
r Poderão
BERJ..lM Ef,EITOF! A,PE-
NAS o PRESTDENTE E o
"FIOE-PRE.'JIDENTE óRGÃO DOS «DIARIOS ASSOCIADOS»

T(LO, H IM,�ri,j.1 o
.IDi:.il"il) ti;. j\{,-,tkiú:," diz, .no
eOntcál·jü (1�). J\.gf�nei;) Nnclu
na! qur- n;;,.1 ffJr3i1' marca
das as f!lp.h�õ(;·� paru esti-!
ano. ApenUf: :1.: dI' jlre.c.i,hon
te e ViCi?-Pl,.,siÜ<:nte lla Rt
pública serão no 'iH inu..iro

tI :.)l·�ingo de outuhrn. .As

�l'emais, que püderii.o n.,o
coincidir com aquelas, arn-

jda não foram re.<ol'ddas ANO
pelo TSE.

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

RIO, 11 - !?F.rín li sr. Cétlo!i:.:l

Vargas de 11m golpe cruel [J

für.�a militar de ter-ra, admitin
do . que esta o tívesse depo�t'"
em virtude de manobras do "r"

- sobretudc de unia. ela�se pre
posta, "defe"r. da ,

sobcra.nla

VIJ
TELEFONE 1092

End. Tel. A NAÇÃO
Caixa. Postal 38

Blemenau,

COLOMBO,-H �UF'; -- No sex-

f
dental e seus. laços C0111 a C;J

to {�ia de conferencia dos' Minis- munidade. Acrescentou no seu

ti-os .do Exterio-r da Comunidade,
.

comunicado firial, qu'"' fui ínror
mada "da atual srtuuçâo pulític.l
na Europa e no oriente rnédto E

das medidas ac.otadas para. pro
mover uma cooperação m:J.ii es

treita, poütíca e' economíca";
.

'1;,;to se aplícn, di�' o ccmuní-

,(iatlo-" ,hltnr)ént-. fi. c<")üjJ9rrcj'�:!,� en-:

RIO, 14 IM:=I·id.) .. __ O v:,s_ nha, que. como 'jú 'aclia:1.t�mos,
portíno "Ditl'io da Noite.' diz c ;tá inscr-ito para fazer uni dix;
qUe na sessão Exü'aOl'diná:ria c, :',40 politico na próxima Ur
do Congréçso, alguns deputados ça_feira, disse hoje á reporta
denunciarão () «genernl Góis gcm qUe fará revelações sen,

Monteiro que Está conspirando (Concliu na 2.0, pág. Letra "D")
politica com o sL'nador Get.ú.,:l r

lio Vai gas;".. O deputado udenis
'--..;.....----:-�,-...----�--:--__,-----..;...,�-:-".....,.-:-"-----.---'':-.....,.-- ...;....;..,.......,......"'" --...,.....,..........",.......---��-'--':-.,..,...-"""'""'..,;..--,---.-.......- ........,.---,-.,.-...,..-..,;..-....;......"...---..,-',..

ta Afonso Aríno., Melo Fran,
'C!:, :JS- i1"11. ....:uinci"ita h"d�:(�l�lra�ão
'lo g'�ll"l!il Góifl Ivr"llt('il'o, afl
rJ{.indo !iI.' ·lt0u\·u lllt1uibei"
de uma potencí., estrangeira,
em 1945, lia po]ílíl'a ínterun do I
Brasil:

- « A. Inda nâo lí n entrevi», \a,'In 0'nn')�' ,1 GÚ1�_; l\7"untejro. t
-

;.�-::: !1""'fti filir' sei, acho mujto
:

; .. !-;'�-'hf] Cinl' o sl'nador Góis
'., ",j'�i,·o, (PI,-. foi um dos ele_
mentes principais do gólpc de
n(l (l� outubro. como 'urrt dos "

c .' ._

F'�W: mais, dextnc.ulos coman,
RIO. l'r \ MERID I Os JOI"-' nais refletem a desonenta<_:ao em

dantes nccite <l lIjpó\es: de urna --I que se encontra o problema J;U·

íntencão ..si runn. (I;\'Í<l'.ntt'!1l�n_1�,HI!IImilllillmlllillíllllllllllllllll'·• cessórto, com as for(;",) pofiticas
t� nã .. h:j 11l1l;1 , ,i vit'g'Ultl de I =M d d:::

ma.ls diví\lidrh' do filie hn ccrc:]

vr-rdadr- .1.W., llíi1illHCÜ"S �clo g'c- § emoran O Oê de. un.1 ano, �llnlld(! OCOtTc,u :1
ll'-'r"1 GOlE' :rvr(jnt�il·<). A UDN = = prrmeu-a confurencín em Petró-

,c�nt.�va com o '{lJoi.o da oninião ªgal GOI's ao eXQª polis. o "Correio dn Povo" di:;;

puh)jp·', das Pl'U1Jl'I:lS elasses:: • :: i',ln ,seu artigo de 1)l'j!Í1eira p�"i.-
nl'Dladas. r,I,rnt, f.:" viu de})l)i�. :: • :: ?.ina (IUC_, nEtO OhSt311tü os lna.lo-

]líU'fI fi r-ünLillll;tI·;J.o jlos ('s[ar I=dltador Varg.:ts= ,"ros c as fl'us1.aejú(,s ;polítícns, o

"1)1:; P:tU1. '1 )'0dL'nl'íJCl'aLi�[lçào do � U � (',tte1.c cOlltillún. ohedecendo a BO-

}3t·:H;JI··. :::: (Texto na úHinn. Página J = lução nõgiolial, qu;mtio o p:ms:1.-
O lI,'plll.ado . Flare.;'1 da Cll_ 1:- .IIII11WIl1IJ'IJIUllIlHllIlIllImllr: mcnto esscneinl sCl"Íu. que C!l.d'3.

com .as
. ' "Haverá eleições, ..armais"

T'láno de

A'sia .

partido lançasse um nome �'e I
colhendo seus candidatos para a,

prestíg-io em suas fileiras, 10 'presídencía e vice-presidencia da

sentido nacionat
, República.: O ccmunícauo, depois

Iii.': ... 'de explicar os fins dn, reunião,
RlO. J 1 tMERID"J diz que está será pr'esitlida pelo

cou-;,;e brusco !:ileneio sr. Adhemar de B.l,rros, presiden-
dn. nova formula mineit'u, 11' <) te nacional do partido e 'escreve:

interpl'etando-se isto como per -,
- "No dia seguinte, deverá

CÜi1EIÜO du, tent:l.lív:1.. .Ao contl' - spr reaUz:ub. li. conven\<�o nada

ria, os "h'cuJos autorizados' imli '-lnal que designará. os candi(!'atos

tem ell1 que D.ull'U }ll"Ossiga. o lL pl'ellidencb. e vice-presidencia
sentido de rcsolycr a questão (a drL ner,úh1ica.", aérescentando que

soluG:to de Min:l';, lll"inei'palme - ,"o ParUdo :Social Progresflista
te no tocllnt" ao 1l0nle de Ri escolh.eu, �sta� datas por mou-I'F'ol'te:', que é "e'lllllCntt' o vos hlsroneos .

'andidnto do !"Ieilo. Ouvido "Em 19 de janeiró de 1946 o I
figul":' ,'-'neir;, illllitn lir:tH�!l la eleitorn.do de Hão r'aulo escolhe

,nelo. dech.trou:· seu primeiro (.'andid,ito democrá
� ... o"renl i_npét(l- :)nr:1 OCUfJD.i. a

lH'u.siden('Ll�·,
.

HJlASat� d�IS ele .. 't. 0-'

tas qm' eúl'rem em tornn d".' la

diLI'lio, a chefia do PSP procura: As primeiras reuniões da co

realçar o Significado nacional do missão serão realizada:> n.r ,\ liA,

ato tralia. A Conferencia notou, cO"1 tete, o cont!'1'·f:I)''-''

"A eleição do presidente deve
satisfação o recente acordo en rio

exprímlr a VOntade de toda a na- t�e a .Holanda � :: In_donésia. ,- coisas de mo.-1n

cão, acima de qualquer maníres- l dlSCUÜU �� ccndíções wa. I�:1;JLlw. J Inespercríc .Xo ....

. J!1� TndorruTIf-I I? T': '.::'�tí·?n1f'} f'_::1- J :rn!+'] �;:-li l.l'\f:.l :ii,

fConcuj sa·2.a pág. �etra 'B"I ente. '(í'or,,'''y' "03' ':',:'1 : " ..
:',

Imeaça O fuluro da Organizacão
das Naçõe� Unidas o caso chinês Instituto francês

nt�r.ils. l!,,:�:n ,I�H'i:l l.lll�.t. IJú.::;.\ibi-·
li (hHÍ C! p;II':I;L ;IJ'l'b\.�H<:àn tlt�
U!ll':"l 11(,'.'., P!·()lH.;-';{ ! (h'::;tin��HI:l :1

f·X(']uit' i) d,-L,� ·lfll JJ�u:lnn�tl::jl
t:-t chíll(-'S. d ... ril:�bu.L!.

iI! (oi" de llhl'il, con[órmo, Jl.:l.
':ceia as:'entatlo, I'm ':iriude', de ccasiflo da. escolb[l de st'71 cano

Mostram-s-e -I-r're-du'-t'Jve"-s-- ;r:l:����:�il�. ·z;:�:'<��.l>��:�::,if��::IO\ � �---

!iii

, I I 'shldn ,li, cois:l;; \'.) :,dhelTI:1I:is- Qued'a naH"IO. (:OlltillU'indü, o ·pr JfJ6silo {lo

OS g reV IIIslas m·· o·e"
�r'_'ll3.\:���:��::�t::�!l f)t:�:t'�:::,l::���: pr'odu'- lo de

,

I I ros ""111 "t!,.,,·u!va de po,·"ibiHd3-<lc 1)(1- 3'

� r·n. "etirar o seu 110m" de :lCôr'- automóveis
S

lO

• hJ ('üTrJ nd ciI·('un!-it.lncia�.
o -voltarão ao trabalho se fóI' pago o· abollO ,. , NOVA IORQUE, 14 (UP)_.

BELO HORIZONTE, 14 !Me- t reunidos no quartel general do RIO, H fMERIDI --- A seúe- A produção de automóveís, cami-
t"idion li \ -- O.; grevistJ.s da C2n-.. .

