
AliERTO éRE'DJ.'110 Es'�
�ECIÀ.l, PARA O PA_

"IG.(\MENTO
.

:
.

. RIO, 21.(Merid.) - .0 .

pre�idente . Dritra mandou
abrIr um crédito .iõspecia;1
para o Pagaweuto .d'i dnri,;
da. do governo para com
o.Lóide Bl'B,sileiro. R pro.,
põsito, o 'diretor- do Loide
inf{)rinou' � que a divida
monta em. 90 milhõeá de
cruzeiros, provendo
serviços prestaãoi:'!
Lóide às r�pàl'tições go _

vermtmentais. transportan.
do mater�ais-.

.

voZ' telefovica que'
não quis se identifíCal' per.
guntou.me se acho certo
que a Justiça conceda. «ha;

be!j.s.corpum·a uma jovem
que es�.á curando enfermos

Ina Bahia e que pelos benerí,
cios dos' seus paSE'es e

.

I
considerada santa. ResDondi I
� ---:- ��-!.

I

l�OtiCiamos. hã dias, em prL I ra as eleições municipais, cons,ln2ua mão, . que 'Ü sr. Cassio I títuem uma garantia da lealda. IMedeiros; destacado prócer per, 'e. do plno elevado em que o
r.epista em nossa cidade,. pro, PRP disputará a corrida :para as
curairia o �'. José Ferreira d�" nas próximas 'e1eiçõe",
� LV<l, .corn o ,Intuito de lhe pro•.
por a candidatura Para o gu·ver,
no,_da nosso.município. ( ,w

Voltamos oepois a ínrormar!
.

se;. n ç a· o
sobre a concretisação dessa en, ;"0 �m"of!>lft d-e'l'r"allftscentro, no decorrer do dia 18 III : � .. UI

_

iii
•

p., na pr�ia de Pi�'1Z:�s, adea:� imissão de proprie�tando sobl:e a Vlal;lllldade. da!· .... '.:,. .
.

ca:ndidaturf.t José Ferreira da i dadas' IntervJvasSilva. . .'
.

'Hoje, �m autf.'ntíco furo' de J FPOLIS, 21 (AN) _;_:;.. As
!réport"l.gem, podemos assegtlrár '1' sembléia Legislativa aprovou a

,que.o Par1;ido de Repre>:tent!ição redaçã'9 final do projeto que.
Poplilar definiu..s.e flobre a can_ !isenta a Federação'das Ast.ociB.

.

didatura em questã.o", esta:nd0 i ções Rurais, e as Associação Ru.
assentado. que marchará com o rais; 'do mmosto de trinsxriis;,ão
nome do ex_prMeito d'1 'nossa de propl'ied"ade int�rvivos. refe_comu.."1a. às eleições, municL rente a..:.::>s.prédios destinados àspa1$.

suas sédes, 'ou terrenos'
.

para
construçãó ·dos mfu>--mos.

�. P..IO, 21 (i\i:'rid�) -� Fala.se

IPor
falta de tempo, De qualquer

muito, áP.esa..lf· dos dé"mentid�s lllod'Ü,' pO!;lSo dize�: . «Não tem
UI,!:; jornals, sobre a �rente üní, :fundamentQ a notícía», .

cá do PSD. e UDN,· sacendo.se .Sobre a ineÍigibilidade do sr'.
em que; llg_.se:i, no tocánte, aos Getulio Vargas, díase:

I c�didatos ..
i ,Especulà_se ta:n-bem a respi31f.o do pronuncía,

. «Para mim
.

é eoísa supraen,
. 'menti) do 'I'ii.bunal:S:upe.-ior E. dente. . Jamais pensei sobre o

!�itor;ll. a respei�, do pedido de assunto. Não estou a par dos
omissão di candidatur,� 'do sr , debates. F.rancamente, 'ignélra!la
Getulio ·Vargas. havendo 'quem que. se ·.estivesE'1e tratando disso.
áfirni.e que o Tribunal negará. o FinalmEnte disse que viajará
regtstro, sob li 81ég-"'",áo de. que

I o sr; GetUlio Vílrg-as é ,anti.de.
Imoerãtíco.. e que não com. arece
! ao Seriã:dõ para exercer

. mandato,
RIO; 21 "(M'erid:) O 1;1'•.

Chrii;tla.no .Maclíii.dó," sobre a

PSD e';a·'liDN
. â �andidátura

domingo para Põrto Alegre, pa., ,

ra iniciar a campanha». IRIO, 21 (Meríd.) - ° sr. Is.
'1'ae1 Pinheiro, secretário do PSD, i
garantiu hoje qUe'Ü sr. Chrístta; ,

no Máchado terá um milhào de i
votos sobre o s1". Getulio 'Vax_ I
gas, 500 mil Eobre o Brigadeiro..
R<afirmou mesmo que o sr, Ge.
tulio Vargas ficará -em 'terceiro ilugar, mesmo, porque não exis.,

Item quatro candidatos. j
i

Sigilo· Em Tôrno
Segredos Atôm;c

Trata.se�'indubitavelmente
. primeira noticia senmcionaÍ do'
ambito �po1ítico 10'!aI, faz�ndo
com que ·013 d�:inais partidos Ve_
nham a tomar posição na ,�spu_
ta. '" :

MDViÇJenlo
-

PnlUiCo . �sladlfal'
.

Reestrutura-se ama iDa eleiloral·dIlP.
S. D. - E ação a propaganda -do P�R.P.
= Calmaria dos trabal'histas ....

.

FPOLIS, 2i (AN) - EIemen..
tos do Partido Trabalhista Bl'a_
sileiro, cuja prapaganda n;;.in
terior ,rinha ultrapassando a· a�
tividade dOB restantes partidOS,

.

.�

que .sim, que sou pela con,
cessão do «habeas_col'ptii;».
Não havendo exploração

material da crendice e da
boa fé do povo. e se de f!3.�
to há pessoas que. se de._
claram libertas dos male3,
graças à intervenção, : d.;).
moça, não vejo por qUe irn.,

pedi.la de distribuir os séus
passes.

x x x. .

Alegam certos médicos
que não há nenhuma fo�ça .

de milagre na jovem e que
as curas se processam' .em.

. veriude do poder da suges.:.
I tão.

'Tambem estou certo:' de� "

que não há milagre, mas sei
qUe a sugestão ê um Don,
remédio que nem todos apli�_
cam com êxito. Se aparece.
quem seja capaz de [mpres;
sionar o eflpÍrito das massas
II ponto de ::i1iviar os doen".
tes das enfermidades que
não cederam com outras te_
raneutíeas. não vejo nenhum
justo motivo para priv.dos
desse lenitivo.

x x x

Os santo.s e os milag'l;eL
ros dessa especíe, acabam
por si mesmos. Vão perden;
(10 com o tempo o m-estigio
eh novidade. Surgirão ou

tros, poís " r3t'a é [nfíndavel.
On=rn ;:1' lembra maia dos

taumaturgos que, 111. apenas
um 3DO. narecíam f'star der.
rezando todas as leis dI} na,
tureza, com os portentos .do
"eu poder sobrenatural?
Nestemundo, onde os con.,

solos são escassas. não cus <

•

ta deixar que" perdure um

pouco de ilusão nas almas .

simples que são de rato.. as
unicas com direito a se nu�

-----�--,._� ..

'rojél s q e
das des a

do paisa
f acabam· de entrar em compasso iniciOQ o reajustamento das. El.!a'lde .€spera. aguardando.,o regres. f rças. principalmenÍ)e' nas zonas
so dos seus delégados fã conven•. i ne colonização alemã, pl'eIYaralÍ.

