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S. PAULO, 15 - Embora zcco- polpitico ariztotêlit.'O.
nhecendo que os gaúchos são os: 'l'omem-se es pnrtldcs polttícos,
políticos de maís iirnles com'ic-: no Elo Grande. Não há Estado do

ções politicas no Bl'r\sil, 'lOU, en- i Brasil, onde eles sejam mais dís
tretanto Q primeiro a reconhecer, cil?linados, tenham um maior po
R rigide'z dessas convicções llluitas; der de coesão. Na grande maioria

. NUMERO 789 ....ezes os atrapalham li fim de que i das outras unidades federativas •

•_ � - ---- __ __ _
eles possam vi.,-er cerno o animal; nada pode haver de mais fluido, de

_.... - '--"'--"_'__" '--" ....í. .. .....---------------------------------- 1 mais amcrro do que uma cons-

1 dencia de eleitor. Eles entram e

í saem das fileiras partidárias, com
I uma variedade de ortodoxias, que

I é apenas atarmunte, A quantidade
de grégolís, que se disfm,çam cJ;�_

I baixo de todos os embustes, m�dan··
do hoje e amanhã, de acampamen

to p,nrtidário, desnorteia. quando
refletimos na marca que a doutri-
na do lHlrtido costuma deixar no

homem, que faz politica por con-

I vfcção
e ideal.

Em V2Stl'.S regtõea do pais, sequer
a emoção é a força condutora 00
que vai sufragar. São 03 e1eitorês
de cabresto, contados como mana

das de animais, no curral do ehe

fet� político, ainda uma das nos"

sas pragns, sobretudo quando se

conhece a venalidade que anda pe_
lei pais todo, às vesperas dos co

mícios. Comvo voto secreto, os plei-
,

SÃO P�ULO, 18 (l\ierirl.) - O sr, Amaral Peixoto ouvido pela :te-I tos não são os mesmos negocias de>

portagem �bre o motivo de ter vindo sondar em S. Paulo as possibi passado. Pioraram, 1JOrqu2 os ne

l!dades para efetivação da candidatura do sr, Juscelino ao Catete, dc_ goeles são' muito maiores muito
clareu que viéra. apenas trocar ideias com seus correligionários. lnter- I mais escandalosos, muito �ais es

pelado sobre se o PSD estaria propenso a se colocar em posição eon;." cancarados, Individuas hã que a

tràría ao esquêma do governador de Pernamhneo, o sr, Amaral respon- parecem diante de colp.gios eleito
deu que isto não é exato, pois a. seu ver o esquêma dívíde.se em duas raís que eles nunca viram, e co

partes: a. primeIra já superada, que preconfsava a indicação de candí- ,munidades às quais nunca presta-
,

dato antes do pleito de' outubro uttímo; � segunda - que prevê a eon, :
ram o menor serviço. E vencem,

,

sulta de todos os partídos com que diz estar de acõrüo, Adiantou. não; a- vencem pela for!:u exclusiva do
creditar no êxito das :formulas, entendendo (lUe o' único meio é eSClJ_ : subor-no, Compraram t.rês ou qU?
Iher um nome e .frisou "desdq que :J.,União se. faça .em torno de um no- trc. alistadores de eleitores, três

m,e, estaremos aínãa dentro do esquema Et.eIVlllO Lins, Perguntado se I) ou quatro smprcsartos de vitorias
sr, Juscelino em face !las demarches poderiá. ser considerado, candidato i eleitorais a dinheiro de contado.
do P�D, declarou: I" ou para pagamento, depois de apu-

l� • rudes, nas urnas os votos l>reviJ�
: "O sr. Jusc.elino é homem Inte-

i
do o interesse nacional. Se não "e \ mente ccntratados.

grado .no partido e como tal acata- tornar possíível a união cm torno i No Rio Grande do Sul da gran
rá a �ccisão da �L",ioria, seja .ela <:'iI! um nome. tamnem ccho que

I
de feira cl�itorr<1 que Ó a maior

qual for. A proposíto da entrevtsta devo haver luta pois isto será uma; parte do resto do Brasil, quase não
do sr, Odilon Braga de QU9 o gru, af:t'm"çEo democrática. Finalmente j se tem noticia. Todo o eleitor ali
po do sr, Amaral pretende a candí. (concnu n,. ;::.a pagma letra D) I ConcluI na 2.a l'iil'lnll letra ln

, datura ao Catete, declarou:

"O sr, Odilon não tem autonlda
C1e para falar sobre assuntos do p.

SD. Só trataremos do problema su

cessório com outros partidos apôs
decidirmos a posição do PSD. Por

enquanto o problema é nosso. Quan··
to a rscente decisão do PSD gaú
cho, contrál'io' ao entendimento
com o PTB declarou tratar-se de

ponto de vista regional, acrescen

tando:
"O diretorio nacional, então, re

solverá consultando os interesses
regtcnaís, mas visando acima de tu.

Os Ganchos 00· r S o I
....t ...__

ASSIS ClLllTEAUBRIAND

"

..�-��._�.�-----�--�-,---

I Não se imiscuiria o exército na IIrumorosa QUiistão dos nH�dicos
*-------------- �

o

RIO, 18 (Merid.) - Foi di-I "Isso não é verdade. ° E

vulgado que o Clube Militar I xercito não tem, porque S<!

estár ía na véspera de realizar imiscuir nessa questão",
importante assembléía geral,
que envolverla ,(ksde o petró-
leo até o vêto ao prcjéto 1082, t'I'RA' DE(IIl\ID j A
tendo o presidente Canrobert : JIi. ,iii A

sido' sondado. sobre a reunião �onJ,t Dt: (HU!'(Hlllmonstro. : Depois aludíujse _ K g;; a;; �

também que CErtos círculos
das fcrças armadas estcrfam LIVERPOOLL, 1S (UP) - Os.
se movimentando para que o eleitores 'do subu.rbio de West
Congre:>so mantivesse aquele Derby vão as urnas hoje, para,
veto �flm ce evitar aumento i eleger um novo deputaôo 3. Ca
das d.,sp€sas. ,

.

, l.mara dos Co-!nuns. O ff'.sultado
, ,9- S1'.' �n.rGbert: prO'clU'Sd';j.!desse 'plPito poderá influir na'

pc1') repor�agem .declarou: I ti a'd ou Tle;rmanencia 0:.."
"N- 01' bsol t n t do .re;r a ...

ao s,_ a U ,a ler: e ,- i Churchill n'D> pôder. Com efeit'J
nada 80bre . a C"01n ocaçao �o. f �·t candidato> conser
C:ube para'. uma assembleIa l3e or e el (} ": ,.

dessa'natureza. Não ChfgOU aolvauOr, Churclull tera nISSO uma

m"u éonhec:mento o mais leve I prova da :!'-:lrça. d? seu pru,:!l�o!.'e
rum:Í' a seu r.�speito. Comen-I trilHe: conco:-dara com elelç,o:s
t?mos a propalada oposiS;ão às; ger�ls, n�: prlma;�:a.: Churcn�ll
r,eivirrdicações dos médICOS e I po�Lra a:úlar a8 eLlçoes por maIS

o general arrematou: I dOIS anos. I

ra impeà'ir a produção, ião neCE!s•• Sãp con.�ideradas filiais, para efei

sária hojt' em di? pura o equilibriu I'
tos do disposta � neste decreto, as

financeh·o. ' ... ca�as comerciais"postos de compras

; e 'd; vendaS ': e estabelecime..'1tos
Reproduzimos, a seguir, trccllof1 industriais de ,:qualquer natureza.

