
ela

Conclui na. sexta pâg lnni

de ,;'�stina-�e a

I
agentes da ímorn.üdade e r estnu-

1'11.1' os principias e a prática dos

bons costumes.

FPOLIS., 3 (A.N.)
Entrará amanhã em

discussão 110 plenário o

projeto de reajusta
mento dos vencimentos
do funcionalismo, espe
rando-se. largo' debate
em torno das emendas

• apresentadas.
! ----- ._ .. -----

-- C'ONl'F:A TEMPOS

reafirmado seuque pa.gAI· sobr-e r,s einquenb.
contos dn V:1.h'rjZ:lf�:í 11, :lTIllC}
mente. urnn l.:IX 1 {l·; qun tr-ocon..
tos cruzeiros Oil n1�1.js con f ..... rrn=

o caso. quer di::;':i� que, após al
guns anos, o pl'oprjn:irio do ter
reno terá pago I) !1wlhol'nUléntu
feito e cont.munr-i png-:J ndo-o in
nefíni":amení e.

Getul�o teria
fó:mula do governa
alega, entretanto, que não deseja furar

Não obstn nt.e :."''';l. ki ve io I RIO.:{ I.MEr:.TD.) -- Os :0"- me seu desejo, ci.) evitar

a.ta.-Itrazer sérios c rubn ruços p ira os na.is estamp •.m hoje longa re- ques e agitações estéreis. Daí,

:l.t.U:,i:'. gO\"·l·no:,. mu nic i pa is. A portngem sobre o qu ; viram ,e não ter se definido ainda, nem
moiorrn ,leJ .. " Ficou sem r-oeu -- I observaram na fnzenda, de Itu, ,,,;::umido qualquer- compromis-
sos para inicial' qualquer melho- I quando alí se encont rnva con- so, a não SEI' o de apoiar em Iramenro dr, cn\'erg-adurn. E:n ferenciando com o sr. Getúlio princípio, a fórmula Jobim, que
Blumenau mesmo ternos um e- Varg'IS o ex-chanceler Oswaldo outra coisa não visa senão uma
xcmplo, no proj.itn de asfaltar Aranha.. Inicialmente, o :orna- harmonia e ação ii. base de
monto de suas pr lnctpaís ruas, lista afirma te!' colhido que no idéias.
Ao assinar o contrruo com a tocante ao problema sucessó- O sotltârto de Itú teria mes-

companhia encarregao..i de rel1][- rio. o ex-presidente age corrrór- mo declarado:

or�
o

"Niío cíesejo fura r !(.UlJI' pa
ra. ntnguern".
Da.ndo tempo :J.[) tempo, vaí

observando t ranqult.ime.nte os

,.I;versos candidatai'< ou s{'�OI'('",
para formar um juizo ma.s se

gura, IJ,leSmO porque não quer
dar ::mão. fórt2c' a quem pÓSS:l.
esquecer o· apoio recebido,
Depois de f=r alusão :1.."

versões cfrcutantes no Rio G.
do Sul sôbre a missâo do' sr,
Oswa.ldo Aranha. em Itú e que
seria uma. sondagem junto ao

ex-presidente sôbr-e a. impnssí
bilida IJ- do seu apôto [t cnndí-
daturn do Briga "_,iro Eduar

do GonH'R, O envtado especial
revela que ouviu ·um lnl.imo
do dono da fazenda e que este
teria dít.o textualmente em pa
lestra, o seguinte:
"O presidente Dutra traiu o

próprio PSD no leito conjugal
com ao UDN.".

'" (J J.ecorrer da. SUlL palestr-a,
o jornuüsta narrou ao ex-pre
sidente. Getulio Vargas o que
tinha ocorrido no Rio no dia
29, quando �L cidade amanhe
as SU3.S atividades paralízadas,
ceu, sem luz- e fôrça" com to

das as suas atividades par-ali
zadas, informando que muitos

tinham lógo' pensado em sabo

t.agcrn. O ex-p.iJsidente obtem

perou :

lista não entendesse o signifi
cado da expressão, "Ü sr. Getu
lio Vargas declarou que ést.a

htstõrti não oca dele, mas do

ex-chanceler Oswaldo'Aranha.

d�vers3.S vezes u!; t'nmemol"açõe�
constarão de duas seRsões ::ole,

nes uma. pela manhã, ás "10 ho,

ras, no H,lifício do fOl'um f', a ou·

trR. no sulão, di' conf'prtoil ,ia

S.]).lJ. ��C:-tl'lo�: GÜl:.tl(':'{", ú;;:; ��,3()'
-- NO FORFM -

1.0) -- Hino Nacional - Ban
da de Mú"i"a do 1.0/23 R.L
2.0 I -- Conferencia sobre a

vi,'_J. e a. obra de Rui Ba.rhosa
p2lo 1'1'. dr. Osca.r Leitão, D.D,
Juiz cip Direito de BluInl'nnll ..

- !l.a PARTE

A Comissão Organizadora dos

festejos, por nosso interméidio,
eonvida o povo blumenauense a

"Ora, isso eu disse na inti
midAde. Náo éra Fara c�pa-

"Sabotagem'? Mas a CUlpa
não foi minha, Foi de Deus...=:

Outra passagem interessante
assinalada pelo enviado espa
cíní é aqueln. segunda a, qual
informaram que o Ministro (".1.

.Iustíça, sr. Adroaldo da Cóstn,
vinha envldando grandes esfôr

ços para salvar o aeõrdo in

ter-partidário. O sr, Getulío, in
teressando-se pelo assunto. sen
tencíou :

"Elstá, jogando água, benta

para ver se faz um rnltngre".
Num outro capitulo conta

que o general Góis Monteiro

ch'3.mara o sr, Getulio Vargas
de "noiva da sucessão", Não
concol'dou o ex-presidente:
"Noiva é n lliesiéencia. Eu

sou a váro....". Como o jorna-

Desloca-se para o sul· o
eixo da politica nacional

P. s.de grave cisão o

Festivas comemorações do
cente

'

rio de Rui Bar·osa
Convite ao PIVO para as solenidades d'e amanhã

,

Ameaçado

('ompare!'er a f'ssas solenidades,

.

PORTO ALEGRE, 5 (Meridio- que reune as já declaradas sim- l essenciais; sendo: primeiro
nal) - Diante 'da ameaça da patlas do elêro, o qual e 0,;t"::21- l pronunciamento' formal Li.v pa:;'.

aliança da ála do PSD gaucnc, vamente adversário dos traba- 1 t.ldo à política de Dut!"ti.,. 2.':..',.:, .c.!.>
fiél à Nereu com Adhemar e G,o· ;·.:O:;la.s, em virtude de suspeita- 1 à-missão do Minfst.ro ,i� Ju:;ti'.;i,
tulio Vargas, na qual não só per- rem d'a linha ideologica útf.:..n",�- ; segundo - sobre c' (:v:":"".t" ·0."':

slste, como ganha cada dia con- da por Albérto pa'rqualini, consí- (tensivo à infilt:·:.:.;f'..:; 'c,cii,\!L�::-l:r
tornos mais nítidos, a ála dutrts- ;l".'Çl.hUO-él. p"ri);"o;:,d. do úrul':;';:;' ;.,u-

l'
ta é,. tereeiró; cv;.::'ft.::;'êC:

-

ta se prepara para agir, pi ecipi- eial religiósa, Quanto à su,,- p�- a inf1u�n:::ia quere14'iL{'�
,- d d b . , . II "1 sição,

Cilon" está. francamente So.- do Partido. ..

t.U.n o. para ezem ro .1. CBI?O 1:_ ._

do candidato do PSD à sll!'e�são lidál'io com Dutra e () MltlliOt,.O Essa al(�, �E�n�o '_pU'--2.l!H_":'

t d 1 E lh··t 1 (ua Justiça, que aHscgtlra o UPo.10 �conta CUIlI mmona eS1"1"';"".::<./:'"
es a ua. SEa eSCQ a lne'.'l ave -

-

h
.

I d C
. -

E t' Q
,

t
. •

C'}
-

R ti'!. masSa situacioni:;ta ga.uc a. a a omlssau Jxecu Iva. UailUO
m!"n e réealra em

_

1 on asa, I política adotada Dor Dutra. a ála Marcial TeJ'rn, nã'; há mais
,

-

segredQs nos S�UB propósLos. O

--------==",.,;,.=---�----....----....--------------.1 PORTO ALEGRE, 5 (Merldiu- sr. Batista LuzoJ"dú antes de em-

"Getull'l:o t.amÜ-e'm fOI' convertllllldo em y'ltlama ��1z::-c�:�:'l o:v�:�:r;use1'.d;a:�� �:��oP�:(�a�o:�i�et:e:l ;�:��� .

_

Filho, que se mostrou visivelmen- disse à reporfagem rlue in,;istia

te saÚ,;feito com os rumos dos n2. necessid::U.ú'-! da União c�m o

.Lcontecimentos que .representam.. Rio Gl"o.l.nilc do Sul, afim de qu·!

sem dúvida, vitória. incontestá.- Conclui na "esta pag.r

,óos que se beneficiaram com seus votos" I;d;;�;��:��:���
ma sucessório, agóra liderados

1I0vo duelo de oratória no Senado entre os srs .. José Imérico e Gois Monteiro ���o ::i:���:d:e����i:� neces-

sá.rios uma vez qUIl conv;o,rS'nndo

é que os homens se entf·ndem.

Quando o jornalista repetiu
esta. frase ao sennor Getúlio

VargaR, fOste, clami"u uma de.

suas famosas garg:llhadasí, de
clal'ou:

A julgar pelo intere sse que

I
Iiza.r-se-á uma sessão solene, sob, Legentl:as: Professorn Dêsplna

vêm despertando, as comemora- a presldencta do snr. Frederico Nicolau Spyrides.
ções amanhã do centenário do Guilherme Busr-h Jor. DD. Pre- Orquestra. da S.D.l\f. "Carlos
nascimento de Ruí Barbosa, at- feito Municipal. cujo programa Gomes" sob a regencia do Prof.
cançarã[) npsta. cidade grande -,stá assim organiz:Ldo: Maestro Heinz:Geyer.
·êxito. Conforme noticiamos por - l,a PARTE '-

FlorÜlllÓpolif', ;>, IA.N.) - O nfns('s. Atendendo :'],0 chamado,
chefe traba.lllÍ�t'l b:J.ndeir:J.nt(', SCb"Ui1'3m em automóvel partic11-
lnajor Newton S,�ntO>l, reecnte- lar (} deputado Saulo RanlO�,

Inv'nt(· chBgn.rl0 li São Paulo, vin- presidente d"l. Comi""ão Execuf.i

do d" Sii.o BOl'jn. on·.··" a"\"i!"1.on- \'a li.) PTE local. os. doutore:; 1�e com ° ex-prí'sitlente Getúlio Carlos Gomes d" Oliveira, mcm
Vurga,;:. telegrafou. so1icitando a hro do Diretório Naciona.l e P�'1.

pr.�scnçR 110. capita_! bandeirr·.nte i rafI Cruz Lima., presidente da I
rIo;; ch .. fei' tl.'�iJ_ia.lhJsta.", c1.1ari- (Conclui na 2.a pág.} (l,ftl"a Eí I

A cerimonia quP. tPrá lugar no 1.0) - Intern1f\';.o Sinfônico
.H3.1ão do Jurí p <'lue �'erá prf'si- - P. l...rn.scagni.
didn. p"lo 81'. üSP'Lr Leitão, cigno 2.0) - Ouvertllre - F. Suppré,
Juiz de Direito da Comn.rl,a. 3.0) .a) "breu Brasil" -

Cêlnst["Lrn. da I'litrfoga d .. um (jU!l- Ciclo de pflças fo! ... ]órÍCas p3.ra
dro lio imortal brasil .. iro Hui cr',ro. sólo�. dudos. ]pgrn,ia e 01'.

Barhosa. oiereeido {t_qu\�l:l. ·Ca2H quest.ra..

pf'lo í'orpo dI' a.lvogaLl03 d,] Diu.. b I APOTEOSE
IDfmnll. Faln.rá €m 110m .. dos off'r- J Orfeão dn. Escoh Normn.l Pe
tant-p.F: -o rid,,-,ngado ..'\.rijo Rr-helo_ dro II (Só :figura...-;;)�
N_.\. S.D.M. "CAftLOR r;OJ\I!'<;S" Solistas: Edith Ferreira, !l-IfI.-
A's 22,30 hor!1;:. no salão de ria EIlen Blum Vand"l. Maria

con('erto� da SOc1",!]dí' Dramáti, Brandão da. "f'iga MereFrlf;;; Rf'r
�o 1Tns.iC'!:"il HC:J..rlos norllf�H. rl��n.'" l tolt

sln"lplp�. em ve:r. da divisã.o da
dl-rrLoc!·acla ern dois cÕ:1.-TI1pns. de
conlbate,
Dando o prímeiro aparte, "

;,,' GÓCB Mlmtciro, l"'·mbrou
'r!('. como o orador, fizera uma

l'i'voluç[l.o liberal em ] 930.
Quanto ao grito 'Salve (1 rx

�.Htadol· Gt?tnlio -'lal'gaf.:._"". d�u

mterpr .. tação recordan..lo a lJH.
rflhoJa ria mulller adult('l'a 1e

"l\c!:t fi presença de Cl'i!Oto,
qWLudo nil\;'llen1 quis atirar a

primeira pedra. Retrucou [l sr.,
.Tosé Amarico que aJubos fíze- 1
['am juntos 1ml:l revolução libc-j
1'f.\I : mas denol:;: \'. excin. fez (
eom (1 si'nar�.Ol' ?e�ulio Vargas f
uma revnll1çao faSClstrt,··.