.
',.

i.aria do P31"tido Socin progl'cs- nl1ões e ônibus nos Esta!ios Uni-
tral do Brasil insÍt;tem na sua mov.lmento no JlOtto flOlestal, on- sista distl'ibuiu hoic � imprensil. do!', durante.[l. semana. passada,
.. . de instalaram um alto-falante .

d
-

,

1
1>

e,"gencw. de só voltar ao serviço i uln C'omUlllca o, que vem esC a- foi de 155 nül 144 unidades. Is:;o

dopeis ,13 pago o abono de Na- pur'u divulgar o de:;envolvimento

I
"ecer os propósitos do Pnrtído representa uma quéda de sessen

tal. Diante disse permanece :1 'tas _t' �marche8 jünto, à aclminis- no "enUdo de realizm' sua con- ta·e um mil, cm relação" sema-

parali I !ção do trafego. FOl'aro truçao.. \'cnçiio a 20 do eOt'!'ettc. neh es-l na anterior.
crganizadas fl'ótas especiais cl�

aS3cnto como representante do

governo nacionalista chinês. 1s-

'I '!
EíO, 'II (lHl�Inf),

?nullci'" -s\� (;IJl �:i() 1'aul.. lue
o Sr. Novellí J uni"I" niiú ll.!':dl,lmi
rá. o g"VCl'no, de :Silo Pau16 !la

tieo, o Sl', Al' hemur d'f! 'Barros,
levado ãcs Cam_poH Eliseos pela
vontade 'Popular, não lJeIos con- _

(!hrLVG;\ de g-rulH),� olig3.rquif'os,
COflW até éutíw ha"Íol u.cOlltt',{'j...

do (,n\ .[uini O '1.1HB 11", J'Cglhle
renuhlicano,
"20 de janeiro marca :l u:lta de

fund:l<:ão do Rio, Homenagean.
-do a capital da Repúhlicn. paI'

VARSOVU.. 14 WNI'l'Eb)

challlcuto llo InsUh,llu
instalado nest:L Capitulo

HANOVER, H (01") ,�- Um nu- ,informações nbtidas em

nlCrDSO g-rupo de agentes sovit;ti- I dignas de todo () crédito. A prj-'
cos que (:onseguiram ínfiltr:J.r.s�,t ;�ão desses agentes 'foi cÚtu:ld:,.
na zona. ,acidentar a.lemã foi 'Pr�- ,pela."polícia. alemã cm, cooper.;çã)
so ôntem nesta cidade, segundo com 'as nutori{bdcs britanicas dr

As úllima,s hO!'�LS da noite de 6n-

\"hi-

:ii 'lá. igu:llmclltc tomar jlarte
no" j "ahalhos do COll'õclho de
Fidei-Col1lilis:J e o Conselho
E('onômico (' Social. onde t('ll1

tem a embaixüd[t rrnnr�i'f;a nest.a
LAKE SUCCESS. 1-1 (UP I -

Observado'!,,,,, acredibn1 que o

dele!-!':H!o :ioviético .Jacob l\-1a
lilt não vol1 :U'Ú .JO Conselho de

Seg-ul':1 n\:n tla�� r...Ta(�õc;.; 1 fnida:-l,

depois t]r:o :;'plI �f'f;Un(lo ah.:tn-

.

\.{JntJ .:ln l"-','illln úllh'hl li noi1p.
fttt� qUf' llt::i.:i dni:-! i;\f·tnht,os 1'[0.

so prejudicnl'in grandement.e o

flüm'o das N:1GÕeS Unidas.

Ca1Jital anundou qtle 1:; (,h alEios

francêses tinham "ido presos duo

rante o dia. ·pela,; autorid3.d�>: pú'
lonesas. potwo antos o. 1YJ inisU'ú

do Exteriol' ellvúit'cl tlm'.t nól-.!

o1'ici:l1 a.o emhaix!ldoi' íwnC<':-l;
Jean Raielen, anllncinndo G fe·

Circulo:; J""lll '!nIm'lllatlos,
concol'dam en\ que os Estados
Unido;,; e>ltão '�0l1l a chave do

pl'ohlenl�l. na:, ntão$. Se 0$ Es
tâdos Unitlo:-; t eeunhecel'en1. o po

vo gOVí'l'no .-.ln ,r}ckin�, () dr.
T:oin.!1<r deix,u'ía. ° caminho
aberto P,U'l1 a nomeaçãO dum

�;.;::�;;;:��l;;;;;:�;ma��e ��:�Ê�,��f:�i;�Ir� Pavoroso incendio deslruiu o edHlcio
;:'::,,:"��-:·I�-:'�-l:';��:�:::II:,:::.:"n::,�::II::":::::':"'::III::;'�: da CeulraI de·

.

Poliêia em Porto Ilegre
= ,..,

-

1<�XPI-,OS(H1�S, nf1;' GRANADAS CONTRIBll1HA1\'i PAR A QUl<:i o SINISTRO ASSITl\USSE tlM ASPEC:.ro DAN·

==
,-,
A NAçAo

�!J

==
'fllJSCO - SJi�ltI l)'",;IOS PARA SOL1JCIONAR "'"INÚ�IF]ROS CASOS A JUS'rIÇA GAU'ÓHA'

r
PORTO ALEGRE, 14 (MERI- idcntifleação civil c o:imlna1: O;; que {) fo�o foi. causado pOl' um lnobilizundo n. bl'iguda militat· �

DIONALJ - Urgente - Pavo. arquivoo; dR .policia Coram a últi: curto circuito no edifício, valhis- a guarda civil,

= raso incêndio 'destruiu durante a mu. esperança de l'egularizal' ,h simo tambe-m, ,nas instalações' **

madrugad.:l·à Hepartição Central administração da j'ls;iça no Ej:;- eV�tricas,"As chamas �levaram-se PORTO ALEGRE,
de Policia. As chamas foram lado depois Ól. destru.ção do pa- a enórme altura, acordando 3 DIONAL) :_ Verificou-so
pressentid::ts imediatamente pe- lácio da Justiça. Lembl'a-se" .- a princípio de incêndio no Colégio

popUlação qU,e saiu para <,l!1.lre-
_

los funcionários de plantão, fra- propósito, que foi qU�di: destrUí� dar o espeticúlo, que se prolon- Sevigne, grande internQ-to par..

cas"ando .:lS t,mtativas pura de- do t'lmbem o ,edifíCio da. Assem- d te. h 1 t
meninas. contigua ao edifício

_
' . .. .' gou uran e val'las o 'as, eu re

_
belnr o fogo. A,-' 5 hora;; '0 edifí· bIela LeglslatIv�, se�d� fel:zruep- explosões de munições e de gra-

Central de polícia, quando est�

do esta\'� t.otalmente destruíl"J, t� debelado o fogo Irrnll!)ldo na

f nadas cobrindo '0 'quarteirão de
era devorado pelas chamas,

'

A

elC\'ando-�;e a vários l11ilhões de 'H�"'" (10 p,ulam�nto c;tadual. °
' ação t' os bOh2beh'o:;, isolando

_ cruzeir�)S os 'prejuízos m1teriai�. coroné1 Dagoberto }onçal"':es,' 'estilhaços e fumaça. Foram iso- prédio, fez cessar, Ó pânico: s�·

::: 1rlas D prejuízo n1a}or é o da des· � Chefe da Polícia, nàc' acre(Nta. t lados os (f'emais quarteirões e do dezenas de crianças e irnlã..-

_ _ tl'uiC;ào de todo" 03 prontuários
I
que o incêndio tenha s'do crim:i': 1 prédios vi7:tnhos ameaç-lldos. O

I
eva.cuadas :para Ulna residenó"

r:11111111111111111'll!l'll"'!':'l"""''''''':lI'''''''''''I'Ill""""""'P"'''J!;'-:: '!riminais, ('nJti.pl�to� fkhilrins d(' "O',,'. A hil'o\l-t-;',! ,· •.>rrqilce.i. d'�, i.�·f)VC;I"I1;.If,I()r :1[:";1.1 pess0:11ment::, I ':i:':inlw., .

II
� ... � � .... " '. .

. " � e,.�� ;i-" •• �.r'�'.�,..t

VARSOVIA, H lU?) - O Mi·

nistro polonês do:> .negocios ;!s·

trangeil'os revelo'it que o Institu

to Francês ein Val'sóvh foi Íe·

ehado" Úem como totlos o seus

ramais 'l;ela pojonill. foi o qur
anunciou a emissora desta Capi
taL ° citado Instituto éra a. úl·

tima. organizaÇãO cultural fran
C6sa ain(1 a em fu.nclohamento na

Polonia.

As

'PILULAS
UISI
XAVIER

••

BELGRADO, 14 (GP) O

jornal "Politl�a", cJsta Capital,
Informou hoje que UTIl ballch, de>

a1bane�es,- envez'gando unifó"'rfl>�'J
iug03lavcs penetraram em, ten'i
tório iug·oslavó. ac!'esc�nt l1UtG

que os chefes níbané':üs ,1'''f1"h':
raro orden� de treill�ll·"·:.e�":p:cJr�p.
sabotadores e terrodst:1S contra

O' reg'ime de' Tito .

Um oficial alhnnês. c:tjllíi!,,\.l;)

(PARA OS RI"l,s)

\>r�varn quo ÇI$

�lt:tl,ia5 brasifeiras
r.alizam milagrflJ.

tliuréti"ow "Ú

eliminad .. ra�
d .. ácido ÚI'I<:o.

= Comunicamos aos nossOs prezados assinantes e leitores

- que os S1'S. Antonio Marlos, Otto WilJe e Eleutério Vargas

_
estão devidament� credenciados por esta Emprêsa, para c

_

tra.balho de renovação e angariaçfto de assinaturas, sendo

= os seguintes os preços para 1950:
=

ASSINATURA ANUAIJ _

ASSlNATIJRA SEMESTRAl...
-

-
-

Cr$ 100,00
Cr$ 60,00

Blumen:m, Dezembro de 1949.

--A GERENCIA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



BlnnWI}aU, �5-1-1�50

Truman' pede, aos EstadosUniJos qlle ob
servem o dia dos Direitos Humanos

Un irtos d". Amp!'ÍclI do Nnrt e de
,,{ar'(1 (1 <Ih l O ,b ne,,(;m"r� ctt
b·l:1 c os lr) de D.."émbro do,

corou n tcacão,
não poq_e ma is haVi�t· dúvida de

fllle rt eoú",'"nç:iio nacional nito
s,1':1. fil' ;:Jfut" ou que pejo mr.nns

esta {, a disposição do PSP e (lU ,

o governador Aduom.u- de B:.L!:-
1'03 ;:;erá oficialmente indicndu
como candidato do FSP",
RIO, 14 (MEHID) - Fulando

em Porto Alegre, I) sr, 8fJIgf,_tlO
F'llho declnrnu taxatívamentc sc
rem :-1::-; suas convíccões de que
haverá eleiçõês normais este ano

num pleito com toda ordem, A

1'C:;PCitQ UO:'! resultados de sun

convel'�a�ã.o C01l1 Getúlio, o :�r .

Salgado recuou-se em t.ot.n l re

,cJ'va, n:1O deixando qualquur 1',1'1'\-
· ...hn. por onde :l l'-'iJOr-f ng-:"lH pll�
desse colher algo. E' muito pro
'h\"c1. eutreto nt o. quo tenham-se

l);(J;': Sll!Js"q<l,mtc" como I) Dia elltendido muito hem e que OS!'.rios Direil()s Humano" dae; Na- g,i1gaclo Filho cont inúe COUl la,
I�ijes Urrid n s ; e cunvído o 1)0\10 dos (�ü (} prest igío tI frente uo pnrt.íL.-.1 ldu" Unído., n üh.;m "ar t II do, Há tempos fn lou-se «m seu
','i de maneinl adeqLwda.