. nacional. realisalla no Rio, do.se. para candidatar vários
com as 'necessárias inStruções 1 correligionários às den.�taçõ;)s
lt'POLIS., 21 (AN) -. Apre. !federal e estaduaL' Afirma_se

f';t!n,Ç'l., ne�tà capital,
.

do Sr Ne_ I que um. dos candidiilos� .fédeÍ'ai�'
reu Ramos, re-:t.viv.ou o calor I será o jornaljJ3ta ·Carlo's· de La.
das .hostes pessedistafl,. aS quais \ cerda.

j
�apidamente começaram a re3,- 1--';'"_.----_---,--"-Jm�tar as.': engr-enagens da sua.

A'
.

P . E' 'l' " "O' .'máquina
.

eleitoral, _SQl} o pulso
.

.J .' . .'

enérgico do seu �ondutor·.. '.

I·
Nos di�.b de ·onti'm é 'de hOj€i, d'

.

fi ,.ati"t§8ítft a_ASregistrou.se
•
febril

- atiVidade; 11 "I."'_V
. tendo o sr Nereu Ramos pel'ma_ E I'd

.

U' "-dIlner.idO todo dia T'a séde do PSD .� a' os n.l os
onde recebeu, além. do senador LONDRES. 21 ruP) - Re. rias de Hong Kong. 21 (UP) _ Dois

IIVO D'Aquino" -deputadOS e pre. dor
feitos convencionais, chegadOS o' sr. Carva.lho Neto projetou

navios britânicos foram bombar.
� � ._ ...... =

.

.

d deados e outros danificados.
�unn\mmmlnlm'j'J��.l'-:;émKU'��'lo irltPl'lOl'. aceitarem a detennman o que passam a p�r - Acredita se Que os atacant.�s - -

. FPOLIS, 21. (AN) - ° pntL '1� d-volver Condé tribunúu ceber dos cofres da União gra al' t E A �mhu' 8· (j9,mJ):�!'lJm, de �Ido" de Représentsção Popular Caetano. com·entári.os em torno do "jficar.ão mensfil de dois mil fOS8=m aparelhos nacion IS as. � Edu.Jal',ã,o de Adnlto§ f �,
-

__�__ -- ;..... �_------",;--- =�-..,;--..,...-_____________ '

J
.

d Di eito Um dos barcos sofreu ava,';ss ::: ",�.n.",,,n"';" ...."',.'" ... "''''0 =,---- _

CrU'2;e1rOS os. u1zeS. .e. r

ligeiras ficando também ferido -= ............ "'.......... "'.... '" �. :)j'A' �. !
.

: - . ... dos eElÍ.ados aos quaH� estiver 3:- d' f'" ':: . ....."'.:..0 f'n Rr:l!i:ih :::I

"I' Ir: �I: Á Â A S'
,. .

OO'N/OES SOBRE tribuid'l a compehmch constL r um os o lCIaiS. Jmm�'!mmlmmnmmuumuu ..
""

'itLl,�iEr:.LI E'3G'&:;I/·BV,IIL""O A DrEI' D·E' G v·····A RGA S J�:;:��:,[1��Ei -Plano �é_h;ma_õ
- - - - - - - -

�
.
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.
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.

-

.
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.

.

.
.. .., ". ���e�:���OS���:�i�a�:n�:mb::a !

.

SS
...

O Crei' 01. .

-

diária da Jurltiçr; cL.t União. I
,

Politicas e Parlamentares manifestam8se sôbre"o caso· ����;quq=�tf.�,:��;�ll p'arl"'a e t I II '1 e� sRIO,21 eMerid.) - o sr. FIo. I uma disputa 'acl'i:rada n!!s

ur_1
dtlr». ·.de·ser eleitei para qualquer car. mlO aO pe�!;I1'll d!J" nutaroH1::1.<:, � IIres da Qunha d�u �ens<jcionaI· nas. e resultados duvido.sos. Ain.. RIO, 21 (Merid.) - Uma en.. go. o' sr. Batj!';ta Luzlirdo tribll_'

- - - .-

entrevista em Pôrto Aleg'e, di. da acerca·do sr. Getulio Vargas, Iguete entre parlamentares e'po_ 'o sr. Gustavo Capanelna, de;" nou para pedir a transcrição da Pr('sseguem as conYel'Saºõ�§ entre 'paÍses eu:ropéWSi�endo ser·eontr�rio à ilegibilida.ldif.l3e trat�r·�e �e um teu:pera.j·líticos,. s�bre a 'elegibilidade. do putado �pelo PSD. disse:. . �
circular dos três chefes das For-Ide do ·'Sr. GetulIo Vargas, por. mento mls<10nf!lr,O, de mdole. sr, Getulio Vargas deu este re., - Nao há, na constltulçao, <:ns A?'r>:!ad'ls ",.nbre c comnorf:". LONDREES, 2.1 (UP} - Os me�mo a favor.

que isto seria ir de encontro à 'jesuística. Continua'em 'sua en_ \�Iultado: Disse'o sr. João. MaIL qualquer dispositivo que deduza mento dos miIib'ré�. no Ol1e c"b� membros trabalhIstas do Parla. PARIS, 21 (UP) - Os dele_
própria ordem democrática. En. trevista.o sr, Flor.es da Gunh3.: des:' a inegibi}idade do sr. Getulio à Cl1.mnal1h" 'Política .. AltP.l'l>.�"O menta n,aIizaram uma reunião gUdos de seis n?çÕe3 Européiastratanto, sallentou qu'ê o sr. Ge. «Não é' agorà," quase aos 60 _. A democracia dá. todos os Vargas. a disposição 41 senadOr g"llucho i secreta. para curar fileiras proSl'eguiram hoje no estudo·tulio Várgas não· dever,", ,131"" anos de idade que o· sr. Getulio· direito§;, menos o. de armar um O sr. Hennes Lima, deputado ata"",,'a imprensa que critica

o, c0t_:tra
as t�ntativ'w da oposi. dos projétos para fusão das in_eleito pelo povo

.

de modo. aL Vargas mudará 'este \:empera. inimigo para a sua própria des_ Socialista. disse: eX.dita\1or. . ç?o de obngar a Inglaterra II dústl'ias �lidel'út'gica e carvoe:.gum, p6is· ti uzn. homem co.m_ menta do SiEjt"ma regular d:t truição. f -,-. Os argumentas contraa' . tomar parte no pt\.lQ Schuman. raso Os pOlmenores do plano,�rovad�mente anti.detllocrá.tico. democracia. Por. isso/não de. O sr. Alberto 'Deodato, presi_ ditador são :muito :(ortes. Deve.. O sr. Fernando No'hree-a p�o_1 Ao que pnece. o primeiro mi. conhecido como plano Schu_contrário ao parlamento. Adisn. ve' absolutamellte ser .!eleito· e o dente da UDN de :M:inas disse: se considerar, sobretudo, que o jetou a iaehção àduaneira do» I nistr'Ü Attlee teme qUe haja ala ma.ll, foram expostos pelo seutou, a seu 't"�r, que ainda há povo brasileiro déVer�' ter pre:' .•- O sr. Getulio Vargas, em .... Get!l1io Vargas não. jurou, medicamentos .. dos g-ene-os guns' trabalhistas de tendcm:-a verd::tdeiro autor, {l planificador"possibilidade de acordo g�ral no sente o crime

que,co,eteria, SUa pleno g?ZO do!:1 direit.os :p:>Ut1cos vem assinou a Constituiçã.o Vi. destinados à dist.ribuição gratui.l que se abstenam de v.otar contra da chancelaria francêsa Je�"Iplano nacional, para evitar fragando Q nome ex.dita� nos termo" da constltUlçao, po_' ,(Conclue na. 2.a pga.. Letra C) t3. pelo Fundo Internacional de; a moçãa de Churchill. ou votem
j

N[onet.
(:

Socorro à Infancia desembarca. i jas emendas pelo Sena'do do'
dos em Cabedello, p.a: Paraíba. I projéto qUe estende vantagens
!l;sse material destina_se a as_ � Fgais a menores e incapaJões;
,ústencia à maternidade "l à in. l E!obre o projéto,que modifica aS

fancia: dos estados da Paraíba. ! disposições S{)bi'e as operações
Rio Grande do Norte, Ceará e do cambio; registro de contrato
Piauí. t do Ministério da Educaçã{) e da

ORDEM DO DIA. ! prefoitura de ]\(arabá em regi-
F�ràm ap;ovados' dois uontos me de coopera.ção., .'.

