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f lôcendiêlDa nelos brilânicos limai
.

êlldêf indôl1êsía
A ine.'�� �oi tomâ�a como. re@resália '.pe!, as- Libertados os prisiomeiros .eS=

s
....
a5'51010 de aViadores. I,ogleses e lodus .. p

..

·aR'h··o."s' 'q.o.·e_. se encontrava.m..
anos e quatro aviadores brhâ-

·Bâtàvia, is (A,P.) - Os indo- nicas. : ocupantes de um apare- seguiu com os meios de trans-

na lu··glaterr.a
..

tlesio$ lioje mostram-sé indig[1_a- lha "Oàkota" acidel1t�do. . � portes motor,jzado� ,deata cidade :
. . .

.

.

..

dos com o fato de terem as Declaram o? H�dol)�S.IOS para Bakassi e �tlhza!1d(.-se. de
..

Londres, I 5 (A� P.) ..;__ Duzentos mil prisioneiros republí •. Jr9pas br Itâuicas. incendiado que o fato tornai a m�lto _dlflcel petróleo fOcendlO� sisternatica-. canos espanhois que foram capturados pelas tropas. aliadas na9rU�m pela manhã a aldeia -de

l0
controle das organiaaçôesríe t mente �ada uma ?3S mil Casas França invergando uniformes germanicos e que no momento se...

J3akaS.S_i.� ...
p

.:
E. :.t

...

o
..

·

... d.e.... B. a�.. a.Via} on

..

-

l.·U.v.. �.n.}ude
em

.

Ja_va, .C.or:;ü se I de m

..

adeíra ali e.xl:lô;íenles, D.oU- encontram. na Ing.laterra terão permissão para �e.gres.�.ar á Françad�, haviam. Sl?O' assassmad<?s 8.n-, !10t,!�lO.U; ,um reglment�, PU,n- pando as moradias dos chine- como, homen� �ivres, A�o anunciar este fato h?Je na=Camara dosteriormente J8 soldados india [ab I' apoiado pela artilharia, ses. Comuns. o MinIstro da Guerra Jack Lawson disse que esses Iro-.

,

mens eram refugiados da Espanha de Franco, mas que nestas

,. condições.,· como.
se encontravam na F.rança durante a guerra n.o.verão de 1944 o exercito não tinha senão uma cousa a fazer:

1
trata-los

..
c

.. om.o
prisioneiros e .envia-Ios para a

In.glaterra...
O Go-

verno Frances concordou -em que esses homens regressassem
em pequenas turmas. Até hoje haviam sido tratados pelo exer

cito como vinham sendo tratados os prisioneiros italianos que co-

operaram com os britanicos.
.

----�------------

Record de aviação
Washington, 15 (A.P,) ;_ Um

bombardeiro realizou um vôolli��� .

•.

01'8" �15;{)O i experimental através do conti-
Cr� 0,30 nente, cobrindo toda a largura

.

.1
dos Estados Unidcs, desde o

O araoto das �spiraçõés do VtUe do !talai . , .

Pacífico ao Atlautico, em 5 ho-
.. .

..• ras 15 minutos e 34 segundos,BLI1MBMAU • Domingo 16 de Dezembro da 1945 • Dr� AchillSs Balsini Diretor Responsavel - ADO .xxn· N

..
61 ..,' tempo este que veio quebrar o

.

.
recorde anterior de uma diferen-

Sangue pelos corredores e por- çaD:s�a;;il:� o trem

I d P f 1111 M
lIiI lIIiI

I de passageirosas a re el ura UOIClpa Ao atingir o quilómetro 4, na penitenciaria deno bairro de IroupaVil Sêca,
.

t
.

d· pouco além da Fábrica de CuritibaUm fato, inédito e mls anoso que vem preocupa0 o nossa pu .. Gaitas '/Alfreuo Her íng" o Curitiba, J5 (P. P.) _ Graveslicia -- Detalhes sibre a impressionante ocorrencia da madru- rt.�o�ddeOr, bt:egmagedifeo pe"'SdSO'jig6eCi'r80rs- acontecimentos estão se Cdesen-l.

