
F)OREC� ...�1_'·C. rBar ru, do Para"'tNà.o 115 no nu..ndo duid hi:ty{.;·nJ,�.
nnpanerua i, fi - Escrevo-lhe.> em

Ino
género, que os ciUI'ereru. Hill

plena selva, recentemente, des- guern, na superf'ícte do ;;1(,1.""
bravada e, destacada. DeLx.a.moS possuí tantas fazendas, d� :! r'11,

São Paulo, hoje, em t rês avíões, lhões, 1 milhão e 200 mil 1 mi.
com o reí do café e o rei do

bOi'lBlhâO
e 300 mil 'pés, como Lunar

Geremia LUllardelli tem 10 mi, delli. E tampouco não há noz

Ihões de pés de café. c Antonio Estados Untdos. no Cauadú <> D�:

de ]'.10u1'a.Andruc � 60 mil bois,
_
ArgemJna. um

.

par+ícular ':';.iH

- - - ..._ - _.. - - - .._ I t�ta: cab���a: ,de �gad� -

C'> .... 'I E sao dOIS reis srmp-es, 3J:rLT.i__.::J

111(1. 1;; (2�':ri,' iun,J]) 1"'1. nussão du b0\'(;!'lW noi rc .. ameri- gillle democrático rccupcras-u a

!5l'IH-;JcionJtl cnt rev lstu concedídu cano no cuso. Aliã". Isso deve S', su» vitalidn.dc perdida cm 1937.

jllClO
guneral Góis Mont.erro ao re- levar cm conta de nos.:u descuu Nunca me Iludi accrcu tio l/TO'

dator Ma rcc!o- PHn�nLél. 11" "Diá- caçâo política e civica. Qu:.nd!J vavcl sucessor (lO chefe' do E:·

rio da Noít.o", referente ao dls- cu fui com o general Marsh311;_; Lado Novo ,
Anuncleí-o cm 13H

curso do :'1'. B<'l'h'. constn nind J bórdo do cruzai .)1' Nushwí lle ao ';1', Mangabeira, em Nova, lor,

!J .scguíntc: sentia que me entregou durante que. Vi vir :J cundidaturu do rui-

-- "Lernbro-me dn in'ita4;ão a víugem uma porção de denún nlstro da. Guerra d') dH'''Hlurn (:(1

causada =,013 meios oponicíunts- das. anónlrnas ou nüo. dOd bra- mo o ine .... it'n·cI.

tas qua:::dó foi pulJlicatlo () f1')- �ileil'o�. contrn o governo tio no;; J':nl cum ele !.{t1(j ();j !fc!!!(":r:•. '

creta-lei :'\élndunl' o [nz')r :lS elei- ;;0 pab c seus P21·soIUl.;:;ens ln3il'; ta,< pl'ecisa \'Hlll h'. !l'-,poi;, 'ln "é!

cões paro. govern'ldor nn me"mu imporlillllc::<. Creio '1\)'-' alô

nn-llenlC
mwriOcio dlt br i ",--ad ci1'<.

diD i de de:lembl'o. E houv·' da.r (> sl'cuIo o Bl'!Jsil 11{1 do se EtllIaI'tfl) <:;01"\C:<., SClil! fi ""!:'li.
quenl Jl.retendesse ntrair iI intro-. lC'onclúí na. 2<1. JY.,;-a. Letra.}') dato forte Q ',ue t!yc;,',e t1"b rn",,�

_____ r"__ ...__ --.I!'! -..
n :E:xércit�), f! (·�1c {) tinll:I, ti 1!lj�

Começa a se aba'larl�l��}��,t�n��:��:'�;1f�I�r:: :';���.:��:�

..'
,'- ��ll�il�:�:�;írL:�;��l(;�:�l�::�i,r��;.:�

lO regime de P�ron Ifrm;trrJ. A nolieh '1" Dir;tl'ilrJ. (J

{"�Itlill"lanb; :1'1 VJ1" j}�llJt,jl' <1'}

RH) (' o p�rtl(lo (fllll\l!Il;;ta erSUl1

li .'� I' -

":í: pUl1r.·1 1 nu tn narPl flftSH.fi�l· QtJ:"II.:;;f:>.
I" -.' AlwqmVO(',()(oji mOYiHWU OS fl{' 11('::;C\on1,f'llü\nWlltn ,;,

- ','
,

'-

,

,,- :'-:'
._ _.. �- tflllo<" 11', t_'()!DH1l(t"f),j tl� 'ZU;'!lTl!�:dt)

f.,f)}ldrcs, 1:{ (I!;) � NUlll f1u� te-Ol C cnfraquccüJu J. f:,U:J p'J._lçao
seus editoriais dI) hojc IJ "!>f'ln- dl�cún-er "IJ� ,'I1tin'(k do-

cnt 111eno ê:dlo d:15 irlE:olngiH� l.!_l1

1 brituri3s. ()},r..;: inOll-,-f" PIU n�lfl

ellxer;;�r (J ,ht�H..l')r 'p.r: �l '';Il!J 110-

n·, 1'l3:,,_;ariJ." A PU:-!!'U'8 do J·h�-.f;·

rio g-ol]Jp. de ;ri nãc' ..::6 rf'�.-��l!]- fi

::ju-r- eh! nfto ::abia prel'�"'l G-:'H!!�·

gl�_ i yer as pl'ó}'rÍ:JF' re')lidad(�f. �'l'i"�

vcrUh:.LDI en{.'-·:H"ai�rl{..,� P'T;: t�Ji,.5 di

13
d�� ])(....ht- 1.1erl�Q!r;, do ,n.[!_zl;UHt' �

fieuldal:':':. �-5 e!el!lell�04 da ex- dn faseis:rno nu Et.u·opa..

no f11cnl.orÍal que ]hp foi dirigido.
1 renla direlt;l naclonnllsta ln1 rc- Nn.uR 111c1hor par!l unI hO[!l�n!

a'4 classe;::; conseryador:\.s locai;
C€;lTI ganhêlr terreno 1unt')D'F'nt""-' público ill1:eli,6"ente do qu� Un1�1.

no que: estanl0S inforn1u.dos .por in
com a cla��c n1i1i1.ar. tl!-orrot� seguida d� UH1 o.Jtraci-·

termétHo da As�ociação COln�r-
l\;;:siln o dcsassossc.�a (111!� .:1,- r.tlO. l�' no �xiHo daE pO�iÇÕC5 po-

ciDl c Industria.l. yão �e dirigir lHO, 10 (:VIeridlOnall - De,;- 1'0';. Dificuldades de ordem.

ge-,
do P.S.P. estava certo de qu': o �r. �\.dhemar de Barros é

can-I
um cnütiti<llio do 51'. EenJall1in lne'lça o r�gin�e de Peron ni1.o ii lítica" que "e telnpera o ear:1I.�l·

,,� :.,IL1.: <.Iutoridadei'l federal:". tacada. peI'.3onalit;'ude do P.s.D'I· lal. relativos ao lançamento dD seria o seu partido o ultimo., didato. A interrogação que H! Varga". le\'anllo ao irmão uma de tedo para .surpreender os ob- e s� agu';a a yisão'üo {'ond1ltol'

n''lI'r;:mdo n situnqã'b c

SOHCitan-l;paUlista
em conversa, hoje. sua candidatura á presidência, pronunciar-se. Entretanto. os o' im.põe e outro.: mi.Jllter1Í. o :.,1'. c.uta uor ele iJ_ssin!lda. mas na 3crvadore,,,. pOIS 5 justanH:nte rle homen!'l. El!; pt'l'ga o" erre"

<10 provifléncíJs. Hoie mesmo <..c- �om ;J no;,;sJ. reportagem,

Ch3.-'
,r::t RepÚblica, Acredita 'O referi- conteeimentos levaram os de- Adhenwl' dc B-:-rros a sua can- realida:de eE'Cl'ita, pelo ,,1'. Pas- I quando

as cois[l" C01!1c';:un a cor- I pon;enhl1't' perpetraào�. l'e..... i;'a n::,

...er�o tra��r dis..;!'. remet!endo móva :J at.enção pa<'a <IS diE- do proeer que, designado o dia

I
mais partidos a adiarem iU'_ rCd dídatul'a7" �, qu.u.lini. dep�is de um,: l'On�a Irc.r .ntal q�e Fi'

'

j1ódc
.. <HlU!l�ta;· i méto�o: d� a.�ã�.,qu;:, _o,l:or:?ru::l1�'.

n'JYOS n1l'moriai.� pelo 1.;,légrafo. culdadcs políticas €l'rt qW} está 20 de janeiro j)al'3.;;.$ 'realização pectív IS conven�in", de ta t 111',-' A' l1Ulgem das llê'gociaf;ões d-
conversa realizada na re:lIdenCl;J uevldameucc 03 malefHlw;;

fte":Ol-t
110 pus�ado_ cDll.ge {� é)OLtos de

APLICAÇÃO DE SELO DE envelvido O sr. Adhell"mr de BaT- ,de sua conv('nção. ° ,presidente nelra que' � do s�'. A_c hemar d:' ! hcrias entre traLnlhista e p�s- de um rleputac10 udenista entre I'cntc,; de uma t-it;:Hhll'd de 1l1� �ú- dnutrin:! <'111 QUP "C ap(.·í�,l·? aU'

I
Barros .;�,.a 3 prImeira a reall "edista"'. não é segredo no" meios (Conc!úi na 2a. pga. Letru Gl g-icn. (Conclio lll'!. 2.0. jlág, Letrll "D")

zar-se. [l9litícos (jue ;,e proces::;am con·

l'Sera' ap�u�ra"""""""'do�"o�p-ed-I"'d-----o-de---";""I
..

---'-nl-e'.r�ve--':-'-nç�a-_'o ·:;:7tpd;;��::F,:I'��O�:, �:;:t�\;:,: :�:;:�:'��\�:.:i'Manifesta·sesobre as declafarões
candidatura até o dia 3 de:J. brJgad,ell'o Edua.rdo GOJ1le;;. o"

- - . - '" , ..."

, ii DO Ir'l-buoal, de Jusll-ça de 'MatoGrosso ��1:: ���aad�::inC:;�;���liza(J ����\l':'O d:���OChd:��d��i1�ta�,�n�;, �I� DX�!!!!f -',!I!ta -'or- 0-' sr'. A _

f)DJ,"xot-o0:;5il, Tudo indica. acrescenta G corrida. para São Borja, "cm ai �� �
OL a _' _ �

� r�_
dcputa'do pesscdLta, que nenhu- do mesmo' autcciptll'-,;e nch <lO

ma (:eClsao será tomada peloi' Val'ticipando a UDN B proc1ll':>n- EXISTIRIAM NO ITAMARA'l't PROVAS DA lNTERF ER1�NCIA DOS eS'l'ADO;'3

grandes partidas até essa data PSD. Assim ó que, conhee;dn '1 O 'DRASIL
"As convenções não se re3.1í· missão do sr. AmCl.r'll Péixot.o e

UNIDOS NOS ASSlJNTOS 1l';TERNOS C J.:.j
.

7.ru·úo a,ntes de abril - disse· antes que eS,õe embarcDss!:! p3rn RIO.13 (MERIDl - Os ,,1'5. JYOltorc.Ol
1) confen:nciar ésta tm'- gas não podem ser eon"il'l�r;J.dac

nos ele, acrc::;centando: Só o Rio Grande. foi despadwd3 Cil·ilo Junior c Amam] Peixoto de no gubinetc d:J. pre�idencltl
i ofensivas às forças arm'ld'J�. por,

enião «c saberá quais 0;3 candi- ri'! CÜnl'JJ'<l. cuht ante-�3.b esta- que o sr, Getúlio Va.lI;[!�. qUO!l'jro

��!�;n:�: s:s:C���:�ã;lSseSU:: POE'TENDE-RESPONDE-R- -AO--GAL �:: d:;��ut: s�� ������rr��8C�;1�1�� ��O�ef:���_�:e�f�l�:�:;::�,��n���:�,
clarceerá deflniti ..... ,lJuente. Ne,;- f\

.

.

f.
-

-' Café Filho. Jur;:mLir Pil c�. I' c' lógica. ambient.e fayoráni e for'

��itn__ -m���:�de �5::;:'�ç�d���= GOJS O SR. FLORES DA CUNHA ���U�ll�!)uza e o senador Ivo tal:::::::: ::::�;�;ã;�f:'.ed'
�·ão. E não creio que o govcl'na-

O S1". Flon15 li" Cm�h", inter--

dOI' AdhülMr "(J Eanos t""n"- .--' Jentam dissuadi-lo váriosWamigos �:oog�.,�nOell�all'eGsPO.el.�t';1doanl5t�l'l�(�lU."I..�,;J�((.I'nP,�
-_o .---'

ponha o 'lu'� eh',mo de [I l'limi· .6 u ,,-
�,,-- � , ��

halol'1:_, de aUI'i1".
*** t'ni;. llO 5entillo de ni'io scr ÍciLu

1<1<-.
as qua.is eleuwntos utleni'3tat; •

&"
.

"
. .- :�

lUO·lil (iit,rítl.l - Con:,tl! '1m ii ora';iio. ü.stabeleceram contac,o eDlll o ,,"�o
' •.•.:. 71'>.�\\f,\\..

Comentoll ain<)['. ') prol'ee jI:!U- t) licjlutodú Flores ll::1 Cunh'l \'�l') IUO, 13 tMerid.) - O �;r. 1"10- SprlliI1e Bra.t1cn pa.ra o gólpt da
. 0";( "1';.,\

lida que os m!'iUd j)olitkos c '! se preparando pUni pronunciar res da. Cunha comp:treceu à C�- derrubada da ditadura. respon- \. �� i
�

�:;:n::�n�o�ocl�,�ule���' d�c c�.�� ��:ol::n!�n::�;��on�:t����(�:��� ��::�?o' ��,�)C;�l����'��:���'�� o

���� ���n:��� :� !:1:�:�:a !;;�:�f:i�:I, '�"F)"'�.:, ��f?JJjt\'��< �

dld.,1.ul'll do sr, Adhc��lal' d') ria do Congr�dso. Ness-t opor·tu· meit'fL SCSSflO '.>rdinál'ia responder ocupará. a tribun:J para :t l'('�- '. ' ',}1\ " "\,
de'sistcncia. Naquele prócci;so Barros. I

nidade o' re·prescnl.anle gaúcho na general Góis Monteiro vá- pósta. não só a esse como ou!r'i:, .:.' 'Z�\ ''',�
sCl'â. porém," examinada

amPla-,
"Não há filie 1,ergunín.r - é l'evlverÍu suas discordâncias com rio:; as"untos políticos. Afirmn.- pontos .0 :;;t', Flores da Cunh"

'.
'

.' -�. \ �

mente toda. a situação anomaJa nLndÍl!:ato o govcrnad'or dQ !3iío o general Góis 1\1onteh·o. l;az:J(, -se clue amig'od clt> ambos o» ]>0- te'\"'} cst" exprc5são:
_ :_.:::�:,�.._,L�\"�\

do 'rI'Í1Junu! ,lc .Jtlstiçn ele ]\'fato Paulo'>, Essa pel'C1mta não temi pOI'que ,�e \'el'ifíea unI movimcn- líticos estão in!.crccdonfl0 nfim . '.
.

_ ._ � \
-'

-- "ES}Oll corn n galIHt:J.!�1 ��n .,

Grosso, cabimento. Todo3 sabemo/.' CjlW to entre {}s 1.l1uigoll comuns (o;.. ele evitai' o ehr)que. �dlilh;HI" ('om �'arg!J. turt ... '; ;;1'0"

(Meridional) _

J.Ja�, l'rú;dnH\S cleições de
fJutul;ro �'_J'_l'crno votn r cec..

("1 dt· oito milhões ocíscen
('Jti mil eleitores, n"verão
ser eleitos trp,"\"'lltos � oito

rtcputado.s fcd�rais c �íto
centos c

-

setenta c um es

t:Hluais. São Paulo é o es

tado de rnatói- quociente
<reverão ser eleltos tarnbém
eleitoral N a. s eleições
rclue na 2. a letra I) I N.1901

a

e Indústria
Blumenau

!S;;ó'lIIdirigido ás"nUl�lit�';'j "Muitos brasileills solicitaram a intromiss'-o
iautori dachu do país=dE" d' U -d'

.

, liII •

t d
'

������ç::r;!� SOBRE A APLICAÇXO 1��n���'3";';! os s a os nl osnosnegoclos ln ernos o pais
)}(O)(O}{o> EDUCA\;,,1:0 E SAúD)� (O)(O)(OHO) Novos d,etalhes da entrevista do geneàfíl I Gois

- ..J�_ECENTEMEN'I'EJ as :Cl�sses conservadores locais �_4
dirigiram um memorial ao Delegado da Fazenda Federal

. em Santa Catarina, expondo o problema da falta de sêlos
para recibos na La Colottúi.a desta cidade e "apelando no

sentido de que fôsse sanada a irregularidade. De acôrdo
com a exposição feita. que foi reproduzida neste jornal,
a aludida Coletorja, normalmente, recebia uma quantia
ruais ou menos de 60 mil cruzeiros mensais, quando o C011-

smno atinge a casa dos duzentos mil. "

]';Dlhón' fi red')1l1�lf;iirl f!)h�C (l:J�
!n�.Jis JustLU:;, até ín.;o:.l1'a não ,fr;l

J:ldu Uln único piJ�ki(). hnll a quan
to t-'e sabe. COln [I ql"·... t ivü de .q::!

:'óuluciunm' o prohlema.
� �nllini.e. () dc!-d..iniJ Lil1'io (D 'l11e

nwrial. dele nao tomou conheci,

nwnto, d'csde que "ilcnciou cem

plPtanlcnte sobre o a:"sunto.
AGRAVA-SE A SITUACÃO
El1!ju::ll1to isso a situar_;ãõ, quP

Cl';J h;J>;tnnw penósa n_C>iSC terrc·

fi, Filho disse :

- "As conversações não pas
f"111 de manó])ras de retardamen
to. Quando o sr. NCl'Cll n,-tnw'l

sflill, houve convocaçã.o para gol
p<)ú-lo. O mesmo 1.leontcceu com

(l sr, Amara I Peixo!o: já lhe cm

'o seguin1e comunicDdo, com ins- l'étnt o gólpe no Estado do Rio.

truçães sõ�rc a ap_licação t ::.i5�10S I N;�"ec (:'Í .

minha }mpres.5�o. de

de educaçao e saude a p:lrlu' do q�- o "o\;erno n,w pensa 501u

c1in 1.0 ,lo corrent:;: .

