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DiG. GEBFNm:�m FERREIRA�

JlIorça8sta!��!!preA�! espirHol
t' I DE" .• P..IO, 28 - Não compartilho! tcst.rofe para. a. frurna.nídade ? Já

.

. A' L '\�;>' da especíe de paníco de. qUi";:e agora, as ,j"mocracias não porão

I·
.

tr. tornou (I mundo, em face da, no- �:Iclu5iva.inenie o. sentido da. sua.
- para. o· lar . .. t.íera, dada. pelo presidente TL"u- segÜL"ança, no monopoli... �e. illll

.'. Distribuido,res;,
'

•. {..
man, de que em Certa parte da �;���!:��i::o:Se�;�:��=�:�

• PROSDOCDiO., S/A' j . Rm;sia, "e yerifico\l uma expio- '-'

, DIP. E-COlUERCIO' J' Blnmenan, (Sta, Catarina) - Dommgo, 2 de

1-
RE\d. Ad. e Oficinas

'sio iiiô-i&lca:' �n-J.t���:��J d��tr�:?u:a:��':��si�i·t .CITRITID.". _. ·:rOINT.rn.p' }oo J-N _: 10'B .

Por que há, dê ser" isto n8(,€S-. - � ,

,

....,." .........."'"

O 4--,- d 19�n Rns. . Sã.o Paulo, 2íi9
_

. .

.0-

n -- utnnrn e � '::I:i1� ssz-íarnante o sinal de. uma ca- para evitar- a gi.l'ÇZT�t.z
• - hLlJMENAU - • ITOUPAVA SECA 'x x x

'
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Porque a fôrça' do Espírito E'

não a bomba atômica é
-

que .'rit.

�ah::Lt':i sempre pI:evali'cendo.
O que está em jogo hoje e de

verá. cncontr-ar- uma decisão é' a,

astrutura econômica do mundo.
nais atnda, t!.'O que os prínctptos
asoló:!:ico.5 ou qualquer' outras
crenças, sentimentos. e idéias.

- Debn.ld,,':) co-nseguiriamos. SlL�'

'entar ê�ses ultimos, se deter

núnadas realidades que é "pz-ecí
"O ter cora.gem. para. ver, não

sorressem as reformas queias
novas. condições ,da exísteneín

dos po...ros reclamam.

;'{xx

qu
ela TAL

a. .

. e

m Iguape
.A's vezes pensamos e agimos

zomo se a União Soviética não

fosse um 'país da terra, habita.-

a por homens como nós, com

'os mesmos ímputsos da nature

!a humana, Assim não será nun

ca impossiveI encontrar tê�o.s
de uma, conciliação, em que os

interesses comuns sejam ·pe\Spei
tados,

JiChãf-se-íam a bordo diversasl Em'
.

presla--se sl"unl�ficado pol'llico" a'� v,88'u'e'I do g�I--Dulra ao nor"d,este
���. ·���·�������'�,I���� ���e m�MI:
de um avião' da T A L nas prcxímidades de Iguape, no'
das, ínclusive a de que no referido aparelho viajavam
diversas pessoas residentes na -vízínha cidade de Itajaí,
onde o aviãp escâlara na viagem que fazia com desuno
ao norte do "país. • '

, Naturalmente, damos a presente notícia com as de-.
vidas reservas,' pois até á noite de ôntem. não havíamos
recebido qualquer informação oficial a respeito, sendo.
que o próprio noticiário racuo-teíegráflco não fazia a me-
nor alusão sôbre o desastre.

.

Em Blumenau corre a nstíeia de que entre os pas
sageiros, vários dos ollj�is teriam perecidos, eneontrava-'
se um médico aqui residente.

cinco centllvos Pli.rll.
wmd"dores.

os

II1II.

CI', �'

feita. pelo
.'

sr. Salgado FiI�1. n... "S�riado
"

Rio üvIe�idion!ll) _:_ Na sessão: doeste dá. Ba..l1i�, pa.!'a· co:nsecu�
,do. Senado, ,do., dia 29, � sr. Sal: I �ão final lia vr:n'da, daquela fe!'�
gado Filho leu �&. noticia diY4lgu� "o\'ia tl-u '''govenlO brasileihi. .' A

da' I)Or úm v,esperti�o traduzida 110ticia em qúestão' i,lfonná que,·
da . um jornal londirno, sobre a o valor da, .�:e114.�, \O� d,e ,565 mil

libns e tia todos os i1'�ta!hes de'

sua aplicàçào çómo reembols':(de
debentures: ·pagamentos'· de' jü
ros, saldo au,;;· possuidores de -_u.c

pólices da. companhüL etc.. Qm

derrolada"s as forças' populistas se;�i::;5�:iÊ���f;,�;
• partidos do acõrdo permanecerem unidos �ª:�?:t;��::;�
..&.•�",' Alise" "d.-., 11,·u,arlo. pfilftica p-elo -ai. Go•.•. · Moatelro iii Críticas'.a U. DIt M It

pelll"& pel ... s Ijeniços prest.3.d<:s� li! ,- _II..�. '

para. l'onciusíj.o da.quele". "-CO-mD

ções, contanto pennaneça-se na detico Schmidt trata da situa- na ilegaidade. Rf'latívamente vê o Senado - e admInistração
raia- da imensa mediocridade e ! ção politica, formulando uma

I
ao 'srj Adhemar de Barros e puhlica."':' di..'l.�e o Rr. Salgado

maUS hábitos, que ngravam a lcritica á UDN. A certa altura Getúlio ,Vargas, diz que o pri- Filho - tr:L1.'t-�e dt\ gravissi
neurose nacional». di:, que a ,.UDN vive da flama meiro dirige uma corrente te- mas, imputa.ções q\L� não "e pó
RIO, 1 (Merid,) - No arH-

!
(cada vez menor e mais fragil lúrgico e o segundo uma popu- de- adistringir-se ás paginas ,I'"S

go intitulado «O Quadro'?, Fl'C- do sr. Eduardo Gom('s,� bastan- ,lista, ambas t�midas, odiadas e t3. publicação sem qUfi o, gover-
ào-se ,na fonna irrecuperável secretamente disputadas. no mande apurn.r em rigoroso

P· O :. I 'ç ã O"
de ideias primitivos». inquérito onde foram feitas taij:;

. S.. ,
.

O articulista ,classifica a

D d
despesa>;; e qu,:;m recebeu às • 1'30-

•

.

. .' UDN'e o PSD como partidos esment.iII O tificações .. p$$a:;; no ,decorrer é4I:s·DA LIRA El\'I Il'ACE DAS ('onr�rvadores. Quanto ao co- negociações inclusive 90.750 li-
.. DESVALORIZAÇÕES. mUn'<8mo diz que sua força é

DAS AUTORIDADES i�.N- bras destinadas a cert:J.s pel')SÔM
RO:MA, 1 lU PI -- O Minis- �pos�iVetllde m�dit·r. no momedn- _ GLO-A�IERICANAS _ residentélA no Brasil em recom-

Itl'tliano, Giu- c, pOlS a vez es eJa crescen o
pensa de serviço.::;, prcl'tadQs: �ê.-DUSSELDORF, 1 CU PI --,

nho acerte"F. de, que, o sr. J}rc�
A� at�torid�des britanicas e ame sidente, da República, velLiiLrt'O..

ricanas na Alemanha desmen- pela proibidade da sua. adroirils
tiram, indignadamente, as de- tração e sobretudo em resgu'�do;
cJarações de industrias alemães do seu nome honrado, man!;lf'iâ'
.f':egundo as quais o desmantela- apurar esses fatos que �lii.O � p0-

dem morrer nos arqruvos dos
mento de fábricas' da Alema-I iornais eselarecendo a opinão.
nha es�á sendo levado a cà;Jo pública:, 'ápóntafidõ -

'os qUe r�
Jiorquc os EE. UU" Inglater- cebem go�'geta, bem como as

,

"autoridades que se fi'l.!n nessas'

l'a e França tcnlenl.' a co.acor· pessôas para o encaminh2mento.

rencia comercial germânjca. dos negocios publicos".

rue, 1.0 (Mer'id.) - O sr. 0-

f
João Pesso r, 14> (Mel'id,) - \

t�'\"Ío MangalY1Íl'a declarou, ii sr. Pereira Lira, falando em no

proposíto d t. passagem do presí- me do presidente Dutra, em res

dente Dutra pelá' Baha, que, posta 0.0 discurso do governador
na volte. o presidente demor-ar- Osvaldo Trigueiro, durante o

se-á ·-,nl. seu Estado. Dfsse ainda 'jantar, evitou abor.r.ar- temas po

que encontrou O sr. Eurico Gas- lítica. Afirma-se. que o presi-.
par Dutra Fmito bem disposto e união dos partidos democrâí.ícos.

animado por propóaltos alta- Sente-se todavia um ambírnte de

mente patrtôttcos e preocupaoo expectatlva. política., emprastan
com "os destinos da pátria". do-s. á viagem Import.aneta po

Rio 1.0 (Mer-ld.) - Um re- Iíttca, Afirma-se que o pr"."i,
prp.s��tanL: espí?PÍal do "O Oln- dente Dut.ra, ao térmtno d 1. SU'1

110" >fntrevistoll ern Porto AIp, viagern ao nordeste, ' pronuneí a

. gre o sr. Walter .Iohím, acerca rã um discurso em Fortaleza

: 'da- vi'àg'e-m p�esidencial ao nor- lançando luz !'loh!'e a· problema
.: l d!,ste'., a.circunst!'I.llcla·clo presi- '.da'sucessão pres!d,?ncia1.

'.": j:QentE;.rIJutrl;l: r.0m _o,� .Reis go"<ier-

J
nadore'S ,da referid:l.' região. As,

'G' d-
- -

li'
,

?lim_' r,f'sPl'IIirieu o sr. WaHpr
.

,Tn� - r. a,v e e n'�hlm: '.
.'

-
-: ..

,
,.

"V'ejo" qu.e a viagem presi-
dl?IiciaI é' uma' onórtunidade fe

iíz' ''Para que os homens de res-

·ponsabllida{l.e, dos desUnos do

país, tratem 'dos :pToblen:ss na-

A§íil!'l, ' cionÍúS. e· esp.jd�lmente' d03' grCL-
l1a.I1<,-\ fim'!" >;p, ti'a�',,'ji', Ó ." óií.... í.� ! v�s _ prOb!emas d? nordeste; onde

,

.
_

.

�!i�'� ·c;.;· '7-';j'
c li: a, a,grestla do clIma e as conhe�

em, ,q"" pe. "." a , ..oa, 1!.1I�' 'U{",

I
cidas deficiencias economicas,

.iia f'müm; ((..:muii�,ai;'�!i.'Ó.. ií_é';' tant.C;' reclamam. a 'ação dos �d-'
pnLTl?-nt.o ii� .3.� ii�!P:�) _ ... '

ci mini_str.a.dor,�s�J. ,

Urge que II razão retome o lu

gar 'de que foi dl?spojad.a, no«

enteridimentos entre as razões ..
,

Isso haverá de acontecer, por
q1L3 a humanidade tem um des

tino superior ás ccnttgencias a

parentemente ínsuperavets de

qualquer período do ,,<'11 desan

volvímento ntstórtco.

Ontem tentamos
car com a agencia da. !'A L: em
ltÍldai, p.elo tel�foné, c'ani o Qbje
tivo de. coíher infol'm:;lções mais

precisas 'sõbre O càsQ,. nã� s:>cndo

estabelecer-se,
I Vai á JoinvHe?