1
nome como um ,hJS eundidntus

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

)c Cat ct c mais viáveis, dada D

BANCO SUL DO '''llnpath de sua figura e o um"

Fundado em J 921 Ala-c ] bicnt.e cordíat que; o cerca. SI

m
�da P' P

,

')' lencíou-sc. clepoi!' a respeito, masLO' uo ..rRneO, d. i { 0, nome de Sa.lgado Filho ainda.
BRASIL SIA. i! pode vir oe lúme

,

pro-

por' meto do ensino" C da. duca
<;ão sceja promov+do Ú r-esperto a

esses direitos e a essa líberda
de, e que, mediante, medhlas
I.:I'og!·e.-,:siv.a'�� nndíonuts e íntar
naciona ís, ::ejaJl) g�.ü·t.tllUdofl u

Car-

cín ; e

··.o;':::on::.idcrandü que H c l�ténção
do', dir'eitüs lJá"ieos I''':';l homens
e mulheres em todo o TInindo <:

A (:ar;, '1 ,t1. 1J1 inhll garrucha
'e de grande I:S_

essencín! i., paz 'Iue procuramos :

. ·'!.gÓ1:t, por-t c nt o, c u , Flal'l"y S.
Ti uman, Pl'esicl('nl,� dus E:lt udos

---- ---- --'---- ---- ---- ---_ --""--- ............--

H)'ll1USf'J'lt I, fi

� rave
liem Fort
ª I Tombou um planador

esastre
..

.Unin g
matando 10 tr'ipuíantes

jornal S'oh "G.M,". rtunrlo

enlIJJ't?gO.:-i anteriOl'rnfll1rC oeupadcs e indiC:ll:do

CRli ] 80,60 AlIfllAL

:x _s x-,_ X
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o Si'. Gel uliu V,wg'ns est a ..

va com a V':iR das confidencias.
11:. P01' i>,so mecrno. sern maio;
res esforças do :repol-tcl',
Ex,/.Jresidente continuou:
"A intervenção do Isr. Bra.

,den na vida política brasileira:
poderia ter sido pérfeit[illlentc
evitada se ele e (I senhm- Ber
le dispuzessem de melhorei>
informações sobl'e o nosso pais.
Anjmavacme lU11 propósito sín.,
cero de presidir- imparcial-
'ente as eleições. TodoS os que
vinham me procurar, fossem
interventores ou simples dit'i"
gentes polttícos, para díscuttr
o problema da sucessã.o. eu os

encaminunva ao General Dutra,

eUlldidato por mím imlicndo.; flue dependesse tia 'aprúVU\;ii{),
HCctL'óavu.me simplesme1itc fl, llBti'angeint para a ps(;olllu üe Ipartlcipar desse debate,; pOis não ; �,m}i du'igé'l1\ (':>"
!llimcllt:tvfl planos continulS_ Um exernpiar d'l revístà ._-

tas». ,,'l'in1e,", contendo excelen,
O tom da palestra permitiu te. repor tagm sDbl'e os pri.ncL

ao repor Ler perguntar se o se_ paIS �\conteeunentos ocorrrdo-,
nhor considerava possdvet uma (na metade do seculo que o

nova intzrvr-nção urnericann. mundo acaba de atravessar,
caso o seu nome fosse evan., inanteve a nossa palestra no

tualmente api'e8entado como plano dos aasuntos internaCÍo.
candidato à sucessão do Gene_ nais ,

Tal Dutra. «Parn mim, disse o senhor
Evitando qualquer l'(�feren_ Vargas. os alJontccimentos.

da à sua candidatura. o se- ímport.mtr-s ocorridos
rrhor Getulio Vat'gas respondeu nessa metade do nosso século
ínctsívamente : I foram a revolucão 'russa de
«Recúso.1'1f> l) aCl'edit�J' nís;

I 1917, fi clesinteg-rU'ção do ato-
50, pois pobre seria do paãs J 1110 e a descobel'ta da penícíli.,

lt;!, .. rlOl1ll ...�}f:- n(·l'c:;l�::'�.J.t'l:r 11

I�l'i_l�
fi SI-. V",,,,rgu:3 1-(."V( lou que mur,

Il!JdJ',1 e fl sl'gunc1a guerra tas afirmar;õc" fnlr.ns, di! -con,
nmncüa}, poifl "c.m urnn não í eúdo ;lltamente revoluejoná ,

.serta ]Jossive1 a revolução rus, rio. lhe haviam sido atríuuídas
sa, B sem a outra, llão se te; ultimamentc. DiSSe mesmo que
rIa ainda 1'e$01vido o problema I jamais falou em reforma agri
da desintegração· do átomo�r.

Não acre-dita na g-ue-rra
r�l'm no cC"utmiSU1n

A refel'encia à revolução
russa. alrás. universalmente
l'eConecida como um' dos opt,
sódíos culmínnntes deste :!'é.
cu]o, - fez com, c sr. Gciulio
Vargas dissesse:
"Veja lá C01110 vai publicar

isso. s�não ainda vão me con,

siderar ccmuntstas .

Tranquilizado pelo reporte!'.

no dn �;Jlva. f�:lm(}s. primo de

I
!ljid(\ :I meu marido, Sei que C_:ll:ldu lJue :seu marido no

João da Si IVa Ramos l', cuja vou deixá_lo. Outras indica. Ih :_:('g-I!intt' dal'_lhe.ia a 1'('8-
)1(J]iW roi t'Ít'ldo diversas vezes ções foram conseg'uidas dt!poi':; posta definitiva aO dt3(·jo que
no l'';;::, <ln mOl'te cl�

1011iC3'1 sol)1'e o' teõr desta missiva: ,- p:qn'CSfara 'mas que. de qlll1:1� C I
.

; omo Ve C011e UlIl o fIU:.HCl !l1:ln� da Silva Ramos d2- «João e eU -- t('T'i" çscrita ('m [lllel' manEir'[l. sua possivel se.
Gctulín V:ll'g;a'i, "nquil,llto unsC1nroll antpriol'mente que «a,

I
FHlbgtallf'ia Monie:l (ia Silva

-11'ltt'ar;rto
não LN'la lugar antes .. F.fi! í1 foi !UH;'! nwrlid<J l'idL f�lam (i,; mais. outros P€(':lTIidllf� X!l (11' Hl1-1l TH"ilJ'J{J (�tii n:l�j CC.:}Vt"}-'.:HÜO..; lffug:nl1f ni �O'\ '-o 'tJf' d{'2Jllhrt1 �- �llfl:, (:":"':'C]:1T11Gli o m'. GetlÜio lJOr e:�('pS:':Q de- disel'eção:�".�1��1� tI1J :'flvo.��"I) h-:l -

�""f
Oi

-

�J -11uap�r �Ol)jil�l. pp� ������������'�������������������__�����__��������_
,', ... -, ,1"ft'I1':lJ� ,l,_ihi' f,.l:'l ri.'I\'.n;,·, lillerdãõe-,

lÚO 1 .. _ '��I\�il'�;�:'.T;;�"(';:j�D(-l��O:���l1 ���� I·Rec o 'nhe c 18men to do1--' n(111 fjsieil!iH'Jlte. DUí';:;nte, •
,

S102�a COHV:4j'f}:1... .]1:1fin 1"'''
f� ,�

,.""�" ''''mo ;H .•I." ,,,' ",- � rno,V'O govêrno chinês
l:: - _-

�:::�::I�:B::i. ��� ::çã:;:>�'I' ::: �:�V:pro�:�� o ��:�;:.:; � ;:; :�eSl1��';J�::�: ,:�;:�lí;��CUios' g'er;il��nte : bem infol'- B11tânico, A cOllSide�'açã(), pri.! completá {' desde há muitos
mudos de Londres; "CollSta cO-I

ma do ponto de vista jurídico I meses não recebe o apoio dó
1110 provave} que'a�Grã. Bl'eta� na, concessão do reconheci. I povo. Os Blitànicos nã,;) nU_
nha reconheça ,em',fü1;l!rO rela.'I mento é que' os fatos sejam de I trem ilusões de que (I l'eéonhe.�

. tivamellte . Pl'6xinlO ,ó Governo I ta] natureza que exijam o 1'e.l cimento lhes vai ü'azcr quais-
_ Chilles Comunista. ' conhecimento de acõrdo com

I
que]' benefícios clt' monta ou�------- "":__

.,, De\'e�,�c
-

ob�el'Val: no

entan_1
as normas do direito interna _ imediatos. não fazem' el�s

-- to que neste ca'so'· o reconheci- dOllal e que a decisão de re_ 'l ilusões a l'espeito da l1atul'e�-aBANCO stTL DO : I mento pelo govelno Britânico, ,conhecer seja tomarla quando do cnh1unisYÍ1o' cIlillÉ-::. :BRASIL H/A. ou qualquer outro., não tornâ tais fatos existem. I Mas tão pouco' IiCl'f:dita*29'anos a servico da as autoridades coniunistas os Do ponto de vista polítí00, ['les fll:e Si> cons:eguiria qlU1l-Vcnda avuIsa na
l economiá de Blum;n3,u. 1';'üvel'n�HiOl'es da China. poiS não se pode argllmentar sé,

I
quer resultado util eum a hoi_"Engraxataria Miro" j qllll já o são, QUilndo g'ovel'_ rifimentr� que o l'econhecimrH_ cotagNll por tempo indefinido

__ -- �_ �, �__ _ __ llCs se I'rnol1hel'(·]1J mutua. to de mu g-ovel'nn pOl1lll11ista (ln ml1 goVêl'11O qUe FX(-l'Ce au.�""".#"''''''''�''''''''''''''''''''J''..u-JCIr''''�.......r.#''�J.:1''.A'''''Q'rJ..rJ''J''..r..............r.r..rJ-'-':i mente, j:"to tle fOl'lll[l nel1humn ";ria enfl'üCjur,cer fi, J'f'.'(istena t ;'-'I'i(ln,lp l'fei il'a sO]Jí'f' um VfL�L� ,- § que!· dize')' qUe apl'ovam seus cia ao Comunismo na China. j:i,
,

to tel'l'ltôrio e SUa população.

� DrJlll< ll·mmbrmann : )'e:spectivos métodos de gover_

___---_.--._=-§.. � I no, Se o Goyerno Britânico
�

I Cirurgião # lJentista f ,:::�:::�;;;: �,,::�nom.�::-l li QlI· :.::,::. ':::�:.:�,;�::::::,'?g 8 df s.el' este 11 Governo (,fetivo V • OU.
>��; E XA- M E S D E R A I O X s§ da China. A Grã. Brt>tanha re_ possa conserta -la. iU

II conhece por exen_.?plo o Gover_

I
""

R A TIPOGRAFIA E LIYRAR !A� NOVEMBRO, 595 �
no Soviético, Os, governos dos

I
........-....",..=......,.".:

"

S .

satélites soviéticos e o Gover_ Rua 15 de Novembro, 810 - BLUMENAU --J Telefone 1 1 4: 6 S -no de Franco, na Espanha, na possui o maior sortimento ue canetas,da praça e mantem

I
.!J, Q J uma oficina especializada 1)ara 'li�_cr.;_�:-��!!:'Ci_Qr,_;O_!:Q�=C�OZ,__�_�_�_'�-,-_ICC,:--:,'CC��-::--�_OCi-,-�_�--,=e_"--,�_IC_'CC_�_CCC-:---,rc_rcc_..:cIC__ee_'CC_cz.;.-"--, n_)C_'f'_'ll1�a_J__

'a

__s_e, a,-,--G�r_ã..:c....B,,-l'_et_a_nh·1 ., C_O_N_C_E_R_T_O_S_D.;.E_-'-'_C_AN__E_T_A_S_-_TIN__TE.....,.......ffi__,_'O__.......
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sido
Silva

-
- I

am'ant'e�
Ramos

haver
mcdame

Nego.
-de

nem
ulatido" 'J

Usicanlente, posso
disse' MUllique em

entender com
ulthna carta .._

'me
sua

tive.