E' uma historia qUe resta
!'� -tar -- re'spondeu o senildor
alagoano que acrescentou que
<'-HtLnente o governo. se tornou PORTO ALEGRE, 3 (Meridio-

não I nal)SegUiram para São Paulo
os Ii�eres �ete�istas catarioenses

prelnndo o brado fIe ." Salve o

ex-d;i.,.dor Ce.tulio ·"::orgns .. da
do sex!.a-feira ultima pelo se

nador Goi!' Monté:'iro, ocupou,
hoje. :l i.ribun�l do. Senado, o j
sr. José A.meTIcQ, qUe fez um]
rapir;o dil'cur,",o de a�e�o :1.0 d�- I
Farrnamentn do" e.BluI"ltos p <1a .

nuiüo de todn.;; as lO!'t}'I.;' org-1.-1
nizn(�3.;';. O ,,'"i'\":1 fTguidtl n�) f'X- I
ditnc1ü!' pelo sNl;lI'l"r Doi" Mon. '

teiro sepultou-.f' '> mU11 I'ilellcin

g('Jndo .- observou ° o1'n([01" ._

sub]inlHl.((o por olhares int(>rro

.(!ativos e sorrisoR melancolico-:.
S6 em cusa. na hora de "igijh,
pôde' meditar a significac:iio!
des!"fI" !la1avrm., tão absll'hias I

na hOI':l em (jll[. faranl pen·.c'
l)lc!ns.

E de tlJ nto indag·fll". o SCl.

"entido chegou a conclusfw de

que essa provocaf;ão intl'mpef'
ti,,:! !l1('redn urria resposta. Po
deria to'l' sido 11m ('"tado di:'.
consdeneia .. Uln movimenlo. 1'['-

I

pentino dn corn:<:ão inqnieLo.
mareado por ar'" ig-ai' relnçõ,',
'.lne não fi.v aPilg"anl pomo

t.!:.ruro � Ü ri�rn do SI!ll.nclor fJoj

l\lonf,piro tah1'ez te-nha sido ('s·

"e i oqlle de ensarilhament" Iir

to,::,<,,; �lS arllHlfl de Ilegtl�ii.o dr·
<:"(. ró nu l�"lf)rrl:··· � T� entàQ nri.t�
huverÍd pÚigo, porque delx!�ria
ri.:. h:JVel< luta, E.4.ta seria a ve1'

dnd'.'irn fQl'muL'l por s('r :] maL·,



Dirii: Francisco
'ruralista inscr ..

Martins
sob

g
.

.

Âgra decimento
B ".itR'TUF. scoz ("I Fan1íJiaJ

qUE> os confortaram no doloroso transe por que, pas-

àe Eleições diretas, dos prazos
fixados. Por outro lado, pro
curava-se manobrar para ante
cipar as p1eições dos gov.erna
dores, fürçando lJO sentido de

que tudo dependesse das imo:

saram pelo faJecimel:to de seu ilIho e irmão Victor, e que,

tão. fraternalmente. acompanharam os rpst:Os mortais do fa-

posiçôes dos invcr:�ores, medi
ant� ourorgn d" caetas constí
tucíonaíc dos Est.::!do::" cujo fim

real, a:ra' consolidar a posição

I ...

t)�-,_...-- ;:;�� ������__..._----- \

r Dr. Gebhardt Hremada
"

... I:
iI (Das Faculdades de Viena, Austría e Rio ele Janeiro)
.i CIRURGIA, OPERAÇÃO DO BACIO, ESTO:MAGO,

! VLI\S BI1.IARES, UTERO, etc. - Neuroetrurgía,
-- Moléstias de senhoras alta CirurgHl. --

Consultas no Hospital: das 9 às 11 e das 15 ás 17 hs,
-- Blnmenaur - Hospital S.<\NTA CATARINA-

Pereira

das Ruas F'Iorrano PeIxoto e Setp de SClembro

Atende chamados pelo Fone 11\\7

FA..'i:ffUC.'i.ç..í.O ,;e ("lll"1'OS5e;:lar.i i.jl}mI;;let� pi1."-':
im,l1inive pintura,

ii'" "'·'l.lh oXh7enj� e �lé:r::ê!f, - UfiCloW.

T�; 11 es;;f.a.rl1lmto de �utom6v6!i

iLlli,!!, �ij G€?fÜ§B '" ,...� BLml'EN&'Q
m�UmuY.JmEnill!nHjiim!íi!Uiiiill.mmiii.ilmmmmm�



PHILADELPHIA,;;' 1�:;;.1.J.1 ." volr.ar à temperatura ambi-r Inventado pelo," cngcnhctrns ]
_ \ Um prílec�,fo de tl'mpel"ar! .:ül<', tudo P!11 mono: de cinco

II
,11 U. li:. par-a temperar

IJCQUe-j'CtU(' :.;.qu('("(' a superflcle dos j o',';::;nndf's e:tá se: I o p'.iora J�f..� parte de w{'Lal. proeei.so

metais. f ...izendo-a' p·t��:-lr di '18ark; n 1:-' Divlsõcs dp l\feC!ilnis- qUe ernprogu 111.1 elutro-lman. J

Ü'lnv�r;:]tu,-n ;l1nhient'� no J'11-1 1111) de Comando [h Gcnerfll que mantem a part.o. a ser 11'1.1-

br'o claro ,lé' j UO�J Fl:hj'e!1.hl'ir f�'l,,['t.!'i,. nosta c!(hde

I
J('l":ldn dentro do entupo de ui ,

)OUerOFõo rsquecedor cletrõni-
. co.

��......,....-==.�"'" '-'- =-_--";-.-".=,_...",.........-e.-�"""�.,.c....._....$=_......,.",..�_,.,��,.w.....,

Logo q ..:e a p:lrt.= ating'c 3�
pl'Jp.:r:ltura npJ:'(luriada, 1U'1 I

�.=.�...HiWiHH"tlll(Il'Hlil-"lHtWiH!ilíifjfilffUlllmIllIWI�I1'\(Wfi"'H>m

-,
Usinr.; or regulado! deslig'l (J I

== �
�

!q�(.'(·,:odqr plt�trôn__!('I). l{o ruos- I
-:. [)r' a' p='jlU�.•

Kl M-
-

�,-�� ferr�l ; i:iO Instante 11 eOn'c'ntp (> cli'S_j: _& ilUIU u u U:: 'J�::�fja dv el.:fJ{_)� UI ln I" :1 {'""l).

1= E (. t:rd nur» :iR.n.!lÜ (1, lilt.-o ,h:",-

_'. A TI V O (} A n n � -

;..0;:,:;;' :;!
;F(·?rriarnf;l1tc.:L_

S ;- () pror'E_SSt) ,-;:-:t.1 sr-ndo li: rr-

{'AO'::\Af, {'IVEIS. r.oMEH.CIAIS E (jRrMINAI8 I
' 1

= no 11; ....i'a {:'n( .. lit'(·r·�"lI' a,-_:, Bupr·rfír<,i-

j't!S I!)Wrítól'jü: Rua .15 <te Novembro, agi} •._ Lo Afid!i.l" :: I i'-� dentadas de f'1"P['_'''18:: 1'1),]-"-
- Srbf!l.-lBlwjH: ftuB. La; (le Novembro, 1303 � Ap.fil.M:. 1 :; 1 do ,"[,ü·;!Cft para .reelosors- di' ,
:: ê I' ;;rel1ij.o,�. ftll[úm(;,tÍt'o�, S:--g.\lllCjG I
= 'i'üN'jh, l&AN �._

,., l' ,.... td1 "lI _ ""L"'Ml""NA'" ==. os rererídos t,ng-ell)lfHI'O,;, l" n(-,'
_
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=
. :; cessar-ia um e WlCP.'té lJ!'(tr,�";. D I

:;: .
� I do 1 empera. uma vez qu« [,S· j�!:':j"Hml!!IIHlIlIfII"l!lJlIIII!."mIUllllflllUnIIlfUIUIlIU'IfIlUIJJI;Ulln' I S:1R partes devem ""r hai'! ant e

I Banco Popular e �grícola II �7;;;::U:;'" """,i<" v;ôlent': I
I do �7ale do Ita,"aí [I� �

I

'I,' II �I;g a s �!)OV� iICOOPE!'{ATIVA DE CRl<_:-"DITO D':F� RESPONSA- li li t II
BUJID_illE LUfiTADA

la. Convocação 111'WashJ·n�to"n LU1..·IZ"Cnnvucam-se os senhores quotistas para urou Assembléta
Geral Extl':lOl'dináxiu. a sé realizar em 13 de novembro p. í'u-

t ur-o, ás H hora s (la rnanhâ.
-

na s("'de do Bu.nco, á. rua. 15 �3 i
.

.

1
Devido repa)', IS cm ,ln'cr.co;·

Novembn; n.o 8{)(\, p�rn tratar da dissolução e Iiquidacão da

��H�jcrta,' _" e nOln-::[lf':a..u r1ü liqludant.e;.;. l''Co.hos do ncr("]!'C;O {� ;-� pnl��..n-

Blumervut 2'< ." nov=-ntu-o de 19-19. t

I
tio pedid')!< de (,Or!-"'!O"{'S ele di-

p�J(l COl�5f'j)lã dI" Administração I. ..- I', ')'; E,'i_a,lo,,:, roi !ió\;,,<1·, ··u

m::�. ALBE'RTO STErN írnpo: tallt.._� 1lL'O"a 81tl·1:.11Cll,iij�"· i
,li�. CU1?T PROBBT

I
li"f} "\Vas1'in;:;-tol1 Ll1i',: '. ,'-"J I
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-Cirurgião-Dentista _ :;'�,;,�,,:,�:.f,t;�:,,:���,::;
I

! l'lívea conserva a t.p.1F�za. ti

J I pla.'lticid31ie P ft maciez lIa
�-���� ri pelp dflffmdl'lldn-fi, do I'f�:':ca.-
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,mnnto das mallch:t<; r' l�lfl l',l-

_ I
g'(lS prematuras, Excelf'TIte
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Ollça o Programa Super FIi# Iodai cU $ég9i?t
dov-íeircs, tis 2T,35, na Rad,o Ttlpi do Rio, <{;

no Rcrdlo Rc(ord de Sôo Pau/oJ Õ':; tflrç(Js�'.j.
raso os 11 horas
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BJUICO SUl.

A. EI)IDT�RME F�; Df:Ff> !SA DO CORPO, CI{EMN i

_._ T...irllHt' at� Cr$ H}.Of;O,ü!) .•. " Taxa ;S r �, -
I{l�·I'lIL-\]).A�; I.I,vr{.I��

� ....

JUH(J[-:, I: ,\.1'J 'i'AI ,[8 .\.[,0,'; S)2;]\[f�STH.ALMENTE

.0 insEoticida que garante a hi
gli:me do SFm lar. SUPER FLIT
1Em açao instantanea no ar @

piOlcngada nas' superÍicies, ma
tando de fato os insetos. A sua.

f,érmula, que tem a garantia do
l?val E:;:so, TeUne 5 inseticiG
das num lílÓ. Use' SUPER FLIT
em �ua C3.sa e livre-se dos insetos,

: I
'II I

a di�p03it�:l.O dOE; TIf'�; � ...lS clirntcs� pequenos
cotT�S p3-ra ·é':Ol'iOI!lia don:iicJ liar ----.-

BA�"'CO SrL DO BRASiL S.;'\._.NIVF;,\ 1<;' DEFf3�A DA
EPíT.(i':RIUE

fUIld;1do
Creme Níve& B o único .:re

fil€ no Inundo fabrica",! CGrn

Com 27 anos

Ir���---==='�-==�-r

I! Pr cur -5 I
I: A L'lDU8TRL>\.J" TEXTIL G8ln..R 5/A. SITA I
1.: j EM GJ-\.8P.flli, PROCURA Em,i '[lRDIDOR PilHA t, TECELAGEIH. PAGA.ORHENAno C'O:MPEN-
I C SADOR. - TRATAR Ejjj HASPAI:. ,
! í�����������-;Q���_��.�

NAO ATENDE A'8 SEXTA.S E SAnADOS
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Alni.uno ..nos horrivelmente' ,
Você,� hiL de esi» anhar o tít11!O acnt« c,'ônictl. �lmm' h()rrh.·�lr

mel}l,tc 11ã,) é coisa simples. com WrI1j c01'1iquei1'lJ. Ohega a. t>.sp(f,n,

t�,·. bem sei. Mas (( 11'11.0<". f"1'IIhOl'<1 possa pnl'F('<;r "bslIl·da_. já, foi {E,a

li01: algllon mon 'in",U1ilffl ele Qcc:nbafo ",';noero, cOIl1.;i('.to_. dciàbaf'J
de quem "lHe)' 'mesmo convu!e". ',t si IlH..,sm,) 6 ao outras d.e 1tm�t

afeiç{fJ scntida,�, 'Civid�,; que colo,'iv; doei rornbi-antes 1,'/1,1'1.(11;, retalho

de tempo d6' ';-II[! 'piela> dane/o-lfle c5:pecial -uu,lor e sontio« d,e .'cn

t�tra indefinbllos, I'O,..',,, j}1'l'SSE1,tid.,.1, tta como se prL'"wente uma

,"ala ílúminada [UI "n·_. em tr!f'io (t e,�rur[(lilL> as linha.� brilhante;;

da,� [,',estas Illt porta. Anllw horr;pdmente. dirão 1'0('e8. é C'{)il1l1 ·inJlIl

'm.i,�sivfil, Pod,E'-sC (I mu-r loucamente, de 111nsifl (Í{u,wnte, f,'enéti('(!.mm"

te, intl'n8f1itlenrt;, 'lna.o::. não h.o» 'rh�'ehnentc_ Pois} o [abo , é que cs

«« a.lf./1iem amou ((8""11. JH!}iu da 1·lügarid/t.de., fie'!', isolado com

.1õi'2nJ fn'1&P nll1n '1;h7[;llífico 1l1'Z1H€'il-o plano. ('lnl�O-AS(!u:ro, que OrS)H..

lTTclles sa.bcrÍa fi;r,nr de man.c'!"Ci '·I\pl.'ndlda na telu , para o prarJer

de pOUC08 f? o pa'L40r ele 711'u.itos., ...-1.1.1U"tmo-nos hOl·rirel1n(}71t&J�. Leiara

a fra.w'J ninas n,.�es c ccrã» como da. c.jrl1.;ence. O "horriL'c1" aí, esisi.

carregado de si(!Jlificntinc forço. Í7l1plüs01·a., c1ernçmstl'niido que fJ.
(lTnnr 11(:[.- co n t i d.o f.; :]4;li.í.Üi. t'cràadeiro como todas DR outros. q'UfJ

se espasuteni, 01"ilHlo prf:'fi:f'O.� 1nais fL!J1"adrÍ1.:eis à tcrmi.naçrío g1',J
matical <mcntc ", Pscrrot , Oyrann de Ilerqern.c : CaSft_1lDra.� D. Juan

" 01ttros f'u"oso.' ({;,unlte.<, 'I'u' tanta !lente ainda tenta imttm', ,�;:

(mm que, ruf'" tfigpon({o, como aauelee, fie paisancn» tuicquo.dae.
não aprorarirli11 (I tôrm u.;« "rtnl(1TrHl-')1_1j..il horrivclrnr.n te", Ble« clt·

riam. [rases lf!l'idt1rlü8, ,'1l(Wf'8. C}zCÚ18 de agra{l.ál'f'i,� com-1Ja.raçõc8
poéricn», liricc:«, ")!OR a IHIt"/11US tuurm cnte", por p.TP1nvIo, nll r;nt(í.

