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S. PAULO, 22 - Edá o >T, O reaparectmento do chefe do Es->
Getulio Varg;as pertertamem.e tado :r-.�ovo no cenário polivlco de;;
divorciado da verdade dos f�L- Bro srl, nos dá, a. scnsaçào de um

tos, em tudo o que dísse em San- homem que adormeceu há cinco
tos e São Paulo,' por conta' de anos, na. barranCa do Uruguai, e
uma crise econômíca no Bra•.nl, que agora dC:5perta., sem saber' dE:!

!',
a quat, se existe, se localiza exa nada. do que aqui ocorreu, no íus-

N 68 tamentc na imaginação de um t.r-c. CUI C1,UC '21e ae en(;{)l1tl',�V� .etr�
• lO.. ausente ,,la realidad"" b�asíl<m·a. eót:,cto cut.�I�y�lco._,,��;'9���i

____ra="'__ ••.
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! ., :.' lha' 'pql'-a nt!'.!ncn�· que traball1a�

ENCERRADA A QUESTÃO DO ACÔRDO PTB�ÜDN:E�;E:;��!;�����, "

.

'.-
.

.'

"p3.!Í'ia. Temos que admitir esta

hipótese, porque qualquer outra
só viria mostrar que a clara in

telrg'encía do- :&1;; ·Getulio Varga%l
se acha emboia.da pela. 'idade, e<

assim. em verttgínoso dcclinlo.:
Nilo há dúvida que as afirma

tiva s ou sadas que o conrcrencts
Ia fez em Sant.os, e São Paulo.
sâo páginas crepusculares de um

espírito que tem sa.crificadas li,i:
aptidões de, julgador dos; fatos da

sua terra e do seu tempo, 'pCl?
abandono dos contatos com ela.

Desde 1946 que o ,.;1'. GetuliO

Vargas trabalha ,PO!" descobrir
UIUa crise nacional. Corno cru

11li30.
ele veio à tona em virtl.\dl.i

de uma crise econõmtca mune

dial e em 1937, derrubou o regi·

I me democrático, em virtude de

outra crise. -e e:5S'L política, das

democracias, que se achavam
então em xeque, e em 1915. caiu

por força de outra crise. 3. dl'o:'

ínstttutcões [otatitartas, em 1950

se mantém Intacta '3. sua fé !lOS

<Jeitos e cnnscqueucia s das CI'!:.,;
!;�". O Brl1"i! do começo de,,!.>!

.,)uinb lHcada do século XX es.,

lá f:or!do e pimpão. Tem meses,

como o de junhr>, nos quais rece-

____ ._.-'e

.' _ Cenário Político
.

J a to i;Rui Almeida não abandonou
,o c a nd i d at o pe��edi�!!,

·1DE�!irINDO"- OS PETEBISTAS D.AS NEGOCIAÇÕES
Relirada' a' candidatura do sr.

.

Carlos Gomes de' Oliveira
íio� __mIjo a, SleSSBO

�.a�o. loveroo de Ita. Catar-ina
I

___S

....----�._.

RIO, 2:3 (Me.l'id..J ._ O H. R:.Ii· .na.r antes IJU depois das eleÍl;ôes.
Carneiro e o SI'. Crrst.ia no l'ibchél- Prefeda a primeira soruçâo, po
<10 encontraram-se afim de de_ rem, o &1'. Get.ul in Vargas exter
batel' a situação paraibano, O nou sua preferencia. pelo segun
SI.'. Rui Carnelno .. confirmando o do. "Pen50 sobretudo no PSD,

mas IlOS2as conversas possíbüt;
tam o entendimento para depois
das eteíçôes, em termos gcruís".
leIO 22 Uvlerid.l -- Divulga-se

que .0 'sr. Jos{' Vi<ira Coelho. pre
!iíde;:;te da Liga Eleitoral Católl
ca manteve longa conferência
com o sr, Getulio Vungas afim de

verificür :õe o ec.ndtdato anqua.,
dr-ava-se dentro do progra.ma

mínimo da. entidade, podendo fi

curar eritr-e os passíveis P"l'il

�'obC;ão cató!Íc�l. O SI'. Getuliu

Vargas citou que no seu governo

11 igreja, usufruiu seu presügiO ..

sempre aparecendo D. Jaime ao

lado do senador Getulio Varga8
nas soJ�nidades 'Oficiais. O sr. nc

túlio Varg'as concol'llou com o

programa .da LEC, afirmando
':'lia"- c·on:\'iü:ões"·;mti�diVi)rct�tlJS.,.
O LEC, entretanto, não lncluir:3.
o nome do -sr. Café Filho entre
tlfi rme en(lnq_dram-�e no seu

progr-ama, devido a suposição di

vorcista , reconhecendo. mesmo,

ns altas qU'a1idad�s de homem pú
blico.
MANAUS, 22 (Mpl·íd.) - Iun.,

t.a.mente com a. comitiva do <;Q"1a

�{lr Getulio Vm'gns segui'l paro o

Rio de J1l.neil·o o dpnllt"iI., fio

PSD, sr. ÁI'U1l_u' Vil'lrilio Filho.

Afir'm1l�s� 011" v�i "'pebl', ePJ no

�np (1(1 �r. �pt{l1iO Vrp"'IZ':Je= II:! Íll'l'l ...

tn rtl') gr. Alvnrlfl 1\1rai"1. 1)0 �S)nti_

Conclui 11.; :.!,:l. pagioJl<l Letra E

Gais Monteiro sugeriu a ({Formula Jlranha»

cncontao, desmentiu os boatos de

que abandonou o sr. Crfst.iano

M'lchado. Disse Que têm vontade

campanha pl'ó-Cristia
no

.

