tarde e - do U··
níão, ("l"!3viando Mcngurda para o

angulo d��guarnecitlo de Daniel,
ciuc já Iançcra-sc ao outro extremo
do �onl 1'''J'z\ dcí'endcr. Terminou,
assim; com o pbeard de 1 ;t U pró
Uniilo. I' primeira ela));!.

l'lão th'('TUIlI co-ufh·nl:.lf::l-tJ i.n-: dCllt{:'lnf'nl� ),t:lfi t':!'llHJ �i �lirl!-t !�r!,lieíniciado o prélio, patenh:uu u -

. _ " ..

Guarani seu desejo de empatar, in. lloHeias que l'in'ulavan1 J -<'{ 1 (.;. lllR,llha. l!:.t ultima, t1!r,;a-r.�l! ".
vestindo ClJutr:: a lIléüt de Lauro.• !adt" segundo as quaiS t'1)lallc,lll I O aÜla!!'I!!lto ela:; ye:!,ttida.:J .rJ
Aos 3 minutos (1_ j"gO, N1:Idinht., I ,JlJ]' 15t'!' tnw,:;ff·.rí'dns pi1ra ou/rê! I 'dadas ,mw há du,:,�l]<�., V!lH

. . . .

I
" '., 'I' alO 'n I' 'li' {�U" '1 t 11'f {';!n d·".cC'lllplclamcnlc hvre llil Ul!'Plti', ll[Jf),·tU!lH.I;'dt: I' f; P.['I'I,�" L�"I{ I {, l)�.,l .... '. Lt._,-: :"

ccutra c CUITt'll II Cll1J>tU'I'H U l,a'l Call11H�lJllato� ofkiaÍll da LUF', a- l,tltidlule da rua. XV. pUlB vrah'
tau llé'rp as rcd'_'·s. Qupr-l1Cl" j.)�M·(': nurltüldas 1'�'1"r.( :nHHllhii. d( ('rc�· caUl1311tD hãu lu!

-

l�hlPO!!lbl1idad1:1
CEl' ;llH' Corrêa 11 eslava ilUllN;"""

1 t<,dtl '1llC lwvi.1 'Ürl'" !,l'!a l'n' dfl data" puxa. a tfêti":l';[,'� I}':
:lP�l:. jot":'d:!., (!l.1p I) �'h�·Hft:;i1"i .. :.!Ídt:'llcia da T-:'�pil't1iCiJ. jl1to (l1 í- jógus adiado6•.0. c'':llllrál'io. n[l�:�.'11tH" 'I" í.llal'Jtl c I!onfírmou. PrC5- da] 1)01' {lHo tlíWl ('lU to,!') f' 1f·.l'•• J·etardamenlo Il'nl. Gu�rcr 'J te!'
;ioJlOll ,!:li ]101' rli;mk, 'lÍudH mai, ritôri" nacional. "1Il CUIIS.'tjil'·n. mino 'unE cm:tall1Cr; cltr�t1!lW'l'.
o 1J;mdo "!wal'alli", senóo Latim (ia do tJ'ág;('(} dI'R"L[Jru'(!I;im.n('J I D(�\·c-s". .!ri�f;l,l', tmnlH:lll, � ;_�i�a intcrviJ� SClllprc conl séria nnu!- Uo eX-1)r(!'!�IId ..H\tf" Vargas. za. de ('1l11L)jJILtad�l, pt)! S!',/_'-o';:'':\_o''Jo
aça Uml}oense, põlssnnc!o Schipp Na manhã 11e ÔIl1ClIl. dI pOÍlI ,de datas, manteve a l'l'vIF )Kll'[j,
mmUl para o "entro, melhorou H

UI', se avistar Cl'm ., Coronel co-! donüngO' a J'Jdada número d<.'Í"·
ofensiva do Uniãl'. que logo con- mU.lláant!j do 2:-',0 H. L.

COP1)
do Campel:lIHl.to carioca.seguia o clesempate, por intermédio .

q�em tratou da co�verllcncia ilU
,C'1I(O.0.C.!::,•.:;;,C'.r".c..c..,-,r.(� ,tt. '.'.'., !" � e 'd� Schippmunn �')s 34 minu-

tlã{) de serem jogados os r,wl- � 'C.o.'.c.o.V.".u.·>.'.".".c.".o.o.".'.�·.�.· "�tos, E"tavR selado l' escórc do prc- C1H!S da tarde: dr: amanhiL. ;,� t�lio. embor1'. os litignntt>s csfore:a'

�'.'��� RETlfICAÇA-O !':'�.'va�l'��é��r c:'��i�\�U��O: :l�;���; a
�:�iOal��e:�!ü ��: �a!:�� qual- ,.

