
NOVA IORQUE, 16 (UI') sa de Valores de São Paulo

ej
temas para promover a im� ':ernacional -il de sua Cot.l'l<;t.':'l

- O Brasil proporá que o li-I dadelegação brasíleira à QU<jr por tação de capitais na Amérl., em divisas estrangeiras (doía;
vre movimento de capitais ta Conrerencía Hemi&féric,l ca Latina" , ,

res), as companhias. poderão
particular.es seja

estimUladO,
d Bolsas de Valores, qu.-e se Tommxik declarou que' �) _ segnndo Tomanik -� M.;

P?r intermedo das Bolsas de! inaugura:á nesta �idade, . _r,P... o?j.,,�ív.() principal de .sua mis" mentár seu capital por meio
'Valores. O sr. Eru-E'sto B. gunda�felra proxuna, àlSS!f: sao e "chegar à regulamenta_ de iEómissões de novas ações' ou
Tomanik ,pre.:>id�nte da ;e.d .. que "se necessitam novos siB. Çã';l das transações' tie bolsf.'.3 do lançamento de novas em.

-------------------------'-----,-...;..------ ,entre Os países deste hemisfeM pI'Z5as'. :

Rgres"o-es e te'nlat'·Y8-S de ,bOI,"C,",d,·o· tiO�� 4.D. Gonferencia HemJf!. to�Estet::�i��1o�fl�f�il1d�:
Q .

férica que �e realizara de 18 de e mob�lidade que os outros
'a 20 do cclre�te o Brasil a. sistemas, que i'áY0l'('cem {} mo.

·

d
'

d B· I'
pNSel11l8 rã sua proposta' qut� vim-;:nto de capitais... ·

'03"Y'I' '8 'Jregres·1:'3""" e', ,",'
, "eDil'1'181'. "

.8"rias·'
�,seg-t;lnd'J.,Tomanik -:-' fal:!·i.�, .0 per:ito, brasileiro maui..

,

"

�nt.ãl'lá {)'·�'tMtiSito ·d�:�ij;.' festott<a'r'uni'títd"Pte$�;qti�ti
pitais atra'l.;>s das bolsas.:. pnojeto ,>oferecerá as . Hgttran,.
Tomanik, qUé presidira' cH- tias· minímas'" qu.e se exigem

"Boites" e cassl"nos·. palco de esbo"rn'l'as e a r b ." f r a r ," .....ades ta conferencia, ex,.licou qu<!, n·'sta egpecre d"! o1)e>:.ações, ou
W de acordo com o sist-e'ma que seja 'livre cambio1', ou 'remes-

RIO, 16 (Merid,} __ A li'olha Vargas reune delitos praticados em Quitandinha a�rediu t�bem .a .50.
O !3rasá prop?rá, Os v�or�s C sa de lucros e de capH�is. aos

penal do sr. Benjamin Vargas. con- mais d� 10 anos desde tentatiVa7' cos {) diretQl' de "O Globo" sr. aço�s oS' palSes que m 1'1<:2.. países inV�l",sQre5" .

forme decisão do Juiz da :Primeira. de llOmecidio ati a agressão a u� I Roberto Marinho fugindo depois r��ldaéLe de duJa� es e o\Jt"l>:s Interr.ogada ,sobre as po��j.
Vara Criminal, será juntada aClS diretor de Jornal' crimes- estes alé da agressão Pa.1� -'\'oltar 'em se- d!VlSaS e,;�ra:gelTa.s ;Rdqu!rh bilidad.es- praticas de- que 'ditas

autos do inquérito sobre o atent<l." hoje ,deixados i�pune". Tudo ist� guida já a�ora acõmnanhado ce rao_ um ág�.,) mterJlaClOl1af ,",. garantias pos� obtcer-se

do d.'l rua Toneleros, onde o ir- foi apur�do pelo det�iva Pecegl.l quatr� capangas. indo· sentar-se !l-
serao vendIdos. na Bolsa. d·� neste .continente, cm varioS

mão do extinto Presidenta aparece há muito tempo c está consubstan� meaçadorarÍlente -na roesa da viti- Novll. Iorq1le "U �e Londc{�s, d-e CUJOS paises eXIstem rt'.5-

como responsa,,�l por crime de fa- ctado num relatorio qUe agora w- ma' I
"cao.a vez NU m�jor pr\)pot'_ trições éhe cambio e' d-e' :remes.

vorecimento pessoal. rá em;iacl<o ao Juiz da Primeira V:l-
' - çã-o".