Nll1f':)
!.: "-,-1" 1\'fovi1 i!l1onhíl'tl dirútrL_
! �f-I!l -. ,- - l,tlh':,'- ílQo;: }1f't'.'"{}lln "---� (i- �! -� I_-' liy(n,-,i'1 [ti11':'l: tl-,.."S3
-(l�-{ (,-lhf"t., í-f-,T!:lJi 1':)(>-;-L0 1nt 1-"'>.1""_

n;, ,- i";nl (1110 re,mltái'f! !lO gol=
r.·- II':> J9i:i.
"

-_"'IJf,,,:, " ::J .. Ct-('�uljo \/�lIg;p�
t 'J.l'- ,:'\:'1 Olf chegado t) TI10U1en ...

i.,_.. U'" li-�-I",J'r :l púh1ico esse s€n ....

� .", �1I11., f sf";"�Tf.:"do da. nossa vi_ �

d" IJ{Jlil iCa, E teve a amabili- :;:
:_fit,k de uma vez m:tis escolher I::
<"de ! eportel' para veículo de I::'",,{j,; revelnções. .

'

_ I §ê
GI·n.df'll fl'rdl"llOU a Berle 1=; -

1"";, i·.t� � ,', :.!,ão mils' I::',dil·"Üt ,

I == ..,,,,,••l'ateg'ó, ice, e não deixando,::: .,.�, "":,,',:' , :,
�1l1-.e'6e;;' li düvidas, o senhor 1::1�.:.-,;·<:·'�o,'�:::_:::"'�_"(JJ gas,! ao ser interpelado so- § ;�.�.�"--=.�{_:� ----o ' ----

1:<1 e Os motivos em que baseá� == i'
'

: :t, i'U[L� acusaçÕes à,,' fDl'çnS II ::' '

intl_'l'llaciollais qu ..: incE.ntiv9._:: : .

r"m ., golpe [lU: (j ctt'PÔ". 1'€5. i=:(
ponde\i:

'
-

\::;
':

.I ... ·-!�.u lnOl'te de §�, '�,'
�; .'W( vdt, a pulitica que o

De_1
==

',' ,

�·;"L1·t;ill1��llo de E:::tado vinha =:
--o :"2,,11 :�ldo {'UnI l'e!!-2r(nt�ja tlO::
E, ;:Jsi! �í.fh:t� profundas altl'_: ª
l_I.,r,(=" il1i\I1\'ncia da. \<;:"alt:!;;

( 11a política extN'ior :l. 1 =

::'�,','i�:�:!:��'�: /�; ���r�::� :;,::,�i��:;;�:� 1 �
!iE2t" m(�n1en(0- f. 'agitação po_ i::: ,,' '

;�'�'::;l.::,:�:�::t������ d\ cO�;:��:��i� 1 ê i}t'i
.. ��='----ci'i-'

�'l ('f-j.jl'TIcia). O sr� Adolfo BeL ::: �}:;.:;,', c!llão elnbah.:a�.

.a.1l1eric:1·1'= t.wt
.' =

"() !1C' Rk vjnh" nmntelldo '::: I-:-'_;;-:: . . -

; ; i

I
. - .

; .. ;. ',:, },i[als unJa vez, pOIS. o cal<en-::,�\;la' atit�;de" -��soJut�amente E ���1���� *A�&�i�
. lit���Eii J�'�}� dáTio Gc'adyear se apresenta.!

j_.__;atl'8, (' equidístante- _ e1U re... § ;..z�r"�7r��SZ%"�..�
de form�l atl'aentc-, típicamen-;

j;,,;i'lo ,W'_ ;:;! t1l1O;: em charme. == te regional e uig�o da. popularidade que 'já g'l'angeou em to-
_L.,C j),w{m, que aquele embaL

= do 'O Brasil.
};:lflo1' quehra a sUa _.Jouvave)
�,':1;1 '.le conduta e interven1 11-

he, i:U)1('ntt'. atravl'z o seu fa.
i ,j' ::0 ,\i;;cll"sn de Petropolis.

\'id'l p01ítica;:nacionaI, QUê

o seu calenttário para :::

uma carioca. Rende, as- ==

de mostl'ar em CÔO:
'�.

nú!�sa. bells ... E
í :.

simH praia" l1111ndialmenl () eéle- E
. -

[l p:�l$agG�l =
-

tenha um punho ainda mais tí-;
hrasi) e11 o 'ali estâ :::

me na dtuaçã-o con;íugal expos_
ta: por Mônica' da 'Silva. pouco
Rllt-eS ,êle Sll a úl0rtéi mmia 1'1'1"_

ta enviada aO seu'; primo Hel'_
mano. 'Apenas algllmas Pala.
,vras c1�sta curla ún'qm pnb]i. _

cndas até ag'ora: <,Digo a ver.

a Goodyeal', uma justa ho- ::

menag'em ao nosso tipo consa- §
grado' da garôta de Copacaba-' g

no��o �popularíssimo §

=
=

�lnlllllllmllJlllllllllnmllmnllllmIUllllllllmill\1\lllmIIIlIlUUlIIII lU\:

!iJtumáncos com camara �e água I
em . ex�erjên8iB na Gra-Bretanha'
Lond'êS. (BóSI - Uma elU_, ,pn€u�,

presa de transporte de ,Liver.1 Nas expericnci,,"" (Jg

poOI está levando a efeito ex- mático'l traZeil'DS são enchidos

periél).cías com pnelUllaticos com 90 litros de água mistul'íl

cpntendo t.gun. em vez de ar. da C0111 cloreto de calci9, ten

Dc�,Únada a aumentar o e_SfOl'� do.se constatado que um pn['u

dos

:::

:::: C....Illhão Super.Construido I'ord. P.,o 1116,,11110 tot,,"1.625 ..v!lo� Tranlmi..iio d. S v.roeldad... para ..
I••nf•• M.'ot V-" d. 145 cavala.'

-

-

o seu caminhíio Ford ê um precioso
capi�l, que precisa ser roantido :em

circulação. E quando êle vem u nossa
"oficina, é para sair logo. Nosso trabalho é·
rápido� porque temos mednicos Ford espe..
cializado8 e ferramenta!! especiais para l!'ord�
Dispomos de um grande e variado estoque de
peças' ,6 nossos métod,os. sãó aprovados pela
fábrica. Traga-nos, de "ez em quando, tIleu
lfQrd, para uma irispe�ão. Êle se sentirá '�em
casa" ••• e o senhOl' tàmh�ill I '....,-

I

.

�... .._- "; �q .-
"

'�
-

o ..... �..
,

-

§ .·.HIUiif:I;!lilUIUHuuUlm.�mnu1Ul.nuIVU\nnjllmlmnnlmlmmnF",&�j"
,

evendedores nesta cidade,'"

'!dÓ�Americano s. Ai

Val'ga.:'�. If.�! f 1. ;;1;�! 'lnh::,:.;��:·,
('l=fl.fer'�-"/H iar' ('o:rnjgo, (-)e nào
iria �e :JITist.:ar n: at.raVC$;.ia!� 'i,

imensa v�lsLidào que separa,mí,
nha fazenda, de qunlquer cen,
tro urbano»,

. "':I(l,�.i'
Referindo_se novamentj, .... ,

falsaé: declarações que lhe tem
sido ntrfbuída s, O "r. Getulio
Vargas,' diz que. em COll1P€nsíl-,
ção, outros jornn lis1'1s que I (J

tem procurado deixam muitm�
V€'�rs de divulgar f1lg11lnas' ele
suns rcspoxta« ,

A ' srm, quando i' , Ô"" ," "';;::");1.
dente (1ft revista, "Time' o 'pr�l_
CUl'OU hu ;\lglUlS l11es�s e lhe
perguntou que pensava de uma

próxima guei l'tl, o sr , Getulio
\.'aJ'gus l'EspondEu (111(' não a,

-icdítavu na tmlnencia de SUl(
eclo: ão. achando que o mundo
,ünda poderá atravossnj- um

long'o p"ríodo de paz. ESSa 1'es_

')(t"ta não foi divulgllda. nssím
ccm., não o foi f)utra declara,
ção em que '!'e�pol1den,�() ao

correspondente do � 'T'Ó111e" soo

hrp qUe nensnvn em to''',,_. dn
fec·h'1nlenln do Partido Cnmu_
11�oJta nc TIra:;il II disse o er ,

·V,-ll }ta;'-
., .l\ylF.I f�llf' �-I 11

...

.:,:1" �·fi\-�erno,
;!Ht� 1t"'ní lfnHadn n govflno á...

'1iel'iC:tüU em 1 anlüH
o

i)Ont't1s.
',iJ]Jlkll1 po(], na inJit,LJo 11('8_

Técnico�
.Dipl. 2Je1a F(wlt!rl(u!e de 1l1etlicinrt fio Pamnli

15 anos (Xe .prátictl
EXAMES DE URINA: Açucar, A1bumina, IHIZ, sangue.,

, fosfatos.
EXA1\IIES DEl FEZES: Vermes, Amebas, Sangue. etl',
l",;XAMES DE ESCARRO: Bacilo c'e Koch, cogull1elos.,etc.

EXAMES DE SECRl!ir,;EO: Gonocõco, Espermatoz6ides,
EXAMES DE SANGUE: �\f21ii.ria, Sífilis, Tifo, Açucal', ÃcÍli'o

-
-

-

- úl'ir o, eLe.
EXAMJ':S J1p. T .T.ODOR: :3frilis, l\�e ningucóco, etc.
EXAl!iIE DE MUCO NASAL: Leprn.
rr:XAMEl DE ÚLCEP...A: '.rreponema. Leishmanin.s, etc.
:R�'XA1IofFl DE mrco GÁSTRICO: Prova 1'uncional

...

-

da
=

CULTURAS: ê!t' PUf' E;,pe1'ma. etc.
dil"'estão. ::

DFlTEIIUNAÇAO DE qnuPOs SANGUINEOS: Para
_"I '

transfusão de s;,wgue e plasma.� A pedido MICROFOTOGRAFIA quando 'Tál' necessário. -

f ELLll.GER & eLA - RUa 15 de Nov. - n. 588 _

,í Fone 1201 -,- BLUMENAU -- Si:!. Catarina. :;
! í "nu1IIIIm1III1IllillllllllllllllJ IlimrllnlllllllllllllUlllIlllllllllIIllllllIlIll�
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: Aviso ao público:A Rmprez.'1 Auto Víação C:1tadncnse S. A. lev:J. ao conhecimen-=,

, -

_ Lo <lo PÚ}i]Í('{} em gcrn.l, o hOl':í rio de su:ts linhaR de 'ônilms cn-:;:' "
tl'e BlumelJau e I'l'ai::l de Camboriú e Rl\1n1l1llau e Jill'ilguã do ªSul. como segu�:

�::LINHA BLU.M:ENAU PRAIA DE CAMBORIU';
Dia" úteis: - Partida de Blumenau às 9,30 hs.