Como é s3bido, uma vez posto em do Decréto 11.0 630: "O GOVl:rl'L''''
., -"'_

vigõr, o Decreto n.o 630, vastas iii. dor do Estado de S.:mta Catarina, (Conclui na 2,� 1>ág1na letra. K)

mas que m:.utêm filiais de com- usando da atribuição que lhe confe·'
_ ..... --.,.i;_:.,_-----------�-�......;--------_:"

pras no interior, terão que encerrar
re o art. 5Z item I da Constituição I

Estadual e, 'considerando a permis- F
· E 1

� ,

,suas atividades, principaimente as

'V
.

'U'çO
"�'

industrias de laticínios que não po-
s;;o contida em o art. 24, paragr'l-' OZ 1a

.

o e �,�derão fazer face li\OS pesados on11::; fo' 4'.0 da Lei Federal 18", de 15

que a,çarr"tarão as exigenci::s de óe Janeiro de 1936; considerando,

\
I

tal de�teto. porém, que at�ndeJ1do o disposto

G d V 1
4<

d' dt no m:t. 20 da Constituição Federal

ra e e oc 1 a eDia 23 do corrente, represen an- ntes do comércio e da indústria <'lu cumpre regulamentar a centraliza- ;,'
todo o Estado. irão incorporados li ;ão da escr�ta fiscal frente ,:o� �1l-1
luôiencia do sr. Secretário da Fa- teresses reclprocos dos rnumcqllOs I

zenda, afim de Exporem a viva e do Estado; considerando qUi: �

\TOZ, os entraves do referido decl'(!.' impõsto deve �er, pago na fonte de;
to que virá, sem duVida, onerar origem; consider;:.ndo o disp�sto i RIO. 18 (Meridional) _ A repor- trar em sua residellcia, deit:ldo, <.1-

em cerca de 59%\ �S' preços dos 111- nos arts: 11 e 42, paragrafo, umco. tagem voltou. ont�m, ao gabinete proximadamente à 1 hora da ma

ticinios, conquanto para o Gove,l'nc' rdO Decreto 7�. d'e 28 de Dezembr.o do chefe do Estado Maior da Ae- ôrugada, ouviu um ruido estranho

10 Estad!:', ou .�ja o fisco, nenhurn de 1936; consld:ra�d?_ outr�s �edl rO!lr.utica brigadeiro Gervasio e que, procurando esclarecer a

resultado prático advirá de um Õt<)., das tendentes a. cOl�lr a evasao �o Dunc�, 'coou;eguindo, então mais origem do mesmo, veriíicou que o

'réto que. estamos certos, foi for- pagamento �o Imposto de Vendas .a1gumas declarações, constantes do mesmo vinha "das alturas", apa·

mUÍado apressadamente por pessor,
e Consignaç�es; _DeCl·cta: :ut. 1.0)

, relatório enviado àquela autoridiade rentando de longa distancia. A

!!ompletamente alheia ao comêrci1,
- A cer:tralizaçao de eSCl'l:a fisc')l pela quinta Ze,ma Aérea, sediada crescentou, ainda, ,que ao procurar

e á inDustrial.
- reg;;r-se·a pelas ,normas de�te.de- ,eu;, Pôrto Alegre, a proposUo do e'cla�ecer a causa e a direção do

ereto; Art. 2.0 - O contrlbumte áparecimcnto, em. cidades gauchas, ruilo, viu um objeto em forma de

que nl"'-ntiver. diversos est�{bel(�t:i- d�s supostos discOS voadores. disco, com luminosid:::de, de cor Em telegrama sUbscrito_ 1'>el0 c,:
oxp�sjção de motivos que apl'<lse�?", mentas, em diferentes locals, 110 I I ambar !lãs �ordas, fazendo '�Yolu' roneI �asto" Rtlbem Reck, � Par

tarão !õi) ilustre titular da Fazenda. t.erritorio do Estad':J, poderá quan· RUIDO' Ei?T:RANl'."HO I ções em velPcidad:a espantosa.

A-I
qu� Acre:; de Cannas, comuruca ao

"te t;' mesmo decréto seja revoga· tos aos livrs fiscais c�ntralizar, .no .? 2.0 .sargeJ;ito .artiíice de mote!" firmou, ta�bem, que ° ruido era comund�nte da Quinta Zona Aérea,
'do, estudando o governo 'medida" o�cl'itório do estabelecnnento p�Jn- rUldo, VIU UITh obJeto em forma de diferente do� de avião e semelhan- que os alunos do Aero Club de

mais compativ:is e de conforrnid1\_ dpal a escrita d;;., filiais § 1.0 - <;laraçõ�s, disSe que, ao se encon- te ao som. que se costuma ouvir Sta. Cruz avistaram no dia 31 de

ie com 0_ interesses dos·'Ocntribuiu '.;......;._;_..........._'"'- � ..l_ ......__,__----'--"- I t b
.

'10 passado cerca
,�

,
_, quando se está próximo de um

í
ou U ro prmm � ..',

como.govêrno,m�des�jampode� LUIRRI' ,O SR. !fifLVINfJ fElll,poste de linha telefonica. �::rc!�:��n�:.r��� i�:::�:oCi���
prodUZir, sem os lmpecilhos e en.

UNI-O NACIONall -

""1 NTTI"'O e em movimento aC�lltuado. DIZ

tr3v�s '1u: constantemente pessoas EXIGENCII OJl a I RUMO DO A� JA �-

iinda o telegrama, .que a sua a1-
men!:'s aVIsadas tentam lançar pa-I

II Tambem. U1U civil, o advogado tura era de aprOXImadamente 2i)
.

r
. I João Luiz 1'<lai11e1'i, de Caxias do mil metros, tom.mdo o objeto a di-

1 RIO 18 (Merid.) - A l'e-

I
aos entendimentos com 0'5 S.ul, colaborando com as· autorida- reção. sudce�te.

( A R G A S ! l)ortag�m voltou ao telefo- remanescentes do getulis- des da Aerollautica, e!,viou ao co·'

D' Et 1" mandante dia Base Aerea de Gl'a- :---......-----------:,
I 11e para O governado! de mo. lSse o sr. e vlno,

vataí uma carta na qual declara

I f O R DPara Joaçaba Pernambuco, a proposit� da
•

que na neite' de 27 de. outubro, às

entrevista do SI': ,-Odilon "Tenho de prossegUIr 21,40 horas aprlilxlllla�3mente,

Braga e a decisão do PSD com minl'...a roupa de mjs· quando se encontrava em compa·· PEÇAS I..EGITIMAS
, r lIhia de sua esposa, dirigindo-se

gaúcho, ambas confrárias sionario e preg�r a paz ate
para sua r�sidencia. tiveram opor-

I
flua 15 de Novembl'o. ''1'3

que QS fatos provem que a tunidade de ver, a grande altura. Ca... do Amertt'.lU1o II.A.

paz não é passiveI. Estou um corpo e�tranho, que, segundo j _

preso a uma tése da necessl-

���$f:?�a;EiOnassis refuta as acusações
;::;eA��er:::t�1�es ;a:a�� fel�Ita�s tp:elo trguerDO neruano"d�sse pressul?osto cOl1stitui� b ' r
rao erro. �alS uma vez a- f i •

firmou: '. I 1 NOVA I0ftQUE. 18 (U. de que seus navios de caça.
"Não te:p.ho intuitos pré- P.I) - O milionário Aristo- à bal�ia; apreendidos pela

concebidós 11em candidatos teles S�rates Onassis re- marhiha peruana, teriam

pré-fabricados". peliu irlIlignado a acusação coil1etido atos de piratarIa.

