
�.
i

'frnh:hu !iOEii('�" acabn de ser

fu:,:;ila,_lu 11'1 Bulgariu. Acusa,

ram-no de traição, <le estai' rei;

to com os inimigos do seu pais
Na verdade, dentro da mais

comple!c], lealdade a sua ídeolo,

gia comunista, Kostov quiz apc;

roa,; uef!!nder 1:1 independencia

da ;:;�lii pjtnd.
·ranto basttlu pala �Jue t>� !I[__

psttsse na sua pCSSOd (.l (·n1'!1!)

!�(J f_'l'hne de h(\!!lb'Jki.il� Já T,r�r!_

ficado contra muito,; '.)1Jt!'{'� �:1.

ladist.au na corttna de fEll'')
Quo intl.'nsibilidade I) habito

,1e�;tiN' m'':;Il"tJ'''{>80� delitos ('",t,':,
críu l'u-t'J !lU mundo: �leln. }lBxe
.:�� (l'.lü }';�lJlln� do rúesruo S-<rlt'l.

,Gne dos hlJ!nens �ttl� prot�sta_
paIH com tamanha energia. con,
tra dplilu:.; corno o r1"i)Ces:,;::-'
L)n,:q.'fuE� ot! a pJif.:ru!:t�p tI;: �;�t'.

Co � 'Val1Zt:Ut.·
-

C;:.n"Cj<rH,d .e}1o r�)�, üEJfÚ sJ··P:!�!.
«omo 3e tO.:3E.!H :H':Ollteci"Hl�il�

X
lf.l'� Ilutmai;; e iH{·lllt?�;ei3 "

""S'[,: i1l1qua�, ::,�!!ten�;!::;, .

Nem &{�quel' ;>-? düo Hl:11_; J!O

I iJ:alJ:1Jh> de um -eomentano ín.,

J.1511�ld''''4
IJ!l"_!J'..!_a qúe não Í!!-! -corno f�

zer "t;a!f'r u protesto. Basta, !'l)""
rém. êl"c ::>E'j'l rormulado.

O essencía! é qn{.� U:"j p.spitl.
tos ;Sé' comovam. que o;; COI.':.!.da

marca a prrsão preventiva da

suspeita.
'

Ésta foi decretada ôntem. se'

gundo cUJl1Unicllçâo do nôsso

cor�'espDn{%�e em Brusque, de,
pois de cuvídas: em juizo a

acusada e testemunhas. Cópia
da se:ntença' pronunciada pel(),
Juiz d.e Díretto de Brusque, ôn-' ,

tem mesmo n03 foi enviada.
t:

(Conclúí na 2a. pga. Letra F)

(,OIlll'anbf� e a pu"!!",,
do SilHH!Í(), essa es

conívcncín ';0111 o i!l i .

Toquio. 2�, n:F"

tantos antl-sovíétícos

Me,nife",
tentaram

Invadn- a embaixa- a russa para

pouco antes

d emb,11'C:W em .urn aYião 'da

1 ii' 1<'1'an(;('. de l'fil';:;TCSSO ao s-eu

O aparclhQ. voltou mais

scrtu permitida "enil :lda da

deleguçào. Entüo t.entnr.uu pe
netrnr á iur<:lI no c,'.ifício, sendo

cont.ídos pelos gu:u'da,; arrn idos

t'usso� que tccharnru .
o por+âo.

Os mnntfustuntns am aaçru am B-

Hong Kong. 22 (UP I -- De i nring, capítu] do YUlll1.llll. li:
acordo com ilÚ0111HH:ÕCS aqui

I
dizem que a� m[OI'111;1I:0('ii üah

cl1ega.,ia=, as tropas C0111Ullis iecebída., são as mais uHlll'''_

ta� sob (I ",:o11ll\lldu do gaL Liu âitÓrias.

Po Cheng estão hoje <;.(> acer

('anuo do ael'ódrom'J de onde
Singaplll'<I, 22 (Uniied J

gÓrl). perrnunecer
edifício,

em rrente ao
uma mobiliza

escala de ei\'í�
ano de lV50, E

�untamentC' (;0111 as torças de.

desferir

um golpe mortal <:ontr:" 'FJ ter.

rori::;t;1:;; �·()IlJ1JHi'1t;),;.

Anuncíand- � t�r)j(' �&:p t-'!.!!lV

{lU l{1.�e.IJa Lu�n!:��L fI ;111p 0:1.'1-

IH Issãrío, ;')il" 11t·nl'.4{ }:;!igUà'"1;-

declarou qUe certos depart".

c Cu'runchc • .o S;:;t:"� J'90 de : L)�
ié1õ11: ::3:mit<iria Vegetal 1lO mes

mo pcríodo. llrcs�ou :relc\'unt!:!j

c inestitná.vei� �ervi.�o8 ao�

, agricultores ,de todó Q "ale do,
ltajaí. Ai5m de �er .

eominJ.ti10
toda LI. sórle de pra;-a!> que, pe

la falia til;: 'invérno, a'tac,,-rum

nóss:'s 'làvoura:;, enfrentou com

re:::ultados eem 1101' cenio tm

tisfatól'ius i.', canLPan1m t;ontra

a moléslia qUe ,atacou ou ar!'o

za.is, r:;6bre a quá,1 êssc jOl'nal
j5. teve oportu11idadc Üe s:; re·

fcrir. 80 nesta campaz1lw, Iu,

ram dispendidas mais de dn ..

quenta itmeladas do H. C. B.

Soub�mos que.. há. 110Ul'O,;

dias,
. esti;�ra:m {)ll1 MaSl;2.l'an

dubâ, el��entos destacat'Qs da

at!:minlstração estadu3.1. Pode

rí<1 informar quais os oh jetivos
dessa vü;ita?
- "Cem efeito, no din. H do

corrente, acompanhado dos

agronomos Lauro' Forte Bus

tamant�" e Glauco Olinger. res
pectivamente, Chefe da Direto

ríu de' Fomento da Produção
Animal e tuncionário da, sec

ção de F'omento Agrícola, cl'te
ve em Mass:J.ra:nduba Ct �r .

Affons� M.C. d'J. Veiga, Exe

cutor do Acôrdo Unico no e:,

ta,:!D de Sa.nta Catarinu, afim

de dar início aos trabalhos dc

retifica�ão 'do Rio Jaeú-Assú,

Óbrã. ésitt que será feita com a

dos ngrícultore-s

xrmadarucnte. �t;tc milhões de

ructrus t!undralc;)ii de turru d,'

pr'imeim 'lllll1iuadt', ('unfó!'lIw

n'velaram 3S ullá1i.;�!s feita:;.

A'5 ól'l'as do Jacú-A!1:;ú. ali'm

da �ania.gem acima citada" fDo'

ciJitariL a cirzem)}; de l'izlcullo-

pequena

LI tl'ê;; milhal; de' Clu-ng-

mentoa :ni'lo -!!SEellel(n�; t1'.J govcr.,

1�{J serã.o fechadf}s ficando S'8Us,

i A demon$tra�..ão roi

él':;al1'7.:�-Il"e
que os funcionál'ios da àdmi

\ ,'.t pela organização ju,'cnH de nistração civil americana foram

Nurempcrg quando foram pos- conyidado 'e compareceram.
tos em exibição tanks. soldados Admiti'c} (J noVo líder nacion<l-

,d,:! chumlJJ', 8,viõc;:;, €Spingal'da;;, lista alemão ter dito que os 1501-
etc. A ASdociação de fabric;mtes dados alemães tiveram melhor

de hl'inquedos d'3, Alemanha noi-' ;:;:::onelue na 2,d, pga" letra D)
dentai disse' que os brin.pedos
t�)O ;nilital' n.ilo foram mUliufa'-

o tUTados para o mercado aLnr.ão,
mas para a exportação. princi-'
páhn�nte pna os Estadod 1i:rti

l('�S. Os bl'inqu�dos que foram

po�tos Ü venda na feira, T'ILYa�'
velmen�e ãos estóques antigos, 1a-'

l'.45 de caZEL, tem sido feita,
ê

s

tc ano, de maneira a deix1u' os

colono:5 bastante satÍ!5feitos. No

decorl'�r do mês de dezembro,

em virtude da, lnvoura da canil,

de açúcar. tanto nêstc, CfJmO no

luunicipio de Guaramil'im, cs-

1.;n' hasLnntc decaíl' 3, ti Serviço
de Fomento Agrícula distribuiu
Ao;,; IOllelmluf' de mudas de ca

na espeda!. de proce,dência ar

g{Jlltina. E::;sa dislribuição foi

feH,{1 ele maneinl. a que nenhum

cúlono dêsses dois municípios
dcixm'sem de receber. no mini
mo cinco mudas.

Prol',:õcguindo. a crescenlou;
-- "No setor do Fomento da

l)ret1uçno .t:\.niUla1, tn.nlbénl mui

to já se tem feito. Além do;; 1'e

pl'odutore� dit;iribuídos no ano

passado, foram ainda, no cor-

1'cllte ano, est:!clonadcs cm di

vél�sa3 zona.s elo n1unicípio (fIQÍS

touros holandêses de alta li

nhagem e dois reprodutores
suino:" das raças Duroc-J2rsey

ln,
funcionários à tliópm;l';ii0 das

fOl"f;aS !lliJit;.ll':�.'5 paf:J (J ,_!OTE=

(Conclui na 2.a püg,) (Letra C!

rraipe, �J� t U!!ited) - 1'·ontI..:'"8 hab" tlfJ:-:i eOl1Hlnistu...:..;, J)ls50- �n�

oíid:lÍ::i llacionalistm; qualiIi!'u.! l:fenxy que a ul'.�n':í\ H f:olltn�

1 ;lnl de 'pl't'Jnatlll'a�" as notí'l os gt!eJ'rilhei!,(l:� tltll·,'rá 'I:1m

"ias ::obre a !'C'lomm!a de Hum. Jnes,

,...,.==--_............�� --=,.._=-��-.....

Vo/tam",se novamente para Sio
Borjaas esperanças do P. S. D�

l\usSÃO ,ESPECIAL DO SR. Al\lARA1;PEIXOTO ,lFNTO AO l'�X-DITADOR

lua, 22 (.M:ERIDIGNA�,1 e Getúlio VnrglL.i, conwlllatb llO� ii!'. Amaral Pl'lXtll", ';mi;,,�óno d!J

Seguiu o sr. Amal'!11 P(;i"oto p:., círculos políticos, nada. adiantaré PSD nu Rio Gl'dt!tk llu Sul, llar·

ra São Borja, incumbiúo de> im- :para qualflue1' ajuda. <)U <:0111))0' til! hoje muit,') ci!do afim �je cum

portante mjssã.� oflr]ial do PSD ração do sr_ Getúlio "largas nos prir- sua lllissão, a qual l)� nheer

junto f(O sr. Getúlio ",,"a1"ga�� i;:3:0
�

entendiInentos entre o PSD (, ::t vadores �m g�r;d t"\uc&.rrun COl.t:'

é. auscultar a opiniâo do sena- UD�,. pois, confó:-me �e diZ
..
o �l:, ,mUito

p�s;;imismo,

dOllt'sobrc «eu apoio <to c;Lndid,,· G€'tullO Vargas JamaIR deixara
���'�._=.

to do PSD. Frlzn.-:õe que; "mis- de se!: candic1vto pot"ncial. C'Jn"
:11.-

Eão. oIi,c�3.1 significa, q�e o PSD, lando mnda c�m . gr:.��eor fÕI�':: IP r IS � o
I
deSlludll'o cotn a UDN, volta-�c do PTB. que "e con�ll _l,L p-- �
francamente' Darl1 outro IndD. O suidor de grande eleitor,l.de,

. -' 1 DE CO]'HJNIS'r�'\d
sr. Cirilo Junior di.s5l� flue. em· q,uU,n.do. nao me3ffiO. o partlc o ll'la.- �

. I NO RIO
presta grand-e impoI'tan<:l& a JOl'ltarlO. Argumenta-se que o S!.

missão do sr. Ama.ral .Peixoto. Getúlio 'larga" nilo fie conforma-

acrescentando: rá com o papiil de caudatário da

"Tirando a. ida do ;';1'. Alllun>J política. na.eional e daí. !o'3§\'undo

Peixoto ao Rio Gra,nde do Sul a maioria da'5 opilliões. o maio

não há naüa de novo nos nóssos gr6 do sr. Adhemar t::: Barros em

quadros por enquantu" .
suas tentutiva� atra.yés do �r .

,_____
Getúlio em seu benefício prúprio,

RIO, 22 t.Merill.!

t cnlbóra 3C lliga qu:!. o sr. Getúlio

'Yal';::-u;, l>oderá no futuro <tinda

3})oitH' o Bl·. Adhclllar de Barl'o:-> ;

"egundo !!,,, circum;tancia.,;. 1\1ui- li
to� �pin:lDl que a sitU'lção g(:l'�d
continua. up!:Bn.r de. tudoe nn.:->.

mãos do PSD e UDN. eiu face

Ü;) e�tre.me Íl'agmentação pâ1 ti

dárhl {.� 1'€n1 ausência :lt�; ngórn

i prendeu vát'ios conlunhih_"'"1 i

� hoje. no cai� du jlLlrt"l·_ o:, I
,; quais incita-vrul1 'con")p:�ni)f'j t'�,;�:- i

RIO, 22 iMERIDIONALl ' ."

circunstancia {i� haver parente,;·
co entre os 'srs, Alna,l'ul Pf'ixoto

de trabalho á gTB\"i':' .. ::h3J'vi11 rjt"

nlotivo para a ati1 udc UfJ!� '"o

munistas o :.:t..l]U!10 (if' .l""ült·.d�

}tlilhare,; du bole t in::; for" ,n

lançado;; na z:Jn<l do cHih ri,)

porto r;onçitlll1do (J� p: .'tu';,

RIO.22 (MERIDIONAL', " O

rios a gré'.�e. ent.lludl1.IJ i��ft.

� algU!ll:?...s fai'::as dt· in·_·(·n�i·

: ,TO fI greve 5l":llH �;xtúr�dhi�J'�
aií.. E houve pl"Íncip�o .. Ji,.� '�(;;. ..... i

, cio, mas "em éxilo, llcyidu oi, i
rápida intervc!1!;ão dn ilOlícia,

l�� a!i�lllÇâ;; sóJid:l�.