._

Partida. Praia Can1boriÚ7 ]4,00 hSa
-

- Domingos: - Partida de Blumen3U, às 6,00 .hs. _
-

Partida Praia Canlboriút, 16,30 hs .

LINHA: BLUMENAU • JARAGUA' DO SUL
,:i

,-

Diàrinmente: -- Pal'tídn. de Blumenau, ús 10,00 lls.

Partida de Jal'aguã às 19,30 lis.

....

-

'_

�.-

_ (Depoi!'l <:Ia. chega(1a do trem)
�'
-'-
-
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(Trad. de Guilherme de Almeida)

as j.:landl1las genitai;; de maca

cos jovens. pois estas vieram 8U

I nr-ir deficiências de órgãos símí- Ii 11a;l'es humanos. desgastados e In- I

i s'lficientes pela seníürta ' tr-ai- I,

ço€i1'a, ri peh velhíce ír-remédíá- I
'

vet. Estimulados auxiliados. I

Há muito romance nas' pro
prIas palavras; eln:s crt.im agl',l-_

1 I daveís e desagradaveis quadl."cs;
elas podem ocultar Os- verdadeí- f
I'OS pensamentos, quando fi P€S-!soa que fala deseja velar uma 0,

plnião, ou podem significar in.i- I
quívocas censuras. A!}l'ecie e di ,.- I
tingn. as nuancas sutis e nãn l
se resigne a um modo VUlg-1I1 ele •

expressar-se. Aumente consístcn I
ANIVERSARIOS I coloca -se sobre 0<; olhos, o cor- temente seu vocabnlarlo e expe- IIFazem anos hoje: ' DO em posição ue repouso, dei- -írnrnte sempre, manejar novas

-- .Pa�lo F'rltznche.
-

1
rando o permanecer alguns mi- palavras aprendídas ; é um j02,'O

- RemoMo Rof'cmann. resí- TJ.�tos. E1-<te tratamento deve ser I fuscínar.te e proveito�o. Deci,la-
,dente em Trombudo Central.

..
feIto num qu n-to escuro. se +unt.ar- uma ou duas 1"11av1':'"

Amanhü:

I
nevas ao seu vocabularío, todos

-- JO'lé MUller, industrial cm --_.----------:.. r A 1 j'-
J:n'ai'uií, 1.'4 'I��N f f�' �:n����o :re�l�'� ���I'e���'�I���;;
111;;:- (l�t��:. ���j�� ��l�ll?:.Ol'ja. fiL,WJ+'J t.'e' I ;:��I��n'�I:p��;�:n��I:l��:l.,���_��:l-�;�U�

_. Pr'�U'111n !1';1. r·!lü1ml·p"'.

� la:.T-v-. 'O; P.-··l�'"t"'". d' �·1"\.-"1.

� �I,'\VinfrÍt"d H:t�s(" r":>i<]'mtt'
•

';4�:�em Indal-rl.

.Conse'lIo� • a-1I_HiJIIIdMiII_

Que foi que.você disse, há pouco, ao despedir-se,
I' Que nós não nos gostamos mais ? .. , Gostamos, sim!
3.1 Você chorou? Porque você há de ser assim?
Mas si eu digo que sim! Não ouviu o que eu disse? ..

Seja mais símples, mais humana!' Não complique
as cousas! IlPi� em dia, entendo bem, já são
rldiculas derriai� pssas preocupações
de se escrever, sob o pretexto de ser eehíe»,
com- maiúsculas só, Amor e Coração.
Usamos expressões inuteís, expressões
que atrapalham a:tp ... Nós dísemos: o meu,
o nosso coração... E fazemos questão.
Si a gente não tivesse essa preocupação,
simplificava muito as cousas, compreendeu?
Não existe o que é nosso: existe eu e você
Sim,' um eu e um você sem nada de especial
A gente embriaga-se de frases afinal,
e vive exagerando tudo, para que?

I Si a realidade nunca alcança uma ilusão ...
i Por favor, deixe o seu, deixe o meu Coração!
I Vamos ser nós só nós! ... Sim é verdade, agora,
I oua11.(10 a gente se vê, já não é como outrora,
I Não há mais nada, ai, de tragico ! Você
1 não se embaraça mais... Mas é assim mesmo .. , O que '? '

e eu estamos mais calmos só. E' natural.

que H pioducâo nortc-umer.c _:_

na os ovos é li,,_, cê rca de 500
milhões de ,'J_zias ariualmen
te.

que, das gTalldes cidades do
mundo, Stng.lpur-a é a que
mais próxima fica, da linha
cqüatori:tL
que n' construeüo tio famoso
ecl:f,eio l!;mpire State, -de Nu
va Yor-k. ror ..am (_!nip�'�gados
10 milhõu de tijolos.
que a Inglaten-a -;

_I únlcn .nu

cão do mundo que possue co

lônias na EUl'i}'m; e que thi3
colônins dio C:hralt -:1:, Mnl tu
e Chipre.
que o mun ') já foi quatro ve

zes esmagado por' enormes ge
Ieiros continentais; e que a I
ur-ímerrn idade do gêlb, de quo jternos qualquer noti"iq, ocor

reu no p�l'íõdo Huronlano. há I

"�' h:ll,ão de anos; e que n

última, nó período Ptcístcce
no. é tão recente que não há
certe. n de iá ter n

:

.ssvdo .

que a ch-rmada "ave friu", do IA l:J�lca p o mais completo t l= :

po d� pássaro migratório '-'-1xlrtcnt e 110 ro urido : e que r o

dn-- r-: :'Y\('':;: .... fi ln sl ... f.> onrto
. -ilnli '. essa ave voa pela cos- I
t·-, 'ltlúnn"":1 r1'1 AnlPrT('n. do ir:-,..'t,', "tA »s Antilhas e dali I

r v- )\ '"érica d 'l Su'. até a. I
I_\at �g-ónin. reQTe:.l�ando:1 f."p.u In,l'S ,'" o-ig-'m 11rla,

cordilhei-1rn ,'!1,r'l":l c p 01[1- Californin
d('l)CÚi': rll'� pt" lHz3!' uma longa c

f,:��'� :;�e P:�:�1::'ic:��a.CiI'CUna- i-
li

Ruá. S. Paulo, 91 -- Em frente à Fãhrie:i NELSA, -II
-'����ll'x�x-x�x-X-X-X x-x-x-x

Depois de g--;:andes . trabalhos.
nos quais se aplica milito a. vis
ta, pam.: aliviar o ardor conse

quente desse esforco nade me

lhor- que- a apltcaqão -(1'"" ompres
sas de agua bonica, .. JU agua
fresca e suco l' � lima em partes
iguais. Depois de umedecer bem
o algodão numa dessas soluções,

PARA ANIVERSARIOS. (!i\SA.MKI'o;r'l'ns.
h:1tiZ'lr!<-l 011 (fly.1qller re('''p(�ii(l "ln f:U(I resldenctn, solicite
:1!1 behídns p;'nferidas pelo telefone J30G.
EllfN!.'JIl-S8 II domicilio

CereaUsta Cafarínense

ração
DISPEPSfAS, PRISAO DE VENTRE, COLlTES, AME

BIANA. FISSURM1. COCEIRAS NO ANUI'l.
CORAÇA{). PULM6ES. RI NS, BEXIGA, FIGADO

.

- Dr. A. Taborda

HEMORROIDAS
VARIZElS E ULCERAS DAS

.

fPERNAS� CDr8.8 III'Ul epe-

I 1

M.RllICO E:SPECIALISTA --
AEROSOL
A última pal�l'a no trata mento das BRONQUITES, sr-

. �USITES, RlNITES
Olh\I,,,� Geral de Homens, l\lulheres e ()rtanças
I'fOUPAVA SEt:A: S ás tl e 15 ás 11 118. -'BLUNENAU

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

----------- --�.!

.it:�lIS'ií
Cirurgião Dentista II

.__ AO LADO DO CGRREIO E TELEGRAFO -- i I

�-,.,�,.���������=��.:�:-"1;_" �.I
_:;:.._:__:_:-�::..:::..,.,�.�� . � '�'��.:::::::-:..'�::, I
,------ ------- -----
t Fôto B a u m g a r t e n'
t Esr'F.lCIAUS'l'A El\>r A1\lPLIAÇOES l>E FOTOS VF.....

UlOR ;rOTOGRAli'IAS - REVELAÇOES - ;«,W

t l\IES MAQUINAS

!
Novembrol 426 - BLDMIINAU,

?trStê"-
..

I

.1
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,Jade peL't exibição do

nõ<tso/
equipe tem sido slibmetUr I asslstenela pl'l'senciar:l" o

selecionado, e pela primeira .este começo de ano. I cotejo de logo mais 110 es

exibi�ã{) do Olímpleo, após Por tudo isso, pois, é de � tâdío da l�.1amf'da Uio Bran
II remo::li'J::tção por ,qu� sua S('e esperar que uma grande I co.

3r,asileirn
escore-

enorme I desta pratica, devemos dlze.r que I seleç2,o hr:tsíleira. comecando
expactativa, foi renltzado, 110 'mai,; de dez milhares de pessoas pelo. quadro branco, o possívet
tarde de ho íe, em !::lf.:i J'anuanío, i l)ug iram ingressos, isso não con- titUI�,': Barbosn. coamo sempr-e
o primeiro treino d 1 saleqão na- I tanr;o LS associados vascninos muito seguro. Da parelha de l:.".

eion_al. que, inicialmente, p.n-tící- I que
ttnham entrada franc.1 e ��eiros o �"e mais ímpresslorn. li

para de lima temporada futebo- que eram em numero igual aos fOI o 'paullata Mauro, que se ::1.

