
Medeirosl
PARTE .de minha vid,J.

dei
diziam-me qUe ele era o "P'l_

adolescente- fçi !E!nVlenenada pa Verde", chefe positivista
contra o sr. Borges de Medei., in:mígo numero 1 de Deus.
ros. cujo nome a nação cerca Ao começar .a minha ear

hoje de veneração e resp,eito. reira dI' jOrnal; desp'ejei-ID2
Apontavam.me o grande i cunt::a ele: Ataqueí;o de rijo

homem coroo um dos males I e com o impeío arrasador dos
I da -republica e no Semínárío vínt- ancs. . t;

ASf.ll\[ quando, cumprffid<'

UT;<E'NCA-O DA ��:}��������:g�i�;���r�
. c coração bateu forte. Tem,!8

-

-

a lJr·2sença Iendaria do "ini_
,�

"'

rnígo".

f .àcolheu.m= o antigo gover;

1'8
nanor gauchovcom simp�icida.
de cordial, no ',..eu retiro' «i0
pamp-a conde, sr; desdobraín
panoramd.S in,-esqueci'\. eis.' .R

.

<:: mvet'S,UT10S durante horas.
da'ndo-me o chefe repub�i,ca�

. '10 a primeira entrevísta qUi>
c-: needeu à imprensa, depois
da 1,";",:h'Ç2D ele 30.

�al de sua humilde éaSr.i,
orgulhoso e feliz.

.

A' PASSAGEM dos seus no.

ven ;.a t um anos, o Brasíl in.
�pn'� volta.se 1)ara essa figu.
I" ·'x.>mplar. Reconhece nele
\';rtud('� ,enaltEced�ras·e u,

ma .j.errnaneute devoção aos'

RIO, 22 (Meridional) a sucessão, apesar de apartí- h'ÜJT{'!:'seS do, bem _pubVco. A
Inquirido pela reportagem dário da candidatura do' i'U'; 1F1:wrll e ·r.uvlda como a'

e

• , • de mn natr+arca. Está in:,:;gra •

.sobre quais as medidas. de s�. Juscelino KUOl�sch�, I do 1'1':; l1istõria da República,
ordem disciplinar a serem disse que nada poderá adían 1(':'1110 um elemer.to d'e ação f!

aplicadas;' aos funcionários tal' em definitivo pois, o as-
I ',.ida, nas I;lrimeiras experíen..

'que estão ameacando de are sunto é da competencia ex-' eras d·) regrme.

f d" t
=:

1 d· PS E- t
Ne10 frustrou.se a vocação

ve em aee o ve o presi-j <�_!1SlVa o D. ntretan c
I de um Doutor Francía.

.

d�nciàl ao projeto 1Q82, o I afirmou que av-istar.se:á Viveu bostante para ?U;r!rdiretor geral ('O DASP de- com o sr. Lucas N. Garces dos contemporanr os a JUS�l.

clarou:
.

nesta altura dos aconteci- ça que tantas vezes l11e .foi de-
"

.

r , .:
d t neaada- no reccnhecímento

O DASP eorgao a pre- Conclui na Z.a pãgma letra G)
I
de -suas retas intenções.

sídeneía da ·J;tepública, por- � --'- � ......,._.
- •. -�. . , ._

... �:'�:'''".::'.�'

��;!�e��i::v��;; !lmeaj,<a �& -inVàSaÕ- �e Tacheu
servidores de. nível uníver- V
sitários superior, espero de'

I � I n
I

I O
MENDES-FRANCE NO

CA_j
rlesl',eitó!las cortantes rajada�1 chegada a Quebec. O gi!l;ver- terminaçtões dO'tPr:siden�e, p� n� CuIneses cnmJnl� ai}:de vento e chuva, {I "prem;"el' nánte francês encerrou ontem consoan e pre��l u, ?s esta- II li

(Cana- francês Pierre :Mendé5_FrallCCj
sua visita ao Canadá. embar; tutos dos furicíonários da

.

'.�
passa em revista uma guarda eanda !111!'a tiS Estudns Uni. União"; O repórter indagou <)'

_ .'
f

a de honra qUe :formou ii sua dos. .

O direito de greve, respon- ,

TAIPE, For!l1.osa, 2 ... (t! I ça? das forças ('cmullls:as
L.·• ..;...,;;;.:�....;..;.====--..;.,.,.;...-..;...==..;...;.. =�===......._,....---'- ...-..;...____

{dendo o sr. Tavora:
. P) - B?mb�rdelros da Chi- chu-:esas g.ue ameaçam., m�·

e "A constituição de greve na n#aclOna!lst� atacarm:l vadír ::s íthas Tache.n.,?�
é regulada-pela lei ordiná- pelo segunno dia consecutí- com�l1lcado dos nac�on ...Iís
ria. Os funCionários teem \'0 os centros de concentra- tas �nforma que seis sub··
estatutos capitula o direito

NA-O l!Ar pnO!l)u:MA'"
marinos vermelhos chega-

ale não se captura o direito n"� K DL!!;;. ,.) ram à zona situada no nor-
de greve".'. .

., niTRE A IGREJA iE O te das ilhas qUe constituem
,"I� um baluarte avançado dos

.....- Chegoq.·:� São Paulo
I: G"VERNO ARGUUINO mais vitais para defesa da

Q sr. MUllhoz da Ro- U ilhá Formosa. Em Qaemoi,
cha. .

. : POSADAS, Argentina, 22 cu- na'parte meridional da ca-

SA0 PAULO 22 (Meri- P) - ? bispo de Corrientes deu
del'a de l'lhas l"'acl'onalisfas,

.

'
, instruçoes ao padre Goassmanu .�

dlOnal) - Encontra-se aqw no sentido de "manter as llôas

relações existentes entre o go-.

'HspeM
o

tiirei;, 1�ü2 Dl�r as

õelerminações contra a gréve

a artilharia de .probos os la
dos esteve ativa. . Quemdi'
se encontra diante d;) pôr"
.to de Amai, na C!1i.JU. Cori.;
ünental. O duelo rie arti
l�ia foi muito . .interlso

.'
e

durou· varias hoi·us.

pena

p,üre Ô gUia supremo
"TRAMAVA A REVOLTA SANGRENTA E A DEPOSIÇãO PELA FORÇA DO

_- __ NOVO REGIME" ---�---

S:J('or.i-ido por !l.opulares.
1\'[[. is tarde nãó águelltando
° chóque trauma�ico do
cic1�nte, faleceu.

'---'-�-

Os crimes qlle se lhe imputau\
são (JS seguintes: .

