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BOCA RA.'T''i'ON, t; tPi>!O t.o

iégt'níc) _. As nottclas 'lue l' )',

.rihega.m, aqui. falam de um". te

tirada britânica na Coréia, aure

o ímpeto da ofen�iv[], chincso
PI<1":3> aquern do Yalu. Chega-se
a fazer. ref'erencia a, uma, reu

nião do gabinete, para; examí
n9-1:' a exclusão das tropas brit!i-

COBERTURADAS
DO CENTENA'RIO
ortos 20mil clrínêe

"Quando o vj)jor entra na zona das colcnlas germânicas de
..gani,':' Catarina, têm a Impressâc de se ter transportaãa para outro
país, Como são diferentes os })adrõe" de um} civilizaçií'O mais apu
rada!

, _ ..... P:reas(io pura, que
Trumnn) declare
de em�rg,encia.

Harry
o estado
nacional

Di5;;:0_
Cíwp"'''

nião dos delegados
uma reu

sígnata-

d.. LATAo �I COBRE
AlPACA = CHUMBO o ETC,

*'

PÓS MEfÁLlCOS
*

LAMINAÇÃO NACIONAL DE METAIS SIA
Ruo Antonio de God6i; 8S � 10." n S. Ptiul@
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COni'l1!nk\a a distinta fregUBsia que rem tele

fone manual. rI;oodQ. j;&i�<as os dias das 11,30 áí�,14
horas e ,!las 17 borlas em diante f�g,Q�, ma�c1.she.
Clml"l'illiSC{}§ . a tlsp!�iu. fIX>.d'(J;i. os mífuldos satáâ tUm
sante das 21 horas em iliant1.e� com ôtfmos discos.

AMETALURGICAP;WHSTA S/A
estabelecida em S, Paulo, desde
HW7, é o fabricante dos afa-

,
modos produtos COSMOPOLI
TA; lJonheiros[ fQ:gões, oque
cedóres. vó!vulo� automáticas
paro ·descarga e material para
encanamentos. 05 fabricantes

de COSMOPOlITA consuqro
rem mais uma vez essa repu

toda marca, com os balanças'
automót:cos COSMO,POUTA�
consideradas uma verdodeim
maravilho med1l11�:3.

FINAS BEBIDAS
c.�, ", JLAR" Industr'iu e C,::;mél'cio UrDA. - Rua .Mato ==
tado de São r'aulo, Pai-a nâ e Rio GI'ande do Sul. Por est.e

,

I

Terrena
p::>ra:serviçüs de escrítôrio, de pre'fi:rência

o cem ])l'átic1, de

vendo arpresentar-bôas r'.êferlmcias.
II,tel'essadOsl queiram dirigir-se por carta' de proprto 'punho
it Exportadóra de Mldeiras S. A. � Caixa Postal, 142

_ .. _-- BLUMENAU-----
.

"E V,A9'
o]': r-eta de Franz Lehar,

Ei J}1:-1Í.'; :1 Continuacâc. t..1'�t Sél'ie ��Pl'incêz.l dar; Selv�::i':.,". - l�n

i d'Hh UO Coxtume•.
I

'

�-,-------"-�-----
_._-- ----- ---- -----_._-,----�------------

. mms

CIPITll
-
...

-
-

...

...

-
-

-

PARA. FAZER AS SUAS COMPRAS DE NATAL
PROOUREl\'I «A CAP1"I'AL». ARTIGOS PARA
'l'ODOS OS GOSTOS, COMO SEDAS, CASEm�
RAS, SAPATOS, CHAPE'US, LINHOS E OU:.
TItOS ARTIGOS PELOS MAIS BARA'.rOS PRE