"
, F3lando� a um reporter , da

,!Ia_IIIIIIIIIIIIIIII.. IIIIIII__lIIIIIa.m..�1United Press, Onassis disse
,

L VA AO C 'que seus barcOs não esta-IIERl\'ms MACEDO S. A., E . ONHECI-, vam dentro do limite de
MENTo' DOS POSSUIDOUES DOS CUPõES DO' '. ,

SHOW MACSTAR, DISTRmUIDOS DURAN'l'E O � duzj4ta� milhas da cost,E
JUBILEU DE OURO DO CINE BUSCH, QUE OS I além i êlisso, acrescen·tou.

MESMOS SERAO SORTEADOS NO DIA 22 DESTE. I ainda qhe estivessem, o Pc

CASO OS VENCEDORES NAO SE APRESENTA.... I
rú são tinha o direito de

REM DENTRO DE OITO (8) DIAS, PARA RECEBE- \ f�bjeções; pois, ne=

REM AS ENCERADEIRAS MACSTAR E ,PREl\IIOS. nhum país ,pode arbitrària-
SERA' LEVADO A EFEITO mI NOVO SORTEIO. 1

mente estender su.as aguas'
terri�oriais até onde muito

·�I!I!!!!I!!!!I!!!.!!!!!!I!!!!!I!!!I!!!!!!!I!!!!!.I!II!!!!I!!II!!!!I!!!I!!-!!!!!I!!!!!l!I_I!I!!!!!!!"J"'!!!!!1!l!!!!!!!!!!!I!!!!I!!!!!!I!#Ii!!!-':� bem' lhe conven'!ta.

Novos detalhes ',sobre o aparecimento dos "Distos V�adoies" 110 R� G.
seus diiexes, parecia mais uma

tampa de panela ou uma bola, dIe

cristal com um diametro aproxi-'
mad;:,�ent� de 14 cnlS. de cor clã-·

ra, que rapidamente desapareceu
t',a5 nUVEns, tomando O rumo do

Oceano Atlantlco.

TELEGRAMA

PSD
PTH

c('m ' prOlongada
salva de palmas pelo plenario
cri�e de prestigio que o atual. pre
test' IDunhailldo, assim, a aguda
sidente naciottal dO' PSD está

rlo-gra.nd�n.se

v�z ni.afts 'aeerrimamente Ol'to
doxo, que 'rtão arriará de ma·

ne!ra., alguma; .a bamdeira. da. re

{CO!!c!t!! � 2.:! YI1g!:!W. letra m
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de Metzker e Fíedler Ltda. sito a Rua 15 de Novem
bro - 1344 - fane 16-89, caixa postal, 736 .- ofe
rece os seguintes negocíos para venda:

VENDE-SE progressista indústria local por pre
ço muito vantajoso, com ramo de negócio rendoso e

de lucro imediato. Possibil idade de desempate do ca

pltal
'

no primeiro ano. Melhores informações com a

INTERMEDL\RIA.
VENDE-SE um armazem de Secos e Molhados,

situado no centro da cidade, com boa freguezia. Fa
cílíta-se uma boa parte do pagamento.

�

. VENDE-SE uma plaina de 4 faces, alemã, para
soalho, foro e tacos em estado de nova, por preço de

�

VENDE-SE
11 lotes de terras, com uma área total de ..... , .

2.303·712 m2., sitos no lugar Alto Ribeirão Encano,
neste distrito, pelo preço de 100 mil cruzeiros. Tratar
com o sr. Henrique Cabral, na Companhia Telefonica

. Catarinense, nesta cidade, ou com os diretores
Companhia em Florianopolís.

t� E G O' ( 10
VENDE-SE ccníortavel casa de material de dois

andares. muito solidamente' construída, há dois anos.

em terreno elevado, de pequenas dimensões e aind�
não murado, compreendendo os seguintes compastí
mentes:

'Pavimento superior: três amplos dormitórios, ba
nheiro completa e modernamente instalado (aquece
dor de água elétrico) e terraço coberto:

Pavimento térreo; sala de estar, sala de jantar,
cozinha (fogão elétrico), lavandaria espaçosa e muito
comodamente instalada e pequena varanda

Situada em recanto dos mais agradáveis desta ci

dade, está completamente livre de enchentes, até mes

mo com o dobro das proporções da última havida há
dias, tendo ainda nestes casos- acesso facil e livre de
água ao bairro da Velha e ruas 7 de Setembro e 15
de Novembro.

Informações com o sr. Onildo, no almoxarifado
da KF.S.C, - Fone 1286.

, Vende-se uma recentemente instalada, com '3
,

i maquinas elétricas de impressão; 1 guilhotina semi -

I
automutica e todos os demais pertences: material to
do novo.

Informacôes na Impressora Aurora Lt da rua Pe-

I
dro 17c .. reira '''''0 � C� ·�xa Postal 10"" I' :a'i'--1.1 ............. ,r1.. cll ........... , /i..l - ta] 1.

"

de OSWALDO SCHWABE
AELOJOARIA . OURIVERSAR!A

auto falante cometa de
12 a 25 polegadas.
Ofertas para auto falan
tes - Caixa Postal 91
Blumenau.

lima gurconete com pra
.fica, tratar na Churras
caria Monte Carlo - Rua
15 de Novembro - 1398.

�j R E ( I S A �.S E

DESENHISTA

no distrito de Ilhota um

terreno com área de ...
600.000 metros quadra
dos, com maquinário e

terreno pronto para ar

rozeira anroximada
ment"! �üó 7ÔO sacos ,ç:a
ranttdoe, .: "?;·;t;Ri

Os interessados pnd<>
rão dirigir-se em Blu
menau com o sr. Alf'
xàndre, 110 lIotd São
José, e t-!i1! Ilhota com o

proprrctárro sr. ,Jo�é' .Ia ..

cínto VIeira,

a

pr iar_Sla, na elite para lutar contra o

Vende-se LIm balcão fri- DO' o.

gorifico marca Síheria I

no valor de 42.000,00 'f-�
por 35.000,00. !

.

apenas com um aHO de A t U G A
us J. OS interessados pu- li 11iHFl sala para
dem Se informa I' no ar�

I j'-mazem Streese, � Rua

'I
fi rua 15

Bom Retiro - 850.
lR2:=i ..

� -\\
COMUNICA(ÃO rA

" '_ PRArA'I ; �J .. l::�

para trabulhos avulsos,
precisa-se neste jornal.

Comunico ao comércio
... 4 .., �

•
i-

a indústr-ia e no povo em
geral de Blumenau, que,
sob hipótese alguma, me
res!"i-'l1':-:abil izareí
quaisquer dividas
possa vir a contra ir 11lÍ
uha filha, ·Edith. Mor
dhorst
Ass, Otto Mordhorst

A.I�ga",se OU Vende-se I
'Uma casa, propría pa- ,r
ra ho�t'l ou grande fa- limina, de alvenaria, com í2 pavimentos, instala.

ções sanitarias comple- Itas- situada em otimo
"ponto da praia de Piça
raso Vende-de lotes bem
situados na mesma praia
Informações eom o sr.