-

I
I Reserve sua. passagem pelo I
I Telefone 1455

,
,.\

t EXPRESRQ IT�JABA'o <J

'reunião que li'?verá ocorrer a f}
de outubro próximo dos acio

.

ni,stls da estrada de ferro' -

S11-

Buenos Aires;' -Lo (UPi -

,A Argentin.-1 ,desv3lorizou
parcialmente o peso em r,��

.

la(;iio ao dólar e' 'á libra es-'

ierlina, não . sendo a.Jtera-.

pos d� carllbio com aqueles
ção de 'c(tnibiq .;om ar

quelas du',s mo,sda,8, A ma

ior modificil.l:ão .

refere-se
n.o título de ciünbio princi
paI para a, Jibr:L esterJinll,
cujo preço, 10i fixado ém

ma coisa que' a partIdária,: isto·
é, dentro do partido"·, Lembran�
do . de que se afinna que inter

partidária, é ii' candidatura esco

lhida de' acãrdo, Sem preocupa
ção do partido, apenas quantn
ao nome .. disse:

(

nove pesos 'e quarenta, cen
, t::wos para os compradores
e dez pesos e. qaarentá e

PelJa, anunciot�; ontem

Pre'judica"'
- OS CAFEZAIS A SECA' �

o governo perrriitirÍí que a
.

- � -
.

lírn. encontre eXpol1l.aneament".
;)eú valor nos metds.do'$· moné
tários do mundo, ,acr,escentando.l �. PAU;LO, 1 (:M:éIiilionaL) -

que uma desvalori��çãÓ .formar, informações de J"ahú. no int';

será. impossível pO.1,quanto a: rior deste estado, dize� que 's"

Itália não fixou,.'. pe.rante l)' calcula em cinquenta porC,ent:l
Fundo Monf'tário Interhacional,: a quebra da safra �afeeira da

c�mbio para ii Ir quele municipio em consequen.
eia da prolongada beea.

.

r

para atacar a lugos/avia
i forças a/êmãs recrutadas na. RIJS�i�l'resJJonsa.�iliza .. governo soviéUc'oJ pelas I!unsequencias da sua at·tude

Prontas

�
-r"'''1

. "illF",revo-lhe BRt.a, í',ru.>t::;. porque
ri () único meio :rápido, "estatuá
rio e legar de :protestar cmitra a

ielll.ativa gov::::rnamental' de ar

r....ssar-:õ_e do patri.rnõnio _ de nos
'n, Aswci:ú;ão e .impedí� que SP.

('ons.lml, ';Ji:' (,'ijj)o!ía.ção· de toda a

cüa$E',,, que: nãO é di?; proprieda�e .

de n.lil!jucm �nlÍl1guetrl .. nem 'm,"�'

�o '-0:3& como p:r:siÇienta,< pode--

s,antos, 1 (JI,Ie.ridional) - Verificou-se novo e violento con

flito nesta éidalfl8, ônt3im, ,entre comunistas e a,c polícia..O c11�: .

que armado ocorreu quando os comunista.s tentavam re�.h
'zar, a todo � 'custo, 'um eomicio il,�gal' sobr eo p,oblema do

.

netróleo. Os comunistas, receb?ndo órcL:m1 de prisão dos po-
'

. lidais, resistir,atn a tiros de ri'volycr. Um, eOffiunista e um pp-
Bcial fora.Ill mort�,s. ForarrI bn:ibf'r.,' C'fetnd..·ul algumas prisões.
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Nunca um jorriàl díârío teve tanta procura, COrno A 'NA

çÃO de quinta-feirá última.. Em questão de 60 minut�s o po-
\-0 "devorou" a. remessa que chegou de Blumenau.

.

, E'ra, a sensacional repurtagem.da.Merldtonal com, declara..

. eJ;es ofiCiais' e ;acu;aa;S6.�·:lextuais"'::>obre I) :possivel :'�assassi
nato" dó Induatrfai J.,' ú rceuaux, que orereceu taml!-TIl1a fH'U
cura ás edições do grande matutino blumenauense.
PR.:-:sada uquela hora do '�avanço" a procul'rl ainda mats se

avolumou. Com,e�aram então a abrir os "tubarões".

1.00 - 2. :�. 4, 5 c f'inalmente lU eruzeí rcs por- uma única

edição de "A NAÇÃO".
Vamos tornar- provldêneias urgentes pois que. ce continua!'

,
,

t t·a.ssim, agora, quando. aguar-da-se com .3, mais VIV� expec a i-

va a ",,?m'acional" report&.g"m do Drv Ivan de Amar-al sobre
o caso, A NAÇ_�O passará a ser "género de pr-imeil'a neces

sldade" e, será vendida. no comércío il molde "tuba,ronite",

AVIAGÃO
De há tnuito, a intensão <le se fundar um Ael'o Clube em

Brllliqup., andava psrariibu lando de br-usquense em brus

quense, Nunca porém apareceu nada al·?1ll da intensão.
Agor::\ sóment.e H�ora. JUlrÉf"e - ftp€n�s par/'ep - que algo

snbre o assunto voltou a batls..

Ofl�!Ha3

Rua ;Sã::> Pa-ri», 11. �t� �
F;;n!;, 1092 - Cxa. Pú.:otUl, "g I- Diretor ne Redação;

J. SIM,')ES f.!.:1N'I'JJ!.-l
2acietário;

14AUnrCIO XAVIER
E}tP.KDIENTE

ásfimaturõ!l :

Á.:-;u.iiJ •••••••••• Cr!j\ 90,OU
Semestre ,.,.,.. Cr$ 50,00

§ucursal!g
RIO

�.ç�1. Get.ulio Vargas
Edifi,CiO Odeon S. 802

S. PAULO
Rua 'I de Abril, 244 Nudn, màu .... fie não. pas-sasse de boat.o, pot:.s asstrn, teMa

mos oportnnidane de vi" jaJ' �Is eomodament . .., sem, ter- a.

obriga,ção de 'sofrer as "cartelas" dos burâcos <1.2 nossa es

trnda, a não ser que...

Aml.
Belo Horizont.e; R: Goiás. 34
Porto Alegre: Rua José

Renaux,
bém, que seu cluln,no Rio
Ja.neiro -'! o Fluminense F.

Acornpanhn, ,de peno 11 campanha
do "tric.cilor" carioca ernbóra não
est..a.n.Q.o. sàtíllfeitru no corrente
ino Com- o seu "time", mas...

sxcl::Unx. COmo todos: Sã" coisa,,;
do futehol!
'O filmé que mais gostou ,fni

PECADOP..A c' a música que
mais gosta de ouvir- i: uFri En

el alma",

Foi SEHIl dúvidas uma. reunlâo
memora.vel e que viverá em mui
to na, �()cOrdação de todos.
Entfe os presentes notamos:
Dr. José Boabaid, Governa.dor
Cat..arine·nse.
Deputado e senhora Schaofer.

Deputado .-

Orty M. M:'l.chadú.
Deputado Prctcjrenee Vieira -

Dr. Oswaldo Arêa's Hor- e ex-

1'13". Sra:
Prefeito e senhora P.1.U;O Lou-

Diretor do Hospital 000 LUCOl3

renço Blanchtní.
Prornotór- d.; Coma.rea Dr. Jor

l!:€ Edgar Rftzrnarm,
Senhorinha_Maria Jos'; Mlran

da., Mi,';_<; mo!'o dos xx de I�

f '_--�---='�--�,--�-�'7'--f

iPraia de Barra ... do Sull
A Brov.:cm"'llte estará concluida a esf.radn. que Hgm-á Joinvile á t, maio!' e mais béla pr-aãa de Santa Catar-ina.

,j T:arrC1. do Sul é a única pl"";a que possuí medO nW,IlHO, mal" at-

t', to, extensas planicies e pitorescas jJhns.

ti'
Jij;>-��-�� ..........��������-����

nhado do
República. e outras

dadas do País
PIF-PAF

.
Ao contrário do que não est5:

acontecendo em lodo o País on
de foi expressamsnta proibido o'
"jogo' .. de .azar", Brusque con-:.
tinua sendo' ainda uma filial de

Dr. Ribeiro de Camargo

CIRURGIA GERAL, rnlru,:ipidmente ôptli'íiçae� dI':

ESTÔMÁGO e VIAS BltlARES

Doenças de Crians iS
Consultas: lO às 12 hrs. --- 2 às 6 Imo.

Clínica do AP2if'êlhõ Dig&.ith/õ - Pl'íMI� funcionais
ESTÔMAGO FICADO E r NTES'T INOS

Consultório; .Trav. 4 de FeVel�(·il'o, 9 -- !l'ane, lHI'j'
DOENÇAS ANO�RETAIS

Hemorróidas Fistulu

CONSULTAS:

RCA
VICTOR

do est6mago
com

EmprJSá �Lima & .Moreira
LINHA DE ONffiU§ nIARIA A' PRAiA VIIi

-�- CAMnORIfJ -_......

Partida tia, Agência Blã-Blú à.fii 'i hm'll� da malttJâ_.,O!tll da Peaia às 13 horas.
Aos domingos e feriados, da PRAIA� as partidas sedo

da tarde
Cr� 30,00 IDA e VOL�. .--, TELEFON'"E N. 1266



DEPOE

Porque es
RIO - o llapél flue duas pu. gante, no drama doméstico de

5
.'

. havia generosidade, já. da par- ,dia mais difícil.,. Mi'ldesta e
Ti"utas mtnhas dese:mpenluu'am :Euclides da. Cunha e na trngé- .

d d
.'. '

d d te das irmãs tanto não aconte- simples, boa e cenformada, ia
lr� tra.gédia permaneceu, atfo dia que; fma1meui", se desen,

egre OS
.

esven a os tia totalmente. Assim é que ela trabalhamlo para viver e
esta data, int-eirlL.'Ilenb� desco- rolou. sem. testemunhas, TI::>éor-' seu suplício, noutra. época tet:- : educar-nos, .pois o montepio
nhecldo, por motivos e eserupu, redor de minha casa, na Piedu-

.
.

,

.

. .: . . rível, tornou-se, então,". :.:q-itáse·1 deixádo' por' meu não oac�ix.-
.los de. minha part-<" faeeis de de, msuportavet, va,

.

imaginar. i Eram segredos e intinÚq_ades. d
! A prenotencia e o abuso cres-I Sofria resignadamente muto

Suas atitudes., pelo menos ti,l. de fiunilia qti.; a.gora, porem, 'e r.ancores
.

