
A BR NGE TODO O TE
TRATA
Não lassou de
fi. i e. e s ',1 p í es
l ti a nos próximo

. R!<? 20 (Meridional) - Des- I mente antí-smerícano, dirigido! mes, cooperou como chefe da
paéh-os de. Busnos Aires, publi., pelo líder esquerdIsta Yictor,'

força aérea brasíleíra, .qu.andb I)

cados na. �mprensa local cizem I i1LJ� _de la Torre, podeTla as, rrnverno do Rio de Janeiro de.;:
que. os dIplomatas americanos surmr o poder , elarou guerra ao Eixo. Mas Oe
naquela, Capttal comentam soo Sabe.se que o. URA· é -o tulío Vargas, cuja política "a

Im: .

as el�jçõ:s presidenciais maior partido .individual no. pe411 riavel de amizade para com Os

que se reallzarao em sete paLI I-Ú, mas tem. SIdo derrotado vá-' EE. UU., marc-ou seus 15 anos

ses. sul. americanos, x:os pro�i. riâ;s. vezes I?elas. coalísões de de ·governo, possivelmente se a..
mos dois anos, afetarao ou nao : parttdos antI_apnstas. presentará como candidato.
os- planos . para a entreg:L GÚS I. Em julho .aínds, os Para; Muitos' observadores norte.n,
ma;teriais e!!tratégicos aos Esta- guaíos irão ás urnas para ;es. msrícanos recordam contudo
dos UnidoJ3 ·1'10 c.aso de uma gUBr 'I colher o chef� .do partido co, que Vargas, quando no fim de
ra- com a Rússia Iorado, Fedenco ·Chavez. Os seu governo, aliou-se aos comu •

. Embora ·os indícios s�3m de. I partidos ,da- oposição não- apre; 1 nístas .

que n05___se.té paí:_ê7 ser[_o :�:,i-I s�ntarão _ can�idatos n:�s e-eí; t Dl'p?l>, aparece na list.a o D_

t?� governos
. aJn�gos oe Wll- ç!'l�s,. de .,;t6, .. pol�' seífs hde!,es ou' ruguai, onde o poderoso parti.

snlIl�on, �os� Cll·Cí.Ü�S inf�nna- ,

se
_ e�contra:m no eidIio ou :na I do

. Horr�rista., i1'ICi0:r.:alisfa e

dos ;1*l. af1:rl1ldm que e:'Üst:'ô'm caa,e1_?". .

., _.' .
_.
-. I antI.aInerwano.; segunuo as no •

.n���d�d�_s.�; ,de que re���s J:�,A, �rov;a ".ní��-�d�J�a.)l�r:á: 'nQJtir"!::l;�: :<:' �"on-('vi i,·O, tem. uma
,.rl�f�:rw:ci<OnJ?llstas . ou

_ esqu:er- ,Ul� 8�C[e. outubro quánào:s!l:ra,es_ . PoS:SH:)lIlf1aC1e· -de 550 por-cento
di�l.!as. poderiam '_subir ao podl:!'. c?pMG .0 s�:ícéil?àr J?ara _0.- 'pre�'

I
de ganhar all eleiçÕéi. di? 26 di'

,em.;lIg-':!n1as naçoes, .. sl(le,nte EuriCO Gaspar Dutra, do no....emhro..

·

., ;
,

.

.

.

· ·,�àis -regímes antLameriCâ· :BrasiL • uin doS' é�.·Hl.datós, o _Á. Bolívia, uma das .fontes
nQS� dizem; poderiam resultar: tenente 1)rigadeiro Ed_llardci Go": mais Importantes do. mundo -de
de .. mesperadas surpresas eleito.

.

rá.iS' ou' de modífícações de go,
va·rnos pela. violencia:. . Indicam
tais Qbservadorés que às revo__

IUQões aínda constituem algo
có�erite na' AmériCa Latina.
'� 'Arg=nttna, o Brásil. a 130_

iiv'i�, o Chile, o PJliàguai. o Pe-
·

Tá e o Uruguai, fontes dê ímpor;
tal1t:o>s,ma:térJall, prtrnas, elege_
rão novos governos a partir' d�

. ag�ta. ,até, o ,m;§,r de Iletemnro de
'���*>j"'" '�>:,:� ""

'
.... ,,'.:r=

; ;'� �rim�i�á !?l'<'J,'a ,sefá no P"
. rúi··!'ico· em jninériós. especia1-

·

m�rité.V3i,a!jjum e petróleo_ • O
· pr-êsfdente Manuel Odi'ia, que
�uniu o poder depois de- uma

· révolur,í'Í.o que d'errubou o presi.
dente Bustamante· Rivero, pos.
;'ive)_ment� será o, e'1ndidato 0_

ficilll
.

na· eleição marcada para
o � 2 de julho do corrente ano.

· ; Embora os Estados Unidos
nãó tenham aprovado o golpe de

Odria;· o· regime depois c(}ope�
rau com o governo de Washing_
Ton e a maioria dos observadQ_
res f:ID Bl1PnOS Aires acreditam

tqUê � Odria fosse .derrotado, ()
p�tido APRA que é fUÍ'iósa_

rlAptidão morallI
� _ AusÜTg-eÔÍõ rie Arh5ij;-ãa � .

dIiiI

CID

�remio �e consola�ao

se mostrat':'-m rebel:'àos e firmes

em torno do sr, Nereu Ramos.

Ji agora não se admite qual;
quer revlravolta no PSD, de
modü .

li por de lado o nome do

sr, Cri<;ÍÍaIlo ívlaehado, po is- é
muito tarde para isto. O remé
dio (i mesmo cerrar fiíeiras "m

torno do candidato.

. .
.

RIO. 20 {l\lerid:Lonal) - Os progllósticos dos que diziam RIO. 20 (Melidional) - O no tempo. Getulio Vargas e

qUe as eleições no Clube Milítar iam ser -explorá.da:s: no terreno ))0_ sr. Danton Coelho disse que I Aclliemar de Barros marcharão

litlêo, cOl1firniam.se inteirafuente.' Jã se falá no nome do sr. Ês_' Getuli� é o único .candidato. que I juntps nas eleições do. três de

tilac·Leal·como candidato 'da corrente getulista. Por enqtl'anto,. não pode haver outro e qu,; só outubro.
é só isto, mas prov�velm�Í1t", te:temos outras' novidades. Dizia àeeita o nome do senad{)r. Sua

se, tampém, que não haVia. cisão no Exérci� em face do,preito no· candidatura é um fato consun1.a_

Clt�be e o que se vê é qUe -a cisão está se. definindo cadà vez' do·. Precisa apenas ser ratifica.

n:a;s �Iarame�te, embora. os altos, responsa:velS mantenham'se em I da na Convenção do PT'B, a

s11 cnClO. Entretanto, o fermHnto do desgosto lavra. n(\ !leio do I realizar_se dia 17 de iunho.
corpo deoficiais, uns lançaãos contra os outros, E' evidente Disse que não é passiveI �p(jiar.
que a candida.tura do ge.nera1.Estila: Leal traria. eonsigo o

?,cr:.! se a candidatura do Brigad�iro
me de encarru�ada luta mtestma, pOIS as correntes fa:voravei5 e Eduardo Gomes e Cristiano

c�ntra. .si: acham separadas por feroz antagonismo. . Machado, homens que pararam

RIO, 20 (Mel'id.) - Os meios
politicos contim19m acredj�ando
há atitude pri'odi1eta de Getulio,
ist.o é·, espiando fi, maré. que
prosseguirá. até onde for POSSi.,vel, mas que apesar disso, tudo
indica que Getulio entrará. no
llcõrdo com o PSP, em torno

da candidat.ura do sr. CristiaTIú
]\..fachado. através de negocia_
ções quanto à vicc_presidencia_

cricão possiv!'l quanto a candi. RIO, 2D (Mcl'id.) - ,,0-' JOL
I

'

datUl'il) do PSD..
' nab fala do premio de consola_;.
ção que querem dar agora ao I
sr. Nereu Ramos, «que na criL I
nica elo seu partido, porlerá a

dotar a legl/nda ti·é - o sacrifL

RIO, 20 (Merid.) Diz o

»Diário d.e Notícias., que a can_

didatura do �r. Getulio Vargas

poderia dividir o PSD. prejudi
cando bastante.o sr. Cristiano cado:!>. - ° prernio de consolu-