I Foi re!;!'eitack, n �"querimento
__"_..;_--�-".--____ do sr. Hugo Borghi. -

'G'
.

.'

.

',1
P'oi adiado o requerimento

.

'

..
.:. II I!I

para. convocação dü Min�stró. do
..' .U"rra CIVI ,Trabalho para explicar a:.aplica_
-

-. _.' '. • ção do impostá .sindical e .o sr.
BOn:iliárdeàd s dOIS na�lOS AfoThE.::! Arinos tribunou atacan�,

britânCf'oS doO a emenda constitucional par�
lamentarista.

discurso do SI:'. F.lorá.do Lafl"l'
�lJbre a sitúação eéOnõmica.
Dissli! o st. Condé que a situ".
ção é da cortar todos DS projé_
tos que' importem em aumentO
de de..<'Ipesas. Segundo o sr.

Berto Condé, as l'(;shiçõe,.9 às
finanças provocr;rir..Ji1 .estagna
ção 'Em t-ldas as' atividades do

Congresso."
.

O sr·�. Benjamin :!fará. irlbu_

prQvénfenfe de
- vermes in'estinais,
com bgfe�se eo'm

�. rillllas
XAVIER
MeJicb�e!'lto
�ção $�ave e efeito

5flguró, q;;,e expele.
ós vermes e fortificc3
.'1)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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l'!'e!'Im'<� !!h!!!�
-

!!eJe e �ge�b �

"m'd@ de 8. FAtlló"�util t!lg��

,

.'

Desde o ABC vó.:ê esti
lempre aprendeDa,

'.

Hoj. d. ae tem multe' tempo para

_nUlleBr Uvre.,' devorair blblitttecaà.
Ha.; pára II leitura miria de am -be_

$emal, há IU�lIIIpre um -tempbl�o. T.lÍiIIl�
am....tutura do "'Diàrlo 4e 8. _l!aDI.·
é .nflfintr!l!� p8rm�!!fmkmel\ts �� ªft�

�!I!!!�!I � �!!l\dõ d!'J �tI..1:.e�ÍM�!!!!e�

@te�- e �e '_!!!et-�fi�ê! e�!'t''''�!.

_ ',§

"Ol{�AL C01\1 O AGENTE ss, A...'I\r.rtiNJO �LUS
CR$ --UMO AL'V1lA.L -

�
- -

cumnJU!!I!!U!!H!H!!ml!!!!I!mUII!!lIII!!!I!!IHUU!IUÃ!I!!!n!íllllml!!w::i

I Pré êisa .. s$1
=

1
�

= de um balconista com prãtíca no ramo de FERRAGENS.' In_i
S -terc.ssados queiram aprasentarvse pessoalmcnta -ii. COl'.tPA_ Si

: I�HIA,MERCANTIL VIC'rOR PRÓBST, rua 15
_

de Novembro,ª
:: 579, -- Fj' jnutil aprm:enta.l'�se -:;em- conhecer o ramó. ,--

-

':
-

'

-

? .m!ltmmmmUJíll!!!ní'lllImít�ulJ-!ll!mimmi!J,\!�!!!!m!l!!mHlmln�
. �,' '. -:-

E�tudos, projetos, cálculos e orçamentós. �undagens. 'fu1}"

dações, construções em geral e estnuturas de concreto ar�
mado, COllSÍlução de chaminés e [orliós e instalação d�

caldeiras.
'

SlÉDE E

F I A
'. �

NO VARIADO SORTIMENTO QUE APRESENTAMOS
V. 5, ENCONTRARA O MODELO ADEDUADO PARA

,
-

OS SEUS MOVEIS

Restabeleçel1do a potencia eletric. vital, o Vlta1isa'dor- Eletrico
VORMS eliminai a dOtO e norinallsa todos os orgãoe, Erre. .no
Rio de Janeiro - 17, Rua'Alcindó Guanabara - 6: andai',
Sala 606 - RIO. Em S. Paulo, demonstrações ti- domicilio.

':"_' ..,".--�-� ,
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Su·spensão -licenciamentos
industria nacional

jmportac;õ,o> de toda

Movâ reunião para 'estudo do
dos

Rio. 21 il'lIeridi'(H1al\ .-- A,

P I
-

a"ComIssão CO)\Su!tjva de ACOx'-. ro eçao ,

dos Comel'C:lais promoveu, lInJc,;

I:
' :",: .

no It8,m�eq.ti. a "pgu'nd'i ";111"5;1
. "

SUSPENSõES DAS louça sanit';_ria ln-anca, perm];
)'ed'Onda:,', pnta, debata dos tez-, I!I!PORTAÇõES tíndo apenas a importação de

mos (12 urn convenío comercial I
A seguir, o :;;1', Roberto de artigo de cor; fi por ce-nto (1;,\

que B,tá pendo negociado ('0íl1:1 Oliveira Campos, comunicou 8'):; média anual de importação no

Gdi Bretanha. Indusriais. e Co. I presentes que, na sua. nmni�o períudo 46_·18. Revelou que es,

m'�!'cíantes discutiram, ,'O", os Id� segunda.fei!"", a Cernis .1" 1<:.>, decisã.o foi tomada COIl\ ba ,

hwmbros da referida comí ssão, l decidiu suspand T Os licencia- se ern e ""udos realizados ;wla
a pi'íJp()�;ta apresentada peh1 I mentes ele importação de t"c]a a i CEXIM. acentuando, contudo.

embaixada brrtânica para a im ,

_ ,_-'- --�------,--
--'-'_ _c..-'------"__

portacão -- pelo Brasil - de

in':.�L�an1.ica. vidros e
�.

abl 8 .. iY.C"i'-', ) Ian
..H��usrve, b�,)TOS fl tlJ010B l'etl'r1_ J

t.arros, A proposta estab"lec',

que ela não será posta ·e111 pra, palavras da C.N.i., a sr, Hora,

uca pela Carteira' antes de sui uO Alves da ::lilva. representan
aprovação final pela Cornissãu. t,_, do Sindicato de Mat.eriah, de

O dr. Eu\'a.ldo Lodí: esclru-e., Construção do Distrito F�deral
ceu que é grande e suficiente!) aürmou que pratícaménte
desenvolvimento du indústrhl. indÚstl'h brasileira não produz
bl'<l<lÍleíra. de l�uça, sanitária - i louQa dr. cor: uma vez não aten_
branca e de cor. Contestando as : de 'ás necet'sidades do comer-

Os traoalhos for;l:)1
pe10 sr. Roberto de
(_�arrlpo:;. s�cre tár ío r1a

.

í �ndo a in da: tomado fi ���'8nt(')

mesa, os f"'�, EuvaIdo 0-� !\�p�idr:nte du Coniede,racão
Br'aai leil'" de Indú"tl'ea' l\f>ll"";
Neves, representant.s ",' C,EX Washington-v- O discurso
J ,M.: Hu,!!O Gautier. di,'etn" E- do Secretário do Comércio
xecutíve da Comiesão e (1ileno

I Sawver, pronunciado emde Ca.rli. rcnre:;cnhntE' .da. Cori- . •.
'

federação Nacional do Comer. Philadelphia, e sobre <} te
cin. 'TIa «Equilibrando o Comér-
Em urimeir<1. h,!<:ral- hi c1eh"tL' cio Mundial», continha as

do " item l'efeT'ente q 'lrn'l";a sa ,

segdíntes referências á A
nitár'ia. o l'P;ll',.;'PT,t"t1t'C d�

CEXIM: e::\.--pô� o' t'ljtéri(> mêricn Latina: tino
vem a('l:1ÍCI:1rjn � C,U(""''1, E'

.