··'a....r.m,., azen a "0'S c�rrun.'·E'·que·per�era a índc- ttas d{'cepçli:8, m.uitCls. avil�ti.-maãs velha, eram·nos fntRea- me sinto na obrigação de des- -
. pandencía e a condlção em que mentes. mUlta dl'i'COnSlderaçao.

m.mte hostís e essa. hostilidade vendar exagerando e; avíven- ficara forçara-lhe a sujeitar-se I Tantn, e.m que dndn ocasião,
vtuha de muíro rempo para '(I�:e tando-Ihe um pouco as corei'; no mais rtgorcso trnbnlho e �(,- mia o triste Carater de serva. as injurias. as exígencíus e (3 1'".".. às irmãs.·,Agiam, algumas, com estando eu em casa l' parceben-
ld.ll:fS?"", num relance. ser �.er- para facilitar o julgamento das los cidadãos borira.dos e en1p!'e- I Enquanto as outras, porque remoques das irmãs rria

í

s mo- Toda pessoa inteligente diz .. rancor, dando largas à vingvn-
.

do que rniriha. mãe chorava e.n-

('ebuiá 'por estranhos, auton<la-' que me lêem com esprito despi- endedores. Gozmar,l e gozam. 'frequentavam a Escola. Monnal,' Ças que vestia e servín , pensará minha palavra, como ça, te os gritos de uma dp minhas
des e JOtl'ruLlistas, que nos dias do de paixões e 'anímados, sô. tOdos dessa justa e merecma precisavam andar bem vestida", .Meu À.vô, mais afelçXtrlo ii" inutil ou prescindível, a apreen- A. moõista, gratuita e a, tias, tornei de um pau e corri

s��seqUf''?-t�s: UUIU alllhient; de mente pelo sontímento sagrnd« .
fama. ela, o burro de carga, que lhes que sempre o acompanharam. são de todo o seu padecer, de wncorrent.e ao sustento em sua defesa.

�xtrao:r:dlna.rm emoçã�. arumas de justiça. í Nessa época desastrosa de preparava com esmero as toi- dava-lhes mão forte, quando' todo o procedimento de suas da casa Abraçou-me, riu-SI' p procu-
I'l'evemdos contr� m.mha. pes, l\'Íinha mãe assumia o trfs- !sua vida, dadas all dificutdad .." lettes, trajava como simples' não as eli'timulava no mau pro- I irmãs, de. toda a infelicidade _ TrabaThadora, conseguiu 1'011 iludir-me, fazer-me ('-:OH

!>{IU.,
•.
trataram mais direta ... ml- te cara.ter de serva. por que passava com uma pro- costureira, ceder. Se minha U1ãe com Ó que a acompanhava nessa tor- ela com os parcos recursos dei-

I
que minha tia não a havia TIlS.-

llUClIlSllmente do caso. I
. Filha mais .-velha, educou-se le numerosa a sustentar e cdu. Não se satisfazia as prenda.' SeU trab:ilho não chegava a ga- tura, I xados por meu pai, construir I geado.

, .

, .mínha mãe em companhia de car, mandou buscar no Rio SUa das da sorte, as habilidades, as nhaj- o neeesssãrto para auxl- Num gesto supremo de al- í uma ·.casinha, para onde se I E'-me tarnb,�m umti]
•

f :.S_f,!'
DIU'ttwelaudo sel;t'1"ei:1os dei isua avó, no Rio, 'longe das de' filha mais volha, então já mo. moças de estudos e ainda zom- lUi.-las na. vtda, então seu so_ ttvez e dignidade transportara mais tarde. I per que o ódio votad , a .1i'IT''1n

_ f,ami1ia., .
.. , . .lm.aiS im.lãs que nàsceram e re- ça, para auxíltã-Io na criação bavam de sua incultura e de t'rirnento dobrava; era insulta-

_ Rompendo com todos, i Antr s di,<;to, minhas tias í(" se transmitiu rt seus filhos .

. -

- d
-

d
. -

b
.., da

.

lt' t d E J qll€
. I Claro e' que nem tndas a hos-HOJe. à dístâneía, e depOiS de sídíam em Porto Alegre, e e ucaeao e seus irmaos me- sua su servrencia. ao e ma. ra a a. �- c aro -

num gesto supremo de altívez tios) foram para São Paulo ('
..

' .

_

longa e amurgurndamente ma- Meu avô, genovês, em tem- nores , O fato de ter sido cria- Pícuinhns da intimidade fa-Inem todas agiam assim.
e dignidade, casou-se em 1887. minha mãe preferiu ficar só,' tílízavam. Algumas, �omo en

ditar' sobre os mínímos fatos pos abastado proprietário de

�a
longe dos demais deu ensan- miliar...

"

.

.

Surgiu nesse te�po o nnmo- separando-se completamente cçnosco, em Porto' Alegre, em tr� os homens, {'r�m boas e a-

(remotos e .recentea) liga:Jos,' navios, foi com perdas sucessí- chas a que não fosse hem rece- O espírtto superior- e t1l1e- fl'O com que meu pai se lhe apre- dos seus, 1892. Alguns anos decnrroram .

mIgas mesmo afetlva�, ,

direta ou indiretanw!'llp, iI. irá·. vall caindo na pobreza. Sopre' hida, sendo mesmo maltratadil ra.nte de minlllt:mãe
.

,,' sentou. Sete anos, ante todes I Sua. felicidade, porém, devi;'!. até que, em 1897, depois de I Antes dt' sl:cllmbll' nunh�
gica cena, pOSSG [0=1,<;"1' jÜ!Zf' da veio-lhe enfermidade imperti- por alguns irrnãos. ,... Bom coração, esprit.o suo oS vexames, curtindo todr.. sor- durar pouco J enviuvou cinco perder 'um dos filhinhos, tais. desventurada roa� e:n 1904, f�1
urfasta infJuenci;l exercid,. 1)01' llente e tudo conjuntamenle ,Nessa dolorosa contingencia, periOr e tolerante, ia.minha J te de decepções, corrida Õi.lS

anos depois, com três filhos vi. eram as promessas de bem és- eu em 1903 matrlcUlado na Ji]".

t balh d t· 'jd t d f e seus upo t ndo 111 S 0- doe'" . � coln Militar' do Realflw"o p meminhas tias, pl'il:cipalment·:; concorreu para torná"lo irasei- ra an o para ve» Ir as que nu p, supor an o as o ensas, • s
.

r a - e � �-
"OS do matrimonio, Esta cir- tar que lhe oferecmm cm Sao ,,,' :'.

.

I 1 d h t '�f I ":1
.

.'
- 'é c 'm 'nhava no'" estUdO," n2n-maill velha, solteinllJa e intri- vel e violento. Cl'iOl1 seus filhos. cursavam as esco aS, e a assu- mãe, sempre resigna a e· u... os e a oposlçao onl1a ao L.'

cllllstãncia forçoll-a a aceit8:!' Paulo, que se demoveu �o nrõ-I
n ai,' .

." . "

sarnento, passou minha roi\(.. m\
o convite feito pelo.!l irmãos de posito de vivl'r Só e voUóu a ligado estava de meUs ?aren:

mais cruel das condicões, üel . � tes e ..,"sim. 1.r-rrr,an('('lfl Rio
• 11' l"'!sidi" novamenLI' :em "1'.'1. morar com as lrmas. ,."

.

11' 'H

ao seu .futuro esposo, reslstlil- 1'''-
. • dn('a .

t
_ . il. época d.:>. 111'fan a '" 1mn1'e\"I,'-

f'ompan ua, J.\1.aiS re_guar ". ,. Apenas o ln eresse as tazm �" .} Õ"Sdo à guerra abert.a 'liJO lhe rle-
('".tarifl. •.'ontra os E'mbates fia ' ..' ,

p '. '_I ta. trag"gra, sajvo nas re aç t",

cl&rare.In,' . _ a�r, quelI'::un ter
..

_fi ,IhH Ia
'obrigafln fi mantf>r rom Í) 111'1;:1

,'Hla, . . ma€ a moalsta gr.at:1l1�.a e a .:on... veiho dOA Uns, entii.o m�ii tútor,Viam nei SRll enlace )l1;lÍl imo- Se .. pOl'em, éli'l UfiR. fins hn-j corrf'ntp. {'OTIl .�lnneiro ao

:S'�lll
ESF,e 'meli m'ivpdimf>lH.:1 re-

Hia} 11 perda daquelas vanl :j. mf>nB havia. magnanimirlatif>, EEstPnIO. A ,,'1<13. P5taV:l cad"
l' f'nt"nd'�m mr 171('

gens, as dificuldades eonsequen- voo ta.vn"n.s. t_J \. 1.'1; 1 <.-. .'

til',via eTit.rN'''� tono à flilU"fn
tes, a. escrava que se lhes fl:-

I
.

í
.

r�
gia, porque sem [IS prendas, a�; II· st = lad'a em 81u'm'ena'u a

�ã�lj����'le���'li��:.<;�"��d�i:n�:�grandes prendas das eutras, !�t

� In aGel' ela a' primeira a ,mUll1Cip:lí'- nha reheldia, CenR1.'r!1.Vam-mr r

� ':'_::. __ •

• ......lJ<a

.

'.;. ,< '

_: I��l��a�;�.�p. /,��,1 ���:;:j:,; S;�l�

CaDA DlA- nA MAIS 1 agenclSa rodoVlar,·a d'a RV'.PSC ,�::��;;��I:�lJ���c:�:�;::��' �r�.
. _" .

,.
I·

= '. , I
«(}nlo veltoo na.� (,�ll"al,

. :

KOlYHOS IS-TAS'
.

. '!', '.
.

- EJitr;:,tani.o, Cip. v<,z f'fi
�

•
G Estiw'ram, oatEm, em Vi.�lti ma de tl'ahsporLe j)a�a fi'i,;:t 'J0 I qll3.]H.'10 nos enc()�b'r.van:i)s r:

1
.

com 11 lnaxim!l cllplOTl1al"Hl. no".
:). !'('(laç.'\.o. deste ,ioma Cf' s,'s: Estadó. I .

� ! tratavamOl;;.
Mas". (:Odi? V(,,�l,�::;xi.m!1iano . BitteúcOL',', fiscal ,Durante, a i:ntáessant3 p",- lho não. cansa", " Sobrevleram

:" u::11.ndor:a rla R,\', l' .,3, C.. ']e�tra que nlante_v.e com os vi-
pm 190.6 úlinhas rehcões estrei�

''''&0 Angí)lo clt' Oliv"ll';i " }!;r-., t1;tantes, ',nàssa . reporlagem tas coin a esposa de ·Euc'lidN

l1ef'to .Obcrmayer,. agel1�" co-·, infomlada
.

qUe gerenciar(1 a ?' e, dada a afeiçã.o com (lHP. .�r,t.1.
nl" trnt"lva, f()1'am' sentindo-;.?

mel'cia! nesta p:'ar;a,
, aenci:i de" BÚ.imellall o sr. Joã:;' ".
, '" '. '. enciumadas .. d"'llocada.S nas pre-

O objetivo da ViSit.l foi COI11't-l �....ngel� de. Oliveira. que vinÍla
feréncias ...

·

Notav�rn .1111;' e1n.
. , t: '''ervindo ':em JoinYile. onde 1'13- J'á não as J30nvidada na1'n.· Of'

lic:a!' li instalação ofiCial. ne5 a ,
,.

".'.
'

.

-

]h da.v1
.

.

,

1" '.
' 'centemente foram mauguradüs seus passeiOS, já naO e� ;.

.::idade, da agencIa !'OC o' la: la

I'
.