____________ :;:-. �_ _.._ _ _ __o 4__ ......

tempo, solicita a intelTenç50 do

governo do 4Jemanh�i. OCIdental

iunto ao;; altos cQmissál'ios sDi:n'c
H US;iunto.
Um :Mcmbw do Pariido Social

J)"mocrr,!.:J. declal'ou que <)6.000

I
pessoas f'C encontram a�uatm"n!.e
r.os três campos de conéentr:.çao
da zona sovi�t!ca. Touo o n1:és

I urna
comissão inspeciona os Canl

pos, afim d'e determinar o em,

bat'quo dos melhóres �lementos

I ii:::,
trabalhar na Uniãa So ;ié-

]Yl�iQ�E:' 23
'

Feitenhallsel, líder da Uníão da

Pátri;t (movimento nazista ale-

'mão) declarou ôntem à noite não.

tel' tido conhecimento de que 0$

antigos elementos das SS e da,

G'Ostapo haVia participado das

; recentes rculliões de seu partido

i
a.qui. Em declaraçãO' publicada
110 jornal "Abend! Zeitung", des

ta eidede, Karl desmentiu que a

! reuniâo tenha sido secreta e dis-

o SK Á.DHti"MiU�:Dl': HARROS NÃO OONSIDERA O E X,DITADOR't�lA AlllEAÇ:A -:lS ATI"IilAJ�;I':S !>O
GOVJ�RNADOlf PAUI�181'A NO DIA DE óNTEM - BMPOSSADA .A NOVA

�

DIREÇAO DO Dlm�IOI...IO

,
,

_:_ lUF�T1{OPOLITANO DO PAJ:.XIDO 80 CIAJ.. PROGR.J�SSISTA :NO RIO --

ONDAS CURTAS E LONGAS
OFERTA DE N,c'\TAL

Cr. $,)[2.150,'0'0
NAVITA

nos do Brasil c nu PSP eOl1l0

fator dQ progTesso e fc1ieidatle

do povo lJra::;!1eit'o,

("f"l"e� dii,""i 16 1Jor'1,�. após aS

viülaB aos diretorios dos ball'_

l'O!' () sr: Adhemal' de Bal'l'Os'

eon'lp,areccll ,ao abnoço na resi
deueja do cei. Lil11ft Câluara,

n;1 Pra;!! 110. F'lt,JlllellgU• onde

::sUvr;;-l'am vúdo'ôl proeeres p1'o

gre<isista:4 do Dh;:trlín Fed",rtll,

"l1Ll"� 03 11ll!ÜS POdCllll'S notar

(l;; sr". Adulfo Kond(·r. l\fozart

LagO. Mae Dowell lh Costa,

aJm,irallte Toanp'�I'n, ttcputll.<lo
Paulo �ogLleit'!I' Filho c o an_

fitrião. akm de outras perso•
111, !idade do mundo políticv ca_

l--'_'_'�'_'-----------�l

lAssociaçãoComercialai
I Industrial de Blumenoul
• C O II y'lTE:I, não convidados todos o;,; eUl!lcrçJallt�";, f:: ÍlJua"Úia',. lio"il"'

j

t COI1HJ todos os componente:; da:,; ';lá,;i'e � Ijly;rab ut!!3 .Únt1<l !l'
,
nãu façam parte \,le nósso 'luauro �odal. " ',8 ínc'e1'e\'�;el�' 1!€:sL'!. A

• R"",uciação d� clá:;;;c para. qUf'. unido:,. t'[1! 1 úrllt:' de um Ú!ü(.� ,
t

ideal. �",jtl. pos:;jvel á atual dín.'t0lü, df,�lJlc!1l1lt,jl"Hf' .j'J !!!él!'-

tdatu !lUe lhe foi outorgado, quvJ �'.'j!l ti 'le tral",Jhul I·el.., ,lz, iJ

t 04"llvolvhncnto sempre Inaiór de !J6�:;o Cl'n:erc!O. intlú"iria .,
6.

,
c!.,,sije,, correlata::;,

• 1f,
,

As })ropõstas. tiChalIl�se :'1 d·i::5pOBij=�Í!.J dus b!�.f1! B3gatH,i� !12 s.§- t
de da Associação. .,

t COll1unic:,,-sé, outru55ÍIll. que l'ar .... as iW;('J içõ",,, !lhe detem eu· t
l trada alé o dia 31 (la Dezembro deste 3.110. esH'!J dia)J'·u"Bio·:

'.', os' paganll'lntos das jóias.
.

f

t Blumcnau, 10 de Dezcplbro clt, l:J.J.il •
A DI1U:J'1'(!RL1 ,

I
'

'

....�_����-_ ..C!1!.!!8-_;"'!!:���,.

l)opl1jarc'<i, que o

!Bandeil'o�as

ao visitante emprestavam. às



A�:ijiltQ fAbalada a. regulo
SIAú�rNiíil�" .. � A catástrofe. poz

, .!' �, >.' ',.'
, ',.

Santiago - As autoridades ras, indicadas; loçalizando_os aRed8.!lão: ':Adrtifu�tt'4� 'jt'
,

.

Oflciila.,
. - da cídads de Punta Arenas, 2.400 qui1om�tros·. Para o .sul,

capital da provinda. de :Maga. e expressando que o, tremorRua. �áo Par.llu, D. 26Q
Ih' às torí t p ta

I
anas ínrormaram au orr; adquiriu grau se e em unFone: 1092 • Cxa. Postal. 38

'

... I IntiDi t d R d
- dadhs dá Minístérlo c o e- Arenas, e' 8 na ilha Navarino.re or e e açan:

_ ' .,

J. SIMOEE .sA.tin'�á
.

rior, aCel'Ca das proporçoea al- Quando chegaram, as prrmei,
Secretário: � '.'1,· :.�

-

cançadas pelo tfortisLsimo �re_ I ras noticias 'sobre a ocorreneía
�URIC10 '�YlER

,
mor qUI> afetou toda a região I

de um forte tremor na. zona
EXP1<::DIENTR'''' austral -dO continente sul.ame, austral, temsu.se <II eventuali_AssinaturaS" .

. .• ,.,. .

ai
'

, ar"" rícano, incluindo as ilhas de dade de um. mare�oto, porémAnu ••••.• )."... • $ DO,OO . \ '

d' -'

S t ,;;� 'o Tierra de Fu�go e Naval'lno, os comumca os pOistenores ex_.emes ré •••••••. t$ 50.00 .,' '" /'.'

Trimestre ••..
' ;',"'11:1"$ '30,00 Consoante aque1ru.s F0t'lllJa.. I pressaram que na?a ae extl:e.

N. Avulso ••••• ;"�, ' O,õO ções, o primeiro t.remoj- foi sen , I ma gravídada haVia, ocorrido.,,; ": tido às 2,55, hora chilena, :si. I
Sucursais:

multanenmente, com fortes e I
RIO

·agtadetimellto.

_".'"

Praça. Getulio VargaIJ
Edificio odeon . S .. ,llói

S. PAt1LO'
Rua '1 de Abril, �M. _ I."

, .'.(

:And.
Belo Horizon.t�,'R: Goiãs, M
Porto Aleg-fé: Rua José

Montaurl, 15,;,':"""
Curitiba: R. Dr Muric;l, 708

2. andar - Sala 233,
J'oinvUe: Rua S. Pedro,' 92

Os funcion�ios do CORTUME
. A;J:i'ONSO. SAND:E1R S..A"

:: abaixo relacionados, vêm, por êste 'meio, agratí'eeer penhora-Panico da popula.ção nu " ,'_

O Observat6rio NaCional de ,_ .' -, ,
'

.= damente a' d,l,·r.eção dessa Firm,a pelo valioso abono d,e Natalprolongados rumores sunter; sul da Argentina B . ,,-
uenos AIreS informou, que. o =_- que lhes concedeu, dJmonfitra-pdo, dessa forma, carinhoso eraneos, A população de, Punta B 'A" O

..

t ti "

. ,uenos Ires - mmistro. epicentro do sísmo estaria sí, :' nobre' interesse no sentido de que pud!éss�m .ccmemcrat-vasArenas, alarmada, fugiu para da Marinha .snunclou que ro, �tuado nas inledi:a.Ções 'da: :ilha, 5' Ústàs de fim d9 ano:'d�,ma,neira a. mais venturosa possÍvei.'as ruas, pois aquela zona não ram adotadas medidas para a- d T-e r d F g t.

atíngida h bltu 1 t o I' e ra o 0.0, a oes e =
Blurnenam 2"2.de ú','e-�embrO"de 1949

e 1 a I '1 men e, pr, cudír eventu;almente em auxilio meridiano 70. O ministério _
., �

movimentos aísmícos Os tre.! das passiveis vitimas do .tre, Aeronáutica assmáiou, que a ª=mores foram sentidos durante moi- de terra que abalou .o sul intensidade do fenÔmeno ,foitodo o resto da madrugada,
I
elo terrltorio argentino. Devíc tamanha que saltaram as 'agu, ªsendo especialmente fortes os do ao desmoronamento de um lhas_d� algunsl _inStnúneh�OS: ª=:=verificados às 3,20, 3,40, 6,15 e - - -

� _ _ _

9 �or::ta�:om�:�gráfiCa 10_ B '

.�__cal registrou movimento' às ho.

auxilias.

CURT ,GEB1M
josm' PINHIDrnO
GIDRHARD SEIF��T
JOÃO DOS RElIS

ALFREDO SE�iFEL:bT,
JOÃO CORDEiRO
.

PAULINO NUNES

""'= : : :: ; :::=:::c: -:;; =:: : : :::=-;;:::;- ;:"';� taU à Imprensa, na <séde' da

I
A conversa gíróu então sobn't...BI, ao qual compareceu gran, .a influência Que o senadc- Ge.'

A ,de número de jornalistas e I tubo Vargas -teria sobre ri lE:i;
IPsmas da c�mitiva governa, J turado nacional figurando co�'

," mental, Benedlt,o Lacerda, o mo' uma ameaÇa à eampanhs I':�:t:�Si::uec���:. ViV�T!�j�os':;._::� popu,lar comunsítor, juntamente do governador Adhema- �
50. Trabalho na venda desde I

com Píxínguinha, igualmente Barros, que .resporideu: «Dez.
os 13 anos sem intervalo de fol- famoso, 'entrE'tiver.�m 'os : pre, l'otei: Getulio por duas ve.ze3
E' ,

h I
I sentes, 110 terraço da ABI, ex-e em pleitos eleitorais. Não dt�'ga. r:ndcasa eu e

��n as co

e-I :utando número.s de música; vido de' que' o possa, v�hcer no.g� aJu amo.s os ve., os, em se:- populares. '

,vamente caso vie,o:�.,einos a se�,"- VlÇOS domestIcas e dl�elro� MUt-

j
Nova entrevista li dois,' candidatos. Mas cessa:

..
tos ra,pazes

- note �em nao fa-
Conversou (} governador pau_ da"":'a luta',-como-:-s�em-p�·re-a�co:n...'

- - - - - - - ...,---

=·lImlUmmmUUII.�,'mJlmuum� A h ue da '"

O... ." '. " , ,. ,
...,. zem ISSO. C O mesmo, q , : lista com os jornalista." sem ':eceu: damo nos as mãos».:: D" CC

.,' '."'iZ '.

,:h
'i.:', '§ qui a pou�o, o papel se mVErtera protocolo, à vontade. sem ne. . Ao deL'{ar a .s-éde da ABI d

'

ii'. r", arva o E entre Al1laO e Eva; comPleta-,llhuma reserva às uerguntas e ,r. Adhemar de Barros foi 'ví�. comportamento que os norte-ame-
i!" ,.

'

§ mente: os homens :lCa� .em t:- as respostas I A' certa altura, :ima de um Pequeno acident;!' ricanos durante a guerra. Disse
-

DOE ç O
- sa fazendo a papa o be e, o el-

f
f'e multiplicaram, assim como ) qual, apesar do> nenh'lIll�. co�� ter acr.escenta.do que isso se àpIi-:: N AS DO CORAÇA = d'l' l'h' � ,.,.,� ,_. - jão, dan o,mi ho as ga ln as i! 1. uma pergunta de um dos pre_ li �q�.i�ncia, l'r'.'ovocc�' emoça-.!. �ava especialmente ao comporla,--_-' (Electrocardio ....rll:fia) E d t b lh .. í ....".,' as mulheres suan o no ra a o 'lentes sobre o sr OSValdo Ara. ',ntre os presente�\ Ó el€V'ado:r mento dos' so-lda:.dos para. com asi Trátamento de Neuro�� ê e, talvez, pegando no fuzil e in- 'nha, que ,enca-beçaria o esque_ !otado com o sr. Adhemar dE mUlhéres, nos países ocupados.= (Psicoterapia) :: do para a guerra... na sucessório lembrado pelo Bajrros no interior '�Ofre u'tria '

__ ---: _= � RIO BRANCO! I. :: sr. José Américo, disse o go- -'pane» entre o sexto e o �é_:: ' " =:

V d
vernador: «Nu,nca tive disso. tim'o <tndr'!,'es, tdet'endo_"'''. Du= sobrado. = nh nh t "l_- - en e ..se ne um co eCllnen o. O sm:. "ante cinco minutos, o elevador� (Ao lado do CINE BUSCR), E Osvaldo Aranha � um grande

jPElrmanl)ceu
pa,rado. provocan. ,RIO" 22 (MERID) - O sr. Bo-

- - ARMAZEM DE SECOS E nome. Nunca OUV1, porém, ia. io n€'rvosü:nto de quantos apre_ rácio Laffer acaba de declarar�IIIUmllmmlllllllmlmnmllmlf: - MOLHADOS - lar de tal esquema». �iaram o acidente. Desceu. po. que f;ie dirigirá às forças poht.i-'otimamente situado

J _. rem, o i!levador a;pós aqueles cas dó pa.ís e em -particular ao

_�=UmmUl,II,II�n,Ulnmlmmnlllllí"_;;_ !
á rUa São Paulo, Itoupa. -.-----; 'inutos, dele .saindo o gover_ Cate te, <'!lando conta e mostran-

,

- va Sêca o melhor

a
III nadar- Paul�3ta, sorridente e � do a. necessidade no caso su('(;s-

111 I L ff t ponto, com grande fre.

V I S O
� bem humorado, 'fazendo algu. sorio de um candidato .pauH:ota'.ª=u mer' a ron :_= I guesia -- negocio urgen_ I mas plagues a propósito. ' Di�se que o sr. Horácio Laff€rte, Os interessados quei-

. lÍ1form01,1. ainda o , governa. tem,argumentos, im:oortante:o e a

, _=_-:== OO'" B E ?ri O.... "

:, =�...
ramo por obséquio soU.

\
dOJ::, nO. cte<::orrer . ela, c()nversa, solu....ã,o que irá ,propôr será aDI ........ citar informações nes-
qu 'f l' t - ,:,' N;'

,
,.

, "e m e lzmen� na? ..I"�,:,,<;,',i,a. q,ue,melh,pr. con>;1,lltar 0,9 -:inter;as-.Bua Mar�nbão�" n.' � te idiáriOI pessoalmente Ftica. transferido 'para. o VH:.tar.se com o sr. ÚlrxI<>,J:Uriror 'ses' nacionais em todos' os "senti;-'ou pelo telefone NrQ1092. dia: 25 de março o sorteio que o procuroq no hotel em que dos�mlllnllmimllmIIIlIIlIUUlllm\": , ------------- de uma limousine Chevro- �stá hospedadO. Tambem o en_ sio PAULO 22 (M'EIUD) :__-- -- - - - - - - - - - - - - - --

let 1939, e dois radioso está hospE"dado. Tambem o en O.sr. Adhemar'de Barros reg-r�s-

:�""Elllmllllalllglllomrllam.1"""UIl1"a"l1rmaldll:olllllnlllllalllll�1nlllullllirl==� �. fji��B�:f?:,��� ;�:��: J:�i:::�!:::'�l�
,_' • 1.1 U U

lítico e sociah. como disse. l'e.portagem. evitantl::; de('lara-
_ _ ainda hoje. A::,sim procurará ções, dizendo apenas:- '" �"

O CONrm<D'TO" =

'I I
' 'c

encontrar se com �. sr. Cí'n'lo "Os resultados for-l.ll1 hon,; e-_= 'A'. ,np,EM.", ,1'.qDEM,O,� CONFIAR '-'.......... :::.'

uoa e
,v"I;

S Junior e brigadeiro Eduardo não poude ser feito no Rio o que:: NATUR4L�NTE SO�, A' OFICINA (<<RADIO � = • Gomes na última tarde que lhe será concluído aqüí me;;mo em:: ESPECIALIZADA EM CONCERTOS DE APARELHOS::
for dada oportuindade.E ",

, EUROPEUS. E AMERICANOS �
ª Elita}Jel�dos desde 19S� Desta pr� ª
E BUB. "I de Se�Bmb�o. D'. IS - BLUMEN AQ :=
�.dUnmIIIIIIUUmUlllllnllIIIU�llllllnIIIIfJJlllllllllllmllll1I11111In1111lUI"

FranciscoTreska
luníor

res da regiã.o a lrr!ga.ção e o

escoamento das águas de suas

propriedades.
'

Outro serviço que se- fez ne

cessário naquéla região é a re-

Finaliz3Jndo,
trevistàdo;

c

. tificação do Rio Putanga, afim

1, de ú!ar escoamento às a.guas da'
C8Impinha; uma das zonas .mais
'férteis e aproveitaveis de todo'
o Vále do Itajai pa�a a lavoura
do ,arroz. A :r:�tificação do Rio
Putanga, entretanto, é ',uma
óbra. de maiór vulto e que de-'
pende de, cuidiLdosos' estudos. '

Trata-se de um problema que
há muitíssimos anos ve!Il preo- .

cupand10 as administrações mu

nicipais que, se nada fizeram,
foi como acima disse, por se

tratar de uma õbra muito dis
pe:ndiosa. Contudo, já recebí
autorização para mandar pro
ceder os estudos, que constitui
rão uma. preliminar dos traba
lhos a serem realizados."