Machado. ;;ª,o seria a vOlta do sr. Neri'u,

\VASHING1'ON, 20 (Por Har-l _

As exportações �os Es:.ad�s f
cre.tito de maneira l',ür.aveL

ry \V, F'ra.mz, da. UP) - Es- Unidos para ü BraSlI np pl'lmeL A segull' ClaJIWS o \�alol', em

tiano Mach'ldo. Del"l'ja, 'assim, t:üisticas do Departamento d� I 1'0 'trimestre deste ano fOl'am ll� I dó.lares. ?e algulls ,_d?s :pri�cL
(I sr. Adhemar-de Barros, man_ Comercio revelaram que as im� Ivaiiadas em 60.280,059 dolla!'s, pais prod.utos· braSlleli'Os 1m.

ter lUna atitude de maior .. ·dis_ portaçôcs feitas peios Estaelos ao passo que as do primeiro pocT.qdos.pe1os Estados Unidos

'«A iI_nportação de manufatu- r:i.canos ás voltas com o exces .. didas, a fim de - confotine di.

lenciar nas decisões economicas Unidos ao !!rasil no primeiro [rimf-stre do ano �assado soma • .im'ante {) primeiro trimestre �o
tas te."Cteis similares às 'produ.! 50 de dólares e em risco de per. zem êles - «�mpedi!: que pro' do mesmo, a nos:ôa· está em ['1se trimestre deste ano foram fl.va_ ram 138.904.604 dollars e as de ano passado, sendo menC10e

Zidas . .em graitde _quantidãde em � (ler a totalidade dos mercados :dutos estrangeiroS venh'lm de· de créscimento, lutando com a iiadas em 140.746.077 dóllars, aO todo o ano passado em .l'!ada. fi primeira cifra como

nósso pais, redundaria e:ql de� .mundiais, por que os países eu_ sempregar os -operarias ianques, .falta de créditos, e com as difi_

Es. I,liil-8C 't'e-ai
passo que o valor das mesmas ;;1:>1.1\J7.495 dol1ars. i l'UlTespondente aos primeIros

semprego e éoilSequente queda ropeuslutam com a esca:ssês des. uiminuindo o trabalho nas fabri. culdades decorrentes do baixo no primeiro trimestre de 194H '., ° va1ot' das mesmas, mês, t rê" meses de 1950.

do padrão .de vida d/:'- -:_do. sas moedas, resolveu o governo cas e criando ambiente pt·opt· consuino nacional e da perda de foi de 119 279 5"1 dollars e aoS l')Ol' mês, foi o seguinte: I C>Jfé ._- 1l2,Hl8.690 e > •••••

nais»;· Truman por em pratica úm Pia.' ·cio a ·novas crises' süciais.eCé.l1D. merc'ldos exteriores. Ao mesmo de todo � �no de" 1949 foi de' .. \' Janeiro 18.664.667 áol•. 88,586,267; cacau; - 7,333.531 e.

Estando em·foco no momen_ no. de incremento-das importa- micas). tempo.o plano de incremer.to fi � P O ... ft dil 551.198943 dollars. O aumento 1111'S; B'evereÍl'o - 1\t.'137.07;{ ej�.7tl6,204; C'l)'nes ern conserva

to o caso.da ilnportação de te· ções ianques. Mas esse plano COINCIDENCIA ,. Idas importações ianques além III itlI III li foi devido especialmente á alt", março - 22.278.059. - 546,03.] e 24,7.215: couros -

cidns de linho Os leitor-es jul- foi feito com todo o cu.dado,
Ora, os protestos dos indus' de relativamente insignificante Idhem�r nos preços di) �afé ª do caCaU,

I
Os peritos. opinam que � b�_' 2, 406.899 e 4:e,9fi�; babaçú; -:-

garão, com cei·teza;. qUe essas para' nã.o prejudicar' os produ_ t
.. . .

'd t

Item
um fim razoa.vel enquanto Umas tambem foi ree-Ístrado au hnço comerCIal com o BraSIl tao ,

1.985 6ilil � 11,,06'1, caroço ue

·palavras foram proferidas por 1 tores locais. O incremento daI> nal: Ianques c��ncl �em ex��. aqui não se jl1stific� de m�do / mento nas importaçÕes de si;:a!� tin altamente favora ...el pôr ES-
f

mamona - 1.094.178 e 1313,879;

a'lg-úIn industrial brasileiro, .. importações.de diversos àrtigos rne�e ('�m � SI,,�la<;l�O cta_a algum as compras a granel dI" RIO 20 (Merid,) - Segun- minerio de ferro e b�rilo oleo se tempo permitiu a essa nação I'l'apirwa -- '121.(100 e 609.314;
No entanto, a frase não é da. não superaria no corrente ano �qUl �o �s� r?-d ml�Ol'l_' a�ao artigos que na sua maioria ab: do ,<O' Correio da Manhã>' é de ricino e cera uricuri' o pagamento de contas atraZ-l. Ilo:l:es -'- 12'1 717 ê 426,958; ba-

q·ui. .. Ela foi transm,itida lltra.· 400 milhões de doiare.s. uma in. e30rcelUl e eCI os e III o. ,",.'

ó t de', 'i fOl'talEc'mento de Setl I (Conclui na ')a t>ag letra Bl

I E é de notar (,llw as situações solut� .. P_! oduzimos em .quant!da- ! ;:._s corren.e nos corre or s (�a I Mês por mê,; DR alll('hdas i�l1. (as�� :__' . __ � =-��� �_.::-,'_=---�
.

vés do Escritório Comercial. do significancia no total do comer-
. são diferentes. Enquanto. nos ne suficIente. para. alImentar o

t
.

·an1.ara. ql1e os s.rs. Getu.l>os portaçõCs apontaram os segum� II - .- _. II
BraBU e1'l;1 Nova. Iorque, num mi. cio "xterior lãll"de que nltr.a_ d 1 Vargas AdhemaI de BaHo rB� L Estados ltnidos a industria é merca 9 namona . ' e,

I tes numeras: .

nnciôso relato sobre a reação pal'lstl. os 12 b Ih es. Além dig'

I EXEMPLO d 11
·

d�s industrias ianques· contra o :so garantiu o sr. Hoffmann exe.
fortíssima, merecendo todaa,! lançarão até o fim do mês uma. I Janeiro - 55.404.127 o ars;

f"f.L-,,A\. � r

�ª�� .:::;:.:&=� !!;��g:�l:€��§ �;.e_:'.S�.d_·�I_e.cd.lm.��::��::��:::�::��;�;:q:�;;i��;::o;��:���L:���;�!�3'94:ii�4��g�,�
''''"

I f�/,��}})J,\:.�J.rwGI;�·

- 1<t-uita �ente .aqui ·no Brasil -1''1 tranquilizar os industriais dX·
_ .__ _ t.

�

��!;:;;::�:,�:;oé.í::��o��:d���: i!�:�����::n�U�si��!t�;� ,L.. Jfj. ._do p,-".O'VO b-.,. S·,·'·/· ,·.r.· "q-ue-""" es�p'--. roi', A'R1r;I���., �,:-bJ"ii; �.1.�jrJ"!�l:as os protestos contra a inva� a�ei1to das exportaç,ões. Tl.'a7 • • -
,. _,-- ,..-., r_ '.'_' idbU�'1 f flrrf.;k

são do merc!:i,d.o por. produtos· .ta.se, porfanto, deeuril piano de

simi19.l'PS e-strang"iros. E busca. r�cllper8dín opstinlJdo a ffiPlho.

'se logo o exemplo' norte�\imeri� . rar fi dpsequi1ibrio do cO:ülercic G fj fi t r ii o S ii e ,. r.idil ".
Gano p,l['lJ afirm'll' I1nf, !l .íl1n;lR� ,inrernacionGl.

.

b- /- h- I
�

§ /8
-

-' � - Ih t; �
tria d.� li é tão· forte e trm tan- MA Fi. . .

..

.

.

-N ii II �

ta independenc'a qllc l1ãG'prf'ci� . MA" Dl; prOflntoT'P<1 jf'TlqUEoS r·ece er a m e r c a-o ,.. a
dandboJflt��

S<I �. j'll'(V'lf'l1nar com 11 eOllc'lT_ não querem saber .rli!'so. Ori'a_. .., ..
.

