
ção de ,,,prêmios da paz" plane
jada para este invel'�o pela 01'
ganiz.>çãu de 50 Partidários da,

,

Paz, {].uminada pelos crmuntstas,
Em todo caso, ,o ,desenhista Fo-

EU NAO REGRESSAREI A' INGLATERRA - TERIA DI'I'O o

rias; pedem 'julg:ar n'051;a, Vida
de ma.n,ell:à iSenta..
O brasileiro, pela SUa; índo

le. é homem ;pouco e�tr�ma.-
00. Nasce com vocação da e; r-

dialldade,
'

Há,'dias, c ilmbaix;adal' 1,) u

ma repübüca vizinha ,C',·!lt..:ru

me que perdeu numeroscs .e

mígos no seu país, só pÓi:que
se filiou ao partido do gover
no. Deixaram de cumprimrn
tâ-ão, .como se tivesse i'"atic::.�
do um ato moralmente repug
nante,

,Pai;; s,q,ui. quando algum a

migo' adere ao governo .e em

virtude, da adesão têm pl'obar
bilidade de colocar-se bem, os

outros tiram grande satisfação
disso, e não só o curoprirne:n:c
liam como ainda red{)br�;7: de

simpatiw! e I6'speX:.1n�::;L U3. sua

amizade.
EsquecemoS' T:-,)idaInent<', per
doamos'ma',) depreSSa ahda.

Afina'! ',odas as coíer ,o;. vis

t3.S -'[,'_:" (j 'critério da et '! nída
(1-:-, carecem de ímportuncía e

cinco ou quinze anos de nova

ditadura, não valeriam, muito

diante dos quatro bilióps que,
segundo .ca1culos cientiflcos, o

sol continuará esqueeeado a

terea.;

SomC;i bem educados (: cor'

díaís,

premíos e apresenta-os com.

Forquei no termo d .�s
" .. (ú_-" ...

CIE�ISTA ITALIANO
tas, não é justo dizer que " :2"'1

Londres, 31 (UP) _ O Jor- "Eu não vou regressar à In-I ta de vergonha no braslleir,. o

nal trabalhista "Daily Herald" glaterra , Eu seria preso se que consideramos prova' de el

comentando o desaparecímen- Conclui na 3,a pag, Letr-a B vísmo nos ingleses. ..

to do professor Pontecorvo, - - - -- - - - - - - - - _;;. - - - --

cientista atômico de nacionali
dade italiana e que estava ra

dicado na Inglaterr-a, declara
que conforme o relato'río da IDIA DOS FINA sitisfação aos juizes. Os

:rolida que 'recentemente foi

entregue ao chefe dos Servi
ços de Informações Militares
Brltanicos, fôra registrada
violenta cena no mês de agos,
to ultimo, entre o professor e

Sua esposa, às margens do La
go Bomo., Pontecorvo teria de
clarado nesta ocasião à esposa

a
indú

chinês

A calma impressionante que earactarísa o dia que IL,,�l'rat

contagfmdo os mais Insensiveís - apegados às teorias que l't:!lJ.em

par·a l, materialismo. faz C)C�n que v;')lval!l0s, tôda nossa cap ;;',.aue

emo.tva lPara o passado, c re.l.l:semos um ,e�3.J:110 Intro rp. '.,.Í\'v,

su.bmet€não-se' a stncerc exame de conscíêncía,

Podá. evocação saudosa. dos entes, quertccs que d ::,. iic

existir - e quem não p",rdeu já alguém� r-oubado pclp g,,:p, _.úcl

e ímpíed' so- da' morte? -, chegamos "ao conmonto daquilo a.: que

tanto' se procura fugj.r, eríoobertado pda luta diária e atrtbu'uda

da sobrevivência: á, oonscíêncí.r!
S�ntimos então quão pequeninos que fomos, quâ: in";;,nifi

cante é a �ssa Importânclà àiantê do infinitD. Reconhec�m' �"';

la própria realidade d&_ morte, a nosSa Insensatez =m ;.1', • , •••._-,. _."

mos pelas feitos pr gresslvos da. humanidade n::-s s:us '-, . - _"
-'

tôres de atividade.

Que wmus, e�im? Donde, vlem!>s e pára onde,vamos?

Muti1.�d')s peía dúvida, procuram' s tmitó 'fugir à 1'-;].1!.-:

questão �berta, buscando' nos refú�i.P!t �umanos
da nossa existência,

'

E, quantas: vezes
-

err..m1Os! :

Colr:cassnmo-nPs sempre diante da v'l'rllde,

como h02e o fazemos ao Ee!lti�os'�nl perto de n6s a evídêncía

da mf.ll'te; e;'pU2lessemos sempre 130 exame sincero os ,átos q1lt>

móvem a luta ,entr:e o bem e o mal - fôrças ant3gônica$ que al{..

me� a consciência, quanto não evitaríamos?

Mas o homem, envatdecido p.elf S se",:! f"Uos materIais. 11:.""'" de

estabelecer um paral�lO entre a sUa própria fCl"ça-e a Im'!nE'id"de

do todo. E' a vaídade humana que perde as frei"'.!! d'1 tllnsdênrla,

e sai em carreira Ir uca ao enc:ontro do, "pnnfo fim3.1. E só antã'),

quando é obrigada a se curvar, e a reconhecer a sua enorme ím

potênci.3, é qU:e sente a. tendêl1lcia para .e rectilltimento à sua ver-

dadeira e insignifican)e condição,

Isto' é (} qUe sentimos no dia que a própria humanidade: escO.

IheU: para se dedicar aos seus mrrt0J.