Machado em' virtllde da opu,

sícão do si-, Per!'il'u' Lira. A

cl'�sc'l!ntou: "O SI'. Cristiano �fac

chado não tem culpa, nem po.dc
evitar as misêrius do secrctárío

f

liOilnio I
,. l

�e Bombas ·1

t_ ltôm!c�J

os traúalhi,,
atitude ffUI'! Avançaram os

'CLEVELAND,.22 tUP) - Está

i:!:legandu: r.óI"Il':'14ü:n9!11,1i).·,n, �pa. em
que os Estados Unidos, fartos de

tantos aborrecimento,;, j;jnçarão
verdadeiro dilúvio de bombas a_

tômícas sobre a Rusaia.

J'.:sta decla.ração foi fonnulada,

lJe10 i-apresentante democrata,
John Walsh, membro da Cpmis-'
são de Forças Armadas' ela Cf

mar", O 51', John \Valsll acres.,

centnu:
O� E!3t."HI.0s tfnldos '�Pll't r\1?��

de (l\lzentns � einql1e"ta botnha"l

"tómiclJ';, Que o now' brntal inL

migo dpixe ú: t.enlal" encurfB-

lar-ntls.

TOlt'Uio, 22 (DP) - Comuni
l\Iarc �·"lllli!l!ImUm�Hm,,·titn'��!fnr�

§ Ajuda" ,,3. (Jammlul:!a d� �
5: Edu-'laçao de Ad.ult.o§ t �
;:: cOOl)erar varn (,) vro �

5: il:fC;'SO do Br'''r'Íl �
::lmn:�\!lmll'llll�iU!lIIU!I!�!l'.��'-:
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I:létricas
'm q.atro meses, 60
rr uzeíros de papéis,
Nunc!l houve

PCUC3.S l'eç!lS e boas

lndicado, apropriado, Embllh�z�nl,

nuito mais e dão mais distinção
'to ambíente.

ras p,ú·u. uma conrerencía defi

nitiva: com 'o sr. Adhemar de

Barros, continuando em

. .

Góis Monteiro e Olavo Oliveíru.

A' margem das demar-ches of i

eiai�, fa la-se em .0Utl'OS nomes,

.:ÁDiiidIi'...... * Ai X """ mi

l'r"rl';'Ij"';":iij'ê'i�'";lib'õ"'r"i"'i I
I

Vnndu-sr; lotes, altuado.. no mel'hor punto t:>a praia, bem em ::
frente B. ilha.

-

-

t!!
.. Jnfortnaç_Õas Ha.ns Tocnjes. Rua Paulo Zimwenllânn, 12

g BLUMENAU - Fone 1, 287. '

.

.�;UIUIUlllllllllllllllllh,mlUIIIIIUJII'lllJ.ltJrufIIUUWJflJJJlnmIllillUln
I, _� �

�, """"-._-",*""""",,,,-�_ &Mi • _�....... ,_ •

G

à)r. Telmo Pereira

que agitarão os debutes em

tO!'H'J deste. (f sr. João Gou
lart porem e stá couríantc

na vitória do sr, Dcrneles

porque este é o desejo (lo se.,

nador Getúli') Vargas. A re

belião, aliás, começou alta
noite' com o protesto de vinte

e seis diretórios distritais de
Pôúto Alegre enntra a. indica

ção pesscdísta autonomísta,

Alle'sar disso não temos 1ú_
vic].á em afirmar que o 51',

Dor.neles serâ sempre o cano

didato d'J sr, Getullo Vargas,
mesmo antes do lançamento
da, candidatura do sr. Salga.
do Filhó ser homologada pe ,

ta cOnvenção, senão por úna_

nirndae, pelo menos pai, c:;

magadora maíoi-ia. No en.,

tanto o PTB poderá tríunt.ir
no pleito estadual porque a

cundidatui-a do sr, Dorneles,
além' de desgostar a g-r:tnd"
massa trabalhista, não l":ce":.
bera os votos dos udenístas
fiéis à sua linha de comhute

govênl,'J:; municipais e dos íúga;
l'c,' 0,1S Câmaras de vereadores.

- Clínica l\-IédiêSl

ESPECIALISTA EM DOfu"iÇAS DE CRIANÇAS
Consultórió 8 RSlfid<lncla: H

Esq, UM Rua.� Flonaiw 'Peixoto 8 Sete de Setembro

Funciona noje e tudas as noites, com díveraos l1assato::mpns:'
agradâvaís, animados por ALar, o côrnícn da atualidade I'l§
�eU3 comediantes, Aos domingos e feriados, matiriée. Ambjen-�,

quo, com o sr, Getulio \'ar

gas, cerrarão rlleíras em

turno do sr, Cilon Rosa, As.

sim o candidato do PSD "".

"e constderavetmente rcror..

çado, pois antes du morte' Jo

81'. Salgado F'ilho éra dificíli

ma a sua vitória, Agóra terá

os votos de" poucos mllhares

autonomlstas cotnra o bloco

P�D, PRP e UDN.
p, ALEGRE, 2 ( 1\1erid.)

_. Os libertadores homnlaga
rum a candidatura do ar. Ed_

gal' §c!'tneíder, t'ieondo fora

do prélio politico o PTB, qU8
não poderá contar com os

o sx,

titucíonais. afastadas aos conse

.hos <I;) tempo o ambiente exter-

I no? E' Iucil imaginar a desorien

taçüõ em que podem encont i-ar
�e muitos eleitores brasileiros
diante ele perspectlvas tão ínelu
táveis como as que oferece um

dos candidatos á futura presí
dcncía. Em todo o caso não se

poderá negar a ortginalídad« da
prudente aplicação de sernelhan
te mctrxlo ás �rienta\)ões porití
caso

tratamento

das. funções
f�minifl.as

Fórmu'.i úo

O��rh� 1926 o Int�rl'lOHonlJl 19ma o Brasil +ror
D(lort;,:t;\do mercodorim e gên9ro3 de primeIra ..

c.oSssidode d05 centros produtores ooi c.:Mt
1$1>' .til

00 So], a redl!! de ,Ü�tribtliJo!'��
c'oncessitmários Infernational está i.f
pÍ'� 00 dispôr dos propTÍgtórioj �

cominhoAs Internationol para prest<:l
lhes or:;óidêncio mec6ni(:o n�ceuiir�

..
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os vermes
os cachorros

um bom verrnífugo
,

, '., .