LI-C-O.l'encia ali-enigena... ·Pura' il11_ niza-ram llma fortíssima rnqçáo
. DE CACA-·são.· .NilJ) h'Í. pilís·nil mllnclo ee.stã.oprocuranda, por tonos·O': P.!§!IiIle'iíiPta' ílAIRiiIlClD·es-cm· de &"Id;;o1i!la"doG�me�ao 0lei.ftill!'i..,.do ll'Al>ar8'>ioD�1

que:- não proteja � n,(',·�
... (l,:, !n_-

.

lllc"nce imnF'dir .. UIJl & IUUI.... ;'II B AII:.t ...., ar. Ui i:lII .... Víov&aU IIIUIII.. ]II'

terno·· contrá 3<; Illv<,stJr'as d". n1"4.tip.fl o· nlann

produt.':'" f'lh";,��1I1.'1g f:" '" .,-ln de HoffImm. R"",tq iF�pr qUE
:pl11�.. r.rnr:-i�Q nii<":'l i�'\n 0;6.. w� re ... l'mQ Ti(";!ijÚf.pa n9I"t!-":a. fie. sqT!a,to�

, fe!'p .'1 ·.1á'ti�O;i f-hrip.ndns TH,ir;s

imr")1"tl'l,nríTf's, NinM)<'rn T,""'" 'no
t.f,.rp"�p em vl1<J-ar rlinh..,;ro f'?_
ra de --';<Ú;fl. C01unrll'ndn m�rn!liln_
riOS·qiJfl 1'>,,';on; ·il"... t�" 1'1" cÍlsa •.•

, OI:: TANQUEó'l,
F,,: 1tl"t'l.meni:e "-01' isso O"� o

pré;'iflr"lte d"; !d';Y'cHn"'+,f) (le T....

.dustri-"s de Mannfatl1ras
,

€los F"'tarlOR TTni;ins n1"nf"";"
,

a,f!í1Í'l" 1'''''1<;(> (l'lil inl't"rim"""o

'inir:i ... "'.pst'l rpnm-ta<ri'm. n 1'1\.

•.� é que, estand-o os nOl'te-'3me-

RIO, 20 (Merid.) - Antes

de pa·rtir ilm sua viagem pa'.·a
o norte. o sr. Adhemar de B8r_

ros telefonou ao sr. Paulo No_

gne.ira, recomendando-lhe que
não desse uma palavra sequer
.:;m torria do nome do sr. Cris-

com

rasilem
,E --UE .. U &

. R,açâô .
�nos Estados Unidos contra o. Plaoo 80llman

Hão-cODcorôàm. OS industriais com -a importação
�e produtos idçntic�s aos �abricados no país
ExemplO para os ghe 080. acreditam nas queixas dos manufaturlstas nacionais

., .

comercIo os

Saldo de 80 milhões de dolares no primeiro Irlme�tre

RIO. 20 (l'''lEll'idiona]) .- A pinião brasileir�, da certeza em
.

ram adequadas para os nossos

I
publicas. Como esse l:e:isamen

con,,'ite da UDN, o tenente_brL quP. estoll de que uma campa- mais importantes problemas. to se volta paI'a as afllçoes e os

gadeiro Edliardo GOJ1:ies prof€· nha· presidencial só preenche a Estou_me agora dedicando à re_ anseios do 1)0\,0, é do povo fjUe

riu na P..,adio Ta.moio as seguin- sua missão quando se dirige à visão e atualização desses IU_ espero rec�ber ·íl melhor col:lb,,

tes pafâvras: .grande mas!"a popular. pl'€-scru. mos, para o que solicitei· o con· ração. para que se organize t)

«A UDN· desejou qUt.1, em. um taJldo' os seus sentimentos,

Ob_,
selho dos ?1�is cqFhpetente�. E' m?�esto e�oportuno plano de ;1d_

dos seus habituais programas scrvando 38 suas tendencias, a_ meu proposlto apresentar a na- mllllstraçao federal, no qual se

de comentarjú pol!tico, se fizes. preciando as suas sugestões e ção. -em breve prazo. a sumula ãssegUl'e prioridade ao ques_

Se .ouvir a voz do ·candidato do suaS críticas, no .empenhÇl de

I dess·es estudos, que vai consti_ tões relaCionadas com o bem_es_

m".+cflr'lnria em llnre�n.· partido à presidencia ·:da Rej)'Q. i traçar acertadamente o esque. tuir a plataforma do cannidato, ftar, de nossos patricios. Esse li

('\q fqhric"lnh,!': ne artef!l.tn!l e blica. Ac'eitei. com prazer. o ma. das medidas ofiieais que o I tendo em conta, acjma de tu_ o flm para o qual
. d�vem con-

f

in<?"llfRtl1rf!!'l dI' lã: (I" <>l ....l)r'lão: convite, por. estiinar a oportu_ .país espera.
. do, as providencias qUe possam vergír toda,s as abVldades d'1.1

(le :I.hlll1inilt",. li" 'Pl"nriuto't ('I"f_ nidade que assim me ofere_ Há cinco anos esbocei o. qua- fmelhorar a. sorte das .popula_ união: no vasto ,campo da l'eel1-

""·'�M ii" .f'011',,,,,: pi'..... ""t.i'io I ciaril. de estreitar, ainda por dro de nossas necessidades e in-I�ões ul"b'lnas e rurais mais 'ne. peraçao eeonomJ('a e da cre"lC'cn f
C01J,eatenando uma sene d'e me.' este Ifllio, o olllltaeto. com a.o· diquei soluções que me parece•• cessitad!!-l':! dà ajuda dos poderes (Con:::lue Ala 2a_ pago le1:r'l. Ej

(VERMiFUGO Di! XAVlfR)

Licor dílt Cacau & o vermífuQO mui\i IHlt:1de;
em todo () Brasil, há mail; de mel""
�6ciJlo, Atuo brandomentliií ,,�m lrflh'lr
iH intestinos. Não exige dii#tÇ;

IH.m purgCHttas.

Um produto do

UBORATÓR,O liCOR DE CACAU
XAVIER S .. .\.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ordenado. Informações c' L..\DISLAU ALFAIATE �- Rua

li> de ;N"n'\'e11!bro. 4 '1 :i: -- F'on» 1 � 4 ti _- Blumenau,
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B. PAm:.o
Rua '1 de AbJ1l, 244. � �Ii
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I ReprtSeBta�ões OU mstrilnipn 'I
:: de mer2QooliaS' na praça. de São Paulo, firma �m éonhecida::
� c:'ntima- �rganisação de vendas, aceita de fabrica.s pequenas ::
:: e medias. Endereço: Sulatlalltica, Ltda .• R. D ..Tosé dêBar-:
;: ros, 15� - 3.0 - 5/35. - São Paulo.
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ª Informações na

:: R!oa:l.
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VEnde_se 1 máquina

�Wí'IIB r.�
?.J:O ._�

w� �tu.liü_, YlJ,rgd -
E'dtíiclo OdeOJl S. 862

C as

.',

@spêe}üis. pata:
Ã�CHigile$" Câsos de �arfl&,.
ti@t�j.i,;;: R��t�ioIj'untefi6' pci't�.

o

jurhJiiColégiós,Hospitais, etc.

Prestam excelentes sel'vi!lq."
Aproveitamento integral, dÚ·

:J'ilbilidatle, economia. Pé!;lUD
prospecto's elucidativos.

Facilitamos o paga.mento.

PARA INDÚSTRIA �C�
fundoda em f91ljo

iiUÂ i'iiilA'fININGA, 1037 - Oe. POilJed, 2�o,·�,S.,plAüj,Q
OfICiiU,$ E fUNDiÇÃO IM GUARULHOS o_ S. PJi.üt@
TEntOS TAlIiBEl\'1:-Máguinas de picar ca"ml'! para' L...
d,ústr!as. TOlTadores e moinhos para caré. Engenhos Pl!l'a
cana. MotoreS elétricos e outras,máquinas para finS co-
merciais. lnduptriafs e agrícolas. 'o

o

•

1991 Arço-ArtusI.'

\

--�

...= Clliij� J\'féiUCãl =

E§}iEClAU§'fA Eât DOENÇ.'\S DE CRIANÇAS

o VitnHzad'or Elétlico Worms, restaurando a �n�rgia elétrí
r", humana, põe todos os orgãos em perfeito funcionamento.
- Eil,'On1. no Rio: INSTITUTO VITALIZADOR WORMS -

n. RUA "''' LCr"inO GUA!{ABARA .; Sala 606 - ti o &nrl2.l',
RTO DE JANEIRO

:i� ,.�x·� � �:% � X �:i;=i;.=X=X=X""""A

f"''E''m'iõõrãt'''''glliri'dlü''''''tãifiü'üfHl
�

� . ::
i ;Ai 'QD.1<':M :PbDEMO� co:NFi.ut O OONCER�-Oll ª
� Nã'J.'l/ttAL1UENTE SO' A' QFIomA: €RADIO� -

�:' 'il1�PRGfoLIZÀJJA EM CONcERTOS DE 1.P� 5
= i!!'