Iistíca, preparando para os jogos pagantes. presentou muito superior quan
da "Copa, do Mundo", cujas fi- Cerc r ,I.IS 16,40 horas, Fbv-\O' do de sua atuação no quadro
naís serão realiz idns cm nosso Costa, treinador da sele;;1i,o, c1111.- sãopaulíno no jogo contra o F'lu-

mou seus pupilos ao campo. para minense: Augusto, apesar de ve

Para que fie tcnhn uma ideia' a. segu ir dar ligeIra:; ínstrucõcs ternno, foi um elemento utll 110

do interesse reinante em torno e Iníelnr a pratica (:�lEti\'r:., seu esquadrão, No {rio Interrne-

I Os dois qu-idros nessa OÜ[l:.;íâ.o! dínrío, vimos COll];O a maicr n
estavam assim formados: Br-an-] guru o pívot Dnrrilo, que aíndn

I
<'-o (pos,ü,'pl tit.ulnri -- Bal"h�ls'l;; "illsuperavel Cpl "U:1 posrçan:

0ntre Augusto ,lO M:nu'o: EH, D�nílo e EH bastante' firme, quer- no �-

... " ,_ Noronhn ; ''l'eJ-ioür:nh:1, 'Zizinho, A- companheiros de
,

demlr, Jpojuean e 'I'elxer inhu. venguaruu, quer no jogo def:m-

A,;:.tl - Castllho ; Píndaro e Ju-' sívo ; enfim, Noronha muito 5U

venal; Bauer, Rui e l3igode;Fl'i1t, pe1'1"or a sua atuação de dom.n

Gringo. Orlando'! �o, quando os bi-campeões pau
Ü.5U,,' enfrentaram 'os tricolores
cariocas. O quinteto, atacante do

quadro branco somente teve era

-'.de),111' o dono da posi,�ã.o:Rf'al
mente, o nvante pei-nnrnbuea.no
mostrou que, de momento, é o

,'lhor ccntro-atacunte dos gra
utrr

'

i -, brasileiros. Tesourinha

multo ligeiro, e ínültrador, f...r

mando com Zizínho uma boa [L

Ia, QU'1'i.nto ao meti fia .nengutsta,
'leve o tl'einat'rjr' F'Iavío de lhe

chamar a atenção por varías ve

zes' por prender em demasia a

boja, diminuindo assim a velo

cidade do joS!:.:J. Da ala esquerdo,
Jpojucan esteve bem, o mesmo

acontecendo com Tei.':eirlnha, a

pesar deste se encontrar ligei
rarnente Icslonado.

o segundo tempo a 1'3portagem
teve op'ortunidade de ouvir o

hcin"dor F'lnv'o Costc, ° qual s:)

mostrou bastante sa: i:olfeil o, Dis-
"

se mc ís o "eoach" vasc.rímo que
Os jOI'adores rt-qulsitado. havt-un

atendldo o seu apr'10 o que lhe

veto f:wilitar a tal'�fa.

No quadro azul .. o possível re

:�úrv_" I.....:.\-\:: eal L.i.h":ltlliÚ), 110 ur

\..;0, uiuu gl'.dlllt: Lgul'a. �eu

xxx

Para alguns «plavers» do

�lím})ico será o embate de
ótima 0-

urro)tld:u,
tambem grande Eegur-tn-ç!l dos

encaixes. Na par-tlhu de nacks

cst.ívernm
í

nícfutmente P,n(L,l'o

ocusio
nal com Ademir; T:.odrlgues. qu�
á enLJ ar:1. lesion.L' J lui :Hlb,,·t:tui
lo IJ01' Va-,eoncelos, este da equi- menie cm. SUlL

;l" invcnil do Vas.'o d 1 Q"ma. trando gn�nde classe, N'l,' intt'r�
Tamhem neste pel'iodo do ,en, mediaria do-qu(lt�i'o azul, foi B:

"aio não se rcgistrou goal. coma I g�de ° melhor.
'UlllJeln a rJl'odução �,s duas

e-I'
"

qtúpes deere,�eeu. Ambos os co�- 'Na. di�nt�iJ'l1.
lUllIOS moslmram p0:t<:<l C'llpacl I CClno o n.O 1. lr1OSI":i.ndr, : en1]Jl"}

;:1d.e, n S finallza,"i",,,;,. o que vei' I ser Ul)l el'l�v�ntrj P?: i�;o o ú me

aClhtul' em mUlto o trabalho 1 n ('ontr:l 1 J '1, ('('fi cf u� ,)HiÜts
ias arqueiros, E�:;t's, todav:a, ti- p0tentl's, Seu (·omp.1.nheil'o 1I!I-

;era:ll oC:JsHio de lWJsll"a.r suas
nce: nhH'u il (o:li,!"íO, N(J cenl1'o

'11,,-11 . ,,(les, defend !nua COlll He- "

(' I d f�

,'. � ri' do �lt'-!pl;:"! ;I'Ulg0 � UtHl e (U'-
11)' 'IH'''" ],l'I11Clpaln.f!nte "asLI-1 '

(" N i
ho l�e s� IwrtulI nluito IJêHl

m�L ,�11í'e}"Ul' :1 ,1':.1:1.. a fi 1

,

fI ,r.!"cnl':,(.t!a t:1'ntü O,lnllí[O . ('orno
!ltJute dos � lU.� I,E-}··,go;.�ús d� r·

..

Friüf:a. !'lO ':iguc'l, ;,e dI senclllli,lú·a.ln

Finaln1l'nte o ü'vllddnl' FI:1\';o I CDnl stlces>�o de SUl 1I1ii':,iio.
Costa depois de mús 20 minu·' I.. _

tos de exercidos, ueu l;o1' findo I Vasconcelos subslituiu T:.ouri-

o ensaio, � qual; diga-se de pas-! gues, com regular de!'empenho.
'sagem, agl'�dou a; todns os que I
iie enc'óntdvam em São Janua,
rio, Per o exercic:o

�t!1' Au6:r:nil', lesionou-se, .t.-ndo

que ab mdonar o gram:td:J. �A re

portagem cuviriJo o rnedtco (13.

seleção dr. Paz, Barreto, foi in

for-mada de que Píndaro está.

pratícnmente rora do aeteeíona-
• .10, p':>il; sofreu um. duro golpe
no menisco. Após, formou a za

ga Gim, este aspirante do Vasco
3 Clare!. O jcgador 2.·"u(hO 'neS:�"L

o seu labor multi-

e:'r:g-liJI' f:'lrenlQ:1 Ulnn_liv,i"i"a_,
"'Tl"t'.eilH�ilO dos craque.s ({li" PU)'- I
ticipsI'am un (l>eino inicbl da I - - - - - - �--

- ..- --- ---- - -'�-'---- ----

::

-

-
-

'_
I

"

IfERMANN MENU S!
Pr""". �.ldlco. At,.de-se .. 'IUlllquú borl t

- JIigiene absoluta -- •
•

•
Cosinl130 de primeira ordem I
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AMA
Foi a com

Acabo {Ie ler, nos jornais, que

leiro loiro c de olhos azuis» "

terror <los sumn-ujos, d('poi:; (Ie

passar pelo 1":11&cio Til'adc·n.

tes. npresentml.se á Polic:ll.
Os detetives estavam, lHí.

varias dlus no encalço do :cm:.
vel malandro, que, certa rnn,

nhã, iludindo os guarda" d:;

FOrtIm Criminal conseguiu f'u-

gir, tranquilamente do xnrirez

onde se encontrava.

(Carne Seca ... n entrevistado

pela reportagem policial, foi

logo dizendo:

Quis pilheri:ll' com o De.

1110.':11':1.1' I'"J,V, jlndf']ll fugir os

dos. 1\';l;c, ú'" passat· pela Cama_

abotoado, senti
que de\'erin

Pü]iCi'l,

qUe 'Carne

Seca,' tEnha Elltraria enl Jlegn_

cioS' administrati'/D<;, huja pro
tegido bkheü'O",
o que, enl'lehnlO, P0f)SO â:q•

segul':lr f que i' Iíluito iíW,if:

honrado do que certo;; ,politíeo�
Em f!alvaclores n·gjme r

<los ec;fre�

<lo

p��lld03 dden:;Oll",
do Estado.

Estão em alvoroço os meios

musicais, com o lJleito de hoje
na O,S.B.

Vai se!' eleita a nOVa Direto-

ria, para. o pl'oximo bienio.

Existem duas chnpas, O Almi_

rante Lal'a, pessoa muito agra.
------ -------

80 homens a b.orJo 'o

o

Temporal
Rioo

RIO, H (Meridiana])

temporal da, tarde de ôntem deu

gra.nde trabalho a policia marí

tima. Inúmera" pequenas embar-

caçôes desgarraram, sendo "ca

r;adas" pelas lanchas da. polícia,

davel e também otimo víohnts, gem o notável organizador,
ta. é candidato á reeleição, O f O.S.B, pnSSOU a não existir.

"pivot, dESSa harlllhak1u é a F:slrt (. [L vl:rdnde que deve

vnlta ,
OI! nüo, do rnnest.ro Szen· ser dita!

kru-, para díretoj- ar-tlstíco da

Rio, l·L (M:'l'idiüIl'l: I O

NDi,írio dn Noit,,·, divlIlg'ando
novos c sl'n,;;tc·innai.-; (kLalhe,;
� flOr'(' :1 vida '�,ocial de :Mnniea
ih E'ih"L 1{:t11}l::;, no Hi';], pel'.
gnnta se ii" autoridades fran.

cesas et tariam informadas dos

untccedel1lzs da, linda france_

Sinfonic:1.

Não sei qual vai ser o resul

tado dessa eleição. O que

eu sei, e todos nós, snbemos é

-;,
- Cronica de Barre':,Pinto • • '. '1IrR-;;d;rld� O ��;';�;d�'lnterleriu na eleição do Tribunal de
Carne Seca qU/zp,lherlãr com L!!1�!�nte.sA!21!.��j Justiça l'governador de Maio

o Departamento ele Seguranç.;l, LONDRES, 14 (U.P.) _ Anunciou-se aqui, por fon- Eleito um parenle do chefe do Executivo - Esclarecimenros
te oficial, que 80 homens se achavam a: bordo dç subma- f.IO, 14 ,(Mcrirlion:u) __ E�, dar, sobre o assunto, I) sena'dor

a rino «'I'ruculent» quando o mesmo foi a pique. ta'na d:pendencia aincla elo pa, JOão VIlas Boas, que, n tenden.,

*** recer do procurador genal ela do á nossa solícítacão nos riis., pornpa; eom a presença du :;0_

a.epúbllca :' questão tl;] inter- se inicialmente: vernsdor du l<;:;laclo, Sp11S se;

\i'CIlÇÜ" no l';sl;trjo iI,' Muto -

,
Aatl·s ti" maj;; ll!1d:t 1'1'[:0 cl'etarius Fm','a PIlbHca e ban

;}rof;so em virtllde !in crtse esclfLrEl'('i' [l2!" seu jornu.l que da de, n�úsiC:; ,'lá Polit'ia l\1IlIL:

JUrgi/h no Tl'ibulIal de Justiça não UVê e mio tenho tido qW11� tar., -- "N!�o é ainda vcrda,

com a dualjdad.- de presiden, quer inb"l'ier"'lIcía nesse ca.su. dcíru a pa: tl' {Hul desse tele

tes, ambos alegando a ilega'li. Advcgado militante. habinwl_ grnl1la - continuou o si-nador

lacl� elo mundat., um elo antro, me a tratnr com o maior res- matogressense -- €n1 que o gu;

li: como temo" noticiado nmpla. peito os membros da nOSSa ma- vernndor informa que 11n caso

:nente o proprin procurador gtstrnturn, sem procurar íu., da sua renumein j)'ll'a cal1dida-

5c!'al da Ropúbhca, no sentido ::rferil' para critica!' ou para tal'_se ao ca.l'g'o etetrvo ele se.