"a.mtnmm o» flljí'aZm.f?Ht"F. est relarvn en tc i' A. QllcBt(lO é que. no Iji'1n tudo dá oert:«: () rl'{p. '1' i sr?npt"B o rflc.�mo. 't"r:'rrlarZ�-. Q.h.�nlJl,f:1

tah ! as CO;S{fg flI>N)71Ltrl.�!) qUE' mio< :7JPnle o sentido seja.1� qllni8!
jornm. HI'I fo i'?Y1 a» 'lIti7izru/(18 pam· (?{pplirá-Ta em .?lEU pl!mitudn, em

Se16 apo.qell dr .r:ml fi pino.

ANIVERSARIO�

Cnp.I�l'IXA

000----

{Ianterior ,} l;picsnálise.
Milfl[JI"/8 de 1,(Jurdr,Q

, Dois mlla&:rJs foram ofi.'hl
I nlente yel'iflcn. J�. na. -76.8. pere

grinação a L,.urde�, lIm'" meni·
na belga de s�te anosr pa�'alHi
C!l. de naSCença, chamadq, Jac

qudine Col;;ier. que veio à 1'ere

gl'inrv;fio com algum' compa.trio
til;:': t�" ',;_�ü!n hais, pela pr","''''D1xa

11,.cz andou, ]'EJ".Jnte OH m�""('O:;

o� DE-partamento c!",,, \re;·;f\';'L

çr·pR.
A sra, Andrée Lf�bey, d.� Lisi

eux, uleio var:Jli�a,da do bu.;;to

dcsde ]94.7, re('uperou, num,"
. via

cruc'is" feit:t durante .1. lild;·QnO

pf't·e:':l·ina�ã.ü. jiL3na Jiberri:1..de C�·

mr\·im"Onto,'.
l\[nd.eln cut:""it'o

O.'-! desúl�h;"")� de "Alice �"lO país
c;.,,� ma.t'f,v:\h.a;;", ultimo de:õen"!:l\!

anilHado de \Y 'di: Disney. fQl',::un
I ffHo� de :lcorrlo com as ilu�tr:1.

,:ces (n:i_e;inrl:�':; de Sir ..10h!1 TC'n

róci. q\1e ...e tt'rnaram ti'pjc:J.� pa
ra a. histÓI·j. I f_� Lev.�is C"U 1'(.11.

F:ssa pelíctd·1. ��!rá exibi(J 1 -e�li1'e

nós. enl 1 Ü{H1.

SI'. Cássio 11Iedeii'o8'

Aniyersaria-se lle;::"fa da.t'::L o f't·,

Cis;,.iü J\Iedeiro;.\ conceituado

industrial. nesta pr:«:a e figm"t
de relpvo enl nosso" meloi'; ,,0- Venda aVUlSa na ,

'En�:!t-axatarja l\,firo" I--

Curiosid ides

Há pessoas. que não acredltam
na eficiência. do raçarnento e

treínamento de cães. Julgam ou

tros que um cão <De raça, requin
tadamente cuidado, perde. rnu.to
de suas aptidões naturais e che

ga mesmo e estupidificar-se. E'
um redondo engano. NU.Dl cam
po de Pl·OVa., havia um Labrador
amarelo que era o orgulho e a

esperança de seu dono. Marnüado
por êate, para ir bUSCar umn,

perdiz aoattda. o cão não volta
va mais. Depois de um e1!O mo

intervalo de tempo, com grande
vergonha de seu dono e sob ri
zadas gerais, vfrno-lo regressar
com um balde verno na boea, Ma'l
quando o animal altivamente
colocou o halde junto aos pés
do amo a perd�:2t estava dentro. I
A ave caíranum monte de lixo.

ITREINA21IENTO ERPE-
CIALIZ.1DO I,

OS cães destfnados à caça, de ,

ave" tê,:, dupla f'uriçâ.o : Ievan- I
tal' ° passar-o e buscar a caça Iabattda, As oaractertstícas das
ses Cães não foram sempre I
igu'Úmente descn ....olyidas pelos!
seus criac<.Gros e treinado::-es. ICriação. e treinamento passaram ,

por várias e diferentes etapas,
tendo em "ista não só as exi

gencias dos caçadore:; das ln1Lis
variadas regiões, como tumbem
o desenvolvín13nto mecânico das

armas de fogo. ASl!im, p�r ex'?m- IpIo, as modernas ei1pingardas de

Itiro longo e alta precisão, exter
minaram. a neces!'<it['ade de um

novo tipo de cão, cuja única tn
refa consist.e em prc'curar e tl'a- 1
zer ao dono a sua presa.

INão é de hoie que os criado
res e treÍn�,dores ingles�s se es

pecializam em tão ardua e p�L
ciente aU'ddade, P�l.T'a deternl.Í

narmos lal época com exatidã;),
terÍa.mos de renlontar ao;,.; L'lU

pos d'l, falcoaria,
C"{ES P,-lR,,! TODO O
MUNDO

E como essa profissão exig"

conhecimentns, experiência I,

uma paciência infinita, ní.í.o é di'

a :üirar que um bom cão de ea

r;n. in:;lê:-; cu;.:t-e� eOl nl·�din.. fit)

libras, isto sem cout.3r as des

[losas de transporte. Atu'!lm::nte,
;.5.0 inÍ"'..merog os pedidoR de cães

de raça que chegam diariamente

.lOS criadores d2.. Grã Bl'atanha..
A América. do Nort.e é dos

melhores fregueses. A fim de

fil.ante!' Acmp,'" em l'::l. e pnl fór-

PrCC��f�;(jJ' di]. »SÍ:cll1tali.'ic
O aparecirnentt) do "alter l......g-ú·,

� que 05 fr:Hlccses charn-: il1 de

';�double"... .\.� a.ICillãBS elo:: ílTJ':"iP
pelgonger" - na historia d,) 10-

maneI?- - - c' í.:}'_�Je CúD1 o ItcSCO
brimf:.nto 1it�I::l..rio CO f�u�:;l�nns-

ciente Ralph Tynlm,.;, nUll1 "U';'>�

tlvo O!l�:l. o� "1)( Uhl�S in r i�!�ra

ry P"ycholo��' (Bov,-s and. BJ"

ç..;es) t revela. que t::tI de�('i,hri

mento - C�ljOS prin1.t:iro::; cx\:,r.."l

pIos se encontl':nTI nas obrf's de

E.T .A, HJ�fU:l!1P .' (�'<,itQ

�!t��-1'�!.���.,.i.�"i!!'.i��;��
I i Expresso .Blumenau Curitiba

��
i Vialeoa 01'1'131 em Llmoulloel
;n ••

' DOJ)UCILIO A DOl\UCUXO ... • ••

� Pl'eço da passagem: Cr$ 155,Oú

�
� HOTEL HOLETZ
� Rua 15 de Novembro N. 313 Fone, 1065
��"I'<õi.."",,,,,."�H.Jil'�"'�'.-w�.....õIi�

A fi EN C:I Pt..

Tel
tf'IItI

lSaO na
E9 norteflamericano
tranSml5S0r

o

instalado
Nova York IS.I.J.) Eur0l'·.1...

nealn de. :.:_er ius:alado
em 'f'nnnl. na ltnila�

O np:Ll'E:lharaento foi todo fa

bricado lia P:U'([lH' cip EIHrôni

Anun-

cia-se que o prinleil'o t l'un�n1h�

for de televisáo. de C'on�Lru(;fto
nortp,-runerif"3..nÜJ f'llyiado para a

,'#f" •

..,

DAS

VESTIDO DE CREPE BEIGE - Gola "l'(ué '. manyas de falhf!

rlás8i,70. Uma ea.l'1'&ira de botões, descendo até um pouc') flôuixo

da cin.tura; dá 'pivl.lviãarle ii frente do ,t"f1stiAlo. Brim com peljUCl1f18

pregfJ,8 80Utl,8 de am.bo,'? uS laclo.'l'; sendo lisa (l. pa.l·te centml. ACQm
=n1m <;> hatera d$ j'er;;:e'.!i de lá 'l-'srãs'-b!>r..d€i?')1;,

--� que entre OH cáe� donles

I t�,c,�l�,;, . co:1t;un�"c el'r(':1, dp 17ii

1,H' ..$ dlfelent',S,
-- que! a Rui<:a pO.-!SLIC mai:-:;

de oitenta, sociedaJ ,'� (!ooperati
Vai> de. cl'iadore;: de' gado.

que o caixão mortuftrÍo é
um presente muito ndcqlllLdo e

'bem aGeito em cerb� l'I'lgióe,;
da. China, sobretudQ pcla� pes
Roas de idade avnll<;:l!',<] e de

lllá snúde.
- que, â semclhanc;·l. dos sê-

1'e" vi-..os, os cl'ititab também
se uJimenb; e que um químico
pode, ." alimentado um Cri8tal,
fazê-lo �adfü[\'amCtlj e �wnlOn

lar de volume.
.� que O antílope africano é

ü i!.niInaJ nlai.s veloz do criação;
e que. mesmo depois de ferido'

mor"talmente ou com lUlU.!, da"
pat:1:-; quebrada,s, Me. bate facil- ,

. Jove}

mente o melhor etLvnlo de §
� -

S q e .;
11

daS'qU<l, [10 n�"cer: o� anima.is S§8RaCI-ne 81uschl
u, S� em rega errl

que ofereceu, fOl'llla ulais rudi-

mentar entre as man1Íferm; são �--:=--=:-'::-::--=---:-:--�----'---------------'--_:'--_;-�
0>< m:1.rsupiai5 «'angurú!", etc); I,RSD S

H E J.\I[ O R R O I DAS.

() qtte é,;têS. ql.l'lndo pequenos, Ii.'\ HOJE _ ás 20,15 hora.s

I
VARIZES E ULÇERAS

",ão ...·el'cladeir<l.s maSsas de car- racão

ne nas quais nã,o se distingue "UMA SESSÃO C �T FI
.DISPEPSIAS, PRIS_�O DE JVENTRE, COLlTES, J!..ME�

nem ol'elh;l><, nem olhos.

§
IE.. I' C_"t. 1"0' PAnA HOMENS!

...... '

II
BIA:"A, FISSURAS. COCEIRAS NO AJ."'{US

.,,,.aner·. pat"-.<;, nem boca, \.,' V ti . t 41;

i
COR 4(

.

•

.-:l li
' ..� çJiO, PULi\ft'íES. RI NR, BEXIGA, FIGADO

Ir'pü'(i"if'ESS ,_;.vl I �M.m�"o,.����� :������ p"lu 3§i
Dr. A. E!!!!!t'_d_a

� \,1 II 'h & S 1 I gues e recomend.ado< por tOGlOS os mádicog do mundo! s-
i .,. o ral tuebel' :. ti

Acomp, Cornplem"ntos Nacional e .Americano �.

�i
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C.\18 E DE J�l\lPREGADOS

,f, ... o. I:-i ,'1

$
E8PEOL\LIS'f'A El\I t\lHl'LIAÇõES DE FOTOS YE� , !� Irurglao Dentista If Ganp,é tf'rnpo e din_heiro eonf'iandt) Oi'; seul; S 1.fiOS - FQTO�RAFIAS - REVELAÇõES - 1I'u.; j � ...

t

I
servlços por nosso mterméclio :: lHES 1\-IAQUlN4S '�AO LA..DO DO CCRR '�

Rua l,j di' N(lVf�mbro, 642 -1.0 Andar _ Sala n () ;> ! Rua llJ de. Novembro. UI - 8Llm:ENaU • f �
-

A', ALA �

. \, ..ElO E '):'ELEGRAFO-

'I�$ �
(Edifício do Banco «INOO»)

<..

� �, j J'
NIEDA. RIO DRAN�O N, 8 '

'��r��'�
, 'I

�-�-- __...- -.._,. � fi&=tW' i
rm mm:_m;lIiiJJltltt ...� ��

Europa
primeiro
Da Itália

ca da General Electric. em Sy
raCuse, N. Y. C forneci,' ,) pC!:l
Int.ernationn.! General Elcct.rie

Company, à "RAI" (Iladio Há

!ia.), pOl' intermédio d11� '211"

di�í.J·illui,lol'PS naquele país, Com
fiH:gnia, Cenerale Elet( I'Onica.
A modernissima ín",talaçf�o in

Clue, entre os elell1entos pdnci
plis, um e�tú(ÚiJ ('fluipado com

trfs câmaras de televisão, com

pleta. aparf'lhagem para. progra

mação, equipamento de interco

municação em mi<'ro-ondas par:'!.
tron:'<miSfão de program:1S de te
levisão tI;;) e�túdio para o tra.ns

!J1i�f.or, e um tl'ansmís!'ot' de 5
ldlowa.Us do último tipo.

\
I

I

FRAQUES.-\ El'tl G"F.R ..'\I.