ê ElIROPEU2 E ;.tMJláUclt].{oa É
�

. �ía�lêCiãmií t1€ij� Ui!!, jj� � _

::

I �",íi ., ;16 í$s;.,mb"a, ii·, 1# ""'": ii L ii ii� ri ÃU �
�iimiii,jijiiiÜUijíiinliiiiliíj!llililníiillmiijliIUiliiUJIUnnUiumnUin:
__. - - - ....- - � � - - - - _- 7 ...-.-- �---=--- ,�- � �

2) Certificado de "ljstamento milit, r nu Quita.ção.
:n Atestado <13 Bôa-Condma. passado P(}�" E.liToridlade

Iictal.
ir Autortsução opat�rna, ou de'quem e1,;ercer o patr'Io

mprJsá. orei,. & Werner
UNJ:t>\ DE ONffiUS DIARLIl Aj PRAL4 DE

--- CAl\-IBORltJ --
Parndl.l (ta A2'ência. Blá-Blú às 7 hon.s d& ,manhã
volta da Praia às 13 horas,

I
A.o§. dOMingOS c feriados: � PRAIA, u partidas seria

a tarde
(k$ 80.00 [DÁ e VOLTA ....... TELEFONE JS'� ÚM

:'i - X � x � :i.= L� :! � % = L -= :E "-= L� X� 1. 'lIiiiiii iiiil\iiiiiiiiiiii__-oiã_iiiiiiiiiiiJ

- DOENÇAS DE SE'!>.'HOR.4.S�
OpERAÇÕES E CLlNICA INTERNA

�"&RIZES-

Dr� R"o CâMARA
C{)D.: Trav. 4: de FevpreirQ, 3 - FONE �t3ll

(Operações no Rasp. Santa Catalimi.)
B r, tI' 'M ln N' A U -

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



":i

I,'
"J
,

(
\•....•./

,._ J·tJ�·...'!I," <>

.
,

há já doze abre petspectivas � ara
...

(1 reaHzaçao do sonho tl1i1enar

Dr. Paulo
CA.USA� crv l!lIS, COMERCIAIS E

Rua Ui de Novembro rum -L l.ti Ali

�Ull 15 de Novelnbl'Q, 1991l - Aplil't.
EllcrtWtio:

fteilldencla:

eine Verbtndung
zwtschen Brasflten nnd

Delltschland hergestellt,
di; �s ermoeglicht. deu

D1utschen in Bl'asili.en

-.............._..to;.-;..t.II!i>J. _o.,

A" 111;0 L4.HOHA rOHIU HO!U}�OPATU,O
'

Á vendo em tâdas os Farmácias e Drogarias de Santo
. ..;.... Catarina

- Distribuidores em Florlonópolts : .'

CARLOS HOEPCKE S/A.
.•

Coelho BarbG5a§ & Cia. - C. Postal. 602 - Rio de Janeiro

--�------------------�------�--------------------�.��

·besser dienen zu koennen,

Der neue Flugplan iSt folgender:
Abflug Ri,o de Janeiro � Sanislag um 22.15 Uh!'"
Ankunft Fral1,kfurt/Main _:_ Mbutag um 8,30 Uhl'

. Abflug Frankfurt/J\Iain _:_ Donrienltag TIm 13.00 Ulu'

Arnkunft Rio .de janeiro �� 'Fl'citag um·16,10 Uhr

.,Qu�ndo alguém
.se u Iodo;

espirrar
diga ...

Inslanlina
.�.

�.:_ _.�
�

itl1� 1;'- ;;-�;�::;o:�:;;; 9 .

-=-=-

�Ú_ij\nm:�if .

-"-"=

pnsen; o 111al.-.1' ,,,IH tirnento oe eanerae aa praca e ll1ar.t�m
urna oficina especíattzada jf.:U"U

CONCERTOS DE CANE'l'AS-TINTEIRO

,��Fiz .uma perlllanente TONI
um "aile de gaíll;"

r�-'o
( ,�

{

LINDA E, NAtURAL
.

QUE '�TODOS .

'<

t,

(
"_,",

o }10VO rect'plor "'HíLLARn" rnod ê lo (j:!5-A, parlei' corr-ent e a l teruada ,

trallsfol'luador u n ivers.a] , Inaorpor-a as BUlir.. receut es con qn lstas daCOlO

r{tt.lio-I êeu ica eu ropea.

I�
..

�x traordinária !<ensihiJiJade, tanto eu. ondas rnédhl8 ...orno eur t aa, perfeita
repro<lu�·ão tonal e linhas harmoniosas, são caraeterfst Icas des tacadae d;este

aparelho: reafinnando () conceiro tradieionàl da qualidade o o o

ull
\.

itNAVIT'A"

i�iivcgaçi() Itajai Lidá ..

nw.1 15 dft Nuvemlli'l), U9l � uLUMENAU

-_';"---'---�-�-,-���-==-------=-- ,.".=-'="��''''''''"'''''','''

Técnica "Royal" . ;
.� ,J._,..,..._�r"-_,

CONGL:RTOS E RE:FOP..\lA3 F:r,1 (;f,':f: \.L DF: QTJ:\Wf;UlI:R c,fAQUIN.".J3 DE :2SCREVE,t,
DE I'UlüAR li: DE: CJ\LC1JL_'\B (

--x --_o.,

Oficina

mundo

S ar v i e o s G a r a n t i dos
PEÇAM-NOS ORÇAMENTOS SEl\I COMPIWlUISSO

MAOHADO &: CU. s 'A. COl\límCIO I� AGf,;]�NCL;\S
Rua 15 de Novembro, -- Fone manual 18
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�UVROS � BUTORES -='

-IDaqui e de fÓ;a ·'1
,
�

França
JOSE' LL,{� DO REGO:

.

V,IDTO

I"AF!IS - \'ultu I ,jE' ã..-e l',tinhas f.,"rilltm.' IS, ar·s ,lldes no.,"
ll�ens tio cangaço. i>.s nlnlheré;;.-'�.us sertanejos casiigil!l,.a;, às ter"
ras tostadas de sol e tintas de sangue. fio mundo f.l'· l(I�O do meu
l'orI1:1llee, J;Í no meio carn nho .

.

Os dias (le F'lnnça me derarn 'lnn S�'1S:.Ç"·' de pa1i;;_,El, de
espá nto, rle 'llO\'QS cOllt:ttos sonhados desde menino, Vi 1.Cl·r�s
por onde andaram 0:0 doze pares de França. (IS heróis do meu
('fl,'"lr", 1\Iagno, lido e relido corno histõrja de TrancoBO. Vi ter'.
PIS aI) su I, o mar j\iE'ditelTaneo. (I mar da histni-is. () mal' dos gre
g03, dos t'gipcios, tios fenfcios.. dos romanos, Mas o nordestínoi.ínha Cjllf> \'(,Iti11 :l sl"l realiqH.:ie. à l'eHlidade n1ai-or que a historia
elo mundo, isto é. ii historia dos seus homens. dos enngaceíros
hruta!s, c'1l1'J'eg;1dos '1.e vida barbara, de instinto!; cl'lleís, de UlTHi,
forra, porém qUe nào se extingue nunca, porque é a. .ênergliL' de
uma LIça ri.., homens rneís dlU'OS do <jlje as :pedl'a� dos seus lage_
dos ,

r :
r i Ir: ,.... 1

"olto ar., ('"ng,lC'l'j!'liS' p de;:;rle logo tudo I) que vi e ',�n
ti:; 1 eLlgiu :11(, runtlo f":' sensihi rictado. p_:-lra íJHp .1. 'Il:ll'}utiv:J \_-'01;_
rn., r-orno em leito di, lio qUe. a €stihgenL s;eC}l.)3. mas que HIB agllt:l3
lln'�;F. pnehe-ll1 01; II a '. ez'. de CCJl"l'f"nleza.-;. f

Vol: I) 'ln I P,l iVB! Al'fl!'idO qne mata iglla,\ lo! um flag�l" de
D�ll�: :111 monsti ',u,o I'\egro Vkentp, ao tl'i:-'te Benttnhn. ao j111!L
tH-O Dom ir-io. _-tOS untbnzeito:'; cai n,�gadCis de frutos. aO� manda,
("D,�Ú;; de fJo!:) �An d�, sa ngue. aos I'antado]'es (lfl €�tl'iHi:" :·t:-:. 1Y1P'
lhf"l'Ps !-OlJedtHH:'. i!:' not f � fir: hU-1 :l( c: tll"Dltolf'''' ... ro i"H�lf e aO
amr.r, à pno!::;'J;� h",) bi'U to.,':,': fi' Ylgl)� Ú:-3 {le .rm ]10' q [Jlf,;:t' �� ma inr do
oue :1 terr a o criou;•

Volto contsnte e ,11�p(',;tO a tuc'o ,

�':!'_�lell�: íÍr.r-�. Franc.,. _..\:")1n� O� e'ipil Jlf1(.· lH�' ;t'l,111ha111 C

{'(d J�,JI ,<)_ :i:-: l.�; �I t-·::::�.t me (·Ül·b.UH . a lma..
-- -- --- -- __- -- -- ...-- --- --

Dornjngo Üs 2 h01'8�

o magistral fdm.e em ter· "w ,I. I -

«o l\rUXDO Dl'! Ll'\.SSIl';" ...