.. d R presentes como' outrora: Já não
I d'1(juelu 'ferrovía, O rf'feritlo "'er- os "el'viços .rodo''1âriOs a .,

11 dispensa\'U a 'mesma atcn--

V p, S C· com real SllC€S' les '"

!'�ai"n;" ...iio\'iço i rnba}hal'á ('fq c'me::ão com . ,- . "

,ção. , ,

. e foram "

de�.D", _ FO, tendo Cn1 vist;a " prcfer"n- .....<,n,'(lr.l·'S. '. .
i (',cml ill.úa)

.

c, R-,rpsc, pel"luitindn o. �« d �
,

I'
com que vêm sendo distin- Tterc.. n, -Feira:;,110 de cargas e ppquena" en- �1l1 - n

comench:i,; para qlH.lqcl';,' ponto�. . Repto Púbíico ii

do pais a entrega do "'ohmle pa
,.1 Reserve

Nessa época' desastro_S:.'l ('

)'a ,aquí dt;spa_cllados m',,, .J:t�",�, J :...··.,T1."'."'ill�'HII ...I.!!II!H'illll�
ma condições, Tl'iLtll:so:. assim, .� Ajudar a Campatnlm d�5

melhoramento, segurança' de i E �(lucação de:Aduttm. e §
BIll1nenau n. Joinvil.e :: coope1'ar '''''.ra o .�ro·::b�nefíciará Biu- r; R t -

I A g ê TI C i a: = ",..",.,<in""O 1'3!il1 .-.

sist('-
I Rua lá,de.Nov" :166 - 'rfll. 1455 I :nm,��!iimmmllumÜ�lIilmum.

fI... "EMrE-�VE�JDEÔba:-,-Ft
f

. AG ." .

b
.

artigo" de
Conceituadà firma distribuidm."fl, das mflh�res fa :

eu.
"

"

.

I c'�mira,s 'linho« de ,,",na import:1.�ão, brms,. l'Oup.::<�ard'a. tca.I·' t
. d' s para venU-CLd Ire as

I
ma e mesa etc. Frocura Agen es 1 oneo.

arta de
Pelo Reembolso que po,,",sam dor c

I Qa...,ücuJares, bTdade inieO'ra.} dasI f' módica. assumindo a responsa 1 1 c. •

I IAn"ll.
.

p' 't'lnI'� conú"s'io Dá-s� preferencla a
)

!'
encomendas. aga-se o = . , .

II
• j. ('u<>m ten1"" prálica.

!'>

1 11.11',} - São P.iL_'�:UlOsõ.�n'l_e, n-:::t�e__(. CarlÍl.s á C�ixfl.. Posta.
!...-1:: !"�t--,s Ã�ofldil·(lPs.

----____...�-------�--�-::.-------

lqUe
.funf!iOnav�� ., ... ,"�,���"hoj�, ,ft.�?:��l:?e�m_?S, eu te�'��'q"....��neol,l,,;funcionÍl - no distrito'" onde JOmpan"l 11'0S .. nl) 1 tom· ue :;;

'l\1'eu pai era dono de um
. nnsci. Não fui

.

dos .primei;'OS 'levaria ao ponto de partida.
Sl�

d t d "t a lenlbl'o-nle que ale:uns canl:aVaJ11
.
'tio e dez cabeças de gado le�. ?- Uml9., nem �� lu. Imos, .�!- . �

ti,'iro. Já. pelas bandas de ::\ão ISl�va pelos dom�ngo:, q·'la.nC�O ao som do violão, já começamin sa amisada crescia. sem saber

I sa a conl nlel1 paI ate () povo, a sentir saudade, Havia um qu(� Iara qUe tra!!Í{ol) destino. mef,!:';::',1osé dos Carrete.iros, no Rio . 1
.

.' t
- h"-

�

Grande do Stl) Fui cl�iado sim-I;:lO
- e ah fli'lavamos a e � 0- era mais triste que I?s outros. fi I'io. enquanto duravam oS trel-

piesmente, como qualquer nlê-
ra do almoço. o velh� a dlS�U- - Que é que há consigo. ir- GitlllPnlOi", p:'límoll ....mpre jun-·

!'ino da roça. Gente htm1ilde, n-
.

los eom os. seus a.mIgos, Vl'U mí'i.o?

I
to�, D{'ix.> -f'.� P!('j'1(j"''' pp]!)

f t d - Deixei tU(io. :!Sorriso en<l1110Y'r'/!o (le 11m3 ,;'1-{eit.a ao trabalho da lavour.)" a eonhecer 1 a. e cmern,a quan-
t' f;suntos de raça ue cavrl,- _ ... Todos nós deixamos, Se'.! rioc!' 'inlrl. íl'rh (' aind;l .f,(',;",

l'.leus pais:' tão logo fiquei <em
.

Ir ac" '. •• '. ,.t l·, nOlne qual é?
.

ienihn,-me'!-:> SP�l rO<:·:1. nn ho-
,-andições. apl'oveitaranl-me na do Ja es a:.. a llall Il enas (,u

h d..l .:._ Adão Damasceno, Paz I J'a em fui despe :lir-me
faina domestica, Tão eu qU�lll Exercito. Hoje teu, o. s.au a ..e

a-O Paz vai pa!'>J a guel'rr,. 110 portão tIl' '>lI>!. CRS,l. Tinhado tempo em que VIVIa 19nor. -

do do' mundo e da maldade hu- Chamo-me Luiz Bernardo· de os oThos 11minoi', Beijei-a deJi-:
Moraes. ('8damenie no!'; 1:11ú03 e nrom(" i

mana, lá nos meus prunpas.
ti f'1zer fi nossiv�l para �.'oH.nl'., I

A guerra surpreendeu-me co- x x x ..

mo voluntário no 2.0' Regimea- Ficamos amig-os. A CflSer'1a 'I'odo voluntário qce parte p:u-a.
.'

to de Cavalaria Independente. aproxima os homens. Adãu :'aJa a guerr�· promete voltar. I
, I va-me seníprc de sua terra. e

I
De mmha 'part,".. cU!llpri a. I

::2;:':::�:;:::::�:;:::::��:::::�::::::�Z::::::Z::::::�:::::�Z::::::Z::::::Z��.:::,�.ê�:�-r;)1 sua gente. Conta sua vida de pl'�messn. Voltei, mas nunca.

'('.� �!Í. i II rapaz, os amoreS, ai:' noitadas nJnlS para os seus bl·ih�OS. fiaI! Iítl ç_���_ B�iijW.árl!!a IIgr-I·�ola e comercial'lj [Ilcgres que tiveú, em San.tia- grnto � aSila: moça., I'nt!'elanto, .

o�o 0.11'-' ,..
_ _ ... { I "'0, quando ,;ellS companl1elrn;, I {l�e .

hOJ� rlf'VI' esta}' ]cnflo e!'t�" t
\

1 dBi �t>§l C§tarlll� SII.,- elD fundaçal <ie, farra Ol'g�ni��iVfim i'erenatas ,r:�g-ln��: pelos ':.'�l_lPnt,�: �e l

1
Itii.:) Oii (I (I f�Ja sobl'e os JKflies. ond" n amor .. 'dllrlad� (> di" ternura qui' D,.,

II
fTas l"i1Ín3s 131'3 iíiEjiíttado i'Oln T ,'opo!'['!Onn'j dEl'an(f' :l v!a;:rpm.

i
SI;'DE: B L U ]I{ E NAU

fi rdü)' .

�. I 'if," /t vid:!. n hordo, POli () contraí"
t O ' l'Ol'n(lor�s �,Ol1YlUnl'�n,.TIl � todo,;; os interessados que i 'I 1'" . -.3 lü(!411' j G l-:. l,_, LU U..

..
_ IJoi� Rinto :1t�� f_;ll1a it'1..- (_()fi n If":UllS .!impl�li�n.iln�j TIDO!

I esta sociedade em formação 3.ten.d�, di<.Í.riament�, a rua �v CHlCla vidn ql,p eu lrvavll. .. Vm r."'" ft m"SiTIa n, (fl'" nos havi'l- :
( de Novemhro n.o 800, em BI,:men�u, �.-u:a_ as mf�açoes ver que ni:i.o R('l SifJller ('arn{'fd' mo!! ai'ostumado. Treinos, üxer- fI qne. digam respeito a iucorpor3ço3s e mstnmçao da novel orga-

11ma novilhil, Dnria tudo para' ('·,r,ins. Pl'eparath:os físicos' e I

I nizcu;tln de crédito regional, . "e.r a chaleira fllmeg-ar na tri_lpE'iCOIÓgiCOS para a gliCrra el'am !
!._.=";'�

-

.'_ I peÇn com o ehimarr-ão. diários (.' c!lnsativos, Mal ter.

lunmmilmlimijIIUmliiilHmmi:hllIIIlUHlllmUlmmlimmllmím;i�1 - Áqlli fi�a para tl:az o Rio ;'rtÍIlHva�1�,. �Ol:ém, a vo� ami?,f.t� . ::, 0nmdc -- mtel'i'ompl. Passa- de um .,"le�telro Ila faZia OUVIr,

se 'f"
.:

I
II' E: "'mo, p" Mac"lin" """O,, e ",,,,,,do ""'" 'q'"'' mun'"

�

on e-tarl'-a" oe'nJ�as-= Jng'O' atravessamos a ponte lÍo c-m movimento que pra o navio,

'i� I'· � s : T�rUgl�aí, fronteira :3om Sll:tf'l ,� If.,:n�)j'allea ,da p�.tria (j�lf! b
::::. .::: C,,-tnrmD, Nesse momento, tlve pI' fif.1",tnTIdo cada vrz mau!.

� Oll'ERECE __ § ú pJ'l'ssentimento de que jam,üiI x li x .

E :: voltaria l1 encontrar (J meu Ri.. NA. naUa, os acontecimentos
:= aos seus amigos e fregueses = I clllnin]wJ'all1 normalmente. Na-
E: __ ::' Fflrida.s. ESflIJltJ:l�. ílflHWhllrt. "'11,":, 107ontese. J\Tontfl Casino.
::

. ª lTlt\el'llS " J::,purnattsmn Monte Castelo - e'muito vinho.
-- 1\'IOl\IENTOS AGRAUAVEIS -- (1"11'--' rie UIIO.Up.....ra

A hehida t,,,"'ía em ·mp.ll r1l'!ltino

::lOS "áhadú;; e dOlningo;;, com magnífica orquestra execu-
-

U IIItU UI11Jl hnportâneia terrível. Em-

;:: 1 n·.'1d.ü 11m 6timo programa de
(jrandf> iJppura1h'o do SallgllP ({ ',lIlclúi na 2a, pga)

�

� 23i� Arco-ATtu"i

: - - -�.-
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possui ° maio:r:�.t,��::;:,� ::p����;::d�ap�:::ça
e mantem

I' f E!'o('ritfi.� Avnlsll.-s, ('on1r'lltos j> DisÍI'atos, Comerc.iai.�. t
�

__
ª CONCERTOS DE CANETAS-TINTEIRO t A]t('l'll�iíe'l d.· ('ontmtos, Registros na .Junta. Comercial, t
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foi morto

1� de: UOla 's�rie

"NUBla esquíDiI
de fDulller
Relato sobre

um vulto
convite"

Italia li

qualquer,
acer.iOU um

episódio de Porre�a,
------�----------�--�-------

'DOS

o

:"-

.l\,. gu;.-:,rrn. eUl iodos os- teu1.pos·, fez con1 que se desenéa,--,
{tc3s.sem, com ,-erdadeÍl'a ferocidade, os instinto�. ma�s .. b)i�
}·üs. Desde a nlais' a:lta' ántiguidade, aos 'timip<ls mode�os,::
2>; muJheres. sempre for ...m,' par;:!; o's soldados; as 'presas mais o

tlpetccidaB..Na. última guerra, ápesar da severidade com que
certos países tratavam,' os violadores't03. mulheres,..o quadro
rlc·s delitos sexuais era; na Itálti, desolador:'Qu'ando c1:uiga
mos no tea,tJ'o de o�rações, o gratÍdt!· mal, já estava feito.