d °t d dO,-" "'. <> rolando na Penitenciaria entragada de Ontem no interior o &1 a o e I ICIO�· que partira ás 15 horas des- do Estado. Os detentos fizeram
ta cidade com destino a Bur- motim, ocupando duas galerias.• O funcionário muniCipal!

via sido hospitalizado na 'quêla pelas ruas d'a sidade.na madru- r a do Trombudo descarrila- superiores, ficando com todo oqu�· abriu a Prefeitura na manhã m-adrugada sem resultados re- gada de ontem. Presume se qus ram, não ocasionando, Ielíz- controle da área,de ôntem teve uma surpresa I
cebeu uma comunicação de que não encontrando bar onde pu- mente, vítimas.. _ I São precárias as condiçõesdeveras impressionante e desa-! no interior de uma lancha surta desse a1qd ir bebida, tenha em Em eunsequencts do �Cl- i

de segurança na Penitenciariagradavel pelo espetáculo que. Ii no porto fluvial desta cidade sua alucinaçõo, re solvido regre .. dente, ° relendo trem sofreu com mais de oitocentos de-lhe foi dado assistir. E' .que pe- achava-se um marinheiro gra- sar ao hospital, coníundid r es- consideravelmente airas? tentos.las paredes, corredores. e portas vemente ferido, te com a Prefeitura Muuicipal, desde que se fez necessanodo interior do edifício viam-se Tratava se, como verificou onde penetrou de algum modo. a formação de um comboiosinistras manchas de sangue, co- mais tarde, do sr, Manuel Rau- Já na interior do p édin pIO· em Barra do Trombudo para Serão transferidosmo Si alguem; gravemente feri- lino, tripulante da lancha I t)S!?Ú", vavelmente, tenha: da�� �elo vir buscar os passageiros 00
... • Ir _ .dó � desesperado, tivesse andado pertencente a Companhia Mal engan�i. jJrJcurapd? saIr dal�. o local do desc.arrilarnen.to, As;- quasl 1 mllhoes de�e batendo po� todos os cantos'lbur, de Haj,d, q�e nao lhe fOI mais

... pdS,Sl"��1 sin é que os pa8sagel�os so. . !l!lom���nà,�aocia de ,escapar do interior Mànuel Raulíno. apresen Vlsfo qUe ii;:;J�sçuro, D,aú atll1ava r puderam reiniciar a VIagem
..

.

Il�
...

ü�oi}I
do, prédio. tava profundos feeimel1tos na mais .com o lugar 1'0i1 .. I)IJ�e ás 21:· horat;, co� ceroa de Washmgtoll. ,IS (�,P,) - O
,.. Incontinenti avisou a Poli. cabeça, peruas e mãos, e chega entrara. Com certeza, .

na anelá I ô t�,rag de fitrBZO. I?epartamento c;te Estado anu:,-eia,tendO o sr. Dr, Arnaldo.Xa. ta á lancha. pela ,madrugada. de eneOntrat uma saida, quebra-:
.

...

.

.

Cl0U que os alIados
. �omeçara.ovier, Delegado Regional, proce- 'I' completame�te aluclnado e .per� ra a j,me!a a que nos referimos

Mater,- '!lI '''br'''!O_viá.rio es�e mes a tr�nsferenCia �e sets

dido

um.a. busca. no Í.nter. icir da

.. i
(ierct

..

o �at.ig.ue em arJundartcl,a, acirlta, cortando· se f1essa ocasião; u 1.0 • mIlhões e qumhe,ntos ml1 ale-

prédio. Em todbs bs cahtos. pe- Depols de .ser transportado Depois, perJetidb gatfgtie :a,nda� chegado a SadiiiS mães. da A�stna, 'Ic�ecoslo-Ias paredes,· trincos e ianelas, I ?�,ra Q HospItal Santa Izabel ra as tontas pelos corredores ri V' d d N ,,'a-qUla, HungrIa e Polom� palia/ 'f' t d d' d u de t· d t abrl'no·o· Santôs IiJ �. ,.n o e· 'ova
as 4 zonas de ocupaçao naviam-se estampada'" em san ue· o� lU er.roga o, lzen ,0 q e. .lorCan o as por as e, I 1 L

'

a éS�e por ..
_

'" g
fato, estivera na Prefeitura. A.fo- Janelas em. busca da s3.lda. orque, c legou 110Je .• ..