N.AÇAO
direção dêst�jo;naI ;iu-se
.na contingência da reduzir,
na. edição de hoje, o número
de páginas 'de "A Nação". �

Situação Politica Nos

Novamente em cogitação; em Seio PãU/O;
c1f idéia ela criaeão elo Senado' do Estado

. "- �

RE\VINDICARA'O' PTB A'PRESIDENCIA DA' ASSEMBLEIA PAULIS1A
que o sr. Nelson Luiz do Re- - "Apesar de afastado das

go seria o' chefe da Casa, Ci- tricas partidaria, que sempre

vil do. ,futUFO presidente da lhe inspiraram aversão, Jo.sé
a Republica. Recorda-se a pro- Americo,era uma bandi":ira ç1i-�

posito, que o, sr. Luiz do. Re- .ia 'poder fora substimado pe.

go foi secr�tario do governo lo.s adversarios, que não com

na ge!-tão do sr. FerlÍanr:ó C"s preend,:;;m COllIQ _po,!Fa garh�
ta." uma eleiçãó

-

lllÍl limuem que

A logica dô desfuho' !l0- talvez !l�o. conheça múa sim

mico Paraibana pIes formnla de petição .de
Recife, 31 (Merid.) - 1':a- v'isi�,mento., A' temos o. l'!1:u0r

lando ao "Diario de Pe.rr�am- ! errq dos hísonhos p,?hb�os
huco", o. deputado paraibano, paraibano, seus adversa�lOs,
Otavio Amorim·dec:arou que

l'
desperc<;)bipos da profund1da*

o desfecho da politica de seu de do fe,r:omeno que, agora, os

EstadO' 'estava na logica das·' óeLxdu aturdidos. - ,pavemos,
co1sas. .

. ., Conclui na 3:a, p�g.,' Letra F

o MiNISTRO DA- CORE'rA Elvl' LONDRES - "i,;' no
tícias daS hostilidades na Coréia. cau-;;aram gran&. n:usie
dade ao ministro da Goreia.. :em Londres, o HI'. TC'hl Chang
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Segunda pagina

de njia EStá muito bnge de ser
� eal1::;':}tlU, !pois que clrcula hoje
a h.lez"l em tubos, a bcteza cm

.amllol.J.f', 1&0 mais nos domínios
de ]l·gdia, mas sim no laboratô
rio (�OS bíotogtstas. Não deixa de

I.:'Li�..RIO Qt7n�";ANA �.gr, até certo ponte, uma expe�

�"V...r..r..r.r...r..q".r"';2��� ���.fAV.r...r..,......::::{.iF"""'J.:f'
-

rtêrrcia u:sust.ndora dado ? seu

S :1
carater a:O.s,'?1tlt�n1':.'!nte antrnatu-

8 Triste encanto das tardes barr__ lhdt·�s R ra l, cruel mesmo.

R
.

('I Falou-se muito, nessex ultimes

§o AQ',.lC enchem de cinza c ccrucão da g"IltC! t'l

tl
-

- R anos, d reTrnpresaíonantes ex;;e
trrde lembra um ;pa:;:sati...nho d"::ll-';;<:i. � r'íêncí as fisiológicas dirigidas pe .

8. A pipilar os ping,os das got�;;:a::;... Si. lo Sr. AJex Canel, rIO Instítutc

� � Rcd�efeller. eh N�v�'. Iorque, g::'

�� , ;' ,., f' 3 r:l1;'; as quais {;S mcsmc
se

.L-� w<"::.l'ú€ penrn LC3., rroras lnt::�i'::":';,. g
� ,,� e spiar :r: .ms Y�dz'a.;.:sJ tr ;;:;t3�:.f.llciê, §
fi t,Jei'(p:ta�' das br�sL�5 n, !__ r::':l"a... R
�{ :l'.1:eu D�2US ...... o ft]�.: qu e a 1.1 ,1;:-E::;Ü:!. .. 3 :::e.u.�.: fi

�
�.
t'
�
(-

�
,t Ah, se N
.l

.... eu pudesgc, tlrch:.z:nha pohce, �

§ En ptntrva tl'('�ent�5 ::trc::-iris .*N Nf"'S" ;rÍs!n:'ho céu q'J.c rros C,1!('oiJle! §
� (De HA Ru:! dos Catav2nLC, ") S
ft g
���;,,;ç:�1;t"���f'A'J)j;r/.J""J••e:C�t:�.!7/.fi:-:'!";:FA�J""""''''''''J''�r.:::;��

DeVE-se
sejam

n
responder
para bailes

\' '�l',i, 1J :<ífj ;--l.:::�. (h� ��1SCarr!.�
-

-." -,' t� l�-/t,,", _ .... �.ç:o

Hilll: 0t.pr.j..:; ..:1� pron .. o· escorrer :úll
-- . -� .. ..'

� �-��, � :St;,�i ,:"i!:,-'Lla e junt -:r-lhe 2a1, tr.n-:r'_:

do :::1.'. ";�n'l.l-. 1" B, 100 gl·S. de queijo ral:t(l,

1"0 Pacheco. 1" c::-Ele. �rl:l d" manteíga, 2

_ ;-A••e is. r,--:,ie muís um i no hrrti(:os e 4_ c.'Jlhel'adas de rnolh.

de feliz; exlstência, a gl"!'.e\r, ·1 de tomate. Misturar tuco 111'�i"

menina Vera. Regina, fiilhínhul bem e levar aO forno p Ira � s

do sr. Estanislnu R�d8Cki e "�-I sa.r
em fôrma untada c ""1 ll;��

;.> Y'!� da. T,Tai1". teígn. Quando o 11010 astívc.
.•

dourado 1,0 iim de 15 minutos

:�";�'I11'IIIl'< ;�.,. ri=-1 d� 'j aproximadamente. rctírar d

;; � "�k':t��lt- �

at�, ��:J ..1t forno, <lei:{a�: esL"rLlr � no

mrnto de servtr rcttrar da fOi'

ma e. regá lo com molho de to

mate e qu oi!,'} ralada.