�)OS, SO° NA CASA (A CAPITAL)}, A' RUA 15
l:)]ij NOVEl\ffiRO, N.o 4 1 5 - FONE 1 1 O 7�

" ';'!'<�

.J
-

._ ._
J' -

I�úmeros atestados ínédicos e de desenganados, curados r.a.
llldamente das mais qiYersas moléstias, provam a efict.;ncia
do YITALISAPOR EliETR:rCO WpRMS. - _.Enc•.no Rio de
Janeiro - 17, rua .;\.lcindo Guanabara\ 6. andar - Sala 600
RIO. -'Em S-ão Paulo, demonstrações a domicilio.

l&.T as terras férteis do NORTE D.O PARANÁ" tudo

.1". cresce e progride. Em tôrno da florescente

cidade de MARINGA, ondulam cafesaís vergados' ao
peso dós frutos; vicejam campos de arroz, livres
de 1�bres; hortas riquíssimas, livres de saúvas,
produzem todos os legumes; e, nos pomares

nascentes, laranjas, pêssegos, bananas,' uvas e

morangos se multíplícam, doces e saborosos.

: I
.,!'

l..,nllrb'l! R. V. P. S. C. !'gran'

Você, Sabia ... ?

vrNDAS A PRESTAÇCES EM ,PEQI,1ENOS E GRANDES lOTES

CII., DE, lERRAS NORTE DO PARANi
", .

. A MA.IOR, EMPRESA COLONIZADORA DA AMÉRICA DO .SUL

.,.qUII, por lua situoçilo geo

gr6fico, o NORTE '0 PARANA

é a última zona do Bra5i1 �:!i"

c;ol'�ecldam&nte própria para
o cultivo do café 1

••.qúe, em suo moior parte, e ':0-
'na é de excelàntê ferro roxa 1

...que, ainda quando vario da'

tipo, a terra & 5emprEf de àli
traordinãrio fertiliâqd,.7

Informaçõe� com os escritórios de São Paulo, Lon

drma) Arapong�s e Mnringii, onde está centralizada a

Secçã� de Vendas de Terias da Compillllhia.'

n Cllllhecer MaringA.i!
; .. 11 man�ti Ul!SCar = fimiUt

.
..:::

"
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... Perfeif8 trabalha de A. Sanlos

tara
ASSEMBLE'IA GERAL .EXTRAORDINARIA

sã,ü ccnvocados «is srs,

.

sócíos-acíontstas para a As
,gemblfia (;erJ] Extraordinária,. a reta·lisar-si'.- na séde socíat,
lIO dia 18 do coyrente, às 8 horas da noite, com a segutnte ,

-

ORDEM DO DIA:
a) - Altcl'ncã.o os Estatutos-
b) - Assuntos dtversre de /nter2ssc do Clube.

RALPH GROSS Peças '8 Acessórios para;Ca�ões e Automóveis
Presidente

Distribuidores dos insuperaveis l

-produtos:
.

NOTA Só podendo a Assemhtéío- funcionar se pres?nte a

fl1aiori 1 absoluta dos sócios-acionistas, encarece-

--- -------:'-_..-.�-----�---:--�

l'lii"'j'e"ln'h'e"l'r:'õ's'IIICUI"v'l'i�; I
êr .. MI -CESIR _STAMM F�"- _

,o' ªII� lO

I.UIZ PROCOPIO GOMES.r��
��rOJe_es,Calculos, C!D�IIÇD8_�-t
i . em gera. e Medlçoes '

-

-

. -�
E Rua 15 de Novembro, n. 1 1 3 5 - Sala" 7

-

5
5 BI:.1JMEI.""lAU _;_ Santa Catarina .::

�m��u::i�lllmmlmlll!IlIÚlllllfl1J) 'Ihl .111',1"11' .mmmuÚllllllUt;'!

r-t.-'•. ·C�-
�ra

.