�

i·,

'iuer desrespeito à n,,<mo�'ía �. DE MOTO"U '��agradar pelo nivel técnico, agra-
üminente brasileiro. assegurou- �� i itLJ �.dou peb comb?tividadc, espirita de .<.�_

luta dó; 1'.mbos os contendores. que
n(>5 <} 131'. fj'}l:!astie:.O Cruz que as �� Servlco de Precisão ��

ofereceram lances sen!õaciollais al' !'J'àadas serão mantidas e que�:
�

t�
I momentos . :-.ntes dl' início de �.·,ó, Retifica ExceIsÍlor ;:;público presente -o ccaI da pugna.

<e,t!ada (ncontt"O: será guardado 11 .."11 .� ••Os v:>Io!'es - No \'encedor. en· m�nuto d,e !ôilenc,o, como homE�- Z� Rua FI. Pe'txotlQ 119 ��coutramos nO arqueiro Lauro o nagenl post-uma ao grande esta- �� .�.
baluarte da v.itóriR :. o m :lhor e- dista brasileiro que surprcen- f i�cr.:,'�::.' .-.•O.O.:-•.,....O.j.c. .. ::.c.(�.,�o.':,n-,. ".':�!,"L1.o.c.a"C:"O.C'.O.D.U.IJIIIL�C"o".;.;).o.<.).c._._,.').\,.1

Homenage.m póstuma ao
., president'e Vorqos

u l\1l\UNUl'O DE SILENCIO. AI'tlANHA, El\1 TODOS OS

.unlonense, da uma vísão lucida de
quanto fei r:.nllidó o duelo trava
do entre os contendores. E' certo
que o empate tcrín coroado o em

penho dos "guaranis", que jogaram
um'! grande partida, dando mostras
4e possuírem um conjunto � assem-

10 -- flIPinu 3. nené
C:.rvi\!ho, 11lil'l\uga e

���'<>-���;4�"" M.>.�--.s.�����-<>-"(;..�"!S.�

I (L I_H_I( �R. !�!!� !ANI����p_Ar_'(A
Médico do Rcspital' Nossa Senhora da Ln:

I
Consultório: Rua .JOSE' BONIFACIO N. 92 - Fune 2665
Residencia: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

C TI R I T I B A - PARANA'
Especialidade: DOENÇAS N�RVOSAS E MENTAIS

� Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceirl!l.B, Man� chas, espinhas, etc. - Glândulas. Falta de regras, Exces..

I�
!lO, �'I(lres Branca�. f:o'nezá sexual, Impotência. Esterilida
d{�. Desenvolvimfo'nto físíco e mental, etc. - Doenças crônicas em geral: Reumatism9, Varizes, Asma, Malária crõ

--- nica - Hemorroidas. etc. --- .

, A'l'ENÇAO: Consultas em BJumenau nos dias 26 • 3t de
--- cada mês, no HOTEL HOLETZ_

����������������������=c�>O�

lemento dl' -prélio. Suas seguras e1.a Rocl::",,: Cr'"
arrojadas intervenções enlpolganl.
Os tres zagueiros. Araújo, Ml'linha
e Velho. estiveram f::lhos. desta-4.11
cand� 'Se Araujo, entr:tanto, como5.a
bom d�fensor em v:lrios lances.(La �.76�,OO I 'Verner. o veterano, Chegou fi. con·'1,1'4

",56",0°1
vencer, tendo felto ótima parti·,T O T A L 91.550,0� da. Chico embora aparecendo. ain-ME'DIA POR PARTIDA - CrS

4.8111,40.
RENDA RECORD - CrS 9.1->5.00

F O R' D
'

2.a
3.a

PEÇAS LEGITIMAS
Rua 15 de Novembro,
Ca'a do Americano

0113

S.A.