'ENGENBEllW A..ltQUITETO
,
projetoo e Constn!ºõS!!!

Rua ,Piauí. � I;LU.ME�}!_tl·

cia que se 'vem dandll>· ao colo

no, pouco represente 'do muito
qu� se pretende fazer, cumpre
salientar que tenho recebido
tanto do governo do Estado

, cO}l�O! -Q,(t��r..dr�"L.f}qberto r,eal,
Sé'í}retí\.riO da A:gi'l:cu�turà,

.

4r..�
Afonso. M.C: dru·Veig3, Exl!cu
tor- do Acordo Unico, dr, Fe
lix Schaeffer, Chefe do Servi
ço tfI� Defêsa :Sanitaria Vegetal'
e dr. Làúr� Fortes Busta=an
te, Chefe da Diretoria da Pro
dução Animal, todo o apõio e

,pr(lméssas . de um auxílio sem

pre crescente pail'a maiór su

césso do plano de asistencia di
réta e permanente aos ruralis
tas 'do Vale do Itajai".

"

--�;e�':-�:;e- p:r��1
- Clínica Médica -

IESPECIALISTA EL'lI DOENÇAS DE CRIANÇAS I

Cons�ltório e Residénciu:

t
f

uma sala com vitrine si·
ta á Rua 15 de Novembro,
n,o 41.

____ ...... c....i. - ....... ._------

Informações; no' mesmo

prédio.

11--- ----- ----

I Va.i á Joinvile?
I Reserve sua, pasSagem
I 'Telefone HM

----------

��, 11111111111111111111111111111 II 11111111111nilllU'II J 111111111UlII t 111111 II iiin 11m-#-
-

; RDOIOLaS GELOSO (ING-LESDS)I-
-- '

-

ª com 8 válvulas e «pick�up)} automático «Garard», ::
_ 'em lindo moveI.
- VISITEM
-

-

S·
-

-

-

=,

A'

x

�.,#"�..rJ:30'JVende-se I
UM AUTOMOVEL "FORD",
tipo 35, sedan, 2 portas,
em ótimo estado de con

servação, motor de 85 BP'
novo, carrosseria toda: de
8090, por preço de ocasião.

Informações com'. o sr.

t Alyrio A�ca.nta.ra, na Cai-

11..:==••a:_.Q,,;.J

l-veniS;]

NAVITA
-

-
-

-

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

DR. AYRESGONÇALVES
Advogado

Itealdência. e :Escrlt6rio
,

BLUMENAU
Rua ,Brusque S/N •
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Dr, Osclr

,Rua 15 de Novembro 1393 _' TeL manual Nr. 14
-.BLUMENAU -

Esq, das Ruas' Floriano Peixoto e Sete de Setembro

Át'en,de
.

chamados pelo Fone 1197
UlllllllnmlUlIlllUUllllklllllllllnu

--------�,� �------------

RAlO Maisde- 300�aihorrD'
'CID" 'egreve" elD Mlllo
Um "vira-Ialas" mordeu um policial

e começou (I barulhoe e !!

presente data não queira pagar
l dívida pelos meios amigáveis
:equer, ,por isso,; a citação 1':10 de
vedor Ewaldo K. Müller para 'Da

�ar ,a referida divida de Cr$ � ..
W.OOO,OO (vinte e cinco mil cru
�eiros) 'dentro de vinte e qua
tro horas, sob pena de penhora.
�m tàntos bens quantos bastem nau, aos. seis dias"do mês de De
para o pagamento do capital, ju- zembro de mil ,novecentos ,e qua�"
ros e' custas, na fórma da Lei, rentl!l.·-e nové:EU, João Gomes da

Doenças de Senhoral
Operação e Parlo!

Conslllt6rio e resldéDclai
nuá Bom Retiro, 21

Fone 1.258
(em frente ao Bosp!ta! (i&.

t611co Santa !sabêl),
CONSULTAS

FRIINZ VON
KNOBlAUCH

mi TERRENO com uma
casa de material, à Rua 7
de Setembro, nas proximi
dades da cas], Hoepcke.
Trata.r cam o sr. José Olin..:

ÇãO' 'da df,sp,u,ta.. de' 'J'11.oIloneira
amL'i,iUo8a, foram bru,�came1ir
te eli:minadia8, q-uando um
membro da força policial

assinado- ao executad!o ° prazo
de dei dias para a defesa, fican
do: desde 'logo citado para 05 de�
mais termos da ação. Requer
mais "no caso de contestação: a

citação' da mulher do executaw'
se a penhora recair em bens'
Ílnóveis ou 'em direitos a eles e

quiparados e as seguintes pro
vãs: depoimento pessoal do de
vedor, "ouvida de testemunhas'.
exame' da escrita do executa<Jo

das 9,30 ãs 12 I!l

das 17 ãs 18,30 horal'!
1I1111111U1JI1111IJllllmllllllllflll11nt

chamado urgentemente ao

local foi _'lnordído no diedo

pOi: um �:vii:l1rlatas" 000 iden.-'
tiftcado. A policia tOmou en-

tão coragem e inve8tiu con

tra a «multidão", eVI(LC1Ullldo

finr�lmé'f'te a praça,

. (J'§§J.IIi:. ,patOdo.

.� ..� � .SI:aisÀ!;iM ..�

'" ... 1.1....4.'" .-
M�F�. =

C6NCESSION .du OS: It • V '�=_Breitk:opf Irm�JOr ,t,- =
FABRICAÇÃO <:e carrosseria.! comp!eW panr, tam1nhõ'::

,

Inclusive pintura. ª
. :;�. ��lda o;dgenia. e elétrlcg, - Jle:eul. �



·produtos
de antes da nerra e ás relações leuto-brasileiras

!,�n�t������ "rm���� u��..�!�p�!�� cla�n� !'!1'� oS
sul

dois P -I íses
profundo vácuo nessas Câmara Teuto Braailuirr, quet Forças Aliadas de ocupação, o

que até agora não fui /precn; Cm unho de 1947, esteve na qual encareceu a ímportãnclu
chído com visível perda manteve do rea.vivamento das relasões
ambos os países". o general corncrciajs daquele país com as

Bas-es das relaçõ�s.
e "-. r.âm{ira, 1ieutG_Brasilei'�

Creio que não, respondeu_ desta obra de dedicação,
ra do Comércio nasceu após a

nos, 'Geralment(', são sérias, e'
.- Ma", na própria Suiç'3., minha, ,isita à Alellnnbll•. Na

"'e cercam de . todas as lJr€cau. �;:be_",c se e�te tgnobíl tráfico já "1''' fOl,;únção col�bnr(\" eficip,,_
cões ncceesárius. O perigo, 13a- recomeçou perguntamos amdn. temente o sr Ceçil' ,Cross, . ex..;'a as moças suíças: é deixn.r o

-- Não sabemos de nenhum -onsul americano em S, Paulo.
emprego que lhes fora índíca.,

caso concreto.· até agora, re
Fundada a Câmara e tendo co.

do, no estrangeiro. Na Ingln, ti-ucn :1 senhci-ltn Kurz, Mas
ilIO presidente o sr. João Batis;

tcn'a, por é'xeluplo, nOliS,IS mo.,
-

d r 1
'

"., Fü:'_""iredo, passou ela a
"ác;, qUe f'ão habituadas a "sr não ig-nuremos quso e tCllC o e �

t'
b,3.stante mimadaS, >ldaptall1_se nocs:) trabalho, e grande <: as_ t.l:a�ar dos p��par;a IVO:;; ncces:
'l

.

\" la ino'le a E 'lcontecc (\lcia do:; que exercem a 19no. I
�arto>, para fixar as bases d�.,m,1 a l(

'"'1'
s, ,

'0'0 hil profts�ão, Estamo'S' natural. 'cOl'dos futuros com as autorI-
(me prOCllran( o novo emp' Ce,- ,,' N' s' rf•

'

, -

I' 'd' 1

I
mente à espreita de toc'l.<ls as I rlacl€;s br8�11el.l'a!', l UnleJ o a",

azem a slIa mIe lCI ac c.
I l' t d Cãm.'.ll·a es

_ E o::: casamentos com 0,-; notíciaS, ,vezes, < ll'� ores fl '_

strang"oiros,

:::,�f;;�:�:'��;�:J�t�t Is 10 notícias mais importantes do aDI
'ão p��,,:'m ele filinlloél il {'f'ta "

"

.

'.

Ol'g�njZação de lCl1"dnb j�lcl'_
1If'1!"':&lad<t_ço das emorolWds do -moa'nel-naclOnal. que pil" heSItam
D� .. '!r lIIiíoI "

em prometer às moÇas " casa.

menta, e mesmo a ,�tceital' quc
ia celebrada a cerimonia do

'1Iae"" chegando aS'iim a eu_

-::;ana1' com t'm", faci1idade tnn.
to 111,'1;01' quantu P:l1 (·c�_mc o.

fel'�cer .todas as garantias e

3Qg-t.lranr:f-L.
C.:> <;ã'ml.'nt,t;o;, ql!P nã ..
Se ,rc.3,1i:r,anl

A's vezes: o

'

r3Samento 15°

faz na Europa., Out'''LS ve;::e5
·stá. prnvü;to panl o dia Em qUe
l. jovem imprudente cleF?mb:ll'_
!lue num lug-ar qll'llquer, n,'

Africa ou no OI'1eIJt(,.

i
l'
i

r" -_

F
R t rn ao rei
I p o r I a n c i a do

r si I ..

rl·melroo

São Paul", :.!:! I Mel'idlOnall ',!i::1l11111 odd2ntal' . - "Olllinu(Ju
___. n I ",'tanlcnto chs relacõr-s o "1', Lec -, "Antes ela s,'gun_
f'Olltel'clai� cnt re I) Et';tsil t-" a d�� C;r8n,lt� Gue1·l':t. (, Brasil
Alemanh., o",dental foi obje to .'la>':;if'c�'\'".;,;e tem pr-ímeir., !1I_
de uma l'nU é'.'iSLa co letiva con; gar 11 üs ta -Ie comprad.ircs
eedida il íll1'Ji'('nsa paulístaua.
na ta t de dp.· outr-m. pe lo« srs.

["drnancl� I E:, lU;t"! do Lt e l' Han5'

f:,'�hnitzll m. r(.-.;peClI\·aUli'llte.

er-a: a Alemanha a segunda nu,
':ão que maiores quantidades
de produtus novos importava,
Com a fleflagl'ação ela guerra

tiresid('llte hl)H,)l"�!f'l(' c

ta iio �'�t al d�1 Canl:l!'a
l:�1 a:=-.\ \Pll':1 dL, COPlel ('11). nasce o trá iCD

I

!ie(:l'("_

T'{'13ln_

D,·'c-l;:_lIl�1l �n�l'i<llll1cnL� o S1\1'

}';'C'lT'lIndo Edll�ll'd" INc' qw: ;\

l·(.cfnl,t.... 1HJ\;1 do :\Hn!�tl:l·l() d;,:;

I�e.hl(.:õt·� !�Xtl·lioll·�: dr) pai�. 1:_ ,
b.:Ü�·<-t :l �llp:·l·S-�Ün llH 1\l{:-'sao:
1\: itital f�l'H.31h·1L·�i :_:ln BC·11iJn. I
:1 nnill �,'�'rú :-iilJSUllllfh-l por

l;n"J;.;: rnj;q:ã" {'h�ll '11,:lt..'fHLada

iunto a.. C\)ll�('lh(l ttO:: .\lln:;

(.;U1l1iSSál io" ;1. partir do 1)] óxi ,

111u 1.1110, abriu novu fase p.al�1
0:-:. el1ter.(h��H:�nLn:j ,,·,s:fl1th:;. ;�qll�_
]._ übjptn'o,

o�as suisas vendidas !na Africa
1

que:;Casamentos realizamque. se �ara
Gcnê!)n-l. dezernbl'O .- I Por

Paul .ranne ret i lYtl princí ,

pio do mês ele fevcreiro saiu,

rristérío Público ch,quela Con. I O, traite des blanches é
,

'

Ü deração. Adv�rtjam a todas

jlllTI
mal sobrct. �c10 europeu,

�i" mocas qUe ,FI· recomeçara () mil!" CXÍ:ite tambem no Extre.
em tudo:" os [orrin is sulcos, um tenocinío. Logo romo-, visitar o 1110 Oriente, Acontece que mo,
comunicndo ,,'xp{'clido pelo Mi., procu rador t]< I RE}�Jública, e ças ocidentais caem nas mãos

pr clhuos..Ihe informasse se ja I dos chinl'!Oé's, Na maioria elos
'�. bi,l de "l.-:;-uns Ci1S0S precisos I casos, entretanto, são mrscinh.as :

Nüo sabemos, respondeu_ j japonesas que os traficantes
t'O,�, ,,o j;í foi !'ciniciado, na' atr'aem à China, 011 ainda chi_
�"liÇd, "fll' hediondo comercio, JieaS atraídas à Mahslu e ào
\las nl)"'�iI intt'nção foi de p1'e_ Sião, Há mesnIo crianças vítL
"ulÍr a t<'dos, NunCa se to111anl DIas dessas organIzações,

Dl'_ ,Cl'U iJon;.\o e 11 p�sca

l'eC0l1W-1"'l"Slal1tc
precallçõe:;, quando se ,-\" ant<lridad!'s ignoram

l 10 C(;ll, SúbIto" v 111a1' yoltou a :J 'I ta eles,,:! monstruosidade,

I
II le!locinlora!1lt:.' tll"ft;l tll\'n1en�H Jllf)ITel i

:. ,<,' t< I' , 110'\'0 leJupol'aL de. ')1' que nlOclo as lllocinhas, selTl O inquérito [llll'rto pelo �fi_
nliJI' p peSClj!lol 1�ilst.aqlllo cio_ . l .\�l _L c

fxp(!rlc.1cj�-- na vjdu. p que ain_ ·lüt.Crio Público d� Confedl'.ra_
Ille�, ,'aspt[.. , p,li dI' dOI:' flll!IIS, "lbo;1, C1� bdl ('os fOl'anl 1-e<:0_

':I ,'I}!1lwJll "om u pnneipe e11. �ão SUÍI;<1 pr0111ete ser �ongo e

1· S

11hitl"s
8� j11l';:.,;as, Todus regres_ (anlMlo ]1oderíflm tpr a míni_llificiL Necessário é, com cfei_

1�'''Hli'Jllt t');l j\((\f_UlellU- ,.ell �

,:] E
- ...