'orles léreu,�atariuensnU,
._ ��. f

"G o o D Y f fi Ri;
iIlSTOP"

BATERIAS

OLEO PARA FRETO HIDHAULifCO

BICICLETAS "'N S Dan>
COMUNJcA QUE ACABA DE RECEBER UMA
PARTIDA DESTAS AJ?AMADAS BICíCLE'I\�_S

"NSU"ALEMÃS
t

Seja inteJligente -eempre a melhor bícíeleta na,

COMERCIAL VIEIRA nRUNS SoA. - Rua ]5
Novembro, 923 - ao lado da igreja Matriz.

de
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ADora .. sob a . orientação lécnica
'da Crllz,eirô, do $...

.

ESOA.I.1\S:
A!§ SEXnJNDt\s. QuàR!J:.i!S E SEXTAStFEJ;RAS.:

Rio =- Santos.� ,Pal'�n.'1guá - Cpritiba. c= .

.kJnvile +-. Ititju,i ...:.;. IAj�s e Portio Alegre;
A�§ TRRÇAS. QUINTAS 1<1 SA'UAD()!'k

.,

Porto Ale,gre �_ Lajes _;_ Floria,nôpoJjs� �t.a· �
jai _ Joinviíe c� Curitiba - ,ra.i-ánagilá

.

Santos � mó··.

Modernos ·';é possertes �avlões
Douglas.

.

Tarifas Reduii1là's
'.

rrR-Am�WJ MUTUO COwl:
(JRlJW�lRO:'DO SUL - RIO
.Sri.VAH '-:...1'>0RTO ALEGRE
PÜJ�Vi. .,_ MON�EVIDE'O

I

; "0--; 2Z
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Forças DA.
Segurança

B· 8 .. C .. , ·
'Quatro, senadoresdos EE�UIJ pretende fa��� u�""go�;rn�

...�ncSo_ . "n �meSrcA'o .. ped�m °I' etmpreh· °A· d� sold�d�� com elementos de todos . os partidos
ae ao t"'aulo nacona IS as c I, eseu na ,o�e,a DECLARAÇÕES'DO GOVERN.ADOR ELEITO DE S. PAULO

• •
TOQU\.0, '11 (UP) - Ao l'e- f� Militares na COréia. gabamlo ..' " .,' _

'

, ggrCSsal' hoje duma vi!agem re- a. coragem notavel e' a eoesão ' S. Paulo; 11 (Merid.) - POI" 'pi.'ar, novamento chão eada« do momento. Há, COj!�

no próx.imo 'dia 18 lampago 3. Coréia, o gêneral Mac d s tropas, que a-ealtzar-am erp. Regressou de sua' excursão :l paulista" -v-« disse-nos' o' gover., tudo, espel'unças de uma SO�

à:rthur dec}al',ouaos jOl'l).alistas, b a. ól'dero as rEl-tiradas
í

mposbaa Europa e aos Esl,adqs Unidos, nador- eleito, e acrescerífout Iucão pacifica para as diveJ·.o

Qmu·tim Barhosa, decidiu do- q�l(; �a'S re-tlrada$� ef€!uad�. pelas

�a
e';lmagadora ,superÍ!:J1'idade o sr, Lucas Nogueira' .Garcez, "Regressaudo da Europa e geneias que vincam LI face clt}

�al' Santa Cal'l1'illfi com uma f�rça_s d:::" Naçoes _Unidas, de-._ lmerlca do Inímigo: fl:egnndo 'lZovernador,eléito .de São Pau- dos Estados Unídoe, não me mundo Pessoalmerrte, não 3-

dÜ5. suas filiais, recaindo à termrrrara ""penas {la fraca r-s- QG Arthur, as forças nas Na�:-' -' "" <' lt
r, .

