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r;�.rrI_ICOL1..1 0-. ":�J �

U,,--l.,,�'t�·.;.'.l t;'JU � plrutu "6 perua I
- ·',AL nH'U tUBO!". � dernuts

nrinha uor". I
E' assim que Lady Gaynor c IMr.s. Kumelin nos recebem no

TELEFON.l!1 1O!J�

I
!' • mar-avjlhoso jantar com que I'o H.ed.
! ! \.

-,
�p :!Ll'_'�Tl J OhEOf: nrrnsalhou os

End, 'fel. A NAÇÃ() Rua Sáo l·'nu]u. eeo N.. 35 i I "Dlanos Assocíadus" em Esto-

•__..;...... ..... -C-a-i-x-a-P-0-s-t-a-1-3-8-......,..........__--,--,....-,,:-� ... '"" ........,..__ �� I'I_'_O_L_·_P_A_�_;_A_S_fl:_,...C_L_\._ __'_ ------f I colmo, �\s duas n1ullieres, a elo 1
!

_':�':;'} I�Jl!l,[!_i _�'lut p::.;;!r.;s e u. t!0
rdlli:.::( r'J. t,u�(.'o no I-tiu, t.eeru urn

H.V": o J ;ratiil c o 5Lin}\.JC..l HU cora

Ú{I I F:(·cusunl-�c a falü:' ern lu

��é�. Consiüerum U�!1a o!"t!nSiJ
'1LO exibirem o bum português
112 que uma e outra ainda �t!

·�cordam.
- "�Icu filho. diz Lady G�IY

ror, (cujo marido é! agora em

)aJxadcr em Varsovia.) me Ded�
ado o dia que vcltemcs ao Bru
ll. c�uer que o pai rr..g:.�é:.-..:-:� pULO
ada a rei ao Rio de Janeiro

!ã:... 2;1';8 cantar ern ingleso S:l2'
3 r) .(](:'.':. f avorrtas 53.0 O ·-I_"iTOJt.�

C!. v,-n.� (:e puu" !;
H

..�al"o,:;":.I'.

-,.i 'jt�). C pi: 1 :.:..1110 como urna C1-

·

... ,1·1T. (-ry__n-:a. d� fi.:rrc1Jen{.�
:,,�,;:. r�unl�En não S� Iirrrit a, 2.

azer rcrerênctas ,aDS sambas ve

! : (j l do f.empo em que ela haoi

í ava o :Rio, Conhece. outrcssírn.

I ,e' J'.O"'ü.3. Está em dia com o

1 -ol,_;lúre "n acíonat cê..rnaxa1esco
-.--------. í 1:' uma alma gentil que S� par-

-- -- ----------- I '

'I'_�
\.1 lev "!ond.o dentro do peí: o �!..

��1HQ_ ......de da, terra. QUo. tanto 3,

nava � onde era e � amada de

)_l(d.o tâo cnternecíüo Son1os 0.

�0]11id03 com uma Íu:..:.ilaria, â�

-'.)!:rguntas acêrca de dezen�\.S d�

'lnigos comuns do Rio e São

";].'110. A inglesa e a sueca pa
-ecem duas cariocas de ra.ízl'�

l1!;das na F'ave la. no Morro do

Qu:;rozene, e nos folares amo.

'e!' do Bot::tfogo, Larau;;eira.s ;,
Canac\á. l'epectivHmcnte. foi. fel'encia decoITeu num ambien-

l,' :'\HtÜa Tere:w.
únJa t11';'�ll:;;;ão ampla SObl e a te excelente. I .. (_'�II �n:� 30h))s.on, é �ln1tC bl'a"i�
I cahdude atual. Acrescentou I I"ONDRES. 8 lU PI __ O el?[l l]U "crf'. c'J,!',a(L, (01"1 o N�

. , ! "[' nt.lante J ohn::fl"'1, un1. 11(1"-; ut'l-
que se tratou de e:;ca�::;cs de du- s"cretario do TCEouro r.o ••e- .' ._ _"'·C·ln·l- dn "1"1'1''''1'1 �u�-

I
...

J 11::-:1Ht::S 01.1 .;_o 'e:, • • -

<.la::; Finanças dos lares e ouro -por parte da Orá- americano, sr. John Snyder, €:1' .)., Já "::oUrauo. adOl'a co"tudo a

I - ... ,))·-r.o::.:::ão df' rnal'inh�iro- T"'tJ:.,..icn-
;;ua conlerencia desta ta"(le con: ° ',_ _ " , �

I . .
('� a � o.:·nlh·l dos aTr:�GO��,:10_5 lnlillstros dD.S fin.dnl};_...� da Jt�'lll:::(n!. 110-i� '1 niili....: 1"1""')

� Inglaterra e Canadá, ",1':0. S::if- j)'l.;�. Se1l sola.r é U!"I "n"tnoi':".

!'
.

' fnra de Est.rrnlu-;o. d ..�,,(lrl fl YJ�
fO"d Ol'lppS � Dou"las Aobot ' '

.

I' 1 _,,,,.,. • to I LJ. para o 1"10. e ' UI "

reiterou sua confianr:a Jl,i ]�lis- : vio_n-"is fi ''',�Inlo do nrinch'"

�ão ecollomica elos E:,;t'ldn.' l:ai- . b';J·Ó,'iro. N!,le C'ír�1'!'1 .1oh"',"'"

� __ ..... _ .. � � 'p' 1'._I� ..... ll'l..,� ...... ', .. ·4"l ..I·.:l .. 'l-.('r• .-::\lrl ... "'.nt).�-
..los. U "1. ""� deI 1_,lte. � ' . ."0,,, u')lp ,,,',ltícn.. E' um centro, �

repre:,;entantes da erÁ-Bretanha í brasileú·a.. per�picnz, inteligente,
1'111(' l'pcphp ,"'n1 Estocoh'JlO cotn

� ,11 -�in�iío r'nn1 quP.. u� d:t 311;:'1

f"n:tili"_ 0'3 J-1'i.m'-"� l'f'/·plllp.. .., ......... -

ca nos Estados 'V.nido"."'>c con- Fid. FrPQuentam-lh"l as reuniões

pros8eguirá am'ctn]l,:'t �]e��'���isP�ahg�:���' l'��l Q��t���
(.'ercndo encerrar-se a noltf�.

"'q i()''''�li> .....elf ."" !e.rl'cno (lrJ !:�\U

I ..ONDRES, 8 tU:r--.JITED) '�rna.niol'''. PO\' el" e o r ....... ,..id() r}_

r"l.�('\d(l " \i", ,Jo" (;01[. ClnJ".

",��d" :11'; tfl�·I·nii{"n._:o ,'-1 ('id:.., .. lf�. Li-

1 ... - r.·IlH:f·it·n (!(' ;·lp11n_ llf.�\:1
lt,'i'l�l'l rI'1f� [, fl c·\I":lnlo d;l fn·

�l'ili" Pf.'('l·('\'f':l1·Hlf� t17,,;t C"I1·fa
.1- .... n. I.... r.,... ,..._ r,.

' ...... l()_ ... ,..-; .-� fi'l.

JUTI·ANDIJ� Fl�lmElnA NETTO
...,

"

roh/emas que reclãmam
ét atenção c/as dutoricla
Não foi reconstruida ainda a ponte de Ponta AgUda
NunUL cidade con\o Blurl1e.na.u. f zenl tle secos c 1l1oJhau(}3 do �1'_ ]Jf_'>]a. inl�_H·t·nsa, pur dh:cl'sas vc-

�{}1l5ll'uida 1'111 terreno dos mai- A. Kunlcrloewe. que faz fundos _'-''' IW;".u� Ult.il1lOlõ àIlOS, ate a-

Gitlentados, cheio de elcVDçO(;� ,Ofll os terrenos da I�. F. S. ('. ""l'n n"IÜlllOla pl'o\'id,;ncitl foi
hl1l':J�Of..:, e�d;)l.� unl�1 s6ric d� reclunH�nl contra a cxistencia tOinada., A i fic�l. PQi�. rnais uni

'JI·ob]eluas CHj)UZ de aLordQé.l:"- ..le UJn "alo 110 Joça!. que 11';'J lerubrete_,
luaiqllcr a.dmini,;tnlf;ào publie", em escoamento. EEbc "alo 1'('- No bairro (I" Pont.a Agtld<1,
llnlquCI obm que [$e pr�t�nd', 't'be a" dc[cc('6es dt, diver<óao; P,-)NTE EM PONTA AGUDA
ealiZlll' exige JllUitÓ esforço e/ sentinas. que �ali ficanl eX:l ):1:1- r! F 1l1béll1 hã· J'uzilo pa.n.l, o.borl·e-
,ntllntlmcnle, grande dispendic lo mnu chel1·o e enlpéstando o �i:n:!nw$. E' que uma pont�
:e dinhcíl·Q. 1·n.zij_0 por que mui- ar. No yerfLO abl'iga uma qlwn- jllC ali c"l:;tla, uma yez qU(! gricolas di.!!1111Uiri\m em li:) ror-
-os dôsse!S pl�ohlenlas são solu- Id.Hle cnOl'llle ue rl1osquito:3, 'r'iu erh conscquencia du.':l inun- cento enl e0111pa:.açd0 f.'OI11 ú ftu ...

'�;;::::;"��;;;;:'::;l�;:,��, \ ';::1::F�;i���:��:f:;g �§���Ü:���:��:d�:��l���, :�:::,��:' .::::'dO ::�::
o ::��:�m;����':f� f�':"

oaru ql1e :;il'''.'I1!U de intél'prcte� ;c fÍ('a ;;iLIJada na "',;tradu. qU0 Q t :\. d
-

d l' C'
,.

juntos ã municipvJtdade de SUl;"

rlrfi �
conduz no distrilo de Fortaleza.

ual' .0 • areca a.çao e 1'10 anoca') CllZ que o l'�greE:;;f'
aspiraçõe�, algumas da." ITH1i"

iA;�
\.nl.e� de ,'H.lr. era bastr,ute tra- "mpostos para 1919 atingirá o do sr. Getulio Vnrgas em grau-

justas. no terreno da adminis-

���,1:�/
� .��.1� ""', rcgada. o (Jue reEsalta. a necc!'- total de 215 ciliõcs de dolares

Ide
estilo nií.o tem e nào te,"j, >.i

•

....� ·j.{.1adc da �l!3 recon.:::.:.tl'u(;ão.tra"ão pubhca. em comparação com os 214 bi- l'epercursão que esye:'a;u (d
Ultimamente temos t"ccbi<(c'" "ONTILHÃO NO CENTRO D.\.

()1) ,�TD ADE ll'o-e:; el11 1948' quereml'stas O ref"I·'.·c',!) .',v:·:;1a!diyersos apelos dessa nature:b..

;p�
. � , ...

- - �.'"" ---

" ...., . - �

,

alguns dos QIl'lis vanios CllUD1B-

� UVJ�' A tn.ll'cssa qne se e .. tende pa- Quinto - As recentes campa salienta que Getulio llilo me-

ra� em seguida. Q)Léq
"�delanlt�"tf; 1l. Rua 7 de Selem-

poIs, _. d P. B R t' Ilha;;; de economia ultrapassa- terá lnedo "eln ning-(lem.
VALA NA RUA S. PAULO /irl.'"'. _

:'Jl'o. IIgan o:t .ua 001 e 1-

d d R "P IH"V "J á AI. ElO BJ'anco. ta.mbam c,,- Iam seU obJ'etivo em 1400 mi- seu anoio eleitoral atualmente é
05 mora ores a . u'a ,.,. !l·t· ,

� •

lo, no trecho compreendido C11-
"�")l, ..,,,"'fC." ".'.0" 'H' nnA�I!.

tre a Fa.rmaciu. Un.ião e a;:-l11B.-

o p. S. D�o
o DE OUTRCO $JDERAÇ

Novos pronunciamentos sôbre o � r o D I e III â
� LUtU. r. indjf>::H_;UO de nomes par-ece relegada pura JilU.Í:5
meriqâo uqui co- ponto ri � vista, esposto pUI certos fJI 0('€:1'€.:) pf��
sedístas iU!llifica. porque fOI feita a Indtcaçâo de muitas
cías Lídus como nr<Jl�h,,·h-;. Que scríu.m d::snece"';a1'in,,.

POSIÇÃO D.iS FORÇAS ,lR1\L1D..iS
Ri(, t C\Tcl'idiol1ul: .. - 7 'ab.lldo em CuritIba, num banqtJt'te que

lhe ofcl"�r:'�u o Go\'erno do Estado. o general José Pel�'oa. eomun
dante d" "ona sul. ,aUficou o sou pensamento sóbl'e u posição da�'
força,; HI il'Hda-,. afil'll1undo que ningllem se iluda com o papel que Ia1 ForraE Armadas daqui por dianle desempenharão no cenário
n�cional, p�is elas j,á atingiram um alto padrão de cuItufa e disei-Ipllná e estao conSCIentes da absoluta compreensão dos seus deve-'
res profissionais.

I:io, !:l CM:eridiouall -- Embora autortzado a tomar qualsqucr
dt:ci�õcci NU TIOllW do Pa.rtido, o ar, Ncreu Ramos consutt.ou todo,,-
05 diretório:. do puis sõbre os acolltocimen�os em murcho.. Ao que
uurecc, uque la agvcmíução ric3cJa vuler<se tia sua f:)itutL�á.o para o

f'e reccr o c�mdhlato, 'I'udo sé resume nésse passo e com "cert.a Ta-,
Zãl), pois muitas providencias poderiam ser evitauas desde (lu,;) fi'

cas:ôe éJ'ci�!�lIt:�do de"d" j;í. (l "hl_pa ,los c4llciãatos: .1iJ'lga o PSD que
" presidencia deve caber a um dos seus corr2ligionários, argumen
tando com a sua posição de majoritário e com outb.ls circunstan'
das que contribuem para fortalecer eSlla opinião. Pata. ameniza.!
('5"a rei n...-inuiearãe-, o PSP 'nã.o. se limib a um nom�, más oferece
YH r·ios á considcrat;i'i.o c(}os 'putros partido;;, fados eles brasileiros }-

lustre"

;u:;) c::�,:::�e��l],�ll :::v�:��:ur�:oM:s::On::e::: 'I)Rio, 8 (1'vfel'ÍdionaJ) - O SI', ias não apenrui para observar
AganleIlOIl l'i!a.l;alllãcs

.

de.cluxou .
L

....
; 'ji) "�,1l'ir1o como ',P3;I'8-

hoje: SO\ldaâ: o terreno em que se des- I

- "Não houve ('olú';'.llV1. Dl' doura..
fiovernos de Pe�l1am!Jueo '" dr 'Adian�ou: - "Não hã novida
Rio Grande do Sul n, 11!'OPÓSito ues;'eSpecíficas. 0 PIt er;tã a

da sucessão prl'sid�nt;I:;1. O {(ue guardan.do o ptoounciamenlo tlo
:i. COfilit:são l�!:'{ecuti'i[l fês foi 1 '

_{� UH .íJ:._u-ticlos á. :3ua �n
envia, um "t:'olll1l1"nd!'" dn si- ,:Jicaçiio e sonlente depois de 1'e

t uacào (:'! t ual a tod.ó� 0.'5 dirctó- I -,_�, I-:-l't) lJoderá proti-';'eguir nu,s

rios- p"taduais do 'Partido, 11j·O·· uelib�liações" ,

c�dímeJ1.to hRloitual faias

a el�assê&
LO;;IDH.E:-O, [{ IUNITED)

Um \'�nCion& rio do g'overno bri

L:micü" inful'l�lUu e::ita noite que
a COnferencia dç,s srs. Snyder,

Douglas Ab-

Estt\dos UlUdos. Inglaterra

RISCO J.GYIDEN'l'l·j
8 (Meridional) - O "Diú-

furtos nem falsificações
tampill1as, dizendo

ninguem foi preso e ãi4]\";G-AEE1I�A_, E EU - .�ou o.l·�!.Ut.J i-lo N1' f'!R11f7:,ro 1' •.' D(','" "'.� - � � It.> {''':.:tr'} ,{,) 1)"u'íu,1(1 (7� !,rll"(�:}I"J qH�" ,_,� 1"(,t!I'.r.,,_íj.:,{1I r!lnnLL'I' u'y 1)('([-
du'ra fqu.JJ.nta gente Se a1'"}'Ul1tOU nesses 15 aJlU� e ayo1'a .ioga pedra's no tc!l/f...uZU do vhinhol r: :l[oU, 1fUld.Ji·p'L () (t!Jf:JJte P.'()j"{'{'udvr qllt"não tem pena« no focinho. nem ru-sll'o 110 Tt80U'O. mas apito na a19íbeim". O �!'. M.1NG,-l..EE'IRA t o inC01TI',ptit·úl. ° h!.o'Tul tltlJW
c1'uia. O 1'<3Sto da histó9';a vocés cnço',1.trl!.rdo ;'0 capít,ao de hoje d�ME'JjfORI,M:J DE B.-l..RREl'O PINTO").