ClOllm' o problema d3 51lc<!s�ãr).

"Confól'lne é ,i;) conhechhento
Vive a a.limentar chóques das

público, o sê]o taxa. 'de cducaçào
ul:,s partidlíl·i(ls, cria uma «ilu l

o daúde foi aumentado, a p3rlir ç50 muito difícil p�ra Ri me;;mo:

de 1.0 de janeiro de CI'- 0,80 pura.
Um dia a nação se eonv�ncerá

Cr$ 1,00. 'do que o,governo não quer eleÍ-

Como até 0 pr�sente não cxis- çõcs. O p1';)h]cma da "UCJf5s8.0 <m

Le o 5êlo adequado para o cum- eontrará f'o!uqão antei' da descll

primento daquele dispositivo Ir- comp:ltibiJizaçã.o de abriL Até lá

DO, vem de �c agrayar, agórH.
lei :nlluentando

o g-oyerno continuará manobran

do n:) �entV.) de retnnbr n solu-
chestcr, Guardiau" órgão
afirma. que o prc.,idcntc

Zf! n.lD�:C'�. !!llll"t(l Cl!!1_.ór":
:5i! ('llf.::untre firíne I H) p,:;óle-r.

f·l�t.'gi::t1 rqnlll) . f.!

que s-a comprassem em néssa C01H

panhír-. t_I.lspostos n !:U!1.f]ar (!"Jo

nosco uma cida[lü de 20(l mil 1H'

bítantes, nu barranca du Pa.r.s

ná. ns foz do peqUil'i, im,pira']u:::
em mo....eis puramente cívicos �:

de imperialismo nacional,
Perdoem se, no meio de l�' nta.

ríquezn. produtiva. eu trat«. nc;

ta. coluna, de tanta míscrtu V,

titícu.
Em lf.':;T. .Ma;,;f;olini díaia U7

uma 1l1311Cil'a enfática, perunte a

Câmara, dos Deputados do n�i

no: .Meu sucessor não nasceu

ainda". Era nesta crença '1u�'
3.indu em ·15 vívía o sr. Gctuíío

Vargas. E. entretanto. o seu su

cessor já nascera: acontece isto

rios campos de batalha, onde 1"'

lejavam os soldados brasllelros.

contra o eixo. Na Italin. 110SS0 rc-

uu':

viu o o:5L GetúlJlJ \IDr�2"': n.1� ll)

Viajou para�quele Estado o
I

procurader da República
l�ao, J3 (JYIerkiomd i -- o sr. '-'ndf'l'er;o dü r:;cu pedidu e o re- du de sq,'1lrança, O prct.idenlc

l'linÍü '1'ravassoti, proclIl'ado,.lli:ltul', minist.ro Luiz Gallotti, (LaudO de Camul':;o recebeu llill

,:''1'31 tIa, l�{\llüb1ica. viajon c:ín Imam')lI oUi'ir C) pl'ocuradorD PIi- da dua!! rcpre"eula"õcs: !lma do

,�\'.iã() mllitar, ,j){ll"<.l Cuiabá, onde

I
':lio Travasso.s. que pos"iv��mcn-I desembarga{:lr Antonio Arruua

101 apurar 0$ fato.; que lTlOlIva- te conCordaI'a porque, eVIQ.:=nte- e Dutra do colega dCtlt", M'lrio

l'am o pcdid'O de intervenção fc- mente, o Supremo Tribunal Fc- Correia. C;lua um llcl"5e::; }Ui:r.':!5
.

der::tl � incompetente 'para eo-
procura demonstrar' li Icgitími-

nheoer originariamente do pcdi- dade de sua investidura. Esses
-:-.---- ---'-------- papeis foram eucaminhados ao

mini_;tro L':Iítl GaJlüt1.i qUI! 'à
guarda ü pa,recer <Jo procurador
geral t"J, U(!públicU; para .iulgar

nÓVlllnente
]1-'jrFL) �!.. r.:unferC1!'Í'lQ (,��·Jtl tI ':

AllH�ral FCIJ,,-I)10, o ��I. Cir1líJ .Tu

UI01'. ahonk.tur:; pch ÍlnVrf':l'.·;'. l.,

(f11'h,tfJu<:!.' de f:d:1]' :,r�"r(' !I'. d ..

c1al';H_;órs 4]0 UI', GC+llliú

nlp.rufJ.do não !1uyt:'J" lififJ �dl1�1:, ;,

�lttr(lvista eu]hida lJ'_'!'
\�;-�.!il1rn·. �ol·!'c '0;-; C11fJ"l1!,lullf'nf_fl

"I::=J :..;upe::i:�H.(1 dH.. �...n qll'� i lldll r;1

!P!nlEl l�eI!l. "Co!!1 inúo tJI illlÍ._ f ri ".

a(·el1:tuuu. _/)._diantp. l'P�! 'IJHd�1}(10

;'1 várias intf!rp€llpc:ôe:-::
"'�{:o]h!t dorJ caudidnrn::;,

111]('- os n'}T1H::G uinda llr\�. f .\';i,

�lU POg-it.("tf;{iO.

C,fjnb�lho' de Seguranç.n si

nH'UIUl"Of:J ({I!BSC or·L�Tl.nif;nlO :--e rr>

l.!u.:..;urf"'ll\ a ,('>).pt:tl,�tll· �i. ChlD!"l lia

r:ionn.li::;ta das Naçüor:;- Unidas

Acrc::;ecnVJu ..(t1(' hoicoléJrá <rJ Co

,<elho de S<)gul'all!;a uté qUJ a

:"�hjnH c-ollluni:-tl n. sn iH r?efJnheel·

da como nJolIll,!'fJ desse Ol'ganib'

Revelou Getulio o seupropósilo de acompanhar o
I

,general Perou em soa aventura na América do Sul
'" Opina o sre Flores da CUIJI18

prUl1eute para. ela�..t· �

fJ :-.1". Custa l';.nlu opb:Hlll:
--- "1"iljtHli ha."tanie ':Ufl'tT'

!'ndido {'UnI n:4 dce!'1r<I';IJ('S ,I"

,:r. r;elúli" Van;a;,. O aS'111110

é "OIJrelllatH�ira ileJk:l<lo €c não

p(.,.:,,so deix8r de llH.utifebtar mi ..

nh.] f'�tr;:11�hc7";J� �:!.bcn:lo (-:f.'ll.lO

Fel '11lf' no.��a �'f'll�í'Hn!') (1'131

"eus (lefül1so"(,!:l naturais. que

jnffiais tolcL"<.II·i:U1J qualquer in

tervenção indébita".
° "r. JUl'andir Pire:" limitou,

se a dize!':

"Não acrec;ito em ab::loluto

que o sr. Getúlio Vax'gas hou

vésse feito é�t::I,s declarações".

o

1a,..;, flue .Jno -eUl nltUlerU apre

.. i{lvel.
O ';1'. So;,..ê Cand.ído Fel'nz,

qUI: está ympenhado em übter

o <'1'010 elo I5r. Getúlio VaJ'J;<'';

para. () Briga.dcíro. falou:
"Es;;!l.S decla.rações for1i!ll

profundamente' infcli!rlDs e niio

corr4�5p0l1dem iI. vcr(.[\atlc. da.

história.. Pelo que sei ninf,'1ll!lI1
na UDN procurou jamai:, (J

. n.poio do sr. l?er1:e na campa

nha de HH5",
O l:epublicano de Sergipe, sr"

.c\l11;l.ndo Fontes ,declarou:
"Não sei en1.. -absoluto que se o

departamento de Estado norte-

anH�ri�J.nu hnlhrJ. i h!G qunlquf'I'
jntcrfel·�·ncia. na, dt nu.graçát.. do

rio!tt}C d�� 29 de -uutuhI'o� PO(' ,-
,

ria. qlwutlo muito, ter !·C )'I'go '18ijado c'om iI l'cdeIllO('I'H 1 izw;:t'l
do Brasil",

l�uant:Q u.,os cventu:!Í;: efeitos

,d,!!) 'lechtraçôcr; uo "1'. C,'túJi"

V::lr-f�a.s, acha:
-- ·"Essas dec]:Jl'al�õe::; }Jude

l'ão ter consequências poliU
ca2, porque as forças legitima
mente democráticas, que retor

l1a.l'am à cena. politica em 1945,
não se sentirão bem em nego
ciar Ulll acôrc10 com quem haja.
manifestado eoneejto tão dle-

E;::..tLtUI05 na fa;[' 111[) f 01U(;Õ"_�:3.
ba:;:t!'J.!ll pu!nvrü,ju.
Quandu üe seu

-

-

]Jl'ezador1 assinantes e lcitOlC5

alto \,\ril1� e Eleutério Vargall

pO!' esta. :Empr(j[ill, para' o
e angariação de aS5Ínaíura-s, ,<cnuo

jlat'a 1950:

';A entrcvjtita deixa perceber
cl�l'nmcnte a int,:nsíio de JllW'

charem juulos na América do

Sul o ditador POl'ón e o eh-ii

ta··.)r bra.sileiro,

A repUlsa à e,�sas ins1diõ:;,Hl
declarações do sr. Getúlio Var

gas não ·se fará esperar, Por

'Üutro la(Í'O. e cliéfe do tl'f).

balhisn1<O; com o ataque feito à

pOlítica amel'icana, busca .atrair
para sí os votOg dos cOfiunis-

teul CDll1 v prüGhlCldlJ J )ub�;.� C;r[1

'rol r("tJ.H.di&. flis5e que de fJUa. 1'1.·
h;f;trn Cf"Jnl (J prc.bidc1Lt � n3f�;d r�f)

dCl"ía dizer. ::iÕ!11ente Q �r. r�11t'icf'

Gaspar Du1 rn., pnr!erill l'(!yclm' 0'"

assuntos tratados. I

II
POl' ;;e11 turno. I) ::!['. Amara.l

IPeixoto, abordado sobre {} Cil::;O

dos Sl·S. B1'aden e Bel'le, disse que

as declaraçoes do "r, Getúli;:,'Va!'"

Cr$ 100,00
Cr$ 60,00

GERENCIA
-

=

.

,

não se prem::u:l)e�

1._\!§e I

GYSOF411
o ant!s§Ét:!co te

desodorh:ants de

couflanço1.,

,.

I
LICOR DE C,\CAU I

X,_'I\. "TER S. A. i
J.V h
_/.

L�Oi1..ATÔRJC
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da nove

as cole-

-.,partições insuficientemente su

pridas, de modo que, até 30 de

'unho de 1950. já tenham sido
\ad.as a corrstrmo tôdas as estam-

o antigo candidato ao governo
do Rio Grande e 'O sr. Prado

Kelly.
Conforme era desejo do sr.

Benjamin. o

_2 UM"

sob o peno do ti'rJlol'oSO G01'pe recebido com o fale

de

policarpiB Co;:reia
'ocorrido no dia 10 (lu flucllt'1 �ua família VElIll, por é!"te

meí� agradecer pEluhoJ'ad3.mcnte aos viúpho!J, médicos c ir

Hlã�' do Hospital Santa Izahel, pC'lus cuidados di"'pensad02
;:tu inesquecivel extinto durante sua en[ermid':J.de, bem ':OW'(J

a,' todos os que a confortaraa:n 110 doloroso tran�l\ lIpl'CSell

tanrlo seu;; sentimentos, cnvia11l1o c'orôa,,; c f1orc:�,' a,,_;llll t:(:F

l'1'Ó llcuIDJKlnhando t> féreÍl'{J até o Campo ·:-S'L.nl',l:""
COl1Vir.:!iI, tamh{;n1, ás JJCtiSOi\;:; tuuig"'.;5 c p:1..!·eT�tt!5 llrtra

assistirem a Mis8:1 de 7.0 Di", (j1W fará eclebrar na Igrejt,

M�triz locu� segunda-feira próxima, ás 'tUlO d:L ,manhã,

sempre isso
para ser ouvida,

mQS nã:o tão alto que chegue .a
incomodar, 'tnir-se em frases'�orretas e e11')-

_

c) C�m o local da

obSeL'va-1 gantes, é Jiecess:lrlo um
çao: Nao se fala n'l mesmo teal!, da gramatica,
embora a conversação seja a

-,-,- �

mesma, numa igreja, numa VlSl

ta ou numa exposição__ de auto
moveis. O tom de yoz deve es

tar de acordo com a hora, o

ambiente e O· barulho circunvi

�I'ho,
di Com o motivo -da conver

declaraçãO' t[.� a
.

mor, lima confidencia, pede um

tom murmurado, quase adivi
nhado, enquanto uma discussã'O
sobre o trabalho deve ser clara

1lI1I JII!1II..BIíi�IBl----

Agradecimento
e Convite para Missa

videncia e abenegaçã:o, que bn
ta importancia têm no' que res-'
peita a ordem

'

maiores vantagens tr;spõe então
para n-tant<. a paz domestica e

conservar o amor de seu mari
do, porque através da cOl'jJorea
fôrma humana, ela vê um espi
rito essencialmente identico ao

Germano Martjns. Viúva Ana �'feifer, José Pfeifer. espôsa
e filho, Augusto Pfei'fer (ausente), espôsa e filho, Osaldo Pfei·
feto (ausente) € espôsa, Sa.lvador Atila. Cunha, espôsa e f'lha.
Victor Hugo Baumgarten, e:;pôsa e filhos, -Alfredo Pfeifer, es

pôsa e filha, Pmlo P:-ufe�' (ausente), espôsa e filhos e Alice
Pfeifel', -, :lÍnda pz:ofundament" �halados ('om o falecimento
de sua querida e saudosa espôsa, filha, irmã, c:mhada e tio].

TEREZA PFEIFER ltIARTINS

....em por este meio agra'tlecer a todas as pessôas c parentes
que QS confortaram no ,Ioloroso tr'lnSE'. bem como remeteram'
flôres e corôas e a acompanharam at.é a sua. última morada.

São convidados os JJarentes e amigos pura a missa de 7, o
dia, que em intenção da alma da. falecida. será celebrada na.
Tgl'3ja Matriz, desta cidade.. no di:J. 14 do corrente, ás 7 horas
da manhã,

A to ,.r os, desde já, externamos o nósso sincéro
menta,

BLUMENAU, 10 de janeiro de 1950.-

i _ agradcci-,i

Blumenau, 14�1�1950

D
ontem, no embate cívico, para

I
até a setírna reststlrá, cauteloso

acabar.um e;:;pír:to remoçado pe- e astuto. Ir �rceJa de todcs os
Ia experiencia dr s ratos que .la módos para, que nenhum pareci
acont.ecerum e pela lUlidJtao;d.c 10 lhe arrunque a dsclsãr. que
das cubas que veern ,

. lJ!'sfel'e COHGCryar. nu fundo da.
N-áo se pOtt.ô C"J!lc3t8.I' que,! cabeça. ate o dcrra 'Ú10 ínstan

desde u sua tentat.lva de ;::ulc!!.t·u ! te. :r';ãu empenhar a palavra S�
polittco €ln 1!H7, nos ll1UPOS a3 � não a últtma hora, tal uma das
.sau Paulo, o �L', Getúlio Y:,rg,,8 ! regras constantes do seu cálculo
tem errado pouco, ou muito me- 1 político c pessoal.
nos do que o que vinha faz'�l1do Vun in o que já. aconteceu a
nos anos que antecederam à su I dt.h. cundíüato., que foram a.

queda, como nos outros que se Santo!'>, R�}s. Voltru-am COUl as
the seguírnrri. Conduz-se com n mãos vazins. Não se compromc
antiga consíüeração, como urnu teu C0111 nenhum c f:C pl;;u' ru dí:
�riatura que, tendo rccouquístn- se 'que íü cum Petll'o, Sancho ou
do o equilíbrio pen'Uo, prcur P ',.1adinho. equlvocou-so ou mCI1-
'! iodo transe guardar. o prest.i
��o� que era a 113se da larga su

pcrficie de autoridade que co n

quietara na opinião púbüca,
Qual um dos segr-edos da for

'�3 com que jogou, em todos O·

momentos, o sr. Getulio Varg:l.s?
O de não se comprnmeter .. senãc
10 momento decisivo dos acon

tecimentos. quaruto não podzrf
mats chorar a última carta dr
seu jogo, Atueanado, cercado
perseguido pelos que lhe dispu
tam a colaboração, ele nega o

íu
, Seu jogo c sempr-e o nleSU'10:

-nnvcraa.r, OlI"Í!' a todos. dar mi
'e c não prometer. Porque. maia
elo que votos, seu capital é ente:
.Iesptstar menos o gênero huma
no.

. DEsta vez" porém. (I 151', Gctu
io Vargas está chegando a hora
do cornpromtaso, e eu creio que
ei-rarta se sustentasss que elo e

eandtdato. Acredito-o, pela atítu
:le que tomou o ultimo dos ho
mens que esteja pensando em

candidatar-se, e se me per'gurrta
rem por que, eu lhes responde
reí : porque não acredita no

Partído Trabalhista, Não há rei-
10 babélico de confusão maíór
;).0 Brasil que o trabalhiamo, Suas
hóstes se poderiam chamar an

.es hordas, nas quais cscasseia
todo o sentimento t('e disciplina.
Estou convencido de que, se

o sr, Getúlio Vargas vive aras
tado, no voluntário ostracismo a

que se relegou. 90,* da rcsponsa
bílidade dessa estranha posiçãu
lo chefe cabe aos t.rubalb.iutas ,

Começa que lhe enxovalham a

ntoridade de chefe' do partido,
tcsobcdecendo-o a todo momento.
Havei-á situação maí s constr.m

godora para quem exerceu um

posto de comando untpcssoal
tDntos anos de que d!rj:b�r_ na

)posi�ão, um partido que é um

vcd iondo balaio de caranguejos,
dentro do qun l nínguem se en

tende, porque to(Ios,_;e arvoram
10 di re it o ,I:l dar ordens e ser

'!lefes, Só um temperamento li-I
flcx ihilfdado c da paciencia de
Iub do sr. Salgado F'ítho lograria
viver com este corpo, que não
-ívc em perpetuo [':.;ta'Jo fluido,

� '}11€ é Çl Part.ido 'I'rabalhlst.a .