Co �. � n d � "', ,.,
.- t, -,' ... ',,!"-I

'escOUla sobre Blumenau, de- duqão á·a seu poder de combate ç es Unídas, .combsetem atual- 10 •. Logo :lP.?s, ya ar lU).1. n� .surpree n e ,t .'llá pergun .a. crernto "num r�en.-,a
_ ��n!:;eu t>

pois de verlficadn sua capaci- e, que €SSi3iS forças "€f!tão neste r ente. na proporção' de um para gonh�s,. ,00!Vm a r�p(lrt�,gem As ameaças' �e uma terc8_1_ra I de (,OI�nag;�çHo mUl<,I_'al ,

dirde" economicn ,
m�;nento em r_elativa: seguran- z, Após afirmou. que as ·per-. dos .DwrlOs AS�OClll�f3S o guerra mlllHl�al tem, no Ve�hO A \ L\b:?1\I. E :_\ AD)'lJ�

ça . Declarou. ainda Mac Arthur, s, em homens e materiais 60- Sir. Lucas Nogueiru, Garcez. Mundo,::. mruot- t-epercussuo . NJSTRAÇ.\.O

A filial desta. praça do re-
que, as mesma�, forÇaS,. a des- f idas pelas tropas de seu com.m- "Estou extremamente feUz Obser-va-se grande nervosís- In('erpelado sobre o pl'O_

peito dos duros eombatas que êram "fantásticamente. exa- •

- ! veito que nouería encet'rar

ferido Banco será gerenciada tivéraro �e susten}ar. ':estão em �adas" pela, propagaDí1laJ o!limi.- Necessa'. '·.I-a ai-lança' I para a sua administração a

.pelo SI', ]\Ioa�y�, Neger- Segu- excelente rormã, t�m l:!0a moral a., Todas as nossas, forças estão "'� ; viuaern ue fez ao Exterior.

rado; que aqui la se "encontra e deram ,prova. manifesta de i tactas e. \õl:S perdas infligidas _

�'� I ,"t
q
f' G'" ,

�
..

.' . .... , ,-. - . . 81-'
.

oleç O . �'l' ac eu nau o sr , .ucas ral cez :

Lom�n?-o as providencias �e-ICO:rifiança". O Coman��nte. �áS 10 mrmigo I<O�m vertígtnosas,
.

mi I ,ar a pr a {t:'1 "Creio que foi bas/tartte utit

cessarras para uma perfeita Nações Unidas ·;na Corêfa, eloglOu ossas forças nao puderam curo >jz.L d h " E' .

in,S.lala:ção da filial depois a competência dos ehe- rír.a míssão que lhes fôra

dos PRIF,S'es do Hem-Isler-Io � que r�l ,e o servnr.

r
- ceJ"

_ _ _.... _ ..
_.

.... � x_ 2 _ � -'x -- 'Ti' 'onfiàdã; em face das circunsüll,'l
o �Ile YWjHV:l, nn eO_llf lÇ.i'1O

"

e:

1:: X X ... ... .. ias, Concluindo Moa'C Arthur de-'
turIsta. Uma espec1e aS:;lm

"larOu que as ';nesmas forças GaiItesville, Florida, 11 (U-I Il1ico dos povos -e que o indi- de turÍ!>'la especializada. H:i

ons.tituem sempre o "exército P) _ Esque.cendo _.seusl vizi- ferentismo americano pelo uu- na Europa'u impressão gene-'

I ão derr,otado. cujo moral é e:x- nhos ]atin��ameri<:anos', os :xilio ÍI:lueles povos. satisfazia l'aliz?da de .que 1.' renlnH"rl!e. o
..elente,. . Estados L'llldos estao pondo o deseja do eomunlsmo, Gug- Brasll o p::ns do ftltul'o. ln&'í_

1 :Washmgton:, 11 (UP,- - Do�s em perigo sua u.nma linha gcnheim declar�u: "OS! Esla- meras vezec, rn'oeuraram-me

enaldl�res demdl�cI',a,tt::-sd (\

Ab d?IS de defesa {'ontra o comunis� dos Vnidos podem realizar a res�oas interessadas em tra�

epu ) lcanos, seu mORO 1'" a.. "f
.