CQSelr:O

,a;undo

os .rumos que' o sr, Getuli,'}

gas vem dando á campanha do l Pernambuco. ordenou, q�e"" SfUS

partido, Criticam a direção do i amigos watem em João, Cleoí'a.s.
-nB pelas alianças estaduais' 'igÚalmente da UDN,' mas

'v.!ia"uças M.O trarão votos á can

didatura d,'} SI'. Gehll10 V::'rgas'

Bahia seus correligionários
Jurací

'O sr, Mn-io Pi,l';'gibe tribunou

í'�-'-�-�----������====-=��·��
! 1/0

EXTRA\ib DE CATÁL9P'O
CRUZEIRO!�

. �.' � ..

(

d P RO-'(,U R�'. A-,._.. ,5,. E-" 11e� :rt:� ;::Il:�,:to :;<:���:V:�'!d<, I

� �
,1iT"iora do Lnsttí.uto Ellt'n H. I

I 1 nil'hal"!ls, do "Penl1sylv"ni" Sl a 'I
J ) I t'l C'oll€,gt'�. diz Que "os

rC"1l1b-,I � GUARD'!\.-LIVROS rJo, d'l um est.udo dp 15 a"02

I} IN';;Lrar.t1 que os adultos não t-on,!') CORRESPONDEN1'E
I) =nmem o leitp necessãr+o pr,'

I)
FA'l'URISTA !'ísfico" e recomenda I

.

� seis litros �OJ PlOmnn"l.
. (ordenados : :!.30{J,OO, Li.!OO,OO, 1.600.{)O, respectívaments) Déclar'a o di-, rr"zn1 K, SH,,-

,; I) 'CONDIÇÕES ESSENCIAIS: exnertencín prévia, ,pessól.S

idô_!
b�Hng, chef.; da RC1)'IT'tj(·.�<l clt"

'I,: , Nu! rícão' e Economh Dnné�tica'lI do D"pa�·t�lll;nt., ri" A p.;1 j"1I1h,,"
'i )

Ofertas de próprio punho da-ndo histórico profissional e. I

i
dos EE't<l.dos Unidos que ns novo s

II fotografia, par MARro a/c" ,,,,,,,ã.,dw

1
-'-- �__-s-:

'�=-===�=-=-�:-=--< aCORDOS

I· o;ofr'eiando' na Camat-a depois l1e
virrte anos, pois foi parlainental'

í Ta ,-e-lha república; derrubada
"nl tl'Ínt'�. Dí=ae que �Jl;:oveita
râ ns três mêses do mandato .pa
-a apresenta'!" alguna proiét{,3.

o �OL TIÍMUM SE UVANlA
E'l"nest Hemingway :. ,.

9 ,GRANDE DITADOR '

fi. G. WefllS '" '.- .... " .•

AS AvENTURAS DO SR, r-.O.l..lY
H, G. We'ts . .

DEUS, O DIABO E O' HOMEM
H o G. WeUs .•. . . . •.•

VIDAS SEM RUMO
, ,

Jean Ma-faql.lais ..• _ A •••

Â MULHER PESCARNADA
Edmund GiJlígan, ... "

JORNADA P.ERIG05A
C. M. Subblete

'

.. " ." . ,.

OS VELHOS 5.0lDAOOS NÁO MORREM
John· fi, Marquánd '

.. , . , .Ó; ,

•

NOVAS AVENTURAS DO SÀNTO
Leslie Charteris ... .:

O f-ANTASMA DA óPERA
Gaston Leroux '"

A CASA PO MISTÉRIO
Kurt 5teel '.

o TÚMULO N.o 4
wm

um dispondo 'só
bre a assístencía á 'Úlfancrá, ":"'4)[I,
�>f ot.ecão e v 'lorização cOll!>i��-
''''I. maí- impcrtante do ous gAB

t��r mtlhões de cruzeiroc ()1"J1n

I ;migra.:r:t('i', A."sin'lh:m o '�,Qan!!o�
"0 da" CT:al1 <''3.S. que consujue

I
Oi '0' 1

" '

'

f
=m mui 3 S curar es, pl·n�(trJ:nl)"!"��n"

II
� na. Capital da Re.'lúblie<:!i, es

-ictâculo dantesco. c�,p�.z de �n

t�!�llC:�':L,r os comr:Õ�B ;;nl?;.:; dJl!·n"t'�

O IlT. -4:lioma:I", ThJ!'€I�" 1,;.•.·�!)-

RO�lANCES'

Pílulas oRSI

r1� nlp.�a se po(lpri�. l"'prrtI!'rci a

volta á. �}>lUta do :pl'ojfto' ofere

f
eído a" Câinara extinta enr trinta

e sete. Rei'...ria. se ao pTojéto do

I z.r, Daniél carvalho, reguland'!>.o
artigo mil aui!lhento� '!! vinte e

,.j,v'o do codirro .;rlvil.' r",tercnt1!'
"r"�·Tl"ms";bmd""de dos" patrões

cudosa questão,

'�O/OO

=m fa<?e dos crtmos
•

MAlHA.. E HiJS I.l.ONECÓS'
L'ú!;:" Mígu'eI-PeJ'eira,

NA FLORí�STA'MÁGICA
Lúci" Migl!el- P�reira

A FILHA DO RIO VERD!
llÍô" Miguél-Pereir1l

SE�F.UDQ

A

,
'- ..
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SILÊNCIO

CRE ARENAS NO AMOR
lI) EM MAIS N.A:DA

"E
-

.;;.
,e
._

:::

'�
§
t
,;;:;

--�,

,��S u-

1 .

c" itllCISlf. de. M01<�i" -

, .III11IIfUlIUl IIIlJ IIIJIlnum1III IH J IIUIII IIIUUlI lU I i.11I rnIII ;'flllll!HIIIIU�

CAr:,A;ESCüT;� o SILENCIO

(,�L'E XOS FALA

1Li\IS INTIMA,M:I�NTE;
SOSSEGADA

OUVE

Ü AMOR I:tUE� DESPETALA
o f'lLENCIO.