I I' t� �.r.' t ,..."n·"'. 'f'"
-

. 't
,., '

. " ,'.. "'UI am, !TIl'nIlS o calque (te u;;;_ 11'" )flel;1 (') oe JO:so radCO que o. ;CCnlllt Iam! n:açoes
\
mUla

1!;IIT(l, tlp,is qlll11Zl' lUa..;, I ehlC._, B 'ca' :fO!"tTIl filZP1l1, pol' toda p'Il'te, os n<,_ "xlcm n" (' despIstar 'g'ungs",
'slla ;-:;ozJnhll. ("'Uili; lnt1:Clll(J 1)t;10 Ll{lilIO f�i(lnlC!'->. u:::; s �

go::·i�lntc:., crn nlulhel'eS? ]UC UBall1 nlé.todo3 h<:Í; Jl1uito
,i;'Llc'!" pelas 11llediac;õe,; e horas

() �,"ldo InUllllno exp{'l'imelltadof',r):l1ll�i:-;(�·eno. r) - - ..

rI21)f!í�, ,,15 l'on;;eSlliral1l {,ncoll_ ," '�Iallllestinidade1'el'_ 1\1"", que Set'lL I'stl' IfmneJllIO
1 l-. 1 'I'U\'()!.tt·"r ..knlueala .'1 !';lla t'mvu '_

IHt' chamam de ,tl'aite eles

Y:;,le "t'rtanlC'llte havill bl:tm:hcs '? Há indiYiduos d('_ Em G('n�bra,
"'2nn�""

Sp} :.:_'� desnece;-;:;ú t 10 :--:�J.

::��nt�l' [I impcrtàncm IJII rr a ,

t,lHlento das J·ehl(.Üe.::= C'1)111í-1' ...

"�3i:;; do nO�'S�1 pa is Ci)rl1 �I A.1t: ...

o barco voltou selD

dos tripulantesllln
I!io, :�:! I ::'lel'ldjnnil II

Pf:'l"J(.l<Jl' LlIiz

'LW,j['Illla ITI

de

do Norte
exploradas

nUI'a
lizou o ,,1'

Le,e,

mais oportuno, pois, 1 - Explosãu da bom}Ja.uH

'1almadQ'; q\1C prneUl'i1l11 mOGa�

ti'gnc(tt-�. pl'incip:J!lnente curo_

I)cia� {' 3:e er-·fOl'çitlll. p01 lt)doc
1):': 111P!ü;;;, n�Il''l 111rl.1Hlí:.,_lA!"l a e��

tl'S MOloeh,.; in"aeió.\'ei� qUe
-ã" ">,, pl'ostibulos tlv A.f'l'icn

do Norte.
Poue�ls s5.o as e!llt' :-leI. ittl.1"n.

�om b),., vont",k, t.1'ilhaJ' fOste
. ,.minl1n pcrip'oso, '1'';111, pois,
')2 \'cndeuOl,es (11' nmo!", Que

',,'[lI' ;1:> crinturas inocentes,
,,-.,, 'meio" diff"l'cados, e

l�('si tal1l, para l'S�t' fim

de YiloJ'ill, no

V::::p;� jil) !::innt_{�. Aií t"Llegando.

ft)i jnlf�lil tl:l �I PC3cilt·iil. 0::5 bu_

les .íul'l_�rJ1 laIH:adu,s alI J1Hll' 111 ...

pu1ut.1u.""'- por l!l�l hulHcIH ea(lC\

lilli, Em IlIdo ii Pt'S('lllí:t, quau_

te', I\'�) ,'ntl'epusto dn. lJesCa des.

jlmn'lIill () pl'oduto d(.' Sl·tI tra�

balllo C cada qual tomou I) 1'l1_

1110 de :�1Ia. J'esiclel1cía· senl eli.

i,lI e;it;J j.i :-;e encontlava em Zel' pala'.'la, pl'ofundall1E:ntcl de_

'"Clt St:Lilllo <lh, sobreveio Ulll: �oladll'l ('c'm a sorte do compa.

ll'lllpl,r:'lL O comm:uante deter. i!hcit'O, O comandante comunl_

111inOll qll" -,>C ,�usp{'l1tli;s"cm (I;:;

j
('"n n falo às <lulul'idlldes qtle

1 !'u1ntlho", ficél!1l1o :1 C"PCUl. de a 1 espeilo instam'aliam imedill.

J!lI?lhor tempo, O rlÍ'-! all1i1nhe� lamente inquérito,

CnL

'ra_

tagcmas,
'.,r- flo;;' r'lllip.iais.
Se é verdade que a .guerra,

'""h',ndo ;:� 'frontr,inis--e redú.
":inc1o o:; transDortes marítL
"(W diminuiu b:=tstallté estt'
",cmérc'o DO-" certo tempo, o

Há ainda v easo clá�sie(\ da,
moÇa que trava conhl'chn�nto
,com lt'm llomeil1' muito galante,

P ra O
ind' tri

e enf Ivimento da
d e rgia atomica

IS LJ.I às futm'as atL 10 pOl' cento. dispondo de co_

F�dalldl) pel';l!ltl' t} COllH'Jhu 1
\ ;cbrl2s ligarl,'lS à encl'gia nu. llhecimcntus espeeilllizados em

Adrnini"t ralh',l da
� SOl'l"r1ndt,j de;,!" iH'ccbará do 111e"nW treL t.sica n1Jelear -- disse " eh',

.c\.II1t'ric�lll�. p:.,,·a. o �n�';ll\() da I' ni!�l!{�nto '.�;'_·�l 1.nllus�radO. �rni I(_ingdon - � precisará da pl'á_

[,ngcllÍl'u'j,1. " dI, h.enn(!tl1 H .. 1[tlil1liUL ll,;lt:a, ellgn1hana. e l'ca do l1lanej" de 11wteriais

Kiu;<,_l(,II, llirt'llll' a�::;I,;tt'nt.· do "Ptallll'!,<l;l. Tal\'ez 'aC!'eScen_ �adioati\'os en1 gTosSO, Esse

L,.!Jl)l'HtÓI in d[' PI's'fllb,,:-, dil l"',l não n','l i;-; de tll'Z por ,glUpo .,erú constituido ele qui.
l;ellCI ai l.:!t>c·t!·k, .tiss!' tple ,'Is «::nt... "'1'[<0 nece�"idalle de mico", engellhEiros quill1icos, e

t':!cola� dtO tClt;enlld.ri;_f nortt.....
1 ,{l;IIUI e,;-; t tillhe. i!l1ento:-:

l'�"'_PCl'i:'-l
;--l'll� cOl1he{·in1f:nto� tanlbeln

HHled(,dna,� {'SIHl':1fJ ptuY:l�:el_ t ";��lflp·� I I�l fi�.l'·a nUlle�tl, telão que ser proY�'\·eln1�nte
ill('llte "III <:unclit;õ,'" d,: at,'ndl'J' (,bliclus nl) trahalho,

hi" l": �I'd lItalt>l' paI tl', "I>! r)('c'lai'"lI o ci"l1tista da Clllda� :I� ('".... l;..:t·�nt"iH.::_.- dt'cOITeJl_ '- T.

i",q c['1 tÍCSI'll\'oln1l1"11l,' ti" 111.
1;1 Ll!llccgllirlo mai,,; 110 tIaba. f E, que o:, l't'gulalnentos de se_

I ;�(l In ('\1' n"� L;nt\'l'l'�i(ht'-les ,\
"

<. ,

�m'Hnç:l relatIvos aO acesso aO

11 1;'11.. YI'Z ou.. (;()n::lfl(lr;H:iJ�s de
1' .. , ' ' J,ibonttó,'jo e à salvagual'Ca!

'.

ICiu·[t; ·tu L:lbl)l·:!�{'Jl'{oj, I(null::- i "'C�'U;\lt',�l l- c·ron\}t!lla nnpl"t I·

"'� En':> .!..oI;1 Atum"''', d (;u'g,) I J ri" ;" ,.:o,·"la::, 'te iu"talar rer�_
tl(1 Lo;lh •..d·alü; ln �it' I)t:'�qlllsa.r..:.1 tt)J (:-� f!lÓllÜ,·o.-; eXj)2'l ir��lltai ..j

"H !�. t: ('UI' llI' '1ll\!1Pl1CI:, da i {l1l fOlnn:-< e "litros equipa
i ... l�nn;-:.::i·'1 d, Ent"l'giH .. \lótn}c:l. � ]j:(.'li.tO� c· nUlü'rials nel"es�ál'io�

\;('1-1,11 [1/ tl d .. l(_llH.!dun f{U(. a l�' tal tI {,il1alnenttl.

;"::,dildp 11laitn LI du flt':-:;-:;oRl tt:'t'_! i\-p,"'1l:0 uni grupo sUpc1i.Ol a

A';! !acõnícas p"lavras do

Fl'usid{.ntle Truman, anuncian
na.

:;0 POJ' centu, e a vitoria dos

1'0l11unista,s chine::.es. qUe ocu.

pm'<1n1 por larg'o tempo

Naufrágio do ;,.M:Jll
angustia a este

desesperado,

Incoutestavelmente, no.ticriat,
que sõmenLe o tempo ""h'á a_

quietar ele sUa gravidade e SUa

ln'menda influência, 1'lIlii"'delllldezembrolllllllno"lllpaiâdõ"'
= ,\tllllUillII!�11lI1I1I1II11II1I1

j») André 'Nilo TADAS{)O
A DATA DE HOJJ!� R�CORDA-NOS

_ em 1.589, os índios de Méba1)eva, que sitiav�m li

brancos e 1.000 judias aliados, dà' Divisão de Alvaro R

drigues, foram 'derrotados em Sergipe por Chi���val
de Barros; a.oo: !•
'_ em 1,634, o Forte de Santo Antonio, na margem e

querda da foz do Paraíba, capitulou, Os holandêses ;

perderam este Forte em 1654, quando então voltou a s

brasileiro;
_ em 1.661, foi condenado a morte o Padre Antol1

'.

Notícias
Gréve

resumidãS ;-ÚE�mItV-E-n�EU -J.,U-G-A!:t
-

i
l EXPRESSO I T A J A n A I

I
e viaje com segurança de I

"leve �nd' I Blumcnau a Joínvile '/" ai Ag'! n c i a:em
em público Joseph StalinReapareceu

e documentos J Moscou, 22 I Unitecll .-- Pt'o_

,lol1garam_se até a madrugada
de hoje oS festejos elo aniver,
sário de Stalin. Pouco antes de
telmil1arem vel'jficolLSe '1111.a

das agora raríssimas aparições
'lo Stalin em público. tcndu ele
aparecido no palco do Teatro,
Bo-lshol, durant.e uma reunião

I�de gala do Comite Central cIP

Conselho dE MínistI'os,

Paris, 22 !UnitedJ ,_. A dis_
cus:;:-ão sobre o {)r�amenh na

ASi'embleia Nacional Francesa
1(lquiriu hoje caractcl' polítj,/},
com 'os deputa(los '.anwaçados
de pCl'cterenl se\IS empregos s€

não concordarem com o orÇa_
mento recorrjdo apresentado
>:leio governo. Cem efeito, o Jld'
n-;e,iru lulnistro Gt.'cr:gas Bi
dault advertiu que' possivel.
mente �e rcunil'ãll hoje à noite,

Ck\'e!anl], 22 I United I

Entral'anl' em g;reve esta nr'l.

nhii. 0.-; empregados do serviço
ele tntn'· lOl'tes urbanos de
':k veland: que está) pedindo
férias I'emunel'adas, O inespi}_
l'ado movimento deixou '{'m a_

Duros inúmeros trabalhadores e

�'mpl'l'gJdos, qUe t.iver'(tm de

seguir para o �elviço a pé,

Rio 22 I Meridional I O

Mini,;tl'o da Fazenda, ;;1', Gui_
lherme (Ia Sllyeira, levou hoje
pela TI1anhã ao pI'esicl(nte da

REpúblic''J para assinatura, o

ex.redi('utc sobre a abel'tlll'a do
crédito de quinhentos milhões
de ernzt'il'os. para o abono de

I Natal aO funcionalismo.

l'uni'idcHeiais Itêm, sido menOS

:rH.:ômod"s do'que' anteríOl 111ell_
j" �I' pl'f�l1lllia,
Adv('l'till o dI', Kingdvn que

'1 en.-;ino Ileeef'stÍl'io aOS' hOl1lcnS

que se tenham de dedicar ao

(;e�cnYol\'imeJlto da indústria

de en;;l'gí" atÔlníca há til' re.

:: LeionaLse l'<ldicalmentt, COTIl

de

mod.. algum será til) tipo, do

dê cngeuharia, quc consi:,te lar.
.� alílent(! em conhecimento" ad_

- c:lJirido!" nos livros.
-,

(�n,El">()Hl'fOS I)OPULAUES»
LI"II'n; eH,;; lI'IUIUO,U'J

tJ';\::'L\ 6 :$;1 --

Hdí.!lula!; St'HUUltll!S d� Cr!$ 1.000.00, !!�m aÜ:;II, para

tlquhitu:> att� Cr$ IO,UO!).!}!), l'arll coutas sUI,críores a Cr:ji
lU.llnO,OU. li":; ",'Urada .. semanacs SClll u\'Íso. sel'úO Ia
(_'dilll(l,'" llH }J;]"'_' ih: IO�iJ '_ubre O montante do ealdo da
J'('':'I'Cdi\'a l'unlu, Clinica de olhos

OUVIDOS, NARIS III

-

'I'I<--,"l'
§ t. � .:: i\') '-�.\�

G�GANTA
DO

nu. WIUjON St\.N'l'HIAGO
Assistente da F'aculdade de

Medicina da Universidade
do BrasU

CONSULTAS:
HORARIO:
Das 10 às 12·horM.

Das 14 às 18 horas.
CON5ULTORIO: - Rua 1(1
de Novembro, 742' � (Ao
.tado da <lduafarma:.).

NETAS

-- SECÇAO DE O'TICA --

Nl;lQIf.:IH \"� I i;,nlo �locl\ dp l'ciógio� de. ludu I () J ijLJ(J.::, t'lll
:: UUi. u. IJl"'ll;_j l' níllUt't G t·i._unlc :-301.'tllncl_j,lu DIli al'lig�..::_,. 1':1 [·,1

CAUSAS CITJEIS. COMERCIAIS E CRIMINAIS
Escritório: Rua 15 de Novembro, 389 - 1,0 Andar
Rellidencia.: flua 15 d6 Novembro, 1893 - :Apart,' ,1 '

�- ------ x ..� \. -- ---

FONE: lH7

O CREME QlJE PROTEGE
A. CUTIS AUil'IENTAJN.

Dü_LHE A RESIS_
'-�:P:NCIA NAT'(j'RAL

o creme. Ni\'ca di�tingue
se do:; ou t"O:3 Cl'emés
de beleza })or r:;er também
um creme de saúde da p:
le, Essa di;;tinção pl'ovém
([o fato (lo ser Nivcu fabri-
cado eom

tancia de
Eucerite, subs
hase cientifica

de composição' celular i
dentlea á epiderme huma
na,

A sua cuti" precÍ!:;a de
Nivca, O Creme Nívea evi�
ta o ressecamento da po-
le, o 3,parecimenlo de a:;pe
reza:;, manchas e rug-as
prematuras, Nivea é um ó
timo cI'emc ]lara o dia e

para a noite.. e presta-se
maravilho,iamcnte como
base para ,pó de an:oz e

l'ougc, E' também· íde::tl'
para límpe:;a da pele. Cre
nlC Nlvea contém todo� c:;

elementos nutrith'os nccc;;

sát'ios á conservação de u

nla cuti.s bela e sauna.

"R

I
f
,

na

203.,

21a.

,... < ......