1 b 'a llJant,l''V,''r'anl -

«onr-essão de Iicenc» de impor.
« encoraJa-c ar o ser. r , conversaçoes

tacã de�ses produtos ressat- que as nacões do mundo durant., três mêses. As
t'lJ1do, O"" "" T'r,�h'ici:ie� Íl"nns. estão agora permutando reumoes foram de carater
taEI se têm Iimj twdn arvs ti�<1� r nais

de dez por, cento de I extra-oficial, de mera in-de louças CHia -produção lla"'o_. . _

nal iá é sfl,ti,.,f"tÔl'ia. em quan;
mercad rias do que antes

I
vestígacão

tir1adf! e qua lirla d». da guerra. autorização

.lessa maior compreensão
nútua, E: tambem como le

vultad- das medidas toma..

das pelo Governo .Al'genti�

próprio país.
'«Essas atividades e

tenas de outras

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

Favoravel à extinção cio
atual para importação ele
Rio, 21 (Merid ) - Pro- a produção nacional ainda

vocou grande repercussão possa atender plenamente,
em todos os' setores econo- pc r questões de preços,
micos do pais, a primeira quantidade e qualidade ..

audência publica 110 Itama- -- Como poderá ser re

ratí, dm:ante a qual proble- solvida a' presente contin- I
mas j ranscendentais, corú Jgencía, diante, do proble- �
referencia á importaÇão e :ma que se nos apresenta!
�x�.ortaºão foram tr;ltaj9S � de falta de brim de linho e"
oendamente, pelos qu�. ali' da relativa .abuIldancia dos 1
compareceram. inclusive a- i tecidos leves. que' con:cor-I
quel., çue diz respeito á en-': rem com os d.e algadã., por:
trada, em nosso país, de nós fabricados? -_ pergun
brim d8 linho para tern� de

'

tamos.

homem. cuja. falta se acen-l <.zNãi) teiJho nenhuma
tua_ no mercado

braSileirO/dUVida
qne o comercio e a

� l1�O �pen�s de cambraia �ndustria ajustarão seus j
c.� lll�h, , e-uJo"peso, por m2, pontos de vista. em rela-Inao exceda �OO gr., de a' cão' ao:� 1'l'oble1l13,S d s te-Ic?rdo :;OD1 3, legiS',;l�ão em I,�idos d, [nho e lã, b:-lh co-
\,�,,'or ,

'o' •

Im,o, C01U os pl·odu1..os oe

Il:utelai·l<1, }.I)uc:as e nutras
J.)f\l;I.·fto (II) �'Illi' 1 1.'0

'

,�l. ."C ! G rtigo1' tendo :::empre em

c nta Otl altos intel�eSSeS! IPro,,·m·{)u I'O"S" I '
• H. a L'ep(Jl"-. nacionais e a 11t>ce,39idade I '

tagem, ouv:r a pa�avl'a \.1 ,Ide atender ao ü1tel'cambío I 'II'lJ'. Daudt de OlIveIra, 111'(>- IClltl'e o Bra:;il e a IügJat'=l'- I

f:.:cte�te da Confederação Ira. desde que Lemos inte-l i1\TaP.l' �l .J C
.

.

"

". � _U�lc., \,tO omerclO e resse em exportar inúme- I

Il�.l.rhclP.ante da Cumissão /1'08 produl.'Js de nossas e-I 'IConsultIva de Acordos CO-/f·!) .... (1m.ia<: l',,,n'l·onai�,, .

�ll�rci;:;_;s. A primeira
pe1'-/ ""Pelo �l!e

�b

se ('í��)reende!:;óuda (_lo reporte!'. reHpon- das clecl�l'acões acima, o

IIdeu s. :3.: "As classes pl'O-; "1' Toa- D�au 't l'Oll'
.

t.J • v; U c 1./€11:'8

cl�:or�t;: �ompar�ceran}.8. I concOl,clon e é de opinião
l�.� l1Uell ,,1. a1.1dlen.Cla punh- I em que o brim de linho, pe- i
Cu" 1;0 Ita�laratl, para o I' sando ma.is de 200 g'l'. PO!' Iestuüo [)1'evlo ,-ll"IS :'COI'U'OS '2' ,.

-

I

IC .
. -. .

� • 4"3.. m , e.ntre no 11al3, pou.;, co- iO!11erCl�US.'_ tendo d a d o, mo se sabe; a producão de IneR''la 'ca�lr. 1
-

��_. '._ , ::; ao uma (emons- brim de linh", nacional em-IÍl'" • t' l'
�,

, ...çao pia leR (e conhecl- bora consideravel. não dá
lTIel1tos e'<:-n."c1'ali�ad(l� - i-

_.
'-':l-'.... L;:;L \1iiSa.O ao consumo. I

-- �'�llal sua Opllllao 80- No final de suas c1e�la- !

�re � l1�rportaçã� ele teci- rações, o entrc'.'1stado alu-I(OS ce lmhJ cUJo peso ex- Je, tambem, ao int.ercambio
,ceda 200 gl'. n�., ? que do nosso país com a Ingla-!pr.e�entemellte nao e per- terra e á exp. rtação dos

!!lltldo ? � '. .

-O
.

n�ssos produtos reglOnalS. Ic comercio somente de- E outro argumento em fa-
Beja a importação de pI'P- \TOl' da extinção do limite I

tlut��, _:ll:._r�a:�o_aos :!._ua'is atual para. a impOl"tação de !
----------...1

I
i

i I
: I
I

Iinho, pois, entrando mais
tecidos o regime de com

pensação intensificar-se-ia
provocando um maior es

coamento dos nossos
�',utos regionais.

dos negócios
, canos.

«Ma.ndarani

Cr$
.'

30,ÕO

30,00

20,00

25,00

80,00 e d:t
______ ..,z......;...__

35,00 Reivindicações da
40,00 I indústria de tinta,
25,00 I e vernizes

s. P<.tulo, 21 (Merid.) --

ja Sindicato da Industria de

50,,00 iTintas e Vernizes realizou
no dia 13 de junho p. p.,

25,00

25,00

30,00

20,00

30,00

35,00

20,00

25,00

recendo a sua

nessa l·eunião.
I ,Ainda

Sumner Wells ....•......... , .•••

EAI,PRii:>flMO E ARRENDAMENTO,
E H. Sttetinius ,." ....••

OBJE.-.VoS t<!: GUERRA DOS EE. UV.
Vi"alter lippman ' , .......•

OS ÁRDUOS PRO:SUMAS DA PAZ
'''eófib de Andrade ..... , .......•.

ROTE�RO PARA A PAZ
5umner WeHs ,., •••••••

A ALPAii:::NTAÇÁO NO BRASil
A da Silva Melo "'.,., ..... , •.

GEOGt<AfIA DA FOME
Jôsué de Castro , ............•.••

IMA(_;;.;;·...') Lm NURI)ESTE MíSTICO
Ro;('>er Sastide

NA Á:",�y'\t:i�. A\_:AO
.

Ó· FUT'ÚRO' DO'
, ....

BRASiL J
Aiv,no çe p::ú.lla ., , ..• _ .

O PEK"A;NA\:;il:M hKSEGUE O AUTOR
Mário Matos '. , .....•

CON.�.j..ii:NUA� LITERÁRIAS
j:>étic!cs de Morais ..... , •..• , ..••.

EÇA
Co�stantino Paleóiog� ...........•.

A CiUAP,t; VA:r.:IA I

Fernando �;Joíno ...........• , •...

SETE. DIAS it
Franklin de Oliveira

'ANJti NEGRO
' ......•. , ..•..

Nelson !(odrisues ,.

SO' MeU !!ANliUr.; 1,;' ALEMÃO
David Nassei " ..........•

A R";>",.,!";U\;AV aos COVAIUHlS
r "v;d Nasser

.

PA'RA Ui.; j hA !-i;R'NA' CAMA'
" .......