Zona B1umcm;u-Tjmbó; 1.0
lnelras. cÍlm 1 ponto perdido.
2.0 OlimlJico :: Guarani, com

- 3.'.' Vasb Verde, cl'ín 4: -

. União, com 5 ponto,: perdidos.
Zona Brusque Gaspar: - 1.0

,P:;isancJll, Gcm ponto perdidl'.
Z.� Allétieo Rcnau...... , c�m 2. - 3.0

EMP
(Fabricação da, Brasmotor)
CINCO ANOS DE GAltAN'fIA

(ompre�o no inverno para· te.. lo no veria
Pague ..o em SUives prestações mensais�

UBltASTEl\'1P" é um refrigerador
'lue agr:t«a, lwJH$ !jl1ll·)) Unhas aCl'udi
namicas, é garantido por cinco anos
com Ul'isÍsteuda tccnicl\.

le 5eman'lS. carw:::;, fi UIi:!F, v\:;'rdunlS,
plc, p')1' isso, tfJf111JU�"fJ um elemento

i1H:li:;p�lr;fjVeJ WJ bem '(;.i.i!nr Ilom�stk()
e ;1 :.;aú,k df' l!Jdoct. 'ti n�f:t'jgeradl).r Ú

,

tambem fator de' cC(l!1omia no lar, poIs
permite a dona de casa guardar as SO�

bras, comprar alimentos em maior

quantidade nos dias dQ feira etc..

"BR4STEMP" é de disfribuicão exclusiva de"_ . t

JoínvU�f

I
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A Meridional nroeurou co
nhecer o Densamenkl dos no
vos ministros. entrevistando
os Iigeíramerite, com os se.

guintes resultados:
PASTA DA GUERRA

RIO, ,17 ,(Merid.) -; Com
relação. à situação 'no país, no
mrmento em que Se organiza
o novo governo da República,
declarou hoje à imprensa o

gen ; rul TI,üxeira Lott, minis
tro da Guerra:
"Meu pronunciamento a res

peito é, na reatidade, o menos
autorizado.
A mim, no instante em que

assumo a pasta da guerra, só
me cabe adiantar a tranquilí,
dado:'! de escirlto dcs meus
companhetros ' de arma; todos
imbuídos do' melhor propósl;

to de garantir ,:lo :gr.estígio . do dos agit;:tdore.s". ','

Exército. A preocupação' ge, PASTA DA FAZENDA
ral está voltada para o prín-

'

RIO, 27 (Meridional)
cipio da manutenção da '�'r- Logo após confirmar sua no.

,dem, sfím de que volte a na- meaQão para Ministro da Fa
ção ao clima de normalidade

t zenda, o Isr_ EÍlgÔnfiiO Gudh
o mais rapidamente possível. revelou qUe sua p:Útica será
Para isto deve a população, co. no sentido de refrear o mais
laborar cem as autcrídades. O possível a expansão do crédí,
que sustará a exploração ídeo , t: e reduzir os gastos públicos,
logíea cu política por parte tanto que irá determinar uma

revisão em todos os projétos
que impliqutm,em despêsas,
Destacou, porém, que a si-

tuaçã,.:. do café merecerá .sua I .,. ---...,.... .,..;. .........;.._ �_�� ---'---'.....;.;_,;..;.---'__---'.....;.;-.,.-......;....- --.......-""'"'----...;,;.;........,..._,.......,..._----
atenção máxíma, adiantando
ser seu Danto de vista contrá
rio à fixaçã,]· do preço minimo
na base de oíteats e sete cen,
timos por líbra ];,250, conside
rando esta medida um
erro-

MARI;NHA
'RIO, 27 (Merid.) _:_ Esta

manhã, em sua residencía, Q

novo ministro da Marinha, al,
mirante Edmundo Jordãn A_
morin do 'Valle, disse aos jor-

REALlNHAM:ENTO DAS
NO PACifICO

: Washíngton. 27 (UP) - F'un
clonártos- do governo inJ'f';rma
ram boje que- -OH Esi ado:3 Unj'�;c)iI
estão efetuando um rratínha
monto radical das suas fOr'çu'?
no Paciüco. àfim de dotá-las dR
máxima mobilidade. Às tropas ,I

os aviões norte-ameréeanõa que
saem dsQoréia do, Su!, <stão OS

tacíonadaj, nas ilhas, C;fjtratégl(';.(s
'JU em posições chaves do contí
nente ames-ícano.