�� BBIJB
Quanto au fotografo, madame

X 11"';11 se tFler TJcl'mitlu que ele

entrasse.
BAIANINHA TAI\1EEM

F � Z I t'
}\f"ria do t=ntrocínío i: bniani-

J�ha, mantem-e, solteira c símpa
t tca :

I
_. "Diga, antes de tudo, que 'os

d
homens são ..

pret.encicsos. Não
. e' vou querer- gabar-me, nl(ls acho

. e' que �l'�balho'll1ais do que r:1\Iit�
"bomtao" que anda por ar, '.'1-

j vendo sabe Deus· á custa de

'1' qumto �'expl'diente" há., TI':lba

lhando fora, tenho que deixar a

é c-ama. :h� 5 da rnanhâ. Depúls f1

I
fazer ctl.fé, tornai- o banho e apaque sou
nhar o maldito tr-em, porque mo-

____,ó- �....;...� "...,.,----""--........-�""'--.......�: ro em Modureil·n..
I li: note que ainda "vtro" bô"

I p.a.r-t.e da noit�. cost u r-en.' a crn

C.15'·H. e muttn.s vezes F:Ó fJ�go no

sono depois de n;eia noite",
Cre uza, Coplho, col ..g··1 de :\1,,-

dn f.. ã.a cotun a.: "Olh'?, \�()U ;<-;.�r

. �incp.r3. e falar t orna.ndr. o r11P1.1

I C'A'1!.:;U: ,os hon1i:'n,o..:! n-a.nd a-n. tJ·��

i balham mesmo, ,. têm razão df'

reclamar. Sustentanl ;:1 .(>;:s.a. o!.:

ii filhos, garantem tudo,

Por Isso rno t-t-ertt cedo e a� mu

i Iheres üc-im. l'ngordandn 1''''':'\

I casar de novo".
, ,�" P'()"T'-\S n .. �AFRA DE 4!�

J Eram 3. servindo no bn1r'à0:
, '-'n":';11� �()l!'7a _,Ailíl;'�' p Zíld:l.

I t ...... •• ...�.·"!" ') ""l"I\S "nn' i r·h-'" p r·�-

z=ndo ;;. pose" pa rn o fut ag>: r ...

I �alnl1 ......nl· tor1'''�'

I -- "A mulher di' ho'''' s1'" r-r:
.

homens d'? ôntem. Expl;"o: w,�i·
,I gamente os homens trabalha-

; varo mais. oram ma is seríos. no-

.,,"'",F.''''·'·''''''''·'''·''''' j (Conclua na 2.:1 pza .. �etr�l .4.)

I�--------�----------��----------------------'----------'--�==-

lOs primeiros in as ian os
,ceIO,1 que .se torft1am DO Brasil
1 Imponente cerimonia em

I ,PORTO AL.E?,I�E, 15

(Me,ri-I' OO.'��I:�ir::m o ,cm'ci� c<;1,1"::"�':"i '", I i'(Jt1g�rnenlt! apl:mdh';'�L

r
dlonal) -- Re'\estH,,_1m.-�(· (.� .,l!!- 1 dlanluíou .I ... tlCtP'-j!f_ ,·._d. L.·.\� ...

I Apos o dIscurso (lü pill �lunfD
",Ular impo::1eneia as ,'e!'imu[,bs de o sr, Balhinn Ma·'c:af'.,nh"s, hou\'ü 11\1111ero.,; de lllu�ic'd", t(.. ,

eOill que foran1 eOlnell1or'l(!OS O.::.� . Secretário da A.gricultur,l.. dos executados pelos alunü:;; (Ü.l
u,(os da fC I'Jllatur:l do primei,'o . .' .' 1 lln,Ututo Cegos e "'hÜOS-UlUdo�,

. , B.�JJl núl)1C do� j Ol'!ll·· .1(,;'=: ,,,I IIU
..... . -

grupo dI:: g'inaSW,l1o.3 ceg');;, �ltie o 8.Juno \Valkirio BC'l'\',ld,'. c,,:;'"
Reccberan1 ('el'tifil',�d0.�:, peh,

ternllna!'um o �·�u cur:::o na J-a'a-
d" . 1 1t'ru1inação du cur::o !.!iail'5!Bl

siJ� :'lIUn,j,� do "Ginasio 10 LU:>tl- e, CUla o. :�tO, l!�� I.V!t1 \ O'l.
i

.
'.

�
'p3,u:,,�[;Ida c clara, eau-:;.Jlt pl'Gfll�l- LU": ;�luno� '\\'"alldri BI_'J·toldo

d:i inlpret3são n:l gn!:�d2 u�::::i:-:- \ !\l:.Ln3. Ilha, que fO]'�l1n t11uHn ie

tencia, (lue a ouviu em �ilenci(' I'
licitados, .

e debaixo de enol'tn.:-! (�1r;,,)f�;J.O.
Em seguida <) dI". B:lll,'r"o ;\1,,:,,- I! Ulunwnau., ,}oÍIr\'Íle '

'carenha::i pronunciou l;la:;!:nifit��1 1 Vi�gens rtqüda� e f:jt'gurHB R!I) i

ol'ação, que. ao tel'lninn!'� foí I EXPRESSO rrAJA.n.)l.

��SH,d.fJ.:;> \ I'C;:tl'}<�hO antecip!l!,:1'll
isstinado'}1 l;bal'ta.,' g 1l1111i1t\1' tuto Santa I,uzi;J", de�t I '!"piT�tl.
ie nIná lcllltiga t'e�tl']�ãa ;.ohn· O Institut.o Santa Luúa. di, i

'. elT1;Pl'('go (lc Rel.lp p"úpr'''" !)'ons. ;;ido pelas Filha" <.la Cm \d[1(,,�

'1]]'ahte n vida de éasada, Sã.o Viccnt,� de Paulo, COI;l Hm

,I\riínalmente destin,]dn;;, I' d' .: . • nonle 19a o a gran(l'cs obra�:;
_'ol�f:rel' fi, mulher, esta l'estl'l_

cJn eari{r':ld� . 't
:ao ·.no,.; dlUS 'd" llOil' tOI'l1nu_!<e

I) se'!li tnhm .') (,1'i';·

tão, cnl. árdua e dO!OJ'O;.;a obr'u·!esvanLlj()S;t. tendo fii(\o Llbo_
<la ell1 J 9::\5, ex�eciL' f"ita n"_

de humanidade, 'J'ec,�r.,f'i.l Itnni-
,

";1 os conlpl'olllissos a!'5Eurnido� fP.:�t;'1�(�C8 de n:pl'e.:,:o p 1'0cophf>ci-

,,,,__ .......�� .......��.�....,_�-�.__.���;
�":teR dpqi1�\a data. rnento pel.o� sel'�ri�;os 'lu''', g?'r:.'.-..

F t B t �
Ü' projeto de lei C111 ,lIll pr') ),()S'U"!1ente v'�m jil'est.wdo á co- t õ O a u rn g a r e n '

tr-a113i t',tr l){)l', ',Im- Jptivi<hde riogl'andeni'e.
.

• L' ,.�.
t

i r��rJECV\LJ�T,"- FJ�J AMPLIAÇõES IH!: I"O'[(h� ',';_
"

Pela m�nh". na capt>la do Ins-" .J.IIOS _ FOTOG.R��te\.S, -::-..JUl:.YIq...AÇÔES _ pV,; I,tituio foi rezada solpn -. l'�li,·,�') I

.

:'m A.r;ão .. de"Ú,'açr<s, ", ;l noil.,\, 1\1E8 l\1_o\f;!UINAS tá" vinte homc" no I!1�ti:t1to d� • RUR 15 {le Novembro, 425 - IU...UMENàU
�

Belas ArtDs,' houve a ('ntn'!'!') J 11
r{;JS eertificados aos 'lluno::; que

I
...... --= ...........��..-��$:&;aIW".rfC..It:Jt.fT��'

---�-���� !

donas
lava ..

�õnl'; Eias se Hviran1··'.
NA TIJUCA

Nã.o qui:! dar o nome: " A di
tal1JUra começa aquí : Meu rnn-i- J ';
do pode dar entrev:�t.a" aos jOl'- !

'1:
:"

naís. Eu, mulher, nao posso, De- I'" ..

pots - � não pense o reporte!' !, '

que minto - mas trab llho mais I
.

do _ que meu marido, ,funDiolla.l'io
_

publico, com . '.expe�ieilt� á', tar
de, Tenho 4 filboE.:· e todo>, me-'

. .

àa�do trabalhó de
noite. ás vezes até

drugada alta",
_ Ora, se'quer saber o que fa

co durante o dia, O' seu papel
não' chega para anotar. Faço ca

fé, arrumo -a casa, cozinho, lavo.

pusso' a ferro, trato ('.'as ertancas
cuido'do meu marido,' Ele dor-

Procura �
u��'

.
.

...
, 1.1

I OUrne9. Mundial
r�letrotéçnícD �speéiàlizauo em radk';
'DUAS AJUDANTES de palco com bôa. aparcnGÍa,
bon!5 cOHtumes c disposta.� ao trabalho .coIl::iclente.
Sómenle apresentar:;;;e lenclo b6as referencias. 'l'ra
tal' das 13,00 ás lG,OO horW5 no Tcátro ,�Ca.rbs Co-

Bens das mulheres
'casadas nQ. I,nglaterra

1)l.N,H, I,. PO'
�CftJ.Hlp n� inl'i:�, o PíI1�l:�nlentr,
Bl'itánko ajJ1:IlVoU l'eCentcHlente
,) Pl'::j,cto Oe lei 11�� l1l\llher(.

II : loçãD e Brjih�n[jn.: $ S·'(l�

h ' Trio lenll1tiric: Locá> • Men', Ca!o900
.

Loção pata depoi3 d. _h�JbD": $ ISO/lO

-----_.--_.*---

Efeiivos . na
JllelOalJlla =

PARIS - S,F,I, - Os servi-
ços do Comando F"3ncê,'l na

Alemanha, pas,;at'am (f'2 9.000 a
.

5, 300 �unid"d ��, 'O pe",.oal da
.

Li re-

lê

l�
l-c
L:
i=

:..IIfIlUIIUllllliffllillfllhi.mllllml� 1 �
- ,_I ...

) � A colaboração particu-:;::
�:: btr valiosa e eJcti\'a. e: ::
1:- de que o país necesbi- S. ª

.

I E ta pala levar a bom ter-:'
_

g mo, e um de seus mais:: :
:: hnp�rtante5 movimen .. §
� tos e a guerra 'ao anaJ-? :
;��=
";fltml�hl!!i�lIIn�lIIl!nmmm!m. ': ::.

._

=

I�
-

=:
-

que há.,. noa Estados Unido.'.
cêrea ,de vinte milhões de ill- .:

-

-

-'-- que t;.(Je todos Os fúrinl:2nto� f) 1?1
. corridos dUl'a.nte a guerra fran- ::
co-pl·ussia.na de 1870-1871. so- §:::

__
mente 97c foram produzidu">

__

por arma. de fogo,
-- que um dos mais antigos pOl'- .::;:

tos do mundo é o de Adcn, na -

.A.rábia. onde já ancoravam os

navio" hã milhares d,� ano,;

ou COl11�)let;'l-

hui'N·.n'"
cabeludo·

guarnecido com 30.000 fios' e

·que eada um dêsse .. ii.os �r!�
-.

suportar' um pêso 'de 180 gl'll.
mas, o que_ representa tmi- to

... ta.!· a� 5,4.00 quilos· para tóda a

'I'6,heleil'a,

B!u.me!!2u, Z3-12-194�

-- ) Jos0- Lins Dorego
Rio, 18 - Na colecâo Rubaivat. a editora José Olim

pio publica, em traducão de Alll'��lio de Holanda, us poe
mas de amor de Arnaru, poeta índú do V século. ranjo

estes poetas do Oriente, I) amor se compõe de um deliri«
dos sentidos. E quando eles eantam a mulher amada es

tão sempre em extase, l' ele tal maneira, que confundem ri

mulher com o Deus, com a perfeicão absoluta,
Amaru, como Tagore, e todos os vates da carne, CC)\1-

duzem a mulher para o saritua.rio, e chegam a t.ransí'or

mar o encantamento sensorial U11 verdadeiro estado ii,'

oração, O amor, assim passa a ser um amor sagrado, ,_t

obrigação do servir a mulher amada, como se ela [OS6'?

mais do que uma. senhora, uma deusa. E todo o ardor do;·;
sentidos se dir-ige ao sacrif'icio da vontade, Amar se con

funde com submeter-se. com escl'avizal'-�.,e. Mandam no

poeta, as suas exaltações sensuais, os seus arrebatamcri
tos da carne, E quando se imagina que o amor se reduz a

isto somente. o poeta opera a um magica, E o que era um

fulgor da paixão desvairada, se transfigura num :.'OP1·')
de' zefiro macio, Os cantos dos pascaros. o SUSSS'l1"J d(,�:
arvores, o gemer do mal', o cheiro das flores, tudo (ju"�
era o esplendor da terra se humilha para que mande cm.

tudo a mulher, a doce e fragil criatura que domina os

homens e os deuses,
A tradução de Aurelio Buarque de Holanda, do oii

ginal francês de Franz Toussaint, enche as medidas.
Mais uma vez o mestre Aurelio entre as rosas,

__LIVROS E aUTORES --=------,�-�

I Daqui e de fóra
dePoema de amor

Porto Alegre

Maior distinção
e mais qualidad�
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F O N E, 1 ..0 ..1·8
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O ARMAZEM DAS DONAS DE CAS
OFERECE
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A&ril Juca Hcará inativo
Ameríea serão pcnhoi'adas àtê

,

a satiSfação da dívida- de . 60 :o•. '

ia ,.
,.

mil cruzeiros que io clube tem Deixaram
para com QS srs, Luiz

F�rrei_I'
,

ra dos Santos FiJho e .-Helio '. :POR AURELIO, .

:: I II sua carretra. esportiva. domingu'l U concur-so do_ refei'�do e�enlen:o, SUá op.o�tunidad�.
•

�
Rolas.. ,',Juca, o gr.lIlue arqllclro que, em Brusque,. quando seu qu-adr-o parece que nao fOl mu it.o Lh:-.

f
O mesmo nota-se quanto ao"

,

. '.' .já; atuou' pelo Estiva de Itajaí,,' enfrentou o Carlos R,nau.,<. se- pois em sua primeira tentativa etemeutoj, joinvilcnses onde c-Belo Horizonte, 22 (Merld) :.Oiímpico desta, cidade e última-

'I
freu' forte contusã.o num dos joe- "0 sentido de sanar urn dc s xiste um centro-médio de r-eal

- Inforrria_se que
'

O Cruzeiro mente vinha def-end€ndo o Clu- lhos, devendo ficar inativo por pcincipais problemas <:,� sua e- valor, Dinho, que não foi convo
está interessado 'em, tentaa- a '�be Atlético de São Francisco,

'jl';ngo
tempo.' Como vemos, f'oi qutpe, não foi bem sucedido. E3- "ado e que em muito supera 'o

'econquista do seu ata..cante por quem sagrou-se campeâc. f'o bastante infeliz o jôvem gllJr,la- pera-se. contudo, que ató o iní player Bráulio, que dizem, será
Abelardo, qye não' conseguiu

.

vitima, de .um golpe da fata.lida- valas, Um dos maiores do Esta- -ío do certame de 1950, Juca. es- o titular da nossa representação.
.

.

de. Realizando uma de suas; do. '.cja em coridf çôug de reapar-ecer,
I Enquanto' isto, o centro atacan-PalmeIras.