David Nasser , .

A Ci\.\,I..t.. I)E h:RUSALEM
.. , ..... , ..

Davi-d Nasser ., " .•.. , •••

F FRICA
Atíli!) Gatti _

, , .

EU fUi GUAIU)�-COSTAS ,n GETÚLiO .•

BRJ\51L C'l4.BOClO'
'

�

L I
h3 da UZ, .. ., II • � .... \ • -t " • # .... � , 1 �

P,)fS�A O
� �\flt8I'liQ R:-mllef Bandeira ',

•• , •.•.••

30,00

l"OO
40,00

20,00 Or� MaJ�a

EXTRATO DE CATALOGO lU

DIAS DECISiVOS

Paulo
El..l TêDAS AS LIVRARIAS OU PELO SERViÇO DE

/ ,REEMf6lS0 ·POSTA I... - �DIÇÕES "O CRUZ"EIRO"
I J

- R. DO LIVRAMENTO, 203 RIO DE JANEIRO.

'fransformadores e moto I'tlS {(SII�lUENS)} . Gl·U110S . Hydro-Elétricos _ Dina- I"nos - Geradores - Turbinas - Refrigeradores domést. fl4'S, cml�erciais e indus
triais - lUediJ1r:l'es para fon:a e luz

1
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JIGKSON· ESCREVEU
"'FIRRapOS ·aUMANOS"

. Cll<lii'les Jack:,OIl Pl'O�OU ser um Q�S' meIliOl:ES narradores
dpntre os modernos escrítore« norte-;:ímeriCalloS. Sua novela de

atg'unsenos atrás, ,�'Thc Lost WE'''keneb,' (Farrapo Humano), ·foi
uma excelente ,p,rIJVã\ u�, iSe� �l:aloeni;o.' - e serviu, também, de

U'l'gunlpllt(l pa.l.'a_ lJlp. filme ""e primeira classe. Jack�lJll vem 'de
publicar, agora, uma sérje de d�ze pequenos contos, que connr;
mam e l"�-velam mais �,:l1tl!t o seu ·talento. O título da colação de
contos é ,.The SUlllli",l' Sidp>' r O Lado dQ son, e tõdas as llistória,_,
g[rani em torno da vida ' em uma cidade típíes 60 Estado ds
Nova Iorque, à qual {J autor deu (I nome'fictício d-é Arcãdía Uma.
vez qUe o título origi.iu;J é uma e:<cpressão figurada qu signifi_
ca «o lado mais alegt's d3S coísas», o leitor poderia eS;el'al' que
e"tas histórias_ es.cejnrn ispntas dos aspectos desagradáveis da

vída: cnt�etalü"-ü, n&o é es::e D cgso. O autor paraca tãer querido
.mostrar ilUe at� 4) dado do' soh tambem 'tem spus elemontos de

,d'Ôr e. sofrimento. De 'qualquer modo, o sr, Jackson E�':'l�eveu um

.; e�plêndido conjunto (1e contos. nos quais demonsti a possuir no;
tãvol tpl'l1UJ'a e compreansão da natureza 'humana.

de Hot1vwaad GIl
Deanno Durb,in'?

•

f

J

t· -----,......,..-,,__----'- _

\os' "UGlS,

,)
!
I
1

fora ila moda
ca? s_u naturalmente re- te em «No Soad Songs for
chonchuda e não pretende Me», embora a cena, nã!:\
de maneira alguma tratar seja moetrada: Bette Da

Nesse ca- vis tem um tragico fim em

que se p'_'" «Beyond the F'orest». o

Durbin é: mesmo acontecendo com
Broderick Crawford f!!ii

1-<:A1l the King's Men»: L&�
na Turner assustará a to-

for;} de

mais

nos fii.
Hollywood não se

rnIJ!�itlliilnfílmlii'ilmlllllmlrnlinií"iiim1ImIUlnllIlliumliiiíimriD;
i

Atenção lleganles !!f i
I(tf"-<-,,, - _'

.

-

....

LADISLAU ALFAIATE, ,'o ã!:bitl'o dll,d€gállda'. d� "'olta;
de sua v:ajem li Sào Paulo, onde concluiu um curso de apel'� �

HORIZON'fAlS
1 -,- Revulsão. i;. - - Expréssã j de espanto. desdém ou mofa.

fi -- Ave da .f�mUia dos rormscartdecs. 10 � Ehcudeiro. 11 -

Fel'seguido '. 14 --"-Interjeição., desig. de dor. 15 - A"tig-o. plural.
hj ....:.. Pesar. 19 _. Stlpel'ibr a todos Os outros. 20 .- Outra coisa.
21 -- Preposição. Indíes lugar. 23 - Que nasce ou cresce nos

prados, plural.. 27 o Religião. 28 - Inter.i. U'ó3.da na Amazouía

para exprimir espante, alegria. 29 _ .. Contração, ph:ral. �}O

Açular.
'

'I,·H!RTIP4.IS

1 _. Eixo, :; _. Arruela. :3 - Insípido. ,4 -- Que tem orgão ou

'l uendtce em IÓl'n1a áe máchndtnha. 5 - Haste a'a eespora. 6 �

Sincero, p1Ul''D.I. 7 -- Aqui �stá. 12 - Tal'ameIa de moinho, 13 �
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ser- o

compr
'exclllsivo da à'errota

fleriquito, depois de tanteu Í!!_ do E5:tado, contra o própri9 F'i , verão. _li. d�rrota de dp·n:!ing(1 é

gnejr mse, Adueí iltü"n Y _ PTC;" UITW das numerosas c'lrpresas

[1!O3 (lIJC nãn. .Inar-oz de\'" te!' do futebol. Não se queira cu1l?'ú'
f�jto alghma ta lta, mas

.

não exclusivamente ao técnico, que
tanto como alguns querem áí'i.r., tC.O'be11� tem E'doido conduzn-'.»

mar, Uma andorrnha nãu - f�z onze da Alameda Rio Branco,'
- ----,-----_.....__

merecida
as E� CH

.v ítô.r-íc
Jem

troduzidas na equipe, tornando_
a mais coé�a, A atenção princi_
pal da direçâo técnica recaiu so_

bre
-

Ó EI,::x;teto defensivo. qUe .. :-

8egundona, cstá tratando de e reservas, perm,etindo p.ha atua�do com algumas fal_

I erar alguns s:?tores de seu 'C011_ I direção técnica efetuar a�' ne- ll1as.-,Assím' é que Pedrinho ,e

cessál'ias' alterações e obseJ'Vtll'
I Américo, que Yjnham atuando,

vantajosa111ente ti pl'odução '10. respectiYamente de centro_avall_
conjunto, I te c meia esquerda, recuaram

Várias alterações furam m_ i
.-

, I·,
"

, r 'I'AMBEM o Gll'naní con, : (CuDlf'ntário de Jota GO!J!;alv!'s, decepcionou a SUa enorme tor; I flfbra e ent.usiasmn do" dois v �- por-taram muito bem, F'icamos

,Haití: Isaías, Itze e F'rn.nclo- fírmQu SU;\ boa e",txela rOJ]�ra j d:l �a(li�d�fusora �e _

.Toinvil", /eida. �!'ineil�'11n1el1(e LI scxt<11! (el'allO>J, Schramm c Augucto . uÜlsfeitos pOl'que nossos comvn.

zt: Ivo, Valnror e Carmindo; O," f)<: clubes brusquenses no COl'_ ,l�<ua
..