Xavier nesta redação.

V�nd.t} se um carro dê

p�sseio tipo antigo, -em
otimo estado .de conser-
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OEUTSCHE S PAlIl i
K UR Z'E

AR 15 NOVEMBER PASSAGIERFLUEGE UEBElt
" ... ".' �,'�
DEN NQRDPOL

....

��_:�. ""'·':i.i�f'�
FRANKFURT, 18 (UP) .::._ Di� ersta regelnzaes

sige Passagíerverbíndung ueber den Nórdpol war am
15. November von der skandinavischen Luftverkehrs
gesellsehaft SAS aufgenommen. An diesem Tag wer
den gleichzeítíg in Kopenhagen jillçl ..

in Los .t\ngeles
zwei Maschinen aufsteigen. Dureh díe Verbindung
ueber dem PaI werden.die Flugstrecke 'Vou'E:6penha'"
gen nach Los Angeles um 2000.Kilometer und die
Flugzeit um 6 auf etwa 26 Stunden verkuerzt· Die
westdeutschen Flughaefen sind an die neue Linie an

geschlossen, Die Route fuehrt von Kopenhagen ueber
den ameríkaníschen Stuetzpunkt Blús West 8 auf
Groenland und Winnipeg <Kanada) nachLos Angeles
mít eínem Flugpreís fuer die einfache Strecse von

590 Dollar.
_.
__ ....:.-

TAUSENDE VON MENSCIiEN IN DER PROVINZ
i--Y'

SALERMO OBDACHLOS
"':-c- -�.. ..� .�l "�Ii ,�t

Grosse . Hilfsaktien im Gange.

S.A-.LERMO, .18 (UP) _ Die Zahl der Todesopfer
die díe grasse, Unwetter- und Eínstuerkatastrophg in
der Stadt und in' der Provínz Salenno forderte, wurde
offízietl von deli zustaendigen 'Behoerdeli mít 229 be
kanntgegeben.

Díese Zahl wird aber wahrscheinlích noch um

stwa dreisig erhoeht werden, wozu dann noch ueber
zvve'i'huridert Vermísste kommen. Annaehernd 6000
Personen sind obdachlos geworden, Die italienísche
Regierung besehloss grosszuegige Hilfsmassnahmen
um die '110m Sehícksal so sehwer heimgesuchte Pro
vinz ZU,unterstuetzen. Papst Pius stiftete persoenlich
zehn Millionen Lire. Der Erzbischof von New York,
Kardi:í1al Francis Spellman, besuchte am gestrigen
Sonntag das Katastrophengebiet.

�:.;rEIZEN AUS D E R USA

"

RIO, 18 (Meridional) - Im Itamaratí sind die
Verhul1d1ungen in einem fortgeschrittenen Stadium,
durch die Brasilien eine gros!?e ParHe amerikanischen
WeiZel) erwerben und mit Cruzeiros bezahlen will. Es
handeh sich hier um ein Geschaeft aehnlich dem,
was

..\schQn vOr einiger Zeit mit dem Tausch Weizen
gegen brasilianische Erze durchgefuehrt wurde. Aueh
in vorliegenden Fane hai;,zlelt es sich fuer Brasilien
dar1.1m, die kostbaren Devisen zu sparen und sozusa

gen uuf dem Tauschhande1swege iIi den Besitzt des
dringend benoetigten Weizens zu kommen.

_._-_

RETTENDER REGEN

f' TÉNERIFFA, 18 (UP) - Gewaltige Regengues
.

se ueber den Kanarischen In5e1n fuehrten zu Ueber�
schwemrilUngell. Die telef.ollischen Verbindungen sind
tei1weise unterbrochen. Viele Millionen Heuschrecken
die seit einer Woche den Pflanzungen ftjlf der lnsel
riesigen Schaden zufuegten, ertranken.

G U T E N A P P E T I·T

__."_...
.

:
. -

K A E S E T R U E F F EL

�ikant. abgeschmeckter Quark, Pumpernickel-
k;ruemel· 1 Eigelb.

.

•

Den Quark zwischen zwei feuchten Butterste
chern zu runden Kugeln formen, init Eigelb bestrei
chen ':unÇl' in Pumpernickelkrue.mel waelzen.

. HUMOR
VORSOGLICH '_ '''Tantchen, isst du .

gern
Bonbons ?'� � HGewiss mein Kind".

;_:__ "Na, weisst du, dann \Verde ich meine Due
te, die ich gestern geschehkt bekam, doch Ileber Dn
kel Fritz zum Aufbewahren geben".
--�--

"Ich vedtehe nicht. Mama>7 sagt die jungver..
heiratete Fra:ü, "was du .gegen Adalbert hast. Er hat
doch gestem ·sogar Klavier gespielt, als du bei uns
warst." "'-<- HGewisS; hat er das". sagte dia Schwieger.
mutter, "deu 'Tr'auermai'sch, als ich karo, unâ die

JubelouveHueré; 'aIs ich gingH•

'Apoia o Brasil a cri« �
. Disposto também O� EE.UU. a P1r�I�1
SANTIAGO DO cHli.E, as de um Banco Inte;oomerica;:tO>, � ]'�flmst

(UP) _ Sete paises. m,anifesta.� Ioom �s fundos d�s países la't:no tenores rev

ram que apoiarool a moção chi�. aemricanos deposltados em rns

lena que sera 3Jpi'esantada. à �iltuiçõe\S bruncarias � que
p

!5�

Ccm:erencia. Eca.nomica 'dI(] Rio ruam�3.600.000.000 de doláces em

de, Jan�iro pára :estabe'!ecimento IpiUro e papel mOc_d_a_. _.;. ...

:'

"-. ,...

Colares
• brOChes, etc.

...
'\, .

NOVA CONCEPÇÃO DOS "DISCOS VOADORES"

Materiais Adventoavisos Do
JORNALISTA PORTUGUES INTERPRETA O APAREClMEN TO DESSES ESTRANHOS OBJETOS A' LUZ DA DOUTRINA
DOS lUAHATMAS OU HOMENS DA NEVE .rie de reportagens qUe te- do Espírito; como precorii-

'i _ mós publicado diariamente. za o Agni Yoga.RIO, 16 (Mer.id.) _ Têm me proporçoes alarmantes.
Hoje, um jovem escritor Bolas de Fogo "":_ .

(;5 cientistas de todo o mun- Na In?laterra,. como e� português, portador de inú- _ Para diversos ciel1'tis-
do procurado uma explica- �osso pa�ls' autoridades mI-I me�os títulos, f!/s,ltre os tas. - contínua c sr, �aul�ã? para.o fen�;n_no. dos 11ares tem se extern.a�o i quais o de autor de um en- Fontes -- entre os ,qual� o
dISCOS voadores", pois _a "obre estudos procedld s i saio sobre a filosofia índia- dr. Lao-Tsín, .homem de m·

f�equencla co;n que sao nesse campo,. �onforme p�-; na e que passou grande contestavel,idoneidade mo
VlStos ou assll1alado.s assu· ,deremos verIflcar pela se-,

parte de sua existencia de.., ral e intelectual, este feno-

Q-u-e-b--ra 'O"0"'-0-, -C-ao"'e--c-a; l,:�a;�.s�r:;;��Of��t!���; �:��i:S��V����\ e�:,.·i:OX�:=. I fez aeclaraçoes curIosas, co· los JV[ahatmas, para tornar
. . mo a interpretação desse

I 'possivel
o advento do Sham

: .fenomenc. à luz dos ensina- (ConcluI Da. 2.a PàgJDIl_letra Vi

I roentos budistas, e do o-

I cultismo. I
l Explicação metafísica

l- Não pretendo de ma-

neira alguma - iniciou o

'j sr. Raul Fontes, - descar
tar a possibilidade de serJ
mos visitados por habitan
tes de outros planeta.s. Gos-
taria, entretanto, de frizar
que sob o ponto de vista
budístico e ocultó, existe
uma explicação plausiveI
para Q'fato: há mesmo uma

doutl'inabem iundamenta-

,d.a." e que.
se perde .na 110it,e,'Idos tempos. E' a doutrina

de Shambala.