. . "
Sa de'capitais, '�omanik disse:

(Conclui na 2.a página letra I)._ Com o alrcu:mbê de áglO ll�· "Em primei't'íl lugar, prátí..
A vida pregressa do sr. Ben$,amin ra, camente em toda a América

Central e 110 Méxiéo, Urn..

guai,. P�ru, Ven'Czuela' e Bra
sil não existem i\"estriÇoÕes 9-

isso".
'

,

<CE' claro - ajur..ou - q',e
irão surgindo probleüúls ·des.
se genero, e outros que ir�mos
resolv:endo à medida que a�

vàncem.Os ...
"

P�rgl.inta<l}o sobre 'IJ prl)
blema da dupla tribuy!,Ção 1111-

tcrnacional a que -estariam au.,

j'eitas as remessas de eapítaiB
\:1

e ágios se o projeto' for posto
n em {lnitíca, o ãelcfiado 'bra,·

gileiro rnanifeBtou que o pro ..

blema é comum. a �,od�_ . $!i.:
versá.!) de capitais.

.

"Impera agora a impressã.o
- acresc�ntou --' de que

'

O

,imprsto deve ser pago no país
'd,� ir:,vet1311(I, e

embo�'
falte

ainda um acordo sob isto,
(Conelui na 2.:1. pãgb1a l, rg" B), '

Novo
RIO. 'lf.i (Mel·iii.) - Novo

alistamento eleitoral será a'

berto para. o pleito de '1955.
4,) Ministro Edgard Co.�ta. pre
sidente dI) Tribunal Superior
Eleitoral..cm tempo, vai a

presentar sugestões à Câmara,
capazes de evitar fra.ude nas

eleições do, ano que vem. O
"Diário da, Noite" pUblica ho

je o facliimile dos títulos rrau

da.dos, prova. de que murtas
i'ranlÍes ocorreram no último
pleito. As pxinclpais fraudes
foram a participação- dos ca-

(Continua 'na a.a pago .letra ;rj

�!ltivcraiTI presentes. a ém das au

tortdadas civis, militaes e ecíe
slástícas r- jornalistas, inúmeras
pessoas de destaque social. Tomu
rarn parte na mesa. presidida pelo
dr. Marcil:o Medciros, os Sl"S. Co
Tonel Mml') Rib;:)iro dias Santos.
comandante do 23.0 R. 1., Ingo He
ring. prefeito inkrino, Tenent"
Coroncl Veiga Lima. Julio Sehram,
prefeit.o de Gaspar, drs, Vinicius
de Oliveira e José Ribeiro de Car
valho, respectivamente PromOLQl:>I'5
Puulieos das La e � a Comarca;,
Ji'reis Braz Reu�er e Capisltrantl\
Binder, Tmnbem tomarem assento,
em Iugarcs reservados, os escrutí
nncl'o]'e� que compuzerum as J"Ufi
h- A::mradoras ;ia último pleito,
Iilh-iarJa a Soleniáadfl o escrivão
proCeCfU a Icttuea da ala de en

cerramento das apurações elelto
rme em Blumt!�Hll" c em Gaspal,
onurnornndo os car.dirtatos sufraga
Llf)O; nas urnas.

Seguiu-'se a er,tr-:'ga dos dlpfo
luas aos vtrrcarr+res eleitos, pelo
l'r Marcillo Medf'il"os. tanto da
Cílm:U'a Muníeínat de Blumenau
como dt: Ga�p��. cm número <1�
20
Foram os seguintes os vereado

res deste munieipio que receb�ram
<eus diplomas: dr, Wilson S(mUa
!,:O, Edgard Mueller, Wolfgallg
Werner, lngo Hering. Arno Wcege
e Eug�nio Brueckheimer,' pela