Compreendo c explico o dra-
113: íntimo du :';1'. Getulio Vargas,
IU� [,:)1 um dít.a {�1' e hoje se yê
.ondenado a pa rt ilha.r as suas

. .-edpol1sabilid2.d<:s de po lit.lco com
mia organização part.ldártn dcs
�it uic1n de tlUalqucl' itl6ia de dis
ciplina e de obcl{l'encia, Mil ve

U·". )i<I.l·a quem ,:onhece o sr.
Getulio Vargaõ. jJreferc de tra
tar cnnl ft PSr:, qUE: C-!)!!I todos
0;;- f:WU'j gatos. qu'S br arranharn
pcis que o PSD. apr!:'sentJ. tuna.

·::strutul'a ln.fli,3 COEsa que o S'2U

anta;;Ollista trabalhista.
Como podería o ex-ditador p"n

Slll' 1'111 se candidlltnr, tendo co

mo tr,LVI> mestra de sua candí
'lntura ��ma eng-renag�m ineon
'jjstclItc df'stas? Natureza que
fl-doru as solu<;ões negociatla<;. vão
ver conlO ele acahará trat�nl(D
--:0111 aquela fOrça parlidaria. c,

':lHe não traduzindo as suas as

pirações de tralnlho com RI> mas·

sas contudo opera. agora, conl

'lm sentido mais grave do dever
� do eompromÍ3so.

G
seu irmão, que estava de acor
do com o que lhe relatara e. que
quanto á proposta que iria rece

ber, daria á mesma uma respos
ta á altura antes que o ano f'l1
,I ssc. A resposta do S1'_ GetuIc

Vargas ao PSD teria sido a su:

conhecida mcnsugcm
Novo, onde reíte ra as suas crttí
ca s a o governo do prcsídent
Dutra.
Cc lhernns a nol.ic in acima cn

fontes ligadas ii corrente lJrig"
d",irista e a regtstramos com a'

naturais reservas. Essas nl('SIl1·1.

fontes acrcsccnt.aram quo, até a

gora, o unieo compromisso P' si
tívo que havia em a candidatura

I do t-r, Eduardo Gome", era a d-
81' .Nercu Ramos.

trmt» c seis :Jên:..td91T5. o

presidente c (I v.cc prcsi
tl"Jltf! da TI, pública, Nf"" :ati
Eleiç6e�l� scrãu gaslos qua
se quinze mi!1fut·s de cru

zclrua.

BANCO, SUL DO
Fundado em 1921, Ala
m0da Rio Branco, 3.

BRASIL S/A.

F
corrigir desses vícios naturaitlH•
Perguntou o l'npúrlf'l', !'ill l!

mente, se ele tinh:.t conhecinH'Il
to de ouh'a tentaUv 1 d? intl'oml:_;-
s"o· ianque, tes]Jonc1Jndo:

"G:�uc ccnhc�a não
� Dlzian1 is

so por ocasião da visita l! J !:T.
S(etinius ao Brasil, que, reg e,

sando da conferencia em Yalta.
e"�<.lve em Petrópolis eODl o pre
sÍ,'ente Va:.�g-".s. Eu estava lá con1

') ',eneral Dutra, indaguei do pre
sidente a respeito, S, Excia., me
cO.1testou [ol·malment�.

X-X-X-X-x-X- X - X - X -x-x-:t
-_ :=::: :;;�

Dr. 6ebhardt Hrcnrada
Das Faculdades de Viena, Austria e Rio de Janeiro}CIRURGIA, OPERAÇÃO DO BACIO, ESTOMAGO,VIAS BILIARES, UTERO, etc. -

-

Neurocirurgia.
-- Moléstias de senhoras alta Cirurgia -_

Consultas no Hospital: das 9 às 11 e das 15 às 17 hs.
-- Blumcnau: -Hospital Sl\NTA CATARINA-

�������������������(,
x-x-x- x - x - x -X-X-X-x-x-x

E,mprJSá Lima & Moreira'
LINHA DE ONIBUS DIARIA A' PRAIA DE

--- CAMBORIÚ ,,�

Partida da Agência Blá-Blú às 7 horas da manhã">fIlta da Praia às 13 horas.
Aos domingos e feriados, da PRAIA, as partid8.s serão

da tarde
CJ�$ 30,00 IDA e VOLTA ...._ TELEFONE N. 1266

)

A esposa e familia de

W.I L H E [M WE·EG:E
-Falecido no dia 5 do corrente, vem por "este meio

agradecer a todas as pcs!.loas que a confortaram
110 doloroso transe, cnviandq flôrcs e corôas e a

'cOl:npallhando o C:djlllO até: sua derradeira mora-
da',

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



'.

aremos para
prevac

Os pa.rtldos a.tordeados atinam
,.,

nao
Rio, {Alerilliouall - ('OUl !milluo'·, cntuElatla p ..las 0- I t1"s que a.qui SI" encontram que

.a chegada do sr'. Cirllo ,JUniO}'! bl'l',', qlle
se processmn para li, Ilá \'ão cl.'lhêl· as últinlas no'tí

<1<.' São Paéllo, e ..orn a n..tícil. refrigel'uc:ão dI} Palac10 Tira_, dai;". Enquanto isso, de Belo
III' qUe o l-;r. GetnJio 'l,'aq;·a.,' a- dentes, vem ;:(,,�'ido ie,ttl:!) tias' HoriZO!lt{'·.no., chega, noticia de

('ei,tara, em lwin"rplO, a pro_ mais impf:rtanfi·<; conYf'rsa!:õ�'..;. que Os udenistas fIe �1inas s'·e

�)o"ta 111' aliança ft'iia, pelo P. 1�' o sr, Amarar Peixoto qUe "e propõem 11 apres{On,tar nO\'11

:-;. n. 1 fOl:mn reavívado-, 011_ �ntrevista ('OH1 () }}J'('E'ident" (ta fcrmula mtnelrn e maís que o

1.('1U o); tnovímentns do" IH'occ- (ãln:H<l c �t)m"o lider ACIII'l'io sr Pedro Aleixo v[ajou com

I'C':, político'.,:\ Càmal'a dos Dt"., 1'orres. São I)S poucos doput u; destino à 'Petrópolis, para con ,

f

@

nr-iquecer-orn
lsos de reservista

quadrilha
cllefe dos

r-' -

r

use

os

ses políticos' regtonats, para
n1"lnL'neiar na sucessão pt'C'Si._
dencild.

I' sr .

Paulo CREPUSCULO

-4
Descoberta e presa

Reserva,
a

o
por autoridades militares e ' civis
falsarios - Milhares. de trabalhadores'

:3. Paulo. ,(Meridional) ._, centro das atividades da qua_ --- Um dia tinlla que acon�

I-reira
de Can'alho, rcsidente à

Em dezembro último. chegou I eh'ilha de falsãrios. "

I
tecer. rua Padre João n, 60. na Pc'.

:10 conhecimentu do Com�lncl0

\
O sensacional flagrante Sobre sua mesa de draba•.nha.

11;1, Segunda Região 1>iilit,ll' de 'Elam. 16 110raS quando OS lho,> t'mpilhava-se mais de uma Alegou, ainda. que um' aspi_'

<jHe uma qUlldl'ilha de falsã. componentes da caravana cn. I ccntell'l. de certificw:los de rc. rantc a oficial do

rjns l'sbl.va falsificando e VeH_ traram em uma sala, de um servis ta . Nos conectores e cujo nome sabia

dcndo t'cl'üficados de rese1'vis_ prédio, da rUa Santa Isabel. em quintal da moradia que lhe com cscritório à rua Marechal

h.' lmVf:lldo já grande nún1l'l'o Baquirivu .. Ali fOl'a,n encon� ,serviH de escri�Ól"ío. 1llgumas Florian/), 48, era quem forne.

de peS�oas Jes:ldas, em g'cral trar quase uma centena de 0- de.zcnas de operárirl8 de São cia tais certificados a Fil'rnÍ·

inLel'e.'>sc8

pobres ppel'ál'ios. Foi, ',ntão.

dEsignado o ceI. Joaquim. Vi.

C'ente Rondon para dirigir as

diligencias (' tomar as provi.
<lendas de ordem leg'rll.
r";nl.rosando_se COln a SCC1'C_

hria da SegUl'<lnça Pública, a.

quele l11ilitar teve, para auxí.

lití _lo. de parte da policia ei_

vH, o delegado Francisco Fran_

('o d" Am.aral. designado pelo

ceI, Clocloànlo :Maia, para a

companha!' as diligencias pl1lL

ciai".

Flo. todus os certificados alí exis.

tentcs eram falsos, as autot'Ída.

des dete1111inaram que se pro.

('edesse' ã Ia.vratura de prisão
em flagrante. têl�O qUe foi

presidido pelo delegado Fl'an.

cisco Franco do Amaral. sob
as yistas do sr, Benjamim Sa.

bat, promotor da Justiça Mili_

tar ..

perál'ioS que aguardavam cha_

mada para receber sellS ',<cer.

tificados de reservistas".
escl'Ívaninha,

l\;:igue! aguardavam sUa

pal'a reLü'ar o precioso
m.ento.

Comprovado o fato de

vcz

docu.

,Sentaelo a uma

afave.t e solicito, estava

rencio Maciel Ferreira, 2. sar_

gênto l"(·formado da Força PÚ_

blica do Estado qUe. auxiliado

Ceza.

dos
pelo alfaiate Francisco

rone, procedia a entrcga
falsos certificados.

Quando lhe foi dada voz de

pj isão. Florencio pretendeu e3.

qui11ar_se ela ordem. pretex_

tando a sua qualidade ele mi

litai' reformado, fato que

Os ciunpliees e o cItefe

da (jua.tlriU1a
Presta!ldo declarações no in_

qUél'jtO, Florencio Maciel Fer.

Coadjm'ados, ainda. pela 1.

Tenent2 Abadio Miguel Atrib,

que funcionou na qualichde de

ei'cl'Í\'ão do inqllerito e pelos
segundo aleg'ou, _ lhe outorga_

va \) direito de SÓ ser detido

in\"esti:�, ,1()]'�:; Ota\'io Paiva. por m\iital' e não por um cL J'eira. que disse ser casado, com

Cilus cle Camargo. Guaraci ....il, Dla;> aconteeia que o civil 43 anos de idade, residente à

C01'ri e Afo!_1so Químico. a ca. à sUa frpuie .. outro não era se ..

I
rua Sã;) Jl)aquim n. 262, con_

l';,"<tna pnjici3.Lmilitar partiu. não o ceL JoaqUIm '. Vicente f fe::sou que nbtinh;t os certifL

1;a tarde de sábndo para BeL Rondon.

I
cados falsos por illtl'lmédio do

(\llirivu: antigo São 1\'ligu(,l. Flol'cncio Maciel Fel'l'eí.ra, E'egundo sargento reformado

onde havill sidO l(;.�alízad" .
ü

(então cinicamente disse:
' ela FOl'ça Pública. Firmino Pe_

detido ll'il'mino P,;).

COl'Yalllo, !Segundo

rdO! mado ela Fôn;a

que. eom Flol'êncio (�

mantinha
,

na falca truà': Pl'us::;eguem

que

Paulo, há mais de quatro .me.
ses, Dest" capital. já 'ela, ha.

te.americano prl)cedem a nc.

'gociações, com sete das demais

via passado algumas centenas nações signatárias du Pacto <10

de 'certificados falsos, vendidos Atlântico, afim de qUe se eS.

à razão de duzentos e treúm.

tos CI uzeiros, cada um...

ta'J)eleçam aqDrdos bi-lateal'is,
enh e Os Estados Unidos e a_

queles paises, sob o Programa
de Assistência e Defesa M:ú_

Operálios, 3.S

quatlrilha
O, certifiCado

um ducumento: i:mprescindiv-el" ,O EncalT(·gado de Imprcnsa.
a��: qUe se pretendem empre. 'B') Departamento de Estado,
gar. Florencio e seus Dermott citou.

instalaram.se em Ba_1111eiros entre oS paíSes. pal'ticipa"5tes
quiI jvu e' ludibriaram os' inli.
grantes do no�·t.e

dos acordl)s, a Frallça.
"i:uega, Dinainarca, Itália.

Moderno
Aérea elos

para. São Paulo, conseguiam
• emprcg:o nas fãbricas daquele

·

t
-, í municípIO. obtendo das lllão�

I fi O t;Ja orca daquele falsã.rio·, o indispensá.
) vel certificado de reservista:

Unidos
caca a

.

,

E'stados
Prupulsionado o

.

"'Republic Xf·91'� pelo possante motor J-47
N"V8 York. 13 18.1.3. -- A_ s:!llte motor a, jato J-47. da Ge __ American. Esse moto!' .tambem

u,h;;, e]e sel' revelado quru o n('ral E!ectric. é o do F.3 , o caça da North

, .

f
-

f' l' I d í American, que detenl () � ;<I·e.
j,. 111 ül'Juaça'J O! (IVU ga a I

('[,m a ilutorizacãD d<l Força; cOl'd>/ mundial ele velocidade.

_
.", ,

"
O JA7 é produzido pelas Di·

_\.el'ea, {'ln segwda ao pl'llllell'O . _. .

':00 de prova elo XF_91, en, I
VIsoes de Turbma a Jato para

l\:UrDC Di'v Lake. na' CalifoI'- Aviões, da General Electric,

'�I' li

de I�os f (i3.
'

,

�:�k;,�:;. �::;::'�;v��e����lO:
I IBlca O I

o tcn'bo,iato G. :&;. qUe p1'O_ Estados de Massaehussetts e

- - U, -

""
\
�;,o u;:nl�:I,P�l:� p�����;:� cu�� Ohio.

! OUVIDOS; NARIS ... As asaR em flecha do XF�
! G�G.'ANTA � junto pru)l\l!sor do avião. O

I I 91 estl'{°itam_se inversamente.
DO /' caça" <Republic» terá tambem

:;:endo, portanto. ' mais largas
i [.ln. WUJSON SANTHIAG.o m.... tol'c.".foguete. a1€1:n do seu

, na extremidade do que junto à

{' Assistente da Faculdade de. J-'17. Os foguetes, que ainda
fuselagerp El:sC avião tem qUa_

Mcdidna da Universida.d€l não foram instalados, .serão
torze métrus de comprimento e

i _- (lo 13rasll -- empregados para acelerar à de.
nove e meio de envel.:,gadura.I CONSULTAS:

\
colagem e a subida e. para 0-

HOll.AH.IO:' , pcração em altitudes elev:J,das,
l_hn 10 às 12 ImrM.

n.;._aj!" lTlodE-l'll" avião de CaÇa d(l

F01'�a Aél'ea, o '. Repub1ic XF,

tu'. é plopulsionado pelo poso

----------------

O XF-lJl foí o scgunclo avião BANCO SUL DO
BRASIL S/A,

29 anos a serviço da
economia de BlumeIiau.

1)ll:'1 11 às 18 hora.lI.
CONSULTORIO: - Ru!!' 13

dc Novembro, 742 - {Ao

jladO da. <i:luafal&na.,.)'. -

onuneiaúo em 1949· pela Força

Aérea, propulsion'aâo p'l'lu J

'17. O outrl) foi o quaclrijato
13.45. construido pela North

ialeneias
"

m
o cOllsul Ward relatà as persegUições dOS ,comunistas,

clleuarama· recusar, assisidncia Inédica ao pessoal
.

do consulado
tumado. público kJelo Dl'l);U'!.:L
menta, enquanto \Val'd c o� ou.

dos no Consnlueto Geral. I
"As condições atl'Oz('s dc 110S- ,

s.a detenção policial depois de

24 de I)utubt·o e, ,as deturpa

ções da, jUBUça durante as in.

'de

.i\'fulnjcn l'eeus'al'anl a aSBisten.

(ia médiCa nce'es:;ária· ao Cun.

e "J GeI'Hl AUf,"tlS ''Vard e aI)

pessoal do ConsuladO, durante

(l Lcmpo cm. q\ie estiveram dl'_

tidus, tõegunào reYela o primeI.
10 relatório ufid�Jl de \\'a1'd ao

Departamento de Estado.

tro!; memoras do grupo se a

cham a caminho dus 'Est'1doS
Unidos após a suít -édeporta_
çãoj, }1C1oS comunistas. suma- vestig<lções e o cham.ado jul.

l'iza as P€,àcguições c as rl'_ g-amento dc 21 de novembro

cusas que fóram inflingidas ao foram 1 clatados em- teleg'rama,

pes!'oa I nOl'te*americano.' d11- i anteriOr dirigido ,ao Depa;rta.

rante o tempo em qne Os co_ I mento,", diz Ward. Entretanto.
. "eletl' _ I o", comunistas não permitiram

nlU}lLstas os mantlYC'T<lplde sel'

redigiu.

desses relató_

muitos üu�ros
a transmissão
I'íos. como de

que o enviado nm'te_americano

E '1IIIlUIIIIIJtUlII111IIW'IIIlI"}IIlIUnllllntlIIIIIllI1llIlUIlJUUU11IPilflll �
OrA' Paulo Ma'ta ferraz

As noticias ag'ora Chegadas
ao Depart�meIlto ha.viam sido

-

previa,mente c0111unicadas aOS

cqtTcsp"ndentes da. ,imprensa.
'CAU$AS CLVEIS, CO:MERCLUS' E CRIMINAIS, -

,1 bi,l'do do .Lakeland Victory".

-Escritório: Rua 15 de Novembro, 389 - 1.0 AIid�r o navio Em qUe \\'ard e seus I'Resldencia� Rua 15 d� Novembro, 1393 - Apart."1 -

funcionários estão viajHndo d(�.
_

= Tientsin pa['fl, Kobe. no Japão.