DEIXA AS :'ALAVRAS .'\.' POESIA.

AN1VERSARIO'S P;eceifó do dIa
SAUDE Th'TEGRALF'Izernrn anos ontem:

- O sr, Antonio 131'ito:
A saúde fbica da criança mé-

- O sr. Ca i-Ios Passoni, tun-
rece toda atenção dos médicos

Singcl', <LC8ta
� higienistas. a.Ms cumpre zelar,

tambêru, pela 1',111 saúde mental.
para, II ue o dcsenvotvíruento
corporal se faça:. ·haI'1noniosamen
Ie com o in!elêctual e o mural ,

Ze�6 'Pr:�(J dC8ói;valvimentfJ
mentts! dr, seu ilho câucan-

cíonârro da Cia.

praça ;
Ií'azerrí :!lI03 Iioje :

:_ O 51', Lino Tavares;
_- A ara.Agues, esposa

"ÍVIl ..Àldy Silveira.
--O er, Adcltno CU1.l!o

dente em Joiu;\'ile,

do sr..

'IídiOI de Da��as
'I'rês xícaras de leite fervido, ::l

:"lcaras de quadradinhos de pão
k�'li.o, 2 n"'lhercc, de mantelga,
i\ de _colheritlhJ, de 8a1,
::.:ic1!'lt dê· açucaro 112 colherlnha
d� canela, 2 ovos inteiros e urna

gEma. !'l co11161.'e3 de açucar

'1dc�ra de passas. 1 clara
/

'Você sabe C0111 certezà que

agua de flores de laranjeira não

Deite o, leite sobre o pão
deiÃe ficar de 11'olho alg q:J'1

[j_us macio. �Jullte 03 ovos uçucar

;: o sat a canela e :pa6sas e bau

nílha. Mistt11'1� bem. Ponha numa

fôrma, untada e polvilhe com

n')2:" moscada, L�V"p. a forno 11)0-

uer:.l.d.-, 1)01 uma hora e um qu-i r ..

to ou ::lté cruc ('·,tej·J. lil�('jrup.l"n
te Lostado,

serve apenas }l':::tt*3. dar um sabor
. .

105 Ull1a Biblia e um
:.h hl:10::;(J aos CrCl!1;!�S, pudlns E' ,,,,,' �

r f nãutíeo.Jn'2(1�. I'ambem sah'! que é UUl t).-
.

-

- aue Cesar Bórgh desejandotE!".'). cu1n:._:-..:n-h:, mui!o C"!npregáào
�

_

carta vez estudar- o processo di"
p'1ra. comb;tt';r a Insonta

pl'Í3nças, misturada a um pouco
de gua açucaradn aselm como

gestivo d:"J alimento do corpo hu ..

vara as pessoas ner-VOS8Z e agi
cad:ls, quando po�t::t numa xíca

ra de chá na dose d" uma colhe-

cados na sua preseuça dois Iro-

merrs vivos, exatamente

rrnhn.

um estudante de llledicina disse

Cê- U'U1 cB.sai de rãs.

'I -_ que o Pen Club. com :-,ide
P,"is miuha amígu ;:> a�'u:t de

r "m LOlü'l.re" e dcstinaC';l a con
flore.::. :k !al'IDijl.'il'" pd�f:'ui' este I gt'at:ar O� homens de letras de'
alesmo 'POU?!' calmante sobre

UESJilRVE SE.:U 1,[1G.\11
11".1

10.5 PR'€F.'iiO I T ,.. .I A H A ,

A' notte dep.yíêl de retÍl�t·

maquitíag« prepare uma

cornpress-i de agua de flores de

bnmjeinl que ..você terá aqueci
tIo ligt íraJlH'nl c em banho-marta.

� tlpli(lH�-a :--tlDt"e o rosto.

f'!�""dtOt' b10'1ê--.:

(j.al""vorti�, deténtor do

df' Litel�:)tura em 1932: 'e

pala"!',,, "penv, que

�O{}o f1 mundo, foi fundado pelo

l n.u� \fi !lA 1';<;: v., :l({I, - :l'el. H5ií
t tl>!�n�,I>\:
� ·tla I!\ com .I!"I!'Jl''l r"��

Blumenau !\ .íuluvj!fI
d�

1

c'c.nst.itutdo «('111 as l:;,:l'iai!'
),�dit{)rs anti No\-el-

H'o"ulind r{ll�:,C\ l1a:,,· ..u c'm; [hmp, "1Il >U I cidade natal. College. Com a idade de 1,

Wutcrburg. conncct.ícut. em 1 I PO'it"l'ivj'mentc, em 'I'arrvtown ..

de maio de 11)12, Etillldo'J no'; k,'lm 1 Iorque, conctuíu seus estu ..