Esta" concepção
timamente ligada .aos 'Ma�
hatmas ou Homens da Ne�
ve..A interpretação oculta
desses fe/tiômeno:s nos en�

sina que eles são sinais prec
cussores do término da a

tual humanidade _:_ de E:a
li Yuga - e da advento âe

Shambala1 'O Reino. da LUZI

,q

HORIZONTAIS: 1 - O mes. mais, pr,:prio
mo que agora; indig,enas bIll.
sileiros; 2 ._ Palavra que na

giria significa' qualquer obje. VERTICAIS: TenebrosO' ,
to; presentemente. 3 _ Pági. (p1.); tipo de carne de l::lOi� 2
na tipografica; conc-ede. 4 _ - A' viva voz; te.llia. 3 ......:... E.

:Erguer. 5 _ Genitoia (pala_ .

\Tocar. 4.......c Agrupa. 5 - Pós.
. vra c!'Irinhosa). ..6 _ Louva_ I>uidór. 6 - Espade de .saia
Cão (p1.). 7 - Branqueam-en- branca usad-q_ pelas mulheres
to da roupa; do verbo urdir. (p1.�� 7 - MOVeI .a con�ira
8 - 'Alegria (interjeiçãO); de- lateralmente. 8 - Molusco do

6értQ africano. 9 - Simples; Brasil; patio da igr-ej;a. 9
determinado periodQ nos ani. fugir; badalas.
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vestis';;i_.
'll1oféna- '

III

Jm inesperadiimenfe.
,'REfIei

-J'=:,NTES PESSOA IS
NA '

.'iU liJ! (ATARINENlE DE
Ut�A ORGANII.ACÃO

, .

SEGUROS GERAIS
,

,

, ','" .,,'

A SEU, SERVi<O
,

dfDICAMENTOS INDICADOS P E l o

:W I T T R o C K
NO TRATAMENTO DAS CRIANÇAS

Nome�� Dôses e modo de (loUtar

�no 1 a 5 anos' 5 a 10 anos Adultos
�����=-��=-��,�----�=-������--��=--==.. =-=.�-���==

fERRD
!RSYlOSE,
.. Schmilz 1

:.l!rJ""-ep.!ldenh" !!._� t"l'lheres f.J.,,, .2 colhnrcs de !, colheres cip 2 eorheres d:t-·
tis 'I:, aucnuu. faHa de

-

upt-·lHc. fl:,arlu·. id urn el!-ú pur sobremesa V:".J' sopa por dia,
rcrnl, ('IJIlvnle��cclJ('a5, edfé 1)01' dia,
r-Lc.. dia.

,"Ohtttllnldol' ,.JU fita.' C ...ti�
,

D A II ,!

U'AMADAS CASJM�8
"MOaIS'"

�rca Fabril d� melhor

e3udmira do BramI
:t: -

Línhos e avíamentea
9an AJ1aiatew

-x
RuJo XV. IMO - ex. P02W, IH

,BLUMENAU

CODYIOSE
S h'"rc mhl

túH'!-!��trH uh' (?;pPJ'i�
xarupe :1 lil�llt��dl) (,f>�HI muito �{ CUHH:':rl�S

(11' -lHi<Jt{un'I{I· �;-�'f.J 11U ttuHh;lIc ii.
ro{1 -iun , '{' ":'1:. r:oqlll�Il,1cire. as t'all� por rliu ,

:� ('tllhere::: dn:� coüures 'de 3 colhC1't:!.:.
·�{)b ...ctnesa por

l'ha lJor din.
.

d ia,
-�

f'cpa pur

;�HtaITns.

(!'too
BARI

r f'Hikado
c" clIlpregadq

ba�te de c .)ll I c:« i to s,cgu 1'0 IH�

f Llt.!n:if_"ãu. I�O;::. C:J,SOS de .:.:!{. _��ulêl'j cm

l!�dcl(} rle:)c�h;i[ic'af'ão, nas u.nu colher dà-

hernonU,::t!.." llas o:;:... �?l:';; �..H.;ucan"!\1.i-!.�
tcoJlf,1ia�. na di;lthc.::ic p�ir d ia ,

,exudati"" c' ncuropa-I '

. til-a. . J

!!f_l <J;otas. 2 vc-

]'ur rlia,

I '2 cnlhcr de l eulhe r de

z..s por dia,

\ rd��BJ

:.! c:J1heres

VERMITEX

,
'

! A��;:ii) pronta c' scgu-
A hi.�:::8" de oTe!) de ra contra tnrJo, ns

ehznop?di[\p Cad a

':O"I·lç�'!ncs.
Cc-nsid.:!racin

'lh{.'r .te chá contem o especifico da ':.'(.:.1"-

t cuia- rnrrrcsc ,

rifa

.

sc(·"th;�J n' .. i I_

.. _'nft!;!I.· p�l'fl!r7!:r'rL� i f'.:)!nllu-: n;-o.;"!latl._:· t',l�
,

;",�:::, f"'���'l::';:;;:;:r�;; I ;; ;';.::::" ;t";'I�;;�:�!�;';'r,:,'::'1
di. nI_lTeurio, acido 1 ..:[.rn!1� eL'''��'UI'�l�, ctc., "

'!I h�,I'Í<'o, 'Il:::>r ti: errxo- I Iire,

����--�------��--------�--------��--------�----.--------����.��----�-------

PRODERMA

,IEXllAN
lill",,\('nlc \}Cdu.

:
íll ..tl�l) a ha·ç �Ú: ta.l-

:1ehlo burien,
uH'"

'N<.c; cri;�II{;-,,\.·-,· ��p-liC':;.r devt.L
[ralr:Il,

I_m--t -

1-: .. 1 I t1 tu::;::" !ir f'

: p.:'�I·�l' flor rfitL
,1p·IH:ar rflIÜfi.{:::;
!�.1Z(lJ.' H bnrh:l

.

rr f A R i K' H A
A MELHOR PARA ENGORDAR E

E' o ALl.WI'm;'l'l'O InEAt PAltA DOENTES ]o; (JONVAl...ESéENTli:S Dl!: 'rODAS, AS !DilDES PELO suu
-

ALTO VALOR l'UJTRl'IlVO E FACiL .DIGESTAO.
",

NOTA: r;w virude .des ótimos resultados obtidos. IFI análise da
trifiva Wittróck", feita .: -nu laboratório da Máríllha. S; Elxcia.
mandou adotá-la nos Hospitais e Navios. Ordem pu-
blicada no Diário Ofíciál' de"13 de' Abril de lQ46.