I::: lí'ONE: 1447 - Caixa f"CStall' 211 - BLu:M:ENAU § I cl(> nnde plosseg1111'ao ii viagem

?�mmimUHmHUHmUlllmUlllluummmmmIlHllmlmumllmunn� (!e 'NJtf1 fins El'tados Unidos.

_;& DVOGAJ10-

landa. Luxem.burgo e

As conversações com

Bélgica ..

a Grã

!
ai.nda de,Bretanha dependEm

lo d m er

in teressesl,

Blumenau, 14-1-1950'

de

Após a lavrattira do flagran_
te contra Florencio Maciel

certas reSOluções sobl'e assun_ I' atômico e vencedor do Premio
tos prellmina)'es, com atenções Nobel ,\ de opinião de que os.

termus dc dt'fesa entre as na.

Fel'l'dra e Francisco CaS;ll'o.

na. a caravana; ,policial l'Wll0U

.
para o 'escritório da rua 1Vlare_

c:hnl Floriano Peixoto. 48, 011.

ue, o aspii'ante da. reserva. Ju_

sé Pel'€Ím da Silva. fui detido,

•

t.CO se

ser

--�._ .• - .-._� e1abol'adcs no sentido de uma

Vai á Joinvile?
I

união politiCa Eob U111 sistEma

Viaje com SC'gnrança '

I Reserve sua passagem pelo i I federaL
EXPRESSO ITAJARA �i I O dr. Urey, falando 'm inna

Rua 15 de Nov. 366 - Te!. 1155
_________ I

C'onfcl'encin de impl'CllS1' {lis_HOl'ns '.clepoi�;. e111 ;;\la resi.

•

',��,t1;§" Pulmões $adios e arejado3, onde não "moram"

�:» :micróbios! Pulmões qu� fazem, inveja. são pulmões
"tratados" com o Cognac de Alcatrão! Evite as

tosses, as gripes e as bronquites; enfrente as ciltl

vas e os "golpes de ar", desmoralize os resfriados,
tomando o cognac de Alcatrãu Xavier. O Cognae
de Alcatrão Xavier previne as doenças pulmonares.

� ......rt·..._·
I : ....

�

�< t COCItIC de ALCATRão
�-�� .. t UM PRODUTO 00

.

... ,�.. #. I.AIORATÓlllO LICOR DE CACAU XAViU S. IL

Molhe-se como um pinto, mos, tome

essears
os Dentro de "nove mê�es as eleições

aS

veridendo certificados
.

.

do E'xércit,o
-

..

Um aspirante
lesarias

:�;ab:':�:' J:::�:�W' ��: IDisculem OS Eslad Unidos acordos bi lateràis com
:'�}�:;i;����1�:::]sete nações participanfes do Pacto·do�atlaRtico
pOI' Floú':neio MaCiel Ferreira; t

\Vashingtoll, 1� (USIS)
deduz�sc qUe a quadrilha de

Funciollá.tios do governo 1l01'_,'falsários vinha agindo .em S.

n�l a candidatura do sr. AIUu.�_

!
DElI;'OCRATICO l-'og1.1eil'a fIe candíllátos toraI. quc' deverá regular 'o

mar de Burros. Do norte. par. pl't I tI'
.

te o l!'rlto (Ia l1111 bl')cll nartts; 'Eviclentementc. mai-chamns E tUdo isso r-eaul t.ou em. uma
eI o (C ou U )1"0 pl'OXl111�'"

� , , �. _
ainda Se cncontrn cm s-u pe.

ta para a Ilefesa (los illt('res- para um crepúsculo democt-àc fogueira de candidatos. Nada
1 iodo inicial do tltscussão.: Nij"

tico se Os responsáveis pelos menos de quinze nomes tornrn•

sabe o t1ilJUnl1 come expedi r
'destinos políticos da R€püblL apontados, pelos partidos on,

[nstr ucõc-, l)·.ni','l
.-

cn não se' abstiverem dos ínt.e, cral xri off cráh 1. nt Nes -

,e< a orgaruzuca»
'J .(' e. '[1-

•

"e�. '.

d'JS cl cícõcs: fJ; tudo scni ,,6]]_
l'esses exclusivamente pexsoals ,sc Interím. as conversaçõe-, se

_ observava alarm,adQ uma fi. preces :wam,' As cntrvvistas fusão, Se' 'H. din!lgar:iio tlc:,;;n

guru de grande- responsabili. dlclllmn as pá.g·inas dos jor; diploma leg'ftl não se fizer ('ulll

tempo nrccssúxio de todo ',')
dade, Essa movimentação, de, nnís, contundíndo o notlcíárto

poí , d,)s fI'ac,.tlÕsO." constnnt.c s e a, opinjfto pública. Na crcs, })aís o reconhecer. dcvidamcI'D·.
, " tc.. Nos Te1Titl'r'ios, por fa Lu,

elo uC:(ln;o entre os três parti. cento [ehl;1 dc conquistas SlI-

1)C1'[;('1'111·". Iora.. m. dl·sl)(.n�,ados
de. lei, Os eeus Municípios n�')

dos maiorais, só servirão para
<- - _, '1

'H'mental' ainda mais a conru; us intCl'Cé,i'CS na.ciona.s ,(0 o que pudernm eleger OS p'l'cfCI (JS ,I'

ficou foi ',l tl'jst.. rC',llid�I{lC: câmara:; kgisl "ti\"a' motivo rI\]'
, deixada pelos apetitespes-' te tIl

l!flo é"� cntcndcram OS I)!ll·tidos, provocou U111 p1'0 :3 o C t! 1 a

�o;!Ís do!' últimos negccradore-, .

li
-

d 1"] '1'1 iI
1J01'CIUc C'lf's' se perderam na

me caçao o 11 JU" �!- -','� v:

lr- um denominador comum. ral. E tudo isso devemos.' jus.,
I' l 1

'

1 voragem dos sellS próprios lí.

da
,�S :D1108 la nove 111CSCS (as

deI e.�, Os his:Jnhos udenistas',
.

ament0. ii. falta UI' compl'eell_
c1ei(;õc;; ,,- eontinú" O nosso 1 t· lo

.

II d·
fOI'<illl II [cnte perene do fogo, são (CS paI' I( s. que esq.o ;"

�,bscn'a(]or - - e não se. conhece
(j1l(' ,lll�('lI (1 ineCndio. ofere.' ram os seus Pl'ogTAn1;1;,\ e se

'(.In os pl'ovãveis (;andidatos. t' 1.nC'1l anl li Illl.lt' politica ('JT:;i_
- r'('Il,l" 'ln povo o espe aC1110' pa- .

I:h,sonlenndo;; Os partidos po. '['
.

ü :1',1 de quc' "ieram. d�poís. s ... r

,,';il) tios saCl'l leiOS. R quet'C_
líticos Ee deixam levfl.l' par cl)r· mistas do PSD nlimcntaraU1 15 principais ..-ítimns. pOI'f[l1(" 11(,

l'cnl ('>, pcrsonalídas, e.squeci. '1S chamas, generalizando o :lc�ag-re?Hrnrn. ('111 prejui'Zo 1](1

dos .de sUa l:esp�nsabiJidude d,e Cjuadro funebre qUe se ObSl'l'Va 'regh;lc t1 do ctesem'olvi11l,l'llto
partldos naCIOnalS. O� seus li.

\0 c llário' p lític nac·onal. 1.'1 n l<:;àO. Estamos, ago1:l:.a
dCl'C<; !la febre d� �;e fazeI't'm 1� li

O
t.

0_ 1
�"e IJln�e,' dtlS e.leicõ<:3. d::-PI)l"

,

.

.{' elno('ra lza!:aQ
,,�." . . .

candid'ltos. arrastam as legen_ incompleta

11e
!1lniS ele qnatro anOs �to \11e.

das que conduzem às aventu- .N':;t:�a aflição. foral11 consu_ no rC'gin1l' l'epleSeJüat1\'O (,

las de .conchavos

desagTegan.l
midos us unos. No congresso. lnllCO ,II' ([UaS(' nada os par.

elo.as ':! enfraquecendo o l'egi_ I.'omo é natural. refl�til"am as 'idos consC,\!'lliJ ;!l11, em cdu;>l,_
111('. , manobra:> e até hoje a lei cleL (Concui fia :l.a pág. Letra ",J" 'I

'Pl.'l,lJl) Marsl{all. para 11 reCll

pela(_�ão econô111iea. c a IJf�1

de Auxilio Miiital''' reconhece

parti.cularment� voltadas �l:ra i soo • . .

(J mutuo concClto de auxIlIo, 1 "um acordo bIlateral com caM

dCl'Í'I;ado do Pactuo

I
da nr1�ão. relativamente ao

Tl'ê,. outras' nações Sigu'itá_ ,auxilio militar. é previsto pe.

rias <lo Pacto do Atlântico, a lo ato, que stabelece ser a as_

Islândia. Cana,dá e Portugal. sistencia militar, «Ullla defesa

não solicitaram Assistência íntegral da iÍil'ca �lo Atlântico

militar elos Estados

unidOS.,
N1rte >, Os acorclos sãu seme.

sob l) Plano", de. Auxilio Mili. lha:ntes aOs que se processaram

tal', autorizado p�lo Congres- c se processam segundo' li Anunciem neste Diário

que ,a recuperação eeonõmil'a

é Objetiva esscncial iI. segu_

rança e à paz internacionais, c

a e Ia deve ser cl,lda cvidcnte

União
No

Ho.

Plano

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

Wa;shingtoll. fUSIS I - o

dr. H�.l'old C. Urey. cientista

ções do Atlânticu elevem

Politica Uo Atlantico
c.unho: anti-dito.toriaI

.'
'

se qUe ele e outro:;· cidadãos. quanto a política da RussEl

ligadus a um. «Comité Pl:Ó I·contínual' a ser com� [l.:<1l.ua.1.
União du Atlântico". fOI'a,m ,:0 nosso plano nao e antl

assegurados de que o SenadO Ru�sb', declarou ° dr Ul'ey,

norte_al11eIicanO I�Yarã em l)l'usscgt'indu; ·<é. porem, a,nti.

consideração tUna proposta vi. çlitaxlu!'a. O nosso plano ,nii.o

fundo [l realização ele uma visa impô!' dcmocracia à P.U�"

reunião das potencias do' A� fila, .

tlântico a fim de que c:otudem O Comité Pró União do "-_

"OS principios p,l1'u UDla união

f.ed€l'al livre,). Disse ele. mais

adiante. que uma união politi_
CH do::; países do Ocidente "t'.

!'ia ,o segundo dos mclllOl'es:-.
c.eordos intel·nacionais. uma

\'ez que (I primeiro e <"melhor

plano __ o um único govcrno

l1llmllíal' -- nií,(I é passive! en_

tlãnticu 6 uma olganização par

ticular c costa entre seus mcm.

Sr. e
in'os os E.<;lgi.Üntes nomes:

Owen .J. RobcLts. ex.Juiz

Cárte" Suprema çlos Estado!'!

da

U_

nidos; fõl'. Robert P. Pattersol1,

ex.Secretário da GnelTU, sr.

'''i]1 Claô'ton. ex.Secrctário

de Estudo.

�''''tlB�HlmHiü''''"l1ür"IlINnlur''J
: �
'i;; E X A. 1\'J l� S _

-

� =

I' E 'I'ec!licu� � Frederico Gu;:;htV J�!li!Jg()!'
.. =_

I ª Vipl. pela F(tculdu do de llfcúici nu (lu 1"1l-! a)pt
� (ri ((?lO.ll dc ln'tÍUcfl

-

Iª EXAMES DE URINA; Açucar, AllIunlÍna, [luz. �allgue. ;;
,(u'lfatos,

JDXAM.ES DE FEZES: Vermes, Amebas, Sangue. et!;.

KXAMES DE ESCAI',Jlü: SadIo L>C Kocll, cogumelo!>, ele.

_---...-gXAMIES D]� SE)(:H.lli<,.0ÃO: Gonocôpo, JiJspermutozóidc3,
EXAMES DE SANGUE: :Mulária, Sífilis, rrifo,.Açuca.r, Add'o _

-

-
-
-

-dn _

""t

úrico. et<'.

1GXAMmS DEl LIQUOTI: Sífilis. Mcníngocócu, de,
mXAMT!l DE MUCO NASAL:, Lepra.

'

R;XAME DE ÚLCERA: Trepollcm;', LeÍJ;;hmanÍaó1, de.
liiXAME DE SUCO GÁSTRICO: Prova fundonui

digostii.o. -

CtTL'I'UI1.A::!: de Pus ESllerma. "te. :;::

� DÊrrEMINAçÃO DEl GRUPOS SA..'iGtJINE08: Para
�

-

�.:
tl'an�rlll>ào Ih' sangue c pla<5ma, ::

L
A. JI'.�dido. :MICRO]!�O'l'OGRAFIA quando fôr necé!ssário.

,: f.' .

ELLllWER & elA RUa 15 de Nov. - n, 588' _

.

Fone 1201 -- BLUMENAU St:J., Catarina. ==
; ."mlllll!mimmillllmlmmllmmmll1lnmmmmlUlllmmlnnmml�
---- .. --------------_

..

_-----------
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público I
A EID})!"cza Auto Via.ção Oatariucn"c ::l. A. leva. ao conhccil1lcn-=
to do público cm geral. o horário de au as linhas de'ónibus cn- §.
tre Blum�nau c Praia de Camboriú c Blu1l1cnau c J üra�uá ue SE
Sul. como segue: §
LINHA BLUM1!lNAU - PHAIA DE CAlIfllOltlU'; §
DiaG úteis; - Partí!l;a de Blumenau às 9,30 h8.

_---::::�_.Partida Praia Camboriú, 1·1,00 11�,

Domingos: - Partida de Blumenau, às 6,00 hs.

Partida Praia Camboriú, 16,30 115.
LINHA BLUAfENAU _ JARAGUA' DO SUL

Aviso ao

lê

I!
12
I f.llllll,"11UlIIIIIIIII i 11111111 II i I; 111111111111111 í 11111111 III 1111' 1111UlIIImil! ii th�

Diàriamente: - Partida de Blumcnau, às lUOO hs.

Pa.rtida de Jaraguá às 19,30 hs.

(Depois da cheg",da do tr"m)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LEGENDA DOS DIIlS
--�-}} nau! de Leoni

'"

--����...4I� -

O homem desperta e �ai cada ulvoruda
Para I) acaso das coisas ... c' á. Gaida,
Leva uma crença vaga, indefinida,
De achar o-ideal nalguma encruzilhada ...

I
I
[,
I
,
I
I
I
I
,

I
I
I
!

!
!
I
I

As llOias morrem sôbre as horas... Naja!
E ao poente, o homem, com a sombra. rccolhlda
Volta;' pensando: «Se o ideal da vida
Não veio hrfe, virá na outra jornada ... » : t

: I
; I
I i

: I
i I

------1

Ontom.:hoje, amanhã, depois, c, assim
Mais ele avança, mais distante é o fim,
Mais se afasta o horizonte pela esfera;

E a vida passa ... efêmera e vazia:
1Jm adiamento eterno que se espera,
Numa eterna esperança que se adia ...

ANIVERSARIOS ASTRAL DO DIA

por HAGA SWAMI
14 de JaneiroSábado,

1950.

Aniversaria-se ncstn dntn o

SI'. Hors't Reiner.

Completa hoje mais um ani

versário natalício. a srtn, Maria
Tereza Oliveira.

-

funcionár:a da
firma Gossweiller.

----I
! Há ho íe maravilhoso astrat Ipl.r::l tudo' Para n família. o i
I 1 I' t

-
,

ar, a a lmen �"ao. Transpor- I I'te,., correIOS. Imprensa, livr>l- i

ri.,�. aco.rdo:õ. contrátos. Medi- ! I
clna eletrIca. audazes empre- !

!Z<1 s. competições. es.portes.!
::i�J_gens e tudo o que ;---:c p:-}-;Jsa r
ao ar livre. i I

G;:�mN:;��!DeO�n:aO��a. a

I

1
nrote�ão Di\'inn c ('" favor"s I

! dos grandes. São de bna f,'.

,:.1., �prec�arri o "estUdo, e -ir::;. nrtç,S.
i cUmpl'enl SUrl. palavra. ' .. '

I -- -
. _:___

PP�MIO INTERIALIADO

Coube ao escritor Gilbert S·l
gaux· o Prémio Interialiado com

o seu ·lin·o "Les Chiens Enra- I

gés", ,p:r 6 voto,-,. cont.ra 3 vo

tos atribuidos a F�rnand Pouey.
autor tf" "II n'y aura pas d'en
fant aujord'hui>'. e ::\ a P.lul L<J.
renz. autor de "Le'J l\lontres In
nocents",

Nao 6 rira ouvir-se dizer de

I
e. sobr�tudo. nu TI1anC1z'!l de

�e, �s ll:.lI�lÕl':' � ;:! circulação. ]Iáw
lima mulher: "EJa tem uns olhos expressar. e prenso, amda, "ad�Jltar" .

a

Iindu3fJ• 1\tas, salvo quando se E' preciso. antes de tudl::. cui� \�OZ a outro;:; fatol�es.

h�ata< de u�a eantora. rara.men- dar da parte TIlaterial. e-..:et·ei-· A sup. voz deve estar enl

t.e se ouy� .d:�()r; "Ela tem uma tanda ,a. V07.:. Bons c:;crc;cw,; diél I rncnia:
\('2' se":-lt·nu. . I os seguInte". a' Com Sl1n lW050n; Uma

Sente-se C5�e encanto que '<;tem 1) Curl1 a. boca Lccllad:t. d�;;:-

'le um·.' voz, muito naturalmen- <;", '" suh� unta cseala dél h;].1'

te. sem se saber porque. E a pc.io.
�xpr,essão HUma voz sedutora," 2) Faça o mesn1.O CfJ?ll boc;_t 0.-

denlGnstra exatamente a, sedu- vem tamlJem n,('ompanhnr a

ção ciue exerce sohrc 01! seres o

Duas pecas de CHISTIAN DiOn em d\vCClh fino encanto da palavra.

com pala drapeada for�al1do z·ola dupla, sendo uma CHl .A:, p::ll�,,�·a�. m�';" i�.sign;fF
1 t 'd d b' A

.

dei r "dlhes. as dfllma�oes m.llS con-

azu e do meSlno eCI 0_ a o'.na. propna
.

para o c l-I tcsh,·ds. adquirem um tom eon-

:.:na de Campos do Jordao. vÍnccntc quando a voz que as

trilnsnlÍtcnl é Huma voz scduto-

;

II

não querla nCTIl 'rosas nem ir s- .
...

mtns, Apenas consentia ri si me.v- quando lí:i o bl'i:n'íârio entre 0>; planta cresce dli rnuneirn

mo '_ inocente vaid:�d2 do ;1�-1 seus cantctrcs do COU\·C. "oh o 'e�pontancQo Corta-se-lhe um I',,·

guna pé3 de' rusudá, C"lJ;a hus.t e céu de Dcus, O santo homem ,fll0, c r�naSCC1l1 quatro. Assim.
tortuoeu. tão humítdcmente f ln- desconflavn tão pouco t") :3'2.1 com o auxilio do Diabo. o t'Cf5C

rida, não lhe atraiu o olhar rescdá que, iuuitus vozc», uo Íns- dá do cura ,'cio a cobi-ír um

Gal', colhia um r_uni-n1!(, e il::l't- va sí.o c::l1t�eil:o do jardim. 'I'ra.ns
rava-o durnuradumentu ,J.oJ G S il bordava ;;6l11'e u aléia e, quando

que já é possível produzir-se
diamantes verdes mediante o

bombardeio {f � diamantes
brancos com part.ícutas atô
micas de ciclot.rori.
que algumas espécres de bor

boletas, quando se lhes toca,
caem no chão como tólhus

�e'lcas e pcrmanecem "em movi
mento. fingi�do'se m�rtas. J
que um navio ca ruuerro de ..