0 J')1 na] <,A 1\a';ao, ) Il�fenuvo alvl_lIegn'. estev') mm Principalmente Augu«;o, teve t:.idos publicados Jl0 :.Jornal, ti",

Iando, Mansca, CarIinhos. 050- rente ano. Poucos eram r)S flltc: I P;_'1llte �l1la regular nssis; t (ll� negro, Durante os nov sst: Un1R atuação sobm-ha, rr-lem, .Ioinvjl e "_. intitulados ,'A Verda.,

riu e Doca. "�redit(lvaJ]1 num SHC'p"Cl)' d",E I
j :l1LI'l, re:tll'zou_!'e domingo úl., 111111utos de JORo, não consegui brando os aurcos tempos. jo; de C111 'I'rêo Minutns» alcanç,,�

PtWd(lU '-' Duque de Ga.LiH8 ,alvLn"2'J'Cls fl'pnt.e ao -Paii1ànclJ�I. tll,no no E.'· ãllio .

sJGrnesto 'ram acer,ta.r. ,E' belTI, 'verdade "iando COl1l muita classe e inte_ rarn o seu objetivo, qUe oru â

A.,equip3 secundárta do Duque' na vízlnh« cidade rJI' Bl'US(lllf'. I S(!)}�lel1l111 �Obl'll1hO'", pertenceu, que os dlant.uros nJ'lI nleirenSf'f ligencia. Ebtes''€--!ement05 não l\loraFza('ã.l dus Campos I�(' }i'!1�

de Caxias, jogando dunríngu �m No enhll1tn fazenc1n nlarde mníe l�:; <llJ ,CaXIas F. C .. o tão espe, formam, podemos dizer, a me. permitiram que a oreneívn a l, tC!/{t!. E IJ Palmei.as, d.: Blu.,

Mosquíto contra o Jnd, Gr: pp,
lima vez. (1- 'lia 1"1''111,1" f""Ilm 1 ado ,eI1C�l1�1 o, entre dl'a'< das Ihor Ofel1S1\ a do .l!]st'ido, no mo; m"na\l, lambem colaborou roo

local' f
'

d .. tr d l' t física p I{-(·nir',. h'lH!rJn�3IfOrQus 111<1."J1)1(1S do futebol ca- monto Penetravam com um') 'yi'�ng�<&-�e'l!!mas� Dü1:hl'nâ�

I
nosco llesta erusn justa I\_ vi ,

, or err o li o pe a con a;

'I 'a 1"11 PJ' 1
'

I
. .

I
.

çon�e:'1,j""'''1 J'�',''')'-n pl''',:,t1 r, < l ense,
_

a meiras do B [1111\'_ rapu ez mcrrve ao reduto fl- i-am cedas as suuações . .I!lnuIn. torta dos «pertquitos» f::li mere ;

J"" h
!!li '

P 1:lO
Torneio Inicio da L' , I "PÓ'" ;irrh'H ,,,,',,;". li. f'Onth;11:tl'. nau e Caxias. de .Iolnvile. Após nal jomvilense. Jonas, Lazillho o Palmeiras deixou uma boa cida. não deixando dúvidas. Ca-

re�-na ole o a me'lras Riolwlell-<f' I!JU, as-sim, é d,· sé prever um M1ftio [a reno"a<:ão dê valores, porque Sadinha,_ 'I'elxeirtnha '= Pauli_ imp';pl"s;';n em .Join'\'il" N .. -,n,' nhou por-que jogou melhor que
,

A L' 'D' I d D '<}eRf'!)1'W)1)1'1 eh p[lJ,'n' do Itoll_llJflS"'ll'am Os dois clubes, era nho, estão em g:r::1Ude fIl11TI'l. te díscíplínar;
-

Os comandndoa o Cnxlas. apre' 3ntanrlo um fll-
, 19l'l ....losn rn;,p e eRIJOJ" ,

• ,

d· ...'·1 ' . ,_

f t d' 9 d 'I na"n Nol'f" n�"i" 19",1l ['l'''�nte IlL1C1
um prognostIco p!lt'�, � 'flanlam rnulto bem e nao IJl'en_ de Teixeuinha, lambem l()l.'llIl tebol vistoso I> !'áT,Jic1::l, dl'�!IG

I
os marcou p:u':a O Ia 'IJ pr'o' ,." ,,' . '. -

,
,.

'

"

"

'" 'r;" d '/, Qllnl :1pen�" lima "1'7 fol';;p'" :-;ensa('lonal cJ:�SSI('f). ° Palmei_Idem a pelota, Jogam pal'a o exemplares. d� Eel' aplaudJclo pelo nrüs t'xL
Xlmo me�, o LorneIO nlClO a '

l' 1
".

,

I
-

d .. '. 9 O 1 e]el'J'ot'le]os' Valol,n,' l'nc:liv['dl1'" 'j r;1s VIU la cllmprmdo Ul1"l bri_ c ube. A defeIl'Hva Ül) Palmel- g-ente torcedol'. Pal'a,!)ens', a \'f'_

E . Al .f'\ '. N I" h A 't 'enlpOl'li\ a oL'clal, de 1 5, (�ii' • ' �".
'-,-

�

fi- seu campo na,

a-1,_jS111,
I e SlD O," ugus o e'

1 b d P"
. , _

O (' con)'unto n'io UH> falt911l mui jll1ante c:ll1lpanhn nas ultImas l'afi. tambem llao apl �senta ta_ Aliás, toda a tal'de esportiVa '"!ês .!':,lPuzes do Palmei'l'a�,-)-".
-

Ád -

D 'd C ,',\1 J L' h ! cu es a 1'1meIra DIVJSao. ,< , • -

,t' 'd .
.

d
:JL_

me a « uque e aZIas», "\. varen,ga: ouas,
_

aZ1U 0" certame da Segunda Divisão I to ,.0 cont";\l'in. O"" ,,. nl'"r>,), nal.1, as chsputadas no ,:,ale do lhas . .ruc'! P Os<'a". Antomnl1o e de omingo último llu c3mpo do la vttol'f'a e pl'ÍJ1cípalmente p.!_

[,rêina hoje coletivamente 'I' Sarunlia,.Tejx.eírinha e Pa.u i
. �

".,'
, � 1 ,'pnhum ()� chaJ1l3�n� n','n,n'leF'1 ��'l.�al. ,���' outro lad{). o Ca- Scht'nnU11. Nel,;inho. Augusto e

I CaxJas
em JoinYile, foi ]00 por la disciplina exemplar del1l{jI1:]�

EaJ
.

, '" d l'nh f\.-'. t . O .
\ tdmbem tem o eu InI"'O ,., 're 1

D IÍs o Guarani dura muito tl'a- ,Jqa,1 1l.tzl;I em f1ua b'lg'l>:!'em Alva[�nga. Estiveram I1U111 cento disciplinar. Torcedores, trada durante os 90 minuto::, eh

I ,�me�I a,:' pr epaL an o-s� J o.!: spu an es,
� sca,� \ do p:'lj['a o 'P�'õximo mes: Os c1'1_ b:,1110. ,.

- três �Tan.fp� '\.'itol'ia�. Dll�S grande dia: AdnlÍl'amos nuuto a jogadures, juiz ') diretores :,' luta, ., 'l,�,_

._Ja_Ia .Oi:> S,:,U8 futu:-os com, An�OJljl.bo e Schramn1, I bes Que participa"ã'O no certam!' i ' '. rf1;ente :lO poderoso eSqna(l"ão A-I
-.----

prpmlS0S. O tecruco Jose' AltIno, Adalberto e Egon; I da Segunda Divisão. �ão o" �!'-I
- E O G, E. 01lmp1co. Que 'mericano e Ul1l1 f"ellt{� "'l Atl�_

n- d' I' d t d 01'---'---'Pê'ra por n:sso intennédío Emilio, .DaLéi, Brito,' ]I;{ar- ! gUint,es: Haiti, �laria r T,jf]("'. i 0'!2ildlUllO O urro Opml'AllT.{ llJ'ET lH'co C1!l1neiíf' r1'1 LJD. r.om ('°-I ln a em oco a erro ,a e t"OPICO. d' .,

t d
.

h 'T" "
de ,RIO do Sul: M:3nn[!''l. de ItrJll' ' e:otadual? Nao VI u cmoate efe_

fi tas Clll"lctol·i,·tI'e'jR o ]',)"'0 "C

i,e e o comp�H'eCllnen o e ':;lU O e IJucan- , ." "
.