•

.

-- IProvocou confusão na Camara em Discurso,
contra o Governador· Adhemar de Barros

'uas declarações:
- Podem as classes produtor<.ls

não nilior interessadas na elucida-

<lez anos seria �ão do fatd, permanecer tran-,

lo. em Yirtude das estampilhas ,luilo3, porquanto estamos vi

silames. O res_ponsavel ou 1'es-

')o!lsayeis pela ad_ulteração ve

rüicada serão identüícados e

lpontados a justiça, para (} me

�ecido castigo:

({o BRASIL PUECISA LEYANTAU,-SE POR SÃO l'AlJLO) - DISSE O Sl�. AUR.]�LIANO LEITI�
Rio, 8 (]'feridional) - No _iní

cio dá ses!:;ão da Cap1a.ra. f!.

hoje, forani lidas mensagens
presidenciais com os segu"...�_

_.)l'oJetos: mandando classificar
�omo extra-numerãrios do ll1i
nistério da Educar;ão e Saúde {)

pessoal de estudo e pesquiza
,ôbre a febre amarela, nlmitido
::om O regime de c(1opel'açE:.o com

a Fundação Rplrfeller; reestru·

turando os quadros oficiais

';erviço de Saúde do Exército
(médicos, dentí�tas e farmaceu-
tíeo.:;).

VOTO DE SIMPATIA

\
O primeiro oradol' foi o �l'. BatL,·
la Luzan:)o, que rUjuercu um

,

de dmpatía á Cumara. )10\'0 ('

I?ovcrno tl:t J\-rf-!".eni inflo nor rnn

tivo da data nacional do
vizinho, JI1�tlfieundo o

za.rdo declarou _que n. Cawr,ll''',
Ut1e]'inl�nt{', o SI',. Batist ....

aprovando o voto de sin'D1Ül·l.
cont.ribuiria. punI. fi pacificl'i.r;ão
continental. Louvou o presiden
te Dutra por haver designado
uma Conlissão. tenuo á fl c_ 'tLe o

n>inistro Caul'obcl'1, 'PC1;eÍ"" <.]:,
Costa. para rcpr�::.en1.fJr o TIr!l<::i1

nas comemorações em Buenos
Aires. O t"olo foi aprovado.

\'()'l'O H]1j P;·�'í'.AR
O "!" Benjamin' Fll.1"Í 1'<::{j11"

reu Ufll '·oto (11:'< nlH"ql" nf·l·, n n"

e do investigador F'ru?cisco No

le]. morto tiO <:'.I1Up., ", .. cu

�l�n'r. qun '1(10 eUlllfJl'Íu orden'

judidnl. pnr" a pri",'.o d" pc,.;
goso fa.cin(ll'�,. Por Be\J t1ll�n(1 ( IH', \Vilson Pinho projetou ulIla

pensii.o de dois mil cruzeil'os I
para a ·ViUV3. é filhos menores do
referido iilVestigador da policia

o auxilio de Mato Gros::o, le·

'I
forma da Constituição. O tiro Au- I dia:' e, mais adiante. "\'u.n,o�

;a.ntou-tie pelo Brasil em ] 93::' reliano diRs� que a reforma. de· dis"utir lá fÕl'a:"
e "hoje é o BI'asil que precís1J I 'I:.L "',"1' feita até com efeito re- O SI'. Aureliano L."ite r"ll'u·
-e'\u.nLa.r-,:::d T�'Jr t}ão l_'a.ulolI• �n- t.,:,·úatn-o. O.� aUllr..ú::, exu.l1a':t.1!u- cou: - "Djante di;-:3�o. rU3ntJJ}h
�l'OU, n. segl.lir., a atacai' o sr. A� -:;r!. J.!.,Bl d;j,da Dll)nJento, dil'igil1- tudo quanto dizse. (_'ena. Illi.Ü,:-
dlC!lla l' Oe .l�llI·l'03. Ul::iSI1 o 01 Li r]O-t�e n.o sr. Euclides de Fjguci- \"iolenta foi e� iiada COll1 c._ iJ.
iOi' que o mesmo núo tirrha G redo, o sr. Aureliano Leite tlO- tervençii.o do 31' Aliomal' Bale.
Ih'eito de OCUpar o curu! go eou o lõobl'cnome do cornanuuntt ciro e outro::; deputado�. qU2- le
·ernail1ent3.l, 'PI) .tl'IO ha1.,,}l siu{ da revolução paulista, chan�ando- 'l'aram o g'eneral Euclid",s par"
mfl'agado apenas paI' tdata po� (I de "Euclides Vasconcelos". A' dentro do gnbínete do pl'e�i:lf'n
C11tO UO ck:itorado, de qual dsi� �sta a]�ura. o O::J'. Cirilo Junio: te.
ereos S:10 co·uunh:ltud. 'ut:penúeu 05 lra1:Salhos enl vir P..eaterta a sessno, o ;�!._ .".u
Não concluiu IG[;Q U s"Ou di� .nde dn. confuf'ão no l'e'cinto. I'elíano Leite concluiu "cu di ..
'1, -o () "r. �\.ul'el;ano J_,ç;iLe. J, com os uebatcs \'lulento.5. curso. sendo �l�.:€·dído na tribu
" final comc,;ou a "er apartt'u· .Mais tarde o "r, Aurelianu na pelo sr. Costa Neto. que de-
é! p!;lu SI. l';uclirlc_s de F'hwehe

I,eite
continuo:.! di",cllr�ando e!

sistiu de falar cm \'il'tude do
n. que observo,:; que a t�;-:E' só discutindo COUl o ;0:;1', Ellc1ide� barulho e conlcnturio.-= em �OJ..'-
18 a pl,Jl�c�ntngern do nleitol'ade lc F·l5jUflb�edo. J�rn clndo in:,;lan- no do acid6ote.
,

••n·l··j in rW'!2.v:-J}ecer f;01'il a J'C !e 0sf e àis-se: - """'0\1 tirá-lo do I

DORES

NEVRÁLGICAS
e
'"

ItEU,MATIGAS

Vasto plano de
construções nos

I Estados
.

U�i(jos

.

Senado, aprovarani e

a casa branca para
sançã.o os scguintes projetos:
Primeiro -:;:- Construção de 810

de seis anos, O governo pagará
s�bsldiOS para a contrução no

�a?tim{J de 308 milhõ�s de do

lares por ano por um período
de 10 ano1.

.

um. plano. para a

reconstrução «Bairros BaixoS»

1.500 mi-

o programa de

Tnrman.

....

TID

de dolares
e Bretanha. E afirmou que a con-

que não tem o : lenor fU!1d:lJnen�

to os rumores dç críse economi-

ferencía

ConU1lL111111 �ts negociações se

''l'chs pR"a o intel'c3mbio co

,'llcn;ÍlI[ I'tl';,óu-hdlanico. ClJlltU'

(o, funcioilarios do ;;o\'<.:1'no iii

J01'l1HlJl1 qWJ não houve flinJn l;"r{'dr�j'�,"n r:l .... -·l- f .. i "xuuc

(Cu!1diii !I\<l �n, pgv,),
-------_.-

a Ílllprel1Su:
_ ,O disf.'lln:o do ;;ellcral Du-

t�'a FÓ tCD\ urn s"'�l1tido: é d0'"

clarar a nal;iío que os 2conteci·

B,lU, 8 'Mel'ldional) -- O sr.

Gustavo CapanC111a, '-tUl' DUlD

tcm estreito contatü com (J

! prcsidente Dutl'a. assim ralou

n1C�1los da suces::;ArJ p:'e5iden:�iBl
Hum wTIlbieuteJ. e- ln p e s ta d_ e 1\

. tdlc'anscorrerãl)�

= _ __ i!JI segurança em tais tel'lllOS

! e 01 P'.0 r t u g a II qnUa- eo'
d'�sordelll

� .- hayel·ã. Tode,s 8�b8 .. ·aos que

EIrI SEllPlD"' .\ Ol'{D...� a wce::ôsão pre:5iL1t!Dcial eI:; no_; ..

DE CALOR DO Dlà 5 -'
sco pais é 1�10t:yO c.u m::asiã.o de

Lisboa. 8 Il::tl T(,T'lpf',,�-
tade COJn b·OYOéA],;:!.3 P ::larai
-:2. egtiD f�8geh1,.ndo Portu·

2";'\1, J.!.. ..... -t1u1.0 á �'''':::: ('>af�:--<..I

g:!:nl iU(l!�daçôe:::. incêndio:: -.:

nortes, adTa\'emào ainda os

t'feitos (lu teI'liyel onda tIt
calo" .iá há eois dias. 0uat,.J
pessoas fl)ra1)1 Dlortas poe
ráios enl Bragan,"a do nOz te.
03 azuf!l"eii'os estão f�',I'�ndo
t ranst"Ol'tl2.T {lS rio�� C8ns�} �l

do prejuízos d� cerca de dez

milhóes de e.,;cndo�. entre co.

!33.S e gado ...::. 1I;j_js f'prl�nlf'ntB
afetada .;; rc dzinha Bra;::-an
ça e Vil," Ne"l.

ag-:tações e 1'-evoltu3. lGstarenlÚs

I "'e""',rü'� de ullP a prO;;ims. suce�\
L .. e,..... ...

""

i são pl'es!.den.c:isJ deco�'rel·á I'�"_:n

I circum:t;n1cias pacillC8.s '; "ir;

I
condiçües Va!�:da.l'iüs presente�,

1 nos (L'lxam tl'anquil05 cOJn 1'''':

11
lação � ,1l�tUl(�laOlidade: i;35'pÜli:�:"Oç:�I e legallL1aUé prOXll1l0 =!�.

I Diante dessa� perguntas, que ;]

I i
toclos ocorrem., o discurso do

'j J preSidente Dutra tL1Z i.Ul!.a :-!!c-

�

posta. que é exclJ..s:Y�!1�e:ilt.c etd.:

o Governo e U8 Fo:·,_::.J.s Alma

das assegurarão ao país um

pleito l'igOl'Osamente conforme

a lei e insucetivel de $'crar cou

fusão. desordem 6;J revolução.

'Qüenl conhece o 'presidente.
conhece a estf'utura do

jNão há motivoSI1paraansiedade!
KFl. " wn-,!\ i\I);:_NTE BOA'
.<\811'11 ,\C�O NOS :ISS,'

TA.OOS 'UNIDOS

quem
seu pensamento politico, sabe'

que há U1�la coisa para ele eg-

, NOV_\. YORJ{, 8 (U P'I O sencial e sagTada: ê a ordem

I Secreta! io do Tesouro dos E::i- constitucional. e a vigencia e

I tado;; Unidos. Johnll snydel' em a continuidade das ínstituiçõe3

artigo publicado no numero de democl'aticas. consagradas na

'�oje do semall!íl'io local "C.'!- ICollstitUiÇãO. Sub e�te aspect� ti

liers Magazine", declara que os
. que seu dISC\.l:'SQ cleyc f'er lll

EstadoS Unido!: não estão ca-
I
terp,·etado'·.

minhando para uma depressão
e que ,não há mtlvos para an

siedade/'.
Jldhenlar de Barros
não ,se assustouNa opinião de Snyüer. nàD la

,'enl depressão pOl'que:
Rio, 8 (Meridional) - t)

Adhemar d," Barros não se u.o

>;ustou mesmo "vm a lei do '·jlJl·

peachement", pois além de tet'
conseguido .a auesão de UD1 nrf'

feito udenísta. na cidade min"';·
l'a de L'-'-\'l·�l". \}l'u'!J€;(e vi.;ítã�l(J
dia.. �O próxjnlo e. eonl'_'nlor(Jnl�{J
o dia 9 de julho, promnc �HW

llhã falar [tos bra silei I'O�.

PrimeÍl'" _- Nada mel,Oi' Je

5S milllõe:; de opel'anU6 :Ol'a.m

�n'pregados, percet�lld\.) .......1.1ã ..

!'i(,S razoávEis:

Segundo _: Não foi registada

(;Ualquel' ialénl:h> ba.n":<1r'ct du

rante os ultimos CLtlCO anos;

"Ele vem aí"';'el'c-eil'O - _\.s hipotecas a-

• 1128'313 de dohros. muito duvidoso.
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.)os�ui UDl pequuno srt.ío de 4:2
tlql1eJl'e::i n.as pro:�.. Imf da.dcs du
bairro de Mo isús, em Jundi:t1,

Depois de longos anos de
í

ncan

.ável esforço em comum, con-

Secretário: " .eguu-urn os homens economizar
MAURICIO XAVIER um:' pequena fOI tu na. superior "

EXPEDIENTE

I
00 mil cruzeiros. A vida ía aos

....-\..s�ina.tJlras: poucos suu.visu.ndo para a I .. lI11l

in., que já alimentava planos lle
Anual , ..... , .. , Cr$ DO,UO adquirir 'um novo silJO. Um dia,
Sl)lllcsll e Cr$ 50,00 'contudo, a tranquilidade desapn-
Trimestre c-s :1U,1I0 I' ..eceu da. pequcnu pt-op rtcdadc.

A mulher de João Pincinato a
N. Avulso .. "., Cr$ 0,50

I presentou-se
com a perna trans-

Sucursais: formo da numa verdadeira cha-

ga, e não houve médico ou re-

I;I-IO ,mé(lio que a curasse, Por ocasiâo
da.

ú

lt.irn a, sufra de uvas, apa-

I rcceu por ali um negociante, de

nome Aristeu, que, ouvindo ra-

i lar du, doença da mulher de
João Pincinato, recomendou-lhe
'im curandeiro conhecedor de

I todas as raízes terapêuticas.. A

iaolília toda aceitou o a l VI" re,

I � dia� d�pois, acompanha,lo de

I
1"'lliU 2:ifW lI!!

Curitiba: R, Dl' Murioi, 708:, FRIlNZ, VON_Z. andai' -- Sala :2:'3 _

KNOBLIlUCH

a!-4 "\.-(�I·iiÍf·a
cõcs". todas ::IS adtvíubacôcs !j��

comprovu.rarn. Dai ter e lc con

,eg-ul<lo Iasar n Inrni lia Plnclnn
to de todas as S�I[JS ccunorniu.s.
Acontece ng-Ol'<l que, mesmo lc
sadu, u Iumilla n50 Ijuer otoro
,pr qucíxn cont I'" os I'xplorndo
re s, �inul que ainda. cBtá: i nfht
-ncludos pelas manobras do
�11J';1 ndciro. A polil'iil, dI' .Jundíru.
-c-nlicccdorn do fato c de outros
-omcthu n l.cs, iniciou diligencias

punição dos chantllbis':

rmpostas
tro (h Federaçáo
le F'lItcboJ, para a direção dt')

Clássico Olímpico.x Palmeiras.
'cogita a L, B. D,; junto com os

Ir'inalmení.e teremos a. -€:;tl'eia, ! pos, prmcípalme nte no seu. ge-
......

'

«Carlos Gomes» do nero que é a: intel'preta'!;áo das

Grete Wiesen-

,'H )u H..'.l

cançados nó Rio de .íaneiro c
.lubcs disputantes, aumenta.r

JS j)I'PÇOS dos ingressos pan� a

Criou \Viesentha I a «Dança Vi

enensc >. como nova forma de

Fooe: 10V2 - Cxa. Postal, 38

Diretor de Redação:
J, SIMõES SANT0S

"[,"llin.". A quantia foi paga p run
t ...�.j .. .11tC. Ld.l, t;;ul lllü., _ <:l í'U�
hrf.' r'urnrl ia f:"dtt nn�' '!'n�THEi de.
uma verdadeira. qurulr j�""l Ih: ex
oro i c_lflutT!b que,

í

rcou hl' »mdo
da exístêncín, na casa, d()á �O()
lHII cruzei rns. Assim, de \ isiLn .