Cognac de Aka"irão

I Durante.a última guerra
enormemente a criação de cães

de, caça na Inglat.érr.a, devido a

inúmeras dificuldades, entre as

quais a mais séria foi a falta de

alimento. Muitos crtadores ttve-:

ram rua aestruir os seus canis,
e raças precícsas coma os "Sus

sex Spaniels", ficaram ameaça

das de extinçãó, Esta. situação,
entretanto, vem sendo lentamen�

te supera.da, O ano de l!HS viu

novamente a primeira, grànde
exposiçii,.o canino. de após guer-
1':1. E presentemente os famo

sos cães de raça britâ.nicos.-
radares de caçadores_-- C1'uz�rn

d.� n�vo �'\ mares, em todas as

I(_í!lre(}OeS�

, ,

Benéficos resultados proporcionados
NELSON. o grande atmtrante

í

ngtês, costumava dizer: ..Dev'o
todos os meus sucessos na vida

ao fato de haver sempre. €ffi to

das a:< ocasiões, chegado com 15

minutos de antecedência", A re

ceita é semples e o resultado

indisc.utivel. Portanto, não custa,

nada experimentor põr em práti
c L o hábito sensato que tão atl

miravelmente norteou a vil�.l. do

heroi de Trafalgar "

Chegue sempre qllúlze mi

'JI'lI.tOS rtnteg

Chegue um quarto de hora. an

tes "dele" (seu marido). PreCi
sará apressar-se um pouco, mas

chegará a tempo de, esperá-lo,
calmamente !'entada, folheando

uma revista. Isto é muito mais

,importn.,.·1:ie do que você .pGn�a

1para a boa harUloni;, do lar,

Um homem fiea sempre irritado

quando não encontra a esposa

Iem casa.

x x x

Ent.re no escritório f.TIl que tr;l

balha com 15 minutos d� ante

cedência: esse� poucos minutOs

suplementares' ,úmplificarão �L

sua vid1. Porá as suas coisa,'

em ordem, passarií. em revista o I

trabalho d:J, véspera, orga.nizará \:> do dia corrente 1l quandO s,,�
patrão chegaI' encontra-Ia-a,
pronta para dar início aos :;:eu:"

afazeres, o que contribuirá pa-

1'3. que êle a eleve em sua con-

sideração c lhe dê melhore5 opor

tunida.des.

ee�5ária� quan':".:) percorre
bancas elos fornecedores e veri

fica os nlelhore" preço!'.

tempo'parH. equilibrar as de!'<:r){�-

PARIS

(li'_' 'JI! edil'"rrll.
., fll!'OI!C''',

iH'f"8f1 o(J,,,,'iiio ,'n'elflm /) intll/FII
(_) f'n{fu' t' íl fita ;-"'�[/I'(J "·Olflp!.'T!U'l rI i:lfl�'1':"',,,,,:�'Ü() df.
rF ,fr. UP......-tGiJll�l .. lU}" ria .,..5nl·'!./

INFAMeiA

da
paOBLE�JàS. DA'

,,�
..,...../......J.:jl""....................r.r....o'"'..r..r�/..r..............r..O"'........r..r..........r..r..................J""..,.._,.....r........r�......�i medo
I A ClINICA DE OLHOS 1'1������:�,�;���u���1� NARIZ (� GARGA�"TA §I 1)0!'em experimentam uma grar:-

§ do Dr. Ilrminio Tavares § :a�PI�:n:U�r�::� ��o a��o��
§ § uma piscina. E' importante fazê-

§ mudou-sl' para a IrP,\ J;) Dl': NOVl�l\'fRRO, SS las perder o medo fazê-las pere-

� ] 1-�;) _. 1.0 andar N "der corretamente a. fim de que

i R , não fiquem com um verdadeit o

'-{ (l�dificio novo c instalações modernas) � I c�r.nplexo c',a. agua que ,muito dt-

, . ti flCl1mente desapa.recna.
- - - ...."'I.tIt."�.........r..r......../"J"'..r..,................J"..r............................._,.......�.......r_,..J"J""....eoo-�...o""�.., I

E' necessário fazer a criança
....encer a sensação desagradavel

_c_ _. I provocada pe10 contacto da água, ;

RS perR!ls e sua
-_

be-'e-z- -a- I ����d:n;:��t:U:Scr�!��= c:'�· !�\lmlllllmIllIlTlmJI!lllmiUlmIlH.,
N ir; ii jogos durante algum tempo, O := -' ::: '

<:lxet'cícío llrovoca lima certa rea- ;: A CG{!l,horfl(\aO n.",.ÜCl] ::::
- 1 aI' ,ret.;\'"" E.-

�;ão do organismo uma ligeira:: ar v ,108a S e, ,� ....... �� ::
transpiração qu'! isola a .pele. :: Oe que o paIS neCeS..,I-::
Alem disSO os jogos desviam a ;: ta para leva.r a bmn te�-=

:::: mo, e unI de seus maIS:::
I

§ im.p�rtant'es rnovhnen-ê
:::: tos e a guerra ao anal-::::
:: fabetismll. §
- -

Sexta-fmra 4 dg Novembro
i :::umlllhmHltIl!JlmIHIIHlIlllmh�

rCll!t8 está -hem ,�it"ad(f pn�
rUo aJ·te.� e,rp')8içõc,� ('07lce1'I'-", .! ------------..;.-..-..-"----.;_--'------�---;...;....;--.....,;......-

cinema, teah'o. d-i1:C1·SÕ{.'.�_. (!- ! I 'P�lavra"�1ni'::arfes, cnn,�orcio8, Li

tarr/.<3!
I" �

á jaL'ol'cciiW pai' Lua. Urüni.n, i
que 1'f'gem. alimenta-ção, Des-

!c:nllf'rln,8. invfl't,õ 's, )'cformas
a[J?'ol:eitamcnL d.n·" fnrt;a,. !/.;1 i !
tlo:ztHI"fn, medú,Ulu, f'!td.-ku·, I

'

progre,�sos eientífic08, lYrig:- I
nalidade 111l1no1'Ísmo sllrpí·e-!
."',1.Y agradavei". 0" ]\'(l,�d(/o;

hojr ,'l:fetlitativos. I·C,"f?',·udos.
só'ios, obterãi) elevação (� es

ta lj,ti<la.de,

rltEmçiio da criança e j::-:lpedem to-Ida e qualquer apreensão.
NunC3. se deve dar' à cria.nça

oportunidade 'de ter medo da a- .,
gua. Obrigá-la sob ameaças a' I

entrar na agua ou agarrá-la de

Isurpresa são métodos contra-in

dicados, A criança deve entrar

na agua voluntariamente. Se ela I
t

Inão fôr por livre e espontânea
vontade umas poucas palat'Tas de

encorajamento serão suficiente3

po.ra dar-lhe confiança.

As pernnf' finas, U� tOl�nOZf."'!

lo;.:; belll descnhndos. foram seln-·
cruze as pernas, ou enlão, se o

fi.l't' para descansar. nã.o per
maneça. muito tempo nessa po
sição, pois ela entrava a circu
lação e facilito o aparccimento
das varizes, Ao contrario: alon
gue suas pernas o mais possi-;

Hagn. S"'\\"a.ml

pre con!'ideradaH Como um ",i

no.1 de rR.ça, l',� distinção. Par,1.

afinar as extremidades das per

nas, é recomendado andar n:1.

l)Onta. dOR pés durantp �<'te 0<1

BRASIL DA BBC .

oito rninutos.

Quando .,,,ti,",'r ,.;enl:uÜa" não
vel.

.A marcha e a bicicleta são
ótimos exercicios para corrigir
e embelezar :t conformação <ias

'pernas. Mas, atenção! Não ab1!
se deste último, pois ao extre

mo, ' pode oCasionar resultados

dc.sfavoraveis, como o engrossa
mento dos joelhos, o que pode
ser observado nos ciclistas pro-

1:.ESfi:nVE SE"!:1 I�nc A n.

1')0

I RXPREf-mO \ ,,1' A J J\ f! A

! e Ylaje eom S·... f!i1:r:Hil�;1 dr
Elnmemm fi Joinvilt,

.A g- c n e: i :.1.:

--��-----
----_._- ._-_.......

FR.\QFFlSA EM GERAL

VINHO nRE·O�01'A nh

(SiI,·plr!J )

4de Novembro no passado!
.

André Nilo TADASCO !
_

A c·.,Jtn. d hoje l'ecol'dn-nos que: I
em 1701, na Colonia do Sa.cl's.mento, (> General Sebastião àa I

Veiga Cahral repeliu um as::;alto do� hespanhóis comandados por I
Bn�ht::1'1���C!�m��s�}Qs3e como Vice-rei do Estado do Br,"�<;il 0'1Marquês do Ltlvrádio;
--- em 1811, chegou a esta então Província, procedente do Sul.

I) Capitão d('. Granaé:eiros Joaquim Soare" Coimbra. por ter sidn linomea.do Comandante do P.egimento de Milícias dfL terra firme;
-- em 1835, deixou '0 governo desta provinda" Feliciano Nunes I

Pires. entreg:an(!'o-o ao seu substituto legal, o 5,0 Presidente, D. I
José J\furi,,-oo de Alhuquérque Cavalcanti., aflui chegado a 1.0 destc '

mês e ano:

HOHIZONTAIS

,

- em 18�;2, surgiu em Plol'in.nópolis, ,ün,�,t Desterro ,t} orgão f,,- !del'alistn, "O Estado";
.. - cm 1929, faleoeu o General de 'Brigada, do Exército Bra!'ilei- ,

roo Lujz Barbedo, nascido em 2 de. m.arç.o' de 1857; !
-- em 1938, na PraG'l ··GEmera! Osório", en. Florianiipoli",. r,,!e- I

ceu O 2,0 Tenente Mestre de Música, da Força Policia.! de",h, Es

Gl:':lCiJiano Gue��",s Pompêu.
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. .

Ag'uo'rll-ado
seleei-ona-do

OI' desem:penho do
elebedeano em J o i nvi 1
-_._-,----------_...---

rumarãII ê"ÍIIi111111111111 illllll ""IÍ IIi111111111111' II 111111111111" ii 11111111111111" 1111111 'f

O selecionado ele_cano i domingo último, não con.
-

'anas de�orc::�:�ea � VtiS. VAI VIAJAR? �
fará sua segunda apresen-' venceu de maneira alguma. Joinvile, afim de incentivar ::

FAÇA AN1;ES Ul\L.<\. 'VISITA ti =

tacão, domingo, em .Ioirrvi- O cotejo .

está sendo a- tch da L.B.D.. Con- = ue 1:1. S II B L A N C lUle, Após um prélio 110 qual guardado com vivo ínteres- fiam todos em uma melhor ::: H ;. ,

," .

. -

não mostrou suas verda- se pelo público esportivo apresentação por parte dos que tem á sua disposição um Carva.lho X.!, ro I EEta. é a "crdacle, o para que> I
O:�al:i "ste"" tt·,,;;am resultados

deiras possibilidades; rnao joinvilense: sequioso por co- locais, que tudo farão no grande e"variado sortimento de: -

Pobrr'za·t I tentar fl\g-l1' a (ia l)CHt'n<:OS para a solução dos

seus plaiers para a' vizinha nhecer 'o «seratch» local e sentido de um amplo tríun- �BLA.S PARA AX·U,O. : matéria de :�;��h�l p���'e�la q��� Pod<:'riu�'lOs DPontar falhas.

!,' Y"l�OS p,.ob1nn"",

cidade deset d ité dos r' E t
'.

1 1\L�AS DE COURO se víu domingo no' estádío da
cl\lg-el'll' me1l!Q!':11,;enw,.;. ou :11'- b, .'311quflllt.O iSS_o, Oswaldo d�

'lC .. , com O'. eseJo e por uma VI Orla seus o. . ncon rara-D no se ecro- _
-

'h' la: D'
.

t
quitetar' crrucn.i ao., r-esporisa- 11'<:' ('cital' Inaldizel1,Uo a sorte que

uma 1 h b'lit
-

'

t" t Dificil I d d L JD' "I'" .. '" DF" (JLE A .....O
� � UD,:a� a'. 01S conjun os oue . ,.' .

anlp a re _a 1 açao, represen an es. 1 1 meu- na O 'a .. '. um pengoso 1> ........, ......� , ,..........
l'nh''''l O bri

.

d
- veis pelo n0220 seleClOn: r io.

i
lhe n,:neJou de Jorrna Ião in-

. ,.

t
'

te
_. , ' .'" 1 P r o 1'1 ["al;al) en10ns °

'

que sua vitória, e, cremos nos" remos um

I antagonista,
em se sabendo - 'IUALAS DE .MAJlEffiA -_ trar lg à

. t'o t.
Mas para que ) azc-Io, se te- " d tn. 4ucem1n da sua extz-eío

• a o e !TI l�fe�F'ln I'. nu!,;
-

. . .

outro jogo tão monótono que contarão com os fatores = "AIJ1SI�8 FIN.\S � qUe pr(;VOCClr'lm muito bocgjo� mos II catL'z:t ,1c fille' rrramns I
no nosso �elc(lonado. O lance

'0"1 1 d I torci 1 f P.�."",TAL' De: co ..../R('" ==_- 'POI: l)',jrte t"'.o' ,na"har .elll_ t['[TO fno t Já tlV.é I
que rr-dundon no prímclro ten-

como· . �.('Senro a o no gra- r:a.rrtpo e OrCl{ a a avor. .1'� ,.. ."', • .�
, • n ttr'neroan o ..� ,�

_ == tenda FI. II I
nos a ljUSPO de 9-ue esta serra to p.n-a os joiriviflenses, cons-

nado de. }..Iameda Rio Bran- Ao que se anuncia, haverá I:: nor.."-AS J'i\RA F:ENIIORAS:: .•1 ou 1:1rmonia entre
", (1)or-:mida<)e de confirmar o titnÍlH'(' numa das U; tas Infe ,

"O.' �
../fal··,·' ambientados, OS I mOa.1IICaC..ões em ambas as ,-=- C' f " da., 1\'- "L"S »,\R.•

·.. "-JO,"'TR"T.• RIO�'
- .)5 varies Rei ores da nossa l'e- t I

;; J;Vl.', U _,
on. {'<'f:ull " _ ...."1 ."'-. ... ... ir ,., L'" '" == nosso cal' ,IJZ perante a opnnião 'j(-übd(.'s --- tribllto ,]ue todos

l'eprepntnGUo. e fJl.lt01I uma I

plaiers em, ac,..ão apresenta-] equipes. Favorito não há, =_ J� ARTIGOS DE COURO l�lYl (lER\T::.' le tudo Edl'l,j(l, H'''' "'1.d'l. n,11' ." jü�,a(i(lres de futehol pagam

!
_

. J ...,
_ vanguill'uR mals posrtiva para

_ ,>+ :1 d
.
-

R 15' d N b "145 t
foi do que pura ilusão, poi se ·"·a!ú",. � c 's o T)llh1ico co-

ra0 por CeI LO um CiéBempe- pUis nossos rapazes po e- =_ ..ii' ua e ovem 1'0, I ;1 urma dI' .1oi:'-:'illr. Ven�l'-
"

I / ,quilo qlH, chmdngo vimos }'p- r,'�llõce Osw<ldo, viu as suas

nho ·superior, pror0r;:�ionan- rão surpreender com uma a- ::. Blumena.u :;
:no;; porqlle <lt'3im o qU!Z a '1"":',v_'.ll' o qUe de melhor pos �;';p�endid; r ,lLlln�õc's �o Cllm-

do um espetáculo at.raente,' tuacão de vulto. Vamos es- i=:.IIIlIJIIIUIJIIIIIIlIIIIIIIIIIIl,IHIIIIIIlIIllUIIIIlIllIIIIII'II!IIIlIIllIllIIllIliIlIl·'·1 �orl .. , m: ; ('I;1 hipotc·'� nl!".lnl·, 'DltÜ o nOf\SO -:\ �odatl)ll.·. (-)1' Pl'Ollrt[O dê ·HI, p Jnesmo nos
.