I10.000 toneladas de desloca-

Imenta precisa dc 580.000 rehí-

tos, 0_ que obriga a se

=.ru.r cerca de 1.500.000 orifi
cios.

que a lapa, um pequeno mo

Ilusco que vive agarrado a�
pedras das prai::ts tem. uma

fôrça de ati 2rência d1.la� veze3 I
;:u.pedor ao t;�U pr'õprio pêso, 1
que .a mais fOrJ,:idável ,

prag·l Ide tIfo de que ha memoria no

mundo foi aquela qu� d�vastoll
a Rússia, logo <1p68 a primei-Ira gu;l'rtt Hnú1dia 1; e que, na-

quela' ép'Oc-"� 20 nlilhq�s de

russcs tOl"�fn� 3coiuetidos dr
. tifo, morrendo cõrca, de 3 mi

JhÕe,�.

�� ,"

"'I�;-

�1�.�

a perf'eita
A bo� es!�o.:a, .

inspinlda pc-

I
marido acha abloigo contra as

lo. ,tmo! conjugal, ['12 ctu- lormcnla,; da vitl.J. l'ochL Sem
plIcar "o. valor do dinheiro. ci..-;tas ccndif;õ9!", vcr-sc-á '0 lnarí.

c com 0:3 maIS modestos roeu,'- do sem C'I"'l Sf'm la
"

• .'

..: • <. •• � r, ;;un{�a que
sos encontla lllae11l1'8 de con

-/
hahite o palacio

.

-verter'" o· lar no mal!) belo. sua- 80.
-

nHUS suntuo-

ye c cJrinhocoo rcca.;1tO. cndc '0 QU:J.n�!o a c�pos". por i;;no.

Palavras cruzadas

'I,

,

.2

�.11J8rgU!'�:n a \'ida c C0!1-,.::::.rtnl11 ra�1,"""--
(I hl' num inf.fl.rno. p. bJ d I AG cTl!ltr�rio, ob3ervc {) efeito

A Jcertada di:Jtdbn'r;}'-, de ro
- emas o ar <1""".1.1.'0"0 fIe um" VO'� dp.s�;::-ra- _�II1HllmmllHllll\I!UIl::111111!m:lllnmm!!lllHlIltll!mm!rl\mlmmn'�

I.rlllpro, ,':J 11-nb_"dhn � fln '_nhei
"'_

(l:tvel. d� lllna V(l�, confusa. Das
�

'-(l, �tn �:ad[l tllna das (J�·ur:-a.r::.õe:=:: t n"50�1."· qu'" no�<;"uom Uln"\ voz. :: . ..

h"
:'

l' Há. llu('Ill ,õi11!'erUllwüt� julgull I
dura. �e não tem no 5e1.\ car'J..er p�, < .. , � 'u ,., o. < = lIIIIiI ..=

,lntllnstÍf�8'3. é llIJ1 801i1:10 fund�t�
� �

.

d' "J' ("hor -. -

ln
-

'lU) a.j mulheres não "abem li- ln11iorC5 fraquezas e é doeil a a�sIm.. lz'5e arHlm
•.

m .. ,

5'1 __
- =

mento de hat'll1onia conJ·"l!�I. O '
-

b b c
�. d com o dinheiro tã.o accrta- voz da ra'záo,. não tardará a for-

j
n<l{) a l'1:.;scm a O!l. ':: ::::

ln J'Ítlc YÚ curn f"-:ltisfaf"'
..
,ào cres-

a::: r �

. damente como os homens. nem taleeer, a !lceitar plenamente o O timbre de su·, VJZ nasce c�m ':: ::::
'entfl flltf': <I) arnor d.., f'U·) c:�po-

-" d
1_

-

"n n5,ú ;j0, ]'
obter sob a SU:l ::ülmini::itraçãlJ bonl habito. aprenderá H.. conh�- você, mas po<�rá ser ele m� ifi- r= ::

llnita a hoa:o pala- tão avultados rendimento;;; mas ccr o valor do dinheiro. cado na �onond3de, no re;:;:tstt'o :::::: ::::::

·,Tn_�. InBf> qlH' �·0 roncrct'J:""J.l. elTI
' ,-

H
'

030 D':li 1-
,

11 1
-

a exp�riencia ensina que a maio-
' :::::: oje as 2, horas e ouungo, t a b, 'as - '", Irs. :::

:��-�:. e, n��) l;;��l:r�e :�;'ixUar; fi'e rb das mulheres casat'·'is são

_===-�:,_".'UHll".4I1mll�memmtllJmallnIUell_ll!lrt10Illmlll!nlllolflll11II�lIIallsl:lslllalll�uo!mlm!,I.':::�=:�.' ;,'1 =====:_
Para os que gostam de. ganhar na celta, nada _�==-=.....oorI'0Qn::-n<lf't' ri s01ieit11<' f1" (lU"

mais habis que os marido;,; na
._

- mais seguro do que apostar no sucesso sern prece" :::::

o .. de1icada arle de· govcrn3 t· um
, o')ie�'_ �::k., 30 voH 11' ii. CIsa dentes deste film.� encantador:
h'pcÍ:-; do tr'Fl.h'Jlhn diár!(\ rn-

cruzeiro. EJ 'nluito ger::tl .a cren-

(:n de qne as nlulheres tiC inc;}i- - ·1- Escrav·a do Paóllno Ver·de
-

���:.�:�' �� l:,'�,.. "���:l��i,, \l(,��rnpit��� nam [] g·,.,star em custOS:IS ba. �.lmUIIIl!lIllI: 'UIllIIIl!lllll

==�_ .

.. .�. .::;

gatelas o dinheiro de que ])0-
L A.ndré }{ilo Tadasco

::.:
dilN:ão pl·cpar-<ulos o Sf'U g·osto·, ' ,1 D'1T,'i DE llOJE I,'EGI)R.D,A-N'on r,T·E'.· _

com Paulette Goddard e Macdonald Cal'cy,
J dem dl;-31l0r. e qlle� sc tlVC;:'Sf'ffi ...... ;' ti.... .i:j "(:: v -

- ::::

'e cncontr3r_ sempre que d�h
- Deliciosa comédia a v 1 r,; 1 �

'1eccssital'. rO'_lpC!. limpa e luzi-
na mào a gcrencia da ca:;;a, com· _ em 1.640, travou-se a segunda batalha entre a == rOfie Ildca c ec lcaua aos que :s .

pr:1l'iam a tortó e a dircilo coi-
1 1 h I d C 1 1 T h 1 I::: jogaram ::::::

lia. os ternos "em nódoas. :l"l Armac a uso�es'Pan o ao. onc e (a orre e a a an- I ==_- Acompa;lha
.

S_
'c.obas tod:.,s nos seus lugare,;,

S'IS de que ben1 pc.deriam pres-
1 za r _

Comp}. Nacional, Jornais e Shorts.
eir:dil·p �.Ins 05 n"larttf,.)s 82 es C c> ; .

-

v 1
'1

- '"

cem um lugar para c'!dã coisa,
qud::l'm de quc, no'.' cluh", 1m- _ em 1,750,: foí assinado o Tratado de Madrid, fi-

- untrac as ue costume, ê
Js mO"o'eis em ordem. [;3 cama::; Domirig:o 'ás 16 30 e ')0 30 . ......

feitas, a cnHa limpa e a dona
re5, fumo. e <1pcrctivo, delapi- xando os-limítes entre os ,domíaios de Portugal c Hespa·· � I �, ' E:
dnm niuito mais do que as mu- .. /1.,.'

. c - Burt Lancaster - Charles Eickford e Y':onne de ::::

l caS:i com UIll 8embhnl.e ale- nha, na ,t-l.nlenCa; -
:::

lhcées ".a:;tm'iarn em colares c . _ _
' ,. CarIo em lima pel1·Cl11a· C'le emono"'e� 'T;O'1""11ta<" -

�:e'S:,�oh:n�eeÇ�'e��a:;e��:n:t;:a;�� ���:':;-' �:e :�:�::�r::��h:J�:�afa�I' os tri.bU:�}��;do�' n�O��'a;�, 1���� ct:���e���llm���������� -�B r .,

t a" I l�
<;

d�
,.,

� c:',' E

die, porque a solicitude: a dili-
" D II Sl) U

genoiu. e a habilidade da mu-
equilibrada em casa, é porque. . virtude ela resolução de D. Pedro ficar no Brasil, ini-

.

lh� ri t
,. f qunndo solteiras não lhes ensi- 'cI'ando a Guerra· da IIldependi:mcía "

Drama violento e c�'ue2 ... um vulcão de desespe-
ér pruuen e e eeonnnuca, -,-

naram as leis da economb. eb- ... .

R 'f
' ros explosivos

rão do lar um verdadeiro pa-
.

. - em 1.825, fOI fUZIlado, em . �eCl e o frade JoaqUIm - - .

raiso.
roe"tica, o manejo proveit03o do Acomp Compl Nacional Warnel' Jornal e outros
dinheiro. Num caso destes. come do Am:ôr Divino Rebelo Caneca, .como um do� -promoto- ...,

Quanto ás qualidades ,I'e ha. _

- S·hOI·tS Entrad"'s de cost'llme
,,,de ao marido o papel de e- res da insurrei<;ão de 1:824;'

.
-

� , .

hilidadp, prudenciB. economia.

solicitude. diligencia e bom s�n-
r(·lIcador. ensinando a mulher a - em 1.84'1, nasceu no Rio de Janeiro, o Almii'ante

SO, indispensáveis para o g·o\,l'l'-
governar a casa, a administrar Joaemí.m A,üónio Cordovil 1'v1urltv falecendo na mesma
O" n�g·o(jog A mulher di�!iip·a . .

.

no do l�r relativamente ao bem-
' -�"' .

Cidade em 6 de :Janeiro de 1�915;
estar materiaL a .boa esposa lI-

-'- - - - - - - - - --
..

E S 5I
- em:1:879, segundo Rio Branco, faleceu no Rio de

ne Essas. o.utras . qU':1i_dades d.e Venda avUJsa na' Janeiro o Tellentê-e:eneral polidoro da Fonseca Quinta- •. ·'.cforça, otImIsmo .. JjÜulçao, clal'l- " •• "
�

((;onc!úi !la 2a. pga. Letra ()' Engraxatana 1\11ro . nilha JordãÜ) Nisconc1e de Santa Thereza, que o dá co-

x�x-x-x-x-x- x - x _:_ X -x':;_x..:-x !ll0 nascido ii}l:mesma cid3Jdeem2 de Novembro de 1800, Volfrath & Stueber

Máquina.s J!ara ondulàçãn, a óleo, a eletricida<te, a vapor"· a
frio e a quimiqa.. Secadores capacetes e manuais. Bacias para

lavar eabeló. InStalações para Salões e Institutos de Beleza.
Móveis cromados. Vendas .á· vista c a prazo, ESCOLA DE

APERFEIÇOAMENTO PÀRA OS INTERESSADOS GRA-

TIS, - A REe:ORD -� cRua Emiliano Perneta., 210
'

.

----CURITIBA - PARANA, -

rancia t�\l cconOlllhl

t
?J

$
1;

t

'5'---r--+-��-��q---��---+--�
,

I

b
,
1���__L__L�L__L����

HORIZONTAIS

1. - Terra da Padroeira do Brasil. 2 - Simples;
Matcna COl'ante. 3 - Estado vizinho a Caldeia; Nau, -1:
- Mostra os dentes; Suflixo ,diminutivo. ,

- Rio da Si

cHia; Cidade do -Rio Grande do Norte. 6 - Nome dos
antigos imperadores da Russia; FazeI" entrega" 7 Nata
lício.

.

"i �;
VERTICAIS

1 - Nome de famoso navegador italiano, 2 - Rei
de Iolchas. 3 - Pedra de altar: Chefe supremo, ,1 �

Arbusto da família das punicaceas. 6 - Exalçada. 7 -

Ilha da Bahia; Astro-rei. 8 - Emblema. 9 - Canto de

alegria.
- - - - - - --fi -- ....._ ..

Dl.lilÁ\f1l5 o UTfTlCAS •

J.EVES· &ARATAS.

ISOLANTIES 9 PARA AGUA
QUENTE f fRIA. NÃO
mnJlIUIJAM � tlíGU!N1CA:.
" ª IA C T � ii I c·r 1)" '5 • A
PRQVA!;l1!: IN�§,05

�d:=,,::::...-

J

? incapaz de gcvcrnar a caSD

com o� proventos h[lbituais dfl
profissào do nnl'ido. oll:oe la
r:nenta de ná':) poder o.'5tentar (_

lu:·;o dr! �olteira, sOb!'eVlH1i, sen'

rcnlL...!jsão. as alt:cr�,=õ'2�� çonju
'.�":.d;:. a�; dl:::�put;::t-; r'Io!He�1h;��:3 que

C'U,!POJ ond"loda;l: PO�Q telhados e par9-de;'
Chopo$ liuJS parti fôuos. p�fedes, etc.
Tubos e COHHU - Tubos �anltório$.

HEMORROIDAS IVARIZES E ULCERAS DAS PERNAS: oorás !l0Ifi ope-
ração

DISPEPSIAS, PRISA0 DE VENTRE. COLlTES, AME
BIANA. FISSURAS. COCEIRM,. NO- Ar.rÓs.

CORA()AO. PULMÕÉS, RI NS, BE.""UGA,· FIGAÍJO

Dr. A. Tabôrda
M1tD1CO ESPECIALISTA-

AEROSOL,
A t1ltima. palavrJ! no trata menta d?S BRONQUITES,

NUSITES,. RINITES
Clinlca Geral de BQmens, l\Iulheres e CrJan!;a8
I'IOUPAVA SEÇA: S ás 11 e 15 ás 17 lls. - BLtTl'tIENAU.

______ _ -;-_._-.--.-.. --.---C--.- _._.__1:.

'�����IY.�����.."...,..�����.,�,"'ii!" lZJ:_M; � "\\'º�.'� ª'" >tL_f....... ,

,IH. O B -'T

I Cirurgião Dentista
- AO LADO DO CGR.REIO E TELEGH.Ali'O --).

! � A' ALAMEDA RIO BRANCO N. 8
.,.

.

_::���::::':=�'1�����'-����::;' ::���'.r.�������"����=�.::.: )

ETERNIT DO BRASil CIMENTO AMIANTO S. A.
SÃO PAULO

1 �fJlsr.l.VIOO.I$,

./

resguar-dar os olhos;
mas deixava as .nartnas sem de
fesa , e eis qué o 1)errlOni'o se' a-o
poücnava

.

dôlé pelo nariz, Ago
ra Q santo resplrnvn o odor ('O
resedá com eensual'idade e con

cupiscência. ,isto é, com ésse
mau instj�to quo nos far-:f <Lese-

I.
[ar a fluícão dos Ilflns sl!nsivc··;
e nos induz � tõd-i espécie de

tentações. Desde então. goza;va

"(ln? menos :.rclú" os aromas do

céu e os. pe·rfumes de :i\í·u·ia' "

=.mtidade ia -Ihe "',�cre"cen(l;,,,
�le talvez teria ca.irlo na, malícia
sua a lrna se havert-r tornado

pouco semelhante ás almas tíbias

'lue o céu expele. se não fÔl'(l
uni socor-ro que ·lhe veio a tem

po. Outrora. na 'I'ebaida, um an

+o roubou a um ermitão ataca.,
de ouro pe1a qual estav-i ainda

Iprêso ás vaidade", d,',ste n:mndo.
A mesma g-raça for concedida ao

cura do Bocage. lJn11. g-a1inh:-l 1
branca remexeu tanto, e tão.

natureza era particularmente forte no grande poeta
alemão. Bem característico fi. êSi38 respeito é um trc

ehó das «Conversações com Goethes, de Eckermi:mn

seu fiel secretário: «,Goethe estava hoje novamente do

esplêndido bom humor - anota êle na data de 21 de

dezembro de 1823. - Acabamos de alcança]' o di," i

mais curto c a eSpCl'&_nca d,� ver agora os dias se a- 1"

longarem sensiveln�.ente; Cada semana, parece ter e

xercido influência muito favorável sôbre o seu esta

do de ,alma .. «Hoje festejamos a renascença do sol !:�

gritou-me com alegria quando entrei em sua casa

hoje de manhã. Sei que tojos os anos êle costuma

passar muito deprimido e entre suspiros as semanas

i que precedem o dia ;;-,<li!" curtov",
I,'ALTA DI;; REPlillCUSSÃO JNTERNACIONAI, '

_ Numa de suas ('spii'ihwsas erõmeas do «}<;stado dr'

São Paulo», queixa-se V, G:I. (VivaJd.o Coracv) da

falta de repe1'c1i'�slio �ntl�rnacímrai das obras dos {�S

c!·itorfcs hi'asih'iros. Acha (�Ic que o J:Íloilwno é ,<1""'111- i

do á ausência de algo nessas obras: «(',crto sentido '

profundamelite humano um norfum« h�trinse('o, {-UI'
1

Só se encontra na ol'i?;ümlidad� das produçôes {Te ve

Ihas culturas reVl'stií1as ern p.'Uina
riêncía, A nossa éultura nrénrla,
...." t h' '" -

'1 .{. i-. t"
- .

rreana _,RIU em. amua nao, '{� �a5�.Jll1�{1I an ..,l�ll }lu·ra
ter criado as suas exnressões m-i�inah; �' caraeterfsti

I' caso Como cl'iàriç.as (!lW !'10mos; o flue �1i:r.t'mos, os
'

, mais velhos já ouviram. Mas havemos de crescer. E
a nossa literatura deixu]'á de ser língua trava'fla {te
tapúiaS)l.

bem, a terra

que ê.le mor-reu. Ig'nora-se don

de veio PSS�L ave. Por mim, sin

to-me inclir.!lfJo a crer que o an

jo que furtou, no dCi3erlo. a ta!;1.
do erenlit.a. se transFormou em

galinha brº,ncf1. para destruir
o i'bstaculo que vedava a'} bom

o caminho da. perfei-

a r

3} Leia tlln trecho de livro,
J

licadeza da. YOZ� �€i.: c]hrn,:,

0nl voz alta. corrI 0:-1 dentes ce.r-l
bretudo . .d�ve cxprlmu' a TI1CSDla

raiJ":>s. Isso educa 3. di�ã0. rtcla- nuança �:� EenU:1H:nto, p0rque.