,

' �, � , ' . ,� , "

,

•
' pava; Palmell' '3. ,te Lontr 1>1; tuado em FlollanopolJs. Apen<ls nnJ·"�.·,,t ';\'a rl)l1ln ""1 "f'�d IfJnj I:O�os os ,Jogadores -. " _. ; Ind. Gropp. de l\foSGl1Fo: Cah,

i óuvi falar em l1ludanç't çlo trL 1'() t"Iá "iru <ln fnt...h"l b�l'l'Ín',,=
lados ao aivi-verde. :B1tInho nao h1em('u

! rinense, de Barl'� do Tr"mhn-- tíc3, v:mto \ muito fol'te etc" I vel'd", '.!\Ias jnf"lizmpnte, t<J 1 nilo � Nilton Hussi I Jlll'O, ch\'e compreender, cJl'e n(, ça luáxí1l1a do flltebol Ile Sanb

'do;- Tuiutí. de Matador, 1I1uit"s Convenhamos. não ;,10 deiOcul_ aconteceu Logoo noq nrilflf'il'''''' I A derrota surpl'eenebnte e I futebol tudo pode acontecer, J; Catarill'!. é ainda o quadro mai::

-I destes clubes ainda ni'ío edij,o pa� aeeitaveis, POl' ocasião da: minnt,ls de io!:!'" o time (1 .. 'li.,i_ ueccpciollante que O Olimpico. <1 gue aCOnLec.e\1 domingo. f"i o técnico, o quadro mais hOl1loge_

j CGm suas situações regu1ari;;a_jI'l11bnte firal patre' fi, seleçõe,,' xekjnh". (iominr\11'1 ,;t"'I"� l), : Eofr�u diante do :"igueil'[ n;;e d" 1'1ua�: jmpo�SiV�l. P()r�anto, tOl.·_ I1CO do Estndo, Eu dizendo (s-

I
das per'lnte a entidade local. -

i de Flcl'ianonolls, '2 Bll1memll1·1 ('(I"'I'�'lda]1, 1(, n ,),,;;!in "h' o (1"", i :"lol'wnopolls, esta aleI'tando a! cedores alVl_l'UuHl:o', nao (�:"; 'n:. i·O. estarei dizendo uma verda,

Mas e"':ão j)J'ocurando pOJ'_se em ,'ll'ando d0 ti�j'l1e;o ,·stndlJa) das r1dB'l'o 'minuto d<> lu'" f) "I", l11npre�1sa d::> EEtado de ::5anta I' mem. qu� essa den'ota nao, t!, de, porgue mentjr, eu não\!>e:,

dia o mais breve possíveL ! f;eleções, Le'l'('o empregou a be c:) E'r, Fl'ec1"rico Schwal'tz. CatarmD. O nvez constituiu. 1'0U o bnlho das gl and'�c VltO. Não t�l1h(l hábitos C0l110 muL

__ '_._, rea!mentf' um acontecín1el'lto
I rja;) conquistada:; semanas a, tos", *l .,.n

vitória-d;Wa/�le';'ar�-t- de Sous� ��f:�;�;E:::�Ft�i�1:�,? !.'I"árs, eO°lalnilllPaiCOoé�C�daaamf(Jr-p'ea-oEsla.dual"b OI
I
sos reahzadoE, aqlll em Blul1le-

t
... -

-" · ·
t nau, e em outras cidades. llaxja I ' .

.

am em o _�, ImplCO equIpe obtido resultados expre}.:sivo�'1 O Q, E. Ohmplco

ppcpa-,:erça-feira
.

.

�',
I sobre qua�ros de grande, r:at·_ rar:dose para as suas futu-

., Sujá{_} e Zé �Iaria as :a"

OS bras·.lel"'ros par'a a porei-a til Mexlco taz. PareCI?- ':i.tar. ,em- SIL, n:e_, tas partidas, treina hoje tl'acõcs do treino de hoje
\t.í U lhor fase tecmca. }'1 que dom:n, 1 t' t b' I

;, - _'

1
_

'g'o mesú:lO �el11 contar com
C') � lvmnen e na« alxa- " Trew,a,rao bO.l'J pe a. prl-

as cor,

I
4. - Avelino ....rachado (do G, 3 mil metros.

I

Juarez e Atinci, lr)a llovanv'n_ t
da» sob as, o_rdens de Lele- meil'a, YCZ" na G. E_ ,Ofun-

E.. Olimp:cu I cum 20' Ve�ceu. assim ta�lbcm o G,
1
te � capital (l-lr combate ao Fi. I ::0. A direção técnica, dJ pie, o,. craqUt�s Bujão c

resultado tl'l 5, � Ari&tides Leite (el;) 0_ E.
_

O]lmpIcQ por equIpe. COlOCall- gUell'enm, :Mas o que> aconteceu ,l.lVi-rutl'O por nosso inter- Zé ilfaria rec.;mtement:e
limpicol com 21'12". tIo 4 atletas entre ,as 5 primei_ todos já sabem, ° Olímpico co, '

r d ' '_ ,

6. � Reinaldo Schmidt das colocações.'
-

freu uma .goIeada:». de um clu, 'I
,nec 10 pe e o con�paITcl- vindos

_

de Curitiba pal':"_ (J

'-OlímpIco) 'corn 21'50",-<· "; .. '!k"p,tõ:�''2rTMeridiônâlj �" A di- be qUe não estâ�á'8TUh;-'l ãe-der-- nellto de tud-o,,' os Jogado� cam(ceao est.a:luaI.- BUJ3.0
7. - Oscar Goriscl1 (do OHm� 'rpção técnica do Ecratch está I rotar o campeão estadual por

51:
es do campeã:. ,::Htadual, é centro médk· �{) Britania,

picO), c�m 21'50" e 1[10,
.

assentando o programa fmal do a O. )ara comparecer ,;s 16 ho- e Zé· ]\iluda atua lü médio
o únIco conCU1'l'enLê <I (]eó'õ!f - l>€lect011ado. pa1'a a l)''ltalhc de Mas i>so leitores, é futebol, t/, l' Al tlil'CI'to no"',',

,: t d
t· f' Al' p", D'A"J')" . . ..,' I d'

as cn1 seu es c.C 10 nu a- ,� asn.ran :es ü
II' 01 VIllO Cl ell li '.1, 'llbllào com n lIff'XICO. Deu{'T'(l,,'l C,>mo pI. d1'<S" pn1 mll]'''l e 1_ A -

•

,do G. do G. E. DuqUe ele Ca?,i"s: H':" 'ia dum entendimento final, Flá� pilo de jOJ'c:l._fl'il'fl... ) f"tebal

I '1ed�
Rlo !3ranco, . .' Fcrroviario Os dois elemel'i

;Io que () percurso compl"'=T'Jili-l vio ('":<1,, e�p"'fl P()�lel' di,.p ..r ,'111HlldJ\ men,,: "e rRl�C">'_ pl" \ln' Nao 1XClnO�1 () Ü!lHllIl!_'ü tOS- !t(,yO� til apro'nu"{'!l!J no
,----�.,_. "=

�10 grarnado do Derby Rll1anhã.
I ,url,·�t·endF'. () fJllP aCtlnt"ronl! terf,�a·."feil'!! ·::.:o�et;iyu- IJl� lllje, deve.ric

... _- --�, �., '11'2.!'tR" r,lUl'nt'i_fs,il'a. U!n d�_ I "" Ol�!11_mc,q dOn1!'l� en1 F'f'.·' P�Ol: rn_orl'" rl� f .L- t _]I 1 1 Q

�
-

- - �- -' � __ � __ orç� _.f:r !:Ó!!!.·Ea.u!!,!!O§ !,"'e_o a_l\!�
Utlhs intErEssante é [!,!� os era, II' !"!3!1opohs ::: aconter;EU 11. 1"'11_ , ."

f'I. t d I b n F '!laIO!', 118.0 _'C! realizado o !"'.lbrc,
ques

_ _:t0nTIháa pe!a úlb!11a �:-ez �
-os _g�"an ê� c u :�. '- ll!ESrno. '"

1_

ra concentrac';;,., de J9� _.\_!l1à. í ?11e!!'enSe 12 p5!deu nesta c.lCa, :óletivo

nhã. Quando dAix!ll"pnl � 'c:J�1Irle n":'q�� ,-, Pf-llJYlr-l1�as r1e J::I :z:t 3

doo; Al'COS )JarI! (> Eut"cj:.) 11111 ..