.'! "
.

,

",preslôntmno:< um lllWbül mais
Ao que.se an"rLf'la cara-.perflr

- --- - -,.- --- _. - _- - -. - --- - .... - ,.- _- .. _- - � ,'isto,::o _. ··t
Po." adellS tia düca; esbn10S l"Ej}'!,,,''''03 (h semana pa!:'-

,

" v I'
.

• •

,
'

•
.

'
• '- 1.10 que os ViRl !'tnt�s. '

-

'-'- �__---.
r�1:10S hem inr�l'iol'e� fi nu- :e:ldn, Sabe pel'Te·itnmente que

"'Novo� 'cracks" devera-O lutar palmo' a palmo" f���S('��l��(,,;)��·:��,,:�q,�·:; :'�l !�(�'�� o ;1'q:l\e}.:�;�otin��;�J;�R,PO:
" '

-

, ,('Z8. lJem d(>;;;e<in�'ltl()s. i.!" (lU.' '-Ilji� I'L'j)l·I''''t·nla UTI1:l das gran-

.
U

_.

.
. "',qpjJo (11'(' no:- foi (];!(lo pr"- l',.\,(",;r.i',,'.� fh' Rrusaue.

com o li ico intuito de trazer o cétrD da vitória" ��:i�:�'�;;;\::�;:,�;n::j#�,�,w r::�:�l�:���f��,�:e,;�Ti��
,

-'t I
.

I"
,

-:rer lJlun1r_'TI 111L·n;:(�. \."1:11 (":11 ltafl'T prc-indica o
.

'�m J:meil'o p. vindou!'o enúen- i 'desse com f"".a d!' a glms e c" th' nbl1'inen'ie, consoantc> j;�. e:l'\'a.r as g-lo]'ias do iutebol! cünc(·ito (lu,; OS"taldll goza
tanl II paranaei1se. em disputa i mentos, guasi q11e" nos d"r:Obl1- di�·,,�mo�.'1 ';ma, bal'l;ga-Yenli:'. esiii h'm lOl,g'L do ni\"el real

dA ·t
.

D' 1 I f t a'l'nn'clo I l' II 110 ?eio (]c- todo:; nos,

do CdmD,eom:�0 Bra:"ilciro. ;, .a <1. Vl ona. :lxalH o dt" ado o a m' 1
c ,,�I ')" '-' . cOI'C,,)' J lIJ1H'-

I
B UJTJ(,:1.aU�'�l::CS. Eru,Vi\lensêB 1 F; \' ",nl':1 (lllrl':l... Te!.

Futehol. A]'ll'o�;ilna-se a s,-:;unda plll'- «eJubi'·nw·. que jaD1::Jis d�"erá
. - ,�sp .. rer'1')" p,"r: pl'oxil!l" tl"-t'

.

d t
{! Gêl'.p,u'ens:·s eíStã,-, (],; ouvidos' 'd' .' n10' Hlilis doi-- elF'3i0S aJlt�"

A prl'm�l'ra, l',a','tl'du, cnnfor""", f tida, e esper:Jnlos ,que efi a '"i"'j 11 o �'o- s cc o ta t1 ;I, {-si:! ,,:11 Joi!l\-jl]é:. '1':lh'('2 lO' ,. . ...•• ." ..

� ,. 'H r.� "L r c' Cil,,! e.' : Jn1 es , i:tc-ntos no j)l'OXin10 d....nlingo. '1 \';', i'l'·m.-· fi Joinvilln 1.fui

tivemos {nsejo de pres!'nciar, ;eila os n()s�()f'· ra11:: ps df'f�f'm· 'n]JraGIl � 'In-S(' como irmãos O" qn.:> o (J\vr,l' <) a{_ ':'lé, t"lv,'·z
'. .

. '" , ".

nado) de novo I'.,s apresentou: e p.enlH'm 111."11101' a sua incum- "0,"�'n" uac1:s dever."LÜ lutar p�ul
com o; sCUs 1',1<1i05 IigadoH pa- lU" "ejaJ�l intl'l)dm;leb" mO:lifi-1 t". f'�j,':). ))oc].õrü, sei· rp�01vida

(.mbora cont!'� gosto SOlno" 0.encia. chndo Flostrao: do 1�9SS( mo a I)ahna, com o único intui- rt3 a . R. C, 4, que irá re- :;a�õ 'f; iIl(:i::pc·n�:I-:",is. D11l111Fl1- I fl,lL' ,1,',1.: e. "l_.n(..
:' Ih.01: ��1t,('"rh,m=nto1'annnitil' €BSa p,ll'tida, fi es_ Iode I J .' p' 'n' lo 'Dm

forçados a dizer qUe não chc- ;'utehol aO publico .Toinvilcnse. ·0 d(' trazeI' o cetro da vitoria
cc '(' na vang'\I:: '(I,l. O tt'{'nico � I J ' " ,. •

" .,.
'

-

.

perflm c()!lfi:l.ntes a, ,'it6ri,'1 d()f! t F ";on'··nte� eh l'OSS� sl'lccao

gOll fi agradat' o ntuIlrroso pu- 'jl!O ('!'ti af,.'11ar<hnr\o com am;l- ':l-� 11OS?n entidade, porqu3.nto J srg o. elíz r"t·;lUJ'1. c em I
. ," . . ,. •

".'

blico que afluiu ao camno da 0dade essa peleja. Estamos 'misr ��' qUe fl'izemos. que não
SellS l'P.IH':'sentantps, que mais 'nnitll1l0 com fi CTi" eh Urra i 'l't'mos ag-Ol'fl 11m (:omprolm�-

. . ' uma YCZ enc;alanará o glorioso B
Co

!
"0 eh' hc.nl'fl IYll"! COD1 ° pu-

Alameda Rio Branco na tarde quase qUe convictos, qll� orlp.H- tr3i9.-'·('> anenas de- dl'fender o Y I I lt
.

"umenaucn:;c Dl':poJ't �.,;. ,1' \'"
. . ."

1·
de domingo último. Tanto pelo tados peh p"'"soa do 8111'. 1i'e_ bom nome de um dube, nem

,'. a e (O l ja; ". ter feito [IS ,�l1a." ol'spn"1f�ü:':' � bll<:o,.-1: Bhl�'C"'" '�: (l'�laZf'r

I"do tecnieo como p�lo b.do 'h- p�"P'Tl "sfor�ado c conlp·'- 'tão DOUr.O dr l'ln cid".d.:> TIl""
---,-- -- --- - ,

.

a lna lH1T1l'e:::sao del:-:ad::t do�

�
.

� :.:==_-_-..::-
__ o

mingo UliÍl1'lO, A '('1e. pOi".
disciplina'r. o J'o"'o de dominO'o tente \fenico. o,; nossos 1':)1)1'- sim dr:- todo o Vale no H'I iaí

ti I-não satisfez ao �ue esta.vn' s�n zes trarão para Bhuuenau ma·s lue atf ng'ora tem snbido cnn-

na Ise de u
·

'd i
do esperado, porquanto r-stive- essa vitó:-ia. q�te .ü;rá .r�al va- __ '-o

• • ma Jo rna a'
F('-rida<;. �spillh:l.s. l\tn.nnhl'llt •.

I'nm rm lut1. os melhores pia- 'o,: l' S"l'�"i\p "1!O'�lflf:<ltlv:l. nara I { Y' Rlum(':n::su .. Jont'\!IJe
_I. t."l{,f'T'[lS I' J!"lIDlat!smo

'r d 'c V 1
-

t n' todo O Vale do Itajaí. embora "tag-ells ra-p,Ja;; e seguras 80 I

,.e.s1_ ° T1')bs"o nIe•
e ndllo .11" '_r"te-"'� apell'1S .>, ]irenarrU- I EXPRE:-;80 ITA.TARA I r'I-"'I"r ne lZI! g IEe.·ra

,,:.mI"?
-s c u e qua. quer e no;,- vo� p��a a fOrJUa�ãO dO' ('scrn- I Rua 15 de Nov .. :16(' � Te1. 1455 I POR AURE'LIO

t:. Ii JI "li II

sa 19n.
> Pos;th':;��lCnt" ele n"nl'l ' . .

Grande �}('purath'o do Sangue
____________ ---,-- ---- ---

.

' • �'. tJ.U" I do onze Yuntnnte. CO!"fll qUe se

.. ...",._,#O_ .... � ..._I' maHeIra fl 'Yl'.u!ou o ehn '1-!· ..

'

�/........o""........"...,.,J".A:í--_--....---------......._.. ,__... .,, : " "'. .,qll. ,., IlIftlflca �lll ')arti> pms sua d{'- _. -. _._- ,-,---�-

>(_ i. ltllllO õOJ'llng-o tant< t·· /
" ,. .

1 C Ij
" � como disci 'i

'

.'
)

;( • n

'I
t('SI1 e formnda a basl' do sex- ampeona o·

,. D
<

Z·
" j' 1

p nanlJentf'. llJ.O se. lo r!eff'nS1YO do Caxias e �'\l'l.

� r. Immermann
2(' a findo na Parte fin:Jnc?irn, I�'-I \'aN!1.tarUa cont"-l c ; ...

'
C ,\ P.. I O C A

['j !; o (,Oll"Vlul fI' oh -' om a m;L:)da
] V <)

� � 'J
. " um [.'.0 amenta- i u,")s atacant�s do .\men('a. Um

,o ::1.'0'<'0 • ' •.••••

:
• •• -

§ !\ ,P.. (·m s" sab''1do que· esti"c.- 'Nll at -."' 11 I �. n Fhll111llemie, BotrJlo�o· 7
l' J' I t···

'

t
" p, r 11(,: Ia rne 10r pn1'a

.

� _ �
3m fm li ;I! dOIS selecionarlos I aquel COL'O ' t,

:;. o Flamengo 9

� Clrurg.-ao .. 1Jent.·C1t� � le qltcm r:nuito f:(' esp�nn·a. '1 D'ná·_elo me} , q�led é'\(.' n em-
Lo Olaria ' 13

(\
;III

l\ .... -0 I' I
,I .als aln fi. as. eons-

I EXA M E S D E R A I O X
� -� .. o CI��;;���ln �l;��e�á[�pe:����= I t.lPQ_tes fnlhas (�O [,l"bit.:o .To:,;é �:� ���i:;c� , �i
r tra"a eh dI' l llando li n.O�;23 seJ.�çao, l1ao I'

- .

lI'
" , f'g[ll1. I) a

pmpo.�::7'!"
.

--; o ]\Ta.: lP'pil'a '., , .. :!1

li
_

. . , "[len"'" lyin� "o'i'''' "��iT')nl'lnn',,, .I<JP-'°tll. dI" () ce,'to n,'n1 50 pOl' 3,0 Bonsllcf'.''''.O , 21

S " � pelos J'oo'ld' .. d·'.'d ,�"
C2n o o que podc. Irma vez

I\l!
B N

\ -, ".
. to' as ln n 1 un,,,, (1;0

I
. . . !l.os. Cristm-i'io .

' ... , 23

� LlJl\n� AU _ RUA 15 DE NOVEMBRO,595 Ir '.�l.ms pl,'1v.,21's. que e;.;t.;"_"n.f'-,'--I (I>fJf'tlLIll(]', .]-0;' -

C t
i- b . 1 J

10.0 ,m.o ..10 nio '27
, . T.elefone ] 1 -l () � I

/.. () nh<'f'rv",rln.. fni """,-, " .:;l� 1'o:,.oJ: Co.' que eTIl �!ll- A PROXIJ\fA ROD"\DA

� li apreciar um melhor ('ntencti-
v, I. d�;nm"é) pro�l]no. �',\I.(; Bangíl:-: Botnfogo - Obria

�"�_,.......J"'.,t!Y"..r_'_..r.:Y"'..............".........._,........P,...........6I"'_,.J"__,...".....-!"",,,.....................-�""............- ....� ��...,tn ("'1 rr. A.., ('0!nponentes' ,rl�nt,..o ,,,, �".<i;; T'('f" ,"- •

D,)Q"l"I"
X Fll1min('nse _. C, do nio x:

. (IRdes, daJ '',o aos .lolnyf1(6n� "'s'
----- -._ S. CI,istO\'i'ío -- l<'"clllr2ira , ...

I
uma impref!sii_o mais fa\'ora
"'pJ. J),fieilnult1t .. tel'elnnq ('0'1-

F1nn1cngo - _\rrlc:rie�l. x "T�..:\..S"

t 1:l
SO DA G.\]\[.\ .

1'a. i'i,o p::'::H" inf;:!iciebc1" ._ .. '

r-np"O [I (](' OSVf\ Ido, (Iue ('ontri
huiu para IJ '!Iul'cflçflo dos go
�ls contra o :P'('o cl" I'.[,.'\so :OC'l'<;I

OUVIDOS, NARIS
G.t�.RGA..�TA

DO

],fedicina da

.. do Brasil

IJONSULT .!iS:

HORA:RIO:
DàB 10 às 12 horas.