1) - Organização de ações crl
m.imosas

.

visandO' uma revelta

sangrenta e um golpe de EstadQ'
PODER PELO TERROR pela ícrça e compreendendo as·'

CAmO, :::2 (UPl - O libelro sassinavJs e atos para apodep1.1! .

e p.cusação· qt'e pede a pena de se do poder; .

lU(}rte cOilltra o. ch�ique E:ass�.1' 2)..,..... Ol'gani2lação de uma·.as
e Hodeiol indica que o Guia wciação secreta armada, Vísan-.
Supr:mo dos irmãos Muçulmanos do preparar um golpe tie Esta.'

do acusado, de ações empre€mü' do-
SÃO PAULO, 22 (Meridional)

das contra!) presenlte regime ()

.

TAMBEM ° AUTOR DO
- Foi marcado, o dia 25 para ti'

o pre�ente governo no Egito e ATENTADO
interrogatorlo do ex-governador fora deie, a 26 de outubro, ei;;, CAIRO, 22 (UP- _ Foi pedJ...
A!dhemar da Barros no caso' dos

do atentado frustrado, contra ,) da a pena de morte para Mali.
Chevl'Ollets. coronel Nasser e antes 'dessa, dl';' moud AMeI Latif, autor dOI ateft
Sustenta o desembargador Ea- ta. tado. cmttrtl. 0-' coronel GamaI

elides C. Silveira relator do pro AbdeI Nasser., ,,�,
cesso, que os dO:iI:L,c.ril!les Ilão .de

,__....,.,.__...;...__- ....--......-·1 Bascia.�se o pedido: em teI' 1ili.�
p.eculato, no:Mni' . .distintos 'e in-o.

(' "A "G li � vfdo premeditação, �tandOi G a.-
dependentes. 'co:ntra a pretensão I!{ .A J :lusado llJOl pleno u.S.oi de suas -fa.-<
da defes� que sustenta a iIü:lhri- .

Para jO!\I'!lb� �uldade<"", .w.�WJ:. _

..

sibilidade :ou unidade dos fatos
u'fu a ..-

que 'envolvem a aquisição dos CAIRO 21 (TT·.'). CMM.t·n"A· .........lbl:pressD Blumenanense Ltda ,..... - V� 1 ......_
Chevrolets e caminhões pelo go- tregua em t�O; O> territorio egi.pet.
vernn do Estado e pela força Fones: ] 620. e 1752 a luta contra ós "Irmãos lIluçuItll....

r.����P�Ú�b�I�ic:a�e�s:t·a�d�·u�:a�l:_.---' ��=_=_=_=_=_=-�-=:-:.=�.=-:-::-=_=_:-::., nos". Durante a noite ti& on_
:.... foram presas quatro pessoas do' Al�

to Egito, nove nas pro:xil.nidadea de
Alexandria e du.:.s nD leste 40< :0.1.
ta A policia preÍldeu ainda," .0-

"!l'o�e do Delta, dois antigos oficl2fs
o major Hussien Mohamed Hamu�
e G .:apitão Camal Rabih. que _f.a..
zem parte da organizáção "creta
e haviam sido demit!.:ws n mas d�
fevereiro últitrlo em ccnsequencia
das suas atividades sediciosas _no
,eio do exército. Na horlultuaI"· já
foram descobertos .JI'�' policia 48

depó5itos de JU"!Ilás" munições e ex·'

Plósiv s e foram presos A 'Jroxima_
dnmcnte l'lOVecento& . �:ixni;los mu_'

çulmlmos". As autoridade'; prosse-'
�Ilem nas suas pes..pisas.;

CAmo, 22 (UP) - Acaba de dcs Irmã.;:)!! Muçulmanos".
,3"e1' publicada a pNmoçâJo, tiO Co:mo a.e esp.era;va, o promotor
processo cm�tra o eheique Ras· pede para o acusado a pena .de

san EI Rodeáol "Guia Sup�'ell,\';), morte.

SÃO DE PECULATO OS
CRIMES DE ADHEMAR

em e011
sul corea os

torid"ades nazistas haviam con

s,eguid-;; mesmo, apo�rar.�e
,do montante do premIO atn.
buido a von Ossietzky. mon

tante qUo� agora será restitui
do e SU<l herdeira.

--_...:.._
;

�--

Anual :da
NII de Café

�
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.A I: N T E R M E D ... A- R I A:
d� Metzker'e Fiedler Ltda. sit� a R�a 'i5 de' Nove�
bro - 1344 - fone' 16-89, eaixa postal, 736 ._ ofe-
rece os seguintes negocias para várlda:'

<>

VENDE-�E progressista ilidústria local p01: pre--
ço muito yanhÜoso. com ramo de' negócio rendoso e

de lucro imediato. Possibilidade de desempate do ca

pital ·no � primeiro: ano. Melhores informações com a.

INTERMEDIARIA. ti;.
•

VENDE-SE um armazem de Secos e Molhados,
situado no centro da cidade, com boa freguesia. Fa
cilíta-se uma boa parte do pagamento.

VENDE-SE uma casa de madeira, tipo Bangalow
de-construção recente sita a Rua Almirante Barroso.

N E e O'.C I o
_
D' E o C A S I Ã o

VENDE-1E
,

=_(r$ 400�OOOrOO
Bem montado ·HOTEL e BAR, com geladeira

r
"Erígidaire' para 1.500 garrafas e ótima. freguezia,
situado em ponto de grande movimento nesta cidade.

Informações com .Roberto Bcoha.. na redação des-
te jornal, ou pelo telefone 1092. '. � I

EMPREGADA
Distinta família no Rio de Janeiro procura duas

empregadas, sendo 1 cozinheira e 1 arrumadeira.

Paga bom ordenado.
Informações pelo telefone 1052 ou 1234.

------�� ---------------------------------�--------.,
!

l

Correspondente que tenha redação própria, para
trabalhar em escritório de representações no ramo de
madeiras, feculas e cereaes, Otima oportunidade! Ira

elemento realmente capaz com probabilidades de ,_Jro
gredir. Interessados dirijam-se á firma.

NORBERTO KLEIN
RUA JOÃO BRICOLA, 39 - 7.0 andar, salas 819.
São Paulo.

.

Rl'iSultado da Grande Tombola em beneficiei das abras de
construção daNova Igreja Matriz.

'!' .'

..•.

I -

! ·DESENHISTA
I para trabalhos f av�lsos,

1 __p_r_e_C_i_su_-_s_e_n_le_s_t_e_j_o_rna_l._

L
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
W.
20.
2L
22.
23.
24.
25.

t0931
02533
02278
09516
09659
01449
07777
10305
09346
14182
05718
Ó3893
13296
08396
07640

00669
07358
11,�62
01338
07378
09605
04338

EMPREGADA PARA $ Ã O P � U 1 O

Paga-se 2.000,00 para empregada de boa apre
sentação, para pequena família que saiba cozinhar.
Viagem paga. Informações na Rua Paraná, 232
com o Sr, Alberto,

fERREMOS Praia
de (amboriu

Vende-se dois ótimos ia
tes, próximos da praia,
medindo 478,60 mts. 2,
excelente localização:
prêço razoável.