QUERIAM IMPEDIR AS
ELEiÇÕES EM CUBA

PROTESTOU A HUNGRIA

CONTRA. OS EE. OU.
BlTDAPES'l', 16 (1)'1') -- O go

verno húnqato entregou uma nota

ii. üoletação })ryrblY-americana. pro-'
tl!stando <!ontra 1) lato de entidades

anU'comunbtas na JHema1l1m (lei

li'fu1tal tllrcm espa1hlido milhões de,

f<11h!l\,:m sotm:l a H'1l1grÍa, 1;or meie.

de balões. A notir seus,] os
'

EE

UU. de apoiarem ou pela menos

toleral'em e�S!l ,.çãu, II eT.ÍJ{C tnQ

d:J:õfis para intp.r.romp.l:t" a �i:;;*l'i·'

'!miçãl'l eo:, folhet'J".

usou <ia palavra o dr. MareiUo MIa·' Nova -Iorque, 15' (UF) �._ Iízação do governo, feéheral ou
delros que agradeceu as clogJ.m.a� Em um ccmentârfo ed'imriallpal;:v�a: com que foi homenageado sobre a" f,0r en ão "1 1 no

.

te a
velas trador"s que o precederam t ldn � v ç o"dCLa aí' SlS m

Ó
• assun O os preços o c e

e ressaltou " papcl patrl ttco que EE.. nu "J
.

1 f
f t d L 1 I·

nos ,., o .ourna o
os u uros -r.t'mbros o eg s a'I O " dí t 1'!
\"0 Municipal as umlrão perante ii.

I t :mmirc;;
..
isse, on ebm. t,n-.

!'lpinião pública blmnenauense.
re ou .ras COISas, o se um e:

tnscurso do Dr. Mi'lcilio "A d�iculdade fundamen..

��tid:>�f' at� � . regu:Ptiza<;ão {f·1 Medeiros tal para ocupar-se raeíonal,
sltu:açao m,nll;1l�trat1·.-.a. A c.h��1l "Exmas. Autoridades.

5COhorC<I'1
men�� do problema do, café

apoiada ·""f� cc nnmlsf a En�llin S":"lh' ras - Cumpre a Justiça E- reside' na crença equivocada
Bonfante (, 1 derrota'\a po!.' "mie �:ttoraI desta Comarca com a nre- d·';) que OS campeões, do pre.
e quatro votos contra 19 pela

cha-I
"ente sotcrridade, a últim-a etapa ço baixo do café de o mes-

pa e"",�"cl:,.:ln pclu 1·l)m"uJ�m".;. de SU!l missão cnnsfitucional, en- mo poder
I

ser mantido um ni-
Carlos Martn" . (Conclui na z.a pago Letra A) veí baixo por meio da fisca.

bem corno todos os v:readores di.

plomados de Blumenau e rte (�as'

par, j rnahstas e outras pessoas,
Nessa ocasião' falaram, em nome

do sr, Prefelt::' MUllieipal, O ar,

Wilson Santtago, que exaltou o

sentido democrâtlco do pletto 'le

3 de outubro, fazendo votos par',
que a .rutu.':,a Câmara Muructpat

Eleições .tumultuadas no Sindicato da Nautiea
RIO, 16 (Merid.) - Em aSSE\IU

blêía d811 mais ttlUlUItUOSRS. durafl.
te a qual houve troca de LOCaS e

palavras violentas, o SíntWcato dos

Oficiais da. Nnutica realizou I/Ilf.1"

ções para 1\ Junt'l (}'}vcrnativa que

passará a dirigir os rlestinos da

•

mero

\Cobrança de ágios internacionais nas inversões

o RELATORIO

Adenauer impôs 3 condições
para um acurdo coma França

E' incisivo o detetiva Pecego
quando afírm:. que:

1.0) O sr. Benjrun!n VarlirM em

19�7 tentou contra a vida da se-

HAVANA. 16 (UPI - Inforr"I:l' nhorita Ro�a Conceição de Cond�,
6 I que a ...,,:ida dete"e cinco pet'- numa madrugada de janeiro, n·:>

Eoas, acusaC:us de 1I..1'1�tenderl·m interior da �Boite" do Copacaball�
causar desordens pun impedir ,'�, Palaee Hotel, ferindo a vitima na

eieiçõcs �lo proximo riw dois de perna a tiros de revolver e dispa
novembro. ·Entre os presós figUl':1 rando ainda contra os amlgo's da

fi vigario da povoação de La Sa- mesma;