Das 14 às 18 noras.
CONSULTORIO: - Rua .15 Filho)(Procopio

E�""cá marcado para o proxi
mo domingo, "-lU Joinvile, o l'e

'gundo encr,ntro entre a seleção

ê Ajudar�a Ca.mpanha deê da ",L';:',D. e L.�T,:D" dando

::.: Ji_;uucacao de Adultos c.:

I
pr�_se",ul.il1ento _

au>iUu. ao tor

ª cooperàr pa.ra O !;lro- ª _

;. ,o das �drç?:::;. pa-ra ��. :_:'5-
= �I'f',§,�0 do Brasil E ,'olha (:os cracJ..,_ qu� fom.c.l.ao

jmU!��!llIIlUllIlllmIlUlmlllllflu' ,') ,:declOnado catal'lnsnse, que

f$lá -

-

readquirindo
-

oseu
prestígio ··0 -Arsenal
Campeonato de futebol da Inglaterra .Se dizemos isto, não querc-

. LONDRES, -- Com o '\"101-

j tecnicos ingleses nesse mos atribuir a. culpa aos m:�n-

Yerhn111pton e o Manchester quer dizer alguma ('oisa' >cr{':3 do nos:w <,(\1 ·'".i01l3do ·!l.em

lJnited faZ3'lldo malch nulo, 'O. resultado do encontro llio pouco prr-tendemos demne

frente ao Chels('u e ao Ports- l<'ranchest�r Uni.d x Ports:rnouth r·cc-::r. a pesso!l dr) Snr. F"liY'

mouth. rê'spGct,i\·n.ment.e. e, com foi 11m empate como deixamos Praull, c mnito atê pelo con

o Arsenal,c o Liverpool vencen dilo no inicio desta! cronka li- trário. pai!" S. �. fpz o aue rr?

do os sS-us jogos, som(:nt", Ü'{'f' geira.
.

rl�laé'''' consid,�-:'I,'10 imnossiv('], o

pon�os de �ifel:ença Se�[I,!"3m a' I Os :ventos agora edão sopr<J,n di> fOrJU"r l''l'Yl'1

qua,-tro prun-Clra e<:Ful';os ela 'do a filvol' do Arsenal. que '\.Dena,; doi!', l.1"(,jnn'1. Ent'ret1.n·o

PrÍJnc-Íra Divi�ão. OH s-;jfun: I' Vi"ra fazendo uma investida pc_ to. f"� '1 p"'''''''''' niln che",.,·, ,

"--Volveha.lnp-ioit ('mn 22 pont.o;; rigasa, pois j;j; é (l t{'recira co-
'",.,;'; r,;'ir, j_r.. -�; "i '1 f!111nrt. ".,jf''1-

I�iverpool eo.m .21, J'."faÍwhcstel' 'o�Hdo nrl tflb�la.. dl'poís de ",,-
...o,.·,t,'!l. F. C'. D fi" .... ll'tiFIO"

Unit('d, c.onl 19 e Ars('ual. t.aro guidos.e ô€'scoTlcerta,ntes Ira.. ':: 1>w'n<jrntivoR <]c""1'1 f'in(l,-.rn.''''''

hem com Hl. ca.ssos no inicio da temporada I''''
t.,rd" n"�� " fo...,....,"'··:-" r1.,

O pontefro" Hem c.OTltar ainrla Or '�,r::rn, () Arsen(11 d"rrotOll o l'ioGsa sf)}eçào. O tempo fo�
desta 'Yt'Z com o conc.uI'S" ,jr." Ne,v,:�gUr_ em SI.. James Park vE:rdadt"irament, curto, e não

SéUS dois interl1adonati.s \Vil]i- p�)r;) X O, peralntr 11m"t mul- fosse a colaboração. dos club�"
�ms c \Vrig-hl, qUi) rõ,o pllclc'- tidão' de CerCa d� 60.000 pes- filiados fi no""'!, enhd�lde m9Xl

rum jogar não cons::guiu derro SO�S. Arsim o Arsenal. depois' mn. e a,os esforços dos mento-

. LiYe-rp001 x Fulhar p. tomara TI
.

de ter pcrd'do qUfl.tro dos cinco "cs do nossO futebol te:"ia!n0;;;

dramaticc. pnl'a O 1'idllverhflmp- pl'jm�iros joe:os que, rlisputou I sofl'ido um du.,.o re\'ez no I"il- 1

ton pois ycnda' o Chal'lesca por nestn temporad[l, não foi ....cc.
"

contro de domingo. porquanto. !
2 x O quando faltavam ap('na� cido mais nelllnllna, vez. _ (·mbora n fHõjr'ção .ln Jüin'vill€:

!,oito mimltos p::-,"a o t��'mino
do jogo. E nessés trag-len:: oito "'?r..r...-.:r��A'"...e;:rJ"�..r��_.:rA"".rJ"'J"_"�;
�����tQ:: P:hj;��lS"fl logrou em- i V e n d em";' s e i
� Por "lln vez. o IA\'rrpol Nll1- $

.

i
i inua a manl e1', (l Utulo de i11-"

'

$
'I.'Ícto até ajP;om. A sUa vitoria' $ .

TERREN.OS E CH.40� DE CASA, (,i�l divérsos ;#

:.:10br'� o Fn!han foi elm", e co1,- : . pontos da Rua Amazonas e Rua· Pr01-1:resso, t,u,do ir-eg11fda pelO rS('01"3' mir;�mo de � b' d G
<

1 x O. ;
no an'j'o o arem;.

$ UMA CASA. de' -material; tamanho 8xll. eom

i. inglcs3. e�"istiram ao enconb'o i um grande por'ã.o ? todas RS instalações.p_aru res-
.

I.ivel'pol x Fnlh:nu Co, t.nmar:Ó\'YI I ., . iam'ante e qnalquer outro ramo .de n('goelO. Tudo Ias �1l[:� notils para tutu.ras u- t isto a PREÇOS Dl'.: OCASL�O. 1

]1rec!a"�l1):S, �,,;mn:'::.'n1 a:n\,(;?o'nt<Ct�:na�lo� I ! 0.5 interessados queiram dirigir�s{_l, ao Sr. Chris- í tqu� !' r.� •.•. 1.<. � .c� • • t

f
.

16' I $
ml;ti'rinl a ?ltur" do futurá se-' tiano �heiss, .Rua Amazonas 'areIa, ou pí" o Tr-Ie- $
ledo!'1..ado da Inglr;-erra. Em I fone Nr. 1165. 't
iodo á caso. ii. pl'CSe:ilça dos lJUUimlllmnnnHllmmllllUmmlllHlmUllliUlIIUmmllJlllilllHIIUlII'

f�
Venceu o Vasco
QuI t i m a b a tal h 01

.

.' .

.

I

RIO, -. +.0 r;Q(�as e os presidentes das! decl?"ou: ,iSoub-s:mo� que federações dos' dois' centros ·'.Perdemos as duas primeiras
Confed1;lraçã.o par;i c1kutir uma formula. ea- I batalhas a de JUVEnis e aspi-

paz' de. �te�de: aOS :pri�:!ipais 11'nnt�5, �a� v:ncentos .�' .

Ulti-j
mteres::.es de tudos. . ma, a j1rmclpaL. Em sc"Ulda o

RIO, �-- 1.0 - (Me-rid.) ,- . tecnico vascaino éx<��tou a C011-,

Falando sobre os resultados dutâ do Flu=inemle ter ele si

dos tres choques de domingo' do um ádversllrjo duri!'Osimo. (JlV'

ultinl<)� o tecnico' Flavio Cos_ta, ameaçou sempre fi. invencibili-
dade cruzmaltina',

'

RIO, - 1.0 - (Merid.) �

Os circulas trieolor€s não es

·condem seu proftUldo desagra
do pelf! arbiil'agem do ingles
!'.-fr. Dunda'l. C0'1",;1,ern�iln.",
multo prejudicial ao Flumil1('n�
s';. príllc.ipalrnimte no deta1h"
elo primeiro tl"n.to. quando!l
bol(1. havia saldo p!ttes de s'er
centrada para eom;;;rter-se em

!roa] A converte-se' qu'c :Mr Dun
das cheg-ou a mandar a ('übron.-

.

m, do tiro d_p méta, voltando
porrm, inJustificadamen(:.e, em

SUa decisão, para. consignar o

"nal.. Todavia. sOl'h;:.mos que
não será. fr·i1.o qU'llnlJ�r protes
to. n nrniÍrlente do F'lurnínen."lf.
sr. Fábjo Carneiro

.

de �,;'endon.
�:1, c]aseiíico" o jni? <1", '<'de:Jas
ll'r,c:n, e fA,tídieo:',.

S, PAULO - 1.0 (]\H·íd. I -IEnquanto o í'l. Paulo, com oua-'
tl"O nom,os de vant.n.g-pin sobre> I

o PalJ'l1eir;:l� tr;tn praticamr-nt.:>
lmrantido, bí-r.n.mp. O C()rt. '·es
tá. ir.malm,mte em cxcepciona.1
nosição entre os !l;J'l)i:rnnte!'., lloii'
l,wa cinco pontos de va.ntnw
g-enl sobre o s(.'g-wíio colol1aJ{)
que é tambL'm o Palmeiras.

'flllmH!llllmllllflmmmlmIItIHUmrnmllmíimmmlllllmtlllrnlllnn�

I Hospede-se
, ..

'�'I
: ri OT' E U t
tw O R G E si
I --

PROPRIETARIO, IJIDWANN!IENJID .•
't

' ., "'�:;,,,,
- t

�. Prel'.ofi módicos Atende-se a qualquer hon t
�

t
,t IDgiene absoluta .-

•
• CmiÍnha de primeira Ol'd(';m I
I, ITOUPAVA SECA� nLmlENAU i
1 . RUA SÃO PAULO. 278-80 f
UiUiíUílllilUmU!lillillllliliiUlilunIIUmllili.HUWmmIUIJ".l!UUlHmr

Compro isso de honra
Uma vitória inexpressiva
·Infe�icidade ..

•
..

o eXJ.:!{:n:. e a. C'�rr:.1V;}gâL1Cl� Cl)n tltuit'JIl) ':. .. notaI

pred, )Dtinantcs J3 l\loJa no':> fifls (..;1 O;;_�'ç1Ikl d,,·'/()i'[(..

O lllodêlo "Rc�heo .1 Panit'_rs" � lfj,l n tlll 1:-:7,
foi () tJllt' rneJ:lor l'''pn!s'-,nwtl at "de gOSt'-' Nde
.a 'is.,ii b.,Llo"\ 0$ g;:·.Jl1de;;; de·cote..; e .1 "cintur.l de

Vf:SpúH ",uingiran. os !ilniH�(j tTlQ.xl fiOS. :\ comric"i'.:l
:u·tnilç50 de j�mco e DJrl>..rJIl s que manrinh··
de7.en.l� de n\l"lrOS de tecidos é rendas I1l'" )rSl"';t

poucos qLJjll)�. e I) corpete de III lor'11.l c.:Jnlpri
fllj� o bust(} t: t.i'ti;:uh:nra J re}.plr .11:]1) 'lt1e �

mulber s':-' por v.lid ..dc fi suponH';!

Nem 5'" dJ.s moJAs incômodas líben:OlHe "

mu;he:- de hoje, mas também de certos mnles

a.gor� i'erf�itamente evitáveis graças ao u�o diário
do Gysobl qtlC, pelo seu grande poder antíss�pticG,
u2egur<i perfeita higiene Jntima da mulher.

um prod., to do
taLonnório Licor de t :lICilll Xavirf S. A.

ColoC1.ç[to dos cOIlC'.orrentes
:lO \iL\llo m:\ximo do Camp('o�
!lato P:;ii! ii.:-;�;l de· I·"il tehül Pro
ÚS;;iOll:1! de 1 (1'1!]:

P. r,';-ÜidV".

1 . () São Paulo ., .. ,.... 6
:l.O P:tllliPlr,l'� .. _ .•.. , .. ]0
:�, (J P. de D�spol'to.-; .,. 12
'i n ;'-',ntm , .. , .. , 13

:', ;'lthm: .. , 16
:'. o T�I:l"'nr ..t' •...... � 16
6.0 P. 8·lId.ish , 17
'( . II .,"' l'.r(l"�.'r:)bl'o j 9
x.(t .11"'r·nt'lo..--: ... ,.' .• '_. 20
q n .T;!h"rp\�l·a ".""""
1(1 r-"r�''\''�-' J ,', ...•.•.•• 97

Campeonato
PAeLISTA

Discíplinn. e.i� o qn(' p�tjq�·_l
·, .. ·.·,·.l,-,f-. fl(\l'-:'�''')(I, l�ln {> r'Po"
ciso (j11P Se friz�. ççrar;ns as :Üi

e

o

.
ir..-' "' i" <.! (tI .·1 !.';l"ls .1

i"�fH:,,·�·l''''''''I(L-, ..h.\ ,Tv

·'mr·ric\Do .• r]lIr ainda llmH \'0Z

'VlfI'<"C' r.,,�, 1"lf-j3!1 ,�,:.: (1 ... �'il;-, "',1")'1_

1'_."" 1 .,,� T -. C''l�'r <'l
•

t ..o (I �,'hii"n,

11r,:c:. fcv.. ••· ..... 11''''-

1("';'1 sHií]o dn
110 ternlinfa'('�n

os 90 minllto�.
E a rerV., S::11 hn��f"" I r>�.q.�'_

'"""; ..... 1 n (> 1"'" fh\l (1-. to(l'l ,'") I'llil l""Il?:eil'O� [1:'1 CC:J (lados. E' eli·
25

.

." .. ', ..... 27

-'� _... - - ........................ -- -- ----- .__ _.__. --.- -- - - -

e

I,DlNHEIRO
ADQFllUNDO UAL\ BICICI..ETA

EM PRESTAÇõES NA FIR1l'lA)

III
\(l\
I �i} CtffiITffiA � .JOINVfI_E - BLlil\-IENAU

I
;�-;:,.., :::-=.....���������:.���:;a;
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AS �ALTOS E PILHÁ.GENS N·A COLOMBIA
-�

Croniu de Barreto Pillto
i llcerca, d�

<

414 p�ssoas mortas lbesvendado O misterio' dI29 DOU T U B R O í ..!as ultimas. CIOCO semanas
I .

.•• .•...

.