I
Tratar com ° sr. Mac:1a
do, á Rua Hercilio Luz,
36 - Itajaí, ou Caixa
Postal, 1:?1 Itajaí.

I BOA EMPREGADA,

I
I

Precisa-se para serviço
caseiro e escritGrio.··

IEdgar Barreto ASSembléia Gera! E:XtraOcrdinátia
Rua 15 de Novembro n.O

.

p �.

1148
,� alo pre.s'2l1t,� sao convidados os senhores- ncíonístas des;

. ta SOCIedade, a cQmparecer à Assembléia Geral Extraordiná_
ria. à realizar-se no dia 11 de dezembro de 1954 às 9 horas
na séde social à Rua São Paulo' n.o 1120,.'1fim de dt�libera�
r.�m sobre- a SEguinte

ORDEM DO DIA
1.0) - Efetivação do aumento do cauital social
2.0) - Alteração dos estatutos sociais
3.0) - Assuntos de ínteresse social

Blumenau, 22 de novembro de 1954.
Oswaldo Luiz Fiêdl.�r -, Di.çet·;r_Ger.ente

FABRICA DE

Por motivo de. mu
dança para Curitiba
Vende-se ° Bar Caxias,
situado na Rua S. Pau-
1o, 689, em frente à Vul
canizações Scrocabana .

Demais informaç5es,
com o propríetárlo.

'CASA ;.0..;..PRAIA DE
,.

. ""

CAMBORIU'
Vende-se ou troca-se por
a\l.tomovel, uma aprazi
vel residência de verão,
em ótimo 'local, recém..

construida, madeira .de
lei" '(canelá), bÔaa jnsta
Iacões, inc1usive- sanitâ.
riíis, garage, quarto de
empregada, jardim gra-
mado: etc.

. .

'I'ratar com o sr. ]lIac1l'-l
do, á Rua Helcilio Luz
36 - Itajaí, ou Caixa Pos
tal 131 - Ttajàí,

de hoje na Camara
tos €;o.muns; o titular do Fnrelgn I
Oifiee Anthoní Eden, revelou,

:nd� baNia; .solicitado ;t Alsma- 1
Mil' g(!:t'antias de que a Bepú- J
blica Federil restrtngfrâ rigoxo� j
Sam:mte o' uso, do combustível I
nuclear a fins civis .nos pl'ÓXl_ ;

j

Aluga..se OU Vende...se
Uma casa, proprãa pa
ra hotel ou grande ia
mílíà, de 'alvenaria, com
2 pavimentos, instala
ções sanitarías comple
tas· situada em otinio
pj)nto da praia de Piça

. raso Vende-se lotes bem
situados na mesma praia
Informacões com o sr,

Xavier Jiesta redação.
'

PECA:S LEQ�IMAS,
Casa do Amerl�arut . B.A.
R_ 1" de NOVêDl:Dro. 173
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eletricidade;
: :a#

.

está fnncionando no Russial=s�q��aool;:;�::.êe;:is�;. ., ..

Q nao por agua, como S·e f'azía

""-'.....;_.---..;...-..;._,.��-'-'-�_._-'-_._--.-:
-_ .. -;-_.,

--- ,-"
-.-------.- RIO, �2· (Merid,l - Acabam até ·agora.

',
,d� ser dívuígadas uma após a. No \Vcst-C�1llbe:!·J:"J.nd. onde se

outra várias in.f.ormações sensa-

'I
encontra a usina de \Vindscale,

cionais relativas aos progressos os :i'nglescs constroem atuatmen

da enel'gJa atomíca, No entanto, te a primeira central 'de Calde!'

ao passo que até agora tais in-I Hall,
destinada ã produção de e

formações costumavam anunciar i
letrj.cidade•. Sua potencia será de

novas armas. de guerra mais cu ,5?:O?0 kw. igual á da usíma so-

menos d'"strUldor",", tivemos a I víêtlea•.

felicidade de vErificar que de2ta,
Uma pilha· aperfeiçoadà de u

vez I) ãtmo tomou o caminho da ranío e grafite fornece'r'á calo;!.".

paz e vai ser introduzidQ nos la�' Será esfriada. com gás carboníeo

ree.
sob pressão, que tran'Smitirá O

....
' càlDr da püha á água, vaporíza

da, fará funcionar o turbo-atter

nador esse reator com o, nome

Ile "Píppa", Muito em breve Iní
clarão a co·nstruçãn' de uma. se-

gunda central ,eLe 80.000 kw, Na

prímavera de 1957 "PiP!!a" co

meçará à forn.ecer os ;priim-ei.ros
kilowatts.

. país inteiro- renovando constantemente· 'os estoques,

a fim· de manter â venda

ciganos CO:ltinentcd·

:sei:1't;ne novos.

uma preferlncia uacionai

SOUZA CRUZ
(.IU93

-�-----�---'-----------_._--------_.
�---��--,-_ .._---- ._._

R.eotra e desarmada a III m oha·não
resistiria . à •.pressão brutal o remiin

I
. Ede� adverte o ·Oc.id�nte sobre a necessidade da ratificação dos trafados sobre o rearma..

.

�
menlo�alemão - - Solicitada aos Comuns a aprovação dos acord9s d� Paris

LONDRES; 22 (UP) - O ti- dente 'de ·que deve ratificar os !Ure não haverá gue'l;'ra". O mi-. (lha ao OcidEnte nu deixá-la â

.1 .

i

tuJar do.Foreign Off.ice, Ãnfuo-' ;ratados so·bre o l'earmamento nÍstro iniciou um debate de dois; der.iva nl) centro da EuroJ)a, com

ny Ed!e.n,· advertiu,. hoj'e o Oci- �ias lS'Obre lOS acordos de Paris, ii. cerÍleza de que seria tragada

1 termiiriar certamente com ::l. :-a- pelO' sistema soviético cPodo c':}

tificação> dos mesmos sem n-eces tarde, e quase cETt3.1n-ente cedo.

sidade seq,uer ,de vota�i�9, uma O conceito! de uma Alemanha

'ç:ez que' o governo e a otlosil',ão neutra e desarniada no centro

Ifa Eur:Jpa nurica: teve sentido

FABRICA DE MAOUlNAS E FUNDICAO MORITI·
•

. De 1l:DMUNDO MORITZ .....

·Rua Uruguai, 30 _. Caixa Postal, 74 - Telegr·: "MORfiZ"
.

---ITA.JAI--

Fabrtcaçl.o de Balanças de 211,'- 30 e 10 "'s. - Bombas IngleJa. 4.

i 'ljl.';_ Élxo }laIa seuas c1rimlaré. - Farad.los· horH;ilJÍta.il pa·

'ta montagem em aÊma.çlio de madeira'- FerrageM coml'teta.. -
Serra fita -. Plamas ..1mples, 50 cent. de largura. - CI1in.dro. 11....

ra· padarias; :moendu.para. cana e. dragas completa. para ..rela e

pedngulhos .