Os milhões de ,soldados estrangeiros que ali nos precederam '.

.... nota;da.m�nte africanos e a:si:áticos -, .deixaram tel'Tíveis
�',ir;;t.i" u",' :"1'1'. pai'''''1g'ep1. Dizia�s" em Náp�les que só em um

H02pitn.l ha.Yis, mais ·dl!'{ seis mi( crianr,as'do s'exq" femiÍ\ino� ,

contamil1ada s pe!.lS ma.is relJUgT'antes '( nfermidades, E não.
se .di_(!'�". que ji',",O foi uma' fn.ta.lidá.de necess:iri:" 'á R,!-err::'I .. """
que. havia fa.cilidades 'enórnles' para que os homens sa.tisfi-

zessem sua.s m,cessid·l.des sexuais, fora. da área iIlferdita. pe
la� )-êis e pelD, pie'dade cristã. IVI'esmo pJr parte de nôssas

tl'Ópas, os <1.'éSdos dessa nat.Ul'eZ'a ainüa lOram graudes. Duw'
>lentenças de mórte foram ditad �'3 contrlt soldciJos que ec�tru�
param uma menina, matando-Ih,", friamente, um tio qUê,.
desarrnado, a vinha socorrer. Enquanto Uln se sacia;va.,. o ou

tro, de rnetrJJha.dol'a em pllnho, postra.do á pórt.a da casa,

matava. E só por um H"3,s0 o morticínio não foí maiór.,,
Depois, trocavam-se Oll lugares; o que matavá. foi saciar-se"
e '0 que saciara veio' par::;. o lugar de matar. Em certos casos,

o chefe de f:a.míli.a foi imohiJizllc;·:;. com Hrnw� 'l)Jont1,_I, .•S .ao

peito: e as mulheres ._- espôs3.�. filh<l.", cltnhad:1s ... - \'lol,i.d,v
.

en1 ,HIll. presenca..
.

,(Genp,al Paula. Ci<bde: membro do Conselho Supremo
da. Justiça Mihi.ar da Fõrç.a Exp�diciomi.ria. Bl':lsileira).

Clt: importante
que ba.starlte

mEnal�. rr.ellJOl'anG.o seu

('arl'egava os porongus �om i'j

gHf', quem dava ra<:oe .., ao�, a.r:i ..

11lais, quem ia à tardinha reco

lher o gado, Entre o serviço e

05 fnlgu",dos, havh relli!'o rar n..

flequentar li escola municipal

Resultado de 311 anos de práti;:;a. fi Ttll·
nulo!' "LilIa", prJ1' S�l' a. !tI' qUi:'nte, [Ire·
serva inteiramente � aroma e o sabor

di) café e tor�ll. em 20 minutos apenas,

V:iriüs nwdelos e ·tamanhos.. A lf'lllu,
carvão, coque ou óieo Diesel. Solicite

nOs catálo!;os. Pj'eço§ l1cessÍv!:'ls, faeUi

dades de pagamento,

INDUSTRIA. CiJMUClft

Fundado em 1918
!lua Plràtinlnga, 1037 - ex. Postal 230 - S. P..ulo

Ofldntu _ funcUçãa em Guaruthos (S. Paulo!

Temos·também: Moinhos e afê.arloTe. p:ar"
café. Discos paro mO;flho� Motores @Iétr;co.r. e qu

h:Js máquinos (JeHO fins comp.rcio1." intlu!irriüis �

Dgrícoro ••

da Cunha

Banco popular-:te r IIgticola do
Vale do Itaiai

1.";' CONVOCAÇÃO

(I e c� rnn"'orl'S "lloti�tas para lima. assembléia.
,onvOcn.m-f; .. �<.. ... .."..

.

neral Extraordinária" n. se realizar em 6 11." oUT.ubro p. flll;trO,
quinta_feira, á",9 30 bCTa", numa da" dppendÉonf'i-as do T:utrO.
.�.Carlo:-: G·om-e�lf.J afim de :?ert�m lom;fd�l.:-: as d€lihe['n�(lES .se-
guintes:

'

aJ Conhi'cimento da s�ua�ã,'l da F�o['i.;:da(le:
l

b) np.Ji!>"f'�/ so!>re lod{ls os n.">�un'o" 'lHe cn('el'1'a.m o ·Art.·

59l Cap. �'TII - Dlspo:;;i::5.;�s ,(j.erai� dos }:1sta�\�:Q�; _
.

('1. Elelr.ão de dois fllementos do C'onsi''lho dI" A,lrnlDlstràçao,

dI A�51lntOfi de jnt.Hé'SSe Gôrai.

Blumenau, 2� di'> setEmbro de H149.
P. (Jn'l1sP1hn d� A dminist1'IlCfio
AJ ,BERTO STEIN

CURT PROBST
HEINZ JUERG[ÇI!N HERINH

H.AllL.LAUX

�RicardoHochh�j� Sohl.-11
l

I-Cirurgião ..Dentista �

--------�
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PAUINA

JOSE' LINS DO ·REGO

jovem Iiteratura
de 1945 falou em São Pauto

. atraves do seu mais tucído re-

I
Idsso' e se confessou, sente-se que
a heração dos novos está num
beco sem saída.

Os jóvens; porem, nada qu
rem com li insatisfação, osvs

díana, atrás que está do "ma'
3D lago azul" do poeta, tí:ü;j
E assim uma geração. de sal
chões, de (::(lutos, de eábeç:
fdas, que não se dãci a. avenr

ra, de especie algum.a· 1víditJ
serâo capazr's de grandi
óbras, Aí está o herói Ledí Iv

'I'ra.nseorr-eu ante-ôntern, a da
ts natatíeía da, sra, Ilona Rute

No riacho da agonia"
'I1'1nto corriam as .aguas
Como o meu, pranto corria ..

As plihLvl\ls que este' �9�
pronunciou, 'em SãiOl Panío.jnc
fuzern lembrar aquelas pai!
vra,s de Sergio Buarque ti
Holunda e Prudente de Morai
Neto, nas paginas da' revíst
"Esteticil.", em 1926.

_ÜU1/1GR.SARIOS
MENINA
- Rony Rothbarth. filhll, do

C,f,f"j C:ioJ'lOil-Augusttl Rothbarth,

Pano
FARA SEU ALBUM

Quando nós separamos

]\,f;LS vamos ao resto da htst.ô
,

ri:t, Depuis de rir muito, o sobe-

NORTE ,DO PARANÁ

110S vemos tentados [1. acres

ceuta um "u.merr" . E quem sa.h(�
�e U tei Gust.avrs nâ.o disse baí
x inho, .a, pulavrn que tanto' nos
est.á seduzlndo ? Efemérides históricas
rano resolveu investtgar o caso.

Examinou u envetópe e só então - 1.624 deu-sa a tnstalação da
Vila de N.S. da. Conceição daar-hou a chavo ,-f,:) mist.er-io. A

cnrt.n em questão .estava endere- Ilha Grrmde, mals ta.rde Cidade

':"1,<.111. .a um martnhetro do cruza- de Angra dos REis;
dOI' "Gust.avo V" A letra poucc

I
- 1.7�3 no Arrai 'I do Tejuco,elu r-a. de, apaíxonnuu m lssrvist.a '-,

1\.1' G'· B' dei
p, UU1:1. distração dt)l, empregudo

.... mas errus, nasceu o. rlg� ei-

dos corretos. fez com que a ca.r- 1'0 Bento Bm-rcso Pereirn, VIndo
u, falecer no Rio de Janeiro em

André Nilo TADASCO

I NO :DIA 2 DE OUTUBRO DE ...

"c'k.CABA DE REVI :BEH OS {TLTIIrIO[� l\'IODl�I.OS
Eàíl, CALCADOS. FINUS f'.\K\ ��['�.i'üItH, i.:j j�
ME,,;J: fUtrAS, r:c,�j:� {'O�IO AS l"l.T1MA;:-; N(!
":' InYDi;c.! i��.;_ SAtNDALtA� «Paulistinha», PH,o�
r'RJ/\.8 P1R:\ O \·ERÃO.

=in:1' 1:; (lp Novrs-rhro 7-1-:
�� fi I .. U lVi E N A n

-

-

-

-

-
�

8 de Fevereiro de 1837, depois de
uma vi.Jla dedicada ao Brasil,
tendo desempenhado o cargo de
.Miníst.ro da GueJ'I'a., .o oitavo do
Brasil Império e o decirno nono

geral;
- 1.827, a F'raguta Bra.sílef ra,

"Paula" naufragou em Cabo
Frio;

rias.
-- 1.836, Bento Cone-ríves do].

Silva, Gp.nf'raI farroupilha, f"i
preso;

--- 1.858, no Rio Grande do Sul,
faleceu o Marechal F'ranctsco
José Úl3 SG'Uza, S03res de Andt-éí-t
Barão de Caçapava, paclfic'l.do�
do Pará em 1836 e de Santa Ca.
tar-in-u em 1839;

- que eHI alguns corrd.rdos lll\
Irtunda é costume as mães colo
Ctn-em nos recém-uascídos UIU

clntcr de cabelo .(':3: mulher afim
de mfugentar.o:< máus cspirttos.

--- que 0:1 pu.paguíos sâ« (l.S

anímats melhor organtza.dos e

disciplinados que existem; qui
cada bando de papagaio., tem
um sel'vit;n d'..l; vigilv.neia. C'� un

pleto: e que, tlet'se modo, nu. há

ou�ra, rLV'\ por Ill�:,is furt r, que I'S�J:1., que OU:-1I.� atacá-to. .

qUH um homem ,I"

!.,.gUI'U·r·l'. .,rpulénl'Í:l coutéru grrrdurn,
para fazer Süt" l".il'ras tl" S�t.hiíc,;

,

ferro pn.r t, faln'icUl' um pa,l'üfll,m i

-

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

- 1.862, falfceu o c.r..t.:t.rlnemn
h.rmacfmtico Joaquím Caetano
da, Silva.;
- 1.877, afogado, fal{>cl'll o C'l.-

-=

r.if.9.0 Ludovíno Jos·� Eleuterio,
_ com 65 anos de j�e, Era veta

cano da. guerra do Paraguai;
- 1.R8íl" o munícípto de Or

:fn'lfi, e as frgruezia,s di': Gr'l,vatá de :amallho w:',,":.i; n<;ú<'I,.r p:ll'a I'! Pedra,<;-Gr.!).n,('�!', foram ci-lado s encher um pequ,('1l0 :-l1;W,a.l'('II'o"
pelas Leis Províncías nrs. 1218,

I
sal par']. uhast.cce r 1.11Jl �,nlt'iro 1l2Hl e 1220, respectívament>: . comum, (':1,\ para, pHiL'." IJ.rW.'

- 1.904, surgiu em FlorÍ3T1ó pequena prtl'ed,,- e rlnutmente I
= polis o jornal semanário "O J'ó- albumina

.

pa.ru bzer iim b:Jm
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SS' IIO.1F:, As H Hom:i I ". �." ,
.
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., 4 II�n�...,. �I!'
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,

'l \VILLI.AM BOYD, (; "l'(.�w-h(iyd" mClÍs ljltm"ido da teia no
._

t�1rtft(
I ��, ,"qp e HJTetJatado.:- "r:,u'-\V{'Kt", <t-

i "C."'dade sem J!õ;;Usl"'lç",,:a7J s,
II E M o R R o I DA g

i!
.