• •.
.I Jillmenlil dia a ata o estado de coafbsào Ir a d I a IIs ta desaparec I do�,é������:�:����-��:,��:'�r;t; '�': B(;<__;UI'i,:,3 lU?) - o jornal «El Tiempos diz que I Morreu no" Uruguai'" com 11m nOlri1e suposta .',

fazer a Censura de.:'l·o de casa. J choque entre os "éadetes e a polícia no porto de Santa
--

," ,

u-......
tendo como supremo magistra- .uaria foi devido terem as autoridades preso um grupo' S. PAULO, {M:eridiOna�) .--' Ido o ilustre poeta, o honrado Há t dI'" d R be ro '

:Melo Barr-eto Filho, um ,jo� 'de cadetes. Os companheiros destes armaram-se então e empos, o e ega o .1 1.
c. >

• -

lib d tid N'00' f
da Cruz, titular da DelegacIamaiores querernístas que conha- s.tacar am a prIsao bertando os e lOS. ao nauve e- de Vigilancia e Capturas, rece-

cí até 29-10·1945. Seria fccha'- ridos. beu uma queixa 'de parentes do
DEPOIS DE GETULIO, NÃO da, não sei se por tmprópríeda- BOGOTA', 3 (UP) _ O importante porto de Carta- radialista Teodoro Mayer, quoSE EMITIU J.IAIS... de para menores até 36 anos, . ,

1
.

"

1 il <l" encontr va desaparecído dozena contmua pratíeámente sob ei mareiat. com fuz el-'� a .<' ,

c,
•

�Ontem, uma figura ilustre, ou Se por excesso de falta de _.
. seu lar desde agosto de HHü.

do corpo díplomattco, mostrou- corag-em, para l'.ão desgostar D' ,':)S navais pesadamente armados patrulhando as ruas e Seus parentes vartas vezes
me um retalho de um quadro do Alto! guardando os pontos estratégicos. O jornal «El 'I'iempo,estattstíco rtgorosamenta ,.

t d S t M
.

160 Iil� t
.

,

-_.�--.�- cuz que no por o e an a aria, qt orne r03 mais

�alho:ram' OScerto - cujos dados passo a
'

transcrever. Enco ntradO
para O nordeste, os cadetes do navio escola Almirante

Volum,. do 1'n."'-,} mMd'l, l:"adilha estão empenhados em luta com a polícia; mas
1945 - crs 16.210.000.000,00 :1<10 dá pormenores.

'

mete0 r 01 o g is tas(indice 3381.
MORTO o JflJ_,\[GENHEIRO BOGOTA',3 (UP) - Soube-se hoje que nos primei- O FURACAO ANDOU MAIS1949 - Cr$ 22.560.000.00,00 tré di d tev mai d(índícs 4_'{Ü). ,'OS res ias a semana corren e, mais e cem pessoas EAPIDO QUE OS SEUS

Jndlce do custo Ó" vida
GRAY SUTHERLAl.'\fD

morreram na Colombia em consequencia de atos de Via-I CALCtiLOS
1941:., o 228.5 S. PAULO, 5 (Mertd . ) Iêncía, Isto indica que a tensão política está aumentando, MA...l'.ITLA. 6 (UPl - O go,
1fl19 "58 O Foi encontrado morto, no ter- '

•

fOI'
.

bri lt<" .........." , agravada ainda pelo fato, de tirarem partido da situação I
verno 1 lpmo. a nu mquer� o

raço do sétimo andar do Hotei
d 1 d

. .. _ contra o serviço rneteorologtco
A Censura. de Diversões s6 Excelsior, o engenheiro norte- :JS gru�os e ce era os que infestam o interior do paIS, na Cidade de Cebu. Este é a

tem tido o Objetivo de proteg-er americano Robert Gray Sut.her- )s qUaIS aumentaram consideravelmente seus assaltos e � cusado de ter anunciado quo o
o Teatro Nacional. Os artís- Iand, hospe�ad�o num aparta' .ilhagens nas pequenas aldeias desprotegidas, em virtu I ruracão atingiria Cebu doz'e
tas Dercy e Oscartto, a mais m�nt? ,do 1ilgé�m1.o andar. J\, Ie do estado de confusão que reina em toda a part horas mais tarde do que rf'al-

prmcrpio acreditou-se que s· . �,
A

� . l.e. I t '.' , d 1popular dupla do teatro ligci·
.. , AnunclOu-se ontem que durante o mes de outubro foram

I
m€n e aco.".e.ceu, e moca que

ro, continuam suspensos, por. t,r�tasse. de. SU1C.I�lO, mas � po- I rt . A ,
,

•

.u populü:;áo não eslava prepa
qUe fizeram Blogios ao grande Ilcla abriU mquerlto, SllspeItan-1

mo as por atos de V101encla, na Colombla, nada menos rada para cnfrentar a torl'nen-
,""ve"no alle V>mos (!). dI) de um crime. de 474 pessoas.,

,

ta.

:�;:;;�i'���:;�:. ��;��� ���l�;:�,;;;��:'io���� E' X L T' D O O O' DOME' DO BRIGADEIROluna casa de madeira ti. rlla J�- f "O Femx. ':- Censura achou I 11
,sé Boiteux. mot'!'endo, carboIll- [0,,1,. de maiS .. ,

'

����. °c���e�i�;:�h�:�;� �oi��;� �1'���:;���e�ta���'L.s�t��e��:� .•: ,E GOMES O C'ONGRES,50 NDGIONJlLde, filho d(> FelIx Rodng-ucs qu� "� Gunrda da Alr�n_doê.E;?�" .�>J •
"

1 ,�. 1:(.,·' ... A::�,\� 1'1 iJ�1 C:"t'; ,1':1S· frH levada á cena. na. Dla.12 CiE

'����I�'I�:�, A CAMPA- I
��'�l� �)���rl:O�:l�,�\�,�SlmLlm{!n Debates POIIStl·COSf ��sinl. pplo P!l nlI:1h.) f:íTI a�1í:-

NHA AGRARl.;\ E' A ".'mllR trilh'lll(lo. 1)1',''1''. :'·,0
(t n:. TILYI' P"

I RIO, 3 (:Mcrid. l .-. No inl- , f'1"-,,:-'10 o �.1�snl') o �,'�. Od','lcll:TUA ,Aftll.:\.N_'_L� ..-..-' Gllaraní.', 8('dL lwoihitlo lle :,rr "' - ,,.
,

r�A RESOLVl''::U '.rODOS
-

rc,nresel"t'nrlo. c�o da i1essão c'.l '--:�:Im:; ..a tr-i- I Soares.
"

P N O motivo. entret,nnto. (. faeil tmnou o fl'. A'lrelhv1'J Leito'.: O ,ir. Jl}�;é Ccmclido Ft,rc:lzOS PROBLl<jl\-IAS E -

(1., "" ('�'nJkar: ;; 0,1" fi Ce�!?l1' que S' ocupou da P'l.,;:::agem do; prumm('jou <) principal' dis(:l!l'_
DENT_E�S! 1'a já está SllpC'r}ctn 'la eie ··c'.:'xo 85. o ani"et'sário da mort" dI} I 30 do expe1i:ent(;. i'Obl'(' H ('<In

�------ ---- I feminino ", no sen Cj\l::-.Ül·t)' d: grande poéta Go!"�;ah-es D:'l�:,

I
Lhd8t,llra. do Brigadeiro �claar·

�. •__-, ;"_' �
.U(1 (..ünl'-so A D!'t'text,) c]-, ,-(•..�. --�--, ClanB.l· C;Jntl';1'a perseg�ll�fw

O·pe r ad o' 11O' c 'e'rebr () rl7�����sm:r��:nh����:nIl�" n:�- �

-

,

'

��,g::lr:��:O:��·/�f ;,��l\�:;t��:�:���=

P a r de 1111xa r de, Ia'l s 1_'1111ca r'
de> Ferraz. quarolo foi nnal'tea.,

, do D€lo sr, Lino l\faehrul.l, o

qual allunciou que havia �ldo
irfnl'ma.do que o fí.oví'rnador

T f d
'}t"vio l\:lanf;'lhei!'r,. r·ltOt'\·"ir

JUnta r'�n' � orm'll D em bido Ul'1 l:onlicio d,,;; fo"Llld'-":lle'i DC\'ido )'(>n,Jurns em diV(�IS::J.!' S O n 'd
"., -r lt f t

'.'�.uili II "" II' ,(I
n,'{ B"h','l, p"ó-P,rí�",.iI"I'r,). r

. PAUL,,, (Men. J ue cruzeiros). uma a'a on e ! ulÍlia dos .;Reis,do Cobre;.>; fa.

devera
r

s'-er r'eeducado
.�, ,,0_ nOIli'P"U�''';as (, (1 <:r, ,To�,5 Em sua convenção, o PR re-

'

c'c'esif_<;;Uca.,' disse nnte-ôntem leceu,ôntem à noite nesta lOCá-"- �T·. ,r,."",; C-·ndicl'1 Ff"'''''': (li':, ...."nr'!ido Fn:-raz concl't!'l "":3.1. 1 1 1
'

" so veu apoi:u' fi candidatura que a_ Los membrÇlS do C ér.o re- lidadp., 'aos 88 anos de idade. "ignorar a base da inf0l'1111H:iIo, ·�".-1<J" ",,-,1'1 do' ,Dl'lgadl'iro -

b t hc'' dO do sr. Prn;teil Mala no govr'rno cusarao rece er es es c ,eques, Solomon' Gug�enhein éra o 'úI- '

Ch rth 1 .,..
rnfl'! :;, I.an+ou (Ilh.' cnllf.i�":a no -Edu"',�""0.Tl Gomes. 1. b' lé t nh

. ��,fIA'.' "11 (U,IJ.! -- Cha.dt:, ; ,tendencias crimillOGas. ar..__, ar es Ja reconrou o
• paulista, em.Jora o UlXO c 1'0 e a Sl- timo 'dos setn: filhos' deJ.'� " e"ll'.it"it.o democrr.lko rll) S". ORDEM DO DLA. L

Hi'n'Kli,\r, (lc _.--,;; "110S ll.e l'l'la- l .. ,�' e' faI�,�l·fl·"ado.l· de che- conhecim':;llto, IJortando-se ')['
o

'[ b' I L • NO\TA IORQUE, 3 (UPi - do avisado de qUe pode aceitá-, Gug-g-enhein.'-' /v � � ��., \._ '-
"- P�"';.o .I" ange f·F':t.. r�rCrVel() O dêp��ltado CUIUP9S r/ergaI Onze lideres comunistas nortc- los�,;'

..... ._.

de, foi subnlctido a uma ques. A operação foi reali- exatamente como uma cri- então o p(',�sellist!l flllmiÍ1:!lls'e. r('clmnoH () andamento do pro- americanos,' 'co�denados recell- \ POR'_[' \Yashington, Nova,
operação no ct':I'E:bl'o, a fim zada a. pedido do .pa.ciente, e ança. _Agora, 0,8 psicologos - - - -- - -

0 :__-__:..........._. temente pot um prazo de três í Iorque, 5 (UP) - Soiomon
de serem eliminadas ii;:; SHas Icom o con�e�tlmenl� d? devemo reeduca-lo. Getui,·o ferVia reaf',rmado seu 'apoio

a cir��o anos de prisão, foram Guggeli:leim, ml1lti-milionario e

� �
.

,._ I Conselho JudicIal de ]fIlarm.
I I postos em liherdade sob fianca

.

último varão da conhecida fa-

V I
: A intervenção que foi das IN-It ' R '.,. ' depositada pelo Congresso dos

II

ti.... I on USSI «(onclusão t.f. Primeira Pá:;: I mira a firmesa ,lo pr. Nc"leu Direitos Cívicos (organização
---�_

I O e n a i
maIS delIcadas, durou duas. . Afinal, depois de muita insis- Ramos, a quem considen. um dominnda pelo:; cOffimlÍstas), a F O ," n OI horas e meia. Os clrurgiãos ,Completamente reflLabeleciL!::l, teneia, o jornalista aC:lbou sa.- homem "amigo dos amigos e imporl:ücia dt' 260 mil dóla_

INCENDIO EIU CHICAHO perfuraram-lhe o cl'ani-o em vólta a. dirigir a págin:l. esportiva bendo qUe () ex-chanc�ler co- cumpridor da pa.lavTa.". Relata !:.. FELTZ A BADERNA
1 dois lugares c separaram o

dêste jornal, o nó"s;) companhei- mentára que "em rabo de on- ainda que o ex-presidpnié éu OSLO, 3 (UP) - Parece ter
CHICAGO, .5 (m�) �Vio-;" I'O de trahalho, Nllton Ftussí. "2 só se deve mexer com vára República considera q�� o chegado ao fim o expurgo <l.Ti-

lento incêndio' irromp,�u hoje: lobulo pre-fr�ntul do resto Após um prríodo de au"ência comprida'. ,maiôr p:u'lamt'ntar bra",ileiro tais ta , no Partido Com1lnista
nmn E'dificio de aparlaIlll'ntm� do cerebro. 8em a menor molh'ado por uma intervenção cio O próprio Oswaido Aranha é o sr. Café Filho, da rep,'clsen� nm'll<,cruês, 1'0[5 f) jornal do
de três a:ndares, no bairro UI' possibilidade de ver dimi- rúrgÍ<'a a que se suhmeteu, vólta completou d!�3ndo que eSL"lv:un tação do Rio Grande do ·Nor- Partido, em Bergen, voltou aSouthside. Os 350 morador�s nuida a lonc-a pena a que foi o prezado cOléga a nos dar SUl querendo mexer Com "a onça t�. Como arremate, o jO"halis- c::-cular hoje com forte lend"n-
do apartamento saltaram das d d "'Ch 1

. preciósa colaboração. ele Ma�o Grosso, mas que as ta, autorizado pelo sr. c.:btulio <:''' p:-6-Cominfonn. O muco
janelas; mas cinco pessoas mor- con. ena. o, ar es �rrISCOU Ao Nilton Rus;;i, 0'1 nóssos varinhas até agór:t e·ds:"nt�s Vargas, transcreve esta SU:l outro jorncti do Partido, r�l
reram e pelo meno,; vinte e ein- a VIda nUDIa operaçao que o cumprimentos pelo compléto res- não ofereciam seguran,a". O afirmação: Nonlega, o «l<'rihetn,), de Oslo.
co ficarn:m fericLt:o:. tornará um honlem novo. tabelecimento. sr. Getulio Vargas, cu}o apoio, "Diga que estou com :.. fó,:- ;1; "!'a cont;rolndo pelos parti-se disputava. seria uma vára mula Jobim. Dou muito -..alt-r, dários do Comillf0rm»

de hom comprimento. no entanto. às convençõe17 par- PRAGA, 3 (UP) - Uma 3-
No fin:ll de sua longa rc- tidárias e acho hoje, o qae de- gencia oficial diz que os padres

portagem, o jornalista adiauta cide tudo no fim das C('llt:lS é tchécIovacos já comêçarlUll :;
que o sr. G'�lulio Vargas ad- o povo.... receber sd�árjos pagos pelo Es

tado, de acordo com a nova lei,
dn g'ovcrno comunista. Desde
sãbado ultimo foram remetidos
pelo corTeio, chéques de paga-

(Conclusão da 1.a pág,)' sempre reivindicou a gloria des- mento no lotaI ,de, 21;2 milhões
desagradar

.

ao adversaria ,flc:' sa deposição e atribuiu as clas- de corõas, (mais de um milhão
ontem, deseJOSos dl) Selt apoio, ses armadas a iniciativa dessE'

'

�
O NEO-QlTERElfIS1\JO movimento, ao qur o s=nador' -------

< Por que �eriamos nÓfí alago:n!) contestou, Gloria,continuou o senádor Jo<,é Ame- não. Foi a jo�da mais dZ'a
rico --, de preferencia nesta matica da sua vidél.
hora em que todos clamamos- __ 1\ías 1" ('U 'lilo inieh' iva
pelo ohido das velhas conteri- de v. excia. como chefe das
das pelo congraçamento sah-a- forç:;3 n_rm:ul::ls? -_ indagou o
dor, por ove deveriamos ser senador J056 Amerieo.
nós os delapidadores pl'ofiS�io- .o_. FIli __ respondeu o sr.
nais d(' tml nome pl'o�crito se Góes r.fonteh·o, qUe acrescen
não fomos (I� (IH" lhe' atiramos . .í'()11. Não np"'-o a minhA. reSDon- •_ '__._.,

� as ultimas pedraR?'" 'l'd d T'}
.

ttI". .