..,..... Oficbia de fundlçli.o e ..atamp&r1a - Proleto.. ar-

çamentos • demall .Informações na '.:Fábric&.

prático."
Eden decla- COJl."PROMISSO DE

ADENAUER

aprendido to LONDRES, 22 (DP) Em

(ConclUi na Z... llllglna 'letra M)

_A' .·f.�,?

F O R D
PEÇAS LEGITIMAS
Casa. do Americano S .A.

Rua 15· de Novembro, 173

ra; mas te:rnos :t;ambem 3. obri

gação de empreender qualquer

lI.ção dissisiiva que; est�ja aO' nos

So alcance para: assegurar-mJs

de que nã.ol haverá gÚ�l'a"
EVITAR A 3.a. GUERRA

Expos àS razões do compromis

so aceito pel'a Grã.�Bretanha {le

eas na EUl"J:pa. contiIljental,· di- BIOS DE PREVIDENCII
�ãli se adiam, porque ii fatalidade vem inesperadamenle�

Adquiria � sua tranquilidade
. através de um seguro contra

'ACID,ENTES
.

PESSOA IS
.

I .

.
.

ÓE PRO'PRIA FABRICACÃO
-

.

�',
'..

.. RELor�IOS DE· TOD'AS AS ·PROefDfNCIAS

I
"Por duas v'ezes, nos ultimas

:ia anog forças britamii::a.s foram

envia:d'as apressadamente. pa;rrt

f) oo,ntinenne ,eumpen. após ·0\ fa"
.

�o de uma agress,ão, para toma.r

I parte, he.roica�ente _na c�rnifiei 1
. na !lUe s.e segUiU. Nao fi'ena me

lhor que :procu;ras'SemOos ElVirar Iuma terceira vez, se agindo a.n

tes do' f�t� pudessemos dissuadir

da própria. agressão?"
d e

..HAROLDO REGUSE
"

USINA DESJ.I.10NTAVEL
Os russos começaram fazenâo

saber que acabavam de pnr em

atividade uma usína .atomíca

destínáda a f-o.rcecer energia e

létrica a uma cidade de aO.DOO
habítantes, CDm uma central e'

létrtea de 50.000 kw. de f.orça.
Esta será a j.rímetra de nume-

rosa série. Outras mais ímpcr-
DESCOBERTA SEN-

tantes estão em construção.
SACIONAL

Os Estaldos Unidos a f·im de Uma descoberta sensacícmat

ná·,); ficarem para trás acabam vai' certamente revolucionar a

de anunclar que em breve ton- produção de eletricidade com a

cíonam construir ·uma. Usina nu- desintegração atomica. 'I'rata-se

clear gJe.radora de calor e eletr-í- do apez-reíçoado de um "conver

cidade. Esta usíns, poderá ser

I
te'dor" Sarnof.

desmontada e transportada por Essa inven�o permite fabri

avião em peças separadas! Um

I
car- eletricadade partindo de um

modelo ,exp'eil.'ill1'e.ntal será eoms- corpo tornado radioativo artifi�

truido em Fort-Belvoir, Virgi- cíalnrente, Emprega-se de prefa
.oia. A central está orçada roncía o ostroacto metal-amarelo

em tres bilhões de francos e «e- descoberto em 1790 por Granford

tará em estado de funcínar den e que se encontra na Natureza

tl1�' de dois anos. ! no estado de. sulfato e carbona-

Nesse campo pareCe. que a In-; to. Sua obtenção 'S'e, faz pela el�

glaterrll ocupa um lugar desta-, trólise de seu cloreto

cado, A era da energia atomíca ] Merce da energia de certas pi
barata para as necessidades do- j lhas, obtem-se ralii(}-estrôncio

mésttcs parece 'estar tão proxí- radí-ratívo que emite raros beta,

ma que tres das mais illlPortlln-1
os quais não são nocivos. Êste

tes firmas bri�ani:as pediram ao corpo i�>()fensivo � .
�aciImen,te

gcverno, autor-ízaeão para co- trr:nsportâvel e perrmtrra a proc)u

meçar suas i'nsta'!ações A "Br'i- i ção de eletricidade. COinsídera:'se

tãhs Thompson-Houston" e a

I'
ser ele o acumulador de reser

"English EJectric Compariv", vas inesgotáveis do futuro.

bem como a "l'>fetropoIítan Vi'" .::..:;'_
--_.

__

-

rkers" ccrrsideram aue no pra•.'o
J ....

-

de dois anos, podez-ão veneler a

{PEITO
I

preço módico eletrtcldad., de ori DORESDO DENTE

gem atômica.
OUVIDO

O uranío metal é obtklo Il'J REUMATISMO.
Lancashír-e, em Springfield, a NEVRALGIAS
parbir do minério. Esse uramío

CORTES.GOLPES.I!ONTAOAS•

.' ... - .

d W'"
FERIDAS RECENTES. lIiIIfl�IJ.:jIJ[1IV�

e enviado a usina e Indsca.le, PICADAS ol1lNSETQS
'a qual produz o plutonío e elemi
I na, por chaminés 'de 120 metros

I
-

-_ ......
! de altura os residnos radioativos. --..;;_..:::.==. .:=:=::::::=;_

. Em Wtndscale, as duas pilhas
.

I em funcionamento· são do mOde-'1
A N UNe I E 1\01

: io elâasíco-s-de uranio e grafite, N E S'T A F O L fi A

I
.

F Ar B R I (A D E
DE ME T A I S 6.

ARTEfATOS
OFFENEY

Especializada em serviços de niquelagem e cro-

magem de peças até 1 metro de comprímento, com

cobreacâo antecipada - Aceita serviço em grande es

cala, para indústrias - Execução rápida - Solicitem

informacões. .

Ruà' Barão do Rio Branco, 301 - Caixa Postal 16
.

,

Fone, 229 - BRUSQUE
.

QuebraDd
HORIZONTAIS

... ,I - Deno,min'�ção geral para OS anuros pequenos _ Ad

mas-<,�a; Amacdevletto, 2 - Coritrução dos pronomes Me te A.
- TItulo do soberano da Persãa, 3 - adj. Tens;!); €sticado _

Certa dança e musica popular. 4 - Vento; aragem. __: a�rta
de Jogar com u_m. só ponto marcado, 5 - ínterj. Alto lá! bas,
ta! - �squadrao; ala ue exercito. 6 - adi, (H.erald.) Abado.
- Arr�la�. 7 - adj. Flexão :ll",m. de mau. - Sorri. 8 _ SQl
de,oi EglpC10S. - Igreja.