Distribuidores: A R A U j O f R E' I TAS '&
Consl3lhoim Sflrtliv[). 41 -: 4t�A ·�J�JéfonB; 43�0334

"Farinha Nu.
n Ministro "

Ruo

Ir. I ii.l!. ,_' •

Rio de lt:úlBiro

A VENDA NAS DROGARIAf E fARMAtIAl'
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< f,

m pI a E Tota I II N

I taça o
uumeíra a segunda cOloca-l� pOr reabiUtaçãc' espei'1l1"-';J

um . Guarani sequioso um. aju,ste de> .contas. �

.

para.

cumpri

Especializada em serviç�s,de niq�elagem e cro

magem de peças até 1 metro . de comprimento, com
cobreacão antecipada - Aceita servíco em �rande es
cala, para indústrias - Execução rápida - Sollcitell1
inínrmãeôes.

Rui Barão do Rio Branéo, 301 - Caixa 'Postal, 16
Fone, 229 - BRUSQUE

�
.

.
, rem desempenho. à alturir de

míso contra o Tupi é oportunida,: Suas reais iJOssibilidades. Vem ,r

uma completa BlúUlena�.' bem preparado, o Til
comandados de, pi decW,ido, a swstentar- de qual-

_. . ._ _ _ _ ��;�..��iit.:r.��t��02��i��;����<};�r.���!��������������i�i�j�....,�

a
:� A T E N ( Ã o

�,

;;

1\ :iA FABRICA DE PRODUTOS 'QUIMICOS "B I H'A R"�i
.� De ANTAL KOLONITS - S. P.aulo ��
. ��

e�·o· 'O'alo
I :� Chama todas as Indústrias e Oficinas Mecânicas catarinen.ii
�:ses à Atenção a Sensacional descoberta nos .úírímos teIÍlpos:�

. , �CONTRA FERRUGEM.
.'. � .

��;
IDI Vasto Verde I:i i) Porque raspar a f-errugem do ferro use �
Ui iii ; :. ANTI-FERRUGEM "BIHAR" � ��

. '.�
l'e.' na tatua de cla',Ssificaçõe,,; é. ',i Limpa e conserva') ferro' contra ferrugem ��5

I � .�
fi. seguinte: :� 2) Vai construir Casa na Praia? li

tambem 1.0- Clube Atlético Carlos RL":� proteja o ferro contra ferrugem, usando �j
ca temer, expecímentando em de favorito absoluto .!w qUe se naux, com 3 pontos per-ides i,� ANTI.FERRUGE1U "BIRAR" �
consequencía, ilj amargor de uma refere ú conquista do titulo. e.o Palmeiras Esporte Clube é I �� 3) Sabeis quanto custa um Locomovei ? �
de-rótai 'que não estava Incluída Vencendo com surpreendente Clube. Atrêtíco Tupi,

�

C"Jl11 8 -- �� Não deixe o 111e5mo enferrujar, use ainda hoje �
nos caIculca feitos por seus a- facj.il�dade o Guarani. nos pro-- 3,Q Socif:;dade eRcreativa Espor I� ANTI-FERRUGEM "BIHAR" t�
(lépúót> em torDl:r do _�.r.ov�vê:J prãO'il' dominíos do, bug're man- Uva União, com 10 - 4.0 Clube � porque combate por completo a ferrugem eD
iLesfecho d� elassíco brusquense . teve,-Se' o Palmeiras na vice-lide Elsporttvo Palsandu, com 11 ��

ó conserva o Locomovel. '�
(:Iaiu finallnente' .; ultimo ínwe- rança, ao lado do 'l'upi ao' passo 15.0 Sociedade Déspoctíva va'3� 1 R 4) gabeis quanto custa um AutomoveI? '.�
to do campeonat�, _sem perde: que O' União de' .�olga I!lD' domin-, Verde e Guarani Futébol Clube.1:� Não �spere. �ue seu ,valioso Carro ?n�erruje,n
no entanto! a eondíção' de ponteí j51,} que Pa�sou '. fiCOU ond� se eu

\
com 13 _ 6.'(l' Grelmio Esportivo

I �
use ainda hOJe o valioso Produto QUllnICO ,�

pontos éontrava, Isto e 110 terceiro pos-j Olímpíco, com 14 peritos per'di- �: ANTI.FERRUGEM "BmAR" . �
to. 'd'.)B. �� porque combate a ferrugem e conserva o Carro-fi

"
�,

I
O Paisandu está isorado, ugora

•
.

I ti AVISAMOS .à distinta freguezía; que já encontra-se 'ãj

I
'.. no quarto lugar, enquanto Gua , �� venda o vatíoso produto ANTI FE;RRU:GEM BIHAR, no�

" De81,S rant e :vasDJJ V,erlde, bat�os ,de f O R D
.........

, :?�e�cadO das �Tintas Petersen & Cia. �tda.; à Rua 15 de��
:' forma mapelavel aproXímal'alll-- .� Novembro, 1376.80 - BLUl\lENAU••• ' •.• i�

se perâgosamentc do. "Iaterninha" � Representante exclusivo, para Sta. Catarina: ��
PEÇAS LEGITI:\lAS • . . .,

absoluto, que contínua sendo o .:� .
Representações Reunida! West Ltda. ��

Olímpico. Casa do Americano S.A. !:� Caixa Postal, 599 - Rua Sao Paulo, 2922
•

.��
A situa<'_,.ã.o .dos oito competido

Rua 15 de N9vembro. 473
.

t!....�.��...��Z'��;�ii�����.�;,;�!�;���������������������,��,,��1:

4IIIIilIt

ao

sua lavadeira

IX
.está

...

a sua espera em nossa

Venha admirá-la em pleno trabalho.

Venha conhecer em a!;ão as caracte

rísticas que fizeram da BENDIX

Economat a lavadeira automática

mais vendida no mundo!

Só BENDJX Economot
lhe proporciona estas vantogen5:

1 � automàticamente, enche-se de águo,
no seu nível certo e temperatura ade

quada, quente e fria.

2 - ClutomàticClmente, pela sua ação
agitadora, lavo suavemente sem prejudi.
cor os tecidos.

3 - automàticamente, esvosio-se paro

enxaguar, sempre em água limpa, uma

ou duas vêzes, à sua vontcde,

4 � automàticame,nte, antes de cada re

novação de água, extrai a água da roupa,

pelo novo e patenteado processo a vácuo.

flexfvel de Metexaloy
Patente exclusiva da BENDIX, garanlid",
por 5 anos - qua, em suaves movimentos

a vácuo, tira a água da roupa, depois de

enxagullda, sem amllrrotllr, lem quebrar
botões, envolvend o suavemente o tecido,
num processo que élimina ri prejudicIal.
antiquado "'rÕJoU•

J"s� jO
na. (r$ 1.148r50

mensais

•••• mais &5tas vantagens: á BENDIX

Econcmaf não necessifa fixação ao. solo

nem instalação especial. T(abalha com

qualquer pressão de água e basta ligá-Ia
em qualquer torneira, poro que fUIIdon5

com tóda o eficiéncia.

DUl\I:E/§'!'1Ci-'\_
!l'o:wr: 1:: E j3

:r,,'!:EC1>..N1CA

.