.11 .uo »« _. t , ,'R.i1',·

PROVA DOS r,OVE

P....3 le;::;ues tuberculosas do p·1I
mão geralmenta S3,ü percebídis
pela auscultação ....q..l�umas, 1,:)-

-- - - - -

rém, são de. tcd.; �;ile!'.cir:sas. N:.J 1
I' Nfio lli ('eT:10CraCÍa com

há cuvido capaz d? pcrcc: (1' I)
! :(YnoraJiCl�' . .l�., cartilta. é a

que não tem som. M3S os 1"'::;" I I chave do conhecímento.
X permitem ver o que o cU':L':'!1 1\cíatI"iculf'xa01> os an'l.lfabo_
não descobriu: as lesões mudu ". ! I tos num cur-so de edU":I,�ão

Faça eJ:a nr.nar sel�;; 2)(... :-1: de R(:i1h.Q:t
'1nõeS 1J1t_."los ].'Li 8 X.J SeTr�i'/6 -�- -- ----

111!C o �..r(lJl!G cli1)i�'él nc'io ('h�'1 _ ....(!AH SEUS
gei' a ur �l-' (·(/1l(;7u:.:â.o d�fiJ-!':.. - .-

til':::. - üIV;·�g.

o
OJD.: Trav. <I de, IPevermro. 3 - FONE l.4:a�

.(Operações no H03p. Santa Catarina)
- B L U ·M'El �N A U _

L�,di�l:iU Alfaiate, tem ,o grato prazer de participar ;l. seUS

/'

-

,
-

._

rL1(.�� "(5 de 11(..ye:nbro 442(i?J.ra .t:!. :nes.:-lia TU::' 592 - 1 G n-"::!.ar

distintos amigos e freguezes que tl'['.l1sferiu :'liA ::l1Lli 1l.:1'Í"l, d:l.

_
aonde. 2stará s�mpr() 0.0 di::,pol' de oi apredacl:ts ortt�m;.

-

� -

=

EI;
... ,,! ,(', 'i' ',:'." 11_1 H �.:�i! I�!::��; I ::� i I :!�.jt!��n:H.I i ;.:�II:I�ml�,l!:l:.!! �:,t_ílI ��;:

�

I �
i;;
l�
, �

::. ! ,,"

Dis Gebhardt Hr(Hll�da �I.;�
ê(Df);:; .lf:lC'.. ,;d8,des de Viena, Austria e Rio de Janeiro) §! �
� ... -,.. r-

� t"\..,...,� _. - .,.., 7"'" ,....._;
�

:: : �
::::;Crr"URGL�, U.L·l.:..IL:...Ç:!..U DO DAC1.0� ESTOMAGO,::' �
:_:>'l17hC'" ....

�rI""';.p�""� "'-F1'1ERr) 1.!II T701,,,,,r'!('l'"-'"'''' :: =
::i" -'�-:J,.,;;) "', A·\. '.'-'.J, l.:. ''-, e�L. �.\ .1.4 c,·�lL 11rg1at*� �

ª . .............._ Moléstias de "Benhoras alt.a Cil'U1:gia -- ª,�
ª Commitas no Hospital: das 9 às 11 e das 15 às 17 tis. ª �

�-- :mUllicuau: - Hospital S�'L.'lTA CATi\RL.'lA -§ I
�ummmmmiHnmmmlJlmmmminil!mhmmmmmtl!IHI!llmh, � 'ii

�
.'P---"=",,_' i

5
s�
�

I!
I'�
lª
1-

i�
8
�

�
.,.
.�

-
-

�

r

a
�

w

.

-
-

-

-

o "ANTI.REUMÁTICO VIRTUS", fórmula do cHcbre Profeeaor

Vitalis, é o remédio ideal para êsses casos. t:ste específico do
reumatismo foi ideado após demorados estudos e observações
clínicas, por um sábio conhecedor profundo da ciência médica.

O "ANTI-REUMÁTICO VIRTUS" é composto de medicamen.

f.hndB 1926 o Internctior:al· se.f,ve o�Brolll_fiNII:f
portando Il'lorcodorio!l e gêMros d. primeIra li
cesddad ... dos cent.o! produtores 001 ,�

COAsurnidorQII. .

'<ti 1C

'00 Sol, O rGd. ,de distrib�
çDnce'o;;:onórios.tniefrlcHonal·estã MIl
pra co di�pêr dos pr<!prl�tários •

CC:7.:1:',h625 iníerflotional poro,Pt:tSH!

'. ,.., ,
'f�

ARTRITISMO· ACIDO URICO • GOTA � elAnCA - SANGUE fRACO

tos específicos qne ligem heróicamente allviando as dores mais

atrozes e rebeldes, causadas pelo Reumatism o, as dorel&Ciáticas
RS Nevralgias de qualquer espécie. além das do

Ácido Úrico e do Axtritisillo. Tem, ainda,
.s prOIJriedllde de ser ótimo para expurgar .

o sangue fraco e infectado, auxilia!ldo, a.

comhater os malca proveniente:! da3 Anc.

!tolas e da Slfilis. Não encontrando nas Faf'

o a N�(J E I!H'Ha N.A; 1, Q� 1

B�e1íl.tk:J;lpf' Irmi�:t.l.
.8':AERICAÇ.t.O ci3e C&l'l'QI!!5eriaa ;'!omple� .,PII.l'lI

Inclus!v" pIn�
O!F'r(,"LiV� (!3 roIda o:;:IganIa .8 9l6tm� ....,.. Jf�mád�,e ·Drtlb'ariaõ. escreva ao DCPQsitáriq �

Caixa Postal 1874 - São PaulQ.