::le opinar com o conhecimento elogiar as Sl�as ntítudes. senão nador, a sua substitmção "2

pnciso da situaçãO, foi verifL quando no exercício ela sua ./ora pela pessna que paI'a is�o

CHI' "in loco». a situação para função judicante. Sendo a eleÍ. fôro eleito na oeuslão pura o

emitir o parecer que s('rú Ieva , ção do pt'esidente e do vtce., f substituir.
elo ao Sl'preml) TribunHl Fede- prestdante elo Tribunal, ato pu- O que afil'lUa o :1YJgo 27, pa,

ai.
I

ramr-ntn administrativo c da l't:gl'afos 2. o 3. o da Constttuí,

No Spnado procura.nos abor , sua economfa interna, '1ão po- ção Estadual, é qUe o gO\'tllTlU,
.-----.' rJeJ'ia de forma :llguma inter[e_ dm' tcm COllJO subHit1�t<J o vi-

II l·ir nela ainda mesmo p3.l'a cc-guvernador, o presid 'lJte dét

hal'lllOniznl' a;; f-Ds,;iv,'is .1ivt'L Assenblt"ia Legislativa e o pre_

e Ingeria gl'lu';;'is (1,' ()pinião,' sidente do Trlbmnl tleJtlsti�
nr'f, ;'i!,'O.l!(,S 'Jda" ;(1) l"I. JlI) Ul(JrJlI'lltll

'

�i'alHa do '�OVL1:1.ndJt da l�sla-

do ir,{I�'le'::IÚo a csl( jol'naf, li

�u:.l pUblicamos há dias, C011_

:e:;i:ando haver dj"ergencia en_

tr'e o E"ccuLi','o c <I .)udid:u'io,

�LmO fut'a iil1til1ciado, Pl)l' qne
;:el' o g-;vCl'nal101' impOr () Si',

Mnl'iü C()l'fr:i:1 da CosI" como

•
)r," i:h>iJ t" dr. Ti ilHl1)[l1. pa ['"

111. f·�.(t-· ;-.;,�lluJ.] C g(J\,lp('llü do

:�stadf). ('jsn o alH�tt l"lL�fj� clt)

'-jt� dt��irít-ot'-'I);.lt illj .

que Sl' a O,S.R existe deve

mos a Szenkar, o meu grande

animador, juntamente, com o

apoio e tenacidade do maestro

Siqueira,
Depoíj, que foi posto a mnr.,

LONDRB�S, H (U,P.) - Os marújos que escaparam
do «Truculent», quando se deu a cclisão desse submarino

com um cargueiro suéco, mostraram-se surpresos ao saber

que _poucos tripulantes tivéram igual sórte. Esses sobre

viventes acreditam que os seus companheiros contínúam

vivos no interior do submersível sinistrado.
Pelo que foi possível saber junto às autoridades na

vais, supõe-se que as baterias elétricas do «'I'ruculents

tenham sido avariadas pela colisão e invadidas pela água,
Que muito provavelmente provocou o escapamento do gaz
cloro por todo o bôjo do submarino. Admitindo tal hipó
tese- as autoridades navais receiam pela sorte (V):3
ainda se encontram no interior do «Trueulent».

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

Passava as noites .embr.agada
fortes doses de drogas entorpecentes
j se�otora MODique era �omina�a �alo vício · "�ilva Ramos era iDca�azI�e matá"la"

_mha. Referindo.se ao seu ir.

J-",_;:�tiv(:l podl'r de beleza, qne
go::;tavlL de experimentar nos

salões ..de Paris e do Rio, diz

o jornal:
"Vinha, ou me]lWr, era do_

minada p()� essa estranha ten_

tar::',ü lii' despertar pl'urjdoc; de <l,:,li,)1·1' íll1:ll I ht I' ,1(,lklO:'!I,
"iume lH1 E:';pOSO, qlll' S::WW n _ CJ!llnav:�" "di, ,:I ti I "pi" "

dorá..,Ja I tE';:p(:�it:-í ... la. lH't"i::1 _ia :ng{'l ia, no [!.('('lh-b!�go dr1;_,::-t ...

ncim:, tl1e t\llllJ. No ,ell d,�!llO- pc,;.,n[o,' l',_311'\':1([O:; l!H1a \:1.

rad-tj tJ:t5.�;eio â Cid�ld�, lvTaravi_ ,,�c,1:.'h· t! � C ;lLorIJ�·'-lt�!:!nv;;-;, }Jer_

lh4J:.a, !vlouica. não lnodel'qll sua lç'udo_!-;l' 11<1 tlulll:t(�rI.Ü fit!' a

indole f[H.'�il':.J . e lt\viana.. r�jl a droga PI opl(:ía � .

r; �ma natureza int.erior que Capít 1110 \'lui{'lltf)
pr(,movia ao imoderação nos <l!�,.sc' passado detrizftllte c

hábitc", sociais, (I. pl':itica de ;:(,mbl io, tltlê a. I'epartagem
vícios como o el'l Embriaguez ccHlell, ih\'esUgamlo nos meios

e abE,or'ção de drogas, que lhe :.:ocbis. é f{('!'Eseído de mais "li.

estimulavam os sentidos. gE. tr():,; Cdpítlllos violentos. Mu

mndo o delirio, 11 libertação nica eonsumin habitualmente

imaginativa. !i fuga pa1 a uma

1
toxicos, nOL'ldamcnt" Os que

------------,
---- pl'oclL'zcm Sem,açõü� clt· sonhos.

Memorando do Gal.. Gois Monteiro ao ex-ditador - Vici:J.l·a_�l' e�lt r:ar-i�ô c, chcguu_
de (ia H,h). llOP:! }1� quP. L'G111H:?(:E'U

N I..,
c·.nLlp II'.::·!1'HU10 :,:Iv<\ J::umo:;,

,. _. l'

SItU "='C..:JiO ":'Clf.'?t. ft..:::!t II!::;.
PH:::';OU a (,)',;OIV-)' <; '111

g U U Vil 11g � "r'up'u U<; dtogas, qut' dt's_

, I truil';t111 aos poucos n ;" eu 01'_

cl ti
ganinno j0VCJH. Ingcria plll

• I '?xce::;so al-:,-ol (: f'n1.oi pE.C',.nte.�,

sugere me I as l'�:t:-� ,�;:�;���� d:��:P�������!:\:�.�,;:(:�
1 �ll'ie s8b::�1]11 de :)éll� vicit tS CX_

"Reforma politica que melhor cOllvenha aos I �;��:��lJ��\:t!�� ����:�� V:����!'::�_
'·nter'!sses da nrdel!1 e .da. segurança I" Ytoni;:fI foi l'm,':'italizada n'l

''9 U Ca�a d" S'iúde S:mb LUCia.

desde que seja pr'eclso"
I>

, ,��������);.;"s�I'���l��:�m�Hi���O tl'��
hospio'IJ. volvia F Yida antiga,
"I:'a \'nltaf' depois f! recame.

çal' onb:1 vez, intoxicando.se.
E! :OUf rHUF tel nlinal.'am era

lJia!'l'iiz: {'OIH escanda 10s n{Js

j(j!'n�1is (!.:- Pa i'Ís e (l nome elo

"sp ..so envolv;l;f> 11(11)1 dt'am'i

que talv<,z tenha surgido e'pro.
gl'( tlido à ft':i I'cvelb. Foi sô_
n1l'n! l' ,)< JVJI- ela lIWl'te lIa n1U_

'he. que (, milioru'l'io .To�LO 'Ca1'.
lOS .lq fiil\.-, RaH10s 1 ��L1 '1 (,3t'_

1:1 r)p 1\l()ni��l: ,.JO�r.!J j:í �:�bH
(I. tudo. incll1�iyc que' ('li VOll

'."):11'.1 f' ...1tH\ d 1�"}, .

,

.

1\" ({I!" P;ll':'('P

Analisa ã

internacionai

Ino, 1<1 tMERIDl - Pros-

,'cguindo em sua palavra COlil

Ycd,do ]''lendonça, rel3.t01' da
!;'[eriuiGnal. o general Góis
M:Oflt .;iro, pel'::;untado ;;e con

�'idera\ a. �ünl o se sitún. nos

meios lIdeni;;ta� a conspira
ção l101ítica nos entendimen
tos que e�tá promovendo em

nome do PSD, junto ao SI'.

Gdulio Vargas. pfll'::t a solu

Ç'lO do pl'oblenn da suc"3são,
""CLLl'I'(':}U que os entendi
mento!> não c:itflO sendo jJro
movidos por cle. Quem pl'O·
po? l'E!tCllll'L!' os entendimen
tu" na ultima reunião du
l';;() j'.fi t) sr .. Ag·:lnH�nOn �/[n�
:�.dlúlh�. O t_·IHl'cvb,l:..ulu, o]J{)�

. .: Ll bz-.�J. �dt:'g;JJ1(lo .�tll· des·

e

neeess:trio, porque conhecia
II opinião do SI'. Getulio Var-

g-as atI'ê.!vé:c; os sr..;
..
CHon Ro

.:5h c 1ínrcíal r..peITa. Enl to-
do o caso. ni"t.o pl'opUUha-s2
,1 nova t3ntu.tiyn. quer COln o

PTB quer' com outros p,lrti-
dos, inclusÍ\'c �L UD],�.

M<li� adiante salientou que
Ulna p�':;_:.::i.'")a que tt�nl ido a

Süo B01'J'L declat'ou-Ihe que
UCo:.éjaV\j interrotjur .-5CU }Jen
!' �I Il:l�nto a rc�rJeito d ..1 SitlLl

e;'-w P0!iL:(:d. Dj,','e c1<u al11e:!-
ti qu:d 1.'1;1 �L'!U pCH3:uuen
t�1. O inlet'!ocutO!' p..;.... t·gUd.-

10i, !III' :.f' p'._j.1 ·ria rcdi�it \�

h'v��I-Il) : (J !--ir', Cf"tuHo V�ll'
.!,a',. 1'\,-\.1) ;,.úlu'.;nlt· aquit:.-.Pt....ll
(1)1'1" " ,llltentieulI, <lec!ar:Ill-

Em plena Baíal de Guanabara

Bramatica perse�niUo aõmã,
LaDC�a �e �ontrabaD�istas
REGISTROU�S1iJ Clt::RRADO (['lROTEIO DE LADO A

LADO

RIO, 14 il\lc'ri,líülHtll
Un1'1. lancha ela pl)!ír;la lIlal'íLi.
ma realizou esta lllJiL(., «I HIllÚ
IlC',l perseg-uição a 11111:r lal1e!w.
rog' "ontrnbandist:1S, 1'01'a dt! bfll'
,.�, .1�l1t:rn '(1:1 ?-"::i:l r]� GU3.P!1-
bara. Houve forte tiroteio

]arl" [I I.:do, :1 té qUé 0" ('onU 'I

bantli!:l", H(' J;I tH:al'<lrll ao 111;[1'

COI1. "�lIilldcl eS("ljJal'. O hfL1'""
1-0i_ H1)1' ('Hdido. ("(Hn gt'tu1CIL
C;o11tl':tlJündo de (·ig-rll·ros. pC-l [n_

. e:� ioi:-tE c f'l7.eUL'n; de ü},i_
�l"nl IlOl·te.lunel'ieaaa,

do que I) documento está a

dL;po�içii.o dos S1'S, Afonso

Arino� c Flores da Cunha e

qualquer que qucira �ol1he-

cê-lo.