,
.

d D· 1 " 'i" n· , .� , .,

'lituaçã.o' internacional, no dcccr- mo" n,este heml�� �rJO -;-- e- ,IP oma�J:l., unuo eco llmlC.l zer ('apl�nls lJura ü 1l0s",O

ter dum programa es,pe�iul de darou . Harry
.

F. hugg,:- lJlte�l'açao ,d.e tres \nodo�: pais, Eles acreditam em no.5'_

i'adio dec1araI'!am-Se favoravel nheim ex-embaIxador :lll1el"1- e alwuças nulItares, No PfI- .<:as possihilidades de expan,..

para reclamar �m 'eficaz b10-- c.ano 'em' .cuba, em discurso meiro caso, devemos admitir ,são e· proJ:H'esso de amplas e

queio da China I{!j o emprego de aqui pronunciado,
'

a impol'tancia das boas rel1a- fundadas esperan�·as",
tropas n,acion!ailistas chinêses �a POLITICA PERIGOSA: ções entre. os E�!tados Unidos: ).fAHIORIA ABSOLUTA

Coré'ia� Esses parlamentare,s ;:ao
"Na nossa pressa de aceitaI' c os outros Estados deste he- E POPULIS:\IO

os' democ�a.tas, Paul D.:lUg!as e

,) responsabilidade mundial e misferio. Nossa diplomacia .-\ uma pergunta cio repúl'-

Harley Kilsore e os republIcan'os p. t\.mer-ica Latina exi<te o t bJ' 1 1 N
WillilãJm K,nowland e Alexandre assumir a liderança: ,do mundo . a

.

" .e < '

"', er, 5U Jl11a o sr. ,ucas. '0-

Sêhmedt. 'Resumindo a opinião esquecertlOs 110>:050S vizinhos n:als' alto grau de re.pres,er:!a� gueira Gal'cez; Eslú perfeita

d.e e,!!'u-s cOléga.s, o senad-or Sch- muis proximos nas Americas" ça� pessoal em nossas \ alias mel1te sllperada a questão da

mitdisse: __ aúescentoü Guggenheim, ffilSsoes. No segundo .caso, ne- maioria ah�lJIllta, que nem de

. �"A .China lançOu um desafio à
na Universidade da Flori�a. vemos reunir os' re�urs,?s e�'O- verá ser apresen.tnda, Os po

oNu que não pode constituir numa conferencia sobre as nomicos deste -heJIllsfeno, a pu listas estão mais unidos :1-

uh'l 'objeto de' apaziguamento d�
relações inter�al1lericanas. fim de nos! protegermos todos

"ora üo que nnilC'a, E assim

dpeci-e alguma", Dis.ie ainda Guggenheim n�'� contra qualqu.er agressão deve eontir::-uar a aHan�a, p,�10
) H '1

' .• '
s mIlItar ou ec.onOllllCa. No ter-

llrru-.rl·o J'[-:",eresse naClona, I .

que os ISO aCJOpl;,1laS no pa, - V"
�

sado mantiveram os Estados ceiro caso, devemos crim', a
O SECRETARIADO

Cnidos afastados de �ieus vÍ- m?is comp!�ensiva especi� de
"Não p:H'ticipei (h reun:wo

�:i�)hos .americanos e agora a�lanças nll�ltal' �)a�a t· Pl,O�e_- I dos cafezista<: em Boca Batl.oll

nossa politica internacional ���, fios pal.'leS (es·e lel1llS e-
,1Jorque flii, challlfuIo com dhur-

nos leva á Europa ,e Asia e 110 . l/cneia pelo go\"ernadOl: A e�

nos faz·esquecer deles".'
..,..._.._..� ;ílur de Banos, em lare da

DESASTRE· ECONO:\lICO "Engraxatada MiroI) J�ecessidade (Ie varias t'ol'sul<

:: Dizendo que os' c.omuni'itns "Tenda a\ruIsa
tas",

contam com o desastre· ecqno� V na

.o.l- � � __ �

COIl�lli;las par:l a ronstit\lÍ-

ção fio se('l'e!;ll'ia<'lo? -_. ind:l.