«rn vi...si l,n , 1):-1 CXpIOJ":HJOl'C:--: ('on

seguirmn levar It ímpur tüuclu de
_U lJlll cruzouos. 1'1ua ir hldi
briu.n do SUBS v it.í rnn.s. ArgcnlÍ.'(;
punha-se em transe. e anltnroia
VQ que numa parto do sitio na
'in um tesnu ro enterrado. ITW'

que. sob penus de castigos COl'

po ru.is ou de morte na f;::mill<I
nírurucrn revolvesse a L�ITa len
tando descotirír o d

í

nh c h-o. Fa
zia ele também passes de má
gicas. no que é muito hábil. Urr

1 -

na Capital.pau!istn, não é sem az-Lc, c, a vrvacldade com que

razão que n publico aguarda são ínterpretadus as músícas
.jrandu luta.

" I ansíosamente-u apresentação de da velha' Viena tem
Trata-se duma. medida justa, mais esse. espetáculo, de gala do brandes aplausos

que dcverti se]'. aceita pelo. pú-
para Blumenull, pois que, Grete" rh grandes aptauaos das mais

bltco com a devida compreen- \Viesenthal tem' (l seu nome

.li"' exig:n�es píateias. das. grandes
são, pois somente com a majo- gado aos maíçrcs cartazes m- Capítaís. onde o seu «Ballet»
ração 110S preços poderão ternacionats dos ulttmos tem- tem sido apresentado.
os promotores da Vinda do

respectivo arbitro, arcarem com

�s responsabllldades decorren

tes da iniciativa".
Na próxima semana, apos a,

'rxnção dos preços, informare

mos a descrímínação dos mes-

j:.' 'III II!' IUlUII !IIIII 1111' ,11l111H11I111I111111IIHlIIIIIIIII" IIIIII! 1111111JlI!l1! I' �

:Fa rica de Moveisl
Instalações de lojas, vitrines, portas e janelas

de llITTEn.
AG U I A pum

DesistiramPraça Getulio Vargas
Edifício Odeon S. 802

Desmoine, 8 (UP) - Um ven

dedor de a rtigo:,; veterinários.
Petel' H, Baumann, conseguiu
�roduzir galos e galinhas serr

asas. Atualmcnte. o sr, Bau
nHwn possue qu,ürocentas ave

�cn1 �l;:,ns cnl seu vasto gaHnhci
''o, c o f:do foi hoíe comprov:tfl,

jO! llal15taS UQ1'te

S, PAULO
Rua 7 de Abril, 2H - 3.'

mos,

Não querem ser eausajtores
dos desentendimentos de

clubes brasileirosvende-seAnd."
Belo Hortzorite: R: Goiás, 31
'Porto Alegre: Rua Jose .

11111POR' l\1.0TIVO UE

MUDANÇA LISBOA, 8 ,(Meridional)
Montaurl, 15

fog-:i.n elétrico 1\.�.lAnAL i Os diretores do Benfica e Spor

rnilQulllH IltH'tatU par.. es- i ting Club. eomunicararn ao snr'l('rI_H'I, HERtlfI�S U,'\.BYi Antonio Rodrigues Tavares,

r'uliula CROSLEY presidente do Vaseo da Gama,

\';ilnllm;. que cancelaram a Vi,<tgel]! dos

TRATJ\H lIa HI!:t Rií.u:
lefcridos clube!> ao BrasiL em

oalinhas.Tui.llYik: Rua S, P�Lll'o. !J2

-_._----------- .. _ ....

Tratamcnto di) Ncuroso!>

(l't;eotcrapia)

l�u:t São Paulo, Bl
PROJETOS DE 1';N
GENHARIA E Alt

QUITETUI�A - Cl-

I·
MENTO ARMADO

FiscaJizar:ão e Dir('(::tO
- de obras - lnior-

, maf:õPs
.,... L ª A

! I DhTI}ior-; lofp5 de tplTen(t�, _�:
I urna ca�:l. 'rru I ar l�on1 (jIH-!
: JlICI111!' Krw�;;!'r -- rfllup!Jv!J I

i .<;;:"<1.

;"'H!!H1!!! 'I!!llll � Illll! 11111111 IIIIIIII'�
... -

10r. Carvalho!
E DOENÇA::; DO COIlAÇ,iO _

(Electrocartliografia)

sem asas; raufo, u. �!(j. "il'tude das dissenções entre os

clubes cariocas, causadas pelas
yiag eni' anuncüidas.tas.

Vende-se Um chão súeco
1IIIe é nosso

AL. lWJ m�ANGO, l. -

eUU!·ado. =

Procllra�se
par;]. l!wça solteira, t' '1llar"

(c_) F;.spa çn�..:o (�n1l1 2 p.P.g}l{�"
00;-; (.;{)njllgncfi. Cln {'H�a: {lf�

famitifl, com pensão, (l(õ

....pc.!�!·ência nas proxl111íc1a
des do centro da cidad.!.

Informações no Bru' I)

Restaurante Buzzarello

H.u,t Dr, Amadl'u da l,uz.

�

(_!-\_o Bdu tio CIN� HU§(:II) �

-

:;;

�!!!!!lI !!l!!!!! II 1lJ!! I!!III! II IIIIIII!II;=
��.......-- ....

-�=--- -'IjFrancisc�T reska II
E"S'''h,LumO�quit"to I!,Rua Piauí, S/N. '{

._� �-==-::::= -;! '\� .

flori e POlnicultura de H!! t EUUJor
-

Muni<'lpin ele ,j" ..agua do S1\1 --- COH.IíI';\'

O I1!,IÍ()r estnhelecimento do genelo no E�tndo. dirigido 1'''''

,-,rofis.'Sinl1ai�. -- Oferece tios seus riqui!::isinlOS (' �el('eiotl:vltl"
-

_� �ottitncntn::-:: ------

_1"l"Jn-:'i I" /1((('11.' .... fI IIlífcJ'(lS G orflfll'H(}It{rIS das rH((, .....• run'ulrt ....

G.�.}JL:C;f:.'S _.,.... JI.·'-)jf�/1( r' ji,s(;a!í.sn (juall{lIrl I)JJtfl de (f}fll,jinIl11l1 H/".

j-1e(:i.!!U <:atálogo P. prc(�ns fJ.n Repre�pnt H nt p local:

CARLOS KUESTER -, ..

' Rua ]5 de Nnvemblf1, ;;0:-; 'aJln,,)
----�- - 8 L li 1\1 E N A tI ��---

unIa casa

par" qualquer indl1.3tria. INFORMAÇõES ('001 VI1JVA KOCH

t. rua. S. Paulo n. ln, nesta cidade. --- �-- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

GI'u,nõe DepurativtI du Sangllo

Apolic8S de ao PortadOt

UH'ute 80% do valor nomi!lal, dando ótima )'t'IHIa •.

YINHO GHI�OSOTADO
DA PIU::Fl<;ITURA DI:: JOINVILLI�

lnteressa�os qucirain dirigir-tóc a RIECHERT

o exagero e a extra vagâucla COB tituirJltl ;l.., 'lotaS

'predÜ(llllUnr"s da fIlUU" I1t1S fí!"s (.;0 séCulo Jezottc;
O tlloJêlo ��Rvhe .1 r;l!Jicrs;'� � .trgi ..... o� -eln I7i7,.
[oi O que I'IClllOt' repIT,�ntou a(.u�lc gosto Nde
.; ··S':"!,l b.díü·" PS grandes d���otc.) c .! Heintur'.l de

�-��·.pa�· :HJllf;i!tllr. '15 lifr1ltC5 IHá �j nol!;. A u_lJT1ple_'!..a
�r[lHção de iU!!VJ e bJ.�-L..:!t2!1.1S que n-U!1t!nb;;s
4:lezen:!s t.le í!let! '.J.:: de tcc�J!..:s -e l-e1lda.s 11dor" _)esil1,r�

rOLlLOS q'1!10Et, e o curpete Je 13.1 !opna t:on1pn-
1111,1 o bU3tO e difv•.;.ultJva a re:;plrd�âo que 4.

fl"ll.rII,Cl SÓ pUI \-dlJade Q :mpo! to! va.

� Je!TI ;ú dl5" P!OJ1>:l !t!C!.)lnc:b.s h1.n;t"tct!-�ê -!

!!1ulht:t" de hOJE, ma:o tantbé"m do:: certos m�[f:!
2g01d pede!tan1etlte e'ir!tâvêiJ g.taç.l� JO uso di'ú!o
ão GY50fal qUE� pelo seu g!'�!!de pode! ant!ss'éptlcos
!�Efgura perfeita hi;;len� ínllma til! mulhe!.

um firadl-- to do
Lal::or;ttório Licor de Cacau Xavier S.A.

...

,,,! ti§ll"".1·.tJ_·!L\.S l" l\� /1.l.}l\l!l'\W:;·l'f� .\.ç /�o Ur:�TE

.1(J!�NAL COi\� (I AGEN'�E S!�·. AI'·'.n ':";-10 l'tA!!LO:§

CH� UlO!(19 A.['.·)í,t;kl�

�!��J
d.�e dB� t:�!!'I_�@��

�§pt:!e:i�

O!� WeM'ltrlioMI �oM

�M��!t!�.;:!
� � �!-p�d� ��..,. � M'!'� !!!!�
!'!�I �m� V�",$!hJ'!

.)'�t!i�f' mJmer-tl tis
� ,�"f1d�

.

dfJ

�_�. I'lJUTt!:! ��!i:!:!.

��� �.!!fe!'!!!I!e!.t�e!
fse!���•
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c :\ P I T U L O ro
rl'd)lda a reprodução fora dos
larlOs ;\::5S0ciados'f 1

cLió'curso de Lui;:; Carlos
<stee 110 co;,de!o ü

o VU.5'GO não
IOdu ele cscrit o. Uma »art«:
.r.e-:1u de jJJ_:'_J/"uci.so. E o cos.ii

J(I� de 1!n�a c.:ond(;idud.c ,imlJ(l.r.i LCta. ncl«, n Il Hlero de }Je,1..:8on.x'�
. outro }l·�·illlCi. o de n1{lio.
lilClo jrt/ril·U·o uv,�"",,(J. j-rrr:.,sI;H ti',

l-Or'ÉI'I. civc

I:U.Jli:UL\'tlió!'

110

tllSCU19,')O-'tI!O lt.Si" u�

(_·rt (J N( ljuinte.' .•b' pl'6ci.'Sú aé-s
: mltSCm'/U' éeses agf1»tes (la desor-:
,L'uL· qu« mulam por
3scat1a.,·ta8. a arita«

.

:'JJt li}J81'dadeJJ:�
-a A_ opo:siçüo côl:·ige {[ue (}

'GetuHo uoonutone o curiro,
:.lt.t·dé'Íro a b.su.rd»», Sua 8nid,.(1. ne.'1'

te nio-nceu.to eeria J
tuna llC'-.s-:",'(·çü..o

» uma 1 raiçao, Seria tiespcrto r
nOvas esperança» C1J ire fa,s'Clu'
tas reacionário . ...,·J!.·

",1.0 !,üa,'ia ,!ele... po"que o ge- conhecia, .não lhe reverenciou, aclntosamente. terminou assim:
neral ""'� apenas wm ·manequ.im, ]'CfI meio d"Quele frenesi aru- "Nós comunistas não vacua-

(Ele estaca. muito euoau», cínante, os microfones se

altea-l
n)08, Já escolhemos hã muito o

homem do passada é hoje presi: �H' tor anunciando o díscur- -....,...-------------

(tente' da Repúblicn), ""O de Prestes, Ai então, os comu- Conselho da·No Vasco, o comício era mats ntstas que se não haviam lev":1-.·
_

--

_

internaciOnal que nacional. ,
ta.do, por ignorância é bom di-,

Represerrtarites de várias na-
-

zer, ante o hino de uma nação

I'
.

Europações, na qualidade de delegados amiga .. ergueram-se de pé. como
.

comunistas, como de Cuba, dl1 carneiros" . LONDRES \. (B,N , S ,) - A

Argen,ti�a e do Paraguaj. aflui- Se chamarmos de "charúpada" pr:nleira reUnIão .lcJ C'�nsei!)O
ram aVIdos pelas, (}ruf;oes do o discurso qu� ele fez não esh,-
patriarca veruwlho. remos muito longe da \'crda:le,

tC- 'P'!'11011 (lp ;;:1, nn-"r'I r-;n ,.,,,,,.ln"·;:'1

'exclamou
Partido C01t1'H-llÜita..

,,'{t1L_Qlwl'rla esclun,cídu. do p1'ole-

dá Europ3. teu;, mi·:i·,:: nê) tlla 8

de agosto em Sirasbu"t'o, (:011'.

uma scsllão da Comlssáo \Un;F-

�C?:ifll, que é o seu ól'gii.o o(:ci,ll,

I A Comissão é constitl�;l1a pelos
ministros de exterior da Gl'à

j Bretanllà, França, I Lálla, Bd

" giea, Holanda, Luxcmburg-0, Ui,

A .Ás:lemblcill CUI1:�ul:,i'; \

órgão não oficial du CU1l!él'lho
_ fórmada de rcprc:.;'Cnt.ant.ts I

.Nela figuram.21 mel1lbroi'> 1'0-

tios Co-

não houves.:ic
conservadores e

Camal'a dos Ca

l membro liberal dll

dos Lordes,

AlTIvEZ LI J"lTO BRITANICOS P:1RA. ,1 NORUEG,1 " Os fr{;8

pr;nwíros carias .(t j(Lto "Fampi1'l.''' fabricados pela fi'rma de I:laviZ

ran{! em .ma fábl'ica de Úatfí'eld. na Inglatc1'l'a fOTlHn ndquiTidOS'
peio govênlO {la Nm'uega,' Ve1ll�s 1UL fotogntfia (IS thpttZàçõé·s,

. 1>Tonta8 pm'(1 iniciur o ·vôo de oitocenta.s milhas até o..slo, capital'
tIa NO;'ucga, veTificnnrlo 81H!' l'ota com o cm'onel Jorgc?l-'wn, A.dillo';
da Ae,-onáutica á Ernbai.1;acla Norueguesa e,H LOlUl.Y6S; (Foto, d,,?

B. N, S,l

Europa
(.Copydght ao�

- MARK SULI,.IVAN

1"1 l'r, /' [:"1 /',;(1.) _. ,-

I
"iar uma aroão dc relardamen�o '2,) Baixa ctipacÍdadc das li-'

nu. I cpei�'·f 1nai,s 1ll;tCt 'l'e,?, ..!�ntta a concebivel 'cs9a1a. 1.10! n11a5 tie ahastcciln::nto� eep6ci ...l1-

J.ilanos 11dlita1·e.s qu.e se- .:Ltaque Eo;;ictico, c jgu�.d n�n ..c Llcnte estladas de "ferro.'

n jJaf'tdehoJLct!l(; .1).J:s ...·i:.l.m �Gl' Ciladas 10.·ça..s tã:i- .i) Ataqt..it!s ü.{... l·t;,U;::, \.oolltnl cs-

,'dl/tiCO �-ot'te 'HaO vl-.s-a,Hl;_ '�us aóreas Cal)azes .. con.1. o au�.i· �áS linha.:=. :d.e· aba:-3t�chu.ento.

,''''/(1 (]e 11m e.c,,,,'üil"1 ",J"ojJell lio dOR Estados Unidos, de b.L· 4) Bom.llal'dcío:; ,a. "COi; esL"l1-

I �{ 11 t(.1 cal.l(l.:. por si SÓ) de conservar D conil'oTe t . .1- tégicos d3 seus princIpa.is depõ-
."lt)tih.',.L,'_ d. ..Lt) ijfJ �1' bD-OrC toda a. área r:.a sitos militare:5 e cent.cú:s inuul::i-

... '_ . _

'll.w.l se po"s'{ pl'e.'er O. telcLLto 'a Ll'iais dos quais poeteda dGüval'

!. ",'ti se rlJI'd""fml €I'OllÔ-,lI-fca- lUta t'õl'l'estre, a sua fQl'ça,
IJlfÔS nnida.';. é lJC'rjeita-

.

A ·pconcelJÍ'\"el e$cala dú a� a- 5� Supêrioridade tática. .aérea

flue soviêtieo" não enc<;lra Uln a· da....:; potêll:3ias oeidentais �n:.�� .á

taque por todo o'exército sovié- ppas de batalha..