,

-

n VARIZES E ULCERAS DAS PERNAS: curutl !jflm

� ,·"'OI11}1. � __ !Hpl. �· ..u':LVnal . -, "IIU. te" �ünllnu<�,>._" do IO"pe1' lo. ração I

g "',�I'i:L{lo

li DISPEPSV..S, PRISÃO DE VENTRE, COLITES, A'MIl:.� "Cavalel"'rl.iI Ver'melho" � BIANA. FlólSURAS, COCEIRAS NO ANUS.

�,'
'.

Il' § CORAÇ.-\O. PTlI,JlmES, RI NS, BEXIGA, FJUADO
PLATEA -!,OU c a,oo - BA LCAO ".00 e :t,Ou. 3

D .. T b .di

HU"
HOJE As 16,30 e 20 Horas .§ r_ AMa a oru.·a I.JOHN PAYNE -- JUNE HAVER -- CONNIE MARSH:ALL g

..

D.,'"
no r,mpnlgante e belo filme I A E R O S OlVT!.D.ICO ESPECIALISTA

-T y:-;_- �I§ "Desperte e Sonhe" ii A úmma palavra no trata mento daI! BRONQUITES, Sl�

: Helhsirn" aistõrÍa eltl 'I'enicohl;I'. Qn" n"fIl .MéI'·�"e o TítUlo � NUSITES, P.JNITE;S j� Lp.i!'itimo de Poema: g CUni,..a Gér:i.I di! Homens, l'tlnlhnrcs e Criança"� 1\(""111>. C',mpl. 1\i':u'ion:d f' \V"l'flel' J,wn'd - Prf;ços ,i" ft ITout'AVA SEcA: g':'lA II f' lã ás 17 lIs, _ nI.1Jfi.IEN'i\UI =�-<--- -
-
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. � Rua 15 de Novembro NQ B13 � Fone, 1065 I.
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"'Tas terras· férteis· do NORTE DO PARANÁ, tudo
...L,.. cresce e progride. Em tôrno da florescente
cidàde de MARINGÃ, onduiam cafesais yergados ao,

peso dos frutos; vicejam campos de arroz,' livres
de febres; hOrtas riquissimas, livres. de saúvas,
produzem todos os legu�es; e, nos pomares
nascentes, laranjas, pêssegos, bananas, uvas e

morangos . se multiplic�m, ,doces e saborosos.

C.ntro de Administração, e Agência
I.o"tlr;nfl R. V. P. S. c_ P",ran6

Principal,

Você

VENDAS A PRESTAÇÓES EM PEQUENOS E GRANDES LOTES

CIII.. 'DE' TERRIS NORTE DO PIIHIHÁ
A' MAIOR� EMPRÊSA COLONIZADORA DA AMÉRICA 'DO SUL

�de: São'PalYlo: Rua São Bento, 329 - 8.0 andor

Informa,;ões com os escritórios de Sãó Paulo, LOllQ
drina, Arapongas e Maringá, onde está c�mtl'alizada a'
Sec,ção �e Vendas de Terl'QS da Compai1hi�.

Titulas l'eglstr;;vliQ" t;g'Q n." l2 d� acilldg I:Qm " lilecr<"tJil �.Q'ilI ii., 1$ W;., lioetemii>l'liJ QII! lia!'"'itrelt �N;. 4��I.Q4 '
'

' .

._.... 'i- ..

-
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concorrentes
-----�---------------------..._-----------� .

Revestiu-se ele
homenagem

História noníta e admir{l.-'
veí tem escelto o Palmeiras
desde que sua. ',alta direção
foi entregue ao dlnarnn-o es

portlsta que é Gel'l1la,no Bé'
duachi. Não nos móvem nes-

De conformidade com o pro

gra.mà divulgado em nossa edi

ção de õntem, serão disputado,
"

quatro. páreos, sendo que em

lodos teremos a parÚcinaçâo
dos quatro clubes já citados,

Para gaudio do públicá, ha.

verá no local da ehega!da.

�linica �e OmOS
OUVIDOS. NARIS

O ...\RGANTA

DO

DR. WlLSON SANTlnAGO

Assistente da Faculdade de

Medicina da Universidade
do Brasil

CONSULTAS:
HORARIO:
DIloS 11) às 12 horaa,
Das 14 às 18 horas,

CONSULTORIO: - Rua.l5
de Novembro, 742 - (Ao

1 lado da «Su3,farmaü).

visão, no referido torneio. Sãr

os seguintes os quadros que to

campeão de 1948; V[lsto Verde,

_. ,'.

Já f�i elaborad� LUYI regula-
I n�arão pa:·t�: B:l1deir:lnte�

rte futebol, que tera o patrocr- menta ínterno, attm dê reg',!, VIce campeao: li'lórtda,
.
Agua

nío do FInmíncnse F ,C. I' a pontualtdade e' �o: orrl{'�n 'k Berde, Openílio. Bom Retiro

ELse fest.ival do tricolor, COI!.- torneio, sendo Pl·mhldü a. mciu- jl'lnmen�() e Fluminense.

tará com H pr('senÇ'á· de .todos são de atletas da primeira di, Na parte da. manhâ serã 1''':1.

Iiindo o torneio entre ns qun

dros sseundártos, sendo que !1(

período da tarde, com inicio ãi'
I13 horas, jogarão os titnlarcí<. .

a promíssora tarde,
A' noite, na séde do

Ipir:mga. efetwn';-1!8··á a entre

ga dos prêmios ;]e::ligI1ados Pil

ra os vencedores dof' váríns p'í,
animo-

Domingo - dia 2 de OUTIJBRO

�ntre os Club'�s Nautieos 'Cachoeira e Atlâ.ntí�o de Joinvi

le e América. e Ipi!:'anga, de Blumen�u_
O Jo('al d� chegalia. está situado nos fundos da Torrefal;ão

tle Café do SI'. É. Lickfelâ, á Rua. S. PaulQ n. 196, Itoupava.
Seca, onde haverá, a partir ÜIa.S 11 horas: completo serviço de

BAR cem CHURRASCOS, SALSICHAS COM CHOUCROlJT,
CAPE' DOCES E FRIOS EM GERAL ,

·--DiversÕ(�S--- -
-

RODA DA BARRACAS

de

S, Paulo, 1.oi (l\fer ..dionall
..

Com,pnla-se y'Ut� () .

.são Paulo

F ,C., bi-campeão paulista dI'

.;" a jU.llho do

')1('ní:; hHV.'l'á

Di,!ial" d'1

a fra.tura

(Meridional)

que pertfm(,em
procu r.ar um

TJléio que pÕSEa. anula.!' os ('fpi

to;.: maléfic'os erindos pc.lo Il_'_
senrola.r das divergâneias.

C!i.!Je n.góra. fiO poder compe
tent.e do clube, encarar ·fl si

-glU.ção como necessária. a en-
.

,rontrar uma Holuc;.JlO que pbtfl �
�

urgência, e sem a qual o Olím

pko não poderá. retornár à sua,

m�l'cha normal. Não pl'etendo
discutir O mérito dumn Oll dou-

...

'""
=

=

=

grande brilho à

Ga Becluschiao sr.
sas palavi-as propósitos U1'.'

nos sirrlerus e ex 19erados dt'
render ao pl'esidente ÜO su

per-campeão um tributo que
ele nao merecia, Muitas I/l'

ZfR o elogio hróta. "'J eBpíri
to do crítico w.ngido pela
símp.atta pessoa.l, levado por
uma afinidade qualquer ou

pelas estreítus relucões <lu

crollistJ. CÓUl U l'.Jí'edro. Co
nosco nem uma, nem dun.s
'vd !_S, somos obrigados a

conressar, aconteceu tal coí

sa, emnôru nunca tiV';S';:.DlO';
1 UglÜO a unu.i, ue a.na.nse tiue

apresentasse corno funda

mento a verdade. Entret�m
lú 110 caso tio luais allo di

l.'lgellte '-lO 1--"a.lrL_U'f:LS, que é
i-earment e um espirrt o [,,
cundo, Iídador de pi-íruef ru.
jôgu:.l'j ú que sueede é que eL�

1"111 fdto muita. cotsa por
seu ctune . .b.; por esi.es moti

vos, os putrneírenses, ��xta.

reu-a. a noite. no "l{t stau

rante Moder-na.", horuenugea-
1'.1,1I1 o seu presidente corn

um banquete, e um lindo pre
s, llte. ApI'o.,;iwàddmente 100

Cenário Esportivo

: Fkará pronto no tempo prev:isto
;; o estátlio municipal dó D. FrecJeraJ
� Conclui "se o projéto ,

reguiamentand ii o

esporte profissional no Bra� ii �::::::����l�:�f�::l P}0:::�;��ç��
1· G

. .. elo eal-'lpr:a-() clu'io,",1 de HH8 que reflete gl':l11deza ,� soli-
."..... al "-j O COl'onel Hereu ano onl�". ,

Rio, 1.0 (m.erldlon t ual'iedade t1e!',','l -<)orió"a e
,

l' 1 pela -. c eerca .. se d(� grande entHRülHBlt). 1:.

A Associação de C!:únistas DeS-t pl'incipa responsave. _

'"

.- imperecível família p,�lmei-
al vol Nova York. 1.0 (Merid.·1

I)ortivos vem de instituir o tr'l-I r)l':ls <lo estadio mumclp, '

rense. Assinadp S:olJastiiio
.

t f' lnr qlle ,,<> 1'nferifia" O pugilista Guilhermo Gim'�' Cruz,féu denominado (.Cl'onica DeE- ·ou a a Iro �

.

,,- c � • .

,

,

t
- 1 '''as dnl1tro nez, da Al'gentiJ;;a. foi del'l'OV1- Em segui."J., em nome 'cVa Seguiu ôntem com destino a ci-

Portiva do BrasiL'>. a_ue será 0- ·)brllS as ara0 cone Uh., c· •
j,

1, t o P pê <:oh" dil"etorla, falou o ndvoga<'io dade d" Rio do Sul. a delef.!·".,'iiu
Pais do prazo previsto, <1esfR:�\il1f. o CiO a.05 pon os. p � ,

e. " ..

',.
'--

.

. " 1 "' ,

t d; lu 1 - 11 1 "frI I"uiz Sloltz. que enaltc'eeu ,a do C.A. Carlos Renaux, qu,_' nu.-
desse modo _0'i "TuIDQres surg::- fan 1, no: 'L la, •.1Ula .. I ti -

'l gestão ma�·:l.vilhó"ao do Hí
I' {juela. "idade ;;l rT81lH enfrentara.

dos: '�, que o;�· trabalÍlOs .,:_eS_tif"" "oito rounds travndlL quinta-J'é'I- Germano Beduschi. .fl e ,: I .3, LlOje (I f:):Ol" eOl1julIlO do Concór-

varn nI1'asados. Assegurou ,'qlh' ra 'à lloite nestn ('ld;uli:', a,no dt: 1!140. \

I
di, F.C.

_

'i'f) '�eontl'árjo d« .. qHe. foi ",'Gij,(� -,.�.��� ..........,..c"".-·- ._� .�.�,- -.,-- --o-.. � -.,......,.. -�'�;� .-�'- --\_ cA . .lh�lega,,;rL(j se:':llill. Wi,';ÍUl [(>1:"

�àO falta material e há 'braços' M'"
,," .

t d.ii(4) iiI' 1l1']'�"�:"J� ',.