I.J

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

�

���������

�
�

R�o Hochheim Sob.
UlCirurgiao�,Deoti5ta -

CONSULTAS CO],-I HOP.AS Ji,:AE.C.;tDl:.S
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E préli�
o c.
Possi ilidaU'es gara a
NOlio H�nllJ\n'go, 31 (de Aurê

lia Bada, nosso enviado ","Je
dali' - A eXibição' da ext!"6ia -do
Ba.lmeiras em Caxias ti; ;".11,
frente ao E. C. JuvenLuc!0 ft j
digna dos mais sinceros "logio;,
sendo que já a<J terminal' o pri
meiro período vencia o clubs frente ao E, ç. Floriano, antren
Lluiht::wllL"':S;! !l.�19 (Y,:mtagCffi da, tando p.ela v�.z �rime�r�, a l�z'3 a 1 1:...._, �:t:.l.� '�ql.i:lJFS . tuarc.m 1 dos Tefl'3�ores. EXiste ôt.íma. �i.
com a C' ·q:.;"itc_:. r.on..:1itTlh1;fo· _. _OI T'"t""SlrJio dos jog:;;.do}::es f;.. rL?"!.::�1_" ,;-,�---" - .... ,.." .... �"","". � ",T- __, __

Pdm"ira: 0::\0[..1'. Antou.nh -,

I asperança de corresp.:nd�rem.
Osní; ':.d-_-�renga, Pir.z'·ra e Au � mais um.a -yez à confiança que
!:!:c:"h-;; J,n:.l:J, Laztnho, Scdú.

I

nêles' dopogita o ·fut.ehol de Sa:n
Teixeirinha e Paulinho, .Tuven- ta Cat9-rina.
tude: 'I'oigo, MQtro e. Pipinhr;

. Cheg9u também a Novo H!l-mM;arcon, PÔli!-l p B:'iLo; C11.�cli- burgo.' 'vindo de Pôrto Alegre,
nha, I.Jol'y�� !-�;:I:n.cr,-, �Iarg-D:riu); até ,,�nnde víajou de avião,e 'Maltelo'-
Do palmeirAs destaee.ram 1'0

COM

DOUGLAS 'D'(J·3
AVIõES PARA 21 PASSAGEIROS

DO RIO a

p. Alegre
-

,JOINVILLE
B�m(ENAU
BR'USQUE
F.LORIANO'POLIS
.JbiNvlLL:E

.

,BliUMENAU
�R:PSQUE
'FLORIANO'POLIS
JOINVILLE
'BLUMENAu

, llRl.TSQl.TE'
.F.r'ORIANfi'P.OLIS
.�{\fNV)�"

-

BLUItIENAU
'·BB:IJSQtTE
RIO 1.;:;0
·S. PA.[Tt,O () . 80
C1.1RgnRA o. 3:>
·P. ALEGRE 1:00
iiIo

'.. .' '

1.. 60
S."";PAULO 0.90
OURITIBA. 0.50
,p: hLEG�R 1.00 0.90

BRTTSQTffi '. ;'-lais dr O.'i O �,ôbl"e a;s ta Yif�s de n1mnl'uan.
A tarUa, especial f.'e ;;:(.00 ·ks, é t:.a�.:1 ���l só co D:he�jmcnto. ·Qu.a�d?hl?:J.lver mais conhecimentes, s�� eobrarâa ta.'l.ttl. s�plementàr ,de .Cr$20.00 pí'il' ('l9,(.:'a um 'P :::'a, rn-ti,'''' fi ci�ü>arcadol' so�r deSS'l. ta�a. �FRETE 1\DNL.110: ó:' cü para,

.

S, PAlJI"O 2;) .00
J'

'

'.

R!O 40.0t
.

P. AI"EGRE 25.00
CFiRITIBA 1.5.00
':i. 'I'AtLO (i.OO
FIO 8,00
i\IINA§ 10.fiO
PA.RANA'
.no,(�RANDF:

S. PAULO a

Quartas

Se;·:tas

Donüng.Os

Flol'iar.õp !is

Lajes
P. Alegre

ItajiJi
L3jcs
JoaGaba

a
Rio

a

P/il:j·titla; d4;' HHUJUS VARfO à� 9,30 horas da ag5ncia
�=�- :ic Bhm�("Jla�1 [t naJaj.�

FILIAL BLUME...'l'AU
RUA 1;; -DE NOVEMBRO, 742

T!::L:TIf::.tQ1"!E:Ji e..2? }��

.JOIN.vlLLj� ] .1.0
0.711

{} 90
1.50
0.80
0.50

'�õvieiiSiDo�.e-i�Çãõ
-

.

tontrole do eslaoo SÔ�te
todas as atividades religl.05a$'

e maês as taxas usu �es di' $6.00

'Sob o !lOH. cú(hDU pC!l:11,
II ser apresentado em breve
.à

.
Asserubléín Nacional, deve

;rã entrar em vigor o contra.
Ie do ESt�ldo sóbrc- t(ld�l" as

.atiYidfllh.:s l'f,li:;iosas na 1'["112.
c):tslovaqllill, escreve o prof.
Joseph Turecek, no criúrio de

Dcmokraclc" ,

UniV'erslda.de
de Brai!lll

CONSULTAS�
,HORAlUO:

(te S de [ueho .