It' ,l-:>ltUYljc
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s. D.
o movimllnto iniciado ha tempos

. munícipaís não encaram o assuru.i . governo EstaduzI, acabará sendoe. encabeçado pela Associação

Mê-l
com O mesmo car:::ter de urgência. desviado para a Pref�itura de BIudica do Vale do Itajaí, visando a Quedam-se silenciosos, deixando t:. menau, como já atuahnente aconconstrução de .jam Hospital pará questão para que outros a resot tece com o Hospital "Santo Anto'l'uberculosos. destinado à concen, varn, ecmo se dita ernprêsa não lhes nic", que reune, entre seus doentestração e tratamento das pessoas a- dissesse respeito. 50% proveni:ntes de outras comu�tacadas mela peste branca, ao con. Pelo que 'se depreendo, o encargo, nas, quando é uma ôbra puramentrário de recrudescer, parece, vai que no caso. é rnaís da alçada C:{) te rnuníctp.it cujo fim é, exclusí-'resvalando para o esquecímento. vamente, par� atender a populaçãoEssa projetada casa de saúde, se-
B A�DElnA 1f'.lOCARA' A blumenaucnse.

gunão o discutido na ocaslâo. TC- l!MII I{ K Lógico que o coração bondoso deeebería, de acôrdo com suas possi, nossa gente não poderia recusar,btlídades, doentes provenientes d'l FARDA PELO MACACÃO como não recusa, a humanitária a-fedas- as cIdades do Vale, ou me ,

tenção aos enfermos pro"",dentesIhor: das cidades cujos governos de outr- s municipics e " prove, es-votassem verbas de ·,1liXilio para <J, RIO, 18 (Mer-Id . ) - ° "Diá- ta na ?o1ta percentage1ri acima ci-construção e manutenção do Idea- rio da .Tustiça" devera publicar tada quo se observa no "Santo An-lizaclo estabelcoímento. amanhã '0 accrdão da terceira tania".
Esse problema, nas formas acl. Gamara Cl'iminal qUe rattõícou

ma e se adotadas, sería solucionado a condenação do tenente B8Jn
satírratôrramente, com vantagens dúra Ia quinze anos de reclusão.
para tt-do o >!.2II> Ô;J Itajaí. Isso en- Tão logo seja o acor'dão publica
tretanto, não accntecc.

'

i do o tenente Bandeira. perderá
Com exceção do governo.Daeke, i seus galões e serã ;I:emovido da local, que dur-ante sua estada no

que tem dísneridido os melhores es.,
. base aérea de Santa Cruz paraforço; para -levar a termo esse em- a Pi'nite,nciaria: trocando, s

prcendimelüo, 'os outros governos sim, a farda pelo macacão.

Rio, entrou em contáto com autori
dades do serviço nacional de Tu
berculose, objetivando acelerar a

construção do E>spital. Soubemos,
ainda, que o S.N.T. destinoU uma

verba de 2 milhões e 600 mil cru

zeiros, para a construção do No_
socôrnío ímpt.rtancíc aliás, consi

derável, porém não'suficiente pa-:
ra a execução d� óbra.
Seria o caso de se pronunciarem

os governos municipais seuíados no

Vale do Itajaí, cujUf' populações
tambcm irão se ?lenefieiar com a

iniciativa.
Per outro ladO sabe-se também

Natalio Clariudo, qU2 ha

I· os clementes da nossa Re- que::: Prefeitura' de Blumenau, já
tempos, em cornpanhía de Jo_ &4JnaI, entretanto, delrgen- I consul�ou a firma Bromberg S1A.,
sé Passos e Niltcn Claríndo- clando com ínteltgêncía, con_

J
com cêde em Porto Alegre. quanto

roubou à mão armada um ci, sr gu'ram sustar seu "vôo de à venda de .um,,: área d=: �e,:, t:,r.dndão nesta cídade do qual ] l'b t -" d
.

d cenas, localizados nas =.edtaçoes;;.
• • .� < C<.', •

' _1 er açélo., recon UZln O-O
surrrpiaram considerável lIn- ao presídio. (Conclui na. 2.a pagina. letra 1,)
pcrtãncía em dinheiro e um

relógÍQ .e que, postertormente
fôra julgado e condenado a

cumprir pena de reclusão na

penitenciáJria do W;stad'd, ha
cêrca de quatro dias conse,

gúÍu E vadír-se da Oadcia local,
sendo, porém; ontem recaptu
rado pelo praça David e, no
vamente, trancafiado, no xa

drez.
Segundo informações cOlhi_

da.s na Regional de Polícia, .)

meliante seguirá hoje, devida;
mente escoltado, para a Peni,
tencíária, onde cumprirá a pe
na que lhe foi imposta pela
justiça.

lia c'oias estivemos em contáto
com o prefeito liercilio Deeke, ao

qual inquirimos sõbre o assun
to.
Disse 'fies o Chefe do Executivo

Récanlurado o Evadido
Da Cadeia Publica Local
Seguirá, hoje para a Penitenciaria

"Qualquer delíberaçãe to.
mada agora é precipitação- um
erro gráve. 'Não é pc ssível que
se l!�nc-e em debate a sucessão
pnesídencíal -exéluíndo por €_
xemplo, São Pculo, E a isto

)'4:5 últimos dias regiS'Ta_ dio, I�xiste um muro de mais

1 fian!;ll exagerada
ram-se evasões de presos da de dois metros de altura, cuja dandcvlhas ampla liberdad2.
Cadeia Pública desta cidade, I escalada seda um tanto difl.; Cumpre ao De1egad.:l- negio_
sem que o 1"eporb:r poãicial ctl, devido a rede de arame nal de Polícia exigir maior I

tivesse qualquer conhecimeo .. I farpado scbre o .muro, Prati, rigor na vlg-lancta dos detl!ll-'1l'II-------..----...4I!I
to Dor parte do t:tukr rh camente, não se póde certce- tos, muitos dos quai's, são cri-

Ainda de acôrdo com o qU-2 DRP. I b r que uml3,. :fuga de presos mins,sos que, quando soltos,
apurámos, Clarind,;), na oca- I possa ser feita sem que a põem ·�m, perigo .a ,segm •.:mça
Sião da fUgtl, Encontrava-se fó- E' de es::car:har que Os de- guarda eLe vigilancia obserVE da pc·pulação, tanto: mais que
ra do cubícul,ú, i!,so porqu·" t.8ntos daquele pnsídio en- qualqu:r tenta'iva. Ao que ultimam.,nte os crimes de as
!lofre de tuberculose pulmo- contr·:m grandes facilidades estamGs informados, :OS pre�- salto e roubos nésta cidade
nar. Aproveitando, assim, a re- na.� suas façanhas, llmpreen- sos, no perbdo da tardü, süa. são muito .comuns.
�"� ���� Q� The d� �afupHmErem�rn��s��s���o.�r �pmti _�__� ��__�_� ��-�_-�--�-----�-�
vam os manten.',)dor.as da ór- dos pelos guardas vigilnnte5, haTl s. sendo êss<� !} único meio
dem em consideração ao S{!U quando é sabido que a D,:va -çara 9.ue � evasao se c0D:Su
precário es�ado de saúde, C1.l- Cad�ia Pública cfer.ece tQd"\s mf. FlC� aI ccmproyada.a lm_
rindo iludiu a guarda. dand01 as garantia" de s.:õgurança. -- prudenCla ,e a negh�encla dos
à'oS de "vila Díogo".