. -ome'--'n O I-,�.,iil-·,rl- p �.(�·�a"·
IUn end.. ::.vIário Oling,:r;

� � � �re�(Jllt"(!iJ'o: Fláviu Gervi; Têe-
Hieo: rJire<"tl Ivfendés; C)'lIláB- u·trw:".;;j{y,.J úliü) Ht�1iu t� fl'ijui-'ar"Ü,."

GrêmioE Olímpico ,�c,m �"�",,,,d" - -- -- �....=

C.R"ALHO NETO dp;":""" "" f.'''', "," pOUé>" Perguntas g H"s'postas"".A crise que vinha "e [orman- o OlImplco almejar nenhum li
do no seio do Grêmio ESpOlii- resultatlo benéfieo.
>'0 Olimpico. atingiu fina.lmsn

te ° "eu clinHLx, c deveI á ""r

t'.úlucionad'l. duma ou doutra
dos PI ó"i·

rnos dia:-;.
Não me ca.be, aqui, cml1en

lnl' l�' n:t: ...:0 de..... s(�r do:, des· u

e(}ntro�; de O-,]Jiniõ":':I!:; ê a.!}ÓêS,
(lue toria.r-aJl1 a, CiHáo exisLc'nte
na vÍlL'l. interna. ,i.) gl'll,nde du
lIe da Alawêda Rio B,·aneo.

S�ri 1. apenas tli�L'o!'l'et· sõtn�e

um prOblema. de, C!.lratE'· inter

no, serrl que, cOin isto, vit s�e

ao concorrer para. a. harmoniza

ção da. situação criada.

Poderia, se muito, la.mental'

que exatllnent:, quando ludo

imlit'.:L que a paz dcvet'í::J. l'ei

na.r no "ei" da. família. olímjli
M',.3. existência de correntes

opóstas ,'enham impossibilit9I'
ü Pl'osseguim�nto normal ,I, 1111

trab�lho iniciado e bem I'ondu

zido_ Que exatamente quando
.!lU,a. mas·sa. de a.deptos encon

tl'3�se festejando a conquista
de t:veis títulos, a divergência,
qne vinha se a,l'l'ast,;.nda de

tempos para cá, nii.o tive""e en

f:ontra.do unI'.. fàrmllla ('ond-
,

liaoiórÍa.

PCg:;;ÕõiS, l�(ju'ipareCeI'anl �o

lul'a.l, 1':1n1. s.l,ud:u· unI dos
nHüs, a,bnee-a.dos " ésforçadü$
lJl'i::�l ft ntP,� lle Ugl. �l11ia(�úe�.
AntE'B d.' th' inído fi honw-

nágêHl dos ora.dores. foi lido
T,810 Pl'I'sid."m e dü ConB2lllO

do Palmeir,as E.C. sr, Mani-
nl10 Veif:":l, v :itt:�'ui111e- fünú

grama:
limo. Snr·.

Germano Bedui'chi.

E o c,;pôl'te blulllclHiuens',
qaé LVil.a. com o tr"dlciLn:d
clube "aIVi-l'U bro" �onlU sendo
U1H tlo:-õ- �. IU.s Llai::-; :-iO!uJus :.ui

eé)·cé$, exige ÜUlllJl�tJ.lj, pu!"" .slln
vez.. que l.!. VI.;�, 1111 _1 Ll1_t Lio

, .

Uluul)!L'Ú 1: l!'1.ól'ue à !'=il1ce:.-;:;àu
dos lha.!; e:.dnto!-�, ufinl ttc 'lue
pO�5Sa. }H o.::1::iegllilo ('UUl o :-"etl

l..i'a,naJhil t.1igJ..u. Uel lUiJ Vdl'cB, qüe
;;-jCUlpn! V l:A,} i! .� l1g1·:'_t;:_ltl..._�·t"
nlentu ,-t�) nú:'i�:o e:.'püru.��

Medit:)fli, pois, beG.l o:�

nhorCH diligenle� e eUIL.:.t.!lu ..
-

ros do Gri'!l1llo l!.:RpOl'tiVO VillH-

pico., só)Jre UH nlf.-:aH�-:!,S (ltle jul-
gUJil. nel.�eBS!ll·iê:LS.p ...i:a a. v.-,l�a.

d,a harmonia iildJ�llel.!>., .. ,,1.
.

!':l.,

reparo, tllH� se enlpj"t�r.-u-e t) I t .. _

lnedio exigiüo . .L. que �".:j_,.j;l

A pedido do dr. Oaíns Gui

.
mu ràe s, foi guurdu.Io UUI

minuto d(� �i1êneío eJU hH.:-

móníu.
1,pn;.;.e:-;.

D.i}j(.�\U·!:iaralH a.iu ! :1" (I;-j S .. 'S ..

rJoaulu Ma.lta }t't:1TrJz. Arúo

Rebellu, João Vi ... il·u l' (JsÍ:!s
Guirna.râes.

..'\._gradel�€'llloS lJa�n :tntf'

rnovruo

dusr-ht.
(j sr, '�\;t'lllniHJ

Preso
,cumpllce
Giulia

um

de·
no

J!iS'l':1 l':1 ,-lltMA DU ":1 '],1," iJ,'J

lJRN'J'ES"

PALERMO, 1 (01" I A pu-
UcLI unu ncía ii prisâ.o L � mn.is
um membro do hand .... de Sal,

vai ore Glu liano. Desta V2Z foi
GioVH!1ni }-}ono. de vinte ano�"'

de dois ..d-de idadi.:, :�cu}::ldo

De

llli>lnbn):; t:.J (_�tJ!'JlU dr� (�ar'j blJlei

eÚ�.l, i11 f{.t·Jiú!Jli{"�i dt� Itália,
EOhO foÍ (':1'111 tll'üdü tpl:Ul(1ú lJf,

!;{Jii�iH 1.:-i }·t.:aIL::.1. !':t r!l II f}J:t. tJ:lt itLt
{'nl )\.fúlltfolel,r- " j'pf{lld'-, d,' l; ÍI!

I Bano. BIll j,úlÍel' do tJan!..!:du

e[JPtu�·a,do eneúntl'::U:H�ll granue
quantld"lde de nlUl1lçOe,; te ,'·..las

pistola...

AS COMBATE
desiesII

mod�

Ulllmuo PfRfElIAMmf
A cli;ih io sa €.spnrud de
I>:'úlynos remove as parti.
culus de alímentcs. deixa
Oe. dent E6 polidos e retar

da a Iormação de mncína.

litulRBlIZmO OS AtmoS
tiA !lota
Ao ..ntrar "UI contacto
(_'ülU 1(01 vnos, os rtcidoE:
da Loca..eauaadores das
caries, gão imediatamente
ueut rafizadoa,

2 i �,�I�����e��r!l�,�f!:!S.ie
921lj� da. bacter ias da hoca,
Est» ej'eirlJ dura horas !

�
i;).

,'I N II t} CREOSOTADO

(Silveira)

Concordia X "C. Renaox"
PASSOU ONTEM pon BLUMENAU A DELEGA
-----.-- ('ÃO BH USQUENSE -----.-� .. -�-

S. �1. (Brusqne I _.� O campf'o-
I pf'quena. �pel'açiio em U!J1 dos de"

nato da Liga. Blumen.tuense de
!
do da. mao.

Desportes rend�u apro:,inwda
mente Cl'$ :.!30.üOO,OO. A maior

rl"'nd� a.:� CUl't�;-i d.ns aspirantes dI)
fÚfOil-a!:i f� UliUlpicú que rendl�ll a (JJjn1J)j,·o, ,'! II Jlle;.iUlu I-!j lIo que

I ,ldjJun:LlC:la "" L'!'� J.;.lIljH,tJO. I tkfU,d"u 11 ;"LU,; "(I",,, ,:. Olimpi�

I
"O e 'l'upi.

__ _

.. _

rend:..L foi no encontro entr(� l.Jlll

st!-

AI'J11tlndo Ch,!l'en lF'poli:.;) F'a

l.ut'-!.nlt-�uL_' irt!'111o:,; llu.' Ú venda (J

jornal neHt.:t, c·a.pillll. Agi a,Lteé'

.)0;;0 l!'l""tal O sr. 1>'anbol1 ..

".pó�t,�.• > (Jlimjli<'(J elll HJ.l:J H:,-

.A. Cuuh,a, \V:.tldir ':'U!lLÍnú.'1
villeulndü jiCJ '(;IÍul}iied; ni1,.) 1eai

rC5; �� 1íosin'lal1n, Dentfidt1iâ�--,_.,
f Afonsinho, Luiz, \Vill'ich. KUnlll'l,
,radir, 13.o1ognini, Pilo}o, Hélio,
Z{'quinha. 'l'ijUl':lllO . .Julio, Ad",
ba1. Idt:.'ll.
o l'onjUJJ10 jog:%:l'Ú f:,�:;inl t?Ol1S

tituJd(J,: :!.\Jú;-:in.1H li'H; Afnn:jjl�hH
e rl'irJi:�u; ou Llli�:. \:'adiI\ uu v\lH�,
rlch, Eolognilli l' Pi101o; :l'�·qui
nh·j. ull Adel']J;ll,. Aderl,,:11 OH p,".�

C. K. O atua.I Brito. que fle-

rT'lJI·l·l.�d()r do Oliulpicu
IJ�; t:eguin1('s �J!; {;_n�IBi:--.td:i espü:rti ...
VfJB {FH: .·Dl:11,Ül':Ull «CH) H Juigina.
""poniva dê A NAÇAO: Niltnn
H,us:-Ol, AIU"�lj{J . �ad.a., Cyl'O Oe
":lerd. AderlJ:.l Seh 'erreI', (Ln.·
),n:da. ' • .J "".� Gonçalves, Ol'lalldo:
í-lil\'eil';l, �Or',sil), Alllf:"i"o Xa.Yier
(Z{· Pl-lot"" ,J.ciio Si!,'tl, I Qua.si-

. Ntül:·tl, ('i:.1dílu 1-"�u,'sol1i {Zé "13,
Val·Z(-!u!o. AI nu L1I.I[)(.! (l_��lva.iho
}Jt?-tlC.,.



CONSTRUIRAO OS EE5 ' UUw. BOMBARDEIROS ATaM/COS
�

'I'
. •

Crji1ica de Barreto Pinto,
/f'

I Russia descoberta da ferrivel
t» capacHos de

Com uni extruordínart» ao Suprernn , o racurso eX-"

traordínarto. contra a ato

do Tribunal Superior gllt'

constdr-rcu inconstitucional

a iei dispnodo sobre o pre
enchímentn das vagas dos

, es-petaculo,
temporada

encerrou-se �t

Lirica Ofi<,.ial.

�ioné.rios públicos.

no nosso l\hurlcipal, qu»

ennstttuíu, nestes dois ultt

nH's meses a nota de maior'

',dest;a1llIe ,social, de arte '"

'cultura de nossa cidade.

,.'Pr'a. vartar a lotação este
VH (ós,gotada, e todo o mun

''do, ..l.,gant.·" ",li esteve pre .