-

lemanha, . e,sperando se qU,e ess�as mão1i Je alguem que se arras-
to, o navio norte-ameTl(;atio 1 t atet.afà alucinado pelo interior do ra isso n�o esclareceu mais na Chegou mesmo a descer até "Brasil conduziu o seguinte ma.

transferenclá s: ��m�oex�o anoedificio, Uma das janelas que da•.Considerando seu estado, alo primeiro andar, deixando um t _' 1 ferroviario' 15-4 trilhos o m:s de agosLo . p .

,

d'" r.eferi.da. autorid.ad e não forçou! ras;o s<>ngrenlo
.

pelo cor.! imào ee�sla do 49� I � 6 k'g
.

�c;:)oDsignado� ! DIs.se o DepaCrtam��to. qA1u� dOda para. um . os Pô.tlOS lUternos
.

t
.

.. i ti
I �"

. p an I' I , � i Conselho de ont.01C la ()estava toda quebrada, como si o lU errogator 0, o. q e espera dl escada. .. â R "de Viação Paraná Santa I '. •f � l' m·· t td ttr. logo o
..

,
e

,

d lem BerlIm aprovou o p.anc noa <
. houvefl�e, arrebentado t"�d .

ais : e.
ih

o
,. SnJjlu novamente ate o �e� Catarina: L4!2 Ltnlhos pesa0 °

dia ?O de novembro passado.'à àdcoS. 1?eios sín2is encontrados en o apresen e me oras,
gundo andarj peneHob 113 $ec- 326,465 kg. cons. á Estra�a de

I
-

no· .parapeito dessa jar:e1a e Fugira do hospital .
ção de conlabtlidade da Pre- F�rro Noroeste dd BraSIl 491--------,-.

-----

I1:a. parede externa er� facIl ve- PfossegUiddo em SUdS inves feitura, onde derrubou quadros vagÕes d�smotrtados:"
�

. p;san�o í II fiUJa de MossoU'"rlÍtcar;se que í;llguem,

fm��men.te'l Hgações, o Delegedo cientifi- e respinq-ou sangue pelas pare- 649 I 353.; kg. COrIs. E:d'awj: GEl
• . .. "_ d'escapa.ra, ...

do.
... Illl�ey!OrcOu-.'ie de que Manoel Raulino des e livros.· Nessa depe;,deocia Ferro Sorocaban,:; 30 o/�hl'mes í vaI ser Ilhgauildo edlficlO: atIrando seaopattlO 7. navia fugido dI? proprio Hospi- abrfü· urna jánela; procurando co�tendo: �·ten�ers:' "tanks' "tfU: 'i. Edda Cisno, mha do·· exmetros .aba�xo, N� queda cLoca�

I tal Santa Izabel ·na noite ante- ii· ,- . I F li meD'" não ks , chaSSIS, caldelras, ele, pe "Due"," Benito r"lunssolni
..

e
..�a:s.. e ctí.n

..

t

..

t

.. a., Um.' te.!..h�d
..

o•

Onde! ti.. or, 0,nde. se ach.·ava, internada. ..�:v�� �o�a�oa. suaE ideia Já qúe i ��ndo 279.�ü3 �g, coos. ",a,o Dde., viuva do ministro do E_xte-delZ-ou sl ....nalS d'ê sangue ! 'partarnt\l1to NaB10nal de ....stra as.
d Ll no ÇUScl"ta.

6 '. em VIrtude de um aCIdente num iisquelti local ·encontrarla morte I .

�

I rlOr o. gOV",I'... ,lU D ,.. :Aíi1dâ .pelas marcas, s,ab�-s.e dos p&s,
.