-', I mata notavets exibições em t'»l! ,: U Pa.lmeí ras que ia contar com )rindando com nov.. s e empol- te Dem foi channdo, quando na--'-------....:,..:..-,-----:---.--------_.:-_.:........,:...'"'"'-------------- ;:;-antes extbiçõr.s ao público ca-. da apresentou nesse torneio u!e

artnense, selecces recém-rindo, Vamos (1,-

- o -- o -- o - o - o - g uarda.r Oe; ensaios de nossa: "e·

M Teíxeírtnha, Antonínho, Nico- lecão para tirarmos melhores
tau e Jalmo foram os elementos eO�1Clusões. Todos os desportís
convocados oficialmente p� la tas locais confiam plenamente
t"ederação Catarlnense de Dr s nos quatro jogadores que repre
portos para participarem d03 sentarão Blumenau, uma ve:í;
treinos do selecionado catarí- que qualidades não lhes faltam.

nense, que em janeiro pr-óximo Teixeirillha, ao que tudo indica,
enfrentará os paranaenses. Mui- será deslocado para a extrema
to justa a im(�cação destes qua- esquerda, for-m ando ala COm

tro nomes. Entretanto, extranha- Zabot. Dem ficaria no centro,
mos a não convocação de alguns estando a ala direita. confiada a

players, tais como Pachcqu inho, Beriteví e Néde. Um problema
Hélio e ainda Oscar, que. com a logo se' apresenta: o centro da 0-

contusão de Juca, deveria ter fensiva.

seratch baiano que disputará
campeonato braSileiro iniCiará
seus preparativos domingo pró.
xímo, com a realização de um
truíno em conjunto .si)b a. díre;

ção do' argentmó Bíanchí, que
já jogou nesta capital e poste_
ríormente atuou pelo S, Cristo_

,

"

por muito tempo
de &

ser convocados e

despesas e visar documeri- da Aló'sembléia.
tos; Art. 30 -_ O Cluhe deixará de
Convocar e ,presidir as. existir quando o número úJ': sé
reuniões ll,a. Dlretor.a, n .s cios não exceder de on'b (11).
quais terá voto de qualida- Art, 31 - Extinto o Clube seus
de; bens serãó doados a uma instl-,

Art. 23 - Compete ao 1.0 Se-' tuição de caridade QU a quem a
cretário e, no seu impedi- Assembléia constituida dos últt-
dlmento. ao 2.0:

4
mos sócios, nom-ear.

Lavrar as atas da Assem- Art. 32 - Todos os cargos da

b����or:tr relatól ios, p"epa- ���;:�aFi:;a�IU:�:e e�et�:o�e:o� §-�=::'III�IH·RE
..

nl·M'"_'I"�"IUIIIIE"'�'."p'''�'''R''IT'_''I'_',1".�
..

lllIlm�"·tllll·(Mnl_lr'IlIIl�t1'I'·III11�=_==-�rar, enca!ninhar e assinar, dendo seus ocupant�s Sêrem re-
quando autorizad"s, expe- eleitos.

. diente .. ofic!aL
'

Art. ,33 - Sómente bnsilêiros
Art. 24 - Con:pete ao 1.0;' Tes: natos ou naturaliza,dos poderão ª= Convo'C'aç'a-O '::::=" no seu impedimento. ao 2.0; fazer 'parte da Diretoria t!.'O Clu-

.a) arrecadar e escritur:'l.r a re- oe.
,

' § _êceita do CiUbe', !,. '.
.

A" 't'ArL 34 - Os casos omis::os = Pelo presente ficam convocados os senno!'es _"-550C1a(205,, =b) Organizar os balancetes' da
.

1=
-nestes Estatutos serão resolvi- :::

para uma AS3embJ:�!a Gera1 Extrr!,ordinária que será. realiza- ::receita e «(I(!spesa do Clube; dos em A,;senibléia Geral. :: "

=Efetuar pagamentos autorl'- - da no próximo dia 28 do corrente mês, ás 20 (vinte> horas, na _ArL 35 - Os presentes Esta- = ::zados pelo Presidente, de- tutos vigorarão pelo espaço d!) :: séd" socia.l á Alameda Rio Branc,?, a fim de deliberarem 50-

::positar e retirar numerá-
um (1) �no, após o qual poderão :: bre a seguinte Ordem do Dia: ::rio.
ser modificados por resolução:: Fixação das mensaliuades para o ::Arl. 25 - Ao Diretor Esporti- _

Vo compete:
ne dois tercos dos sócios, em As-

_ ano de 1950. =_=selnbléia Geral. _
_a) Marcar treinos e escalar

/-
Blu;nenau, 20 de dezembro de 1949. _Art. 36 - Os sócios não re,- =

=_as equipes. acomplnhando- (a) Wenw)' EbC'l'harrl.pondem f'ilbsídiariamente pelas ::as em suas excursõea;
obrigações do Clube. _

=b) PropoI' medidas disciplina- "::
IIII! 11111111'-Arl. 37 - Além do dis"osto íllll!!lllllllmtll!llllllllllllillIlIHIIIIIlIllUII!III1I1lIllIllIflII!! . ! .. ."--::res e outras. ...

Art. 26 - Ao Orador compete nestes Estatutos, o Club" dará

exprimir os sentimentos do Clu- estrita obediência que lhe com

be em reuniões e festividades, I
petir. a? ��ue se contem no d�

sempre, que achar oportuno ou I
creto-,lez Federal, n; 3199. �:} 4

quando fôr desiginaf1,1O. pela' p1'e- de abril de 1941, ,a Portal'll. n.

sidencia. 254, de 1.6 d3 Outubro tamb3m

CAPITULO VIII de 1941, 40 sr. Ministro da Edu·

Do Conse1'h.�· FiscoJ cação e Saúde Pública, e dema:s'

Art, 27 - Ao Conselho Técni- atos oficiais relativos aos, digo
co e Fisc3.I, composto, de quatro ás normas desporÚvas w,) País,

membros eleitos na fórma do Art. 38 - Discutidos e aprov3.-
Art. 13, 'alínea "a". compete: dos em Assembléia' Geral, os pre-
a) Examinar os documentos sentes Estatutos,: entrarão em

de receita e despesa do clu- vigor na dat'Jl. de sua pubn'caçá.o
be; 110 jo!'nal "A Na,çào". desta d·

bJ Propor a Diretoria. medidas dade.

que visem mElhorar a EÍ- JURANDIR FERREIRA NETO

tuaçã.o do clube; Pl'esi,dente
:!! Dar puecer sobre balance- :MAURICIO XAVIER

-

cete:;,; da Tesouraria. exami- Vice-Pre 'iden tr:

JOSE' GONÇALVES

Belo Horizonte,' 22 (Mericl.)

'. elx'<z<j dos jogos, poiS
dera que nessa oca-s�ão a re;

presentação m.cional já estará I
armatla :' técnica � fisicamente. I
para às comprornjssos. Os bra , J

sileiros deverão aind'3, enfr�n�

CAPITULO I

Do ClUbe e' seus fi�8
Art. .1 - O Irriprensa Futebol

Clube, fundado em 16 (dezes
seis) de Abril de 1949 com séde

- ser paga, obrlg'atódamerlte, no'
ato da admíssao do, sócio.

S Uníco � 05
tar- .os' chilenos e paraguaios, o::

primeiros a 8 e 12 de fevereiro

Dos Poderes do Clube
Art. 12 - São poderes cio Clu-
be:'

. '

res estão isentos
da jóia.

CAPITULO V
e rôro nesta cídade de Blume

e os segund{)s na primeira quino nau, é uma sociedade esportiva,
de duração indet_erminada, cons

Salvador 22 (Merid) - O, tituiJa 'pelos associados ínscrí-
,

'I tos conforme os disposi�ivo:; dis-
,
... - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-, tes Estatutos.
=:HJ1l!WIHlIIl!'llilmmH11IlliUllIllIIIIIlUmmll!llIUiI1t1iHUIIlIllIIIIIII':':: Art. 2 - O Clube tem por fim

(Grêmio .•.Esportivo OIím� ícnl·�':'���;:�U�:;'':i".��a;-, -

_ Dos 86Ct08, :, .' . .

::
.

C o N V ITE:: Art. 3·..:_ O 'Club�' é cJnstit�i-
ª do G.. E. Olímpico tem a. satisfação de convidar � I d? .por um número i:üdtMo de
==, os seus associados e os d!l.' ..S.D.]I.!, Carlos Gomes", para o = I SOCIOS, 'de, ambos os Cl"XOS, malo
= baile de Natal que 5-erá" r<õ31izado no próximo doming'.o" dia :: res de 16 (dezesseis) ,ancs. qu�ª .:: satisfaçam ás seguintes ex;gên-,25, com início á;:; 22 :horas, no "Teátro Carlos Gomes". Servi- _:: = cias, para admissão;
:: rão de íngréssos as' respectiva.s carteiras sociais, COm as mE'n- a) ,Ter bons antecedentes
:: l'ialid3.des em dia. Tl1s.je de pàsseio. Resérva t�a mêsa:; com o b) Ter profissão idônea.

,_� zelador do Teatro "Carlos Gomes", Art..4 - A at(Jmissio dos só·

Blumenau, dezembro de 1949; cios dal'-se-á mediante propo;,t::,
por escrito, 'á Diretoria, a.ssina-=: .A DIRETORIA ,_ ,

- . -,
-

- da por um associado ql.i'e esteja=:JHlmH!!!H!!!mm!mnmmmmllHl!lH!IIUmmnllliJIHl!!!UlW!l!!U!!ir em pleno gozo de seus d'reit05
Art, 5 - 'Os sódos dividem-se

em três categoria�: Fundador(.s.
Honot'ários e Contribuintes.
Art. 6 - São fundadores os

sócios que assisHrem' a ata da
constituição do Clube; Honorá-'
rios, Os que, a juizo 'da Assem.-
bléia Geral, tenham !!ontribui- Art. 16 _ A À.Ss(mblêia Geral
t�1O parll; o soerguimento· moral e

• Extraordinária será reá.Iizad"fmancel!'O do Clube; Contribuin-
3empre que convocada peJa Dil'�'tes, os que, ?or força déstes Es- toríâ. ou para'o disposto nas alitatutos, esteJam sujeitos ao pa· neas "b", "c" e "e", d t· 1"t d t 'b

. - o ar. ..'gamen o e _suas con 1'1 Ulçoe�, Art. 17 _ As convocações pa-Art. 7 - Sao deveres dos so- ra' assembléia . serão feita:.: comcios:
t d·· 1- (' d'.'

I
an <ce enCla L('� {) qUInze) iasa) Co_ntrlbulr de qualquer ms'-
Art; 18 _ 'As assembléias sóneIra 1>ara 1�levar ° bom '.

_ .

'

,,

d Cl b
mente poderao funCIOnar em pl'l.nome o u e;
meira convocação, 'com a maio-b) Estar sempre em dilcl com
ria de sócios, e, em seguida como pagamento de suas contri-
qualquer número de aqsociadri'sbuições;
t"presen e3, isto e, meia ho!'a apo'c) Cumprir rigorosaaen'e as

a hora estabelecid� para. a' asdisposições destes Estatu-
tos e acat3r as determin'a�
ções da Diretoria;

Desempenhar' com o máximo

crit.5rio, as funções para as

quais forem convocados;

a) A Assembléia Geruí :
b) A Diretoria;
c)' O Conselho Tiiénico FiscáL

CAPITULO VI
Da Assemb!& ·G",.,-::J,!

Art. 13 - A' Assemb!.5ia G::r.�l,
constituida. por :todos oi !,6éiós
quite�, comlJete: .'
a) Eleger anualmente, a Dire·

toria;
b) Promover ou autorizar ri

reforma dos Estatutos;
c) Deliberar sobre a tl!i;;;solu·

ção do Clube;
,

d) Anular ou reformar penali
dades impostas 'peh Dire�

toria;
e) Delibérar

'que não
retoria.

Art. '14 - As Assemç,léills po
dem ser ordinárias ou extrao!'-
dinárias.
Art;'15 - A Assembléia Geral

realizar-se-á. anuC!.l·
da Dire-

os livros (l.!�sta;
ao preEident'>
irregularidades.
constatadrs na

1.0 Secretál'io

PEDRO XAVIER
2.0 Sec�'etáfio

VIVA ALDI SILVEIRA
1.0 Teso·u·,'eiro

JAIME DE OLIVEIP..A
,COELHO ,2.0 Tesoureiro

JUVENAL SIMõES SANTOS
Orado,·

Reconheco as firmas retro do

Jurandir Ferreira Neto - Mau

rICIO Xavier - Jo�é Gonralves
- Pedro Xavier - Viva Aldi S·1·
Veira - Jaime (TI� Oliveira Coe
lho.

Blumenau, ,13 de dezembro de

1949.
Em test.o 'da verd:'Lde. (as)

Erna Pell�ns.

PA.RA combater as 10m
brij!.'l!! de seu filho, de-1M
Licor de Cacau Xavier.
Muitas gerações já compro-.
v-'ram a grande efielcta
á&te lioamo lombrieueir..
X ,- X - X - X - X .,.- X •

"emhléja anterior.
Ar!:: 19 - A presidencia d 'I'

-s"iembl.�ias cabe ao PresidBnte
'ia sociedad'. ao qual cabe �ó
mente o voto de desempate.

CAPITULO VII

nando' quando achar con-

veniente,
d I Denunciar

quaisquer
'porventura
Tesouraria;

Art. 28 - O Conselho Técnico
Fiscal reunir-se-á obrigatória·
mente, uma vez por mês e sem

pre' que· convocado pela Pnsi

dêneia do Clube ou pela Assem·

FAZENDO

HOJE lVIESMO

UJVIA VISITA A'

e) Não manter ,I'iscus;;;ões sô
bre politiéll. religião ou vi-

.

Da, Diretoria,

da priv'l.da de quem quer
Art. 20 _, O Clube será ad'mi-

,que sej 'l, nas !'euniõeg do nistrado, ordináriamente, 'Por

Clube. uma Dir-etoria. composta de Pre-

Art. 8 - São direitos dos só-,' sidente, 1.0 Vice-Presid!"nfe, 2.0

cios: V:i,:e-Presidente, 1.0 e 2.? Secr:-
Participar das Assembl�ias, tá.rIOs, 1.0 e. 2.0 Tesourelros. Dl
votar e serem votados; retor EsportIvo. 'Orador e Conse
- Propor e discutir em as-

lho Técnico e Fiscal ele!tos anual

sembléias e reUnIoes , as� mente, na fórma do art.', 13, alí
suntos de' interesse do Clu-' ne .. "an• desses Estatutos.

Art. 21 - O mandato da Di-

bléia Geral.
CAPITULO IX

Disposições Gerais
Art. 29 _:__ O Clube adotará co

mo 'ofíciais··as côr�s azul e bran

co, a� quais figcrarão nos uni·

formes e na bandeira, cujos mo·

delos conpete á Diretoria org.
nizar e alterar com a 0J:>rovagáo

,,'

r
sua posse será, efetuada uma se�

mana após a S)Ia eleição. ttelá
fJzendo parte apenas bi'asild' os
natos ou naturalizad1os,
Art. 22 - Competé' ao Presi·

dent<l, e. no seu ilp.pedimento;
ao, Vice-Presidente (1.0 ou 2.0):
a} Representar ; o Clube no�

seus negóçio'õ, infernos, ex

ternos, em juizo 011 fóra de
le;

b) Admitir, demitir sócios, a
plicar penalidadEs e comu

tá-las:

::
=

-

-
-

_'

- Canetas
DAS MAIS AFA1\iIADAS JYIARCAS

Tinteiro

.-

-

(las seguintes ,penalidades:
a) Advertênc:e.;

Das Peilalidades

f'
VÔOS ESPECIAIS

, PARA

SÃO PA'ULO
VIA
AJA

Art. 9 - O sÓcio que incidir

_
em qUalquer disposição desb

= Estatuto ficará sujfi�o á uma

-

. ,
c) A execuqáo dos, atos adtríi-

nlstrativos e a iniciativa de'
sua divulgação ]>01' ,meio de

autorização escrita suces-
sivamente numerada mesmo

que tenham carta, digo ca

rateI' rese1'Va«�s ;
d) Instaurar e julgar inquéri

tor.:
e) Apres'entar anualmente á

Assembléia. Geral. o relató·
rio de suas atividad"s a·

cómpanhado·. 'dc balanceV
financeiro correspond�nte:

f) Assinar e despacba!' a. cor·

l'espondencia autorizando

NOSSOS PREÇOS SÃO
UM VERDADEIRO PRE
SENTE DE NATAL

PARAVOCE

b) Suspensão;
c) Elirpiriação.
Arl,10,� As penalidades serão

-

aplicadas, pela Diretoria. confor-
-

me a gravIdade da falta, cometi·
da, e delas ,cabE>rá recul'!!;o para
a Assembléia Geral. _

CAPITULO IV

IT
ÉILrtid:.;; 231ulll�n�u

Cheg-"� S. Peuló
Partida S. Paulo
Chdgadit Bltün�:hafi

�.oo !U)l'2.S
10,00 ••

lo,mi :bras
14,00

---- «» ----

TODOS
AOS

OS. DIAS
DOMINGOS

EXCETO

-'��- (O) ----

üAMINHONE1'E PRO'PRIA, DE
BLUMENAU PARA ITAJAI

E VICE-VER,SA

.