o mell1orandur" que con

tem uma, Hpr'el'hção do pu
nOl'arna. lHulldiaJ e da. �itua
ção partiCUlar do Bnísil. exa
mina certas cY':,lltualidades
que podem ocorrer e os pc-

rlgos a quo po.._, 'cnloll J3t:U'
i'uj�ito.,. Ftept'ovll a ho:;tili

c .1.de sidtemátic:J. do ;;1', Ge-

tuHo \Tal'gas contra o gOVJl'

no do pr1;siuente Dutra. EH

tabelece linhas que parecem
111ais accl't;_H..ias }Jrtt':l a 1l0�S l

politica e�;tt!dol', Igualt]J�nte
h pOliLica adlninbtl'utiva ex

tt!l'l1ü, it org,lniz.lçiio de mil

governo de coligaç:ão nacio

nal c ú sOluC;'lo do" pl'ohl2-
mas .. !'taduab. Enfim, t\ldo

qth� rOl' eoncc't'nente ao pró'
XiltlO pipi!" 1\'01:,,';[1, ('"t:.1,111:1I

'" I1lnnieip:d, dt' ['Júdo .1 "VI'

t!."f1t�t·f'f LJ í,l'f�,uti7.:...u;ilO fl�1 l:_�,

(�!ill. J-�;1I a.ntil ti r 1·\'l:�ul'':1
111I:!lto tf:í:, in�iitlllt:(�t�: �l 'llllJ�
c!'(atit':l, :d,t· 'til ::'tl1U, �:,. Id!'

l,l'ê(-i:�(' pt'J., !"('J'ú,'nut quP
III ·1I10!' ,'uIlVi'llll.l :10,' iJl1f'I'I'S

>,.C,'< f.II1t1!ll[\,'nl a i:: ti t III·.)"íl1

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

Blumenau � .Joinvilt'l
Viagens rápidas e seguras s{J

EXPRESSO ITA.JAP.A

1���ne l_45_5 __

MOORE McCOMIRCK (Nave�a�ào) s�a. I

Passage'iros e Cargas
Baltimore
New York
Philadelphia

'para:

Reserva de pra.::a. passagens e demais illfol'ma��õcs com os

AGENTES:
CIA. COIUERCIO E INDUSTRIA l\'IALBURG

I TAJA í -- Te1egrs. «lt'IOOREIUACI{;) I TA J A !

II

(:� (.IL,·,da, lI.HI IHI :,<'lltítln fo,'_ ro tendo como J,;1.,;e
ln'tI tl:t (·ulpabilld>l,h d(' Soá" .u[( nco í' estl'j(luil, (v..

d�l �';iLva I"{UltllJ:'J! Hc!tl 110 n{· \ ta ... :,!.. as:'ill"1, dt� o pl'��{:i:-�jn'
; Ua UL(H-CnCJ:l. A�Ol ih .-)ú dt'_ I (,Oll!:t.: qupnri:IS _la. ingé:-,lio
,'em :,Cl' con:cillet'adus (1,' faltoS i el.1 lllje(;[W de lIHS e [J1Il1'O":

to Os d:ldOll controláveis' na! ('!'�,':lllisnH) humano.

mc(Úda em qUe estes p�ss�lln I lntr'I',og,.l'Io a 1 e':Pt·ito.
,'el' conhecido:;" e sem :-l? aban_1 pju,cit1o médico d·.! l'êgiào
donar o, planu pm'[lH1l.'lltE cien_ Bayol11ie, especialista em 'aná-

EfiG!), <lt·ve_s" Fl'ccl!l'<Lr deter_ I li::es químicas, .externou a se,

minar se a 111OrLl' de 1,1onic:l II g'l'intl' opinião: ('Nt'!11 o alct)o}
foi l1:ltUl'>l.] OH não. Foram eTI_ nem os barbitúl'ico:-;, ingeridO';
contrados nas víSCeras da 11101'_

)
é ::pal'ad:Hl1l'nt(', provocam a

ta três produtos químico'3 di. c:::lltr:.ção dos maxilares. ,A

fer"nt€s: alcool, um, soporífe_ mi"tura dos dois produtos,
_

1 sorvidos en1 doses tlevadas, l'e_

'iulta nil furmação de U111 pre

cipitado qu�' COJ'.'ititui um vio,
fçnb venóüo, g['glU.l.{io as maio.'
1'(.;: autoridades em toxiCDlá_
f<i';. E�ltt:ei"mtn, a contraçã,'

maxih,l'es não llpa!'(-'ce dE
modo gel'al enl ('Ilus<(jllên.
de intoxicaçüo pj(.duzid"
ta! preeip:t:ldO químico
Ca::i I!'; ti;:"- ellV€llerLUnlent-
b,Jbitúrlcos, ingeridos em

elese morlal é preciso agi!
com rapidez. Pode_se inj2tar

de Campanhas, sem p�l'ig-o, de 20 11 50 mili
')1110S de sulfato de estriqui.

nina. c1e!:de a primei1,n, illj::;çã(
p l'cnovar est� dose de 30 em

40 minutos. Foi aplicada com (�ONFÕRME havíamos noU
êxito em vál ias casos, ele 01'1- ciado, teve lugar ante-ontem, ,10

g'cm b:?_rbiLúl'Íca, prolongando. Restaurante "pruta Azul", uma
se () tl'atam�llto durantc vários homenagem ao sr. Joaquim Gon
'lias, Não existe - declal'ou ;alvE's, ex-presidente da. Associa
de outro lado () médico -- pl'O_ ;;ão Comerci.al e Industrial de
pbl ciún:llidaclc entre o v{_lueno BIlHnen:J.u e p?!;soa t' .iS UtaÍs re-,!lH olvido p ;1 estl'iquininll em.

flacionadas cm, nO';SO_i círeulo,"
')' cg',,(h a Utulo dê antídoto.
No cas,) de Frmie,] da Silva sociais, homenagem éf;b. cons-

Ramos. pode_se C:1!1i:luir qu� li
tante de um coquetel que lhe foi

1dr. Bt'llOi,t, quando ministrou_
Jferecido por amigos ('om apoio ao.�lhe injeções de estl'iquinin:l CO_
da mecionnd:t cntid"de de c]as- U

111t'teu t!ln P:l'ande e!'lo. A :IP<1-
5�

nada encontrando. Tam- tição d�l contrac:i-o elo" 1111XU"1!' O c0fJuclel tran.scvl'l'CU nunl lVIONTRJ:.J..llL, 1·1 <U]=lJ _ !VIi:;
não <,,_,tá dCsapal'('cido ne- que justificaria'a e:itl'iquinino_ ambiente de fl'nnca ,llegl'i, e Cf!' I Dinorah Estl'<'la, uma lil1U_l j6.

nhúm a\'ião, quer militaI' quer terapia, foi anteriol.' [l e�S(' h·a. maradngem, tendo (1i>icursuclo, di-
.

vem de apen'h' dezessete ano.-

" ·':\_l"\iil 'li' {. (.lIÜ'-·Tll'" dll ('V"i1:3 tanlcnto'-. ��endo l' <J. lllnUvu da honlena�l:'�nl
t',

". -

I
� ,,' 'h .... ,

Col1H'1 cia: U11 TI1CSn10 pnl'ticu_
�

" :":-:"11[ '\ pt ,W'f!1!1 1['11 :l,l,

U'll
------------ e dr·",tuellndo .� 11(:1's, n:llida:le do

;1;'1(1,1'1,; (':dli:I,lo ]J2111 [l0!iPÍ!! r�J'. Aó,si!ll, llertlllra () misté� COI\II'IL\D:\. �I'. JOlq1til!l GOllC:,llv�,,, ti da' sua
tlC"n ('h._::;iIU ;1 urlla �1)llH::�lo s']_ 1:10G :

- PJ��LA CPI�F' A. elA, li'I�l�r:o- bcn(·til':l :.tlU<1I'üo eH1 Blun1(lnau,

VfA'nL\ S.PAULO-COIAS Os SI':'O, J""fl"rÍ{;o C'll'lOs AllendE',
B.l'AULO, H (Meridiollall __ , :pri)"idelJl� (h A�;;ociação Com€r-

COlI.ml g('l':ll c-f,'tÍ\'II í' que atual-

1\. Companhia Pclulish� til' Estl':1' chI, Ozüu Guimarães, diretor da
',IS de lõ'el'l'O comprou, por m'tis l'evü;t:I "Vaio do Itaiaí", P,lula Dinol'all Estl'olla, a par
d-'zes;:eis milhõe;; de cruzeiros, (! Malta Ferraz, advcgae',o no fo· ativi<i:!cles eOllRulare",
,]('el'VO da ('omp.:lllhia fCLToviá1'h rum local c Oscar L2itãe, digno ,.

Súo P:1l1!(j·(Joir.". E'sta úllim'l .Tuiz df' Dij'{;ito da. Comarca.

i
COn[lllU�lr us I�studo" qW!

PX1'lO!';l n Iillll" r:"i\,'dr>lll'O:' 'r"du:-: OH ul'adm'(',; [01':1111 i-L1'�' ('ursalldo 11llm�1 p:7,�f,[,1 tl�

·1 t,,�ü .. !q'!;'lhlido_' .' scp,uidos Jl�" -cio JOE::d.

Vjr�m
avião cair
no Jaao

:MAR NAO lU NENHUM

APARELHO
4

DE�"'" PAHECL,

DO

11 (Merid.)

iníCio eh J odovin Bahia_Feira

ele Santana, foi

avião no lago' Cabrito. Nume-

moradores lIfirmaran1

Iter prese.nciado o fato" in!3�usí
ve umn. senhOl'a qUe aei'esentotl

o pl)l'l11e110t, dr ter visto o apa
l'e1110 pegar fogo n() {li', antes
de ltl('l'glllhal', Elementos da

Policia, cl,)s bombeil'Os, da base

aérea e elo aél'O clube realiza

'intensas pesquisas na 1a_

- - - --- --- - -- -..__ --- -- .........._ '_ ---..:. - - -

INovo.equipamento de rádi�
televlsao para o BraSil
Desembarcado onlem elR Santos
T<'JL.�.nEL[;'L\, 11 IlTP) A

I
,oI'do tiu "J\iot llla.l'I,.'U", que 3e:lha

de Z:ll'll,ll' d.,s!.' perlo, st'gllill P:l-
1';1 :-;anlns IJ Í'f!llip[1lrlctÜo nlt,'ll
lJl(J,lel'llo de U'let'i:4:-tn, para São

i:):Jlrlo, da ne.\ Vii,>!'. '1',',1(:, "l'

C(lLnO fie ;11'h�, do !-:c:gundu Íl at!�;,-

F��t:lílO.s
cru i'!d:�

PIIlllll1
I�III[III

QUEDA· nos CA:
BElOS E DEMAIS71cZ",la ele 1«e, Eslefililíci, sempli

feltRO-pruer em ells/;rrzràsmrll!ras
6f1?!fCiS {/ .sijre(/o.{!ripelfelli; sobre,
me.sCi. 8múf(}'sifl?jJ(es esc(}/lter
um el/lre os dez saóores delicio·
S&S t!(Js 9t1tlills/l(edeirtJJ:

_

)'�,NIC9 CA�lLAR
POR liXCEt.ÊNCIA,

_�...��t'f',e)ikt·d· if'·;;'�$t:�._�����wÁl
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