..c-
_

C O n fi i t O entre fuziieiros navais e
soldados da.polícia numa praça do Rio

(inco mortos
e dez feridos

PARA A ALEGRIA DAS CRIANCAS E DOS

PAES, FAÇAM SUAS COMPRAS DE BRINQUE'·
DOS NA CASA QUE :MANTEM AS U'LTIMAS

NOVIDADES EM BONECAS, AUTOS, TICO
,

TICOS, VELOCIPEDES, JOGOS; TRENS ELE'-

TRICOS E DE CORDA, BOLASDE BORRACHA,
REVOLVERES DEBRINQUEDOS, CARRINHOS
ENFEITES PARA ARVORE. E MUITOS ou

TROS ARTIGOS PARA AS FESTAS DE NATAL.

. "CENTRUlVI"
�. PREÇOS lVIODICOS -

s� WIPPEL & ClA. LTDA., Blulllflmm
«-)} RualI5 de Novembro � 4 34, '{->}

São Paulo, 11 (:1ITerid.) -

Cinco, pessoas morreram e 10

ficaram feridas gravemente no

desastre ocorrido 11',a vÍa Au-'
ehie!a, quando o ônibus derra

pou atingindo um, . automovel
cheio, vi1i:imando as pessoaS.

••··.�--.......-"----...-....,.._,._-'--....,.;;.....,.;;......:._'·que ,yia.iavam nele.

-0-0:--

'Gl'ática 43 S. A. Industria
I e C_omercio! que tem o artigo proil

M ,.

111\ cura.
da pelas lIrel;asmais lJa�"�.

. A R � O II Gráfica 43 S.A.lndust eComerCIo.M �.
I

«-» RUA 'QUINZE DE NOVEMBRO, 5 3 :3

.((�-» VENDAS·AVAREJO E ATACADO «--»

_êlns à Vargas
.10 11 (Merid..) - Afirma .9-

" lhà Cari-oca" que' vári'os pro
, c es, inclusive tio' PSD, estão

e,l1 'jando ;ao sr. Getulio :V::Lrgus
a los. no sentido de que venha

o IaiE'. br-€"'e passiveI aO Rio de

.J. eiro, pã.i-,a dirigir, pessoaI
ni te, as desroarces relaciOnadas
co 1:1' sua. posse e a formação. d:J
iu ro govern-o,' Acre:scenta�se

qu o sr. G-etulio Vargas; cederá.
eIr )']rcando imediátaroelite, pas�
san 0, antes, por São Paulo..

AJUDANTE

i
I'
\.
I

I

\,
l'!i'

� ....
:� <
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.�
.

,

,

RECEBEj}-I08:�
.

-
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BICICLETAS ALElVLí.\S
"ELITE-DIPLOwIATH

BICICLETAS SUECAS
t

G:\�PAH. (Do Correspol1-
del{e A.N,P,)
Qu'inta feira, 7 do -corrente,

pelas: yillte horas, mais ou

menos, mn rmuiJlhão d:l firma
Casa. Paulo Wehmuth Ltda.
de�(a praça, guiado pelo ,mo�

Lorista A.Iltonio Bolm, desti

l'/l\'a-se a Blumenall, onde
faria um carregamento de fé
cula' para o pOl!to de. Itajaí.
Nes!'te caminhão, além do mo

torista, viajava um filhinho

di Figueira", o veiculo que ia

'hEm à mão, fez uma breve

dt1'rapagem devido ú arei�1
sdta que margeia a estrada. I'
O mdorista freiou o

•

carro,

I'ri'as, este desceu fortemente

neiado até ú beira do rio

�'ajaí-As�'Ú. Com as rodas

travadas o caminhão submer-
,

�iu com as tres nessaas. O.