Por essa lei, será delito
nível desempenhar
:atividadl:' I'e1i.:;;il'�a numa

l,::;rt'ja pu, 50ciedf1de r�'=igiGsa1'
sem a aprovação anterior tio
Estado. i'\:io � e pode escolher
c local pura td atividade nem

5l'Jj rW1T1pada UJ1la pessoa pa
ra dii'jgí-!a em nome de unia

I ; '�i'(:.i:1 on sO('Íc·dade religiosa
�.;::1Il aprovação rio ES�:Hlo.

tnmhéru delito pun ivcl
.]jlfcdir '0 Curudur do

EstadOI
r

I uru lima igl'ejn ou socleda
'I� reli;',IOSa no desempenho
rte suas fuu:;·õcs.
o jll'iIlCij1fil órgão

cornU-l"<ii :,<1, "Budé Pravo", e111 seu,

1 número de ti de junho, salieu- :

h! que o novo código "é ar,
ma afiada, nas mãos do pOYO

-

ll:üballl1úIOl', para uso contra
Acrescenta

Da Rede _De Viac,ão 'Paf�nã ,. S'anla Cata'.ind.
Agente Ooniercíaâ.

,

E R N E S r.o ORE RIU A I.El$
! �

Agêucia:
Rua 15 de No-V:embJ.'('-, V1:24, _

Tcl".;·feue 1228

qu
ser, o

demo-

'de _-. SÃO PAULO
» CURI'liiBA
,) .JO'mViLE
) JARAGUA'·

Balas; Bombons e Confeitos Prateados
GRA.NDE OPORTUNIDADE'

Import;].nte empl'esa� industrial c com.ercial, d!�p.'Jndo de

grandes CDIIlt.:lls e irr.l}aJh�n(b ('om artigo::; nadonais i1: e:{

lranseiros, pro::uru um l'ecnicu COlll cap,at"ldade par;) dlriglr
uma nOTa l<ibrír:a de hala� e bom_t:on'-. !lO Hio de Janeiro L:!5-
trito F'edf:ralJ qll6. operará na: Ci.1melTi�J lllt€r:co € illter1l3ci.a ...

:na]. Ht;:;;pQ&tas p'Jl" cart,! d€cLu'anrlo pretenr::õtl1, l"!fzrên':!3.&
Hcn'!c'lê', fil'ma:, em que trabalhou, idade, nacbl1:lli-d::u!e. e�ta�
do civil t� �end(); e:,:�ran)geiro, qU3.l1t.os ano:;! tem de \permanen
c:ia n,'} Brasil. Guarda-se absoluto' sifl'i1o:-'C�tt'as-p:!.1'a á,'C-âixã
:Postal Distrito Federal.
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Advogado do jôgo, vigarista
--_-_.,

pelo sr. 'João Cleofas

ruo, ,i (l\leritlional) o �ão eleitoral it pessoa da cou, ção em grosso das carteiras Não temos a. preocupa'!;ão de

I
nsraltxasse, Itquídaría de vez

dep�ltadQ Joâo Cleof'as fez on , Iíança do pessedismo , de identidade .para fins mei-a, anular votos ou de mótliflear com as eíeições em nosso
rem a'•.seguintes declarações Os cabos eleitorais recebiam mente eleitorais. o rellu:tar.J.o das urras que. a- país. ao
à imjn-ensu : "o; carteiras em branco, as Levamos den-qncias repetidas cataremos . trunquilamente.. . Por isso estamos de pleno Guardas da Policia Militar de
"],inhl' e",it,ldo munífcstar-se quais depois de pr-eenchidas aos juizes e agora estamos ve- Mas Iliío .podenios consentlr advogados da Coligação que S. Paulo, preso em flagrante

a l'çspeito das eleições em Per; em qualquer parte eram leva- 'rificando como os nossos pro- que prevaleça um SiStel1111.pre- acordo com a ínicíativa dos mima tentativa de suborno
nambuco, porque a aguardava das à Secretaria de Segurança testas eram justificados. iJurado, de fraude que, se .ge- pleíteam, através de todas as que realizou llaqllela'ca.!'lital.
o re,>ullwjo final para, então, para serem autentícadas , As- medidas legals.. a completa O deputado Carlos Nogueirn
�l�i:\ . �n::��J���:n�i�:�:�r��.�i����nt� �ll'��i���� d���ef:I�S!�:!��; Em -11111dO'S V' !IIn f'e e" c' ainC·O I' _,-1'-1' ���;�:Ç!Oad���fçã:at��sd�:= ������I!���ã�ed�aU1�a���� .����
prónuin-Iaiuento do eleitora- poderia obter um documento .

ponsáve: s pelos mesmos • Yd g d d JO
.

1

do. daquela importancia, sem II
.

1 . : E a p�ópria justi�a e:��IOr�} ����âd�s .�� =l:�. de �948�0�p�e�
Recebi, por':'lll tn íormacóes maiores formalidades. . t para qUE se mantenha nao so sentou um projeto promoveu-[ncontestúveís t;3. enorme ex- Graças a esses e:x.ped'entes

tal I
·

I I O seu prestigio mas até o de- do o restabelecimento do jogo
tetú.flo das escandalosas Iruu, facilitou-se a alarmante fraude

I U OS sem aSSJoa uras' córo dos elementos que inte, nos cassinos. Fracassado em
de" ali praticadas em henefícío que. se está verificando no f g:Hm a organlzação judiciá, J s�u intento, pelo V?l? l)ontra-
exclusiv" 'do" nossos adH�rsá-' nosso Estado e que assume

'I
ria, deve ser J. mais Interessa- no do deputado Plinto Barre-

rios. '1 csolvendo, por isso, fH'opon:ões mais escandalosas -'--- ,... da em apurar írauües dessa I to. r a Comissão de Justiça
desde logo manifestar-tne , do que as antigas eleíçôesatI -

r 1 d 'a a
.

d
.