1 2 J 4 s , 'f 8

VERTICAIS

.. , .1 - PI'On. A ti._ Aqui; nestll\ lugar. 21 - Designa.
.

a.

primeira uessca, tomad1l em g,eral como objeto dir,et.o ou in_

direto. Iniciais do autor. 3 :_ Medida antiga, que correspondia

pouco mais ou m·enos· ao alqueire; rasoura. Aparelho para

tecer. 4 - Sufixo. - Contmção da pr.ep. A com o al't. O. 5

- Siga; caminhe. - Fluida; 6 - S·:.gunda vertebra cervical;

ô mEsmo que axe. - (Brasil), zarolho. 7 - Vento. -:' Grif!.>

de dor e as vez,es d,e alegria. 8 - Outra coisa. - FOIrma ar.

caica do 13rtigo O.

NA

Mu'rUA (ATARINENSE DE· SEGUROS GERAIS

UMA ORGANIZAÇ10 A SEU"SERViÇOnÓS e 'aliiados ocideritais "é plJli

'j
ti�amentE!! impossi'lrel", e aCl'eSJ

ce'ntou: "A questãr> co!1'Siste em I
�1IIIiII_1IIIIIÍI_1lli_. IIIIII " J}eciUir entrtr vincuLar [t Alemn.- i�-_IIIii!II!__!I!II!!!I i. IIPJ!I!!!!_!Il!iIII m !!!II!!!II!Il!!!!!!!!�
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I

.--•."' _ �.-.,." .." ,.. "'.�'." " -,1-1-;'�i;·;�;t"
..

'P·o.u·r:·on�fi;�j�-n·')·"aM'O.'�§a !Iu�",;j �J JI;!I ,,1 !!�-��nJ i_ �;
o� DI'NffIS'I'\S ��b .d._ �.t ��
fi nl�/}'. iUJl'H DE BORBA KAES'I'NJi:R �� I�

. - Cirurgiã - lJenti5ül ._� �:
..o Ç{ltllilllt,,, di;jrias das: 3 às 12 horas é das: 14, na 111 horaa - �i
g� ODON'J'OP:fuTIlATRIA - T<>r,an e Sextas-feiras �,. j�� Consultório: Hua 15 de Novembro, 1502 _ Fone 1730 - BLUMENAU ��
� -

-

b�� rr, P R O B S T �� I�� -: Cirurgião�'Dcntista -

/'r �l t
�i Ao lado dos CorreIOs e Telegrafos - Alameda Río Bnffi-

�41�� co nr. 8 - BLUMENAU ��
2?���---------" -�m
�� DR- VICTOR C. GA.RCIA - �
..� - Cirurgii!o-·Denth.. ta - ��� lhm v; de Novembro 1302 - 1.0 andar - Raio X - Fone 1691�.�
p

-

�
�� DR, EGON GREUEL ��
� - Clrurgião·Dentista - t��� RAIO X - Rua 15 de NoV'embro 1166 1.0 a,ndar �
�8 PREDIO: 1"0'.1:0 HUGO 'i�
�ó� �;�� 'LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS �� _

�� E L L I N G E R ��y:l� Eua 15 de Novembro nr. 592 - 1.0 andar - Nos altos da Far.1i .

�� macia Sanitas (ex)E111inge..r) _ BLlTfi:fENAU - Exames de�� {
�� sangue, urina, fezesj e=-carro. 'secreçes, urodiagnostico d:;:a. �

,

�� gravide-z, cU'lturasf etc.o �-! /

�� -_ A.TENDE TODOS OS DIAS UTEIS ��
3§
--..._--�-,..,�.""""--_ ...."'-'"'-- -. -

-
- ---- � -_. . � ,

� :MEDICOS ��,--------
�.oo -c.�.
o.

HEiHOm.lOIDAS - VA.RIZES - e ULCERAS oi

�� DAS PERN-AS: curas �enl operação_ - Dispepsias, Prisão de��"
�g Ventre, Colite,;, Ulceras ão Estomago e Duodeno, Disenterjas,i�
�t !.JJj.:..:h:;l!::.(� Ill��si.hl31. I'i.:3i� .•.'�S. 71s-tu:�.;. CI.. :;!eir:.:.:; do ll1:!1l.2. .�� ,

�� DR. ARY TABORDA ��!.g Clínica Geral de ...'\dulto .. ; e Crian:;as - Consultorio; ItoupaV8��
�� Seca - BLU;.IENi\.�,U. - HOl'brio: das 8 às 12 ht"\1"as� ��
�� 'Rasidcncia� llu;'l Preso (-;ctulio Vargas. 14�'l -

- Telefone! 11ô6�
.0

- ,,_...--_ ...____ 110

i DR. CARLOS GOFFERJE' �i
Clínica Geral _- CH'urgia - Hospital "Santa Isabel ��

ji Atende c�lanl:�=_.!:!Os fones: -� 1196 e 1633 ��
Ml DI{. O.. E,. KRUEGER i�
"'1 Doença.; de Sznhoras e Operações. Raios X - Consultorio'iii�
\i� Hospital Santa Catarina. - Consulta: Das 9,30 às 12 horas e��

·�.'�o� das 15 815 17 hotas. Resideneia: Rua Marechal F. P2ÍXOtO, 253��
00 Fone 12511 - (em frente ao Hospital Santa Isabel) i�
t'l-i -�-_.....�._- ----- ��
�� DR. TELfvIO DUARTE PEREIRA §�
�� CLINICÁ. GERAL - E�p""cíalista em Doenças de Crian!;? ��
�� C0115ult0rl0: Floriano Peixe to, 38 _ 1.0 andar - Fone 1197��
�� R8_idencia: Rua Paraíbas 170 - Fone 1074 ��
�.� ......._----� . ...._---.- ...��.�----�--_.- .........,,,.�-----..o

�� DOENC ..'lS DO CORAÇÃO ��
f.;'" DR. C.t\HVA1..Ii�·) �j
;,� (EI::'lL'(W;lI",Hnt;rafia) /;.\�. HjrJ Branco, i} (sobrado) -:- )\0 I�d(l��
�� tio Clne 1111' eh - Tl·at.arn:..nfo de lleuro-es - tP51cotcr(lpla� i�
J!.i 1YíOLESTL\S IH� SE:NHORAS - �:
� �
�� DR. REf·;llTO Cl\MARA ��
�� Puencr�s Inte["na�: - ()per;JçÕer.:i - Ondas Curttts ��
�. Consultóri� a E.na Nereu Hamos fone _,

�! 1?"2H �i
�; DR GERHARD HROlVIADA 1!
�� F."õfJecialL ta ��i!! a�::1 Cirur�'fia e dce�lças de Senhoras Con .. �
�� F,HltUS no ITQs-nh;'tl S'1nbJ Catar'rifl _ Dns 9 às 11 e das 15.30��
�� fi::: 17 h(Jrm� �.- r:>Ll"-i','f1!:'t'IAU �_. lToc:pital Santa Catarina ��
\;.�- --(J�

� p
�� De U11;H-lS. Oln,,"IDOt:. N!�IUZ e G'j\t?GAI':'l'!\ ii"
H 1��
� �

Rj' iNSTiTUTO H.ADIUJ.\.:1 ;�
�� nu. li.. ODEBRECltT r!
�� ltadiut"?I'�J.!1.a -_ � Uaif1� 'X -- l"isiotc13pÜi -- ·MetabulisDl(_" :�

!i_--=_�:;�"i':��.:�a í.:..l�:�::"hPY, l:í _. Te!ei:':1? ,,.!:�I""N. �i
�� CLINJCA OE (\LHOS: �t
�g OIJVIDO:, -- TiAP..IZ - n GJüiGANTA - dr; �"
e- Bit. '\-fi.�';{lN - 5i�.NTBI4G.(1 �)

" J.\_":;sitte!lte rla 1t�df:uIdadn de l'v11;1!Ji;Üf1í1 da tJni'V�r�idHde !"lr\ B!'asi1;�
t4 CQn'5uUas: IIorârio. der; lO �IS 12 hora:; e da� 14 às lR llOra��!
� COl1,::ultõrio: sl:unto �OL_ ltc};pítal Santa JG;abcl �;
;.:�,,_,,-- n.- D V O G A nos �.;
d n �
�i J��.:_��:g���t �uz [�
�� ÔAtende em qu(:\Iquer crunarca do \1!:stndQ. -- Re::;iden�iai RUi?�
�� I'tlJ:auii, 8 -� Fone 160Z - ESC1MM;{); ffil:! lã ue Novembro iIí:
�� 3·iJ.O - Fone 161H _,.., m;UMENAV �
Im::::

.

� {�
�� DR.•JOAO DE' BORBA· !;õ� -- I'IDVOGADO . -� ",.
�� lCiNcr:Hl!rio 8 r-e!::iidência fi. rua XV "<te �ovctnbrOJ -'08 .'=- Dl.,,"U.. ��
:I� MENAU - Telefone. 1,560 �!Í�� ��
I ��� �
� �;

J� DR. GENTIL TELLES �i

818 -_����- �
CI • Causas civeis, conlerclais. criminais e trabalbistas ��
•

Escritório: Alameda Rio Branco nr. 62-A Ao lado dos Telegrai'o��
�� Resideneia: Alameda Duque de Caxias. 106 - Atendú eba- ��

tl: me.dos para as comarcas do interior do Estado, <!�

i _-----F�:::_17:?_::_�L�E�::���a:���� �!
ii MASSAGENS MEDICINAIS I
. �
�tI i:UL�IAR ZOEBRER ��li1: Rua Dr. Amadeu da Luz, 261. �.

§� 2a.; 3a.; 511.; 6a. 8 - 11. !i
�� HORA MARCADA ��
� m
� CORRETORES �
� �
�i UL1'r'IER L.6.FFRONT �
� CORRETOR _ Rua Maranhão nr. 2 - BLUIvIENA.U �
� -

§§ DECORACõES BEUSI . D� J!lll€o. Lu.lz Procopio Gomes - Deoorador: Rubens Reusi 00

� Engenharia, Cãlculoo, Projetos, - ConstrtiçõlC>S, . �pografia, De,..�
i� corações, Publicidades, - Representações, Cerâmicas, Bef1eto-�
�Il res, Móveis Funclonais, Revi"tas estrangeiras. • �
�� �d� ltW Immco. BEl - Telefones 1674 - 168'1 - ;a!um.enau�
i"'�%'..:!-_..'?:i;;-f..��;�,..,.�$§!..X-;t;.;{;,,;=:-��..�:);.�<s-g-���.....Y.lo.i:.,:�;.�,.�:i...�_;,;r-êit..i2f",�:,-;�%'i

o fe,ltronadecoração
'NOVA' IORQUE +: Ao

P::U_jllãO
é muito reccmendavel jo_

sal' há dias; pela Quinta AV2_- gar uma partida de canastra.
nída, :avis,tamos um .eb,njunto· .

Qua�do 's>:ü�os da 'Iqja" cG_

q;l� �:�recla. �i�l a�ontO<ldo de
msça�l�o;>' a pensar que o fel_

r>"il)glO�, peIxe,,_ I!="urnes.e to- tro v1nh'a s-endo material qua,da'a seme de Objetos hetero-I':>€! esqueeido. Sabemos"é ela
g�n:.:�;t Mas. ü? passar .p?',Ia Iro, que o ':feltro' tem; sido um
vltrl�a,· olhando com mais

a-,".dcs·
tecidos classiccs para a

te�çao; y�den:os Ilot_;:1" que os
.. confecção de chapéus, deSde

I�l:;J��0S nao ,e.a� ammais. _ve tempos inRlUoriais e que- -:ré
�e�al? Ol� mmerats n� S?ntl�" {f'EnLemenÍ;,' fOl usado. para

.

re�tr!to c '-:: pal�vra ..o"J!,l'a� <U-

f
sá ias, COntudo ó ieitio tem si-

11jd.Rdas, a.". ma s :lebres ; i.:lU ,d:)" usado principalmente -cotásticas almofadas ,que p dd? mo: bas:€ <le abajures. e vasos.
se::;. :nco�trldas "a 'el_1' 0.0,5 n, I para nrotegcr ,:I verniz dos

n;!�OS �o''> .:tarens onent�l� .

f: t'móVf is. Ass'm- não se tinha
l' o.?fOSam,,,ste:no Hem1st,::n']I'ccaSiãC de' fazer expertenctasOCld�nt�1. por sua �.ol�cepçao. de- cores cem aql.l�Je,-tecido. '

. Leciaa,"s pe.la (!\:l'IOsldade, e.D . ,Mas alguns decoradores in

:ram�s. na. IOJ.a,
..

para veI'. mars tclig>2ntes começar� a com-
e P,,:,l.tO .. Toda, a!.'-311m �üldas I nreender as oossíblltdades do
eralp de feltJ;'o. de, la, com re-' 'feltro _

- .

cheio de "kancc" '<' nada de J .