motorista conseguiu rJ)l'ir a

florta e com o filhinho agar-

rado a si. veiu a tôna. Sem

;Jerder ,a calma dos primei:
I'OS inst:<ntens Bonh traz ti

traçadas o pequeniho para
terra. Deixa a eriança e na

da para ° outro lado do vei-

culo para socorrer Carl,io';
Segundo diz o motorist:l, Ca-'

B Ail·ef', 11 (l1 P) rijo' estava sedlado como si

Soube-se. em circtl!os 0- -l nnda hOllvesse acontecido.
fic.iais que o preslde_.nte ! Neste momento, yindo da

Pero'u da Argentma, 1 margenl esquerda, ali chegava
não p�derá,l.ír ao Rio de _,:

Rodolfo MuelJer. que auxiliou

Janeiro para assistir. '3. '\l Bolm a colocar o seu auxiliar
poSlse do dr, Getullo I

no fundo de uma hateira. Ca
Vargas,. em virtude de,:J rijo', ,ao ser llO'�;O ali respira
suas r'e.!lponsiiliilidades;· ya e punha certo líquido es�

não lhe permitirém' afas,- 1
pumoso pela hoca, Traúdo a

Imo-se do país DO mo-'
terra foram�lhe ministrado:.

mento, O' 'em'baixador os mais urgentes socorros e

Ul'ge.nt�lO na Ca])ital quando o medico desta cida

�raSllell'a, ,:;1'. Juan. Cfo� ,�. de chcgou, dava ele o u'ltimo
ke, entre\lstou�sc on em

� suspiro__Exposto o caso aos

com o gal. Peron� tra-,

ltando, ambos, da possi-: present:-s. muitos chef!?-r�m _

a

biJidade de enviar-:,e u- ef\l1c1uzuo de que CarlJo, nao

ma delegação de altos,
I falecera por as_:fixia, pois, ao

funciOliarios e oficiais,

'I'
que se sabe. nao -esboçou um

para representar a AI'-' un,ico ge.sto para livar�:�se do

rrentina lia' transmissão \'elcll}o suhmerso. -GarlJO' que
do "overno do BI'asil. era estimado neilUa cidade,

'"
'" de.ixa vim'a e seis filhinhos

"-x.Pjj!>-_
em extrema miseria,

,

�--��----------------------------------�----------------�----�

deste de nome Rogerio.
tres al10s de idllde, e ° aju
'clante de nome !.\Ianoel Ar.fo�
nio Fnmciseo, de COI' parda. e

'vulg"hnenle eonhecido poi'
Manoel Carijá,
Embora com reduzida velo;'1

cidade, ao defron.tar umru

curVa conhecida
.

como "Curv�

juan .Peron
não virá
.ao Brasil

PA R A f E R' O A.S,
-":.,_ >1

E C Z· E. "·M AS,
. � ,

IN FLAMAÇOES,
,

COCEtRAS,
�, ,.

FR'lEIRAS,
ETC; RIO, 11 (Merid.) - Enitre praça, aquela hora apinhada

21,30 e 22 horas de sabado te.- de transeuntes, nill11 verda

Ve Ílllicio, na PraÇa Saen'z Pe- deiro campo de hatalha onde
na, um choque entre militares os nii.liiares doas diversas cor

do Corpo de FuzileiroFi Nu- porações enfrentavam-se a

vais, Marinheiros e soldados

I
mão armaria,

da Policia Militai'.

Cerca. das 21 horlts, che- ,PATRULHAS

,gava aquele local uma patru- Dentro em }lOueo. chegavain
lha da Policia Militar. sob o

comando do Tener,te . Rubens
lamhem li praça. auas ,patrll-

Viana cio 6.0 B.P .1\1.
lhas do Corpo ue Fuzileiros
Ninais e um "choque" da poli
cia do Exercito a ('omando do

((amos,
'.'