C f d e
,

'I d :r\.. "OY.os Detalhes' da Iraurle Eleitoral em l'ernambuco ex e tsao pu � q ie es I� re- í. a�1.le_a asa, nu ou em s -

Assim e que mL lares e bico de pena. •

't;ml1 como bao de desapare- (gmda, de comum acordo com
",lêitores votaram mais de u]- Fizemos antes das eleições. Recife,l (Meridional) __ A Zona; desta capital, foi

total-Ice]'.
� corrupção e a pressão \os bicheiros e f.inanc;ia(�ores

ma vez, votaram em IIllais (e durante o alistamento, repeti- propósito do desaparecimento mente impugnada, por se te_ policial como manobra de

gO-1
de cassinos. a Liga Nacional

um municipio, como c ieguram dos e susessivos pro' estes de vinte mil títulos eleltorals, rem constatado Irregularida- ver-n., com que se degrada o Pró.Regulamentação do Jogo,
a votar mais de uma vez na contra H ut.iliznção da expedi- -

h f I des de titulos e:eilorais. in- voto e se anula a liberdade por influencia da qual. foi
sua própr-ia zona eleitoral, _-'_,,-.--- ----'- :fr�����S d�u�se���da���s �� (Concluí na 2,a pág, letra C) 1 e.eitorul", incluido como candidato a

não apenas ro interior corno

A funcc"O tttulos mas a expedição de
sobretudo _-- e em maíorcs

. 25.000 segundas-vias re-rce-proporções , .. até Ille,�JI]O eu>

Recife, 11 "r idas quase sempre por pes-

Isto foi possiveí pOl'qU€ aI- doConselho soas que não eram portado.
. 1 as de'primeiras vias. Esses

gUllS pojiticos pessedistus con-
�5 .000 . títulos foram e�tre.�0gúira1U receber dos cartó-
.l!ues por funcionarias dos

riós' eleitorais títulos novos ou-dE.
�

seãuudas-vlns Üe títulos 'ex- e C'.o'nomlo 'cartorJps a politicas, depois
v de Iegalmente assinados pelostravíados nào- os entreuando

.

I.iUiZeS
das zonas, sem que es-

iHl/i, ·seu�· dor os .. mas a tercei- " • daví
.

d
l'Çts pn'Yiamcnte instruidos RIO. 1 ('jlerid.) - O sr. .1v;�SeiiJ. ..

tO aVIR �". a�rna O!
'')ura fnlUdc, .

Ed�ard Teixeira Leite f{�cem- pe•.os, .ele.J.to.r!)s., Lo�s a. qu
j ., foram:' distnbuldos lndlstln
.,:,\ doel;menfação a respeito empossado membro do Canse.'

. ';l' 'd' I' - .

-

IUO,. '.1 C\lerid. ional} - rigorüs3me,r:te ;is suas obrigu-
e' .!··llSpfi.'111:"'el . e abund,'111Ie lho ""'icÍollal de Ec�noIIl;a.. ',:u.ne!l,le, no ula, a.e e1,<;ao, a

I'u -' u' H. v

b 1 f A tragédia do palacete, de çôes conjuga:s:
p�is mauerosissimos .. ·são os falando aos jornais, disse:.. q:,e_m, �01.l e��e ef", osse "o� Botafogo, de que foi vitima, --. Na sua easa havia de ln_
C',,·".OS "lll.'.OU'j'U(!os de "otae',-io - "01'oa-o criado peh pri- .�ao e.leItor. Em nl�lhos eu,o

'.. . tI! f ]'_
. ,

� L, T -
_

'" <
t t I ar1 ava os em cIrcunstaucIas. es runlas, (o: .- nunca a "Ora a mllllIl1U

('O',;, u 1'1'1'111€1'1.''' e se,.."uI'da "l'a meirn vez na ,·lr.J.a eonstitucio- aR� r. U 05 aCOmp - 1 lU

( 1 d'
-

d f f F"H- , " _., •

h' t t a guuda o criminalista Stelio ;u vão C011 Iça0 e cou 01'.0. ora

(JA',lllesl>�' t',lulo e, beln as'.··!·ln, !'a' do pais, na-o se. subordina cano OLOS, a� () ({"ue .se , du <>u
.

., "

t d n o trou Bueno ...-em de aSSUllllr rumos sellllJre um preocupa o com o

de VOt8t'1ío de uma meSI1l:l a qualquer outro poder.' Es- Jun a
, apura .ora

.'

e.c n "

sensac'ioI;lais, com 'as dec1ara- 12r, a espôsa e os filhos,
P"s"ou . \'UrJ','ls \'eze� CO!11 lual's túdara' os IJl'oblemas da eco- m.-.m. vo�o tom�do �m separa-

d' \d' t]c
•

c._ ,� _

d r.J. e t tul s sem cães consignadas e111' epOl- .}; lan ou. Jelll aSSUll,
d�'. '\1111 tl·"·.ulo,· '.

.

.