� l)�::�:�.:d� de Ha'.ana.' 2,01 -Ia "baile·· do Hotel

:FALA O GAlJo MACEDO SOARES

Caminho para utilização dos
nossos própriOS recursos

BONN, 16 (UP) -.- o pü·
meira ministro Adenauel
anunci'Ou às 3 condicôes dn
Alemanha Ocidental, para
um acordo com a Fran-ç:.1
sobre o ter.dtorio do Sarre.
Diz Adenãuer que toda so

lução deverá ser provisó ..

ria· deixando':se a definiU·
RIO, 16 (Meridional) -- O progressh!affi}�nte, mcs'ltlo va para os tratados de paz;

gleno:,ral Edmundo MaC�Hlit p.orque iremos fabricando> ca-
que deve ser aplicada no

Soares e Silva, presidente <1>1 da vez mais". Finalizando

Companhia Siderúrgica Na� suas c,nsid(�r'lções oe res�léIl- Sarre� A convenção sobré os

cional. pronunci.ou, ontem, nl) lando a r�levancia do proble� direitos humanos na Eu:ru
auditorio d'J G:-nselho !Iu. ma, propos o general Edumll- pa, jf assinada pelo goveI·
donal de Economia, uma coa- da Maccc}.o Soar'2S que �Jmle O no do territorio; c final.
fel"{!Ilcia, diZl!ncb a certa <11. t.ssunto objeto d'15 cogitaçõl�" Afura: . cb Con::c1l1;) Nadonal de H. mente, que a ,lemanha dl!-

"E,o;; (llhélrJll{}�j a 1J<',m:{.,lH,;h c:nomia, I ve ter o mesmo acesso ao'

da nos�u lndustdalizaçfio n�;
no call1J;'o metalúrgico, ver(!, .,.__IIII I!II!!! !!!II__.. .. �
mos que c:mlÍnhamos f!ud.'l
vez mais para a utilização Ib�
nessas proprios recursos. NtJ
moment'l atllEll procuramos
('mprcgar f) máximo possivril
dos 1l0-'iOS 11l i rcrjos e dos no:!.
sos cmnbustíveis". Em s'i;:gd�
da o g.�ll·�x'l,l Edmundo :5aliicn.
tau:
"Nossa' sic1erürgia pede ;;('

dividir em de'il' grupos: um

utiliza-.'i(,� do f?'ll",rih de p'.!ctra,
rarte iil1porbda (' parte na�,
donaI. -c' o .entro grupo H!mh�
scrve..s!.' do carvão de madei
ra. De lU-<JetO geral nOSsa ií� ..

dústria, tendo. mecÇlnização,
exige maneira crescent·': de

produção· da' siderúrgica volu_
mosa. E isto faz com que te_

nhamos de economizar as nos
Sas c�mpr"s de combust!I'I'lV:'j
afim de não importarmos,

Fogões .. a lenha
da famosa marca:

"

v � s. encontra aos melhores

(omércio

preços em

Industria

GERMINO SIflH S. 8.
B L U :M: E NAU,

54

15 dê Novembro,Rua

li.O Telefone 1 1 8 O

Pedro Zimmermann, que se con

gratulou c: m o p�'IO de BJumenau

pela vitõria democrátlca dernnns

trada oa memorável campanha ei

víea de 3 do corrente'. Por 11m,

e nos

Sarre como a França. Oon
tudo, a Alemanha concorda

.

EM ALTO
lÇom a união m(lnetmri�

aduaneira entre o Sll)";rI�
a }i'l'ança.

Berchtesgaden, (UI;») - "De
acordo com c s !nquerit0s rea
lizad-os até o momento, não
nesta dúvida qu-e Hitler suici
dou.se em 30 d abril de 1945,
na Chancelaria do Reich",

declarou ontem .o Tribunal de
"1erchtesgaden. onde �sidia
o ditador•.