-
-
-

-

-

-

-

e 3 oontiuuur i.o dB S';I':':

Doruingo ãf 'J ao e I> j-OI·;tS
:;:STHER WILLIAMS HI,CARDO MONTALBAN - PE'
TER LA '''FORD ._-, ,TLM::lYTY DURANTE em

lEM TECHNICOLOR,
O mais rornanl.ícr, dos:. fÍlnles da' "t'avol'ita dé todos.'! Uma:::
atração ilTe:;istiv-e1. eng'raçada. bonita, l·Umantica,.. um ª
autentico paralso musical d�; l\I,G,l\1. e, com Esth�l' \Vil-:
liams �le.,. • snrong»! A pelicula que você não pode per _ ::
der! e "Val'nC1' Jornal - Pl:üéa �

-
=

3 ..

nj1-"OS.
qíle o rei Jorge V da .Ing'la., i
l.errri. . .o l{aiser Guilherme:
Ii dr. Alernanhn Ú' (I tZ"Íf \
Nj<,,,hll II' da Ru�siá. I
eram primOS e;>ntre .sí , I
que n decréscimo da t-:!11_ I'peratura tem lugar, com

bastants reglI13�ridadê. à
razão de meio gr-au centt
grado eada 100 metros de

J:lIbida, a part.ir _de 2. íl:'If)

metros,
n, .. (]:le o jorro de x:ulr,"z p

tiln pcrfeitame!lte inesgo_
t.ivel quI' s6 oS Pl'Ím�iros
quatr'Ü lÍ'tnces ctns ftni;:
adversál'iOs fe prestam 'l

nfln!) menOs qmõ· 319 ,ono
milhões de combinnçóefl.
Cjlli> na Austrália é lHf'

rãlmente possível �;\'';l-::JS

pia.ntas f!r·esc{>l'em, PO!"
qne nà:t" florestas .trO'f:1-
C1JS daquele e{)ntme111e
,"'xlstem ·vn.riedades dI'
hamhú fJue crf'sceJn �êJ'nl

de
.

10 centímetro'l ['m'
{�ia ..

"

I'., . .[in

T:!!xPRE8S0 ! T A J A R A I

t.. A 11 '" n ".1 8.: .!
• RUI! 11') dI.' No\], ftll� - Tel, j4fií} .

!\el!llrall(i� da I
li Jüinvllê

"Tas terl'as férteis do NORTE DO PARANA, tuc10
1� •.. cresc� e' progride; Em tôrno da florescente
cidade de MARINGA, ondulam cafesais vergados ao

peso dq.s· frutos; vicejam campos de' arroz, livres
de febtes; hortas riquíssUnas, livres dé saúvas,
produzem todos os légurnes; e. nos pomares
nascentes, Íaranjas, pêssegos, bananas, uvas e

morangos se multipl5cam, doces e saborosos.

ALFA1A1E

veNDA5 A PRESTAÇOE5 EM PEQI,JENOS E GRANDES lOTES
!6

cla. DE TERRIS NORTE DO PIRJlNI
A MAIOR EMPRESA COLONIZADORA, DA AMÉRICA DO SUL

�i!de a Sã,.. Pau!o, Rua Sõo Bifnto, 329 = 8 Q cifldar

C"ntro ds Admini,;froção' & Ag&nciu flflodpCii!
LoiRdrtflii i{. 'ti. 1', li. (;, P<ire",a

·)toei Sabia.,.?

JIlfmma!:õe5 com os escritórios dt" Sãü Paulo, Lon�
drina. Al'apongas e Maringâ;onde e§tá cei1traU�ada lã

Seeçãü d� Vimdas de Tê:rraa da. COwpliiiõma,

;� .. que, por �Uil situação g30,
.' grilficCi, o NORTE :;0 pJ'. P.AI'IÁ

/ é a última zona do erasil {a,

,. co .. I-;acidom!?nta prõplia para

.4 o cultivo do café?
ri \
! ... qua, em sua maior parta, a z;c'j

(liJ i{ tle ex-c.allilnt.. terra roxoj(
)

, .. que, ainda quando '1arla d!iI
tipo, a terra ã semprli d.. ettroordinéiria fartílidad" '(

)
Vi �OHhll�ef MarillgL, !

.. __I mamii b!Eso:aí � iamm�
rut'Ulos ri!gistm�O:i �.,1> n.to 1.2 � 2�.:).rdo com Q ãl1'cret� a.f1":'i 11� 15 G4l i.�e-II\t\rG �t l�Z;l

<""\�rlc••�, • J,m·o"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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flurmnense Imprensa
e Vera

San irentes Flamengox

'x programa

Tendo por local o está_
dio do ,Guaraní, á It.oupavn
Norte, defront3X-!3{�_&.o im_

prensa. e F'lórtda, num dos
mais ímportant es cotcjos
nesta r'odada [nícial. O (';1_

çula dJ. L.B:n. agora t"]!}

_grandE' forma, procurara
pOr todos Os meíos, rt�v.ü.1aJ�
aquele 2 K 1 quo lhe impô"
o mesmo l"ló;ciria. quando
de um amistoso, l'p'llizsdo
ha algum u,mpn, 'l'nri'fa
da., majs difi,:"ts. no?�de que,
n Flórida está. bast.sntu
credenciado. tendo conquts;
r.ado, como é <ln connecí,

mentn geralj o rornero tnl ..

CIO.

Em seus dnrníníos, o Bnn;
dp;rantC8 receberú a visita

do Fj:lInengo de Ilhota, a

presr-nt -ndo.se como o fran
co favorito dn embate. A

chamos qu- () camucão do"�

49 não terá. dificuldades em

paum]' íncolúme POI' este,

seu prinfeil'il fi nt:flgonisl:'3,

Bomx

l I
entre quadros da ,prime;ra

I
se local e Floresta do Rio

divisão, .
do Testo estarão em ução,

,No campo dCl Grenlio F,s� num confronto dQS mais ín;
portivo Ollmpíco, Flnmine!1_ tcressnntes. O antigo ma-

--�----------���\-------�------__-- __��--------------�--------------�----------------�--------------c ----�.

prose ue o. u3raoíem sua marcha vitoriosa iicá�e olhos
»

. .

emE'ari
.

,6polis a invensibUidade doCanto
.

Jária não quer perder esta

primeira 'oportunidude, o

mesmo acontecsntlo com

os flore�tinos. q1ie vem á

OV\-'D,O§, NAR-J8 "II'
'6A-.ROMfl'Á

I

�
I

DO

Oh. Wfi,SON 8ANTBUOO .

. Assístente da Faculdade de

de ' bola tio, cesto e Medicina da Universldll\.de
do Bl'alít1

CONSULTAS:
HORARIO:
D!lS 10 às 12 horaa.

Da!! 14 às 18 1101'U.

CONSULTORIO; - Ru 11
de Novembro, '142 - (Ao
rado da <l:!uatarmu). _

h
.. '

ln a

ISTO SE REPEtE?

,_.,'�
'"

'

...

7 �

4, . )0.�--

(/""'f),� / '.�-i<,
,

,

sea illstalaçiio
para nós, que há ·:.dente de "Q�_

!ih",,, nfi questão. Como se ex

pii,ca�� o la;psre�inlento de bilhe.
[€$ do Gre-rnio t�5port.ivo Olrm ,

pico, totalmeotfl djf.'l"nl.,.:l (;05

!
ingresso;; ..'Ia LJ3D '?
Como se explicar 11 C'l!'io das

arqH.ihullc9das, ('ümpI"t3mente
1-atadas, quando apenas cerca
de 600 ingl'éSsos- par:t, as mr-s.,

ímts haviam' sido adquil'irlos pEn.
lOs torced::lres? Será (me n 1'1"'.