,h:c .. n'![,s !,Õnleni.e pela, parte "e-I
Está clil.l'o, quanto ii. 1'I'si,;tên

e ql'n .no(i�l i� fie:� ti.�bc.obl'adf: l' �,ía en1. terra" que se pod_'-_� l'esi::i

,"proy;sionada, n2_' r�uropa Od- tIl' a unla ofenSIva teITe�tJ'e 1 ea'

dent::lI, Se)'ia, um ataque atenl'3c f lizada ·com essas desyun1:\r;en:;,
do pelos seguintes fatores ad- conl fôrças muito menOl'2S dI

ve.rso�: ,_. Que s�ria:n nrje?s�ária.s er.l.l case

1) Distancia, div�r"o, ',�OD" efeito as potenclr,l'
, ci . :mtais nâo p",' ml alimentar
a esperança, a;;o1'<1, de criar 101'
''"i' tf!rrestl'ei' na escala de qU"l
dispõe a União Soviética, Elas
'têm de encontrar .compensação
em oütros campo,,:, Ci\pecialmen- I
te no ar e na supel'ioridad8 de Ie no ar e na superioridade {le
seus recursos técnicos. I !? Relati,-amente ao último pon- ,

to, não há Juge,r para contempo-! Il'ização, no nlOmento. Na COn;5-
I

trução de "tanl,::;" 'o de artilharia I I
�s realizações russas são notã- I

!

veis e Yên1 de ser' alcança.das� A.

idéia de que a bomba atômica e

I') B-36, por si sós podem ga- ,
nhar a guel:,'a para nós, pode le- IJ
var> a fatais nee-lÍ5rências fln1-1llpesquízas, experiencUl.s e melho-! I
ran,entos em outros elemen ..

I I.os do a.'-mamento necess:il'io: .

,Mas. depois de tudo dito_ ,e I '

considerado sobre o assunto, ° I I
,ue porie,mos' esp·'l'lU' úa Europa

I'
,I A v, Darii,o

Ocidental. nós próximos dois ou :1
três anos, não é obter vastQs e- U __ ._________ __ ,_

fércitos de l'OpulH"õe� íati"'lllu"
=======;;;-;;======================;.;;.;.

de guerra, de nações incertas e !.CI1"lc>rosa,:-;. nUl�· <::'irn
.

.'3 ...n'�·i:'l"-·:i(t

de forças terresLres_ relà.tivamen- I

te pequenas, porém altamente c· i
fiei·entes, capazes, �0b a p"ot,f.\- I
ção. de uma. indiÍõc\Iti)-el supel io- i
ridaele táti'�a' a&l'ea., ele flp1if'tlJ' 1unI freio àf5 fases inichdf; ·d(!
unla possivel ·ofensiv"l �o ..

rF�ti(�:t·l'Isso reclama. eonside'I'H1'l'l u

ten<:ão no prep'aro de elemeIlt.o�

� táticos aéreos anlcrif'fP'rw n li"·! I

tânicos. bem corno unidades aé- ,

r-eas de apoio i.mediato para' a I�ranGa p n�r� os 0Ut.--") ....

., lCl"""I-

bros continentais 'do Pacto do 1
Atlântico Norte.' Tudo j,,""

eO)l�-1f.ituiu uma., -Ô�T'eti;.r� n()l";� , .... '1: ,.. .. ;-.
litar que implica num risco caI� !
culador ou antes, UH). 11::.l.':U tJl.:J...I-:
'adn.mf>nte flfJlJilihr"'IQ. O ;<;('11 I·
valor dissuasivo está em grande I

! parte do f,J.t.o d� <l"e 1''''. ';"nl"�_ I

fpectivas militares russas mudam- I
-,;....-'-----.;.:,;....-'--'-"---...;_..:_....;...-------.......� I de certeza' de pronto sucesl:lo pa- !

�ra um risco de ,malôg.ro que au- :

menta lentamente, Quanto mais

pesada dúvida; tanto maior se

tornará a segurança de toda a

área do Atlântico Norte·e tanto
menor se t(lrriará' a probabilida
de de que á �uel'ra fria passe a

Tad

Banco Sul do BrasiJ S IA'
'Fuad3do DO

1: ,'I. lHOS
l)t'l:lContos - Ucpósitos - Cauções - COUrallçn.:-;

-'---- ordens .----

de Hío Branco BLU.MENAU

!\ M,\,f)ÍfllN,l\ HF; COSTURA fillLAI.. PAUA ["1\]\11-
I_,IAS E PUOFISSIONAIS --: PARA OOS1'TJRA.R 1'�
-.- BORDAR COM nOBiNA CENTUAL --
PRONTA 1'.I.\,1''':()U''; lHW,HCOS

elillica ôe olnos
NARIS

GARGANTA.
DO

FONE: 14.47 -

sta, Catarina:

&. CL\.. LTDA.

1 'i84 - Blumenau
- Telefone 1,11ã

comunista Vascono

Vargas"

de ·dizer CUl certa: ocusrao, em rchl'�õ�s 1.:'0111 Stalin?
outro capitulo, tuuo lUl J)' ,)" i

- Não negu ilJ[cir;I1lH-ntl.',
uo para ser irradiado pelo D,I. I Mas

o comunísmo c um pcrr ;o .

._ _ ., j___.l·111ClpaL.�1\.::J1t._'\.' 1- ....... :l. ......... � ._.lo

cadeia.
�

f cu.nu iuuturn.

O gcnerat Dutra ouviu de sua II - J�gol'a., eompvccndo, L�Cl"'''
cnSh, �'v-. ,'-._ ......... �.... J�C,.L"U ...... _ ....._ ..p ..u......

"(1 '. 1,··ln.p1ttu_ :-.. 1:'-

o <.ILiCUi".::U Lrtcu-luno.
.

l t"3;diaç5.o de hoje, ['.li (J cu.nto ti·)

O t ítulur du pasta d!'l Ct1 .... -�,..:l r'_'

II
.

<I _, J'_ol·'j_'. U _,·,f�

"c.' ...uU. E de um momento' para ontem, já, o Ú!!sfíz. Ü "':';'c' _"J

iJUi._v� o _ .. �_�

-ii U.- , (11. !it' ·,,1 :Ii,�f!_
.

';

�e e:.:..Lii':'í.U) entrou pela sua casa i não d::,:n)o,)t·a.�:\ a sê- I(I� E J( 'DO�3

i' fel lhe dízer que, aquilo era eu desejava. dar urna oport.uní
um abuso, era um desaforo: uade au j:"'lC:.3tCS. c quem sabe ::��

'j_i""'" "-'LaJJU!'! Viva Stalin coí- ;.h� nào 3'-abH73. apU,;I,j',,_, '.

�., n""'_""'- -·"echl:J.ll1ú;;; io.ua. dídatura do titular da Guerra?

uma providência. Com um sorriso nos ]f'" ,..

'.

�, fiC:l!' as�i-, que talvez escondcsec um trist.c
No dia seguinte. com muito pensan1ent.o, disse o genenll:

jeito o general Dutra falou \..v...
- Não crrio.

'-' p,.e�l .. a.C varaas, dizendo qu: S.t\INDO do Cunnaba.l'H o tlt n- I

a irradiaçâo tinha .desagradado lar da pasta da Cucl'I'a, (j )11'" .;;
ao Exército. uent.e mu.ndou .Foà o Alberto L.I:.I

- Que me diz, general? Mas primentar Prcetes, Chamou o

não foi o scnrioi- H)e:>1l10 que pe- dr, Bal'l'cto Pinto e dot.cr- ..lÍ;:o ','

diu o reatamento imediato das
I �i�ss? caminho, união, democra

"Viva a. Força Expedicionária
Br:'lsileira! ,.

"Viva o exército vermelhO e o

:ruja. genial Cios povos sovtet.icos.
) marechal Stalin!"
"Viva o R�'lsil dcrnocra.tu,

progressista!
"

lhe:
- ".A Lei El .. jtol'!:\l S'dl'Ú ""j

';"1 \,;,., • ,,11
' � +,1 .. ,·.. ,..; �. n r�

te quer. porque tlC.:-"!".:·l :-:-":,�1' ':.,tI.c

1E di.sto .só pOdC1'CllW8 conclui1
muita jaltu de pat,-íotismo, ou

então um.a entbriague:� c'dll'1tno
sa da ideologia marxista,

<-;ú ..,o .1<.1. c., e li oportunidade
!"�"

Grande nÚlllcr';. de pes
sôas, se cnraram do estô

mago. usando n I T T l� It
A G U I A pnro.

SClh.e. J._\.1'-'- .... <'pV.:'ul " .. '
••• 1 .'

'��ih�ln" 1 S'-T",n'inr :;:""l'{'l f'!"1 ...

. desd� iá pode ir [\rrn!"'!lnr�n

! pap"larl.a, para. o registro <lo p,
C. B" :Mais tarde t.rattlr-�e-ú ILt

cass2.ção .r •• '"

•

('::'_'1NTINUA)

'1.

1
III' L,_iberdad_e_d�e imprensa

AI NE'l'O:Por

Este direito pod(' sel' )Xel ci

(lo no caso de qúc um t]cfópaei1D
:-[,.!�. consirl'Jrado ofensivo à d'i�'
Jl:dfh.�'- ,nacionaL ou capn3 de

m.itc espccialh:atlu. fi CUIl','CI1-'
�ão foi rnlificu,du p"h 1\ ..:':"'111- I

lJJéia Geral dllS Na(�ÕtH; lTnlt:a:�, r

reunida êsle tino eHl F�hL:!lÜ1��';
Meadows,

C_"0111ellUtlH.lo a C{'n'''�lF:Jn. I)

matltlino The li:;:nslls City

A Uniüo Soviét ica tcr:í fJllr'
Ipn'f·!�nta.l' 0"5 ccn�x)rcs f]lHl
1I:lI1tém ,p'u'a pOlkr faz!;!' pari c
,h nova COllvcnç[w sü])rc Liher-

hd" (]I, In[ol'lnnr;ões'
O nw,mo pfJclt;-,;r: dize)'

�at\�ELes

I �� f··O:: l� as relações int131'naC�O
(l,x; \ nab do cstado em quesi.àn.

Si Íl3tO se der, o jmí,� ;1,Lii!gi·

,:ollll'l;ões cm

,�m 1\foscolI,

Ltiz o artigo 7. tl�xt\lt. J':::.H::!:te:

,. Os eAados l'ont.l':J.tanl.cs p,�r-

do pou� solicitar [I p:lb�ic�F;Qf) f_!lar. de J\.:lJ1sas C�Ly. "'lo .. ·tj;,�;/\,

tllz le;üulllmenLe:
,: A ))1';111C1I'a ll'nb.U\'cl. pal';l

n:-'lsegllra r rllaior liberd ide 11!J
'

illtet'eàmlJio il1i!'l'llacil'1laI de

noticias pude ser COI !.:lith:ri[<rl,. !

COlnO um SllCPf350 bl'ilhunLc.;'

E o I11inncapolis Tl'itll11'), Lle;
I;'nl1eapolis:

'

Libel'-

1'1'10111-

'Sentimo-nos fcJizt's em }lo-
l'
!

der infol'lllar que os esforços
para. . t1'�1ll5[orlllar cm lei illter-

t'eali zada.

naeional alg-uns Rábi.os prind
pios s'lbre 'o inteJ'eâmpio mun-

flOlU5e;;'IÜrH111
sl!1J;]t.a�t_'i.ni�', �!'('UliZHI- avanços

",atO\ • _] ?
• dê'%. esto f' sua ",aO .

1\ ge\ II edo· a ocal" azia,O'%. . dez estom II qual-
d hiperac' I'azedam ,

Os �sintof\�Stul�ncia. cól��W��ncia maléfiCO na

arrotos, e exercem 'eclode.
oer pessoa I r e na' soCI

q 'da nO o

suo VI '. "

Radio� "Westingbouse"

são refol'ça
que diz:

«Cada estado contratante, em

I fOl'ml:. compatível com a res-

I peetiva segurança naCio'nal,
permitirá e facilitãl'á o aCC!S60

I às fontes de informações a ta

I dos OR corl'"3pondente,,, ,.

Entreta.nto, nos artigos 9. 10

e 1.1,. a Convenção assegtlt'a :10.1

estados contratantes o Hlirei

lo de cOrl'eção)/

RECEPTOR·ES Dl� ALTA QUAI,IlJADl<;
CO�I ÚJ...TDIOS REQUISITOS TÉCNICOS
--- Preços mó(licos ---
COMERCIO E INDUSTRIA
GER�1ANO STEIN S. A.

Rua 15 ue Novembro n. 51

JJ'·parlument.o ue Saútie Pú1Jllca

Ellinger '& Cia� :,
Rua 15 de Nuvcw,.!J:o n, 588 - l"on� 12Ul Caixa Postal, 16--

INSTALAÇÃO MODERNA
r":U!Ol'HEcn'.Os, estufas, aUloclave, mieru - fotografia.

:5im}les, (assucal' e allJuminll; {le sedimento, quantitativu. com-:
ph'i':) com dosagem, clere!1os, fusfatos áciúo úrico, úrêa etc). ::
l'om Jleto, pesquiza lle amebas, flagelados, ovos de �erntes CM.e-:';

todo:; de emiqueeimentoi dig'estãu: carne vegetais, pesq1!izus de§!
puz, sangue oculto, etc,

:iVI:alat'la, Pesquiza de Hemaloz03.1'iu ue Level'on. formas agudas e:
eruui '!US, LUES (Sifilis) _ Reação de Kahn, Kleine, 1\felueclw, etc,,:
Tll<'O: reação de Vida!. DOSAG1!.<M' DE: glicose, ácido úrieo, he-§
mo gIotina. Contagem de glC,l)lllOS vermelhos c brancos, F,irmula:

..Leuco�itaria: Hemogrima de ShUing, Tempo de coagulação e tle�
san gria, Curva glicenlica.
Pes Juizas ue germens (Gor.o), c.spermalozoide, etc, trícllOmonas'E

.
vaginas, etc.

Exame de escarro: Pes luizas de bacilo de Kocl1 e oulros gL'rmellS, pneumococos, etc.E
-, Exame de liquido-celebro: Espinhal:" - Exame citopacterioscopio, rel'Lção Kahn,�
_ Pandi, :Mimne - Appelt, . etc _

de urillR :

Exa.n18 de SU!!g1I'ô:

.::::;

=

Exame de secreção:.

Exame: Completo, U03'l.g'cm de ácido lat.ico, acidez n.§
vre e combinada, em HCI. - Pesquizas de sa11-"11e OCul-§

Exame de suco ga:;trico:
=

Exame de ulcera:
to, procites llemaceas

l:Jltra.nicroscol'ia em campo esr:uro; pesquizas de pirocl13tes, T!'e�=
ponema, Palida (sifilis),=

.CULTURA: - de qlla11uer germem e autroyacinas.
-

-

-

�
FORNECEl\IOS LAMINAS E RECIPIENTES GRATUITAMENTE §

. ,íll!H!!lll!!!1!!!I!!II!I!!IIHI!!!!UU!!IIBUIIII!IIIIIIIU!1IIIdllfUIIII!IIIHI!nrIIIIIIIH!!mlfIIHlllnmmUH1!1!!II!lUüfi

Micro fotografia: provas micro fotográficas
A' pedida dfoS Snrs, Médicos fazemos colheitf� matel'ial li dOlllÍcilio
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Efemerides
Historicas

.·\SIYEHS,\ IUOS
DIA 6

- O menino Ot'lando fichl"Heher

I filho do casal Leand!"O-EI��

I
SclJraebcl".

HOJE

Audré NU.. TADASCO! - Sr. Alvino Stricher, residen

I te em Itoupava.
No dia 9 de julho de...

!
- Sr. Zenon Silva.

I
Srta. vVanda Kar,;ten.