1'a e fortrllece a vo-�' . I elo. contrario. quaquer fJ.lha neo:-

Cantar é 11on. Dá mai� ,"olu-!:,:a "imrmonia" pode denunciar

me e �;onoridauc-. agindo �:,Qbre f ·b·) Cora a pessoa q11t_� cscubJ:

permanente··

---�---

e desventuras de-Majazarte�

Não quero - .e�ip. f'tlr'hnt'r-3
elll ('lma.

,

_ .. � 'Mas. mHtnne: "f;í. \11)1 (::\(hor

m polícial!
- Policial, Ssse . vira-lata?

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



esporti
A P .ó s tantos domíngoa ,

em brancas nuvens, final

mente, gTa<;as' ao Gl'tmb,
Esportiv6 Olímpico) tere
mos em nessa cidadb,' llb.Ht�
1111

..1, na <,B::ü;:{a<la>." scnsa.
cionaí toa.· i" d c pébolbtiça,,'
qur.�1do o campeão de 19
dará combate ao seleciona
do catarinense, ora em pe
ríodo de treinamento, para
intervir 11 o Campeonato
Brasileiro;
Não resta: dúvida que o

interesse sobre o cotejo re

pousa na apresentação do
provável «onze», que repre
sentará o Estado -na com-

�����::s��d:!���'TelDpora�a: S Argentinos na Espanha
�ma vitória e �8is empates OomiD�D em ronu�al

Val('neia - A particL'1: inter_ 1 .Iuanín. Hermida, Melrcrle. So , capital o :Raeing, campeão da tielTez; Salvíni, Nendez, Bravo

nacional reali2'.ada nesta, cida_1 brado e Vasques. ! Argentina conseguiu dificil, \ {depois Olssen ) ,
Simcs c Suod.

de, cntrl' o San Loi-cnzo, de 1 �onta IVeti de cabeça, abriu rnns merecida vitoria sobre o Atlético: Dom.irig'ns, Tinte c
I '

..

AiI'cs 'c o .Valcncta, 1,,_: ;. co�tag�m para, os al:gentinos, I
Atjétrco. lóca!,

.

p�Ja, ,contagem Aparteio.' Lozano, :Meneia e

t.erminou empatada por ·aos I. minutog , Reag,1'am Os ele 2 a 1.. No primeiro tempo Silvá; Juneo�a, Bcn" Barek

assím : minutos, conseguiu igualar a

.co:ltagem, Coube a Capela, aos

Rio, 13 CMcrid,) - O .' samente sobre a conduta fazendo c que consldcra d:rn!1(j,

primeiro treino do selecio-. dos jogadores
.

gaúchos, que'l �." cm mn 'carreira csp , rt iva, O· t: [O, 18 ,( Mo:irl,� - A O:B�.
o ,b • ' presidente Dario de Mello Pinto deu e0!l11InH:a<;;W n A�SUC1 ',\;3.0

nado brasileiro . apresentou com ,:er�adeIro eSP\�lto ;-�e I
úti l:v T :l carte;, ao jul�amel1t::> l :Trl1P;uaia ace�tan�lo 11:3 dat3s d3

um fato <muito deplorável COOpCI açao . e dedicação, h dü-ctorta c aguardara a pro 'I
( " 11 ele mnro vindouro para 11

na sena contusão sofrida realizaram esforços para )õ"ta o tlcial (:0 B'Jngl\ qu-i ,.lé dlsputa da Copa TIio Brmco, Os

pelo zaguch'o Píndaro. Es- VIajar no próprio dia elo 3f,-ora 'lÍmlu não foi apresent:i- \ iogo:; será" n�;]liZ"�OS um cm S

t·
". ,',

1 1
.

I" la, '1'od:;s os cntcnutrucntos pro, f P,lIlh e outro no TIlO,
a ocorrcncía VClO provQcar t,l'elll0 e cc c par,�JClpar a-

,p�em 1'le apcmw iunlo:lo j'}_ '.__ _ -:
() pronnndatn{�nto do�� m(\- pcna�; algllma� 11'1l''lS '-1J.1ó.:: �"d[)J', POI' outro l�,.do, 0l):J'r�'a-! r.l:�c.mJ·�, 13 IMrrill1 ,-- Foi ,1":'
dico:.; da �)eJCçfio, o" douto- a chegada. l" 11m movinwnto dentro {lo I"l"

[n:)Jirh
('{'!lI pr,''_'!'' " ;'!flJ)'ll,a<::ã:)

res AnliJcal' Giffoni C Paes Porto A1cgTC, ])J CNl:cl'i- '1!Cl;,;:0, 110 !5('!üi,l" de ,:rr- �nc'JlI- '.'01'( lJ,,7.'I., de que o av'à,() f!'J

Barreto, no sentido da diona!) _ Ti'm viar'cm IYl.l'a
}.1'3(la. nlln fúrmula eap-ri de. 1 c FA TJ condn' )('IJ a 'd"lf'ha{�iio d�

•
.

.LL _(::, -- _( tf::T Zizjn}1I)'. avelllanuose a prs J
', ..._r,,,'teie do TiJtH��. ('O I-�:o. pl

grande cOllvcni-éncía de que LIVralUento passou por es- óillilidaue de Ihp. s' r oh'ldo U:lI

[frel1
'.;,'''v') w'id"nt.e por oC3sião

OS elementos illdic:ados pu� t�l r;a:pital o sr. Rivadávia �n?n'go, ('UJO on,lonado eulJl'[1 '. u da tl-,eOlag-c:" ,"l'1ll 'lano pessoal.

1'a. representar o .BrasH fos- Correa Mever que, fala.ndo Ofjlllvala a !,rOpl'sta elo r�angl\, '-""'1111 '-'U)'t!l1 ilS 11 UOl'as p'll'fl

sem excluídos (1a disputa á reportag�m. adiantou que
To �avia. torn'l se in�er3",sant: I II'nrh��:o:" ",qmrel�',(l C· p�ci'·1

a
'

.

.' nobr que 11m vrS!lCl'tJno, r'alt- '11H' f 11 hll><''''r os tlluc"nOR, que

�.hdo Campeonato Brasileiro, fara todo � possIveI para 7.:Lnrlo n\pjd.)� enqurtc en'J'C nu /'I("ven1, csl reinl' hoi" cm P.P('.if�,
f medida. que �rnbos vã-o que alguns ,log-os do Canl- mer050;j Oumen;;o'" cons'atou I

rnC,.cnUIT"'" (] Flam�ng-o fIry p.tn

pleitea.r a C,B,n". �'m beno- pconat(l' do Mllndo �('ia'�' rtUI' a fIl"iQl'j" Ô favoriiv',l il l''';- I

fido d'J (/::;cl'alch" du 1HX,:C;O l'eali_f;arlo:':> Hesf.:l. 'ã'l .r, .i Gpl'lol', p<ll'jit10 do 11!'in·

í
' ,

I'
� ��ipio de J]U€ nâo ,·al!! a !!el�a r'?-

pair'
• ),."�I" HJ;:JH; (" lngf:'nte ,]n

----------- -- . '-'-.

-

_i",' '.":_I' um el"mE'nln' que llla:1if"ch ltESERVB� SEU LUGAR

Rio, 13 lMt:l'id.) -, NJ. (�.EJ). qúe, C;l,:::;O dEsejo de rEtirar-;;", I no

preleçao que ;.lii'ígill' [to:::; chu:, VCJ1l�aJn os rwrallaen- I EXPRESSO I 'f A J A R A I

5cratcÍImcll antes i.t(J ! re'ÍlT:J !',e�3 no C:unpp.onato BJh, 13 (l',Terirl.l - Fjo�u re e viaj€' com segurànça de I _,_.
..

1 'J�l'
' .• le'· c f t

- 'olvhlo fJU "nrta Icinl 'I 6xim� oluJllt'nalJ a JoinvlÚ' I ,. I" .. A Q " R,' ,

ce (lUarta-lcir.'tt, j avIO L·o�;- �Iro, �n Ten�ar{l,O os P;:l,ll- ... ,'" J L, 'b J'l n·I� fi i\ L tIro do l',<:areilio: Ada, Pão e

'ccrú, rC:1lizad[) no,,!) .jrc'ln ti A " à II C I Q.' I'
t • l' t'

_

1 lista.':> tpnlbcm em P01.. to A,
'

I lIL."'HO CREO'>'{}'''ADf) T t· 1\[' 1l.r I
'

Z'J
a sa lell ou que os Jogar 'J- • . 'sr<l'atcb" hra:;i!('irn ..() 1'1'J1""� n

'" ... (lOCa;
.

ano, mO en c. "hlon; menta llO estadio du S, C, elo

res tem (lHe ter em mente lcgrc. tanto guú"ho Paulo ,Tfi�' rlirigiu
---.---.------

�-� -I (Slh'elra) Cl'ntinho (Edi)" Dea, Tei��cil'a, T:cita, Mais uma vez o prc_

que terã,(J o elevado e hon· RIO,13 (Merio,) _.- Conlímn porém. uma -:-:,)1ieita�ã') p'r'!. �, -------.----------.--___ Vavico c Gaio, paro agra.elou plenamente aO

crn gr.unt(r3 fóco a fJUCSt;:1.f) d'1 ida "-1i!-<·pcnsa do;:; iog::-Ifl'n't:s �·u]jn""";'}
rosa enc,arg-o de defender o ,'� Z','zJ'nho ])'11'U o Ban:::·'.'" o cO- I d '1

- - - -- -- _ _ _

Dois craqueiS· 'l'a,ca. () tr!csico Doming-os Feliciano de
.._, lio,.....

.....
� a egan o <ll1e �. a\l�CnCHl {()$ IDf'F' .-- - -

_

Draf,il C que portanto caJa nhecid'o atacante dirigiu uma 'l10S prci1](lif>[l o 1'1'''1>''1'0 do fel"

I'N'
rllbro�a:z:ul I Souza que, falando ao nosso

qual tinha de SfT seu pr5-J-:H-t" no nresidentr1_ ,�o F1am'2n- ';')nn t, gaúcho, fJt1Ç! brá d" e� 1'\na e D' 6 ,. 1 Trcinanlm c deverã·o ficat'! )'cportc): mostrou_se bastante

prio fiscal, afilu de manter- go, faz'Jndo un�, ':l-]lCl? r�l'a que trc:ll' hl'"w,nwpi" �o Campcon:l-' \.A. an1e
.

no onze dirigido pelo excelente I satisfeito com ° p,nmdc pro�

se no maI's elevado �I'au d:� Ih,e fosse concc(,�dt ,hbl"r, :�.de, n-
� Brasileiro, O São Paulo Fali t 11 }\" t· F I

•
� "- .",. 1:co,a c )

•• 'La, uno abe. os I gN::,3S0 dos SeUS pup_i os, dizen.
:::> fIm de poder aprovmbr a excen- "ii ou a dispensa. do pon:eil'o - 1

tCuOanl�siÇÕeesrrl0tI�acl'ruS,'casp'al�:i)fíl�e�-1 donal oférta que o Bangú e"ti Friaça,

de 1-xara"""o oT '
plalers E!r-ntmho, do Vn3t:> I do que eIs clisputarao o eam_

,

u.
Verde. de Blumenãu' c Irê, ele peopato mesmo,

nc�,I'ms�_l.a�lo,i.meAnptoeloude otãtOe;cn'1�ctao·. ,"--
-- -_

--�_�_�_�
- ,-.--

--- --- -� --- Up1 Cl'cscinma, sendo que o primei. Dcstacaram_�p LoIa, CalL'ss'l.,
----------.. ------

-

_;_; __

1'0 possivelmente attt'l.rá. do_ Amadeu, PedJ'{), Jaiz'; Lucas e'

�a�:r�1Í�l�:pe::�;!�d��' todos I
-=-

�
-

Wilson de- Freitas Melro-l rr�!do� o Olímpico- Oub'a) linfas míng;�r:l11m�:::u:, Olimpie.o? I �i��:�:o,-,p�:����\::: �ue l�l:
,

- «Aqui não há lugar : ��,_..:,- -, I Declal·ou.nos o PI'('!;Ídente do ve uma ;;tuação 100 por cen_

para temperamentais nem

! Advogado
o Jo�em g-ua:'Cilao elo C·I o G. E, O'_.lpico, sob as A, C, Icaraí que o seu clube I to notável.

rela.xados». I
A, TU_Pl" de Gaspé:.l', ao que I ordens do mestrt� �<P.ll.)1éi � nada sabe a l'espeito da vindH _ Amadeu treinou no al"Í- I

R' 19 (M ") TIl! Rua 15 de novembro 642 - Tet 1<117. tudo mdica deix:',rá aq1\C- f servirá hOJ'c a ::;eus �& dO clube blunien,'lll"nse a esta I d' t f'
.dO,._, ena. 0<: .a ,

1 b D
.

1
•

. ih -

L vere e e parece 1�p03 o a Ixar.

. Edifício I N C O Sala 3 ,e cu e. ame. esta bnl ne· socia.dos/ suculentot 1 'd
. _1i'II ""

a imprensa ocupa�se elogio- i �_;""--:-__�':.'�,.' _'-:;;;,r.=._��.__�_.__.• '5'ociações com o Olim1)ko. rascaqa, carnel'ro' "' f'jCa:1"1'igJIo'-
Cl ade, domingo próximo. A 9!:._ __��� __

,�,���_4J&J__�.

,_-'-

• "cont-ece qUe em' Blumenan o

E X P e r ienc ia " se' sa " io IIa I �:��ii!':o�����\�;�"� ��r::�ot�, a p"rt.ir ,I" 17 �I::��:a;:�' ':�: ded�::�:: 1""111""11"""111111111111""'111111"'"""""";;""'"
1111 ""1111 "",'11 IIlIi

�CODl O "tÓpri.DS op"eráriOSlxa��o��e��� ,�';:��:�� �'nrljP'!"",u.;';';;II�""''''"�I;;;;II11'';;;;';;;;;;;U''''',;.=- 'ª i H O s p e-d e·s e n o I
P , Nana. Ao que �qmt'gramJ, ,:====,E.mpreza força e l.uzSallta Calaril1i1 spa t H OT E, L .

f.
Nana deverá cle·'ell!..1cl' rs .

IProva de S1JgUrallçá do estádioMlmicipaldo Rio coies do paissalldú.;: 'BLUMElliU. .. i 1 ,. ,,',,'
'

,

·

cão �
__===_.V'iSlJ de interrupção de eaergl8 elelr.ca� IW O .R G E,SI

A ".l<'OnQALUZ" comunica ':: I .

.

Â
quc� Jlor !llotivo U� t.)�rvjt�('s ,

_

de mudifio[!<;ÕC3 da::; Unhar; de nHa e,IJu.i:GL téb:.:;ãu. nilo 1m- �' t PROPRIET�H.IO: IJER,.MAN.N.l\1ENY, .. 4
.,. verá energia clctri{'a ela", 7 !JG 1IJ,::0 !!Ora'; ti,,· DOMINGO -'-

- t '

fol ]'('1:\111ar
dia 15 d':) 'Cü!'!'e!!le, n"" Eeguint% tl'er:lw�; ª - .'rel',OI;. ilifulicos Atende-§(f'a. qllldquer DOn I,- AI�AM...E;]JA RIO BRANCO (da r",,!'{!<'ll"I'-_, d \' II I ' I

;,g
,

-

'. ,

-no vib�rl:t ao
-- - '- � OI • \ra. .r:: c ..z ;;: .,

- atj a'Vila lformusR): ª t - Higiene absoluta - .

.

RUA J_,AURO MÜLLER;

�_:=-! I.
•

RUA PARANA'; ;;-�
'Co§inba de primeira ordem t

RUA MARANHÃO: ..
RUA BOM RETIlW (da, g:lrl1g-e d:i Auto, Vinçf.lo até a

::::: f
fTOtJP.4.Vil SECA - BI�UMENAU

. ,

E:;co!u D, Pedro rI); � ê RUA SÃO PAULO, 278-80 •
RUA FLORIANO PEIXOTO ldc:;de a nl[!. 130m TIeUro Dr § I' .1lUUlIIIUWmllllllllflllllllllltlUUIIIIUIlIIIIllUJc;lUlUnnlll·-qIUIUlliW

:;: X-X-X-X-X-X � X - X·� X -X-x-X
té. a' resldôncia da Vva., G rOES} ; = I

.