\finte .era composto de cronis_
ras\ diretol'es e jogadnri"S r]üs
nt'11o.i'!liB da Cidad .. ·?

.

F.xt'1'l1nho ttido isia, li;' pl'c,'i.
Si} que dar:,J.\"'lnte, em futuras
temporadas. os pati-or:inador('s
das TilE"'mas, ê.stejam ,.cte olh,,>,
porl]lh Simão .Q fato Sé l'fT,etjr;l
N1ia é d,> hoj� fiue vimos notan
do ta,) fato,

.

quê muito depô"
l':ontrll. o, nosso

'

espol'te,' Exis.
têm os r.,furõés»,· é, verd'lde, m!ls'

! l_liio ,�número ulficie-nte pa!':'}
)ll1ltlflCal' as l'endas qUe não
correspondem ao númel'o de tal'
c.e<)oJ:'es. Não temos a intenção
4e atacar ful'lno ou sic:'ano:
mas nt"m tudo ,est:i em seus de_
vidos lugares,

,

Agradecemos, portanto o� "s�
clarecimentos dO"sl': ,José San_
tos, que; ',CODlO tem merecido a_

,té 'agora, merec,erá toda IVJssa
c(.msi<J.eração, 'Longe de nó;;

a!inLenção de querer a cusá_lfl.
meSmo porque nossa obrigação I

g.é informar. HOllVp apenas um

I' lJ1I),I.�nte,ndigO" �Eclitreci.ci.o 'fieS;.

, ta� l.til.ha,s, ; ,

" _',

li'

COR1, Iniqllinas eficientes!

,,\ 14,00

�
19,00
1.1.00
17.1i]

(' .............. .) lF.!,30
t l!HJO '

i9,30
1.9,45'

; � , 21;01.)
_ ..... ,._i- .

p1]ra frigoríficos
e salsicharias, importação <Iireta da Suéda:'

Grande esíoque de PIC;\;>ORES .. ENSA�

CATlEIIU,s. CIITTERS. COR/I'ADORES,

GltBERT & CII. LIMITaDA
'; ,

�nOSS:L cidade. disposto s a

conseguir seu pvImeiro re ,

sultado favorávei no certr;

.se ante sua melhor clasxs,
F'ínahnente.: em Testo

Central. Vera Cruz e Ope ,

rário será o jogo, preven;
do-se urnn goleao.a de gr-an.,
des proporções, dada á ir'J.�
queza dos comandados de

Melo, que defrontar_se_ão
com um fort.. coricurr-ente

ao tttulo 'de 1950,
'

Eis ai 03 j og,"s de que f:e cnrn

põe a pi'Llneira etapa. CO

cert.nrne da segunda divisão,
que, f!lzemos votos, tsnh-?�
um mícío proml���or,·,

ii

QSJogos

me.

o futeból, entretanto. é o

esporte das surprezas. daí
poder_5" espernj- urn resul ,

No bairro da Velha. V'l5_
tado surpreendente.
tCI Verde e Bom Retiro de
verão fa,zer um pr élío inse_
rps:_·a.nte, apesar da rranc ...

i

sup"rióhdad:, dos tz-ír-o!o.,
r-as. Em noxsr opiniã'�).:1_
CfInnlos que d� vasto verru

IH) r-onneguírao sell� dois

prinli;jro5 pont inhos n"

cs.rnp.eonara,l!U1a vez que (.

BnDl r!.f'tiro dpver� r-ur-var,

O 'EXPRESSO ITAJA'RA;, comunica aos sfnhores via_
_

jantes e ao público em geral. que (J novo horário de parttda .•

d::: �lUt� carnio nét.es é: o seguinte:
:

DE BLU!\'fENAU ás 6 e H noras f' de .TOrNVrLF 3
á� 7 P ] 6 hora". Par a, passagí:ns e demais inrormacões, pm�
rurrrn a AGENCIA DO "EXPRESSO ITA.TA'Rk'.

_'__ -

GltA"Df CONCURSO FUTEBOLíSTICO

dQual SERá I Naclo VENCEDORA DO
CAMPEONaTO

<

MUNDIRl DE FUTEB(!l ?'�

IICr ,
PÃR�A QUEM ACERTAR!

o
rem6diª
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a) - §�rão êuiu:e4id6f. 4 prêiüjíi�:
1 de Cr$ 20.fi!í6:0i)
1 !le Cr$ lO,OiHJ,HO
2 de Cr$ 5.IHHI,OI}

b) l' 'l'otlas as respostas cel·l;I.,,; s'et·;:;'ú

colocadas, em $!l1velopes e ê"tes })O,,

to .. nwn grande l'eciJ)iente, de ulule
se reth'at'ãú 4. ílDl'reS!lOnd.endo o pri
meiro envelope a'ti prêmio de CI'S
�!O.IIOl},OO, (j segundo ao prêmio de CrS
10.11(1,0.06 ,; .. terceira e qmut<i �os

llrêmlGíl dê Cí'$ !j,(Híü,Oú, El>!lM. I}peri6�
{'iio sEi'a j'ealizad!it, em púhlico. n..�
auditórios !la PRG2 - Rádio Tupi
de S. Paulo, em dia ti hei!a OPOdilil&=
iilrnte- :lnUllCiat;os. '

'

I;) - Só sedilJ consideríldos 03 CO'Ji=

pons recebidos até (I di� i!ilt'iliiat..
mente anteriol' ao illício do tliJ.'tiG
final, a l'ealizar-se no �r��il.
d) - Os prêmios serão pagos lü Wiôíõ
:opôs (i térmil16 do í.' ...mpf'Qli�t,.,

"

ENVIE SEUS COUPONS AO

LABORATÓRIO liCOR DE CICIU XAVIER 5 .. 1 ..

("IXÁ 1'�!if.H, Hi3-j&' • sÃo PAULO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ipara participar dos atos Pudr-oeir-o daCo tI).Rica

Acontecimento:" de re- das classes armadas e que
..SICd leval�cia �erão lugar .J.1,01 :i.e. l'(.�('ste de. esleeial signi-. Do'da d,'e ."'o'd·l-gn·aeãs �nt ,·Indo .0. ,p-.aís·proxrmo dia 24 do cor. ('li' {lcaçl1o. �.'". ll".. 11
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I
te, no quartel do 1/ 23,0 J p" isth as cerimo- d b d 'm� I' indicar o" paradeiro

,

dos'!Jta õ;n eVftr"et"siljm �''fIfinjjj�lm'JÜo SliIíWl'a RI no bair-ro do Garcia I
ara nssisur Panamá, 2o(up)-I.autDres arauo aI �!
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Verdadeiro «Estado de Si- srem de «Nunestra' Serrora , culpados, Estes� segu� oqual sejam a apresentaqãc : nias em apreço o coman- '�
-

m' •

'I B' dei
I

tio» reina em Costa Rica de los Ange,.les», padroeira DS .VIa]a.lites" nao. senar:::_.Brusque 20 (Do Cor. I T'�s�ola Particular de Musi- cular de Musica, o que mui- ua an .eira ao.s. n�vcs re-I' ..l.ante' " oficiais da aludíd ..,

d d mo te bem t �
.

o "
!
--

�.
erutas e realízacão da" c

_ •

�'" onde as autoridades levam de Costa Rica, ver a eIra .,,-11 .: :respcn-íente CIro Jcvaerd '

ca Raymundo Bridon, A to virá G.Qntribuir para o

I1a," t».oa Militares cel01', eorporaçao convidam a po' a efeito um rigoroso in- Os [ornais do Panamá tados nas mãos da popula-Em data de 9 de maio I seguir usou da palavra o aprimoramento dos musi-
-,
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I

iH
_.

id d
'

t d" 1
.

tlaçã em geral querito par", descobrir os rep';
roduzem amplam..ente cao.

'.
»Ó:ultimo, efetivou-se em I. hornenazeado sr. Ra,rn1un- cais em nossa c]' a e. morna Ta !CIOna no seio pi o . ," o: - •

O
.

id t' oun m'"
� .1

declarações de. viajantes
.

presl en e, ·'1 o
'.'

a.-Brusque um conclave d.e 'I do Bridon que em palavras "-�-, ...---------,

C táP S I �--lh- chegados de Costa Rica. te dirigiu-se para ar ago;alto significado haja visto

11'"paSSac1as
de harmonia e

r'O'm'ete
..

Sr'�ii
.

ii 9.a O 'I� O' sensecionei» Os mesmos descrevem a a fim de dirigir pessoal-O ambiente deveras eleva- sentimentalismo agradeceu O' �
ít did a "'en-

�

indignação despertada no men e, as me las
.