Colegins c Notre I dDS

dos
OI:> setores, enfim! Cuidemos desde hoje desses giga..':lwS de' ama

nhã. Quando a. cegonha trouxer o seu be,bé lcvc-o ao centro d·)

Puericultura., 'OfO Centro d\l' Saúde ou à C:eche ma.1..� p'rõximu, onde
DBU filhinho scrá recebido paI' médicos competentes e enfermeiras

carinhosas, como ll,utêntio'J l'eisiuho que .ele ê, Âí seu llCbé sirâ
conYcnientemellt.e -examinadu e a senhora l'eeeberá os urais sábios

COlt,e1!J,'x; lJara el'Í3J' seu filhinho. E aua três meEe::;, qua.ndo começa

a fa;:;s da de!:�ição, que olgllma3 v€zns traz complicaçon':Í para '(1
ll'aude do bBUê.· tah como; desarra..Dj{}S intestinais, cOlleas',
-cl:mlO, fêbres diarl'l}i'l;: inflamações mia gcngíY3S ill.0niag·-e

pí;�:tltrbõ,;õe�. convêm ll:H' ao seu filhinho a 1IiIalrical'ia F ..

aparecia. na. Broadway em "'rhe

Stoond :Man,;-, Dai então, passou

a. dedic3.r-se exclusivamente au

Não obstante ter inicía."

do sua carl'ei,ra cinematog'ráfica
em papeis secundários, Rosalind
Russel e hoje considerada

'das melhores atrize:1l de Hally

\V'ood. Enire seus vários fílms

AOENCfA;
HO'rf.!fA nOI.ETA
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� n campanha do Palmeiras Esporte Clube

A penúltima eta pu do
certame .do centenário terá I'por local, no próximo do-

OUVUIOS. NABIS
UAJtUANTA

DO

D�. WiUiON SANTMAGO
Assistente da ]!�a.culdad� de

Medicina da Unlvel'81áade
-- do BrMIl

,
, '

cONlim�TAs:
HORARIO:

A cidade esportiva viveu Imomentos de sensação com

as notícias da. transferen- I

cia de Paulinho para o 0-

limpico. O certo é que' ae
coisas ainda não estão bem
claras e, ao que parece, da

finco, em, anda-, rão muito pano, para man
mente uma grande campa- ga. Chegou-se a duvidar da
nha soeíàl, que será C01'O<1- presença do perigoso pan
da de pleno êxito, A eons- teiro no cotejo entre pal
trução do estádio Vastover- meirenses e bugrinos. Tu
dino, como não podia doí- do, no entanto, não paSEOU

xar de ser, -repereute favo- ele boatos, tranquíüzando
ravclmento em nossos meios se H grande torcida alvi�'
esportivos, tornando-se POI verde.
demais elogiável a reSOlU-jção dum punhado ele bons Causou u, melhor das im-

-- -- .._-:----

Novo
HORARIO

com

DOUGLAS DOe3

sem

Para 'Porto Alegre
C\H!!t}ald:_,-I��w �S.HS, fi.a!:! c c.-1ilmdu3,

Devurade

.Sel�ção .. Neces$idade que
a f.1,e.Hão pode dispensar

'''",
,.'''-'-- '-'---'--'-'T--'

_'

'

Ul!{tg:_·�no� á redação a noticla l1l!S dá cfJnL:t.. do ato u:!, ent iuadc
máxíuia de YOlellJól t!.-�eiuIEl�, dUHUU f!p'!!1as {lo' t:1bt:l3. do c.uupcunn
Cl bracllelro de vultiLól do p!.·e:;0nle ano.

. \f�aHtn. Ci!Jlarl!la; exirel!!rã 110 dUo certa.!lle�:!, €111 �5 do mês D '

vindourn, enfrentando na lH�i!nüira.. da, nétie €JI!�!itt:J,túria as rcprc
�ent3çÕeG manculina e fe!t111nil!]r di:) Rio Gra1:!�:� .J_o SuL 1!� í.n"Gp!!3.'
capltal &Lúch",.

Pal'a, quem couheca de perto, as. pusElbili jad,�s do n;':Isw vo!€1i.01'
rr.oru.cuí.e tia. parte masculina, não se pode delxarí de acreditar 113-

po::slbiJiUad(s que credenciam os riJS5'OS i-apascs a uma uontta fi,

_

ir" 1:rn,g'c dc:nl�!is, ��llU

qucrr r se dcl:-;q.l' levar por um olin:d�--,nlo ex..'l::;·eru.(\o, é· lícito êt:!}1�rl)r
\l;.; OI";R3 I'e;;resentaf:[to c:;ibit:õcd que elevem bem alto, o renome d'.'
;�allta C' 1hTiuH 1)0 vuleihót,

]i;ntr€laulo, é necessário que a 1<"', Á. C, encare com a rlevicl3. uo
!;.:\o· rjr. rcspousubttldadc os conlJH"Oll11SS0S (!ue nos f..�pera!n. Sall'3 2." ��� _ _ _ _,_o,..,....,_ ��_�'--_�_�

'111(, pOllemos del'ositat·' uma confiança ililllit'ldtl. UJS homens qur D ',qU'lsf>l'm a T "ca será ofertada:' ';;JO{:HiUlll i:« dcstínoc dlJ IlO�,'óR cntldarle cclét íca. '1\1l1I,V o dr, OSn1m I 1\ ,;>, Q,," y
('lUlh-', 1H'l'"idenie do, Federação, corno o 'Sr. Hcít.ôr F'er-rn rí. r:'p,,; Club., il Campp.a-O do Centenériodrni c (h ',U'l Curnissâo Técnica, si;,o dcepoi-tlstas que tudo tem rei'lo

�
" \.t ,,,..

_
,

'

IlIviàes. aara 21 pasSageirDs
I --1)--0=-·

I Partindo fie , T II J III'
I Para São Paulo e

PAR'nV,\ V'\ CA'\;l.:-'lfUr; 8'1'1::; DJ� BL'G]:!:II;l',Ar: A
-- -,- .]j\1' A'S 10 HOEc';J ----

ITA'!