.

"

nUA AMlú>:ONAS (i!a- !��!'!�!'-' ,l'��'t'_,,;; n1i�'a "t" '" T-,'� :" �

I'
". ..,

",=.,!!� .:,�' F�" I: Ca
�

.

goa.ls. As equipes rormu, espanhoís e Vasqui-z, aos '2,1 Cs vtsrtnn tes estavam venci-ndo Zara, Cal'Isson e Estruch.

pela contagem mínima, goal Em Portugal
marcado por Bravo, aos 26 mi- Madrfd �- No' próximo du,

i

Líncz e Gonz:llez;' Resltin, PÍ1rc�, três minutos do reinício., li j nutris. Na fase; final, Olsvn, mingo. oS quadros argentinos

1'0 e Bert('l'ame; Rcggi, Pappa. .m:(t'cação do, segundo tento qUe substituir� Bravo, marca que se encontram na Espanha

Gambino, Rial e SBvtl, para os argentinos, cabendo a
i

I> segundO goa l elo Racing. e tnícim-ão sua temporada em

Valencia, Perez, Asníz e Mon- MekerJe obter o goal do

('m_1
Carlsson, aOS 15 minutos con; Portugal,

zl: Juan Ramon, Santa Catalina pat.e, quando o jogo estava pa, q�istou o único tento do Atlé. O San Lorj-nzo enfrentará o

� Puchades; Menn, Fuertes, ra telminar,. üco, Os quadros for_' Benfica. Ieader do .campeonato

'Mundo, Igua e Seguis.' Vitoria elo Radng em

I
murnm assim : luso , e o Racing jogará com o

....A contagem foi aberta JOgo Madrid Racing: Rodriguez, Garcia e Esporting, campeão de 1948 e

no incí., da par-tida, por Mena, Madrid - Jogando nesta Perez; Fondn, Rastcli c GuL de 19,19,

par; ° Valencia. Aos 16 minu,

���Sn ��:��,:�o. �:l:��:��atem� ESpllrte em Itajaí
pacntra Mart.orcl] no posto de Joga.ra" dom'llIIIu.gO em' a-rusq:'u:e"Rial e aos 12 mínutog Marta.

reli marca o segundo goal do

�::�os�o:::I:o�d::lasp:::Jt�9I:� O
.

arclRllRo las-Outras nolas'empata (L partida,

.San Lorrmzo : Blazina, Mal"

a

Itajaí. 13 (D') COl'l'eSpOIl.
JYI'w"jl'" CU' "1 "f-

", _o. '" J

I dente
CHAMACA) Ficou

Vigo -, C,'rl'l:a d" 20 1ml peso 1
'

t d ,"Lcfillltivamclltc assen a a. •

,;t'U'J ,ls:<lt..tJral11 ao j'lgo entrc'. l'''Ldizu('[w do �nlatclk entn:
o Ncwe!!s OI B'oys, da Al'gen-

os esquadrões do Marcilio Dias
tina e o Celta, desta loC3.1ida_

e do C, Atlético Cf1..rloB Renaux,

Cllcontl'o esse, (PC Lerá lugar'
domingo próxil1lü 110 cSladio

pi ontas para embarca·t, a Ita.

jaí, Seni p05sivel '!

1"igucírl'lL':;e x EstiVa

se 110 clube, Falou.nos Alua

deu: "Depende da Laita.c.
A ef,tr('ia do I.au.o

do. NC$'e cOln)1rOl11Í�'so, os qua.
lU'os pbal'am o gTamado assim

constituidos:
New{'lI'c --- Chamarro; C�I_

.:.Augusto I:altCr;,,>, em Bru3_

Falando à nOssa rcpurtagm, Tercmos no primeiro <l�l1nin_
o sr, Leôncjo Bueche!I', UIll go de feverciro a estréi�,·. d(JO

dt's dil'ctuI'es tia S:::eiedade Es_ Laum lI;rullcr I�,' C. e para. ade

tivadol ·'5 Esporte Clube, llecla_; vcrsário do campeão de 13 se_

rOU_llOS que a sei! clube trará rã eonvW[ldo o Caxias I". C"

a rtajai varias csquadrões ele dc JOinvile, q\lG na sua reGell

g l'ande pj ajeção cm nosso Esta.

d�). estlJlldo na ordem aproxL
madt1 o nome do glorioso Fi.

Celta - Gi1'no11, G=..itoB e L')_

lin: Gabina, A1mlSo e Yayo;

te visita a Itajaí conquistou o

nOSiio público 'esportivo . pela

gTancle tYmo!l:3trac;ão 'do «as�
• :ii. � ,�. "'"

su';i:1tiell" que n'�s deu, razão

reh� qual ,'oÜou para a "Man_

cestel':� baniga_"erdc- com o

título Je <i.0. T�lTo!' do Norte,),

que. Scrá qi'cbrada a. invenci_
num e Mi01 i; Lombardo. Faina .

bilidude do onze de Ada? Não
'r, Pllisscg-Ul'; Cm'HnL. Bcnavl- resta dúvida {JHe este será a

1,l.CZ, Mut'!j"dti, CapeJa :1: e�.
prOVa de fugo tIo clube lo��!l, e

muito terão eks que lutar pa_ I
ra d,€n:rotar o seu grande ad, Iversano, o qUe aChHJlloS bas_
tante dificil, �erá este o qlla.

guc_il'ens6, de F·lol'iu!luvoliG.

Lauro uHeI'

Na última quinta.feira, o

Lauro Mullcr ensaiou coletiva.
- Começa a pintar�se o on.

ze de ml'. Cheek, com as 1'e

centçt: aquisições de Pedro,

João, Julio, Amadeu. Ari e a

vinda brevemente de f'cvi. Ao

que se propa.la, o XI fOl'ma'rã.

m;is ou menos assim: Betinho,
AI'i c Jair; Pedro; Pevi e Lu�

cas: JofLOzinho, Julinho, Tevo,

Calis::a c LaIa,

BANCO SUL DO
BRASIL S/A.

Fundado
1921.

no 'ano de

Operações bancárias.

dia encontralll!Js U1Ua. coi.sa !1�V�

a ad..!11ü·J!'. Se u c�Jlos;;jn" fica

(. iu'_·u pia.:?, d'.Jls (.)Hú"eiru:..; f.

'V.C .. Essas illsta!açõC::t; serão u

nl0n. lueSC5

irtJX o que

;;êca" e qUE�

�as os que c.stejaIll ?-qttÍ, quinta;
,eira, súbre o b[!!:Lnço de um

,lo::! "setures d,,ils cadeira5 ·cativ�s.
\, pular. a gritar, como se esH
\'CSSeIll aNaudiIHIQ·. um �us mui
I or;. gO�l!.s qué A(iCI�ir fUl'i no

campeonato do m,\ll{10,

ii1i;,:;3(las pelo púlJllco. 'tanto .da

parle da. arquib:Incada, como do

!ne::::I!1.D pronto. Ip:l.l'a. a Cop�. do

]'\1u11'-':!, não temn:s <ine 'lluvid:n
da palasra d::. p�,eieit,J, All'3 "

0-

liJos l10 leigo, ·pai.eee que o t$

iá<o nüo tierÚ CI�tregue ao. pllbli
co, cOll1plcLllTIentc :pronto, 1-1:15
o ç'Jroncl Hcn::uJuno Gomes tmn

'llliltZli os cctÍl:O'l,' (JlILm(!;, ufir

!l!D que, até ,U1Ck:ilUO t1ntt:s do

r.;e101' das cadeIra;:; ,('aUvas. rJ es

tão erll pl(�no .aeabanlcutu. A

lieis, a p:H'tc meno::; de�orada
<lo estádio '-- que é o acabanlen

to - est(,' em pIe!:);:). ativh'�ade
As enorrri�':� (:oluna8 e paredes de

cimento flnna,k, nUas dE

mad<:dn'. !CV;IJ'i\O

pr.:.!::o !:st :!beleciJ..!!!.
'

�J!·l'Vi_1!Ht·Bte �

·0 bIga!! te
� de chnent � 2.ru"1.:.!.do

poÚe!�é. Sf-!� uti!izad{1.
Ã PEOVA D_� CARSA R'!'lAL

r;::lada. oendD q!.. !S hayerá vutl'a�

t-011alidades. De acórdo -CDm O�

d�· �
.. cabfn1��nt�

P'# delamente,

a'

.

do p"T'Hmado

portadores ,1'0 c�dl)i

<p11.1�te terá acal,)·:1men
.
porqlH."I. ll�vilf':'i :-tú,'l.

n�ú; 'concl'ebgern, ,'('m lt1!t<11'it"I,
sôhre· O ·chão.

'

I

II ,

I

I

OFERECE :PARA FIM DE .t\..NO OS iiE-'
LHORE8 l!.RTIGOS PELOS 1\UJNORE5 PREQ
ÇO.s ]';!u

"

dmento anlla-
de 19tí(l,

,}Jo. ficará pr.unto ao lflBS1110 bnn

po Cln quc fl" com1>letur a, ulli·

ma 'Parte do estádio. que é a

matquiRe,
. A :PARTE DA,GERAL

impr'estiionanie, e que merece

ser at!'mirado, Enqua,n-to Angelo
Regato colhia uni angulo, apa

nhando Q/ "amado pOl' baixo de

um setoí:">, -_,;' cadeiras 'cativ'as, o

dr. Shimit' chamou-uos e, apon-

tando para. cima. disse:'. ,

__ Ni'Ío deixe, de vir, quinta-'
fdl'il :l'l1ii. V,HlIOS

l'fnV:1. •
_ J ... , _ ,

x X >(

O Vasto Verde

pela m_,lllbã, 'em
campo,'

.

'1;lm 'rig�roso
ensaio de' roJÜ.iuntry._ Por
nos!'",') internlédío a" dir�cic
têcnica ned-e o coinpür;;::j.
mento de' tódo,: ',s
gndores.

;'EXf)fess_o .' Blumenau Curitiba
Vialeal Dftirlal �m Ltmou.toe.

.. , ... ..' DOIIlOILIO A DOMICILIO .••

Preço da pássagem: Cr$ 155,00
. \.
""'.0 E;N c:r A;

SI�DAS

CASE1\IIRAS

O li A PE' U S

SOMBRINIIAS
B R I N·S

(LINHOS ESTRANGEIROS)
E .l\-lAIS UMA INli'INIDADJl::; D]� ARTIGOS
DO .s1�U VAIUl\DISSUIO SOr:TlJUEN'!'O

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



trataram vurios artistas para,

. . .

A GREVENO,r..OII>E
. . J. . "'. '

Descontentes as funcionários . por ••. não .Ierem recêbido ,. o abono· de atai
__.---"-.- . ....--._��-,...;.;__;--_........ -""""---

IA'... ,

Cronica '��:ar�:to �nto 5,1. _, �'I'L Alastra-se a parede I-D;;coberto1/2Iitrode a/coo/nas!
. s8gaelaaaeaosr. a gaaorl no l

'

-41. M-
.

, t

S,I<,d" F;rho o
..presídonte; lherito 'opoo'oo",nlo,

.

Vou" u não ""'io, Polilioaruonto nun;

rerrovIaTIBem lnas, viseeras de Monique Champion I
em e."i.�·Cicio do. I'TH' (I" a uníea Camnra, Não é um homem C9, ,e:iistill,

autoridade ,para falar, em no. mau, AQ contrario, é todo me-

Pelos tctegrnmns

Os Irmãos Lucio Ct1i'do",' 1J1Il

(las quais é o dr. Adauto,

Dlsse muito, c não disse na

üa. p.cpetiu que estamos pron.

tos. a elaborar U111 programa

HJO, n (MERIDIONAL) - Os :u",�,rítimo!' do Lóide
tambem estão descontentes com o não pagamento do abo
no de Natal a, que teem direito, correndo a, notícia da

ameaça de um movimento grevista, O comandante Ama
ral Peixoto disse que 'o Mi'uistro da Viação já solicitou
abertura de um reforço para a verba, para o pagamento
do abono. Acrescentou que teem aparecido boletins con
citando-os à gréve, mas os trabalhadores continuam tran

quilos, não havendo, afinal, a gréve,
estão c(}ndcnadas á. guilhotina Os contratos estão registrados * * *

comum para. um governo co-
no proxímo pleito de 3 de ou. no DNT. lilntretanto, ontem RIO, 13 (MERIDIONAL) - Informam de Belo Ho-
tubro, '0 l' t

.

.

varr s ar IS as procururam.me rizonte que o centro f'erroviário Santos Dumont, em M',I'nas
mum. e passou a examinar pos- .

Sincei anu-nte. aI) assinalar para Inzer um ape] d G"
,

sibilidade de uma candidatura
L .ocio aO!'. erais, aderiu ao movimento grevista encabeçado por

militar, desde que não venha
o fato tenho piedade desses ( Adauto que Se

.

diz palmato�'ia seus companheiros daquela entidade. O Brigadeiro Eduar':
com as caracterlsticas das,

dois.
_ , _ I

do mundo e o 'Impoluto, a fim do Gomes, diretor das frótas aéreas, após uma exposição,
r:::lasscé' Armadas, "

E � nao rceleIçao de Hugo de que com o dr, Lucio, seu ir. telegrafou à FAB, para fazer transpôr as malas postais
Entretanto quando se chc,

Carneiro, talvez, lhe,.possa pro,

I
mão el�pl'am com os contra. I destinadas a Minas Gerais enquanto perdurar ínterrom-

duaír agora ti moi te, que eu tos assinados. pido O tr'a'fego ferroviâri'o.
gou ao ponto culminante, 80.

sur<l;; , cheio de salamaleque:;.
A SUa maior 'alegria, é ser

l'ept'Csentantc da Nação. Do

mesmo modo, o dr. Castelo

Branco, pcquoníno. bonzinho.

amnvel mas bcHm10 parjnmcn
lar,

me clíxscram esconde-se por

trás dos bat'tidore�, têm urnu

IUe' do PC(lllCIÚllÓ' de São Burjn,

Ao c11cg.ar a Porto Alegre fni

bombardeado pchi imprensa
gauclia: 'Salgadu, vellro polí.,
cial. matreiro titular da pasta
du Traba]ho, llUTõm embl'ulhOU

OS provincianos jornaÍistns.

nique," cuja morte por envene;

namento, em ctrcunstanctas

místérlosae está causando emo,

ção, tanto na Em'Opa como no

Brasil,
Até a liberdade provtsoría

foi negada pelo juiz Petseh pa,

ra Silva RUInOS,

Quem }cyon o ,t!coo} �

'la Ilamos e suas quatro cria
,

das dizem que não havia aieuDI

lla habitação c o Casa per�Ht-.

necc rnísterlo. O .ajcool teria

sido cognac tendo ela morrtdo

.ern estada d.e embriuguez
Quem então teria lévatlo C>

cognac bebido por Moniqi.w ?

Ai estava, a primeira escapátu_
ria na defesa de Silva Ramos.

Mas há alnda um documento

importante nas mãos da poh;
cía; a carta que 'a vitima escre.

'leu a seu amante Nano, primo

reccm.tos,
a filmag1iH11 de uma pc!icula iri;

titulada. ::.A Mulher de' Longe>'

C01110 se tia})e, o brasilcíro,,: l'io H quc tem sido submetido,

milionariu João da Silva Ra_ encontrou certas contradiçõe;l,

moS ettlí. pÍ'eso em BayonnC,
I nada dsclárecl'ndo de positivo

S0b acusação de haver assnssi., sobI1e a descoberta de meio, li.

nado sua esposa a jovem Mo- tro de álcool nas

Companhia cinema tograftca

Este, durante o ínterrcgato,

sua esposa ao ser feita::I- au,

topsia. Essa descoberta cauSOU

maiores complicações a. poli
cia.

tire se o pequenino iS candidato

Salgado Filho despistando co.

moçou a falar do calor e

qiante d't ínsistencia - escla
receu que a convenção do PTB

será êm maio.

De tudo porem, ha uma 'nota

pitoresca, a entrevista ínterpre.,
tatlva de Paulo' Baetn Neves.

a. IIUCDJ, majdosamente, .os uc

tobístas crismaram_no de PBN.
� o pubre boho nacional. NUll_

ele séu' marldo. A carta dizia:

Fazenda. Nacional prejuizo$· consic:/eraveis ::'i?:f:�;ª;���:�1·;;
o

. contrabando de eutomovei« c:/os Estac:/os Uniclosl���� ���i;;::i��:�
sal' a nlurte?

F'icou provado apenas que o

alcool havia sido tomado por

i\�Dniq1:lC durante as seis horas

que precederam SUR morte. Silo

Causa .,

a

.Gasta o Brasil mais divisas COI)) a importação clandestina do� que com o comércio legal
::;i! va Ramos Indírerente
J,'!:as tambem

.

j nclinam.:.se aS

a.uturidades pela h�potesc de

Cu rÍ1c fez mal. Isso. porem, não
me impede de dizer a verdade. RIO, 13 fMeridional) -_Re. que oficialmente, pois os cam. Tudo is,;o põde ser

ct;Impro-1 do. Forque os importadores I pronto. O mlgeito lcntado sufo_ ao cambio negTo pois isso Sc_

\
que, S::, existe de fato o crimll.·

PBN é quaSe analfabeto. diz portagcm de Luiz. Claudio - bis tas ocupam as colunas dos vado PUlo este reporteI' em en_ compram na fábrica fazendo. ea os brados da concíencia di_I ria a ruína de seus negocias, lVlonique poderia ter 1ll0l'rldo em

"
.

d t
-,

1
Como toda e qualquer espe' - J'ol'nal's !)'ut'a al1'lnel'os, e ta' t I' t t'd 't d'd·t 1 1

. t '1 tentado, É curl'oso o

.