O tribunal, que ainda não

pronunciou sua senten,Ça de
finitiva, -examinava· wn pedi
do do governo austriaco que.
deseja afirmar &eus direitos
s:brc um quadro dê valor,
unico bem pertencente aQ,! di.;
tador que permaneceu
Austria ..
A morte d·� Hitler nunca

foi oficialmente constãtad,H

que já se chegou mesmo a pen�,,'t',.

em, entr�g:'.r o que,nos r�sta; ga
�antia unica da no�sa moeda' 2fl6

toneladas .de' ouro; Os ,noS5�s roi.'

- ..

RIO, 16 (Meri.d:.) li.
propósito das duas instruções
da SUMOC hoje _givulgadas, a
primeira filtanao taxas ban.
cárias·e a s'ilgunda estabele
cendo juros para .operaçõ·�s
de red.escontos no Banco do
Brasl, '(fude S1 promissória é
taxada eII'l 10 por cento, a

re,portagem economiclk QuvÍu
o sr. Luis Migliora, presiden
te do-Síndicato dos Bancos,

1 qu>� interpreta !l5 rtef.erida!l
medidas das autoridades' )[10-
lletarias, como sábin:s, ju.�taL
e perleitas:
- FOi um grand� lllal a Ii.

beração qUe vinha ()OI'lnendc-,
das taxas de juros. Pois o r.e�
.:!ttltado :toi um verdadeiro lsi.
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nAUX S. A. Comerdal
N T A. Mi' �;..... rr: .. ;\,.'

II O J E
as 2 horas!,

Simultaneamente nos (ines' BU5Ch e Blumenau� .

, '..'

Allan Rocki Iene em;

O TESOU RO

DOMINGO ROlE

F A T A L

NACIONAL Df
o super westem

Acomanha o inicio, do sU}l�r seriado O nl1S'l'RO DO TEItROR
<ZORRO)

A V I S O C I N E

CHAOS DE, CASA --;-:VENDE-SE'
Vende-se diversos 'chãos de casa. Um lósalis':1I1Q na a

Iameda Rio Branco, medindo 9 x 21 mts., Preço de ocasião.
O motivo da venda será éxplicado >aos interessados. Três
Iocalisados no bairro da VILA NOVA. Ponto final do oní.
bus. Terreno de esquina. Tres:rúas ',converg,em para o mes,

as 4,30 - 7 e 9 horas!
.

Pelo presente, solícita mos o cornparécimento do ROCK HUDSON, RICHARD
.

sr. ,ANTONIO AQUINO DA SILVA, no Serviço Na- ,em tecnicolor
.

donal de Mala:ria, desta cidade, sito H Alameda Rio , A N
Branco, n.o 570, afím de tratar assunto de seu inte-'

t

Com: YVONE

DENNlNG, no dinâmico- filme

vogais da .Tuuta P...puradora e

J O
DE

ESCARLATE
CARlO

de Malária - Blumenau

Iregando aos candidatos sufragados
pelo povo, nas eleições do dia trb,
JS seus diplomas de vereadores.
Congratufo-rne com o povo de

Blumennu pela magnífica d'Cmon;.
tração de civismo e de cultura p"
lítica que caractertzcu o renhic1.:
pleito, sem dúvida o rnuis disputa
do de todos os tempos, o que maior
número de votantes movimentou,
A propaganda partidária. nesta

I Cumarca, mesmo na Jase mais In.

I tensa e inflamada, erctuou-se num

\ ambíente
de completa nonimlidadí.;

os comícios rca1izaraln·se ordeira·
mente, sem Incldentes, ímperando

I
entre os adv.arsárfos

, de um mo

do geral. elC'gíávcl rcspeito mútuo
e 1>lel1o acatamento aos direitos rle
cada .um. A apuracão, não ohstan,
te o extraordinário Interesse que

despertou, transcorreu num clima
de atrsoluta coní'ianca na Justiça
Eleitoral. ,o que muito contribuiu
para o bom processamento dos Lra :

balhos.
PresidilO uma eleição na Coma:"

ca de Bllllnenau, com sinceridade
{)