.

sütíl havia €!ll EAU colorido: I. :E,
-

reneh assím; 1)bde-se di,
ersm d'z tonalidades

rranca-,
zero ·'rede.'3cobérto" -c feltro,

mente al�gres e apropriadas começamcs -a notar, :�as vitrf_'
para Os objetos que represen, nes, uma s'o>}'12 de artígos cOn_
tavam. ' í'ecciunadcs com acuele mata,
.'Examinamos, ço�' currosi; I rhl. ",:imos. por exemplo, uma

dzde.: .uma gi,iantt'sca ceneu, ·linda ·to.a1l1a dec_mesa, apresen:
ra, que- daria 'lliment;. para va

'

rios mé'SES .se fOSSe verdadeira.
um grande p:eixe vermelho,
cOm escamas de lentejolas,' um
relógiQ perpetuamente parado I
na hora _preferida pelo seu do. !21<;)"; uma serte do." personagens,.de "'Alice no w1Ís das maraví, ;

lhas'.', fichas de dominó e car, r
ta.,; de baralho, com as quais

Novembro,:

Togai. alivia as dôr� COIú segurança· �

_ rapIdez,
iogal - é indicado c.ontra:

Dôres ia cabeça 1 ResfriadosNevralgias .Gripe
Re.umaüsmo t Ciatica :

Bf" lI/COS,

A-gradam "'0

homen's!os

.

fia laire:: 's(ia
ojereéer ambos'?

será completo

fIIa.i", ítdcNsúmte
Seu presente, assim,
e agradará .llw.. is.!
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BUERGER

C D M'-P, E O N I T O C a R IDe I

Dados Técnicos da ultima rodada
Botaíogo 2 x S. Cristão (l f bará (Vasco) - Bené ·2 Zé-! 63.271.80 -. GoaIs: Didi, Rob,

- Juiz: Paul Wisling - Ren, quinh-i (C. do Rio) I S::ll e Escurtnho.
da: Crs 78.143,90 _ Goals: Fluminense 3 x Bonsuces,! Madureira 2 x Bangu 2 �-

Díno e Garricha; ,0;0 O·_ Juiz: Carlos de Oliv\!J l.fu,z: Jcseph Gulden - Ben.
ra Montetro - Renda: Cr$. da: Cr$ 53.439,50 - Goals.

llVIachado 2 (Madureira) - Zt..
i ztnho e Gavilan '

(Bangu..
I

F:,-mengo.·2 x Portuguesa j
- Juiz: D:ogo di Léo - Ren ,

da' Cr$ 201.256,00 - Gcals:
Rubens e Dida (Flamengo) --

Baduca (Pdrtuguresa) o

'1Vasco 5 x Canto do Rio ._

--::--. Juiz: Paul Wisling -

R(,�J-11UH: Cr$ 72.110.20 - Goals:
Vavá 2: Adtmir·. Parodi e 8"

FA(AM
SEUS ANUNCIOS

.

NESTE JORNAL

América 5 x Ol-aria 1
Juiz: Alberto da Gama Mal
eh ]' - Renda: Cr$ 32.784,5v
- GoaIs: Vassil 2, Míngueira
Rubens e Ferralra (Amérícar
Washington (Olaria).

,,",'

a sua lavadeira

Representante em Blumencu. CURT Mt:ZGER - R. 7 de §etembro, Ed. Tupy - Apt. 4- - ex. r. 104 � Tel. 1 ��8
p

- BENDIX
em nossa laia I

Partidas jog�as sabado ,e (:; ;p�n'p_lo::'s, amístcso)
dOIrl.ingo -trarrsatos no Estado. Em rlQrial'l;ópr:i.is -

no 'país. e no exteric r,
seus' rtisp2ctivos resultados:

Venha admirâ-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 BENDIX Economat

lhe proporciôna estas vantagens:

ESTADO DO RIO
Em F;�trtm:olis _:_. Aspíean,

tes do Bctafogo do J;tio, 3 x Se
leção local 2 -

,. . .

Em Campos - Seleção Io;
cal O x Seleção de Cordeiro
o.

RIO DE JANEIRO
NfJ 'Di,s rito Fr deral - Bo

tafogn 2 x São Cristóvão O (sa
bado)'.

, JTlam::ngo 2 x Portuguesa 1
Vasc« da Gama 5 x Canto'

do Rio 2
Fluinineiise 3 x Bonsucesso

O
..

1- automàticamente, enche-se de água,
no seu nfvel certo' e temperatura ade
quada, quente e fria.

2 - automàticamenté� pela sua ação
agitadora, lava suavemente sem preiudi-
cor os tecidos.

.'

3 - automàticamente, esvosia-se para

enxaguar, sempre em águo limpa, uma

ou duas vêzes, à' sua vontade. '

4- - automàticame.nte, a ntes de cadÇl re
novação de água, extrai a água da roupa,
pelo novo e patenteado processo o vácuo.

flexlval de Metexaloy
'af.uf. exclusiva dt! BENDIX, garantld81
por 5 anQJ - CI-l'.' em suaVM movImentM

«II vácuo,.a... a iSgUII.da roupa, depois' de
enxatualll", ._ amarrotar, I.m quebrar
Itotões; envolvendo suavamant. o taclclo,
num processo au. elimina .0 prelulllclal •
antIquado ""r�lo".

.

.
.

.... maia e.tCls vant••en.: CI BEND1X
EconomCllt hão n�ta fixação ao solo

.. ',.
nem Instalaçãcs es�eclál. Trabalha com

qualquer pressão d� '�gua e basta ligá.hi
em qualquer tomeli'a� para.que funelene
com t6da a eficiência.

/ �
Um produto da

D/r� 1)'. /
�vv�n����

INDUSTRIA E COMÉRCIO

'. '

-;;, ;����':'

�. =", '.'

DEMONSTRAÇÕES· PRÁTICAS 'SEM ,COMPROMISSOI

� .,_-_�:.;...n
PS 7751 ,

Aproyeitem ,fanlbem ENCERADEIRAWALlTA (r$ 138,30 mensaIs

D O A M E R I ( A NOS. A.
SECÇÃO . DOl\tIE'STICA

Rua 15 ,- de·Novembro, 4.73 - F O N E
_ - - AS$-ISTENCIA, MECANICA

NOSSA DlVISA: E' SERYm
'_.... ---_,_._" ..�-o�s:..- --...;.:�""'_'"

1 5 3 �
"1
.,

, j!
.o_
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CEU o
NaufraUQu

Socorrida
Nacional'

o «Santa Mar.ta})
A

. Jripul�ção Do
Por· Um Navio frances!

.

NAÇÕES UNIDAS, Ne�jran� diplomata, contava70
,

. York;' 2'2 (DP) - O Chefe ancis de idade. •
RIO, 22 (Merid.) - NoU- lhos e Vitória, o cargueiro I ro acidente. da ]jel�gaçã.ó às Nações u-I . NOVA IORQUE, 22 (U.;

cias chegadas a esta Capital brasileiro "Santa Marta". A CURITIBA, 22 . (Merídíc- nídas, sr, Andrei Vischins-! P) - Em eonsequencía de
�izem ter naufragado em tripulação' fJi socorrida por nal) - Ao aterrissar aquí,;} ky, fal:ceu, hoje à tarde.t li.'uma crise cardia�a �ale_ccl.i.aguas do &pirito Ssmto, um navio francês.' avião que conduzia a cara- nesta cidade, O desenlace esta tarde Andrai Víschins-
quando viajava entre Abro- Sofreu O' avião ligei- vana de, dirigentes do PTB se produziu na séde da de: I ky, vice-ministro do Exte-

.
com destino. a São Borjá, soo legação .sevíétíca em. Naya ríor da URSS e chefe da

COllclu'dO ;D

pr cesso d freu Iíeeiro acidente Não Iorquej-emconsequertcia d.02(de1egaçãosoviética das Na-

I :' 'I' O O houve �itimas :, a ca�avana um at8:<1ue.cardiaco .. O vete- ções Unidas. .