•

Cont:;r1ll7ndo o pateo do pre::ü: guard�s <'m depositar C:011-

Negligencia ou imprudenci3 na

vigí Ienc ia da c ii de j B P Ú b 1 ic a
Estão se s ucedeodo evasões naquele' presidio

PEÇA.S LE�ITIMAS
Casa do Americano 8,A.
Rua 15 de Novembro, \173

,
,

[Sensacionais revelações de oficiais
da f sôbre 'os «discos voadores))

o chefe de �stado Maior' da Aeronaulica djyulga o relatório do cozynel H a r d·m a n
RIO, 13 (Meridional) - Na en- Depois dessas ligeiras observa- da casa dos 40 mil pés. Cerca da isso foi observado aO mesmo tempo

trevista que eOnCecf.8U à imprens:l I ções o brigadeiro Duncan passou a 30 minut03 dep:is, na perta do pré·'. ,
o brigadeiro Ge!'\Tllsio Duncan, ehe i ler cinco. dos cllazes,eis depoimen- dia do comando, avistei-o. nova-
ie do Estado lV::aior da Aeronauti_ tos que integram O' relatório pre- IlILente, moV'endo'·lle\ \em �atldel
ca confirmou p n:lic;,;rio do "DifJ' parado pela coronel Rardman, '.11". velocidade. Por não saber a altura,rio da NaiL." sobre o relatório 011- CItada Ba<� Aérea, não posso avaliar a "Tlol' desta ve-
vindo ao Ria pelo brigadeiro Altah' DEPOnVIENTO DO ·MAJOR lccidade. Mas era muito maior êo
Rosany, do Comand·) da 5.a Zona I l\'IAGALfLiES MOTA que qualquer deslocame'nto que já
Aérea, às 'IIV!S. aut0r'C::ldes da F. () primeiro depoimento lido foi hO\lvesse visto ant:riormente. Co- scrv.adcra. Isto foi verificado pelo
A. E., a re;nelto do e,tranho ie .• I) do :najor Magalhães Mota: _

hriu um .arco d'" cirCUlO de 60 I tenente Ernani Ferraz de Almeida,
nõnlcllo ohsel"'va:"�o hr.5 últirnos dit:is I "Ontenl. 24. de outubro, fui chalna.. graus no céu, em cerc.;t de 7 a 10. em comunic.ação pessoal da Forga
de outuoro 1'01.: oHcüqidade d'::\J gel�' primeiro tenente aviador segu?d?ô. Inicia e para o movimen·" Aérea. A�ericana, Pela n�tidez: comBase Aérea rle (x";l'''''''( i I::<'nani Ferraz de Almeida, ao oh- to rapldamente. Observando com que VI, nao posso ter dÚVIdas quan-

DECEPCIO;\ThNT" servar um Objeto ""üanho que pai- binóculo, por vclta das 16 horas, to a dizer que é U pl'Ímeira vez
;\la rápida }1al.:st.-:a ('ue lnun;ovt? rava acimtl da Base. Re::Jmcnt� vi pUde ver nitidament� sua fo�ma que vi� objeto semelh.?�nte e que

CCr.:l a repcrtllll;em :\ �se· o b!,i<,:,.

l
ti olho nú um obj.;ot� arredonW:d') arredondada, não havendo possi- nada· de parecido existe, de meu

i'.:.!.ro Duncan (;l'� t,lI :0': as suas Ó� cór p;ateada fúr,ca. cercado d� I bilidade de ser- confundido com conhecimento, em fabricação no
<it'l'kr"çócs ""<:·ClP d,'cepcionan;es um halo. Julgo qua S\la altura era qualquer corpo celeste conhecido. momento".
parõi' os qu� I'.'·,E I �._. Hil novhl�", I Junto comigo pelo menos os

. se-· DO CAP. PEDRO' R. NETO
semacionais "o·re ,., . di5COS� ,,,.is guint=s ofici:::i5 testemunharam <) Ydo em seguida" o depoimento
q 'e o relatórl) "'�·l t!e conclHi('n- fenômeno: -- prim1eiro tenerrte do capitão Pedro Richard Neto:
te cC'ntinhil. n,'lC.t.l'J'l. l:penilS, «3 Brito e capitão aviador Carlos! "Comunico-vos, para os l'IJevidos
t,',;",rvaçõcs :','lUS pf1a oficialida-

C li C H EA S
Guimarães. Além dessas pessoas I fins, que, na noite de 24 de outu-

de. Aliás, Q �'dos5ier" constava d.e \ vãrics Sa.l"gentos� praças e Civis,-i bro de -54. aproximadamente às
16 relatórios de ofic.<,is d'aqueb ·1·

dos quais me recordo do terceiro 20,40 horas nas proximidades d,)
Base Aé,ea. "argento Paulo Gonçalves. Tudo (ConclUi na �.a pag: Letra A)
- Não tenho, n:tC�,!i1l? -- acres··

I '

c('ntou o chefe do E. T',1. da A"ro- .

Grandlllloso· ba·�le d.o
..Jl,·"tica -- uma oniniJo formaria

* Desenhos sirriples:N;1à - ten"h;- dadô;i para fazer urna

.idéia $cgura sobre o estl'anho fc- 'I< Desenhos ,para im-

;���lello observado �m Pôrto !.k·
preslSão em cores

.M a.' r "a, b a'
I

C"·I, u bNÃO· ACREpITà :"EM -
,

DESACREDITA
'" Etiquetas metálicas,

Um· reporteX' niãagou se J i:";- para máqufuas, mo�
ga(1< iro acreditava 'la origem fi "�o tores e móveis, em
ti..a;·-terrena dos '"di�!;o<:1' o-

-- Não acredito .- foi a pronta
l'Qsposta do cHefe do Estado Ma""
drr Aeronautica - "ni' ctanto, '1.;"

p.-,tSO .afirmar ou elesa'.!l editar rm

c;.l�ência dos engen.l0'3 vistos p"r

r2�:30aS idoneas. �<\1ia,;, r, r-elatód��
qlll' agora coio\1 dundn cGuheeunc;l·
i') oCr público- é o pr i:lleiro dQm.!

'plentc oÍÍci::l ql��.!-;J A�ra-l1;1Ui' ''''l

tem Gobre o a;,ist.altn. T�.rrt:,bc-�!l

proveIto a. oJ,1ortunid:<de paJ:3. tle:'_

. llwntil' haja determinada ação GCl:!
.

caçM ·da FAl3 contf"\ esses fiMn\

lili�s engenhos,

CONJ}'ECC1NAM�SE
NAS OFICH>1AS DES=
TE JORNAL

o Marabá Ctu.O fará rea- te 1)$ seus associados
! Usar no próximo sábado i':mhem ,�S' a."f;ocíado� do T.
! nos salões do Te.�tro Carlos Carlos Gomes, para a qual fo
i Gomes, um animado baile a.... ram todos convidados.
i brilhantado pelo' "Quinteto As mesas estão .sendu re.
Ca'arinense", com. iuício às sél'vadas p�lo 7elador do Tea�
22 hOra·s. tro, - diariamente, com grande
Está pois, sendo' ...guardadt 1 rrocura.

com vivo intereSS2 pela so-

fI
dedade esta grande noite d':;ll- Está pois, o. Mli1J;1lbá Club
r;ante, que terá lugar no pró. empenhado -em prqlOrciOnaj'
ximo dia 20, corn a qual

pre_l
aos Seus aSSociados um b!'i�

,tende o Marabá Club- o du. lhante baile sábad;,) proximo,
: be da· mocid'ad� bluD1ênaU!en� para o qual cOnta com o' com-

_____1'.11 .'1111 se, recepcionar (!cndigr...amen.. ,parecimento: de seus sócios.

* Placas metálicas paM
ra poxtas, escritó
rios e consultórios,
em. cores.

cores
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