" .:i,do que se teve ensejo de a honrosa deterencía, doan- i ", 'seio -la população cortarri peito. Acredita-se qUe 08apreciar: formou-se na pre- : (1::1 na ocasião á nova Zsco- : '/�' , cI S-" t R"·.. quenha, 'lJe1a profanação malfeitores '. carregaramsença de altas autoridades, lia uma Harmonia 'I'eorica '

,.e-V--e' '�ç-'O�S em seu regress..,o e an os eIs cometida sexta-feira passa- com a Imagem porque nãopessoas interessadas enfim e Prática em dois volumes. g � -

;:]'
da, na basílica da cidade a. puderam Reparar uo man-uma Escola Particular de Alem deste gesto o Patrono

,-' I cpoio do PTB O"O PSD ou- c.... UDN de Cartago, onde os ban- to de ouro aderido á �ta-)irUf'.i .... a, que se dsdlcaria (�?OU �jnd?- a partitura da mprovave O '

didos 'apoderaram-se de tua, graças a um proeesaoao ensinamento dcs scgre- Sinf'onia do Guaram, lJara
.

. .. "'. irt. d-' dasioias, no valor de seis nu- .especiaí. .l'.JIU Vi li' e . �ddOB musicais a iodos aman- ::-�ramle Banda! I Porto Alegre, 20 (Merí- f interprete, junto ao sr. Ge- mente ao s�. Getulio �ar-'I e. E��cação, alem das subs-
-hões de «colons» (um mi- medidas de preeaucão ado-tes desta arte que cousa-

Coroou a ínstalacão da' lL'mal) --:- Chegou o sr. tulio Vf�rgas, do desejo d,o� I �'as, a esco"ha. d� candlda-j �ltlllçoes de outros, co-m.o o
Ihão de dollars).· t.acha, a policia pe.nsa quagrou Carlos Gomes, Cho-

Eseola de Musica Raymun- S�tlgado Filho, que antece- I trabalhIstas, para areJe] [ura do sr, Crlstmo
i iAPE'l'EC e, autr�s. O go- Os fieIs de Costa Rica os ladrões hão' consegufpin, Schubert, para não

[lo Bridon uni coquetel ofe- ,'F'U sua chegada, frustan-
I
çã.o do acordo c:m o PSD !\.c'ha dificil o ap:io traba- \ verno deverá aS5sumir um .)f2receram a soma de qua- ram atrave8sar a fronteÚ'a.,noméiar todo:! tecido pelo DiretOl' aos do uma grande homenagem e verem concretizada :l .hista [:10 PSD e ta�bem I :olorido mais partidário e tro milhões de «colons» a! f"tando ainda em Costa Ri-2:didl_l gentIlmente pelo, presentes! (·ue pretendiam pr2n�.over !'andidatura 40 sr. Getulio pouco provavel o apolO .ao pessedista. "ua!quer informante que ca.

l,:masl� Cor:sul ,Renaux � I FRt� as"im Brusque d�- 110 aeroporto, durante a Vargas. Tem a incumhen- Brigadtiro_ Achou, mUlto
...;_ -�----__� .�--��-conela, e fo< rea" ,.do nu , "" o "" ""'" Escola P art, - q 11aI pedi>'iam que fosse ci a de .transmitir olioial- boa a chapa GetulIo Var-
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.... ULTIMA. Hb�.-R-A ESPORTIVA ... ;;;�s�������:lsL;:��l;�;;�e�Je�� iajou p�ra OS .'.: e _"u"op,llhores Pa,ulo Bial1.chini,

'-:1 ,ma \.: lta de Itú. ". ---

h� e-' J�
,

'Pl'efeHnmunicipal. padrell'�p'-""n{'� F-I'" 'd 'b-te' p-!nc�p'l d- t''':de' Rio,20 Ü/[el'id,}-'A· .. cJ ..
-

E ..'
".

Jose' Muhlhnf S,C,,l., 1'a8-1 m, re �(,J X Orl a no em, a, ,ri. I a iJ ar - .' firnm o ,·,Correio da Noite>. O In -' tlstrl iJ
.

fIt ' U€C " roê Ilflt01' UOhi"í>to Wf'stt"nd:·-rf.
'

, que 0:1 pequenos partidos,.

Juse' da Costa Mil'anda, N'-a� O" l1'lla:8 �xcnrcl( n ]rllo Ollnl,'llco � Guarani '�lU( \�onstitüê'm pondera\ielYf:readoí' municipal, Enval' II
,:ítoHü:t'fl.rlo estão em rlsmal"

Mi) �chaeffr 'idem, demais -

t 1 ' . -

l' - 'l s 0; .,.,_� es'a-o ben1 p'··epal'ac·las. dlES lJí'alínúnal'es, sem
B "0 d (...... t d '.>' c 11e' amp·'l't��

" .

," '",,' . '. o' _

Estava assen 'ae o qu::, o üC·Clsao an enol' e aceI a
-

• l ., rUBciue 2 ° .......01'- assume aspcc 'o e um ser' l.cna1lx, 1-.. ,'.
' .,!-'-'-:utOildad.CH, .povo, edtn ,,;,e Gremio Esportivo Olimpico I sem o convite; mas os por' Pede-se, o comparecimen- 3.inda í'oealizar n:,mes, no

r-esp��ndente Ciro Jevaerd' viço de alta relevancia, ao aprrn1ôram se�i1pr� e mai$la1, representante� a

m-J
.,

h" Fl'
I
t g-r �nd"ram que to de todos os playérs do sentido do lançamento de

A 2 do corrente seguiu' dc:senvvlvime.nto economi�' sua acão benefica, �ãd <j._cÚlstria e comercio de Brus- Si:�glE:la 0Je' pa�a ona,' Uo leseR resp�. d'-
.

lirri candidato á IJre;.;iden- >
. .

. •
•

.

"

A t' i' !1opohs onde dana comba- estavam cumprm o as re- Imprensa, ás 13 hora:", no
p�ra os Estados Unidos da co do nosso municipio, pois pênas no· àmbífo. dos:negó:'que. tOA'a1do I{m�uguraf o I _e á e�uipe do Figueiren- gras internacionais para a l- cal do jogo, :::i!1. Adianta ainda, que há
A,merica do Norte, o 'nosso que, como enviado ela

em-,
f:ios' privaClQs,

.

mas 'na re:-roaes 1'0 o neger ez I
�

. ",' d d' inclinucão no sentido de -
.

d
.
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d 1 li' S\O, entretanto, surgIU mn Lopa do 1hm o e teu o SI- \ - ilustre patricio dr. Erich pr-êsa de que e' um dos cU' percussao crea .arae IV'�:i�SO 'fa. pa avdra ;na �ec�r· imprevisto de última hora, d, batido nas eliminato-! Tambem o Guanmi não

Ii
IU!.1çar o nome do sr. Ar- Walter Bueckmann, dire- ,'eto1'es e das Industria Tex gressista para o ambiejlt��o,� 19ura

d
e a���n

o
I (u' seja, chove insessante' das, Portugal nã,o devia �:a:is irá a R!o do Bul,.olide �.l.�l>-!er�a::�e��., �r�j�en.�� tQr-tecníco da Fabrica de tis Renaux SIA" precede- em que se ;des�nvolvem,(. 1'1.on�!f:�rH � �:;U�l:'l� ,u e
i mente na eapital do Esta- eompetil' nas finais do Rio cldrontar-se'm com [}

do 1 h, �,l. 4\.It.llr ernar

':-.'ecidos .. Carlos ,�e�alL'l{" "á a aC�ml.dOB estu�os, �o . _Ehvi�,ndo� l�m .... dO�.S�11�iO�P�! u:, ;-�_arl::�n"'��;��le I do, motivo pelo qual o re- de Jal1eim, pndemso' conjunto do Con'! lheS, rOI: :3eU la��� .
co�tí� ::5/A. __ ,_ Da grande H,epu .:ampo de sua especláhcta- Gl1€ntal101\'Jil, de capaclda:de

.