Uma fotografia do .ca sal Genésio. l\lattos, cm ccanpanhlu dCI' filhos'
DtTVIDAR SOBRE o SENTIDO

CAMPOS
DA.Comemora.cá 11 15 de scí. Il,b':.' consíderução. nesta praça.

próxima suas Bodas de Ouz'o L' O er, Genésio- Mattos, em com- Antecipamos nossas Ialicitações
distinto casal GeHé�'if), I\'l:r�Ü'��;f .panhia de sua esposa já este- ao IJcnquisio par. pela PH,IS��l,gera.
Mattos, residente na cidade de ,\'2 em Blumenau, em visita 1l!:J. da grata efeméride, valemo-nos l· RIO 27 M.roazaíro eh Norb em cuja rocíc, LCU Irmão, I:i.t-, J'eff'ersoll MattJIi, � da oportunidade para f':>rmulu'- ,

, (Mertdíonal) - Nota oficial foi divulga-
nade desfruta de geT'l[ rM!rrm. e proficiente cirurgião dentista lhe 'Votos de perenes felicidades.' da, em que o presidente da: República resolvera deter-Iminar .a revogação do decréto oue elevára as coritrl-

R·'e ce�'beu a ca rte' fIO,n-----..-...-p'e--r-dl-da· na' 'sU l- ç'a li buições para: ·05 .ínetitutos de prêvidenda. Procuramos Iouvir o sr. Plinio 'I'ravassos, procurador geral da Re-
pública em cujas mãos ainda permanece o mandado

quando lia disputa do Camp ... Mundiall�a:::�n;��:p:�:.��e�::�:i::::.a:iS ::::1.. I mesmo deposií ára o cargo que exerce nas mãos do

'I
Ministro da Justiça, dizendo:

"Não está claro, se o presidente revogou o decre
: to ou apenas sustou sua aplícação. Nesse último caso

I não seria necessário outro decreto, mas a simples re

"comendacão. De' oualnuer forma o mandado já não
tem mais razão de ser. Perdeu seu objetivo e assim

será mais julgado pelo Supremo".

Terça-fieira última ;�:sti\'er"os cm "Sport", de Zurich, esteve no Bra
eontáto COIU o «x, Fred StingeHn, sil cm 1.950, quando da. realização
L(retor.'gercr.te da Cornpauhia Co- da penultima Cópa do Mundo, tcn
morclat Schrad c r, que nos relatcu do. na ocasíão, convtoado seu pa-: UJTI domingo, quando assistia o

Inter-essante Into c corrtoo C(11n sua tricio, sr. Fred Stin�clin, para ir jogo B.:!\sii X' Suiç�r teve' o pr-uzci
PC 50;! quando de 5U!'. estada na a Suk� em 1.954. onde seria efetua- d,; eneontrar naquela nação dls
Suiça, por ocastão do últ.imo Cam· dê! o �,_ ,uinte campeonato. tanto o SI'. WiJly R:n�ux, do Erus'
pconato Mundial d': F�ltcbol. Ei-I Stlngelln aceit�u e às 16 h1'5. do que, e SU? esp�sa, ocasião em que
1'.'1: dia lu d:.: junho chega\'lI 'cm Gcnc-, o, convidou para o jantar. Aceito.
Henri Schílün, redator do jornal bn, assistindo r:aquclc mesmo di�" seguiralll os três para um conheci

cü restaurante ao ar livre,
Finda ;.. refeição, o sr. Fred pro

curou a carteira para pagar a des
p:sa, porém, qual não foi sua sur

presa ao> constatnr qu;, a havia'
! perdid0. Contou o fato ao sr. wn··
ly. que julgou tr:-.tllr-sC de uma

llilhéria, visto que 110 d4'l anterior
a partida Brasil x Iugosl::.via havia
perdido, uma maquina fotogràfiea,
ocorrência ja do conhecimento do
sr. Fred Stingelin. Embóra poueo
se importr-.sse com o registro (o
grosso das notas estava em uma

I segunda carl.�ira nUm' dos bolsos
do p:.letó), o �r. Fred confirmou a

porrda.

f '135 francos suíços, alguns recibos
de clubes de Blumenau c mais um
cartão de Identificação, éra tudo o

que continh?, fi carteira perdida, c

per isso pouca importanela se deu
ao caso.

i\ssi�tid�� a, restant;� partidas,
retornou ao Brasil. ende s� entre
!!ou !1. seu� fif::'7.crcs. Dias atraz. po
rém, reeebcu na ela. Com. Schra
der, volumo5o envelope, tcnüo 110

�Cll interior li cf!rl,�;ra perdida c

mais li carl:: que é'ivuTglÍlllOS ao pê
d>;,sta nota.
Deccontad·.'s ('5' 14

às 17 hrs. �! partida Brasil x ,Méxi
co, que culminou com 'li vitória de
nossa. representação.