� nãn 1.'n11') qllilcl"f>, T'1l"� n�wlel

nicipaI, fa!'ão 11 c1f!�ped;d'I, e'r, ll'H" n 81yi, \'-rd� "(lI tI n ;},

vez q_u,� 111JÓ5 o treino O" jO!! '1(1-0, I MfI' pC"()f>Il", ° Pa1111Piras,

res seguirão pal'� Sào J�"",",'io 'e1", la rícbd'-', iO�'aJl(lo ('o"t.,·, <1

onde pP-l"l11:lTlprelfio alé c-';h�·{l�1 ,(int:ll",ní t .... rqhpnl foi ('·Olp ... (l""

Rio. 25 (]\fel"n.) -_ Al(lt'l dn� prlr 6 a 2. El1 ·t":\111hl'111 ,,.10 [If':rn_

tTIembl'{)s da {I,,1"2'llci:!.0 itA1í""'!!. r]:to OIIC II GlIal'aní _t;l1]ln ",'[l ..

estive"am aSI:'istin0o au tr",inQ, cIro P"l'"l df'rrotaJ' " P:llm";' !l,',

flecr.'3to d(:is hl'a� j1 .. irop_ -o té('lli, ,-.'0J· flfllwle �'",c ..e. Nfa)'; ... acrn!.

�o e v:l.r;()<:; io!!,nrlr'll'cs lpnosl�l_
I tef"p Qll� o fez.

VoS.
�
O t�f>:lico 1("v011 t(Jr1n (J E fll:sh" Pl' no(ltH'l" (':'1 :1" lP{1

teJ11-PO a tOJTlnl' not'l !'11l11 11:]' i ll1enl r:; o nl ...... aíl·l"'-. �'n·n'" P'''Iclpll1:-oe

pe1. O! cnol ter nD1'oxi)1101l.�' I no fuI "1",1 ]lfqs n"''''''-'' ,...,,

rlo coat"h IJRJ'a n'.!n',l" ajÍ?'U'l,':l: D((ni. A torc'da el" G, Ji';, Olim,
�

1 mein>11Sf�. rJ'f)I''''tJ t> e ui
coisa. rna� (.IR eogl'!:I(·tprps não. -- -- - -- ___. -

-- ---

:::?::::;;�';�:E'�::�;:,e.�:�: iM'BnlI'ras ,p_-uteboll'Sltll_ca' S-_I!- ;����;:�'�:��:�;�::�-
res llaCÍon'3ÍS. paI' :onl." ])I'OP"':,

- ,

lafi-ouxarai�' n� mO"lIncnto". rlPl- .larto, PQl' j�s!l C5CI"Jm,�
I )C'mon

ele ;lH, a" l1l"i" p'n fr�,.l,
- - -

� mos pil,ra f'ihL!!'UT' IH.lje
I Tambenl FI"vin f:nct" 11111,1'111

AdI J" ,;- ['(' "'r st. I O Palmciea.s }JcrdE'll o como {(O Cr'�f!I!l:' ua Sc�
as duas 7,fI"!'A"_ f'''� n�""_,,"'''' " e egl:lçiJ.O uCl ,11._ Q

,
'

••
'

, t
.

"'.�'_
1 (

- J 1 ,l( 1 (IIH IHI'l)l:;_\)
, , '1011 feIrO "''''''

C-'q I< 1"
I�" eon,til \,i,. ('(1111 .Tll\,n'1·'l "No, Verd::, quando regressou �artaz ('111 OJJl"1 C. u,!.) , , .

.

lomingo de Ilhota, fic3.l'am 'a, vitól'Ín. de G a 3 frente {W:p.ln l'nnlht11o ':10 Pal-

tbol'1'2c'(los com a, noticia, 'o Ca:dati... mdrw-.

,

_II!
'�ue .0 Bandeirantes tinh3 �� ----=-=-

01ó08 I "::':0,1:';,:" ·�t�I:::e� !�,�';�2�'�.Al� PER"AS, ,.".........
'

1 111 FluT,a.nopoh�;, foi devi- OU$PÊFSIAS, PRISÁO DE VENTRE. COLITES, AMI!J-

'0 [:,0 ,'('nto sul... 1".I'''1'1A, fi'T8SURAS COCEIRAS NO ANUS,

CORA4)AO. p?'('I,�mES. RI NS. BEE.IOA, FIGADO

Taborda

)

anunciado

Na semana paslofl da
esco',hemos para «o c1':\'

que da Semallf1»), (I J!uar)
djã{) }�gou do G. l1J, 0-

iílllllicp,. Ho,jl� não podc�
riamos (lcixa r de focali
:ln]' c mo «O craquc_ <la

Sen181la»), (l ponta cs-

da

I
I

Semanao Craque
Paulinho queda Paulinllo do PaI

Jr,�ira'3 K C .. O ex-Jc'fen-
SOl' do Coritiba, t.e"e u

ma. estréia aU8Iliéosu.
<10!l:tlngo {' 111 ,Joinvile,
Assinalando ,�1t is,; belis"'
simus tentos, 1��LUlinho
','; '( Ull1l\ :1 a s fif!:unn
pl':ueipais (hi. l't{uíV'_-: val-

«--» ---)

Dr. A.

NA&l8

II
de Novembro, 742 - (Ao
lado àl!L clduafatma,.). -

-

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

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

, \�.,;) - flf :.tamE nl1; :::�JfltJ!.llIl1mIUlllflm�lII" 111111" 111111"" '111'U I � "UH!!"'H .. ". "11111111'':'
"CCllon do atnqlLc, I:: D W"I d F' MI:::/'C!01'ÇVA' � linha médin ;I(!� I::

� r I son e reltas e ro �
na, aza d11'e'!I!l. =

a! -

':

ADVOGADO �
!/...'

L-�kcü g'ostou Ílll'=llsa
, :cnte do com:ntál'i, do

'.)S50 l!oIega Nilton RussL..

I A impr:l�;: ���rIta e fa-,
\ tda. da capital, alegaram',:
..
ue '1 derrota do Olimpico,
\'retl e ao Figueirense, foi,

I :�evkjl) ao vento, e não a

I
,eh'ave" aplícad� peló fa-I
IU.SO treinador Lclcco. ;

,

«--;» ---»

MEDICO ESPECIALISTA

AEROSOL
Â 1lltíma palavra no tuta mento das BRONQUI'fEf!, SI-

NUSITES, RINITES

Cllnlca Geral Ile IIl1menll. lUulherelJ l'.l C?1an!;U ,

ITO{;l'AVA BEÇA: S ãl 11 e 15 á!! 1': h-II.· BLtl"MENAU

rõienhelrõS-clví�
-

MIRIO CESaR STIMM ª
; :

'

. LUIZ ·PROCOPIO GOMES ".:ª
1Projetos, Calculo$, �onslruçõesl
§ 'em geral e' Jopografia' ª
_ J;u3. ]5 de Novembro. n.o 1 L3 5 _-- Sala, 7 -- ª

Bhmll'uau -- Santa CàtarÍna E
�-���--�J"�""

-

-

tarde de domingo, impressionar _ê .

nos. dias 10. e
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To -adas'Mi Pbrhn�;P°ie���ações' Transportavaexplosivo8
na reunião dos juizes que apitarao na Copa doMundo
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