"�iio sei aind'l, porque fiz

apena'\ nnw visita ele cortesia
ao (;oYE-l'lladol', sem tempo
fIm·... (li!'icutir qnalqucl' aSSUT!

lo nesse senlído".
"M!is .iá iniciei as COTI'>ld

tas, Desde hoje· marttívê rOIl<

fel·enClt.l;; "l1p'lse !;en! ido, com

varj3s pesEoBs (ie re5pün":�bi.,,
1idade. Estou con<;ultando :1

�odG5 05 p;j_i-tid05 e pretenda
fazer' UH1 secretariado com

demei-,tos, de t.odo,> os parti
dos, prindpal)1ientp dós po

piiI;;1la::;" .

CO:';SI.TLTA "'.0 GO�
VEBNADOR.

O Governadm' do Est;l<lo,
naturalmente, serú consulta-
do sohre ;1 escolha desses eJe
mentos?
,E' muito natural -'-- ;](luziu

r) S�·. Lucas Gareez, acrescen

I ando: UE' ele o ]wesidente
(lo PSP e, eomo tal, ser:í ouvi
rio' a respeito desse as.�unto,
(TllC diz hem de pe11:o eOIll os

iiüeressFs do nosso partido.
'Reafirmo minha intenGiio de

govel'nadol' rom todos: os pau
listas" .

PERECEU UJ\íA JOVEJ\lI COIVI O 'CRANEO VARADO
_- U,M:A BALA. l)E REVOLVER--

POR

Felismina da Silva, n. o /fI,
da 2.a Cia. do (Lo Batalhão
da P.1\f. e :mo, da 2 Cia, do
7.0 Bat�lhão na P.M., os

quais, armados de sa'])l'e, ell

coslados ii parede rIe lima re-

sidenci:), lutavam com varioe,
E CONFUS,{O fuzileiros !lavais,

Quanto á Policia, represen

tada pelo Comissario Ezeqlliel
do 17, o distr�lo pOlicial r pe

los {·al�J·os numeras 2H,:13 e 4:i

áa Radio Patrulha, ficou pra

ticamente i�.olada dos aconte
cimentos pela ililervenção no"

milHares,
MORTA COI\( UM TIflO

NO C'rRANEO
Em consequenC'Ía do tiro-

teio, foram medicados no

Hospital de Pronto Socorro

Anllonio Tm'ares Melo, de :.!;}

anos de idade, solleiI'O, troé'a

dor fie ônihus na Viação He

lampago e re:;ic!ente á 1·IIa

Petrocoehino, IH. com bal:l
l:'H í'eg-iiío' 'glulca, dedal'ando
tel' sido baleado por um sol

dado de Paliei:), Benedito de

Souza Medeiros, marinheiro
numero ;IOO,fí9!Í; elO navio
"flllanabara", com ]:la]>. n:. ('00

xa dil'f'it,l P C<11'hieí:ll1fi Mi

randa, de 21 :,noç, de Idade,

solteira, residente à !'u., An

drade
.

Nf;ve5, '53«, aparj;ameií
to .2(\2, ,que se achava sentada

.
, ..mi' ·um 'banco f' .foi atingida
pai' um' tiro na Ci'ibeça, "indu
a falecer jJDliC(i mai'i tardE',
no H.p,s.

[;,11;1 an,buhncia do Hospi
íaí ih) l\hrinha e"teve no lo�

cal, f,er.-lc possin,l que olih'0�

feridosJ tenham sirlo por ela
recolhido;;

A' int�ryenção .. dos policiais
reunirum_se os navais. e re

sisti�am' 'com violencia' á 01'

delll de abandonar o locaL
Generalizou-se então o'

conflito, tran<sformalido-se a

:wgeÍ-:{i'ü" Yenancio que reti
rou das mãos de uma patrulha
da P ,11., 'tranS\)ol'taud'o-os
para o quartel da Policia do
Exercito. os soldados An!lil>

..
•
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