1
I

;, tneailo 'pelos ú"Jd)ul'ões,
'1 ',enw tlirc:,[:t Icol1lple:amen-

c 1e "dc'sC'a.ri15::LJ:' .Jei'síli O �'�seí'\'h
,'OlHO mCH.:O úe bordo,

li dc�apan::t'iri'J
Ilm:(ücJ

l}-flo cnoln-ccirnunto du causa que �1JrH&araln. Chcgriu agoru u ho

rn de prova-cm mais uma vez o'",eu tino a dm in í.st.ra í.ivo. cnviaudo n

BaslalltC!l 1-llternSs8nte O ri"OIUl!l_lf_SR flllOb"IS�PÓl'to ,Alegre umU! representação que expre.sse realmente :l fo1'<;:3 do "li '" I'" U 11_

110t'c;'J voleíból. Estive presente ao recente Congresso E�bdual dos I '
'

De"PV1'10s Amodoi-es, ef'clua do crn Tub",rão, sôb a plT"idência do

I .

Não se �)ode '_duv�dar; ? I ��eln seu, ve2ce��r: lemb:'all�
!T. Helior Ff.'lTari. E ouvi ntentamento a pa�a\'ra du 'ir. Da.n iel htu!o, d� campeao

.

do �(,l:-I·:'.o O tIaJl�,COllel do C�l�
tenUl�o e o de malOI,".sli!'l1!,-IIJeOnato elo 1.0 centell301.'lO,'Bruenig, o dinâmico Jlre;;idenie da Liga Atlétiea, "Duque de,Caxi3;;",

_

c,
".

ficac,ao de quantos JU estJ-1 de Blumellau. MaIS um la·'
.. máquina, que dá forças DO d'J:1junto fumoso de' São Ludgero, 80-

veram em disDuta no nOi'Sl1 tOl' l)ara que os disputanteslicita\'lJ S& que a FAC enviasse para o Cilmpeonato b"DSilcil'O, cu L L

futebol, Já estamos na 111e- se empreguem com maior
mo "tia r<:preôentantc. uma equipe apen,,�, de<,�)l'es::mdo o b"loulho

tadc do mC:"1110 e, apesal' da cll1w=nho nas jornadas que�'�lcdOn(,cl()r N, que pos>iuimos de melhor e�palhad'O pelo; cll1l1e,
.

das várills <!idades eaõ:al'inel4.ses, Em oUt1'3� p'\Jnvrfl;", qef' a CqUijll' lIderança estar s�ndo OC_h- se aproximam.
,'Çe •

'S C'"
- II pada pe'o PalmeIras, naLi ---�-

de São I..udgero fo�"e lCpl'eS€llWl' uni a atanna, JU que nao "e
,.

'1 Il1al'<!. , , se pode vatlcmal' nac l1. a E:3t.i de::l'cl'tanclo o v

coloco, em dúyjdas a ,SU3.1 supenondude -- COmo eqUIpe - no nos",)I· 't'
,

d'

", respeIto de uma sua VI Orla 'Vivo interes�� entre os es-
voleiból. Mandu o bem sensl.l que discordEmos desse pJnto de ','18' I

."

t' ,. , ,I flllal, IStO porque o 1'e \El1') portistas desta cidade" o
ta, já que expressa o que realmente se f�z neCe8Sal'lO, RenCOlln, � i ' ,,

,- ',':10 cei'tame apresentar-no-a concurso «Nob;s», que pro,"'icemos a. r.'}rça dos rapascs de Suo Ludgerro, mas entre c:st:t COll.s'CS-
.

b
" .

,<, ;'..', i Jornadas asmnte pel'lgo� porcionnní ao seu venced61'
6lO e 'I fOI'ça llwxima. do VOleI "barnga-vel-de lnmta dlf('re!":;.� c' 1

'

1 1 1 ".�
'.II1} 11'11(10 CO·1.['.... /1,1", ".,faUla',1.,,

'

,i sas PO( ene O laVeI' Uwa, , � <' , UCL
zisie_ Não seria justo no!', olvidarmos dUÍl1 Mauro, irH'gavflmentc (l I d''f; -

1 �"
.

No'bl'S' ofCI'la, ,d,,!.l',

mo 1 lcaçao gera no se... cn.scmll'a .�

m,elhor "cortador�' do, estado; dunl E'rico, de FlorbnópnJjs, e dum

I' Naumra C Martins, distd::'.

.
"

, , ,

'

-

t' I I
"

]C I
panorama .

.M:ario 'rlmm, de JOll1vlllc, Suo ,re:; c cnlCll ,os que de arma 11 guma
S -t' f' l' "I""'U (laqlle-'a-,- ,caSC",lTl'U--", '.

' .

, e 111Ul o se ',a a 110 C1.. ü- OUl Ql'C'S 'J
-

poderão faltar D. uma �clcção ,estadual, se é 11UO a intenção fõr aque ! peollatO. O mesmo não acon- ras em nossa' cidade, Há
1�1 que verdadeiramen1e deveria ser, Seria aliás o mesmo caso pU-l' t

.

t
.

t 'q-ll--
,-

d'
. "

, ece quan O a aca 1'1 l "'- grande ammaçao, seu' o que
l'a .a equipl;) fcminin:', Reco,n�eCel)10S tambem ll� �. E, Ban�Cirall- ! sirna que será of;rtada ao nas U11.1aS colocadas 110 Ca.�
Ü,I:l, de Brueque, a força ll1�'i:!1�a do \"01e1 fel�llllno catarm,,�se'll v:cllcedor, «TaGa Prosdóei- fé Pinguim e na redação
Mas ITem} PQr' isso vamos ni�s c�quecel' que cX1.stem outro:; atlcW,s

mO S. A.». Trata-se dum deste jornal estão senq,o
deSSa mQdaliUad�, supcrí�r,es ,à. II 19umà;; ,,:us suas integrantes. Seria troféu dos ma.is significati- colocadas as cédulus Pelos
u ca�o daquela garota - perdoem }lO!' nao me :_ecordur do seu no.! VOS, ofertado por uma fir- con�orrelltes Uma iniciati"
lÍle - de Tubarií,'J, indubita.velmente a r�ve]açao do r.ecente c,am, ! ma que prestigia por todos va ,das ,111ais c1úgiáveis e

pcon.alo est'Jil.lualj de Mafalda, de quem dl.,;el1l maraVilhas [l,pu,.; I)
I OS mmlot5 1105::50 esporte, que muito vem contl'Hntll'