,

digo,. constitui uma

tisfacão. Felicito os vencedores.
mas :felidto igualmente os venci
dos nue Se não lograram votação
suficiente, souneram, entretanto,
receber com dignidade o adverso
pronuncíamento das urnas, acatan
do, dc'noeràticamente, O veredíe
tum popular.
Aarsdeco, com muito reconhecí

menta. a todos 0$ que, de ;uma for·
ma ou de outra. cotauoraram CQm

a JU::;ti\:il Eleitoral antes, durante
"11 depr-ls <1>0 J)ldt�. esneclatmcnte

(Tecnicolor
Um empnlgnnte filme de aventuras em deslumbrante teení,
colorI
Yvonne de Oarto e Rock Hll":;;V�l formam a dunla romântica
deste belo .fílme, onde a coblca e a desordem imperavam "em
meio aqueles MARINHEIROS! ",

,

Um filme empolgante como pouccs, eheío de lutas... aven
tnras ... amor ... romance e sedução!
Hoje em exihiçâo na tela do Cine Busch as 4.30 7 .c' 9 hrs!

A

TERR>ENOS PARA PLA�TAÇÕES
V.[nde�se diversos terrenos para plantações. Dois mui.

to grandes e próprios para al'ro�eiras. Os int::!ressado� se
rão accrnpanhades para a visita aos mesmos- Facílüacse o

pagamento. Vende.$€· lambem uma serraria em terreno
com muita mata e proprios para Cluà1qu:er plantação.

( I N E B L U M f N A 'oU ,

as 4,30 - 7 e 9 horas! ;

JOHN WAYNE - MAUREEN O'HARA WARD . BOND.
BARRY FITZGERALD, no magistral filme de JOHN FORD:

Urgente.

afJ� p�.l'J,·t1tinad{Jr ers , cuja operosida
de. d"dic;'Çl;'J e boa vontade não E'sta é a llis!ória ch' li' ! rapaz bém intencionado, de uma ;io.
tenho pntavrus para enattccer. vem rll�v�� �o,ni�a c tellllE'!''lmentql. e ele u� "!alcntão.
5""I101'l!3. __ Ninguém !g110TiI as

Uma !UstO!'la .smgcla",
_ ,c(),l1ovent1.', .. atraente .. , da qual

Iioras diríccls que vive o Brasil

!
voee ramais se esquecera.

TOd','s o f{'Il�iIllOS (! H caüa PI.1SSl> DEPOI� DO V�N�AVAL. veneeânr dQ �rê,mjo l�ternacional
o proclamarnos., pela melhor ülre_çao e melhor fotografIa �nl cores. John
Há, porém quo; enfrentar cor". \'Vayne c Bnrrv F!tzgcral alcançaram neste fIlme I) pon\1> mais

íosamente o; fatos. remover .todos
alto de; sua carreira.

. . . .�s obstáculos ciue entravam o

seu]
E�sta C a sua (ll)()rtumd_!'\de de assistir .um grande fIlme que

d olvl t' .

Ií sómente em cada geraçao aparece um Igual!escnv VHllen () e 11l1pe lr para ti
� �_- ..... _frel�te este gignntci'co País. cortos

Ide que em nosas mãos, em nossa I' - -

(T�CN1COLOR)

PauL. a ccb·. rlu!';! ele
candidatura a Senador' exigI:'
300,ou 400 rn�lh0e:3 de e.eclula,;",
no valor ue '3 <l 4 milhõt� tj,�)
cruzeiros. A eleição pOl:' lillta
'condiciona O VO�Q capacitaria,
,Só '0 alfabetizado lerá til <1ss;.
rialará os noID!i's c!Ue escQ�
C!:.58u. A ObjêÇã:) cornument'J
forrnulad'a é a de que em cer�
tos casos, com.:> no Dish'n,i
Fed':õral, o nÍlmel'o de cand.
d:ltDS sobe a mil. Mas não se�
rá difícil IocuIiz<lr o d,e no;!s.,
pJ:efer-encia !Sutre os 'que

.

se
encontram na respectiva 1e�
genda partidária.

as peças de
branca readquü'irão a cor

branca, se forem enxagua
das com água fria na qual
tenha sidJ, acrescentado
meio litro de leite cru.

cncrp:ia e capacidade r.il.z realiza·
cão, exclustvamerrte, se a'Jsentam �J Sutna tiH!-I prhneir'n ru.itos d�)