- ]501, o Rei D. M"o!!'·\. em
I menina rl:lU Ramos, fílhacurta datada dc Cintrn, :Jnun- J I'o casal José Olimpio-M;:)xia

"'OH "o� pnncipe� cat'J!lr:O:, o, Izabcl namos.
,h:seol.l'·imcnlo da t.crr'l (te ::)(1 [1- I

�:��:::, ':":.,�,::';: ,�.',::':,,':', :,::: I N ,��; ,�, ;';�;�,; ,
ci.e .AIJreu d.0'_H.llol1 C tUfllfJl1, COIH I
�Ult� lrolwt!, o ft'rh· inglr s (1�' ('Olll {) nuscinlcnfo (h� l-Qhusfu

""_;uluaú, llH l'onta U.:! lVJ:L':apã� no : gJlroUnho, quC l'':!ccheu o nome

...\JnH4"�Ona<.:; I rlp T.uqll"hy·. nf'ot�rldn dia 1 do
. fh1f�l1tp_ fl('h'l-sc em fCRta o vcn

vO!lInl(lrios tu rosa ],11' do eil,,[il Afonf"o - Et
cnn""guinl S:J. Sehraeuer.

reunir pal"ll a gUCl'lD Gont:'u os

l.olu.ddc"c,;, cheboll [10 1!;I'gcnho
ue Covas, o gl;_ITJdf' gile,.>_"�Ilt)
Jüão FCI"n:L�HJ,·;; "Vipil-;l;

-- 1{H5, com ():l

pernamlJUcuilos (jllC

- lG,fj, D. J'Jiio Y L, . 1'1 '" 1'1"

rt-r;ia, ('l]nIirllluH " rlu;}';iio ípjlll
por FIlipe ltl, ,Ia ("'1''';11\1'', tiu
Cabo tlu Norle II Dento J'v1',eiel

Pensamento
I n mOIHe'ot n "frl 'I"" " lrnnt di
I nlÍlllli " lllnr<'h,,, >tnl"s de �Ilt-rar
l1a� l"iclndes I; indir.ndo pelos le-

qlles d�LS p.ahincR de fÕioaliz;l.ção
'1'11\ se r",,'IUlIIl nervosamentc, e

l'Hra.lltc, recu!111f.�Ce!H_iu o CVPlf) pelos trilhos que se c�tcndcnl,
('apitão-n1úr c Scn}lOI" d:Hllle1:t Itludando a sua Ycnosa direção,
l.;�ljlilanhl; esticando as pernns acavalodas.

-- 1766. foi llomeluJo Cllpitiio- I
!!1úr e rcg(:nl� ,lo sertão de Curi- I O ,wto ,,;çssentn cavalos pas
!iha, Antunio Corréu 1-'inl0 do. r-=(lll a nst.r:�da a ferro como se

�l;_.H,;('tlo. que !Hat;. l:lNlc: v�'iu :\

fuudur a f_:luLuls de C;l.jc�. H�::li�
l�i.:,tu.d(l ;
- 1�{71. f�-'i f_·ünf_;�r1idu. 1'01' 1'1'u

.,,-i�ã'J, liCl'!lça lnn'a a, rU!ld:J(�ii(_J
tia 1\nllll<;iin <la I.::d"j". I'HI r ,,,

t;oiIIhll, Hn. [lh't cIp S""t" (;[11,,·
riuu';

CONSl':I,HOS .. .. .

Nilo há gCNto, por J/LUl8 ô'i7,,-

'l'lt8, 'ul/ural C c8ponltlneo que
fj';f) rI ,"r lu (f JlfJ.'{."!t# IH nU.!nalic{H
,;c. U III, i nt ln ci l Hii () c JlI'ro. 'U311t

\\'0;. 7I[1I! RI; ,')["lfa, ?tcut. ::se cala,
U(;rl sr pije cm pl àfJ 1!t(.81nu 1rlr)

du ll'le tJ m 1lUIILCUl, i�nteli!)un(c.

- 17�O. JUf f"'lC1!11f) :1 r_.ld�-, {ti'
�lDci('OlH:,f'J03, h�lIl1fJll plt·, fi, 'H!

lHo df:� .1:-VJeit·o, ('nIpo ,rii P; l'f�1

do BraJil, n -f 'ond(' dr- r:f':":�11flf':.
tlU:- L"U\T!'!1!.J11 a�l': 1 t ,tI' ol,tulll fl

dr JBoT. rplnTldn fni ;.llf·pdido lH11"
1 \. l'·f'l'IlQ._lHJO ,1 u��; f}p I 'or-I li !; u.l

(Th1urrI'IH(i f)p Ap-:"1rl�I"):
- - 1:'1;'1, " 1""T:I h:OIIl1oIIl";';II(":r.n

"JGm,,-Luiza". conduzindo cento
c vinte" nove colonos ulcmiie�.
cllcgou no pnrto de Siio. Fra n-

Curiosidades
I Ch'iY("J/L t[n l'fI!UVl"fL 8tlhu( IrI

I
Luiz XV en('arr�g"ra um gcn

, I iI-homem, Estcviio de SiIllfJU _t-

ci�ro, n{';:jtp Estntln: tr", (10 f'qllilihral" 11tH Orç:I�Hr nlo
- J.L�.""!l. o rO:--:lpnsi1f11- (tar,)",; r:l7.oavclnlt·J1tp: g-n-,\.ndy. Pin;ln-

f�(.\qIC['; f':X'�('lJfnll n(� J;np,íl a <i1ln f·{'il·o nH"dulfTr.. Q� : 'Silhotlctte

h:yilhanfr. p. nH"nlnl:l\,r(�i pf'(:n "f) ('Olpl"'cndcu UlnH �s�rie ue. lcfol'-'
]:�I ruvo"; 1 Iun.s nnodinHH t· por vezc� ridi-

- I�(;:::. 1'0 l':st,,,lo dr' S. 1',,"- euln� que fortIm recebidas pelo
lo, ueticncadculI·se UIlI lllo\'illlCll- Il'{HO num ambiente de hostili

tu rcvolucionú 1 tO, \ l:-ia Ildo H \ tladc. Os nt'ti;-;ta� lllultiplical am
ns CU.lICH t Ul'as �obrp o hOOlenl eL!n

uu a :sPp:! I;! c;:lO da'[u ,!C Est:.H.lO: 1 ::-:uas pro\.·ldenCla�. Todo caríca-

- lEH�. !dJ 1:.10 de Janl"�u.'o, 10J I turÍ.sta fa:.·':ia Ulll ues2nho. qu-e

orgalli;ar{ü li :2 n C;J.t.dh;""tu de In- I) PO\-O ('li;)nl�\"a de "si!houette'·.

fantaI'la (111n.1:.II1,\, fil'8.nc:o pt\l.'- 11 E loi a2�inl que a �ilhuet.a nu,b-

tCllCC nt_l\.l ii l.a r:r �� i.-�u l\Iilibl 1'4 ceu.

t;inte de ag!J3t!l de 18:51, G!Lar

lea E!Iud.ela.rrc) !lf;iJ['tp!!!,l!!Iú!J
r�1: seÊi::' eâitcre s, F9l!1�-t41.!I!1it1. .s,$..

e de B�"oLseJ tet'� _que 1�éspcnàe-r
bn� aud!'!ncia w}J; 67d1narà Corre
c io-uü a Utl-t -cnn!6 il'te c.: eh.a
ntava "_4.s- [tore« do ltlU"·. Cn 11-

conl,'-a, !L l1t!)1tll e O,"l_ tll "t'lIJ.r,:f(}.<;,

religiosos. O 8Clf deff:,Jus'J:' (,lit o 11d!ltU8 que Í(t/)Jl. (le _,e-n u �l s

U<lt'O!]IU!O ctuüx ll'J!Jst .,1 nue, .C/,Io,\ fruasco« (: li 8U'�I"�""i,o) do
lncsn-zo rtuc entüQ hUI i�! )''-',0 SC1'i e o» lnaUi !o1.·..,nf) ..so« }J,j'. t.rl�'"

(:.i,�'olr·CI' a Fliiubc«.. t, ".1 �U·!' ti[o ti"- 'U', !t_'/ltrrU;(un n.o� liv? o,

11,;,' ('rim(; que 1St" �h'�lhalJ, �Mu- A �m:NTENçA foi re�pcitada
"lO'l'!C Bo imrsr", nt/Hclc�(f .. r; t H- aJ�' lrll1, ano em que (_��';ll.{�S
ccnt r ou 1l0."i iuicc« Jncn,!,. ,,,(lul· ('rcss recdttou "As f!Olf!S uo

!I'd/ela ql�o Flaubcrt, Bto .; .\f_ '''�

}
ruul", ínclutndo os poemas j1)l

cch on;'1I fora". CQl1tlf;ll(L�i".� n �;ad;ll:l imorais (} custigudos pelo
.��------���-----

\"3.Hd'!'PUl i.!!!eiol1 fi �;j <J� ue;

zernbro da 1:124 para' obter 2. a-

I1!UlaçãO
da estúpida s-::nteLlI,a

f('j perseguiua tennzmcnrc peto
inteligente crontsta do H [i'í::;alO".

r�\lguns políticos' íntervírurn. ,.?-
I'I;J�), como não havia gvand»
lhpita eleitoral nisso de reabiU
ta.- a .um escritor que na reati

dade podia passar perfeitamente
sem a. opinião dos tribunais, o

lega.do de Baudelaire continuava
acumulando poeira nos severos

arquivos do Pa.lacio da Justiça.
c
A reparação de honra. que na-

h
c

via esperado Baudetatre, chegou
II! -

t'"
II! no entanto. A 31 de maio de

I� ··Ofle..9, 1949, a Côrte de Cassa.ção d�s-
- - _;:J = � ""'" Q

II fez a sentença. de 1875, anUlan-!do a multa, o que, juz-idtcamen
,,·tn i''TiGDI i".,.·

I
f' sa\ii:ttllOS sobro n língua cop-' te, equivale a uma reabilitação.

I
'

O:, esped1l.list'Q; que �''5tlldara�1l
-

ta. Ela: nã? r:sultou, cmoo .p�n- I, Agor-a, .instalado �aud'..t.ire �o! l'!o"C!;; dóeumenrilus dizem que os savamos, da- SImples transcríção, santuarro dos escritores morais,

; mesmos renovarão inteiramente J t
- . talvez se revolva levar- SUas cln-

I a historia do fim cio pagarriamo
em carac eres gl'�gos, da Ilngua 'za" ao Panteor como se proje-falada pelos arittgos egípcios I

L f
-

,

, oriental e_ do começo do crístta- ,

-

_ ,

'
I La azer com as de Balza.c, ou

I' I quando se tót-nou necesaarro tra- I" lt.a
.

In��"nlO. Provanl
.:
que a. �'GnOSre" .

.

- vo r para sua memor-ia a ....e-

I
nao era, uma seita hel'cUca CrIS- d�211:� para

_ u�o _db5 mesmos, :�s t gi�o de �onl'a a titulo póstu�o.ta. Ela não resultou, éomo pen- e. anoel�Os eustaos. Ao cOntI a.- I Va alguem. saber as compllca-
dente, com seus dogmas, seus no, a 11ngua copta existia com

I
ções que pode trazer uma reabi-

1
fiei" e seu culto; existia em to- sel!s :limbolos gráficos empresta- litação. Os "baudelaírianos" co

do o vale do Nilo muito antes dos aos gregos, bem antes da I meçam a sentir-se inquietos.
do advento do cl"islianísmo. Fa- do cristianismo no vale I .• �.

lando a es�� respeito, EI'ioton Era ela. em última. &_ Quanto a Rimbaud, "outz-o
declarou: "De"emo", agora, lláLi,;e, a lingua .;los -I maldito". a pOlêmica em to:no

vistar tudo quanto gnosticos". de "La Cha:ise spil'ítuelle" mu

I dou momentaneanlente de rumo

I graças ás 'revelações que trás
tel:le apresentada na Sorbone pe

llo senhor Bouillane de Laco",�e,
'Explica esta tese eODI bem soJi
I dos argumentos, que as "ilumi-
, ,

: nations'" são posteriores a "Une
, Saison en Enfer". Esta retifka

t ção 'de datas que pode parecer
R E S U 1,1 O : I trh'ial

.

aos profano,s. significa
{do , nada menos que o d'>.lTubamen-

ri r')r>ll:iio da pr.qW!ll!l Flavia Mill:;, flor de um hain'o pobre I to de uma Jenüa rimbeaudeana.
ri" Nova York, onde ela é querida de todos, inclusivc· <.lo cego Mac, I Toda uma construção Jiterario
;t ({Hem ajuda na venda de jornais, não admite que lhe J?1intrun. I�eta.física ve� ábai.�o "Une .s.a�
f<:nt'!"ctanlo, é imperio�o que pessoas querida.s lhe mintrun, como.. san cn. Enfer . c�ssa. de· se�.

a

1'01" ex'>mplo, dizer que Steve, o noivo de sua irmã Susan, estava despedIda pesslllusta de Im-

dando volta ao mundo, quando na verdade estava cumprindo pe_
bauu as_ Letras, a cha.ve de sua

conversa0 e o prologo de sua

v'iagem à Abissínia. Muito se di- 1

I rã no· entanto em torno deste

,tema, porém será muito dificil

provar que a tese do senhor de

Bauillane de Lacost� é fal:3a.

Muito mai:; dificil que demons

trar. que "La Chasse spirituelle"
que um livreiro de Paris expõe

vraj" foi escrita por Rim-

o tio s por Dn::-!·!:!.gllê�", IUl'tifH- r,vhfiE�
}!a.dos pela JUStiça:
A- can1'YaJ!lia que

de ter a }us
ti!;a cerrado os Olhos ante :t in-

tração, pensava-se que :t senten

ça estívesse praticamente an.o1la

da, Porém em H124, '11l'1-mJo a 0-

0r"J UE. Baudelaire passou :L do-

mtuío público, isto é. que se J.lÚ·
dh editar livremente

t·OUIUl1Ce,

pOI' dOIS
DO(;UM�N'I'OS

na numa prisão. Sua mãe tambem" lhe diz mentira.s inocentés, des
sas fantasias que se dizem às crianças -- e chega um momento na

"ida de Flavia em que, tendo a revelação da verdade, seu cor-a.

r;ií.o se confrange. Um dia sua mãe adoec"C 'seriamente, eSteve,
",f" ""1+,,,. ,'Ia pJ"isão. cone J.lJtigo de voltar ã senda do cl'Í1l1i�,
mas é Flávia quem, guiada pela mão da PI'o\'idéncifl_ !"alva um e
Olltl"O. E esta enternecedora história termina com a felicidade ínun-

na

rcspuií.n {!n.-; pôllJÍl o�, <ÍaLnHh, (�CJ

'I'erccíro Secuto depuis dI) Crl ,
to, vn.sados cm Irngua coptu, a

cabam ele ser descobertos. Se

gundo os cspocínjtstns ,e o ma is
cxtruordlnárlo achado sobre "

vclho E"ito, IlJlrap:lssando em

interC::5Sf! c.ientifico at,�
os faIUOSOti tcsouro.s de Tou-.A

l\.ahn-.:'\mun. Tr;.-_tta.-se de \I nl t de

zena de Yolulne�, cUJa encud:::.r

naç{io crn courO!'7e ap'-c�cnla
<Jínd1J intacta e {llIC falam en

contrados HUlna. IêdoUIU. dcscu

bcrta pOl" canlponC"tiCf' nUI1Ul.. g ru

ta pel·to da ald"ia ele �ug Ha

madi, a 50 quilometros a noroes

te de LOllzor. Esses volume,;

compreendem dezenas de trata

dos religiosos e livros sagrado,;.
emprega.dos no culto da s�ita re

ligioso Gnostiea. A farta docu

mentação está sendo estudada

por· Etiennc Briotol1. dirc·tol ge-

Irai
do servi.:o de Anuguid,'(lr' d"

ro:;(!"i!o. Tobo Min", (l.,.,�tor (io MII
::;pu (�()pl:t, (lo C�lI t"o r: .J t;;t ii J -'\,

r r�'S!){', flrH·:ttTt'��ad() d:,� 1)1\'-'(l1Ij-
S:JS tJo 1\11:S('11 du rjt)ll\'n' �ol_lI'c
[) Egito. E>'S0:-: Yar():..n�!iinlo:-j do-

I cunlüntO}1 4�stão CIll pode'" de

\"{,xio� pl"opl"ÍetCtrio>ó aos qUilis 1)';

: clJ,mponescs \"cndcl"aJll lJ�l p. L
I

RUA

Movinlenlo
Religiosa

...
_----- .--,--

!t do t"xto,
BERTRAND RUSSELL -

SONHOS»

dando o coração de Flávia, que vê sua mãe I'estabelecida, seus
d(�vaneios desfeitos mas substituídos por uma realidade risonha, e
vê a felicidade de sua irmã Susan, que pode, afInal, desposaI' Steve.

CUJ_.TO C\TOL!CO

Uorario das lniss"",:

f\S 6, i;) IIIbsa rezada

7 i\listia d,� �!)mullh;h.

z.,rcral
ih,; l\la ria

]\!h,l>lI 11·,,,

10

IIJ1.!'sa parul!u.ia.!
I1iissa cantaJ:!,

Ne�tp donungo lta,"-r.r1t nü§

,a na capela de Cl"i�t'j HI'i,

�'clJm e lia de Sii.H ,Jo�é cln

'J','!<tu Salt.....

luas Dotas �e historia �o Brasii:
1\ ljuem pretende aprceiar o descobrimenlo do Brasil,

zando-o no tentpo e no p�paco. �l'en]o� �el' eSf'en�ial l ecuar. no� f

séculos, de mode:> a sentír o próprio espirita da época. e, no seu '

de>ldobramento evofutivo, chegar ate o descobrimento como ,

consequência n-üural, quase espontânea. I
Inicialmente não devemos desprezar as pr6prias lendas, uma I

vez que a palavra impressa apareceu no secu lo XV. s6 restan

<lo aquela maneira de t1'ansmitir aos pósleros os acOntecimentos.