.

.certadada a 'ele.�ada altura em

I
de

0.F�:���ido na,vio veio consi-I rCeOcll2r8 ",Co18.tnr?!b"'ndaeJedfefi r:��r:�qtl€ deP?lS da. queda o mVldi' Segundo o testemunho de que se achava a Janela E F '-' <.li u.

dilO. suhru. os d�graus da ��a pessoas suas conhecidas Manoel·
_

.

.

.

gnada á agenCia xpresso e'.
na. Sicília, afim de esclarecer

.v.aran.da,.. q
...u.e.: .d.a. para o patl.o, .Ra.ulinr' era dReJo ao vicl'o da Saln_do n')V�m�nte .

para. um, deral. ..
.

.. 8 8 atual situ? ÇãQ,
..

d
-u dos corredores lateraIS Manue ..

.

.
.

.
. u.

ue ft:i ex ulsa dasujando é, satlgue as paredes e embridguez. Não podendo ali- R,mlino teria f.iI1alment�, saltad_? ,No bar e n.o _la» -

i

S l?eSdE�d�a t�m es1a. do lia
obalcão da var;:l,llda, <;>nde, pro- mentar o vicio enquanto se por uma das Janelas, mdo cair r, K NO 1i

.

mça.
.

d
.

.v�lVelmente se .ellcostara ator- achava· recolhido ao hospital, no patio que citamos acima. n6.G deve faltar Ilha de upa!'!doado. ficara alucinado e fugira dali _;_---------------
."

. ...
. Até esse mOmento iá havia per-

O " ..

·d· SI'

na Ba·v"'ler�âclara�se: o mistério na norte anterior e';l bu�ca de
dido muito sangue,· surpreen- merca O negroO .

a... .. . .. , , .

.. alcool. Esta parte e confirmada
d d

.

f t d t adido .

"f h d_Diante do que lhe foi dado pelas irmãs de caridade do re-' .en o ° a.? e er
o PorlO Munich, 15 (A.. P.) _ O "IJ1ercad� negro ,�onquando ec a o

ver. o sr, lJr. Arnaldo Xnder ferido ho�pi!ai que não puderam �I:g:; f�� d;�';��ri��é por Pseus oficialmente ha alguns �:ses atra�, amda ��;a flor;c�n?o e:��logo' começou as investigaçÕes rete-Io ai,. Baviera, O movimento tOl para "U ndergrounu e a o ICIa
, nó sentidlJ de ·esclarecer . o fato, S r fi

colegas.
contra muitas dificuldades para colher seus promotores, se bem

Após> uma visita aos hospitais
> elil eXJ) Icaç O Quant? ao mado pelo, q�al que alguns amar!(lres sejam pres�s rapidam�nta, A.g�ra mesm�-afim, dJ yer si algum. ferido .ba� Manuel foi visto perambulando consfgu�u penetrar no 111ten,or um joven •• (pe H'lldeU um r�loJlO.de ouro � u� ofIe.a: dos !'dso--..."..... -----��--_,_---��----- da PrefeItura permanece em mls- tados Unidos em troca de 1.000 CIgarros fOl detIdo e Ilconden.... .

.

.,. ..
.

I
tério, a não ser que Uma das

a tres meses de prisão. O "mercadodo neg�o" da moeda correnteGRF�MIO AIvi-Verde portas de acesso te�ha. ficado lainda é mais pertubador. Uma libra esterlma no "mercado ne-

. ,.. ... ...
.

. ..

.

.

. 3.berta e a 9�a[ Rauhno. lnadver gro" vale 600 marcos.
_ _ _ .' .. _.-.•-4!

.

De p'rdem da Presidencia. são convidados todos os tldamente, telchara ao entrar. .-4-.�.......-:.4t-.:-•.-�-i& o .-.�..-.-: ..-.-� � ,

associáqóB e 3ssocÍI'irlas do GREMlO ALVI-VERDE para 8 Entretanto, tão logo Manuel
.