'loml'a nücion"l' de l'nl'cl'atl'''a 0,, um' ess s 1 o, - �

l:l b' d.: ,a'

1 mentcr"da irmã do causid:co leu o con eCllneeto, é
�/.ab-_ "'fl.ll· r'e·j·..n.l·l- que ',1 Se- nropl'l",l ou Solici·taf'ão do uo- aS�ilnatura" e. p'reso ao ca.. 10-.

l' I' Z h' J 1 'd�'" - 3&' k, ,... "" t assassinado,' d. Ade lna ual�. �ll J111'a, Ja eura o luan o,
cl�étaria' de Seglll';tnça. 1'eso'- verua. Poderá'· adotar méto- o". .' . f d f' vão Buero, çonhedda na fa- ,.!eslocara_se. inl'ontinenti, pa-
"e·.l·a e"I,'euI'I'" ,·.·.,"j·tel·r'as r.J.e dos {flle lhe lJare"am mais il_ Dlz.-se, �e, a, rau e, .01 .a-

1 • d B' t 'f' I'"'.' . � l' \ t ele1tol'es milia por;' "Dona Tu" - pessoa' I'a o pa acete e .0 a ogo a

I(·�;"rl,ti(.l;'{ln I)··l·.a� ·fI.'ns' ,'. eX,'clu'S:I'- aequados' e requisit:�r a cola- arlllan.'e�. o ar.am.. '

t t d d" ,,�.u
1 rto um luflmdade \'0 que, be1l1 de per 0, aoompa- eneon ral: o, .esyam o-,s� em

,'";nl�.·lll,Á 'nl�._·,".ol'aI·s, �.enl Te- .bcra'C_iíci "U..:! ne.cessitar. ApfP.-·. no se., .',. a,. ]·t I e- -

St 1",,, � , c,:" -
., -" t r.J. o o t ti o nhava a 'vida intilUtl 'do ca- sangue, o seu Innao, elo, a- ----

gislró ·ou certjd�o de nilsci- sentará o pl'esldente du Repu- ,OU lias'" ebes, -c m. .

sal.
.

!:ompanhalluo_o até o lIospi-
mento e empregadas C01110 blica ao Cor gress(.'. m;llal- ('OU? a se�unda Vl�, .:lIlda itaJ do Prorito Socorro,
instrumento de preparação do rneIl1e,' uma expo,·dção J.:;eral mal:', co�s a q�� �es���s q�e '.. . .

.

alistamento do,> eleitores do da silmH'iio ecollomiea do país, 1ll0ran? � o H�C:lfe ,ataI am em! D: Adebna, �e�_arou l�llCl�_ Reye:oti, também, que, ao

P'SD, assim chegardo a distrL Poderá Ítlstituir eomissões es- mun'clpJOs :v1z:nhos" ,; mcn�e .. qüe Slelro, seu ll'mao,

I
contrário do que foi pubJica

Ulllr {fl1lISt' eelll mil ('arteiras, pedais pIra opinai' sobre pi'O_ A 2fLa Secçao da fere€lra I era ohm.o espo!:.o, atendendo do, não escutara �:HéJio 1'05

-Sú em Hecife foram distrí- l11emas técnicos e espee�fÍL0s, -- --- ___ __ ___ __ ultimas instantes de vida de.-

llliidás, nos últimos llleses de induir do pesscas estranl,a.s
.

I
clarar que desejava viver a.

alistamento, 22 mil carteiras poder do UUliZ31', assim. espe-

M t
- I I penas para defender d. Zul-

úàra fm:cr provas de !tabU;la- cialistn� capacitados do país. a ou a mau porogD era SOVina' ' mira: a quem �eria perdo,ado,.- _, ---- -....-
-- --------

lJ li . ,
. As dec1araçoes sensaCIOnatS ,',

.

L .'.

SE'
I

.
.'

In .� I'
l g�e,ddia�d=�fe� d�or���m�s �� l'oH�?�a!u����ri�:�Jativ�l� ��= i �:ri�e J:C�;:��;:O t�'a�1;1��!� I ���í$a��nl:�:s'.�or:��e���o�t::

"V E N D E e o )lgl por�ue qempre e a IH ,lulmira lhe dissera que StcUo portac;ão de �utomó\'eis foi lendo, a .respeito um memol:i311 dos l'OHIO des,tinadcs a,?s 'i-:a-
.

.. I u U :possuia u'a amante e que. elIl ontem denunCIado r.a Cmnara da SO?ledade H.ural, de Sao tO! �s :� dell1tllS maquHlill'lOS
.'

. vista disso, iria reqüerer de:>_ 1'!OS Deputados pelo sr. Da- Paulo, contou que estl\'era I a '

".

t· Bd ddi' fJuite. maso Bocha, ao tratli\l' do {.·aso

um
..augue CO� c�pacl a e e I�IPRES',':IOK\.NTE CRIME DUM GAROTO DE .. � \quc :��rib:�li o Crílll::? i '�Ot�l�d�)l:��;a reportagem so-

'1 Inll litros, Inteiramente de Ka:amazo l\1lehigan, EE.UU l' rido a bala, ao pé de uma es- p;�IF pü���I.otI3:d,��e;1��e,,;��� I ���tl�S'ó������da::s d��:'-nb:���
:.

p �. d
.... (Unit�tl ,Press) - A Po�icia cada que ele estava pintaedo, púl1Uel" ço de aeessorios e outros ma-

.aço. ,reço ;" e.'ocas.ao. de.:.te Êstado anullciou (flle um ClU casa. D de sua esposa foi: ....:... Não acrenlt(j em caso teyiais, não só par.a tr.·a�Ol·e.s,ft
_ menino de 14 anos, Raymond achado na cozinha, tendo ao I I d';'

I I
.

-

R l'5 d
·

N Pcer, c'ollfessou ter TIlatado seu 'd 1 r.J.
' peS�lOna, e que a Zulmira {.'omo para maqumarlOs 1_

:�,' n ormaçoes· ua e o· ,a o um revo ver e calIbre. t�llha matado l.neu ir.mão, vi- I{�rsos destim!dqs á :avoura,
:: '.'

II, J. pai e sua mãe, sabado, !la re- 38.' tuna de Ullla lncor:tlda ex- dls�e que esta havep-do uma

b· 887 F 1399 � sidenda rural de ambos. Ge- O menino Rayll10nd .

t
. .

d
,Uem ro one orge Peer. de. 44 anos, pro- rou o dire.ior de sua Escola: plcsão de ciumes, Ela assas- -lll erfereUCla gananCiosa os.