,.' I

- AO LADO DO €GRREIO E TELEGRAFO -
A' ALAMEDA 'RIO BRANCO ,N. 8

"

Pochequinho, 'HeUo Oscar

Convidado o Bandeirante�
em Brusquepara Jogar

.
o Carlos Renaux, nestes úL I '.em sido ;; sU.a constante ati:i�

temos tempos, tem estado em dade. ASSIm, e que ��ra domm.

grande atividade, conquist9,ndo go. resolveram os dlrIge?tes do

pára Brusque as mais expres_
I eluhe de Afonsinho enVia,r lll?

sÍ\'as vitórias. Os triunfos con_ I ofic:o ao Ba�deirantes desta c�
,�ui�t::dos frentt' ao �a�meir:?�s. I

nade, campeao da segunda �1_�ol'lllba " Clnbe AtletJco Sao, yisão em 1949. para um amlS_
l:i'rancisc.o foram de grande mar. to�.o naql'eJa cidade. Até agora.,
�3. f'ntretllnto nenhuma resposta:
Um dos fatores desses êxi_ foi dada, esperando_se que a

tos a.lcwlçados pejos tricolores �.gl'emiação local o faça, a tem-
------� - - -- ----

po, tendo assim Os desportistas

J L
..

de Brusque, ocasião de T'>::p.sen_

_ oe' OIIIS ciar uma exibição,:,do quatlro 'da;
.. ,Itoupa�'a Norte.

"

Bate.. contra
mi COQUEIRO o AIVAO DEl

Tl=:'EINAMENTO

REALIZARA' NOYAS

EXIRIÇÕJ<�S
Salt. Lacke Success, 22 fUP)

"l.epresentantes de Joe Louis. o

'ampeão mundial de todos os Recífe. 22 \Merid.) 1-' Um
')e30S oUe se apOsentou ,,('m
-ei' dC'l'i"ots.clo. anunc' aram hoje
"111" f'\ ff:U1l)SO "h0Dlh'irdeador
de Detroib l'ealizará nova::"

�xibiçõe� nos Estados Unidos, nÚffi coqueiro. Em consequen_
-'mtes de part'r para a Améri. cia da quêda morreu o pílôto,
CIj do SUl.. no nróximo .D:es d�

I,Manoel Fontes, ficando feridO!março, afim de Se eXIbIr na. '-".

'iueIe continent",..
'

(; sa:t;génto Taséiso. .

avião de treinet'nento a.vança!..

do, da base aérea, ao sobrevo

ar a baia de Tamandaré, bateu

�, �
�

ECONOMISEf

i
j
I

)r'E'1""l M P O'j __ 'fIJ •

"

I

e

DINHEIR-O
ADQUlliINDO Ul\fA BICICLETA

EM PRESTACõES NA FIRMA
.....

.' �.

PROSDOCIl\IO S.A.

Importação e Comércio

CURITffiA - JOINVILE - BLUMENAU



Amarrado Pelo Povo a

Cauda da Cavalo

(I

,r'- a.,
pll

p�
pI

em

"{j
ft.

.

f""p';�;'�COU
. CO�f�;ÓI�"I1"i I B-/a...,c....,-.n..,..,.,c-a�···E----.,..v�a--_-/�-t�-p-a...----r·a proVBf que-

a recusa da UII DII N.; I
t

.

�

"_- .... a' t-ure�tlImiillmllllllUlJ:l !1ll1l1l1mJlllllllJllilh� um' ran -asma e :teu 'p-al n'
-

-

RIO; 22 (Méridlonal) o sr, Juscelino Kubsc:l:;'_:k
pediu aos depüta:dos e dirigentes do PSD mineiro para fa
ãer-lhe um relatório verbal da situação política. Informou
que se consideram frustadas todas as esperanças de êxi
to em novos enténdímentos com a UDN e comunicou ain-

,
da que na última reunião do Conselho Nacional do partido
ficou deliberada a-ida do sr.Amaral Peixoto a Santos Reis"
afim de auscultar o sr. Getúlio Vargas sobre a possibilí
dade de. um" acôrdo entre o PTB e o PSD. O 'sr. Juscelino
disse:

«A impressão em -todas as rodas políticas do Rio é
de que o acôrdo está desfeito», acrescentando;

«Existe grande confusão após a recusa da UDN em

aceitar a fórmula mineira e tudo são manobras protelató
riàSdã UDN, que.não áceítará o candidato do PSD». Dis-
se em seguida:

.

.

«Qualltó a mim só acredito em novo entendimento se

voltarmos àformula mineira com um candidato pessedis
ta à presidencia e como não podemos pensar nessa hipó
tese, a atitude da UDN não deixou esperança alguma».

posto paí.. Nessa luta contra

-errtuboludu po!'
-

Aguitl.tl Ca.r

rJ',lIo, mãe dnq'ue ln..

.Acontece que se' a luta é
contra um fantasma. não -o

é entretanto. po r um motivo
trnagtna.r!o, fanto,;llco. Este·
vão Perruilh, ao morrei der
xou uma fortuna de. cerca de
6 milhões de pesos.

caso.

Antes foi .

o macumbeiro submetido a tremenda surra BUENOS AIRE�, 15

.... "UIflUIIUlllllllllluhIJUIIJIIIIII'!;
§ AJudar a Campanha de':
:: Educacão de Adultos é::
cooperar para o nro- ::

= gresso do Brasil ::
?JIIIIII!!!IJUJlIIJIIUliJIUHWmIIIJli

mncumbctro disso se .'l.,provei., formados da ocorrcncía, rrucia,
tou paI-H satisfazer na' mocen, ram uma bUSC9.i pelas redonde,
te menor os seus instintos bos, zas a fim de localizar o per.
tiais. De. tal maru-rr., .sevicnju verso macumbeiro. Depois de
'1. garotinha, que ela foi inter. muito procurar, o povo encon.,
nada em estado grave no Hos., trou José· :z..faria escondido num

pita I de Nova Iguaçú. pântano das imediações. Ali
Revoltadu o povo mesmo os pautícípa.ntes \]"

Moradores da localidade. ln. '.,c.3.:çadá. humana;" submeteram
o crtmíncso a tremenda surra

Em seguida, amanaranl.no à

cauda çlc um cavalo c o arras;

taram a-té ao distrito policial.
sendo, então, José 'Maria entro;

J)eciaD - A jovem Blanca

Eva Oarrtso, nasceu em 1920,
em Laprida c' há 11 anos lu
ta com a' sombra de seu su-

R;!.�N O\i:eridionaJI' � Pavo.,
rosa crime cometido por lF'.'
macumbeíro: em Cumerim, no
Estado do Rio. revoltou pro ,

f'undamcnte a população local,
que rcsotveu punir COIU :1'3 pru.
prí.as mãos o crtrntnoso. Ne;,:.
eu. localidade 'ante.ont"!ll a.

pós uma' sessão de magí« ne,

gr:i. um dos rrequentadorr-, ha;
b,\tu1ii.s do «terreiro do pai de
santo» José Maria Silv3.. ficou
trnpeclido de regressar à casa,
em ,:ü'í:lIde .-elo mau tempo rei.
nánte. E' qut- aqueh- cidadão
eumparcceu ao terreiro em

ce;ltlJanlli;t de sua filha menor

de 6 anos de idade: cncontrnn;
dO_f:c. esta rcsfriada, seu pai
achoH melhor que ela não apn,
nha.f·z a chuva que caia toro
renciajmentj-.

Sel"iciQu a menor
.O mncumroí 1'(1. mo'stnando

';ohciLllde. ofel'cceu a casa pa,
['a a menor ali passar a noite,
.1 pai da. criança. que dcsco.,
nheci;\ I)S intentos criminosos
cio rllacwÚbeil'O José Mat'i'l, H_

ceitpu' de bom grado o convi.
t" l"cgrel','ando para SIW. I·C:<Í.
dcneia e deixando lla e38a dn
«pai do ;:anto:·· ;\ sua filha. O

o E WE.Y

RIO. 22 \Meridional) - O sr. Acrescentou que é pura 'balê\d
Alberto Deodato, presidente. da o movimento regionalista mirtei
UDN mineira. quz se encontra ia contra a UDN. Referia-se '1.

aqui, disse: fatos .htstôrícos para prova- que
'nA UDN de Minas não velou Minas nunca foi rer;iGna\\:;iCl.

os nomes mineiros. O -prtmetro mas brasileira. Terminou ufir·
por quem ela manifestou _prefc- mando 'que veio -.tratar ele a3SUlJ·

Rio. 22 tMeridionnl j - A_ I cavalo, chegou a perder, só, rencía foi o do sr. Cristiano M,,· tcs extra-polítícos e da eolucáo
ch 9 do um do cinco da list p"i do problema' ,_p;esidenchl, quepõs vãrias diligencias. a poli.} mente em apostas. mais de
m it"iv;. O SI'. "Cristiano Ma�l�l;l'; compete à UDN.

eHJJ conseguiu prender dois
" trezl·ntos mil cruzeiro,s. .

I
.

é ,f � Sabará. mineiro de 40 anos".
sem reve.

�;'E::;;:�,:��:':::;'���p� I'L�es· Qd·�'_"Q�--�a�-.'--p--"a---n--"'a--:'l�·-_-r--�-"d"""""""----B'� r·--·"·_-·s-...,..1-·-_
..

1-...--e--·m........
--

]0 e Nestur Rucha Passos cOm_ •.,1 \..4

meio milhão de cruzeiros
FuncioDário� desborjesto5 usavalll dinheiro da
emprêsa pat"'a o cODlérc;o de eatorpeceDtes

111

cruzeiros

um fantasn'1a sofreu nova.

derrotru,
. tál como arírma O

juiz, dr. Erfillo, ao recusar

sua {cemanda. por filiação na

tural e petíção. de herança ·A HERANÇA
.

. .

.

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

gUe às autorldades, ainda
estado de ehoque ..

Giuliano filmado
.

. '. .

Allla primeira vez
E$la preparando um plano

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

Roubada
5.00 mil

d praçe em

.

ROMA. 17 (Ei) - O ramoso
.bandído Giuliano foi nll-nado pe,
la primeira

-

vez. «O Giónarle
dEna Sera>/, que dá esta' ínfor;
mação,' l'evehl, com' efeito, qui
lUTI·. jornalista italiano canse.

do ba.nclido

lar o nome do reporte -- que o

mesm., conseguiu não somente
cntrcviBtar Giulíano corno to,
mar varias cenas cínematcg'rn ,

ficas da vid'l. do bunclido,
GiulÍ;(no aparecerá' pela prL

,neÍra vez no cinema, cm um

curto docúmcntario
.

produzido
por uma sociedade italiana.
No dccolTcr de sua entrevista·

"-o jornaj::-;La. Giuliano pôs fim
aOS l'1U110l'L'S segundo os (jlwis
tcncionn.'·ja abRndonal" a Sido

l;a. <:Nii.o rJl'etendo faze.lo, pelo
'nenos �o ln01nentu.
Penn,'necéi'ci na Sicília el1.

(Juanto mmha mãs {'stiver na

orisão ...

ções das

que se apo{j." à
. demanda., c,_,·

receu da força'necessaria eKi

g'ida pela do.utrina c pela'
jUl'isÍll''Udc'u'ciu' e ,nàd1: pí·ú�
vam os elelll'c.Í1tos de' i'üzo.

';'OYfJl'l1adol' tle i'�ovn_ Iorq\le ,Tho. de 500 mil cruzeiros causandonw,�. Dcwey, ljlle fOi candIdato . .

'

;lo pl'csidencia nns eleições de J preJUlzos ele vulto a inúmeras
)918. não se. candidatarú nOva. Empresas cariocas.
llicnle á pl'jl1lejJ:a .magistratu. Com escritório IUXl.:OSO,. (JS �-

PI'1';1 ela n1H;ão,
.

ao que d€clarOll ;,;ao au o, 22 I MCl"idiunal) "':,no ql'lJ n:", ,:úmente o tlo �:'nna'lr, com a cumplic:dade do
dois espertalhões viviam um'1 --A gel'encia da Pa.nai!" de. '1'1:0 daquele, dinh8il'{). Eir.1 a -:ontador_chcfe. -

Estevão Ar.aqui {) SI'. John Higgins, que
-

cqllduziu a campanha eleitoral existencia fOlgada l' um eleles, Bl'asil, em S. Paulo, há dias :-1_ ·::xL:ôJencia de funeionárío:, 'dn ''tlanc!o ,Robigaitc, ·e ainda elos
do Dew",y. muito amante de conidas de

plel'entou quei��a 11:1 De1egl1ciu empresa :tllaVIJI'ad03 GOnl uma 'unéionários da Fanai!'; no Rio,
'I de Furtos. informando que !la. ;:'I.Uét<";ão cl'ill'}u cntre ·elcs POI: Nelson Almeida Cardoso, Ral.t, - -- -:--- - - - -- - _ ii via sido vítima rle [nr·to eh CrS I algum e.stranho àf!uel(1, . com. "lundo _-��ixcira., N tamir Ta_

P, ""M""
50.000.00 ·cm

.

dinheiro ·e mai., ?�'nhi:1 e que Os teri'J levlldo "m'es S'1vignon c ,Alborto Pi-

. r e .5 O 110. 'exlco on m·enos CI'::; JOO.OOO.OO em 'I. j)nitiea ele. atos· c[ssont'stos. tdleil'US,
e que �foram deUdo's,

cheques. O titular daquela D:.'.·
,'. . l,n:estaram dec1arações· óntem

lc;;acia,1 SI'. N,�lson da .Yeig-J, C�mw{'(·,{l I'r CCC;,II�I��. _
i 't tarde c foram saltos à.

I I
.

, .. incumbiu oS iuvestib'f.I'j:iores .':-:::�·111l scm!o, os. pollelUls l·�. 1;13..... . .

'U"m '8 SO
.

prlnClpe
Lncl"t() Sào Bl'rnardo e Alcides fcndoe ,scb'lIlnul1 p.gra CU!"ltl_1 ��-

,'. .

--
.

ha e ali pI'oeUl'aram prende·r , cnda. de pa.s!>agelL';
, ..'

'.

(1arbin, de il1ve�.tigal" o assun_ um sÍlio de nom� ll-f.igllel Clle.
. Os Ílll'e;:;tigadores apresen.

·

C··I .,
. to, e esses policiais logo qUe, '1., o ,.-IUa} consóxU-iU fugir.' "ando o fra.s.·co do OItOl'P'CCCn_

M
.

t' ri
· "uauJ do fIl'}xko. 22 (UP J te-uillPl'icanos identificaJ','JIll C" :l d "a � �,

A ." J na' sér c a Pannir' inicim'am Entret'l.nt.'D, [o1''',lu presos Os_ "e ao
.....�('I. eg:g;do Nelson da Vci_

.

e'" --o o
- s :lutonduues de imigra. t;Uposto prineilJc C01110 um un_ ' b l'

.