U 1I111-tol abfiolutamellte
. lnOfenSIVO para

reuni�Q .'que lSe f,eBHza.rá :em o �a!ã? do Clube' Nautic.o Raulioo apresente melhoras ,5::- r".l.osq lU. pele. ·Eficiente proteção. contraAm
... er. 1...C._.8. , ..

no Pfo.X.lmo d.la W. COill

...
lDICIO ás 8 horas dA nOl' tá interrogado. novam.E.nte, seO·

.

W 4. I· PICADAS D
..
E MOSQUITOS �te, para eleição da nova Diretoria. do de pre���ir'se que; 'esciaie- .elze outroa iusetotl,A DI !.U� rOlUl\ 4 \'2 ça em deflmflvo o assunto· ., .- - .

.
.

.

... .. ., .

A .'1irtuoe B ii lealda
de 88 retiram quantio.

o crime e a triiição
.

. sio . premiados. BLUMENAUD
Diario MatuUno I Fermento em Pó IjROVAL
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do Instituto Penidô iauI'Biel') de
Campinas

(es q. 'Rua Di. Murici)'

CURnYBA PARANA'

c'{;.1usÚÍtas: dcs 1.0 ás J2 e. das 14 ás 17 horas.
'" - -Atende exctusivamente dentro da esp8daHçhde

NOvá Induetria de Brinquedos, Escovas e_ Pinceis,
cura os-,;8egni�t&3 empregados:
,.

: 4 'I'orneíros,
, .

l�'Se'rrador.
"1 Lixadcr e 1 Pinto!'.

�O ? ,25 .rapazes ou moças de H; � '17

.ren�lai flu9' saibam trabalbar com artigo da mad�úi·,�.
:: .. Trat,iú:- á Rua 1'5 de Novo, 289) COUl o Sr.
ao

' "Slebe�'t. ,

"

,'_ p'�;ga-se'

,
-

§!,�l-"l·tç.l-''';
ij�'

� " ......

r.d
ti

as Nossaá Exnosicões
L 1

w."
'

f.�
[m nOS2a

Ch(!Pc@m4l{1tt�s
a��f;Q:�S

D � II
I

i�UUlçt(ia�!n��iJ ts� hil

\. '"São Pa�lo
'

DISTRIBUIDORA PARA TODO O BRASIL DOS 1�Jf_i\NrA,
DOS PRODtJTOS - CO?';CENTRADOS VEGETAL

HRCS�C!tr._g:f,-TI:�" DE F{Ü,�RICbçAo ,DA elA. PR9GRESSC>
".

NACrOJ>�AL "INDUSTRIA. BRASILEIRA DE .

BEBIDAS E CONEXOS",

. COI>jCEfií,r,tLll>.D/';'_V'EGETI\.I: "11 o SIC J. E a"
TOr.Ifi.TE ... i�Aj.l�;:liO 1. ESPli:IJ:1Ffi)1;

C���;1m��7�@5
�!����l��é5

II�I
I
I
I

'''1.i ���'
"

I;
i�

I';'! .

r�
,

,

,

�,
,�

'.

o'
•

E:dla�o da m::dL; f'�:JIALT1ir-'··�.A PITRC;M

'. 'O Leite Hilitls q,;_;'(l a1!G;\<::1a,
?. protege e refi'escr.. ti DEi)

" õdt�s. oterece-íhe, ngQ�a. uma .mni;l
, }. b�}eza. atr?:vês da ,�rIl.grfrnc;::;, dO-,

,
"leu Jle,rfuni�,estlmlilánte, que tszn
"0' freseôr dos dlas:primavlltfs.
Use-o' hoje, para conhecer êsse
O()ltO privilégio de sedução, o"düí,·
·flamente. na limpeza de sua pele,
no, elímínar dos. cravos, manchas

- ��Lespi[)has.. e ainda como h,aso
. PAro\1,Jló de arroz. O. Lefl.e l:lilÍds

c -, . ,,;nó �e'ú toucador sigcirnda beleza
� Z .: 'e 'iriO'óidaàe.'