A história das aventuras dos navegantes cartagineses encon

trando Onr que. talvez. fossc o B;asil, é do dado mais remoto

que se prende ao descobrimento de nossa. terra( História da. 'Li

I teratura. Marqut'� <la Cruz). Podemos, portanto, ligaI' à Hil:l
tÓl"Ía do EntsiJ essa él'a 1-180 a.c.l.

De lDundotodo o

TELEVISÃO EM AUTOMOVEL - Os taxis <le Chicago 1'::;

tão sendo equipados com apal'clhos
n�ceplorc:1 uo televisão. Tru.lursc de

lIm'l propn.ganda uem feita pelOs
proprios buricaUtcs de aparelhOS,
pois, o preço ele\'uclo da� instalações
não permite uma e�ploração conv�

nienle, Á recepção é boa, mas. de

vez em qUllndo, é aletada por para-

vestidos c das .ioJa� usacln:'-j' pe
los ·'maneqllin�·· atingiu cerC;l

de 500.000 libnlfi. O Bnil", dns

JOÜ1S.
_

no qunI cUJ!Jparf'f:cr n :'::1

comprlltion!s das firmas de 1> lem

mal'. faz parte do pro.c:rama (l.t

Feira das Indú!ltrias l,3ritânícas .

I -;/

iiil�-M1000
-==-

.-

"Uas do motor ou devido LI. pre�enç,L; dc prédios altos, .

magníficas joj:J� de brilhôntf'.s �

rubis usadas pelo "manequim".
,}loto B.N.S.'

CONSELHOS CAPILAHES - Pura. combaler a cah'icie. (JS ho

mens devem esfrcgar alho na careca. Esse

l,onsclho foi dado pOI" f!'lOrcnce Do.}"le, de

Nova 1:01 k. e"pecialísta em aSciuntos cupi
lares. O alho, diz a senliorita, é um do;:;

melhores estimulantes par:J, ajudar a Jllas
",agem do couro cabeludo e deve ser feita

diariamente. A ah'lla. pelo contrário, e

HlUitO prejudicial ao cabelo, tanto que não

se deve lavar a cabeça. senão uma vez em

cada 15 dias, mesmo aS:5im usando um

"shatnpoo" �;;pecial e nunca lIDl sabonete.

A srta, Florence recomenda ainda o us(.

ele azeit,! de oliva ou olco de fígado de ba

calhau para evitar o ressecamcnto dos cabelod.

/
I

HEMOR"RDIOIl
VARIZES E ULCERAS NAS PERNAS:

---- operação ----
MAQUINAS A VAPOR - As máquinas a vapor consti

_.

tuem ainda nos Estados Unidos. as

principais produtoras de eletricida
de,

DISPEPSIAS, COLITES, PRISÃO

AMEBIANA, FISSURAS, COCEIRAS NO/

etc ...Sómente trinta e um por cento

produção eletrica dos últimos
foram obtidos com instalaçoes hldl'oeletricas, Dr. A.

Médico - Espedalista

eine Busch
.

:is 20 hora;;
- 1
JlEROSOL
a Íntima pa.ltl,v:'a I:() ·t.nl1 II tllrl!l Q

SINUSI'l':F;S, RINIT1';S, ('1;(' ••

C(}RAÇAc'
A favorita de todoa:- Marga.1'ct O'Bricn - Angela Lansuucy

GeOl'ge Murphy, em

ffll Rua dos sonhos"
.I

I Clínic!! HeraJ [k
---------

Este li um romance de uma menina que VIVla tluma das
rua:; mai3""pobI'es e tdsies do mundo -- e que lhe parecia um

paraíso ... A película. feita para deliciar e enterneceI' a tod(Jr�
os corações! Acomp, Compl. Nacional - Fox JOI'nal e a interc::;-

santv.- miniatU1'a: Não há mal sem remédio. - Domingo as

11 horas: Final da Série "ARANHA NEGRA".
Salmdo: Platéa 5,00 c 3,00 - Balcão ·1,00 e 3.,00

Domingo: ás 14: Platea 5,00 e 3,00 - Balcão 4,00 oe 3,00,

:Jába"l'.} € J-'(1!'ningo ____:- D0!& UIÜ'':fJS S cliferentes espet.2Cu!!Js d.�

rnuI!dialr!1E:!!ts fa.!!!oSO



'lo

MoadreNivaldoparaoPalmeirdS
Custaria 13�300 ti passe do centro � Inédio

-

. . -" tabolad'ls pelo Palmei-
Também Nivaldo, o

UITUCl-j'ÇOCB
em, <,

•

. .
"

- n' ind apenas as tntcr-
1'0 pertencente ao. Coritiba F, C, las, SCbUlJl o

.

,

, -

1 P I acõe - prestnd 'IS pelo Jornal
estaria nas cogttaçõcs uo ,l

-I
m t -c "" ,'. •

5C vívumentc. Intcreusudo em rneirus. da ,l'ilpil ul pannlUcnse.

I�t:�II):tE�\�:�E����� I c�;;����i�'" J�i;�'vileD�
..

'1Ie"�tebol
F'crl'ovjariLl� a tmportáucta de J�;:l -s€[.{uint f' n cJa;:.;__;ific[u;:){l I P�_:!"J!ilfl)�.
'''' 1') "00 00 quantia que l'á fins cluncs '(llll� disputum li t.i- 2,fl J 11lí;'ar: -- CH'ÜU:, r 1"1" ..

J!",' ,l,., " '
"

,,' _ ","

í.ulo m:iximo da LIGA JOJNVI· nwn��o, ('Ol1l 2 pDntos pfwdldo'3.
LENSE DE DÕSPORTOS: :;,0), 111gar ._ H.iat:1melo. _(:om

propósta do América estipula
daram com esta oferta, fazen

do . uma oontrn-propoeta, pela
qual U Â.lllérica pagaria ao

Olímpico a ímportàncía de ii
--------,--.,....'-,..--..._..;��---:---'-'-----, ""---------.......;--.......--------......---..._..; -- mil o mais a cstadiu da embaí-

7IS
'

'

d'
'

I"
'

d" 'd'"
� �

7':-7"lJ
xarla "g:"cnab. Niin concurda-

- .', '-..
"

" .

.

.." .

'.. '�-' �-. ��

-

:nHH
�

COHl ü�to 'c)�i' 1 uomot f)l�f'G ri!],
'. era ar 'UO O' c asslco '-O,', ,'Iii' ".�,:

cxcuruão. c uvcmco o rc:'pcc1i-

BIItreYista com Walmor � Ile�rias e maBuas proporcjona�as pelo futebol �;Ef;:�?2;��:�:':��, :(,��'�;��_Prosseguindo com as, cnquc- J .r-:-: Aos 20 anos, Integrando - ,aO vencei' O Caxias : I� . C,,- dcs ? I, , . .

I'., .. , ,", no 50 l>mel'Wa ". C clube ao'tcs que vimos apresentando se- a: equipe' infantil do' Olímpico. JC JOiii\'ile, por 6 a 0, senti a ...:... Prefiro' as partidas artlua-
I O"

.

'o
, ,'" '..

I
.'.' '" "

- .' qua o nmpico acha-se ligadomanallllc�tc, cecotnemus- .desta- - Qual fOl a sua p.rlIDCII'a .par- maror emoçao, FOl uma grande mente tlísputadas. pOI' velhos laços de amizade.

Ifeita o atacante Walmor," per- tida' oficial? vitória para o meu clube . ,_ Dos jogadores com que '

t;nccntc Olirnpíco ,
-- Quando disputando .pelo - Qual a sua máguú, no pr-ivou. pode destacár- o mais

'<:=""'0 .1,"".100 ���:N:::.i)=:i:�;ás , sagra- :::�.ti4::��=: �ro� ::.�:::: ln1'li:::' :.:1:::'•n:::=� alrahentesos J"ogos de amanhã
são do' campeonato. sem dúvida: e o mais cavalhei-I ,'. r

T
r

te. esforçado, intclÜ�'ente, . pos- --::-, Qualdoi o seu 1'0, Eqgar, elo Guarani. LGuarany X Carlos Renaox e Palsandu x _IIPI,
�����Ta::::i�:mCO:.ô�:n�� i:� atuou em outras :lt'he·s::l:;:d;�Ç�I�lPicO!

-

QU�a��i :n:�:���:l;�e
lhe

a rodada de domingo pelO Campeonato da L.BIIO.
1:.111'0 e muito' ainda. pod�rá eon- Qual o iunior craque o Caxias, por· 6 Dando· prosseguimcnto ao partida de alnalmã poderá pois tram-se pois para esta peleja,
sC:2:uir na sua,'ca,rreira d,e esp'01'-, ,Vale do ItaJ'aí? a' O ..

d t
'

d»

,

•
•

'
,

certame oficial de 49, promovi- surpreender aos enten�dos, e quando um os pon elros o

tista.
' '

,

esquer- Vár:os" 113 minha opinião; Já foi vaiado pelo públi-. do pela Liga Blumenauense de muito terão que lutar os rapa- campeonato lnedil'ú' fm'ça,; com

Vejam9s como se a equi-', pontiLeando 'l'eixeirinha, 'Nico- co? Quando? Desportos, teremos ,na tarde de zes dirigidos por Dirceu Men- \ � :'dadeiro cesquadrão í�'lntas:-
Walmor:. I lüu 'e aUei'OS ainda. - Graças a Deus, ainda não. h- de' d t·

,

obJ'�'- \'e11J sendo o Tupi.aman a a realização maIs es, para a mglrer:.1 0 seu r; ma,'" que
- Com começou a emo-l - Prefere o jogo mais faeil - Qual foi a derrota que lhe

lima rodada. jvo de vitoria,
_

I aos de grande respollsabilida-- causou maior decepção?

:Ha�Tjamos noticiado em' no�sa, Usar-se no próximo 'doming6 IlCS, não chegaram a bom'

ter-Itores,
podemos ínrormur que a

edição de. q�inta-feirá, :que 'o,,'eóntra o Bi-Cantpeão Estaãua('"mor motívo peI� qual o OlÍll1P�- yà 'a' 'quantia d� 5 mil cruzei-
G.E., 0111UplCO recebera um Entretanto, as negocíaçõcs excursícnarã a .10- res' brutos, qüe

' seriâ paga' ao

Convit-e do América F�·C." para, que vinham se' desenvolvendo en :>lmlpico.
uma exibição qué deveria rea- I tre às diretorias dos dois clu- lei- rubros:

Divulga um orgão da impren-'
sa esportiva, parunaenec, que o

Palmeiras, üe Blnrncua.u, achu-

.ora pal;O por· este clube unte

iormcnte ao jogaelor em ques-

mlngo pussado, aCUSUrU1TI os se

guintc resultados:
26-6 - Atlético 2 x Caxias 1

26-6 América 10 x Riaclltw·

10 1.

ão. Como vêmos, é muito di- Lo) - Amei-íca e At.lét.ico

I
. l {S.. Francisco'I. com O ponto"1 1eu·0 ..

-1 pontos perdido:;.
Os jugos realizados nb!

2-7 América

go 1

3-7 - Atlético fi x Ríuchue

lo L

11 x Flamen-

Como artilheiros figuram
Cocada c René, ambos perten
centes ao Amél'ica F. C., com

fi tentos cada um ..

Espectativa interessante cer· Em Brusque, Paisandú c Tupi
- Foi a derrota frente ao

ca o coLeJo que será efetuado efetuarão a peleja principal da
(Carlos Rennl1x,), q1lC nos dcr-.

no bllilTO da Ttoupaya, onde o rodada lidera.ndo o certame, jlln
,I'otou [1I(Hi em BlllmCIlf1.l1,· por Cuamni ,! "Carlos H.cnauxJ? de- to com o Olimpieo, os ,a1"j-\lor

,

, ,
'

. .-'" :,! '{-. a ::, 'Il<lo, em HH8.' (I'?nt'lr-:ie-iio em luta' que pru- des' bruwjllenses. l.r-,l'iíf) cjÍlf�' a'I,r

I--m''P'o"o'na"d'o', UI, ·I!!!U" ,·Z' ,·ngleAs pelo Sanlos re;al��:�:��) d�;f�:::11c;1::'el:;:�)- �:��:al�;..:;L�II��Co:,\t;�����:Cl�:::il:� �ó17(�:�X::ll:I!������::�i:;�:��u�:: 'I:::���:
:',

-

_ .. FOI nest.e ano, MIlton. '1'eSP11tal'-se-ãn éom mais pos- pe cstL.. em bóa fOl'ma, os ulti-

O
'

C� N,.' D. aio isentou,'· · OI 'clubes.: portu,'"D,eles,' an�;<'vV':�ê o��:;('�h::\' grande sibildades de vitoria" com seu mos j'CSllllflrlOi'i ])'lstante a e1'e- Vinha o Olin;pico Úilandf) com Ide eXl'enellda 11') grcmio do

• '

•

<> eonjnnto melhor preparado, os dcnciaram para a luta pelo ti-
:,cl'ias dificuldades para 1'esol- Dr. Arnaldo Xavier, na extre-

daI iatistaçies plelte'idas pelo BOl:atogo I
!Y,os, ::��o tOq��S :!:rcm:��: ad�!: ,bug'rinos encontram-se em fa- tulo maximo. Süj'gc" pOl;eril 01 ver o problema criado com 3 j ma direito, A ideia ganl:ou yu.l-I lo, se de rchabilitação, procurando Tupi como autêntico (desman- confusão que im})ossibilitava I to, e 11 experi�ncül; SUl.·tll; efel:-De acôrdo com as lÍltlmas no- - - - - ffi?Iitc lá pelo -1, ti centenúrio de, taco Adel'bal, Notari e Osni.

IS. Pu'uJo _ em 19"4 _ os seus
' ,'eculicl'ar o prestigio quc sem- chn-p\',Lzerc;;, havctlo a salientar Téslinha de rcnder o máximo, t.o. O «player» paranaense agratidas, tcndcm para solução a Em São Paulo alllea-ça. U Q 1 b' •

cl-isc impósta pela renúncia do o primeiro caso com os JUlzeS beneficios serão enormes.

�. uaes os c u e mms capa-

"'
pre ecl"'OU () Guarani. .Já em a slla ,recente àtua(;ü� �l'ent: ao (na, sua pusiçflO de ponteiro di- do\! a direção técnica da equi�

'itauos para o título? S f t P d P I 1 f .. ta t' nos lJl'cparos,SI,'. Carlos Mal'Uns da Rocha à inzlêscs. Sezulldo adianta-se, 'o _ _ _ _
nl!,qup, lTn e ao ,usan li, ::1 melras, nO}j l0Jl11JllO: U�""

• .reiLo. Apus a peleja contra o pc, c con muou

I
- � __ o Na minha opinião, sao '

t ",
I
I l ·t T' 't',

'

A_rb"CI1.tll'1a- pCI'_"e'l
. ,eOlll'1cglllram uma a uaçao' ,Jas-

\
..u ou mUI 1) o ,1I])l C se l'CP1,ll' T1Ipi, em Gasjlul', agTavaram-se oCl1p::tn(1o a sua !.uva. poslçii.o.presidência. 00 Botafogo, O sr, San! os F :C., mal satisfeito, E a ü - u, mais t'almdras, Carlos Rc'rl__aUx e, _

30ã.o Lira ll'ilho, 'p're&identc' do. eom,11 àtua"'-f!.ô' de 1\1:'1'.' 'Sunãer�,' um 'dós seus elementos do sele-
tant" d.,,:;tlw;üla. HÓ níl.o VnnGen- a façanha, mllito l.f�l'iio (jue J.o- [linda mais [lS preocupações dos \ E:;p�ram de;,ttt forma os �.al�

" )línlpie(l. d 1 1 f lt I I 1 I1se IConselho Nacional de D-espottos land, no jogo ue' llomíngo en í donado nacional. Trata-se Ue Q lal ê .t Sl1't opinião <'t i
.U (eV1CO a 1L a {e c HUlce

I g'[j.l'
OR ll'I!:.:qucllscS p11.1·a co ,-

l'e.spollsaVPi!l pela pt;odU!;ão eh vi-rubros" haverem encontrado

afirmou que o reatamento !las 'que perdeu para' o 'PaLmeiras' Rínalclo lIfalj.ino, pertencente ao :- , ,,� c, '. <?
.",

I que lhes lll'l';;!lguiu durante to- g'uil'em algo de positivo. As a-I e<luipe, provad'1 ('.{?mo foi 11 im- 'a soluçii.o para o problema que
" l)te o Jogo. do dia 1:, do () transcurso de. pugna, Itcnçõell dos, esportistas c011cen-,. possibilidade do jDvem ataca!!- se criara. I.] J'á. cont.ra o Palmei-relações esportivas entre Bra- por 2 a' O, Vae solieitár à Féde- San Lorcnzo, 1I'[artino VlllJou --A partIda será ardua, e de '

'

.