_ ...
•

1 t· seus O"J fi 110S intel"l'og-ando "a1do Cur.y e Oltti10 Vidi::al. (_'.ln <.'." evLI.: _a mandou para. o L3..çao (C lveram o pretenso prin. tigo ntol: de nome Rico D'I"I'{! -/," 1 I
�

I
·

l' . , v; t' 1'-':1 f;mrJ\'eg'a( (I;" pel"t�e )e_ l'udel' dos qlla.is foi r.pt·c"nd·,da ·').ü,'ratório da. Policia Técnica.·:1
.

_

'.
.

.CIPr.· O lU \Vilhclm d(' Hoenzol. Dancous, procei's3do °.111 nr�,.'. f t ' '

t· I
,. n Iam que o UI' o aó pO(ll'ria tel' unl frasco I::onteúdo cel'Lo lJÓ um de ser e);!lminado. parecen. .

er'rlv-e
1('1'11, que fle apresenta como fi_ "llin;ton l>c!o roubo de cluadl'o,"

.

1 t" 1 r

11 .
'

" ';'i( I) pra IO( D por funcionários (J'ue el�_i': e Mi"t,'uel Chc-chia, se� ':n. entretanto n.ão G(' tmVw (le �', .....10 mal" moço do Kaiser ale. 1f' l/alo I' di! l'esidencia cIo :;nr. I -

IIn a- Ol 1 t c" a em"p.z'esa. A 3e�,g-uir, ur11 ca. ...._·undo foi alluJ'[l(lo, (jizia111 i"�r eoca.ma, _

mas S1111 de bórax. S,c
.

D. o c sua cs )OSa no1' e'- Sumll('!' 1Vells. O pl'incipe atOl" _ t 1.0 _

a 1 r· � M'
\.J

.

C:'l 1 aJ1JlO S{' 1l1
.•e3 dA.�par_ol1. cocaina, O motivo cl,� priSÊÍ.o 'lSS1m for, proVal'_sC.1Í. (lue 1v1i. UTAoHLNG'fOM 'USIS) _ O ceri:..ma rÓI' dD-gnos.ti,c<tda u teill-11 e IC",l;<, apar'ceeranl' no e. �tát· deportado, por ter enlrfl- b I " " "" -" -

:-';ico, depois que Os jor:nais no!'. do' ile"ra1mcnte no :Mexico. � 1'Igam o.os
.

a Ul've3tlgaçoes

I c1t;sses dois individuos t·m Curi. ;'�!Cj _ �hechíH cnganàra os fun. Serviço'de S:lúde p{i�iica dos 1 po, pode seI' facilmcnt.1Õ ,;an'-1.'.1a,
_____________

,Ue OS condUZll'am a outro ter_ Uha e o 'interesse maiOr pela ("Onal'103 da Panai!'. ao ofcte. Estados .tjnidos 'uca,ba de anun. lou .aim':t curada por mc;o d!ô :J.c

----------------_,,---,--__.:.. - ---o prisão de Miguel Chechia, ii ceJ'.lhes negocios de eocaín<!..
dai: um,'''riovo, .$implcs,. rapido c plicações de raio:; X ou aiT\da

I I I·
-

:lcvído '1·0 ftíto def'te 1';(;1' () hu_ ,. Apr?fun.dà nd(l.se cm nOvas ultra·rilO;dcrno método' p"mi por meio de 'inter\'�nçã'). e;ru'."-·

t
I!I llEm que' cOll>cguil'a insinuar_ lllve"tlg<lçol's dcntt·o dl1 PrmaÍl' do esto. gica. O grande coefici,mte d'�

mpra "Cdve qua quer :�:;e�;�'e p��:�:!��:� o��:e:;�:�:��oná;, q�I�'����;'eP��iC���Ci��;�1��.;0·�;��� ni'Aag�, .•
1

_
. qmUoc'rtsaolfirdcalnded'eenetarneccroSd'eP:cl�tl'(_i)'lJro:ta��-

.

1 InYenç!�o lie Jusem num })1"0'1 ., �.'
,

. --

'lenda daqll1'lc cnlorpec�nte "I. que fi cmpi'e;;a havia uma 011-
cesso de'. reve!').",ão <fê fotogra. go, se deve, pl'lnClp8Jmen.e. ao.'

'-ieiado;.: que ele conhecia. pc. t.t:" quadrilha qUe proccdiá. -"

\t fias de i:aclar. Se puder ser UE;)', fato de que o mal P:i:ogl'cdiu ú€··
II

�
,findo.lhes eapitais para o ne_ con l"a' a mesma ele fôrma a

j ..... ,',m'. IS5a-O
·

t
�(,do. Müito�.; fllncionáL'in1' (1)- pratiCar o crime de estel1onato do' com êxito.- mediante empl'il' mais" 0'2 sorte q�e a .PO.3Si;Jilidt-

Jun O a argas
':nm 110.png-odi) ele l\'éigllf'l Clie� Ilc'1, transação dt' vendas elc pas. go da 'câmara fluol'Ogl'áfica . de ,de de cura ou e m:'HCO l'emo u

;hiq: [' dCl';II11.lhe o dinheiro sag-ens. cam c;"te ain(1<I. Em in_ Schimidt :._ 'que toma fotogL'a- ou é inteiramente nula. Daí a�,-', "_..

;olidtado Dal'n <) CtHlH;rcio do vestigação mas que };e póde re. fias .hastante nítidas dos org:'ios vantagens de um e!;;'.lme ao:> pri·
'--

__ ,ntol'pecc'nte. u;:[ll1(]o os lun.' i'umh' na ,,�guil1tE: modalidade inter.nos 'do t:orpo humano - um meiros sintomas da mo1estia.

'j0nãi"illS, p;'u'a is,;o. qt1'.mtias. 'd� furto: (.). pa;;.,:ug-eil'o uc1quil'ia m.5dico pesquisador po.d"r;i. ti· A tal'efu. de adaptaçãlJ da tec-'

�til'adas du própria eaixa da lIl11a pa:-:"ag-em de lo:ngo per. 7.':)1', em poucos mínutol;, depois nic,t do p.rocesso á Cil.'llur'a fiuo·
.--.,----------------_, __ ,_ ".__ . Cl1l'�o c vi<ijavu. Mas. li �\1.:t p�s. do exame, se. a afecção � ou não rog-ráfica de Schimi_dt. será feila

saç:eJ11 retornava aO ponto de maligna... pelo dr. Russell H. Morg:m, 1'1'0'
part1lla c, o Íllllcionàl'io qu," fi

Uma 'investigação p�'cmatura fessor de ra.diologia
. da Ulllver·

U'"nspOl'ta\"H a de.·olYia à eai.
das condições cancero::as é 3. sidacTie J.ohn Hopkins 'ln :MlnT'

xa' informando que o p'lssa_ chave }Jara a salvação de mui- Jand, qt;C aperfeiçoou :�. câmal"l.g'Cil'O havia desistido de vIa.)ar
tas vidas, nos CltSOS de cancer para os exames de ro"ma. com

, .!'('enl1)o}Sft\"a H importância .

-, ,os raios X. O dr. MorgQ::I rece-
dQ estomago. S<:! a formaçlW caa- I, .

'.

d' S· d 1:>
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I'lJ'n::·a. .
,

beu do Servlço e au e , UI) 1-

prejudicada, segundo ·:5e. calcu.
la em mais de um milhão de,
er].l:?;çiros. O inquerito instaura_
do éstà. sendo elaborado

homem excentrico.- ncurl1sbJGiuliano anunciou que l'"tuva
!Jrepal'anLio /:llm plano que:não nico, mulher��g(', SOft'2nrj",

durante anos 11m .riml-lncu r.j.pod" fl aeassar·)-. mas' se mOs.

I''1.1'01.1' muit" discreto, quanto aos' .

vel. 'Quanllo da ,prinleil:o.,'.'h-
'iI'talhc5 desse ",plano�,_ gem elo "GroJ 'ZepIJelill" i,

O <:Glomale dellHi" Sênp ,
Americ1L dQ Sul, PeJ."l'uilh -em'

::Cl"cscentf._ qUe o jornalista itu_
'. um· dos passageiro;;. A [OI':

liano não ·ae'·I'dita· que .as tor_. midavcl aerunave só fo(
- .

'11ãos '-'ln Giuli:;no o qual nã'.) se
«as· poiiciais possanl'-"põl' as

rleslocll. senão em -grande' pru., .

dcneia. c ach'l ,'que Fomente
",um :;010" de �orté., poderia pel'�
mitir a Rua pris1i.o,·

.

'-POr!.TLi\ND. 23 l UP) -- O

pl'avam qua1quer tipo- de mero

cadoria l' não as pagavam, pa.
rll depois revendê_las pOr qu",-l_
quel' preço. Assim. deram um

··íeml}l�l·o" lla praça em mais

KEO SI':; CANDIDATAHÁ MAIS

ca�'fltél' sigiloso e estas info!'_
macões fOl'aln colhidas de mo,

do �� tanto fr;_$..gmentadàs. To_

davia, e,!:sa' é' a' si.imu1a: do que
podCl'à vir a ser averiguado no

pl'ocesso 'cm curso.

S, e r á ampliaja
A VACn'l'A9-,,1:.0 COM BC"

RIO. 22'

uso

•--,----------__ -4----- ....._

-Mensagem-
RIO, 22 tMericl.) - - PCl'gun. '. (:a de '!c cheg'''I' a IlUl n:"u!ÜLhldo a. respeito ela viagem do I do em brr:eIicio do pai", no seno If.l'. J\m3l'al Peixoto atê Santos '_'_' -=_:__-----

'.

ne'is, dec]arotÍ hoje a um ves.

pertino o SI'. Sa.lg-ado Filho:
·':(<iualq1.:cJ' missão isolada jun.

to :to chefe do PTB, lenho a imo
Vl'cssão de que l'icl'á infrútifcra.
qlll' irá t,lzC1' O .�\e·legado dum
pflrtido? QUal a <:olução que cle de Nata I do Papa['êt!Cri';, cbter? São perguntas -

'[Ue' e"id('nciall1 a impraticabi;
lidade dos meios empl'eg-ados
para, um t:ntimdimento, C1'eio
,::ut' só há uma maneira práti_

Udo tIl! '-ua tranfluilidadc: I� Il

i'l:uniào dr todos 08 paltidos,
:oncl'eti:wnclp idéias num plano
r!c g-overno l' depois cxamin:)]'
;'.que1a que possam exec!ltal'.
.\'[w ael'('ditu lluma aliança do
T'TH com 'outro partido tomado
'i,o!nc!al""nl(,. "�odc

.

ficar certo
úc que co PTB nii.o senTirá de cs
tl'H .Let'ccu·o. O fato de se che.
jXtnwlllÇ> doutru partido eOn. -----

. _
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pa Pio XII lançará ,igOl'O';O '1ue calJn. partido compar'eçe ás
lJtaque. á crescente ofens�va �o l &tJllcia do rEgime democnitico
comunIsmo contra a IgreJa' Ca_1 UI'nas cum SU" força eleitoral, -

tólica. ':seo!hcnd\_, um' ermdid,lto E

"'MON',,:RCK"
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FnANCO �. .. .. ª
qnobec, 22 (UPJ --- O gene. E .

,
=

:,;�::::�o q��a�c��ltu��� �:l;�)�:r� Frustr�da nUla rol1811'�o· .

no 8al1t11 ª nmndjalnientc cuuhccidas e uJamadas :
t:lltJ'e o comunislÍlO e a civiliza. _ uU _ U II. _ C01UrI,ErrAM�NT)� )'}qUIPA,DAS §çãó ocidl,ntal. acentuada pelo .:
imperialismo rússo, poderia prD. P01' Ali Pl'inéc·. Haito, 22 loné! Asle1 Rollll1fJ, na l'cpüblL ; - 1\100]<;1...0 «I.VXO)) .:._ JGJl'l l,INJ)A� CóltES - E\'QCar 1l0l'a g-l.Iul'a mllndial. I DP', A Políeia do Haiti cu c1ominicaml, Vinte peSSoasEssa declal'ação fui fOI'Ilntla-. confirm" qlle (rllstou !Una cons_ (or'am j1I'E'f'as e um conspirador
1\;1 pOl' Franco ao or_;ão catoli_ pil'a<";üo pal';:!. d:rro\.3l· o govel'_ foi mol'to au oferecer l"Cc.;isten.
1.00 local'Laetion Catholiql.lc. ell_ )H� cIo pre.dclt'ntt' Dumal'sais cja. Apl·l,cndeu.se, tamhem.
ju repr�sentante entre\'istou u Estimc. acrescentou que a cons_ gl'ande .. (iuantidade de armas e
niUdilho em Fadl'í. . piração foi organizada pelo CO_ I :lJuni(�ões.

Cog'nac de AlcatrA!)

DD:;Lc medo, ."1 Panflir, foi ca uma verbo.. equival�:ltf! a' ..
·

50.000 dollars, para o !1ro.;segn'
mento das pesquisa.s e novos es

{udos ..
O novo processo reduzirá de

muito custo das pcsqul,;as üo

cancer e eliminará o medo e a

Em éCJrnpunhia da S1'a,- Uaria apreen::;ão ('10 plcÍente, 11'-'S lon

De Lurdes Oliveira Silva, eSPõ_ l!"as espel'as do dia.gnoslico fin,,].

"u do sr; .. Joã.o Rodrigues Silva, A dni.a·ra' fluorog-r,'ifica de Sehi·

��a SOcie�lf1de �l�meIlnuense� es,

.\
miat. é eonsider�da. co.mo :t uni·

ln'era.m em VIsita a l'edaçao e ea' a tomar fotografIa" €:xata:;,
oficinas cle:;tc júrna1 a,s srtàs. nítidas de particulas in (Ínitfl
A1aria TIOSll de Sã.o .Tosé, rC'sl_

dentO} em Vitória.. no estado do - _- - - - - - - - --

8spirito S,lnto c Annctte de Caso
tro :Mattos, conhecida advogada
cscl'itoi's; e. jOl'na,[ista. também
residente' naquela Capital.

Ar:.. distintas . visitantes. que

lJ'l"("II'T'I'N'T"E'�1
�fIlHítlÍlrni 11JI1111111Uh .

l\. I� O S: (confurDlc :tUSlmuibilidadc) ..

Suicidiu-se. ao se
���O�l:���!ledo \��� d��:��;�

,.
.

e r p
.

e r III,' ·I� d' 'O': Se em agradável palestra· nesta .

'

u·
..

_ redação: A 51't". Anne1.l.e de '

.

_

_ �_'. ,
..

'
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'
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- Castro :Mattos, que colahcll',l: na. ..!!!

f- d ,. -,- I���E��aJj,te�;:ria ca:�:J,or;��Í1�;� I,TraUICO '_1111 "O I.Ioam. ator
::;untl'nSC, 'disconeu ligeü'a,men. ..-

te EÕbl'e as imprcs.sões colhidas i Araçatuba. 22 (l\-;:eridional) I hl.l., qUe
durante sUa es_Cul'sao no su1. qUe i _._,

.

Teve semaeional desfecho o ctei;dc u
- foram da" melhores.

Mostrou.! .<' do louco qUe. dias atrás
.,e pl'incipúlmente, enC(lnt'ldl1. C.lSO. '.' .

.

_ com fl.S be}ezllS nfflllr� is' do. Val� tentou
�

dest.rmr a dmamIte to.

_
do Itujai. 'elo um quarteirão, paI'a

- Agri.'irlecencIo_lhes. �l ·gentile-
za da visita, augura.mos_1hes fe_
liz' e'stada nesta 'dd·�.de.
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