'"

.:}...., ���
o ..ri·;·� -'::' '-,� ::�'1: '\

, ,
. .,.. ;,. } ..

SJl�_l.(!k, ' �!1�r irrlrI:��W:! (?;ü]. ie
,Jv1adl�iras ,ire 'c@i1stnlçâcJJ=nlJsé,,'
,

ral, 'Forros, 'Soalhos, w10fduras
,

'etc.
:' <"
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Lord. ae Calçodos 'onoé
_._-..;.. .;.... _�._�

Tendo voltado do Rio' de .Ianciro, onde estava residindo diversos anos,
trouxe comigo, nesta mudança; um cofre de dUES portas, o qua.l Ticou , j\..lU-
to corri outros objétos de lr.inha propriedade, armazenado na tírrna Comp.
Paul.jdee ta praça, acontece, que este cofre, fui, por ordem dos srs. A uthur
Fouquer e Aug. TIt. J. Fei), arrombado, apesar de os meslll�' tinham corihe
cimento, que dito cofre éra de minha exclusive propriedaderÓ,Depois, de um

, certo tempo., *t:cebi dentro duma caixa aberta e suja, parte' do cont!?údo
" do mesmo-coíre, Agora exijo a08 referidos senhores, que me restituem, lam
bem, quanto antes. o restante, isto e, a outra parte, que' se contiuba no
r�ferido cofre, e darem os motivos porque mandaram arr ombal-o.

Blumenau, 13 de Dezembro <18 1945 =-Riohard P<inL
.

Heconheço verdadeira a, assinatura de Richard Paute, do: que dou fé.
• Em testemunho da verdade.

,',' +

Blumeuau, 17 9-1945 -- Otto Ablj;, .Tabellão.w:r ."-Ji,_:tI'� ...._�;.,-�._���.--. o �-�.-.�'_"�-�...... "'_.--�--il () *���� ..-.,;;,;.t-.-.-�_··.·.:....", o f-�-: .• ·_-��-�--."",";.,� .-.. �.,.,. o

o arte impera e o bom ,gOSTO
,��----.--------

Re,ÔuziàÓs •.
'

<Il
'�

����
"

'",
.

\
;."

.'

V i,ja que
AUTOlvWVEIS

!n xo. � e depois veja o preço do
(!lowat".-:-- Agpnte exclusivo

RiC.(\RDO DEEKE
Provis�ritinHmi<;--á rua Brusque sI1l-!31!Huenau·cx. póstal 11\:l
.�.- .•C-.��"�'�9-H-�

( I;' ,�-��'-� -�-.�. ��."
'1; II ��l;$,,<a

de

I,I
. O:g.t�·ra: l'ttel-h:or"

I r
cq;urelhdda
parei: nervü' croa

'! l, seus h1.un:w�os
clientes, apre-

"1 it1!��'�����: ,Imodelos '00: ..0
Iit--$-··�"""'Itfl-'·f.j ...."..;�..---...���?fil;.-* I 19

..

45- I
'II Il[SP�!:UfiMi!3 t i!i(iílfl}�i@1lS

I\!i)
Il'i'Jilmi��imm. m;a G \imíllm: I

! s, tr; Mü�I ,II NOYU rr.l1rj;t::z!i:tQ - ���·it;. i:E::���·:n��;,_u

.1. Av� C�lso C�c.;:c�n� 174 11
u f·one 2-0635 • 5v J/atl10 p,L _ -

... :::�j
,

flJS

DE SOTQ

i
•

Cordas. Pclhetcs, r/febdos.
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CURrOSmADES
CADA TERRA TEM

SEU USO
Apresentar-se de costa en

te um superior htersrqutco é
prova tie grande aprPco e

respeito entre os .. habitantes
'de algumas das ilhas do Pa
cifico e, em consequencla é
urna falta de respeito apre
sentar st\, uma pessoa, de
frente a qualquer. chefe de
trtbu.

Exijam o sabão

elA .. WETZEL INDUSTRIAL JOINVlllE (Marca RegííJlrada)

poia .

conSBfva e desinfecta a sna roupa
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