--x--

Entradas nu;meradas à venda
CINE RUSCH, diariamente !

no escritório do

HOJE - SABADO - às 4 horas - H O JE

Contrário,;;
$ta. Catar ina a

UCE
uma

CINE BUSCH
NO r.ALCO, 'o GRANDIOSO SCHOW

«�itmo� e. �an�oes �n Bra&il» Conclamação da ao povo

UM E S P E T'I\ ( U t O INfSQUECIVEL ! de neôrdo com ? lei, a pessoa que
encontrou ti carteira tinha direito,
c m::18 um, fr:o.nco pelos serviços
p�liciais, o sr. Fred recc])o:u 120
fr'!ncos I) m!!is os doeumento� todos

Após manifestarem sua repul
s'a ao indivíduo Carlos Lacerda,
cIumento considerado nódoa da

Nação: e aventureiro sem i!io
neidade moral, atravvés de ?im
telegrama dirigido à. ARJ, ape.'
laxam. a<l sr. Café Filh·.), .ao sr.

sr. 'Vice-Pre
sidente do Senado, Senador
Marcondes Filho e ao sr. ,Mi

nistrQ :José Linhacres, Presidente
do Supremo Tribunal de JJusti-
ça, Il':T ,sentido de que seja man

tida. a todo transe. Com,tltuiçâo
Fe'l:l.eral, jamais se coufo,rmando
cqm qu�lquer eespécie de fl:.ta.�

,

dura,
Pelas "Exmo, sr. di". Herbert Moses,

Presidente AR! - D. F_ - Es

tudantes Ca.tarinenses reunidos
Assembléia 'Vem perante vossen

eia solicitar seja tornada públi
ca sua .repulsa indivídUo< Carlo�
Laeerda. elemento' con.sidera:mún
nód>Ja. país e reputamos l3:vÉmtu--

com:

DAlVA D E OLIVEIRA
c ma�!; 16 artistas nacionais, neste maravilhoso
espetáculo apresentado pela primeira vêz em RIu
lnÉHIU1.l !

Pl.atroa *!1!lC!'H1\ ,.

nalt!�{l(
Cr $' 30,tHJ
Cr $ 20,00

a

ARNO BUERGER

�1'laLI
.111111:11

pre t'poiancb as benemérnas
campanhas de caráter social,
mDtivo porque a sua persona.·
lidac1e maI'cante tem se ·pr.oje�
tado na s:ciedade local com
muita simpatia. Eis porqrFi!, na
auspiciosa data de hoje, o dis
tinto aniversariante será alvo
das mais inequivocas demons
trações de amizade, á cujas
homenag,ens n:Js associamos
com votos de :fielicidades.

Cln órdeln:
Eis a carta dI)' secretário

gaç50 do Brz;;i1 em Berna:
" C 'O' P I A

LE'GATIQN nu BRE'SIr.
Berna, em Il de julho de 19M.

N.o 269

.Ao Senhor Fred \V. Stillgelin
Rua Lauro Mu�lIer 314

Blumenau -.' San ta Catarína
Tenho o prazer de pass:�:r

mãos d�, Vossa 'Senho:da :uma car-

Vive o POVQ brasUeiro instantes úe: dõr' e desalento ante o episó
dio que vem, d� �nlutar � nação, eGm 1) desa.parecimento doloroso do,

preslliellte Varga$. O sentimentG de revolta. e indignação, que domina

,o espirIto do< tt'a.ba,lhador brasUeiro é extravasado comO' um. grito de

angustia, cômo se ele fiea.sse desamparado e perdido num mundo va-

sio.
'

Ofusca.ramrsc· as luzes que alumiavam a. vida. e )1. felicidade dos hu.·
mUdeS', que sempre sentiram e viveram sob a epopéia de liberdade e

redençãj) ])Olltleli, e marchavam pela estrada da conquista. dos ideais de

justiça social ins»ira.da por sentimentos humanos.
Morreu Getulio Vargas,'mas sua. memória ficarã. perenemente gra-

va.da. nu coraçá9 do tra.balladOcr brasileiro, que sempre evocatii 'com' I�IIII__--IIIIIIIII"IIII ;:-

carinho, ,3 sua., personalldade benemérita: e, generosa, enqua.ntll as" ge
rações pOrvíndoul':tS saberão rememorar os grandeS' feitos 'históricos.'
de um estadlst'l. que lutQU pe1<1. sobrc'Vivencia dll:; principio:> denwcrã
ticos, de Justiça c dos dIreitos: do homem livre.