'� ,
.". 11!1 .. fessor de unIa Es"ol" Secun- "I 1 ,. ,- l'

sinou ,Stelio por ambi·ção. vi_ conferentes da Alfandega,
-

"....,,.. � U iI:ln e:\r 'au 'oor11S. d f' d t

�
.

a '" L U M E N D U �:,.....;-� daria, e sua, esposa �larian, <:omunicar-Ihe qlle os IJ:m;,
sal! o a orfana do mando, que lir(l'curam to

.
os os pre ?�-

,
.. lIf

._ � _ _

". �1� E arrematou '.., los
_

para fazer nO"a5 c!�SSIf1-
".' .. foram encontrados mortos a tinhalÍ1 s'do mortos, e a poli,,: _ E tanto ISSO e YCI',lade ea-çoes e cobrarem pesadas

�..� __ ._�.� ..__�.�__...,,�_,�._·_��-_w��-,,-�·� !iros, e o menino Raymord ela su,speitou � principio qufi que, .me fazendo eonfidelldas, multas, !las quais participam
""'� -�-. ------ --- -'- -- - fj:Il0 do casal, confessou ser o a mulher tivesse matado o :._ _ _ __ _ _ __ __ 1'0111 avantajadas porcenta-autor do crime, dizendo: ;narido, suicidando-se depois, fIells" ,

"'I t
. -

d
,. -- VOCÊ tem uma respOlt· ,>

- .t a e1 mamae, porque era Raymon, porem, d1Zcndo a Depo's de disc.orrer longa-
muito sovina e não me fiava prindpio que ouvira uns ti..; sahilidade social. Já coO'perou mente CIll torno da ne.cessida- rizou a

dinh�irQ nenhum. E matei I 1'03 quando· dava comidu aos
.

na iiquicÍação do unalfabetis...

]lapm porque llle acusava sem- pintos, acabou confessando ,l( mo. no Brasil? Ajude a alrrir.pl'e e me balla por coisas que autoria do crime.
-

h
'. U1tl curso de educação de a-

eu nao tin a feito", O profe.ssor George P€€r
() corpo do professor foi mOI'reu .duas horas depois de dultos.

encontrado, mortalmente fe- ter sido encontrado ferido,

Teria o assassinato de Stélio Gaivão
sido movido pe;a ambição da espõsa
Prosegue o inq.:dum dosmais sensacionais casos da (riminologiabrasileira

!l'�
II!!!

AgtJD.tes da B.rodin .Une, Rotierdam Sud Amerilm
LIDe, Norton Lilm, Swenska Orient Une, Cia' Nac.
de Nay. Costeira e Lo-ide Aéreo Nacional S/A (aviões ..

1\IOVIlUENTOi DE VAPORES
rif./s «A..1\{ITA» - suéco - esperad'O 23-10 para

USA.
«,,\UO'l1:h � holamlez � ctiperndo principil.) EASSAGEIROS E' CARGAS P!\.RA:KuYcmIJl'o destino Antue!'p!a. Uotte.rdam, .l. ,:;
A!!!sterdalll, Bremen. 8 Hamburgo receben�lo B It· N' V I 'nh J d I hcarg.a� para Afriei! do 8nl. com tr-.Ulsbardos· a jmore � ew 10r ( .... F i a e_p ia.m/s «LAHOLl\b - �meoo - seperado 6-11 para
USA, I:ORTOS DO l\lAR DAS CARAIBAS:

lll/S dtOUELANDJ) �, �m{}co - esperado principie § \M -b 1 G f P I L C�?vembl"� destino 110rl08, �I{:!dit.erraneo. § I arael. O -- oan a
'

"""""""

.

Der O' a roz
..

('l��:NE»...,... sueco - eSI)er.1llo 20-11 para 8 I CUlRauar t!!.�� Porlamar �.� Carupano
:' < • �IOV:rnfE.NTO DE AViõES I '�rva de pm�'I\. passagC'''àS e dNlUJ.itil informações com. 08

.Domingos e Quartàs Feírus ;ara Irlorianúpulis. \
.

'J" ., Af.F::N'l"F;�: . ,
.

:ry, �

AL'a,ranguá e Pôrto Alegre, ás 10,30 horas. '
� 0.t.4., !",O)1,E :(,10 1.'.: lN.n,{_IST�U, l\lAI..B{�G

S�gundas ? Quintas �e�ra� para Parallaguá; Sant.os \11
I T ti d A I ') l'h grs. «M.nOh,E�l,-\CK,» I TA,} Ao 1

,

g RIO de Janeu'{), as 9,30 horas. 8 .

������OO-����OOI-----------�-�-------�-----------. '.. Porto .AJegle CI$ 335,00. -.

, Aviões.·Douglas DC-3 e ICurtiss C-47 com a mesma

seguranç;a e comodidade igual as oferecidas por
. qualquer outra Empreza Aérea.

9
E::."{:ação de Radio instalada em Itajaí para Pl'O; e- \

.. ção de vôos' e informações Srs. Passageirus.
INlt"ORMACüE:S _" ({SAMARCO�.. -� Itajaf --- ü�,

,

•

J

lpf'()!1úS 213 e 3Mt
�:SA1Li\RCO» - Blumenau
t.elefones 13fl"l e :1.455,

liA Máq;uina de Costu
ra que conquistou o

! mercado devido
'

MOORE McCOMDRCK (NaYe�a�ao) S.I.
A iUta Qualidade

BfUJS r DEMAIS

AHCCOfS 10
II'

COURO CAlmmut
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