I

,. :;:::::�,:,:;,��::;!::; :.r.::�:::;::.::::: ::p:i�q:::yo:�;:�:: f ,�;::�::;�=;:::;l;:�:�: 'lu10mobil ismo na lIália Il:,I��::;�::�f.::i::F:�,�"��éi�u�: ;���d:::::::d::::�:!;::�:fE
� �... . -

d -o <

-

Clt QUP se encontrava, a l!tulo Icomo estas devérão s'm' ·plélia- viéf'. COÚ10' vê�se, "OS' inglêsés. vada rmportane!a e 230.00 ""do fUl'ií,O p'ara levar -

�

l-

BRESCLI\., ltalla, :3 (:1If'!l'idio' 1430 CC. 03 cronistas italianos'

Inente sat.isfatórias, será aten- tambem terão que deseascal''-os pesos'. essa grande pe1eJ'a,' e que I' l-O ;rola1lte argentill'J tem mais fó nas maquinas 'er-
dido. o pleiteado pelo Botafogo,' Segundo o seU patrício; segui· mim. mUlto' -Shriilfica, _

- PH;lChoa! I'opulo insereveu-s'J lrari de' 2000 CC .. que serao eon-

11 .

_

"

'

rão tambein os «players.'> IlO-]- m'o Crnl e�t t)·

I ,_-,ªg���!�����,--,
' '.Jwerra. s o '" a " eJ -

n3 corrida anual. de GanIa, duzidas p<'!os cmnpcües italia-
Til está. azora defil!itivamcn- t�rá mll borto Aballay e ÂlaI'con, quc t' I'nt·· \,.;�ta' e' dA' "mos.,

� gtIn a a __ o d! ''', dX,- -

({ue deverá ser realizada aqui no 1'05 Lnir;i VillOlcsi, Alberto A'd- - -

t"u. assentada a vinda dI,) Pena- l_�ara alJfigál' 200 'mil foram c01ltratádos Ílelo Geno- á�a,.l"'ciln(>Ilto" an
-

I
I

VM.II�I
�

, E<' u. - - i> o

proxÍ111fJ, danlÍll);'u. l'opulo cor- eUJ'!, e Fdiec Bando. "= . = ,

T'1_';ÓI "O '''rasil, devendo 'c!lfl'ên- Éis uma noticia, que bem

ide!lti-'lva.
.

"

A<'�ll'nl (J 1'1'lblipo ft'
'

, � =' � ,

- .!:> -
'- """, .' ..

'
-

l'crt. (_f_}1H milfl 111'lqUl!W, Ue!
'_'

= -=
'

T1

:::�:I������,u:���:�: �'���:����;.,P�:;:::� cleV"A;,:;:pa�, "';'u�'''''" ��'�;��::�:";:E�:�:�:::�,;, D-ll�l�l-d----g-d-O-'-l'-I..:I�l�l�-p
....

I-I�II-I-J-o�',..-B�I�-p"'-l.-o-'-o��e�I
...

I-I--IO�-J.--g-I
'=�� ."�

f'!Wl tA _/1>.__ �.
frenlarú O Vasco, no dia, 21'. nhada pelo vereauol' Nicolau gentes,aceitaram o e'tlHvite !la- l)lu!!1cnanCllsc' possüe, jl(l 111111 b U [j

�

IIi. iII .- ��
- -- - - Trwna, Evidentemente, esse ra que seu dube realisassB uma _ --_

--
_ '" '.--.- - --- --' - -- - __ J ---

E ainda o' Fluminense acei- lucIüoramento ·avultaria de im- t()_urnée pela )Iillropa, abranõen-,
COlll o intuito de fomenta,' H. POR;ICA HI'PICA "CAMINHO A G' O R Atou um convite do Ubcrlandia portância, si porventura fôsse do ytrios países. O San Loren-

I
'

,
. .. 11ratica do esporlf' hípico, e 1/' S AREIAS?"

F.C .. para atnar lia cidade que cOllcretisado ainda por'ocasião zo displltar.à um total de sete

'ngrossos"li l'J'OllJ(lV'�I' enl'ríd'ls de

eaVlIlo.,
UI1Ia hÔB inkiutinJ, �em du-

çDlpresta seul nome ao clube do Campconato Mundial de FU-, partidas ini<_o.iamlQ-SC, mi, Espa-
nOK h\OCIOS no O(,IM.P:rCO f()j cri,uln na vií':inlmh eidatk yÍ(]a ali:,'1UlHl, dos t.urfistas de

mineiro, no próximo mês.
,

Lehol. ]'.1;J,s ainda ,que venha so- nlm, em 2G' de d0zcmbro pr6xi- '

I''\'HI\ () 0,;\881CO DO de índaial a SOCIEDADE ES- IndaiaL
mo, f'ost.eriormcnl"e, sens' c[!�-

, DI,\. 17
menlos irão a' port.ugal, }!'rança:
c' possivelmenLe a Italia.

Adulei para a extrema

direita do Olimpico

'As Dii-etorias do Pa1m�iras Esporte Clube

convidar os· srs., SÓC'Ío"s do Clu-'

Com este: são dois os clubes

t.
. ." a" setÍs, associados que ainda não

'arge mos que orgamzaram um
. 'V Ih C 't· t estejam munidos da sua respec-

vIagenl ao e o' on Inen e. .', '. .

.. '

'

'.'

Cl b t' tIva Cal'tClra SOCIal, que, proeu-
Com efeito, o Raemg u am�

, '. .

"

, ,'rem adquirir a mesma, afim de ASselltada. 'a' ,'inda, dum arbi- auxilio illllispellsaveI IW ;;ell

bem aceitou um conVite no, mes- , , . , , . I "
_

'.
"

'

. ,'. 'e"v1tar' a confusão que geral-!
tro do ,respectIvo I)'nadro da. trabalho. , Quantas. vezes nao l

mo �enhdo. Do seu lado, o RI· , -.' '.
t· f)'" t d .

,

�

, ',. ,mente estabelece a' tmpossibili- Fedcraçao Met.ropolltana de Pu- I aSS1S ,Imos li nu:> Impu a a,s ao

ver Plate que haVIa SIdo eon-
,

I t ':-1 '>'.' • '-'" ".1.. t l d
.

t','.
'

,

"

dáde, de identificação. dos asso- ,e..,o " para u.u'lgll' o CiliSSICO uO! J1l1Z ccu ra., guan o a JUS U:,l
vJdado nor um 'club de Barcelo-. '. - ....

tI' d
. '1'" L,

'. '

, ciados. na ocasião do, ingresso no

I
dia. 11, parece a pnmeua YJS a maU( anil. cn c.rcça- as aos seus

na para apresentar-se naquela , .

'

,
.

'

,

, .'." . estadia ,da Alameda Rio Branco, tudo resolVIdo quanto ao probJe- auxiliares?
'cidade em 27 de novembro, pró" . " , . ,.. '., .

ximo, re,spondeu à.quela e,nÜda..; local do clásslCo do próximo (lIa ma da arlntragcm, Os ente1ltll-
Urge' puis {l"C ,1 l•. B. n. ,

17, .

I mcntos jA, �·stfí,o éam!vJwmJo
ue espanilOhi de forma' négati-,

nara. ,t cml(�I'etisa,{:ão,,, falta i -O!UU.!U ·!;'?,I!dw:pJJ. � ".)!fjU.P!,}
va, em virtude '<1e, naque,la da� "

tor(�; da Tmda .lu arlJUra canu-

lI"pena.s ll, L:B . D, efetuar o de- ..

'taj,'ainda não haver terminado TenlL.1, Um estômago for- ca, l}ellSem no �aso 'dos lmmlci-
'pflsito da taxa de arbitragem,

o ,Campeonato. Profissional Ar-' te. usando sempre fi I T-,
<':'.,_

rinhas '1ue tlc\'.·,·ií,o :tLl1l1r
na.: !csou.rartll, da c,.!!l-lllade ,,�

'1' Ê lt A G TI I A' t_Jltro.
'

lliseul:ido d{i.s�kn. Ü
rlóc3..

A diretoria uo G, E;. OLimpi(:o
solicita por noso inteniledio aos

CARVALHO NETO
.

til'a ndu ao árlJitro principal ()

,VI AG�N S DIA RIAS:
.

E N_�R [ ii
13flln1enaZJ 11

a

i�7oinvr·/e
SÔO Paulo

----------------------------------,--------"'----------------

Um· lembrête a L 8. D.PalmeirasE.C.
CO'NVI.TE.

to!!!! o p!'!!l!kma,

FILIAL BLUMENAU
RUA 15 DE NOVEMBRO, 742

TELEFONE i o i 5
-

-

�

� ..... � ...
"..-� .___.. Ji;ntl"etantn. não dC.YC1!lUS ill�e'"

Ha �I-Ê d- 50 anos-I :�Oals}'l
nos Ci.mtentar enl contar

1LlIJIII_;:' � � .t presença dmn árbitro df'

a :marca «WAYNE» identifica o que existe de meUlOr ê , , I eleva(h importância para o su-

lllais avallçado"no ra.:ino de equipamentos para Garages. I (',o<;so eom!llcto .la arbltra,gem

Postos 'de 'Serviços ti Oficinas em gerà.l. Não hesite: seja

I
da. Jlc1ej�l 'qm., mais do que nos

tanibém Ulll beneficiá.rio dessa longa experienda. E lem� an{)§ anter:ior€s. lla.!'c.ce d;�!}Q1!!-
bte-ss �ualldo escolher o seu equlpa1nentu, de que A i

ta a !illpl.a�ta:r tudo (I que Já ti-

'MARCA ACREDITA',O PRODU)I'O.' l'nõ1uos em imatêria de se!!saçã'J

. OÃp..p...NTT...A. - ASSlST:!!lNCIA nc..NlCA PEÇAS I no desporto loca-l,
.

I· 'N,ão,
-

se'rã apenas' o fato de
SQBRESBALElNTEB'

eonün'lllos com à prese!! dum
Garantil!. '_'-'- Assistêhéla '1'écniea: '-- Peças Sobtes�

! árbitro inglês qru:' re'iolverã o

jl 1!PI1reO§h.le!úi?ap"":�Il todo:> §cu§ deta-

_

• 'á.,� dos §!)U§ l!.[!x!!!a-
I ,

I ! e§, dos banddrl!i!E!.'!i, f vrepon�
,Filial em' Blu!'!l.s!'.a.u; Rua' 15 de Novembro, 1326

I I"f\._t"

' ucrallte.' C!!..f!!ll!'-e cse!aretcer,
-���·-FO!!.6 l}!an!!lll 1.... UI -�. -,

..
• � p:J -ra, 95 f.I'!!� -o ignora!!!, q!!e TI!!!

----..-----..-.

I j1!i� ha,h�.t:-J..!a�9 a, att.!�!"' !!"Ú'§. 'f;!"8!!
.---'-'c.....:c-_._--'�----"''--'----'"--.:......=----�---'-..-,O-����......,�,._--,

'

de.. �e!!t:r!)ll. e�p{'rt!"!)s. €,§tã ",-.

'ellt {_'o��sfl:gujr n ('o!!:eurt-;Q ,l!U'll

jniz capaz t" d�� rCl!OH!C, redun

dará Cj'll deSltstrc, se não lwu-

vel." cuidado NU trat.a,r dml1 11,,

taU,,, de tamanha, hnportúnda,
Nã,!) jumsmn que sú a, presença
dQ' a.rbltro 501!citad9 resn-I\·cr{J

Ri ()
l'a.l'tidas de BLUMl!:NAU pura JOll-lVILE ás 6
hOl'a�, em confortáveis camirulOnetc-s especiais.

falta dos au-"ma,r�s inl1hpcliSll.·
\Teis, o juIz Y€'.rã tlccai!" t!'!!! !!!!!1-

to . a sua produção.

'salentes; '_o__ ' Sugestões e ol-çaméll:tos se1n comprO.\Jl!SSO
. A�e!!tes 'exc!úà!"'",' p�!'2i t§",nta· Catà:r!ll!!. �

,

�!..4.CH.4lJo &:; CL4.o RA. I COl\f11{itmo E AGENCL4.§

lTOUPAVA, SECA. _;. BLu:l\l&'lAU
RUA,'SÁÓ P1UJ'LO,.27S-S0

�:�.�'�������

CQ§.tm!l�,�l� �, C91!t.::H' io!!! f!. ce �

lal).I)�.çi:l·9 t'I:!:(l"_l!!-l�§ q!1� !hs §t::!'.<-!
"""11 de auill!.3!'e:� na. ili:re1:ào t!a!
'O51�1"'. I) pa,ps! i!ê9te'1> 13 !mp".r
t�,!!'!fl !l.l!, a.rb!t!'à'h"e!!! f_:�!!1>!) t� ... 'I110 ill:r.eHn de !:Uiz;!nala.rem f<oJ-

1�:>', " 3,!ilrl'-m com cmuDlet!! ��!' I
,

"

�:�:�rla, !!9 c;!1.!!t!'óle ql!e llie�

I
En! !!.!l§!SOE (.'.2J..."!!�s, e§t!U!!��

!!�b�ma.1!}:§ a. "lê!'!!!!!;; C� ba!!!!e!-IrI111!a:s. de5:&p...!p-e!!harem t!...r:n �:- t
pel apagado, déliUtuido§ de !!!!�

datll'lh t' inca,pazes mesmo pa.

ra aplicarem as' regras do «3,.,,-
,

, I
sooiatioIl». De.'>Conhcce'rn-as. Da...

lú, (I motivo que os rclég.a .a um

j papél maJ.s do qu.e sooundáriQ,:
��-=-----------------------------------

,

,

,F. G ..

E
I!'

nOlnVernO Dol� unlco� � 'dlfGr8lttll� �'�p�tª�lIlg� do con�ªgrªdo

.BALLET DE GRETE· WlfSSENTHAL-

verao

-

. ..,:i" '; .,,,

BL.'Ii'E!GE!U:.DOE DOl\1:'I!"gTIDO

-.!NGLEZA
P!WNTA 'EN'TRE3A--

"'ENDA.S El\i PRESTAÇOES =
P R O S D ô G I 1\1 O .s/A.

DE

Platéa

Balcão

Cr$ 5U,00

Cr$ 30fiO
DE NOVEl\mR9,687 - BLUM:E N.A U



(Proibida ll. reprodução fora. dos "Diários Associados")

o FITO DO DIli
Acentua], ern 11111 .1f):5 rn ous últ.irno.s cupit.ulou, uue estou cuml

nhi.l.ndo vagarOEct!lJf2nt", pur uma (It!CI<tiio de patr'iot.ismo. E:-;tamu:5
pisando em cacos ue ViÚI'O, Mesmo assim, cOIJUnUalUO,� a fazer YO

tos, juntando todos os nossos esforços pal'u a manutenção do regí
me c da próprru Constituição. Esta, segundo ouço de vozeR nutorr- .

Z�dw", já se onconrra no estaleiro ou no Iauorutorlo dos consutu- !

Hctonalíatas, para ser emendada, '

Rui Barbosa, de quem gostamos tanto, e cuia centenário de
nascimento comcmor(Lm�s este ano, nosso mestre de todos os días,
sempre sustentou que nao sfi deveria Incít.ar Revolução nnrn de:;e-' ,

.

1 d 'I'
jar R' I

-

h R
-

' , vortando o CXI !O, em março
:\" o uçoes, n1)�n c,amar _

evolucões. Acrescentara, porém, nu- de 1(l'1fí, Mangabeira, revoltado
ma das suas maglstra!s oraçocs, que "as revoluções são feitas pe- ; ",.m}Jl'C contru Getulio Vargas,
los governos contra si mesmos; são foitas pelos partidos que ex- I que nunca lhe deu nudu no seu

ploram ,o� gover-nos, não encontrando etes até o último momento; governo, não se cansava: porém,
scna� dlt1ra:n�os e flores paru os mesmos governos", j de se ínsurglr contra a Drtadu-
Ma.ís pC�;;lml:ta, certo homem de imprensa estampava perfeita-

1'0.;

mente a :;!t.uaçao, com ,(:�tas palavras: I -- "Vamos começur vida nova.