E,eu regreSEQ LI. J'Oinville,; de Iris, do G. E., Olímpico. I M_,agnificamJônte trabalha.da, pal'a o maior sensacion;j]is
Exi.:;le' !L necessidaue duma E'dcç5,{1, se é qUe JI!'ctcudc1!lt's H!�','l! l1evCl'á ser o lTIuis impQ1- mo do CaIT1IJ'.!üuato du Ce!l=

nêL''te cruuj:l€ona:t0.oraÉileiro. I t.unte 'troféu COlHJuistado tCllÍlt'1(1.
,\(l dr. 05!l1'1!.r Cunha, aqui \ta! ij :!1Õ5\SO apÍ\!o"ds -desportista" qu'! I ,"_'" '"

i'l,t.seiam tãb sonwntc polo Imgrandecimenio da sua tErra: Não v�,
I
_, ..

__ , ,
, � �__ ,>" �':

__

'

_""

111013 dl.:ixat' que se re;pHa�ll os "con�ecimer.tos vergonh�f�s que fi,
I .tJ'f:.'.�_._.J..�.�. ,,:� ;

�"i('i'al11 e'om que abaixasi'jeHl�s a eabeçá deallte dos nO;)EO:j Irl!l5l�S d'! I Fi'
outi'os (stados" por oeasião do ultimo CâmP:ollato ml.ci.on�l d� fll-I ttet'ó!. Que !perca.mo&, vá lá, já que a de:l'r�t� e mn:L .cDllbll�ellClfl d= I
Drtíprio espotie;. Mas que ad,menos nos ilil'lJam08 a luta cHmte,· r] !

,

"

A, L,!, ,

r

BIt'l.J:IÍl\. Fm::;Ulu�J,t UOCEanAD NU ANU!-1,

[1Ul!A,�,!�J1. PUL!m!\l!êl, R! N§l, R.F....'ºtl�, J'IQAIUj

Taborda PAlIt.l:. ee�b!:�!' � J��
brii!�� d� '!"!'! f;!he>, -:!!-� ,

Uror ti.. CaCI'!l1 i{",V!�,
Mn1ta!! e"'=lIC',e�j'- f·1.)tlt�;,"-"",
VJI;T.a.m • -f!!rltnd."'" �ftt'��� ..

tl4ide Itt'J5t".", IOMIt!'Ü'��1"'"

�------- -�----------�,-,----.�;;�;:;;;;;;;�;;�����������;;���������������������������;;���������������������������_�.,�_�_�,����_!!'_ --"------:'-"-----------"�..!_ _?__ '_��_____=___ h �___ s iat

,A «CEUE..'\LISTA CA:TAl�INJi;NSE::. .COMUI-.nCA L SEUS 'DI.S'rJi'JTOS FREGUESES RE' VENDEDORES DE BEBIDAS, QU� NA? F:ARA ENT!}1GA NO� D�AS '2 f", 7 DE SE'l'!,::MBRO. MQTIYO Pl�ilLO f<}UAL SOLICITA A TODOS A FINEZA DE FAZEREl\ISEUS SVPRIMENTOS PARA 'ESSES DIAS,COMA DENlnl\ AN�EC�?!-,NCIA, U !�UE AGRADECE "

...;..; .
, -" •

'" � ,_",,' .- � ". • ,- • r., A 1>-"'IV'lTn A 1"\ A 'lI!rU'1>-TTf'17' , r'<D'D T.' A T TC'fTI A
'

,'r< A mA DT....TlOl'l\.1'C' 1'.'" 'D't"o'f'r\ A C! UDt:> A"'.A ("1 A I1r'\ rpRT Rl<1()l\, li' 1,·,.!" ,
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A A

o governo .pre
empregadosq· e emBrega

Como uo-s que lutam ernpeol da paz social

Vál!da-a 'c.él�la seja Qual lôr tODc�ÓiÓO p61� Mioisterio óoTr�n�lIlO Intin;;
adis POSI:ÇàO do s di lere s �or I8lerme��o JDn�o smjlCol
o 11118 tRiparta é o respeito ao sigilo do voto

deatinçdo

RIO, 22 (Merid:i - rJatrõc� e empregados que se

. enham distinguido pelos seus esforços, na prrzluçãe ('

Foi encaminhada ao Trlbu.. '? seCl:etaria no TRE

di�tri-I
constarem esses. ires el:men- dístríbuição de; bens ou pelas suas realizações, em pról da

11a: Regional Eleítorul UIl�H hum a impr-ensa o seguinte tos e de manerra a nua se paz soc'al, poderão doravante ser agraciados com uma
consultn sobre corno deverão comunicado, esclaeeccndo -;ruebral" o sigilo do voto,· iuénção honrosa. Segundo decreto assinado pelo presiden-
t:er -l�onfecdonadas as cedulas ruais o assunlo: Não importa, 'lambem, se te da Hf"f)ublica, essa menção será inscrita nelo Ministro
eleito'rais. Para apreciar a "O Tribunal Reglonal Elel- ,liga "para deputados federais" do Trabalho em Iivro 'esp�cÚtl existente naquele mínisté
:materia, o TRE realizou 011-

.

f oral de S. Pt1ulo faz dente a no plural, ou "para . deputado rio: Os empregados, além da menção honrosa; o mínisté
tem a tarde uma reunião, ::"Jem possa intr ressar . que, �et1era,t", no slngular ; "para a rio poderá conceder premíoa.consístentes .em víágens d�
{(II'audo decidiu apoÍTl'l', U(1a- .mhora seja u-ecorneudavel ,sseniibleia Estadual" ou para ferias ou .de ínstrucão, por intermédio do fundo sindical.
:nimemenle, o ponto de vista t d 1 I t.a I t d l'

.