. .

-

... prossegUIra VIagem ho- ----�'- '--'-� ---�.......-...,.,....;.;;..;...._�""';.o.��...;.;.�i..,;;;.,;;;.;.;;.;.;;;...4..... ·I::

maior crime do seculu
je.

neti�:���:��%:
-

padre
"ROMA, 22 (PP} - Raf- há alguns mêses, em conse- a BUENOS AIRES, 23 (U·

faelo Chefe, que acaba de ,qu�cias de certos testemu-. P) - Soube-se que o padre
concluir a instrução do pro- , nhos quanto a responsabílí- i Rodolf� Carboni, vigário dft
cesso de morte de Wilma, dades da morte da jovem I Paroquia Santa Rosa de Lí
Montesi e que deverá entre- � Romami, sempre havia or- � na, nest� <?apital, foi detido
gar brevemente as suas, denado· a retirada dos pas-. pela Po1íc�a. O pad�e C:rconclusões ao ;Min�tério; saportes do príncipe e dos' bom, depo�s �e ter lido. on- RIO, 22 (Merid.) _ O·ML . resultados daqueles estudeis,Público, mandou restituir o srs. Saverío, político e anti- tem; do PU�Pl to, uma me�- nístro da Guerra, ge-!Íoeral rr:.ei,. podendo, portanto, informar a
passaporte do principeMau- go prefeito de Po'lícla de sagem de PIO XII aos cato- xeíra Lçtt encaminhou à prti;.. seus Ieitones com segurança.
rice de Hesse, ao seu títu- Roma Pierre Piceione Iícos, segundo' consta, fêês sidencía da Repúblícá os €stu':' :;';: a h'·�la (nova) do . E..

, e
. dos relativos à revisão

.
-

das xercíto, Baseada nas exataslar. Essa decisão coloca de- Hugo Montagno. Como se apreciações que provoca- tabel'ls. 'de vencímentos mífi, .nrormações COlÁ_I, guidas ai vaifinitivamente fóra de causa sabe estes três ultimas fo- raro os protestos de certos tares, procedidos -.xla corriÍll� a tabela:
.

O sobrinho do ex-rei Hilpl-' raro' recentemente postos fiéis. q�e assitiam a missa são nomeada pela pcrtarfa . Marechal, 63 mil e 720 cru-
b t II R d Iib d d dominícal enquanto outros mínlstérial de 31 de'jul,ho d.o .zeíros (mensais}; general, ,dçer O .0. ecor a-se que em 1 er a e provisoria. b.1' ", TI ano em curso, a qual,-fol pr�_ exercito 57 mil 780 cruzeiros:�1IIIL!II1IIiII1IiIIIIII " "IIiIlI·__.!Ii'''·... .�.

a andonavam a Igreja. -

sidída pelo coronel ·Rairnprl� general de divisão .49 mil.880ma hora, depois o: vigário do Barrmos e em que :ttaba. i cruzeiros; general de brigada
! foi ·levado ao' comissário lb;rram .oS majores Edgar A-! 43 mil e 200 cruzeiros; coro,
: mais proxirno, onde se eu- breu e �.2i Orestes �e S,�v(j e. nél 35 ma oe, 340 cruzeiros; te_a

.

t _ h' d a hã o capitão .JOrmas Silva. I nente.coronél 29 mil e 650con rava oje e m n
.' A reportagem ccllseguiu cruzeiros; major 25 mil e 740;Julgamento do GUla precisas informações sobre os capitã.;: !lO mil e 640; jírirneiro;

Supremo dO)S Irmãos

IC:�b,l�;n(�) _ Ini- Revelações· do senador oiavo de' Oliveira, 110',· Ceará:
.

cíou-se hoje de manhã no j

A.dh
': ..

.

Tribunal do .povo o julga-\
. e.:m."·r

.

nr' O·ntomenta do guia do Supremo i ..� J:""dos "Irmãos Muçulmanos",
.

Cheique Hassan tI Hodeiloi.
fi e u t 'ri..

- a- 11- Z ,.... ..

�Hodeiol é segundo acusado & "-Ia _que comparece perante es

se tribunal' que foi criado
para julgar casos de repres
são contra os "Irmãos Mu-'
(Conclui na 2.:" pâgina. letra 1)

do

o
faça o mesmo usando.

.

FORTALEZA, 21 (Meri- golpe militar, face á cares
díonal) - "Devo confessar tia: da vida e á desmoraliza
que há 'profundos sintomas I ção em muitos Estados no

.

no Rio de Janeiro

Postos· em liberdade
padres detidas por 'eruo
GANHARA' VULTO A CAMPANHA CONTRA OS "FAL_

SOS CATOLICOS E OS MAUS SACERDOTES"

CORDOBA, Argentina, 22
(UP) - Os tres padres catõ,
Iicos, pliesos 1':;1 fterçéll.feira
passada pela· policia desta ci
dade, foram uo<stos em libero
dade, Trata-se dos padtres
Quinto Cargnelutti, cura da
pàróquia de Barrio Oo�co,
Manuel Andreatta, CUD;! da pa
roquia de Barrio, Las Flores,
e de José 4es Lopes, cura da
Cidade de Dean Funes. Os

.

dois -eutros pad'r>�s detidOS em

17 do corrente pela policial da
mesma .Províncía, padre EJ.:.1-
dia Bcrdagaraí, professor .do
'S<�minar:o de Nossa SeMbra
de Loreto, e Sagundo Olmos,
cura da paroquia de Salsaca
te" foram condenados a cincQ
dias de prigã;:, que. dlivierão
cumprir no "Lar Sacerdotal",
desta PrClvideIlCÍa:

Amejacas do GovernadQ,r
Por seu'lado, o gov·ernador

(Condui na �.a pago Letra A}

Representante: Representaçõe� :r.eunidas West
Ltda. �.'

Rua São Paulo, .3922 - Caixa postal, 599 - I·

I toupava-Seca - 'Blumenau - Sta., Catarina.
�r......,_.,...& iDiIi;yaiii�._.UJQQ "PWiAD.Si@

fotografado um «disco voador» por
u I nciQnari o pubUco no
Exibida no Diário da Noife ii estranha fotografia batida pelo modesto funcionario, •.municipal

verterá ·�m pról do Nat'll da
Criança Desamparada.
A grande procura de caro

tões par"). o Bingo em apreçc
nada maIS é do q'le a confir�
m<:1ção o') €spirito d •.) solidi>.
r::edade qu� t'l) bem Q �tingue
o povo riosu1ense.

' ..
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