'Sr.nte. Fói {'s{'u}hlda, a opc ..

ra. «Favorttn»; que, prtmlri
vamente. ch-'tmava-se «A

Favoorita do Rel.".
F..ohadas as portas do

,]\funlcipa1 preparo n nova

,revista para o Ca;l'los (lo.

i\f('s. que Mil sei, ahida. ao

('�rto o titUlo qUe "a,i tez.:
- «Os C:J.p=hos. do Dutra
•.. » ou «A. eoísa vai l':ugrO'l
sar , .. » O (iii., {C. melhor?
--x--

Empresti�u
,

PARA SALD� OS A
'rnAZADOS COM O FUN
-- CIONALISMO --

FORTALEZA, 1, [Mertdtonnl )
_ O" funcionários públicos es

tadual elaboraram memorial

dirigido .ao presidente da Re-,pública, solicitando 11m empres
timo federal ao vogerno do es

tado do Ceará. Esse emprcstt
mo tem par finalidade faze}

com flue o governo do Ceará

,pú:":Ja regularizar o pagamente

Depois de um retarda-. . .lo!! VEncimentos de seus fun·"

emento injüstificave!, subiu

As s a s s in o u o

durante o j a n t ar
J\L�RILIA - Sã;') Paulo i :\'1.õ-

.

jantando. quando! Isem nenhum,.

ridional) Na r2sidf'.Dcia du razão, provaw·lrn:ent., rum ac?ó

1'l1-. Benjamim Pereira, ele SOil- 50 dc loucura, o jovem empu'
ia', esLab::;lecido com uma C5,S:l. nhou o revolver, com ele aI):1ell'
c�mercial ã a�enida Costa., AI· çando o seu genitor. Este ten,

;�s, 151, na Vila São Miguel, tou escapar; :oendo aivejaelo pe�:
n�sta cidade, d�se�olou-S2 um'!. 'las' costas ,e atinglrlo por tre(,
c�na

..

dolorôsa n�' qual esse co- projetis, vinclo a fal('cer 'miml":','merciante foi assassi!lada pOl' ,tos apos. ..,.'

8";;'U 'proprio filho, l) jovem A". A tragedia abalou profunda��ltproo Ramalho de' SOUZa. que mente a cidacte, gera lmente pa

tJ:abalhava no estahelecimento cata, pois 08 � seUS protagonistn,�� Ic!?m�rcial paterno {'orno conta- eram pessoas mnito conhecidas
d�r . e estimadas na loeali:dàdf'" : I;,� A'lltf'Ia hora fi famiIia. est:JTfl

I

LAKE SCCESS, 28 ,_." l.A J da-se a esse respeito, que o J stualrnent., o principal agrupa- NE'\V

�'. J'.) -� Um des "[',,ito;\ ds, programa para transrormar a l menta encarragado de pesqui·1 P.,J � >jCA Russia foi bem Sl)Ce
posr:e da bcmha atomic.a ,peln energia atomícn em' força d'31 sal' nesse dorninio , Precisa-se. dida no primeiro ensaio da

(; .';j l. poderia se", ncred.rum propulsão dos aviões foi ínícía- de outra parte, que varias cen-] bomba àtomíca no dia 15 de

os eíreutês competentes o re- do' em maio de 1946 pela avra- tenas de pessoas trabalham agosto de 194Jh

-----\ dobramento dos esforços dos ção militar americana, e que a atualmente nas nsinas atomícas jornal «New Bedford Stándar
Cf:tados Unidos pai-a fabricar

I
Sociedade de Construções Ae- de Oak Ridge, para ultimar 11 que declarou possuir

t:1TI metor ntcmíco dest.ínndó :l ,'onauticas "Paischild Engine

1
teoria do motor atômico. ;nformaçôfS eonrtdenéíats que

avlõr-s de hombnrdelo. Recor- and Airplane Corporatíon» f:" coNFIDENCIAS lhe permitem faze, esta afir

mação. O jornal precisa que

estas informaçõés' lhe foram

fornecidades por um agente se-

Outra
comunistas.

Prnvavotrncnte, ainda, nos

meses que
..

se seguem o as

sunto não terá f'oh!ção.
Urge, por-em, apressai' o

julgamento. pois ele outro

modo, se as vagas não ro

rem preenchídus, não ha

'ver::: tempo pal'a novas elei
ções, diante do rüspnstttvo
constitucional.
Por outro lado. é ainda.

indispensavel .regular o

«juorum» da Carnnra Mu

nicipal do Distrito Federal.
onde cont.ínun ímpcrando a

minoria.
Já lhe disso. [' hoj: repiso.
são trinta e dois "-ere:ldores
em exereicío . Não ohstaut c.

para os efeitos ele votaçüo
de cer-tos projetos está scn

do calculado a HlllOl'unn

pelo numaro total de V('-·

rendnres (50) o que é um

absurdo, pois maiol'Ía de 32

é 1'11 e não 28! 'lOiI meJ:el'

nesta paui"la'" O men jogo
ti frau�(l e a flescoberto, ..•

Quatro gemeos
uPensei I, que minha
reco rd DJundial" ., disse

em

esposa ia bater o

pai das criançaso
São Puulo, (Meridional) ,- momentos de sua viJ::L.. Deus nascerem quatro e todos

I .

"QUE SUSTO" I estão passando mais ou menos

João Arnold Sobrinho é

C'l.SB:--I
bem.'

qUe tínha ouvido a 'cientistas
do com d. Marí a, Aparecida. Gus- A lima pergunta do reporter

soviéticos falarem, 'do exíto do
mão há apenas três anos, sendo o feliz p'l.i dos quadrigE,meos ex-

já pai de duas crtanças. Vende- plicou: ,primeiro ensaio da bomba at,j·

dor ambulante de profissão, vi- _ Ainda não registrei meus mico com funcionários russos

vc ele e os I',}US uma. vida de po- fUnos. Mas posso adi-intar-Ihe de Vladivostok, em setembro

-bres, morando num barr-acão que se cha.marâo: Alicia Maria ano.

construido nos filnJ':'B de uma lniaculat!:a., Nicolau' josá, .)'os5 '

existiam 3 usinas atomicas na
LuJ2\ ,e. .José Roberto.

'a mais importante em
.
RESPIRAM ARTIFICIALMEN-

_'_ TE-- Magnitoforsk. outr-a ,em Nijni

Tag-il e a terceira em Komso

Esta ultima instalada

Rio Claro" essa pacata cidade
do lntcrtor ,':J E;st,[I,do, onde a.l

gUILl,;S' dezenas de milhares de

P.�rsoas vivem na ma.is perfef
ta hnn-monía, de trabalho, acaba
de pioporclona.r um f'a.to sensa
cion.u. Ali, nascer-am quatro
crt ',nc;as de um só parto.
E toda. n. cidade', como que mo-

I
vida pOI' um grande sentimento
de soltdar-ledn.. I',::, ocorreu á feliz
resldencla da jovem mãe para
prestar-lhe os socorros natura.is

que. t.a.ís casos exigem. E gra
i; IS á Inter-v-nçã o írusdtats, de

a.lgun5 medicos e outras pEssoas
de !níluencla.. os iluadrigen1é'Gs

I
de Fil) CiaT,J.� eTIt?ontrs,::n-,3p (:üm

saud2' €' b?a (�iSP05i�ão .par�: -:er:
(',Cl' O� primeiros P ffiEtiS ulfH�eiS

me-nto:

sei que minna esposa 11.

"re<;ord" mllndial. Graças

tefetencias
Ribairo
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MAQUilAS Df COSTURA I
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Schwedische Nàehmaschinen
:I: Máquina, de coser de mão, com lançadeira

costurando para demIte e para traz

Má{IUina dt> coser de pedal, pés ,I.. fI'J'ro, com
htn�:adeim vihratória·

l\-l{uiulna aí' ('011(\1' c bm'dar, movido por motOl:'
i\láquina de coser I' bordar, com bobina ('entra,l,

com mesa di" 3 e G g-avetas.

* iiláquin:1 Zig-Zag (iltima n01'idade UH:!)
elétrica. com illótm:, e famI embutldo§.

Costura reta {" zig-za� � ru§(>a.r, pre�ar botõps
e coi�hete§ - bordar e outros trahaihüs de i'puI

utilidade· - A �Iui§ Complf4a No Gf:ü('l'o.

FABRICAÇÃO SUF.OA
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UltRA ClsrA.
QIfEDA uns cf
BElOS f DEMAIS

Dentl'u de ]J<J;u'os 'rIias ,<,e-rá
R,IBEIRO vólta :c6nió uma ,can�
tora 'na expressão rigorõsá lP::t pa
la.vra. poucás' serão as c;t.n'tcirãs
brasileiras que tenham. alcança
do tanto num tempo assim rêS-

de ülteres.w7mtc i-rlnto .�ôIJJ·e a,1,icl" do TENENTE GALINHA. - O

romilnrlantc {Lp. 'Uma es ...ólta de: i>{iphH'a, comete'l! no "hiterlancl"
sa excq'rsão.

,

'
. .

"Jornal de 'Curitiba" - Estada
.

do paranã _. "Jovem ainda, eV'o

lul 'sempre. colin1ando ,a perfei
çãb� M;às a s"OJ:rta .dos seus átri-

1 buto� já 'satisfaz. plenamente os
'J mais exigEntes. Emissão. natural

,

de voz,' á.tnplitude para g1'3ude
pútTlié" souorida<le clara e redoll�,
,';;..1.; 'expréssão fisio'nômica apro�
prirud.a e sobretudo excelente, díc�
ção. ,Cantmuio ep:Í português,
fraiwês, italiano. espanhOl e a1''O-

"··:mií.o':�a f�ase �he sai limpida'B
,

,�ompreeÍlsi:vii () que- não suçede
'aos c6muns dos cá,ntares".

"

"Diário, PopU:la�", - Pelotas transparecer um, especimem: ca

(8-6-194iO "Um' numeroso quanto

I
paz de reV1ilucionar a «gadãn-

distinto público poude aipl�udir cia» «adjet�vo de gado).
.

- e achmou-a até os bis _ essa Num abrlr e fechar de olhos.

que é :de fàto Bit maior cantora sem investigar o motivo e ori·

jovem do Brasil", quiçá. a rivali- 'I gem da beleza da; vaca, ,.o Ve-

zar cc:m qualquer outria grande reador Cantoria «�xpiITou» ,dU-

;1 ca,ntora!
as belas notas de 500 cruzeIros

Lajes - Guia Se'rMno (3(l-'5--43) le levou consigo a' VLc.a.
- "Possuidora de uma voz Pri-'

O resultado foi desastroso! "A

I vilegi;t<ru, di�ciplinada e flexível.' vaca: apOS 15 dias de pasto [1-,

• com u,ma facilidade encant,adora, bou seca igual a um taco de
a eonsagl'o.d'l artista soube inter- snooker»!
pret.ar ns mais suaves e emocio- I Ai o vereador entn viu a ,van
nantes melodias de mestres clás- tagem do seu negocio!_
siros como (le flllt.orer Ííl�jdernos. I Agora. consta pelas rodinhas

" NOSSa DIVisa

Lavagem e LubrifIcação Espec.alizada
Posto de Serviço
EstofamentosCaí-rocerias Ajustagem de

Motores

Retificação de lvlotores, Válvulas,
Asse�1to de Válvhra e Tambores de Freios

Solda Elétrioa e a Oxigênio.

CClSQ�' do Americano
>

'

SMAM
l\IER.CAUO DE AtiTOMOVF.J:S

,JOlIN L FRESHEL - Fundador
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