,
.

"Viaje-se �c norte a sul do País e ver-se-á o quanto l;;J.Íitau o ! ,TaJI�ai:; \ olturnmos a� :',rg'inw, �o
nível de respeito do Povo pejo Ccmg-reaso Na.cionn,t.

: n.rhlt.rlo t! .t,t C01T,!pr;;iO , -� dIZia

Para a unanimidade do ovo o ue to, '" ' -r •
,I ,._. tndo,.: os !'antos. "Abaixo ri.

,
. ,

p q ernos como poder lcgislatl- Ditadura f 'I'r-ês vezes abaixo I
'vo e um gremlO de homens sem dogma" 'l'f t '1

'

' --,' .

d .",
�, !UC I eren es a egalídade ·Entro no país - dizia - com o

as pr'ov idencias que dlrnru-a.m d ' d Iib
- •

ondeado a cara da de <" d' a.�tsua.s
e 1 eraçces, 50 compre- I "habeas:co,'Pus" da Justiça, E

, • <
<, � ,mOCIUCla- irei o sem enxergar na outra face a esta e que irei I'CCOI"rCl' paru

e coroa de c;. Vinhos da dcmocr-s
'

d • ," I;"f •

- .... � aCl:<;1_- C '\i c'. • r..;llHJ..r:!ll· O/::i n.t.o s dr, n'Pf:)�to Di-

� murs acuante: h.�{1..0L. Panl fnzp.r vatnr os nlCUS

, <,

'QUe COI1�;íder:l,ç�\O sooral de8frUI[I.m estes homens pala se a- i f!irti!os poslergados e 05 do po

Plc�ellt�rI'I11 ,,"os olhos da Nação e na arcnu popular defendcndo I \'0, não prectsarnos de Lts [C'LU;;

a bandeIra que eles cnodo['.I,.l"fUTI!·' ',. po r UI11 hornem que; o'4lá execra..

- E finulizando: I do, T1.:''1' opinião nacioaut".

.

HAs ditaduras quern us faz não são Os ;;{!!leraif'. ma...s OS repu-I
Cei ta tarde. -aépois de urn CQ

?lIc'_ln�s _

que, p,,103 seus !)n os, Irvum O povo a perder a fi, nas

l."S,htUl'lOCS l'ep!'escntati\':\3 e :H·:tÍ:.;a� a.ceilando n espada eon�o �"
uruca alternatlvn diant� da coi-rupcã« ndu\inidl'ativa",

'

"'Y0c�'a .não acham forte:)? Exagerado'? }!';II1 novembro d.p lf1'l�
a brlnca.d"'Il' r- � ••

'
-, •

- - ..... 0.0'"

, <"
�

a _om.eçoll ,,"SIm, hcpf'tlu-se em outubro de J!Hi'i. Pra-
za l:lO,:l' Ceu::.>, pornnl. (('J8 pO'5-:_.;anlGS ir' até ítS e1eir.õp·;. Dizprn r(l
entantn quI' o Brig< 1

"

f' I
.

' , '.

..

�'. - - - a' eH!J OI G lamarJo "15 Ill'CL'sas para parlame�.
ta�' com os ,'('tis colegas dI' fal'da " fulminar o cspírito do ma' ':,
r"m"nt<' Ou

-

f' I
• ore"

,-."
-- !lél O IH (; 1amado? Diz�m que cc,tá tudo pOd"c Ou

,oees ,LChalll que está tndo «:lu).
, ,

i

Agora. t-:}tlP n vif:lv {'�tá hu·nJllnl·t;n��t de 1/h,"'l' "1
!

l'a
. , " prITH::lp:; 111cnf ()

I. 1'3 ,os pequeTIr):; " hurnilde", i�;;o e:.;lá no (lllr
!lrotC)a."

o. Que D:us nos

(·"1'110 {; nn tll.rn.l; prj'J'�[·ia:rH(l::.
c�;perar lucto. nH."1l0S qrle (J p'DJ::l
rlino du,s liberr1ad",.� donw"rútí

,... 'nllr..;!t� ... :-w. tarnhênl-, aproveitar�
:-,=p IIn TJitn.dIlJ·n .TogadJ.l.. '

Poi::; bem, Em 19
-

de nO\'tll�Lbru

Ab'ondonou

!·OU-I.LH.!:
- "Us seus discurses sâo' dis

'os velhos, Os nomes das musí-
2[Ui é que mudam. Em 37, à cha
pa era a mesma, apenas o can
" .. "",. Armando e hoj� é Briga-
deiro".

Aproveitei a ocasião o pergun
", _<J jJl'c,,'Clcnte por que num

'j'c"to (lo alta, clevaçào. pclltíca,
i:'t�') rcr nt ';,'\)..�J'ava Ola\ iH 1Y1::tllga

hf�lJ'n. corno IH'qfrS&OL"' da E�t!Ol�
;:'olit6l'nicu. da. Bahia,

-- Mu.s, rcintc,;rur CHl que? Se
�·�c nunca deu a.u Ia.!
Não falei rnats nisso, '1.',.' CaD

..,cn.:;a, 10n10tl outro rumo,

E as co�sn.s estuvam neste pé,
:plttnllo veio a deposíP,ào de VaI"
gus,

ICU:sJlDO DE 'I' espionagem
I AI..GER J:11:::;::5 -

I1"1''1 >\ I, '\DO
, NOVA YOItK. 8 (U Pj - O

,!).i.l.l� r!e JUl'tH.lOS t;:n;_;é1 cr8gado i e �

d�r o \'cl'cdidum �;f11H'e a cul- Posslvel uma visita
I pauilidadc

ou não .ln tll', AI;';-'T

3dh
.'

d BHiss, cx-alto fllllcion;tl'io do De-
I II emar e

.

arros,
. a

f rU:'l8m�nto ele Estado, que é

I JOINVILE, IDo COl'respon-. Poden1os adiantar, ainda, que
I
acusado ele Nlpionagc!11 e tnü- dcnte) __ Segundo informações o referido jogo. e, a consequente

ç�o cOl1:ra os Estados unllidO�'11 colltieln.s peh nO!lsa reportagem, visita. do �r. Adhemar de Barros
amda nuo chegol! a uma decI- dcvcrú visitar csta possivcbnente se verificará no

�ão, Os jumdos solicitaram pc-I t1ia 31 deste més. Essa visita
,

últimos dias elo mês cm curso,
la S('[�nncla VP7., 11') je, ao .TllIZ t

• -.
' I" SI' _ Adhemar de Barros, go-

Eamllel h.:"lrman, qlH� formllle I
I,vernadol' do Estado de S. P'1ulo.

nOV'llllcl1L(� n fl11f:::;I,;onáriu n que ,> " - de vez que, nem sempre, um
dCY'!n1 resl'on(kl',

I
T!'UI.H·S�l de uma l'eabzaçao

NOV;\ YOIU-::, :5 (I r I') �_ o ful(�b(Jlistica, de VC7. flue a di

cacau para �nt.I'('ga futura Stl- rdoria do Caxias, cou(o]'me ti

biu hoje dI.' cinco D :-;ci�� pontos, vemos oportunidade de noticiar,

s':'f!'.Ío vendidos cent,) e ,1C!�es- há dias, en!.nit,u em cntendimen- •

is contratos, O pn":o meclio do 1105 com a cjil'cr;ãu du . quadro
I

Plano'cacau para. "lItt'!.'/;T' 11l1Cdiala
I
formado pelos Vet.eranos de S.

.

niíf) sofreu "H!�!';tt;;jo, a niio

!lCI'1
PavIo, p",ra I]. realização de. um um'ao tipo baia 5upcrior, quc subiu OH doi:, jogos ne:5ta cidade,

.

.

-

v,,,te c cinco nOI!")" cQutaulJ -

-

.
.

'

:,ci� contratos, O pn,,:o I!1cdíIJ do Ac�ntece, cntreta��o, <iU'" .' ,e l�l�EVÊ A .EXPANSAO DO PÀCTO DO ATLANTICO
�_-':0S e oitenta centav .... " r,:r 'lI'

Dcpatt1.t.mento ESPOltJVO do Pai"
WASHINGTON 8 (UF) _

.'

tido Social Pro�l'essista do qual
' por um grupo de senadores nor·,

roba
b '. . Um plano para a conclusão de t _'

.

,

-_ I
'

é ]H'csidcntc O sr. Adhemar elo ' .

I
e-amedcanos, O senador 1'e-

"'�P .� ,,__
uma. alIança mundIal de paz bl' _

I:',M o>fiC:o·"a.:itR'k'··E't.:
J

'�ML�"c''':icii:t..-o!oÓ-;"R;":'-M!;�-'�Il'
"·..

C--1;1i"K;tl-'i(N!�av-· e��a"��"a:O�'\)''''''''�S"''I!!I<\,''<I,.II''��.'''''$S$; :�:::';,::�;�, �,,�:�::::ni:wda� :�c�u��::o:;:,:":=,q� . ��:::EE2iE I
=

iclefh da YI,L"cm do govern,Ldor ellmmar a bomba atômica d'" d' t
.

'I••

-- .... po ena omar parte na aliança
paulist.a, que, entao, dara o Categoria �.... :arma milit"r foi b d

' • ,
.

. , ,

"

' ,. , I Se a an onasse deflrutlvamente
.. --- _iii ia. $ ponta-pé mlcml daquele Jogo, apresentado hoje nesta capital- dtO I

ESPERADOS EM ITAJ HY O
�

j'
, o uso o. ve o, senador Ralph

I
Z

. A S SEGUI NTES NAVIOS � 1 ,_..._. .. �-'-__......._'�.
Flanders, l'epublicano,

-

convo- 1

Salda de Nova Y6rk Chegada em Itajahv 'Í I �:;r:;: :�: ;::;::�::alh!:lf
1

�
do plano que, segundo se infor-

MaR-MACl)OWE"17 6 49 14' 7 49 $ Qut-L o JOGADOn 'MAIS QUERIDO hs'>. VAL"1.l' DO

.

ma, prevê a expansão do pro- g

MORMACTEAL �24�6�49 23-7�49 f
I

..,...._......··ITAJAI?_�
�

i::::.a:""ilom=��:=�I·l.-_I!!!!I!!!!!!IlII!I!!!I!"
QUE TRAZEM CAR(i'A DE IlVIPORTAÇÃO E CARRE G-AM P.ARA OS I j

... , ,

.�:���� 'd� <j�g��io�' �. clu1� 'q�� 'def��d�)'
.

SEGlfThTES PORTOS NORTJ.<.:-A�l ERICANO.s: NElV, YORK, BALTUmUE, IBOSTON, FILADELFLt\ E JACKSONVILLE

Resen.t. de. pra�n. e demaisinforll1a�ões com 08�; II (�UAL U ULUBE l\IAlS SUIPATICO DA 2.a.DIVISAr

AGEN1'ES �

e Indústria Malburg Telegrama í
I

1 T A J A H Y l\fO<?R:E�IACK í- ItaJl1I'

���������������������,�������,����.����\.,�����tr�"�.'�

UINHAS MEl\IORIAS ,'orda!te,
Um trd de C"'t'w'C7., inoli�Cllti, A d t

ve,lnlente, gt'R.l1lb filosofo, certa
a a não posso lue recordar,

feIta empo:>toll a "'-07. c como se
"""

fosse um baritono absoluto, deu
em fins de setembro ou prínci-

o se 't d' d .'10 ue ou!ubro de 1944. Espon
o.
gum c o e peito politico; tancamente pedi ao Dr. Getulio

� De que serve d,slHnscarar
cel'ta gente quP. V:1!" milito IIIC-

que autorizasse o jl,.1inisterlO ua

d JU!:5tiGa a oficiar ao Tribunal de
nos o que a ma',car" (lue afi\ L- C
1

.ontD.� nl;L'1ja 1'1(10 ....n ....'nutar a-
a o l'O"I,Q ?" VOCéK. Icndo o qlle q"!)!,, tpnlpn (HI:::O-l fl31l. mcsmr

,e�creVi1J depois f;u'flo �I;:' eOll(,:111-
soes que fo��e�l ju1go1d:l.: í.1pl!ca� porquc� 1\IangabcirR �e p.neontra-

....eis f],0 C3.:,:(J;
, ',h 'llp 1'10 ]'('10 ckcre10 de

O
uni;õtia de maio ,I" 1:13·1. ratifica-

dehoci'uta, (> lit,era! .otaTi.) 1 ,.
,

:Mangabeira, C0l110 é natul'ul riu-
o pe 'I (1"ln:"ltho transitório da

da a SU[I 0�i"3 < ",' -. Cons�itlli'.:iio de julho de 1:134.

vid
.

P -

. _0 no, cen,ltlO d ..l j:\dt-:..tnp1f'nt.o r ..... ratll fl"l(l"1S i""�
a naclon�lJ "\olt:l�a n :3ce tra- :ru('õc� e CDl 30 de nOYenlbro detado -em Ot1tl'O� capltulo� de mi- I, 14l o cl'cfe de Paliei C

'

nhas I,Iemoria", D',dieo-Jhc po- .,no; d" t'Ai ,a, °f:l?-
réUl ho

-

't 31 'J' • •
T c:._ enV1ava o o leIO

',' tJ•e" es e
.'
o C:PII.ulo, pOl' " numera 10,;::·13, pura os efeitos

que en teI na hlstorw OIH' 1bcó; 'r �"" r<>i'a' "

vou na
- I I. t. e . . 'I

_

l'ra:� com a. nl�lhor da� in- �:-td.oria do JlPof�I;;- .....r ()+-�-�_! ....... "'-._
tençoes e com a m"lhoi' l>fJ1J te .-=,.,..�,:,.,=,-...,...�,.-==..,-_
para mais tarde \'I'riflcar que ti-

Execufado'----nha sido um ingenGo.
Em agosto de lt':>é-, como náo

�'é�lssumira o S?U caj'go de p_ o
ressor catedl':'êl 'O, u'l(lrão L, da

�se�ola Pclititfcnica da. Bahia, :lO
l!iVe� de ser exoner�do por aban
dOllo ce emprego, ei'Jtcndeu o

Presidente Vargns aposcmá-Io
ad�ministrativam f' nte !\t!a�g'1beira
fOI sempre politico pl'úfissional.
�esmo assim, "ai daqui, vai da

l�� a�uroll-se H, �mos 7 mEses e
2� dias de servIf;os. como pl'of�s
Sal' ou lllCIUb:'o do .M.lgi5L..!rio
Público,
Acontece, porém, que foi ex

cluído o tempo comilre�l1Uldo eIl

tre 25 de novembro de 19')0 a 23
de agosto de 19;;4. enquanto duo
rou o periodo do Govérno PI'O
visorio.
TrataY;J-,:c, 'iPtn cluvic1n de uma

decisão injusta, paI' paI'te do
Tribunal de Contas, Foi aí, en
de Contas, Foi ai, entao, qu� en

trei nn cena com a minbôt boa

:) LIDER REYOLUCIONMtIO
DAMASCO, 8 (UP) - Notí

cias publicadas esta manhã pe-,lOS, jorna�s sírio� anUl1C,iam qt�e
o hder do «Partido NaCIOnal Sl

rio, Anlon A, Sadeck, que vi-
I

nha clIefiancli a luzita de guer
rilhas contra as forças do exér

cito libanês, em território do

1ibano, foi executado hoje. Sa

dec]" ao que informa os mes-

mos jornais, foi preso nas ime

diações da fronteira Sírio Li- I"lIrtifjflUI�
mat;'o. wianuo

AG UIA puro.
oaupsa c imediatamente subme

tido a julgamento por um tri

bunal militar libanês,

Adhemar, entretanto,
ainda se encontra em projeto,'

chefe de Estado pode ausentar

-se, alnda mesmo que por um

7laõ- ia rIe fae_ és/elida, SMI,t'/l
te/IRf}prazer em ensi/{(il" tis /1/lIlllús
rillltyGS I) segredo daper/e/Ir; SObre
mesa, é /1/lIt(o-·silllp/t'S esco-/her
(Im t'fllre os diz sa6(Jres delicio-,
S(}S dos 9Vdins .JJfedeiro$.

• •

SÃO

(olíletcio