I
nuvn dentro do salão quantia fui

as "esper'..nças do seu porvir. Nãú carnaval de 1942, com tl ajUda di� ad,,�rtid(). several11�n.te pelo SI.
COnfiCll10S que venha de !õra dê um individuo de nome Irineu Carlos Lopes, que se encontrava '8�
condescendênd<t clt outros

P�VOS'l
Franklin

. Sam�)aio, p�rseguiu a ti- companha<lo e'2 .sua espusa. Varias
o auxilio, a aJu':a, o impulso, pou- ros, a sa,da (la Cassmo da Urca, homens acorreram ao local c Benja
co importa a expressão que empr"- O sr. WiUa<" lVlonteiro de Barros. min foi expulso do recrato ao�
guemos, que o conduzirá aos des- Do tirClteio resultou sair morto um empurões pelo casal, qUe ant�s nãf>
tinos que ab�\ejaUlos, leiteiro que p<iss:e.va-pelJ local, Mais conhecia o irmão do pr,esid'�nte
A t:ada um ele nós. Ílo setoio que tarde Benjamin ;!" varfos capanras Vargas,

ocupamos na vida nacional toca,

I
ill\'?diram a casa. do dr. Torrp's Fi-

'

4 ,- Em dezefllbrc> fl1 1933, )3eu
nesta ca�1juntur". uma patriótiCl!l lho; chamado por este o Socorro jamin, então comnnd1<nte 'do 14,.'
missão a l·ealizar. Urgente, os policiais prenderam o Corpo Provisorio. sediado �a cidade

Os futuros edi;, ãe Blumenau e dono da casa, mulher e filhos, 1,,· 10 Sd:ü Borjl'., assaltu;!, com ,'I;"�
de G<tspar. !l01> limItes d!e sua in- vanc7'o'os todos para o 2.0 Distrito, tropa irregular. a' cidade argentina
vestidura algo poderao contribuir, onde ficaram presos por determina- de São Tomé, CO'l1et�.lctr assassiml'
também, 'com o seu esforço c es- ção de "Beijo", com:> refens, Depois los c saqu<:).
clê!recida orientacão, para o soer- B�njamin e seus amigos pern1ane-
guímento lnar:al �e r;COllônlico do éeranl no sá'guão do edifício p.guai-
Brasil. O seu e'lemplo, a diretriz dãndo o regreFso de' 'Villiam. o

-

que
que imprimIrem aoS seus traba� se deu mais tarde. Espaearam'no.
lhos legislativos n1arcarão, certa- então e, metido num automovel,
mente. rumos dccisivos à vida da William foi conduzirIo para o �).a
l'f1ITIuna qne r"pr�sental11. " refle- .Distrito, de onde só foi solto oi noj
tiriío. sem' dúvida, no panõrama ge· te. por det�rminação do major Fe-

r!!l do l"ais. linto Muller, chefe de Policia,
Muito. realmente, se e-pera dos MAIS CRIMES

Cita. <aine<3, '0 detetive Pe'';''l{o
mnis quatro' casos:
'I - Dançando, a contragosto

desta. com Evangelina Brandão, no

Tenis Clube de PetropoUs, Ben
jamin Vargas, muito p.m pessoa que
se encontrava à um::. meSB. q'ué
r"·Ú"ndera à altura' tIlguns'<!le "CUS

insultos.
2 _. Elll uma "boite" no niC'

Benjamim Vargas, lnuito :emh,liPi
gado, esbofeteou Ver" Guimarflcs
que com elc recusara dançar.

3 - Dur�.nte um "reveilIc>n 11"

_"".:assina da Urca. Benja!nin, ,\1"·

briagado, encostado ao balcão, uri

:;vcnümlmcl1l.f' s.c chegara
uma so1twá\)" .