01� t�oltl:du ptt.!a Int 1,°0 II ferida prelio não será efe, ,--- ; cordia. Os dirigent.es �do f alia fi ser �., cOl1Cüdato dos blica .irmã, o dr. Bueck- ie, pam postêriOl' illstaía;. cômpl'ova,da� aos �maiS"a.de-no .da .h:scola i3 qUi' por iS- i '''n
-
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� -_ ��-,_� -Ji"l.-,,""l·"'Ia
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, ['epubUeanoBj que o esco' -
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.

f' d-
,- t llla.dü. t'call.'Z:.uü1u ::Oe, ",.:;;;11" Inipi'f'llSa e ., fa� I alvi.ll,leg!Tos,.. rec_��e.. r�m, n.,ma I rmmll viajará á.lnglatei'ra, ,;.fie, em Bl'1.iBquê.de estabe,'�'I' fintados centros da _ men:.Ee L.1:ESIDO H'·OU L enOnUnadH.

I
'., .

,co
.... ,

' '-, 'hi3ram em convenção pu� _.
.

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

-.______

em Dlitl'a JJita, rão na, tarde d," hOj.e, ,n" : �omurllcaça..? �i:lt111eb cld.,a' I ji'rã:nça, Alemanha, :::tlú'!Sã 'êclmento moderno dêS!i-, ca e da .E:uropa, as orgaru-. - � �. blica" '. �

ti.
.

.

1---- :;ramado do Guaram, a l, de. 'ClURpenctend.o o preItO'1 � Itália., nadA a acaba.mento de te, zaçües �RellaliX;" JUfj -_Li�boR, 'I.::ü t LJP} 05 tüupnva NGnF, (I principai I f'E'vid') G ma.u Tempo rei, P.IO, �O (}4êrid,) - A A grande excursão que "id"s e ;;:*ü heneficiamento, fkam a �'ieaderançà�) que'I ,11I'igi"ntes da Frcterac::ão embaie fta. l'oc'tada inicial i i?ant�'. 'II situação politica, no m� 2m'pi'�,€nde o distin�o' [lco- r;:l-'\ta íniciativfl. será mais rmmtem TIo certario textil
, Portugllesa de F'utebol em I do cÚnpeOli3.lo da segunda: ---. I Íllent.o, Sé caractel'isa pelo fissional, longe de ser uma nma afirmac;ão do espirito �'barriga verde»), e ensejamI conferencia e:m ° presi- di\'is3.o. \. Dada á falta de Encontra-Re CP, nossa �sfor�o do PSD e da UDN mera viagem de turismo, public-::, da capacidade ê da, n:vos' elementos de pro-I dente da FIFA" sr. Jules partidas da primeira divi-' eidade, o sr. Edgar Gueu- em b�sca de alariças p3,ra o

. r;ontinuada orientação co- g-resso par� Brusque e San�! f�imet, mantiv€Í'am sua de' são, e' ele se prever que um I i'lling,' presidente do Santa ;léUS caucUdatos, A UDN
.

CONfll ro !aboradora das .Emprêsas r ta Catarina.

II cisão de não mandar um bom P�l�1i.CO compare.cerá) Cruz, da cidade do mesmo i'{:age contra a orienta<;ão... .
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I feam ao Campeonat>:> do ,,;', estach:; d<.ls bug�'mos, i D'
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- ,-- ---.----
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tI h I t - ANUNm08 f'c. ASSINATVR,)\Tremanda explo� ão IUlnla cida e 1105 E -. l: .. ,
.::lulx'l' )ocais, para urna na. verdade, nova etapa, em ,���re�, .l��:::{�� 11

fe��I�sl(;�ít�;, �
que,,,.o uelenismo pretende pr'óceres das duas correntes em :: Agencia:

'D-esapa r e'c' e' ra c o m p' I e· tam e n t e 12� �:��j:���, �� ��etl����!�� :'���S����;r�fdO U�ara �a��� ������' ���:���e,v��c�:�,�·o� � A!ameda Duque de �:�s���J:'� Telefone;
.

1026 �.I O' t d d'd t ajudante de ordens do g"ner�l :-d lIIiIl I li I li li IlIIlIIUlIIllIlIIlIIIIlI1l IlllIímlílililUlUllltiUflllmnmlifUI �[1ortista, feliz cstad .... entl'e ta. Jmpe o o can l a o
,

'c,�ndl'dato

vau'-o
.....

es carregadOfl com muo8lço-es �o's,Jazendo votos '�o sen-j ����:n�iv�!��';!°a��P:;:: ::�:���:,!,ii��<;;"�i�:_ Comissão �dos-
-

iesteJ�os"' do-.

,

.

" a, *
.'

ud.;) de que possamos pre- nistas, fazendo-os inclinar' ['alio, jornal pecsed.ista. inter.

;';I;'nciar 'b'
-

se para uma atuação .im- peando P;ulo EI ntérlO, fiIh.' " l:en--tenirl!!!O d-e > ar-UnlenaU'as eXI l(;Ot'S do co-
,

,

.

\ do autor dama série de artigos.... l.

p,-stl"'f·'·adOte�·' ,llirc.ido' prOprIamente - agreSSiva, 'ont .. ., o ":'1");''10 (]11(:" ofi!';,'

E I d'
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• ;oJI) e.1l1,lUldo santa- I
.

.. 4iiiIf' li
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mas pe o menos vlgor:::so e do gabinete do govel'TI�dor. No .

n t
.... , .

,�;':l�('l1;':e, atenta, Acredita-se que, em aug .. da cliscussàll u capitão - xpOSlrao
.

us "a RIi' SOUTH ANIBOY. 22 (. U, p,) pilhagem. patrulham BS t" a" .... Alguns voluntirios estão le'

consequencía, estes serão PTI1. P'lulo ",·te !'t"!,d'lll TAS autoridades acreJitam ],'ui teita a mobilização de H,:;a f v(>lven ••o OS ti Sl..·0(;08. II pcocur3 ficando ambo!': feridos, o oficial
que jamais será encontt'ado turma de detetor'es de min;.s tlo

.

dos COI pos dos 25 esC!Y idore, forçados a demitir-se,
gmVf'mf'nte, n ile1c",ado Brito

qualquer' traço dos 25 e.,t"·;JÜO' Exército, pois gl ande número qUe de"apareceram, � Acredita ·IIIIUIIllIfIUIltUrllIJII'II!.·.• IIIW... Tambem se espera para i compareceu, travando mn tira_
res qUe desapareceram na EX_ de minas do tipo chama,lr, se qne. em vil·tude da (,xp:lkào �, A:.,udaJ· ,a Clt1111,allna (I, §. hl'E'.ve., uma reforma ;ninis- teio eom

.

o capit�o, em �v,rlfJPplosão de ôntem'. !lois o;; pró_ ':\.nt,- ..Jes�o·'ll·, eRpalhndas por verificada, todos e:es tenh'lll1 � I!;UU('''cao (J � t It _ t I b ruas da Cidade ate qUf1 e"L a.

: ''''.' , <.11 os "= ('ria que a rangera, en-' "
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A Sub-comissão de EX'iJo,sição Industrial dos F iOstejos ctt)prios doze vagões, que estaw.ní toda ii área do P01'tO, const,: H!'l1' mOl'l'Ído.
=. COO!lerar .,ara O 1)l'U- = t'.' t. t.� 1

c'lh'lndo:J mumça(', fO! prpso {'
. .
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t' t O' I NO\" IORQUE 20'(DPl .

IFT.n.S.SO (lO Dl'a,�. iI' .-: le 0,11 r,as, as pas ao .ca ",',olontnment'e cond',lZl'clo pa�,a a C<,.ntenário de Blumemlll aviSa 31'S interessados que se ach?Í'.1.c3rreg-ados de muniçõe", dN"jl>:L 11m pengo com, 'ln e pano ; '''-', --

... " H... ,. �
, "

receram completamente. Fo�', trabalhadores emplegados n:" Comunicam d2 South Sta1nboy .1I�1��':!.!I�fuu.mU"Jlllllllfrlllh
� JustIça, F'_azenda, Extencr I de�egací.a. de onde maiS. ,t�r�e ã venda e'lpaços no recinto' onde funcionará a exposiç-'lO, sendó

ça>J do exél'eito, com baion�ta remof'ão dn entulho, que a cxplni'ão, e:e'...\(�âi) d.� -
- -- -

-. - - - - - - _
_ _ _ __ _ _ r"1 I.' el'téldo pOr outros pflGl�IS, que ma.iores esc1arecim·'ntos poderão ser obtidoS no

.

Escritôrio
eainda, afim de evitar atos de SOUTH EKERSEY, 20 IDP, ch3ma:; à glande altura e n\l. - ...

,- ..;_- �---'
.

-5 >'� ,0 povo acompanha com grande Centrlll de Infmmacõ·es IPnvilP1ío ('lo C'e'Jtenári-ol" à Rua '15 de
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I N F L A M A çO E 5,
COCEIRAS,
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ESPINHAS, ETC.
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