..

' ...

,
sabll a e, 1,1110 VIS o. oe a-

II
-... oolõI ... ...., ... ..� �F,dando por j Im, lhs�;e o ora- VI,' nas cronir:._· = (;, l'°\í'i ('i'lê , -- i��:�:���b:���lla�f]eT:;; !l��t�;:� I :,�;�;:a�:l���;�u���;I� �o e���1 t '/1 8 V ft J \\ I Q 1MB fi I O D U Q E G III D I N·� I tcornhatl'lddüu>?, nul.S se nao ch?-

j
to pela. UDN. ." 11 R li "I () U L fi IJ O ilA .,;arn1l1 n f"� rCi'lJn ... i1j·,Y' nã0eh"·

f�arDm a, l'F odiH1'. C'otno, pois. 1jcr,n;:1 tio' ;IPTfld,cr-r:r a eon- t'lgrpdi·Jo \)(,18:,: l'O.o:tn': '1' __ o per- t,l'ibuição histol'i"a da seu ap,'l.1'- i li '

'

�'unw <1 Sêlil1rtor pnl';:!Íh"no, ffur· I �N1.nt('. nnrqlw, dis",· o (õr�',!1or " .,
c erÕ'�i(""1t{1li: .' Só ;; 1:1 ,;,'TU inlos

.

f) prpparo Til:;.r" nfllli h? dcsr(,C�o • t..

erd'ld(,ir:m:�,rlt0 gr!lll'�";: r>'�a f"i (h UD:.J', Pi�,;�(l;:; '�11l ���;- "

t.... !'f-.·i�ll-::.��n fi 1; ln1!t. r·��i.") trna rnando qUt"J. se PSJ..:ot,_,lí d. P!H.,".�.lr t '

tnaL� b�·ü,"'za. n� r'll o;� l'is('o� t.e.. da. lllt�f e ?sg-..,t ftl�:ln1·<:--(' os f:811S

• '.�·\,,"!'I:·�1rir·q qu::" viJ.li)}'i��fnn fi!? motivos J

-·· .. .:H '": \nll::.J. .....l"l1fl�_ fEf;:l [;'Hf-I'ia - uP�n·!:!. nui·..... lnJ n"!'? s .....-;";-\("'.�
..

. trtb:'t.ii1hlln. n 111n hrij'-lf'1'"IY flue já vencido.:; e t:lt1 tfi.lyü,0n1 n {•• E , '. t'_:lJ(3ydc-1i G-l·nd�2� � t·c:tti quif·tn TIiJ a nlánieip não {': u.g-i"r·qsivR p ex-; •�:L!il ",- ltto 1:0' r'"I llniir'H""'.-� liT�i'� ("itnnt.�"l:: CDffií) o 0rgnlho. rIas n,1-

•
.it •i11C0111!latilHj;da{} .., jl'r0ddt�\"t·l {ll� i-n��;.lq (lU" '1;"'/'"'1 nr:l'don S':"Híl.r.\r

�. _

:_

�:���:t;D:if�·E.ii:Ü�: F?!�,��t�i;�;}r!�iJ�i�; �4 A�IÕ�S DlARIO�,)�E, ,cuRntBA PARA S. 'PAULO E RiO J
�"")' ,i3 tj" n nj)';'1rcn d'i" ';,.Y1Í- "1(,3 ""S:WfIIl ". t

AGl',NCIA E!f llLIJIULN .ll , ' •";;"s e. ainctll m:liJ, ,1.0 SI' \":np- j\rê)s nJgu o: �,p.I"" p" ,11_ Rua.I;,) de No"cmbro, 366 - Telefone. 1"1.35 ' > &'
�ieiH"'-,m f'o,n seus "olos. como h-:l.. ""1(1rtc,s dl1 spuador G6is t -- RESERV_E COM ANTECEDENCIA SUA PAS SAGEM �_. " .,
''1mlt]pn1ento lh vitoria. Nó� Vonteiro. Drossc:g-uiu o senador • ' • '

'

�.......�....��...-..._...� ..............�._..._._...............................��.� .........._..�� ,.',nt�r,", vit;�l"i' d'L dr:�l'oLa ClUio' José Amnrleo con..q�a.ndo à , __._. � .......-----.------'-
.-, rl'llldot' rI."'\f}sto R indou ". "r" �!>vOP.'l«,ã,n d" tod� naixõe"

. ;l::f:�J����t����Í�iIc I ��:�;l�5�t;:�11j; IIfEliaLilI
���?0�����������if� ª��{:if�����i�� ICIRII:nlR• :l1cnco que SeU aparteante f!lissão�',.

------------

;":C�:� 29���;'�l�tL�bcro\·���ec���:.'o� 1
i :'�;�\·:�,ti�� ll��·!ç;rg":.. t'�(:l; .ce., Ta;_=-',.7í

._.:(I;:;<!�, amanheceu as escuras, .,qui, muito p'l'a nós, que nino
�:.� .'. 'j,.::'_.{l 1� a tu.: ...:;:J·l :"0VC'iOH-:'::C. g1.lenl nos oíça, não está faltan
chorando, amnrgamentc. com do energia? Se a força motriz
uma chuva torrencial. Pela tem dado toda li voltagem, os:

primeira vez na Historia, o pa-, dínamos não têm fu.'��ionado!
lacio presidencial ficou morgu
lhado nas trevas, porque, S('·

gundo me informaram, não ha,
via nem mesmo mil Iampeão
de quez-ozene .

O Tempo, como se vi>, é o su-

O enc(:;rregado C3.11lPOS
de, entrando em contato
policiais dos países Iímrtrores,
conseguiu apurar qUe as aLI, e
ríores investigações tinham ·si
do malogradas em virtude' de
,Teodoro ter t.rocr.do seu nome.

Diligencias posteriores confir
maram a suspeita do policial,
pois ficou comprovado que Teo-'
dorn trabalhava numa estação
de rádio do Uruguai, com o fal
so nome de Olvaldo Rnhlnson.
MORREU NUNf
HOSPITAL

(Conelm,ão dar E'l.'i.nreira P,í.g,)
el<,. póssa, lmpôl,' sua aU1.oridad,�'

Todo'

durante ..

quas. toda
-

a sessao

A pretexto de defender sua a.t�.,
'

torídade, Nereu Ramos, como"
chefe do PSD, pro-púgna de '\�r':' ",'

Outras ínvesttgacõcs foram dade por uma
. aliança .. cf}m.'

procedidas, agora baseadas no Adhemar e Getulio para turnul
suposto nome do desaparecido. tU3r o 'ambiente nacional com 'o

'
,

Em consequencia da troca de espantalho de Santos Reis e em
oficios entrp a policia nllulísta polgar o governo do Rio Grande"
e 11 chefatura de Policia do ,lO Sui através a candidatu':a
Hrup:uai. ficou esclarecido que Dornéles. Embóra claro o pano
Teodoro Mayer tinha falecido ramn. nacional, posto que é evi
em dezembro de 1935, r,Yt OCr1' dente que a massa. do PSD gau.,
s;áo em qUe e�:ej:(:ia suas fun- cho acompanhará a corrente du
côes na e,·taçfín (h radio da, (,í_ trisia, a situação é obscura e:m
dade de São Carlos, na referi- relação ao clima estadual. Tudo,
da Republica. dependerá da. atitude final do
Segundo os informeH l'ecebi- sr. \VRlter .Jobim. Toda..'ia, 'R

dos pela polícia pMlli!"ta.o Teo· nóssa. reportagem tem elementos'
cloro 1\[ay('r quando morreu di- I p'J.ra acredita� 'que o governador
rigia o prog-rama conhe,:ido co· manti'r·sp.-á nóbre ?L digna pos!::..
lY10 <"P'lJ;ta DeI Este' lenoo an- lião de ehefe da administra,çãq.;',
tcs sielo operadol' no cinema eonservan'!n-s:! alheio cm. quaI-,'
".Espanhal". De ac:ordo c:om :1 qllPl" pronunciamento político,
solií-·tação da família. :l Sec�ão fi.:'l a seus propósitos de concluir
(1p Imrestig'açõps de Desapare- o seu governo dentro de um' cli- '

cid�s solicitou. � policia. llru·1 ma do: respeito à lei e às 'liher<l�� ,

guma llIn21 c;"rtldao de obüo de des'publicns.' "

, ,
<.,,:

Tragicas
INUNDAÇõES NAS

I'- FILIPINAS �

CruzI\1ANILA,'[í (UP) -� A � �

V;_�rmelha informa qur- muís

trinta e uma P"SSDllS morrr-ram

afogadas, quar:f.o a inundacâo
arrastou 170 casas na provín
cia. de Negros. A lista oficial
de mortos sobe agora a cin

quenta e sete.

PERECEU

:::;ar10s Pinto, indaP''lndo, 51' er,
verdade que a UDN do Piaui
prEtende na próxima Conven.
ção Nadonal desse partido, lan·
'ar a candidatura do sr. Edu
ardo Gomes. O sr. José Can-

jébl para um crédito de dois
milhões Em favor do But.antan,
para desenvolver a produção de
sulfonas, para, o comh:üe à 10-
pr:t.

Elé't;r'2cos e Aut:cU'TJaticos

F1HLIL LIC. FR. SAUTER S. A. - BASILÉA (SU�:';SA) (,

Montr.:\gem em S.Paulo e CUI,it(ba- Garantia 5 anos!
Alta e Baixa Pressão

"Getulio lambem foi
I

convertido

Velticaif? e Horizontais

mcariam ao la�o dos Estados �Di�uli
oitenta e cinco mübões �e japonêses,

Ohio, 5 (UP) - O tenente general L., Leichelberg,
comandante das forças de ocupação nOl1:e-americanas no

Japão deciarou hoje que os 85.000.000 de japonêses fica,:"
riam ao lado dos Estados Unidos na eventualidade de u:',;.,i
ma guérra com a União Soviética.

Disse Leichelberg.
«O soldado japonês é o sonho de um comandante; ,

pois fica. pos.tado no cume duma colina até morrer». O
'

que comandou ó Oitavo Exército dos Estados Unidos

I
durante a guérr�, diss.e ,que a gepe�osi'�ade ame;icallit.
para com o Japao detivera o avanço russo atraves' do'
pacífico.

"
'

,

.

'

Condenado
verdadeira

a longa
criança,

elidI) Ferraz, respondeu afirrna.
tin1ml'nte. vindo ninda o sr.

C1!,rTos Pinto a doclarar' quP. a

PDN do Piauí clh'ergé' da TffiN
1l.'Lcional p que ís;;o era,'indisci
plinn, O sr o lLnlo:.io Mt".ria
rr.rrea disse q-Il, n ,'"

, (;-.,rlnó'
Pinto upvia l�uidal' do PSD no

Eslado do Rio. qlJ -; e"Ui, se es

fal:elando. O tllnmltQ flomi>!op
') nl e!'l ti rio. m;-IB serónon sem

Salão
•

t
'

d
- I

Estey€ on en. tIL1 nossa re açao I
() sr. Henrique Trihess,

eSClare-jeando que não foi em seu s'llão

que se verificou a baderna de ::á.
hall'o último, em Fortaleza, e, sim

.

no de propriedade do sr. F'ritz 'iFeIta'..

Aquecedores de Agua ---------------------

'TIPO PE�UENO - parede de 10. 20 e 30 litros rápidos. econoDÚC:O' ft
hi9ienicos para fins caseiros e pIofessíonais (cozinha. chuveuo.
médico, .IastaurantE�s).

TIPOS MAIORES _. parede - de 50. 80 e 100 litros para b<mheiro,
inclusive chuveiro, pia, bidet etc.

TIPOS GRANDES ROlUZONTAIS - de 100, 125. 175, 200, 250, 300 litros
servindo para todas as necessidad9s de lIma casa inteua.

��._'"'_"'.,._"'''':_'''''Il........�'\'l;... '''''_ ".-n.""" ......��'_��, ...'VO.".........\..."��..."'... ,, ,,',,\....,'�'"'" ...."'--��� IlMOORE � McCORMACK (NaYega�ãol S. I.,$ ,

, j
�. SÃO ESPERADOS EM =;t;:,y OS SEGUINTES NAVIOS, i
$ li �Á ' " 17 1 � 49 !

RVlOrmacwren • �..

�1Os quais trazem cargas Ofl! importaci'to � J'�cebem r,ar�s para os portos de: �
-- -- R<\LTIlUORE - NEW YORK - pmLADELPHIA -- -- '"
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� fia. (ornêrcio e Indústria Malburg Telegrama!MOOREMAOK �

i ITAJAHY ltajal 1
�.""'""��'"""""'��A:·"'�"'�""'.""""'"��,.

AGENTE8
Resen4 de prnça e demais info��ões com os

" Neto necessitam de viqilânciai