'

,A suprema' rellucla de Var�as foi um ato de heroismo e de vin�
gallça cont.ra aqueles que; lhe lançar�m 3 calunIa c insinuaram a. cor

rupçáo, llU1.S Sell coração 50ulI<:- perdoar S()us inimigos gratuitos, cQ'mo
1) Nazareno soube pei'dear Seus !'l!:,ózes.

Sim e seu sangue fui derramado como preço do', resgate, pelo sa.

crifíclo da liberdade' <lUC ele legOcU ao lIi>YO' brasileiro, pela conquis
ta. da justiça ,s1l'dal que se traduz na emalic!pação do homem" pelo
l1omem, como um. direito inalienavcl consagrado pelas prerrogativas
das lc1$ hum;mas.

Morreu GetuUo>, lIU\5 Seus exemplos de abnega.ção e patriotismo à.
causa. d,", ,bem estar dos" oprimidos c humildes jamais poderão ser 01-
vidmlos e apagados pela. poeira. do tempo. o,utros discipllIDS do grande
estadista. virã:o. para. seguir seus passos e reconsolidar a obra de jus.
tiça social e de amparo iis classes laboriosas. Os homens de bem e lim
pos de' coração, como Getulio Vargas, saberão manter intactos e in
columes os postuIadOcS' pregadoOs e defendidos, intranSigentemente, pe
lo benenu!r'ito homem público.
,

Como preito de saudade 'C profunda veneração e reSlleito a Ge
tuliO' Vargas, nésta. hora. de' ineertcza. e de ccill.õ"ternaçá"" em 'lue (I

pais vive momentos de agitação nervosa, cumpre aos espirltos esela..
l'ecidos c sensatos. meditar sobl'e as'eventuais consetiuerrcia que po
derá. tr!loZer ã. fa:m.ilia braSileira. um a.to- de rebeldIa. A conquista da. pa1.
qUI! sempre SOnhll.lnoS, é UJlllI. herança. de hQIDCnS que lutam confian
tes nos, dcsthu)$ da nação- Cf por éssa paz devemos lutar, dentro de um
elima. de ordem, de, senilidade e, de traba.lho construtivo c pacifico,
legando MS nos�us fllll.US e1<empll>5 {te fidelIda.de :t.us príllCilllos de

priXJm�.

x - -:-.-

A e:lbl1eride de hoje u!'sir:a.
la o ,transcurso d·] aniver:;á_
ri.: natalício do distinto e es_
timado cidadão. sr. Arno B'l',e.r
ger, proprktarlo da popular e

conhecidJ Casa Buerger, t,n'l
dos mais modernos magazines
da cidade. Pelas SlUls virtudes
cívicas O morai.s, -;., anivlrsa ..

riante E,�mpre grange:;u ,B�

llimpatias gerais da pOpl.lhÇiio
local. ·nll� cujo seio des:fruta
de sólido o�nccito c estima.

COllllJ homem de ncgúcbs, ti

SUn atividade com·::orcial tem
sidO das mais encorni.atiefls EC

cujo es!)ifito de iniciativ,,�; c"

vidt>ncia o s:m lCtlvavcl pro.
pôsi1:::J de trabalhar pelu pr'J
grés:;o sell1J)re crescente eb,
coldividade blumenauense.
Pelas suas i radições de traba�
lho honêst'J ,�conslrutiv.o, o

sr. Arno Buerger sempre de
monstrou elevado es!)irit(l de
COll1Pl'C':llSáo clvica. déspr·:en
dill1ento e g·:mercsidade, senl-

CONFIE
Suas Cargas para Curitiba e Interior elo Estado

do Paraná à

EMPREZA DE TRANSPORTES FRENlEL S. A ..

lõ'lilLIX DOS REIS

xv DE ,NOVEMBRO,
S A

ll\{ P ORTAÇAO

Pecas nitra:
,

,
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