. :ar�:�"'b"""dO,' "",lo Guí, I:��:�::��"�,�'"::���: ;�:��::1.�" :�:,!;:::'J: I llcaopo'u s-'ue'- 'e' 'ssn' u «8gl!!,le dO:S XX», '

Expôs o presidente daquela '::no federal, estadual et��.)" .ara "governador do ESltan B V· ti U
Corte, que 'a tendencia do 16;JOi:; a legenda (designação .Io", I Foi (COm grande sucesso que "12 de Flor.ianopol is", prolon
{lÍl'eilo moderno é de restrín- 10 ilJ��rtidor c, finalmente o O nome do candidato deve transcorreu do 21 aniversario '1OH-se 'até à1ta madrugada.
gir"ao' 'IlHlxiniõ"a� nulidades, nome do eandidatc, todavia a ser escrito 'lJOI' extenso, mas se II de fumla\:Do do "BiQ(.'o 'dos Toda a me'hcr sociedade
tiesde que se I'e'�leilell1 as nver-são não invalida a cedu- houver comissão de a}.sruus }: X", na visinha cid-ade de ; ',ajaipuse assistiu o baile Que.
(·.:racleristicas fundamentais. a. Podara vil' primeiro a :e- apelidos não hú nulidade al-I :.ajaí e no qual f(li ecroadà ,{
I;ilO flJf(e ':\ Jus'!ir,a e!l'ilal'al a enda, depois a .eleição, ou �;lI1.",a, d��,!e (l_Ue sela voss�·Yel

I
"j\1iss I�I(!C'o _do� XX" de W5(J _a \ ado, �)�m poderia se. chamar I '!IftlmIHHI1HmllllJlllnll�UUJ1m�IJ1IlUHllllJjllliJIlIIIIUIUlllfl�!lU!1I1111�UJIIIIIIIII'IIIIUI1I1IJlUIlUlUlIIlI,UI!I�'lar ln�.pir'a\·fto. Os requisitos »r imeiro o nome. a indenfificaçüo do candida I scnnortta Zan :\faeeuo. O _o. o badle da elegnncla. S .....__---:::::: �����

,/ /;/7 a

r�r.g:��;�;��I:t�:�)]� IV·i�i;��o(W�i���'��'jl�i'��dÚdi� -�Clvio� li _��luarn o segredo do \'{l10 nem _

�:;���U\:�'nl!�:;'da::Cl��daJ�:�l!�; C C.rg..ue irOS na cos te d O,.'Est � d� 1,::�,_1.·o :_�sun disJ)osiçiio, rnun tendo-se u

;;,�:�� :���:,:,:,:.;�� d:�:�p;,: Atacado por um tubarão um dos marinheiros =_1-voto apenas porque fI ccduta
: irás a indiea!;:1o do nOIlI€ do Hio, 22 L\Iéfu.) - O navio

J
dante - "quando avistamos ° tcrista: Hercilio Alexandre Ci- r ')�:wunlln os flolÍlei,s que se-, ª

candidato untes ou depois d�l 'aI'gueko "Brasil Mar", que "Ce'es.f.illl", Esluyumos Ulll do l'WS, de 3G unos lIIul'iriheiro: e ,'CIJ:lliuHI na,guH, dizendo: �
-

!::legeúda; ou porque 'esteja a! !eholl, oU'em, as li,30 horu,s outro a eerca de m.IF milha. Arqu.ilcs Bra�lz.ílll� 'úe :W .anos I ,logo que o 'ha�-co atl'lIUdOll e' ª
hHlicllÇ-ÜO' do ('argo no SÍll'gU- 'o al'JllHZelll lido Cais do Por- ! j ut:.urci guinar para bores1e, . :t!Jluem marmhelro.'

!
'ome,;oll o serYlç.o de sah·a-.::

lar ou no pIara:. O iúeai é que 0, com destino ao lJorto de :1 fim úe fugir <t linha do oütro f\!enlo os tuhai'ões se accrl�a- ;
lodos os lJéJ.t'L;dos atendam, na -::;mto�, le\ ando a bordo 11 itan:o, pois sentIa o "CeIes· Tc) c a perna rlescarnarla !"III\ rio loca'l e 'por pouco nãc �
confcc;;ãó das ceúl.llas, a fol'- riJJUlall !cs e 9U toneladfts de :iul" 'Ires vezes maior, cabin a por um tubllrã'Q . ("moo; lodos dev<Jrados. Pro- -=

ma da 'ld, u fim de evitai' du- _argu, is,lo é a 38 milhas da mim llJU.lloural· ,para fU'f:llr ua ',nl\�amOS contar os homens

vidal:i ou COllI ro\·el':sias. ,.esta do Rio soçobrou' em Jlnl13, em que ele na.vega\"a. O eOlllandJJufe "Ika:>il- qnando -foi :cIlumdaúó o· ira-·
'OJV€';�'u1iia de abalrolUllell.to Heconlo que, d.G 1'res:;eJl'l1r {) �1"-r", Barra COIlJ", (Ccncllle n;:í' ,;'}a. l_dlginu)'
Olf) oull'o cal'C[ueiro, "Ce,les-' 'lualroamen'o, lentei mtlno-

,ai", Os solJreviventes, á freu-

em
��8i1dnr' e -

o

Derisão lilla!.illl�
(I:; jrtizes do Tl'iblllJil fie.

gioE'al BleHoral "i:atar::.lIll, por

lm"milll.idad" (} ponto tI� "is.
Ífi. do presidente .\lado GUÍ
lIIawães reaflrlllaodo que, re;;_

{Su'arda'Lio O sigilo, niío ha,n�ra Como }o'oi

vem

com a.tos . e, baixos,
clo� doze úUimos anos. Com a;'
eutrada do Ano Santo de 195(}�.

,

na rua,

nesmo que seja entre marldo
e mulher,

'

'Em Pusitano - urna peque
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