(,911<,equenei.a de ahsorç.ã.o de
(lue e ou ar, mas nao e C3.paz

"
"

S rev s a man, 1 a com 1l11�r a_ pe 1 os ele mm os earros ao zenlO que afina e seu o carro, e em SlC o -

'de a:presentar o diploma.
cie de comércio clandestinQ, o <::aus<Jndo prejuizos sl}l'ios á êeo- dores como o sr, Manoel Alves meU110 tempo o qUe reduz mui- dcle iJooe fazer o que quizer, estratagcm que ele usa para

um afealoicle.gue se teria vola�

O UIUCO aparte que deu na
cambio negro de ,aútomoveis. nomia nacional. :is empresas de Carvplho, da Oldsmobile e to u preçu d:L ·encomenda. Ao o dinheiro' pelo qual vai reven. vender o diabo ela tentação. tiJizado após sUa morte.

crime publico leeit qua l' ,

d
.

I '·t' Silva Raro(}s é descrito
CamaTa, custou aos cofres ná. e: ') se egals O' Tamo e ao povo. outr:;s pe::'soas idoneas, pusso que os particulares com_ dê-lo, ele não pede, então.Jlle Organizou em seu eSCI'! onQ.

.,

I .'

d d F' iI11prertsa parisénse
'cionaiS, qnatrocentos e cinquell_

-_ -- --, -� -� -_ -_ -- A procun de automoveis no pl'am maj's curo, selido muitas' dando. E 1>1 'com�çou, muito uma lista de pe i os. Icum

.

.

S
-

B'
I \. pct'sonalidacl{) bem

tá mil cruzeiros, Deve por isso ensaçao em. rusque """"""'"

H.io, supcra de muito a ofel'ta, as encomendas isoladas,' I inorentemente a transaçãet que em fila centenas de e.t,Jcomen"
'rccoUier_se á sua insignifican_ Ai.; fábricas l�orte_amel'lcanas,' Afimí.<I.se "que cessado o l'e.! depois toma vlJlto, criminos3. das. Com todos csses 1C1e se

cia; invés de comentar assun· A I d·d cs 'exportadores elos Estados gime d,,: re�trição. o pais sairia t ml'ntc, comprómcle, se amarra medi�

tos de alta t'c!evancI,H, pois lhe gumes UVI as na es- UÍlidcs. a General Mo,tors, por com lUll lucro de cerca 'de 10 I Disse-nos U fT, CarvalhO que ante um üeposito de 20 contus
.

r I d 'd
..

.

I I A'
-

1 ra prov'lch e não lig't flll""C'
hJta a necCS�'tt'ja c.apacichde I

I d b
eX,l'1p r), :.pC:ll' C entupI os por cento subre a :,;ituação atu_ elo me'3lnO, elo comércio legal t (' C'lC a um. ssuu nao poc ') < , � <.",,,�

.'.l>EN. é ('�l
�<

rC�UJno m,n� s�,_ I Ca ação o 11 rusquense
de ct.lllomo\'cis pnnt: vcnder, não aI, ESSa porc:Jitag'em é o c que ele autC"movei:'i que par hipoles� fngíl' lia tabela e á proporção I impor tanch',

lÍ lCl'l'i:,el b?g'::dia
gunda cduçao, rC1Tl<;ta c plOpara .

,(J fazem, porqne o regime de o Brasil está perdendo cOm o minhlID1fl poderia entregar-se I que
recebe da G:neral Motor;, em que esta envoj\'lllo .

.

dI) Ruy de Almeida. Grande é 1� expectativa em qu'ultia ele 7 mil cruzeiros. liccnça-prévia. as restriçõcs de ,consumo de divisas por ·párti_ _._ -"�_ _ _ _ _ _ C::; automovcis, vai entreganclo- FalandQ aos reptJrtcreli ()n�

Hugo Ribeiro Carneiro, per. torno tio emocionante prélio I
_ P:::dcmu;: jufQl mal>. rk I n�.::'::;'lS imp:J!'tações '�ã� nos culares d�elo "o encarcdiiicnto Um dia" o BOVO., se.

ou aos primeiros da fila., quanto fazia sua doileHe'. e

'fumkta de escol. é um elos dois d2sta ta,de, eIl\, BRUSQUE. E lIcõrdo com inform;lções vindas pcn11ltcm ti compra, �OIS a es. f de SU'I_S aquisições,
•

.

".' .', "

di
'. '. Mas lJContccl' qu� ele ant.es se ba\'oeaVu, disse aI>'�nas;"

representantes do Teniturio do enorme o i,nteres,"c em torno da de BH.USQUE, que li s=leção d,'l.
Casses cle divisa,i:' em dólar mal r Tent<içã'Q do cambio ncgro!COn,Vellçera, U��ue.... vendia nma, média de tres cu!". � Vocês estão

.

vcndu?, l';n

'Acre ConhecLo quando endeu. apresentr..çãu do selecionado 'Y:::in1la cidade a.t:lawá com a S�_
nos chega piU'a obtenção da:; I A deixar' vigorando a licen� ,(CO�Clusao da la. P,ag�na) 1'08 por dia ,c flgora não vende lEnho três aparelhos de barbear

sava Justinia�,} de Serpa, c c,.Üarinense flente ao BRUS:. �'uint,' ,t't· -, , r,
utilidades abmlutamente in-I ça-plévia. é preciso acabar com

I'
ex··prc::lIdentc da Republlca deu

luais nada. desde junho porque eletricos, diferentes mks prefi-
b � eons) Ulçao. Os, ,lielo, I .

."
'

.

.
l�,r�as e;-;plicações excluindo as

AIl",oIpho de Az�vedo. Del'l'o. Q1JENSE esperando_".'_ llnla Af 'I ]'
:

\" ,dispen�avC1s l1 Viela Entretan_ o camblO ne2To. Ma<- I'SSO é .

b ,
.

"sta' vig'orando '1 nova lei de 1'0 este Limpa
. '- onsm lO c ,,('morj 'aldu' Bu.

'

,

�., torças armadas de qualquer pos'
� -

.

tado varias vezes, pOt' Cunha grande arrecada(}ão. Pela exi- ]onin1 e PUOlo;' Chico ou '\Vi)_ to, ap�sar e1:1 proibição que emprc€nelimento que as pro_ 3ibilidade suspeita quanto à in·' licença-prévia prorrogada por rosto.

v.a�eoneclos, conseguiu. com a bição da sel�ç.ão barriga-verde muI', WilimRI' ou Zéquinha. Ju
at:nge o comércio i�gal de au. prias autoridades reputam dL tromis�ão de "finança int:;rr.::t mais dois anos, Quem precisa .Isso foi dito em tom de ab_

marte daquele valente c ba�u. Os BRUSQUENSES pagarão ii lio, Hélio on Zieo 'c Heinz. '"

tomoveis est::; eont.intlam II ser ficilimo. cional" na preparação do ambi-, de carro, vai CDmprá-Jo no soluta indifetençll
importados 1J0y pm-ticulares. Seria preciso a colaboração ente e nos acontecimentos polí- cambio negro por ,uma fortu_ pura mostrar que não
c 111 f' I'

tieos que culminaram com o roo-
'0 o, '!iU cxe USIVO de venda. do povo pois o proprío consu. na,

vimcnto de 29 de outubro:
li; o cambio negro, favorecido

II
midor é que favoree& o comér-

��e�,a 1:��aC��:�e���:ri��7sp:����� �::. i��aJ�eP:;�:O::l::,eU!:a;:;�. Fa,I-la 'o'a CO'ofer'encl-o ·de· Colomb·g um.'�a:-.,lei de rC13triçõcs, I tieular f:.dquirc UIll C3.rro nos " I�'

ta�;oS:� aE�;���:t�;o tlt:t�n��r�:
I

ES�I{��n�n��:�'a �o TUo diga- apr'eciaca-o soAbre �ssuntos europeus�'I�üt(:;�o�;,�15:�I;llOIJlilj;:�,:,�:��: (:Ii:;�� �:�;r� 1:�a�:��O : ���I:�: ����::' .

II
_ U,

nos I) S1". IV1;uwel J\,Jve:l d�� Cal', c]o IIt) que está precisando de COLOMBO, ia (UP) _ O

IUO, 1:; (Mnitlionall ._ �Ill to j'ol' lunge temjlo até ficar 'juutro mil senhoras e assim vülho ....

a :;iLwl!;fw fiearia nor_ ant011l0vc! c"-{!sfl'cga no nariz Ministro' uo Extedor tILl Grã

11(18""1 !)ri111cil"1 edI'ç,ióo ele 'lIOJ'" I t' t I I�' il1'III'� I t 1 I I B t h' E t B
'

" • � c' C!Jlllp e ameI! .c eunH o. '.01 ne5_ explicou o fellolHCIlO: L "a( .L elll .re:; me5C:;,
, I ('O (Ull0 (O carro trezentos 1) :,l'e an a, sr, rnc;; !lVln,

l!uticiaIlws um telegrama do se período qu(� se YCl'ifieou li -- O' C<t:5o' ntto é n::nllll111 fc_ BcI:), ainda, dc Opillifll) (jlle

r
tantos. iniciou hoje .as trabalhos nél,

� P I
conferencia dJ. Comunidad-::

.L. au o anunciando, censaelo_ ll'an:,folmm;fto, Os orgãos, nomellO, TI'ahl_w de "coisa co.
o genel'l1,j Amjpio Gomes cslo_ O leitor há de conCOrdar que Bl'itanica com uma uprecia-

nalmcnte, o ea:;o ele um homem c tt I l I' f I' I ri in li I t t
- ,

a cn' 11( amen � l11aSCU !DOS,
.

0_ . n leClC a aqui no RIO. inclusive a c nm fi :l 1'e:;ol"el' favora_
I
li cn açao e enormé'. Qual é ação fõobre os assunto::; euro-

naquela en,pitaI, que, depois de l'am eNlendo. primeiro Ic�t3- no mel! consllltorio, onele varioti ,:e,h:lt�nte o CaSO. não podendo

1 coneie�cia que não ficaria aba. pcus, ::tbrllng:lnt:'o a Turql;';l,
haver contraído nupcias nor. mente, depois r[lpidnmt'rüe. lu. casO;; já foranÍ'

constatadOS,'
Í<13C-lo cnlretanto, pelo menos lada, dIante de tal presente, um Greeia: Alemnnlm.· AüstfTa.,

"'la"
.

.., 1) 1 1
'

I Espanba. c Em.·opa ocidcn-
'<'-''IS ,je eSc arou (a esposa. I. ') ;'0 SP;;::} "pus!!), Confol11le est011 lendo um tele_ no moment{), em vista rede uelo de duzentos' contos, uma

.

I
' .

I
.. t'11. Estudou igualmente a si-

anos lccol'l'ldos, deli á luz UlUa gw' aos rJrgüoc CljuÍvalentes I.!TH11Ia o í!lr!iVj·r.(11o C",�"llt "S,',') complLe'lda qlle (n\"<)I\,c ü ,"...•"._ sortl' grande caida do ce'll?, E� .",� _ _

n, _ tuação do Oriente MédilJ '] H

crla,llça,

I
D' I' slInL

- aI 'em (mnle lW{!ITeram depois o seU ol'gfw l:icxual foi" f), a lll<ttCl'i<J, ·I'(.ladollada. .-.,_ política da Comunida!lc nes,

Conta_::e (ju:' LI fato. fJlle 1110. varias' pCl'ipéciflf; cut'ios'1s, até �'!.' dcscm'o!v<nc!o, com cal'ac_
com o comércio exterior do S,IJS PE !ti S ASsa região,

Htou grande celeuma. Í)roccs. que um dia o homem_mulhc!' t�l'es maIs llc(',ntlladt>s para fi
I:l'Hsil, AS DESMONTAGENS EM

O tema girou em torno dm,

�ULI "e (la CO'tlI'nl f d I A . dois mundo� rivais � comu-
" .'-' < s" e OIUla; cu a l1Z 11 um menino, que vi- sexo feuüIÍhw. Com (} llllSei. prll1cipal justificatiVa - ESSEN _

O 1
nista. -e não comunista. In-

lOmcln-mulhel' contraiu. ve cercado dt, todos os cuida_ mento d�: Cl'iall(�a ele vct'ÍficOll apontada PElI'a a cessação da

I
ESSEN, 13 (DP) _ A Alta Co- t 'eI b' ; 1

há anos, ea::;amentu. Sua. vida dos !}('!o pai.mãe. e 'i" '.' . "mis;:;ão Aliada ordenou '.
erro,ga o 60 re a ra;z'L� pc a

qüe ii 11111111Cr não lhe era fiel.
x ",ellu3 da llcença-prcvla _ , ..

d
a su pen- qual a GI'ã-Breta,nha I1ao lm-

de' e IS' do ('o1'1'i I
.

t' \ I INI- 'e :" -
'

RRO prOVlsonR a deslnontagem

I
'., ,

, ' .; a o a 1101'1na mCIl e ,O 1 _AO l\H!:DICA Dai a srpa.raçiílJ, :; t"l< H ,-cgllmte; eom I) comer. I " 1501) u· f
VIa lllclUldo a Lspc.lnlm na

t'
' I'

.. maq mas e erramentas - ." ,

,a c que a lllulltct' deli ã luz A ['f'(' j)Olõ i lo. procuramos Oll. 1<: iltTe3C::l\L0l1; ao lnTf) o BI"lsil t�rh -lllel o "ígantesca.s e.
.

'A
0p')l'açao eurol,em o(Jdl)nt�,l,

,

I .,' "

< ,1 S "", ' n Sea ,CIl':tue. des-'
o sr, Bcvin aõsinulou que a

unta cr!Hllça {O :;cxo feminino, vir 00:;1. AlI,inda!' Soarcs, nUl- ._- (�lliJnfk" dCigOt;LosfJ, ten- PICJUjZO:; lIu qUe C')111. o rigor e montagem das maqumas, desti- _ro, , '_' "

.

,_, •

Esse falo trouxe diseorelia vio_ dico, do InsUtuto dw, Bancaria;,; tou-Se maiar c foi !,;ocolTido.
o camhio negro impe!'Hnclo co. nadR'::i reparaçôef': foi suspensa - --------------

lenta; acusando H mulher de conhecido nesta capital, pelo no hospital lI:'" lnedI'cos de"l'anl mo ,está Evp1iea se
em ....1rtude do pedIdo dUTIl adia, EXTRAT'O SECO" • ,"

�.. '-, mento pOI> seis meses feito pelotê_lo traído, o homcm. deses. ::!l'unclc nUln'.l'o de P,'11'tOS J','; tnj' ))se� I d d
E qUe ') enlpl'cca' t 1

� , .• v o L v1}( O O seu ver a eiro ' s '" S lmpol' a. ; governo alemão. Os alemães ale-,
.

.

pCl'ado abal1don()ti�l e mais 1}ssí�tidm;. como um dos rCB. sexo. Asdm, eSse -individllo, doras consumiriam menos va_
I garam que a desmontagem cau-'

tarde a,pclou para o suieldio, pon�a.veis pelo respectivo setÓl' psc�ldo homem. não tinha con_
lo)' em divisas <]0 que os do I saría grandes desemprego e pedi-

ingerindo sócia cáustica. Gra., do I J\, r TI el' � cambiu negr',) esta�o .', ,t'am um prazo para encontrar'
...

,
' IÇOC!; Par,'!, marido sendo, pois, eonsuInIn. 1 trabalho ,para seus operários.

vcment<J dOente, foi o homem- O I'er J '(10' l' t d' f 't·�e '1 s'meco agIS a 1:;- pc,r eI amente nOI'mal a g"l'avi_ ! -- -- --- -- - _._.,- _ 'li,
<o que, duran'te dezoito anos dez. com a cilaboração ele um

.,....., ..,._ '__

ele elínica atendeu ti cerCa de eexo diferente,

I cupa,DepOis de usado e separado da espôSà
vi,roumulber "ganbando" uma' criança
Curioso caso de hern1afrodilismo elll São Paulo

Espurlha h'JVía sitlu Qxeluídil.
!la Uniiio Oeielcnt:.l.; e (lo Con-

t!;,j,S Nações Unida!:> �{_)b!,i� ue'
<)kcolõni.is ilaliaml:ô, a· Grã:·
Bretanha concluinJ 'um tra-5clho tia Europa 'Jlorque am

lia,; CS!ia;j entidades uasc1l.

vam-:sc em principias demo
cráticos que afetavam cs�e

pJ,ís.
O sr, Bevin dcc1aroú que;

com rela��ão aos arranjos fi

nai;; wu'n a independencia da,

Líbin, de acordo com decisõe::;

Manifesta-se so�re as
(Conclusão da la, Págin;l)

centou que jmnai::l algucm potlc
rlLt ncusar as forf�a� urln:ld��!
<.:uj", a<;ii.o csLcI'.e cin'lI,l)scril:, i1q
dia 29 de cutuuro, ')ntr:; " "m,·.-

nhecel' deste di,.... c ti. noit'2 quc
cutnlinou com a deposição do sr.

:fcnonleno l,ecolhiclo no hospi
tal, onde esteve cm tt'atamclL I

DE GAfE'

. ..ictúHo \Fargas. Dis�c ainda o sr.

Amaral Peixoto qlW o Itumaratí

tem eCl"tamente a documenta'ção,

Xl'EJIIE:NCI,,;" hEALIZADA;c
EM SÁO PAULO

X X X
S,PAULO, 13 (Meridional!

pt'ovando ,� interfercncia (.' o grll

·po umeJ:Ícano que modificou

p,olíU6a de Roosevelt. O sr-. Ama

ral Peixoto ehegou mesmo [� di-
zer:

�fEssa intcrferencia foi nluitQ

maiór do que} sc· pensa, m".; não

MOORE McC'oMBRCK (Na,e�aGàO) S.I.
I

PassageirQs e Carg as

lIela priIneir�, "A.� no J:1rtL5il, 1 \�a·
iZ'J.ram-sc cm S5,0 Paulo expe
'iências com o extra.to-seco de

afé. ii:ento de qualquer a içáo,
\>; experiencias for�m feitas pe-

envolveu as forças ninlfldas�'.
O ,�l', Amaral Peixot.o c:;;plieou

ainda, que o :;1'. Getúlio Va :-[;'1:'
ouviu o sr, Berlc fazer a lCitUl'"

para:
�end ofdtas h3. 'anos,· Calcuh-se

contudo; que o preço do extratQ
seco de caf,5 aumentará em 186

por cento em
café comum.l ·Baltimore

New York
Philad'elphia
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