"E;ôte rr.'al da dup1n il'ibuia.
��ão ü�m ilH.1ubitavP]uHlnre llLT!
'::Ieito restritivo no que res.
p.zita à aflucncia ue capitais
privnU.ub".
,A uma '.,cI'gunta sobre ('

que ocol-:reria 110 caso de qU:3
fi maicria das açôes de uma
conlpunh1<l pa"$,,;,;,,e -- 'iN\"
m�io da BaIFa - ao ext.erior
T.omani1{ disse: "Esse probk��
ma terá que ser encarado e

resplvído pelo grl�PO' majorita,
de colopar' sUas acões no m'?r�'
rio. dc_ tais companhias, antes:
caclíl lnt�i:'na('ít'n3 rn •

noveS vcrcadorCk. E eles, para o

primeira, eategOl'ia. par", a .a)

quisição, de motores, e peças 60-

br!'.ssalente�. ,etc ..
, para ;asse gru

po de p'atriotas que tem ;nas
veia� sangue de Santos Dumont,
aspirando ,s-€mpre um Bra.�il
mais fOl'te.

IPEÇAS LEGITIMAS
,8,A.

1T3

H
c;e UI!! éngell.heh o p",rceõeu perto
1e PC!'t Liautey um homem de
('(:ré'" lte 1,20 lll. '\Ie;tin.do<'l'c;>upagem
extremamente brilhante, O deseo
<ilecicio subiu a um apal'elho que
i.eeolf"t iT.cdia'�:unente, Por outro
l"cJ J ""l"i1Í$ habitan:tcs de Casal
�'

. _rt:eberam uma especte .de
"charuto flJsforese:ntc". Mas os
céus de Fra'n!;.a e de Marr';'cos não
tem :l. ezdusivic'ade do a;parecitnen
to dos l'leCaniGmos milllteI1i;osos.Um teJeg.rallla de Verona anuncia
ef"tiva!llellte que perto dessa cida.
de um tecelão viu um aparelho de
características apro:rl:madamente
as lIlesm::,:,. Ao P<"SS(l que. peno :le

,Lucca, 11m grupo- de oI)erarios
p€Tc�lJernm um, "engenho lumino
so" ev011'1.m10 a grãmle veloeidad'!!.

F.altall!' lhe' recursos para atender
serviços os 11l!Ü5 elClnentares. Não
hã dellUtnd? 1Jau!ista' que ignore
qUe eJd,:;.�rn diaristas ® Elstado
'que nao recebem s.,iãrios i9.z 4 e
:; meses. Só Centros de Puericul-
tura, doados' por partieulares, São
P,mlo tem mais d,;, 60 fBchados,
tl'àgicamente feChado!;, por falta
ti" \'crba para mante.�Jos. Entl.'é�
tanto,' a esta "ltura, um grupo de
parlamentares ávidos � d:iUhei-
1'0, to"Cados de Uma repulsiva isen�
síbilitla<!e mm'al, decide partilhar
41> contos mensais com as suas peso'iJ'�.1::�;:;"'�:..2':':';:':;:'::'::';''''',--_...._-+-:;;::'=========================-======:-il soas, olvidando os compromissos
s2grados' que tUll legislador "precí-...._III_..__IIIIII •••Ul-..I!IIII�---------IIIII!!IIIII---.......-----....ílsa ter eom n inf:rllcia do seU pai!JI
Decentemente, qualquer legis�a"

dor pede viver em São Paulo Cl)lU
15 mil cruzeiros luensais. Se n&o
viver, 'é porque deliberou ,p()r ti
seu trem elo> vida na-base -do elll
prego do 5uperIlUl' e do u�o da
voluptuaria.
Dã pa-Mi cor1\1' de vergorma O que

tentam iaze. os deputadas da' As
sembl",iO\ de São l"atiló em prol do
<eu �nr;quecill1ento pessoal. ds au··
tore" da proposta de um subsidio
�e ,46 mil' eruzeil!os anens.aig, 'lIilo
,l'"ssam (1" gozad�res levad� da
vi"'a e de l,ledonistas cínicos da
pior cla,sse. 'Se êl�s venceren,l, no
golpe que estão tramando, teremos
n"ado ·cm São Paulo' ns melhores
'CÚ\'c\l"U� dn, regim'i!. .' ,I

Nãl�' pri:r:r<! t�.po H sl". Ca.� !''i ...
!ho eu'! ;�é ocupal' do alfabetiza:!'o .

.
Pile.; 'IH!O t -rr�rigo :para o �!ll�i!.
'Perigo:- e _pE!flgt') -.s-ério� pa1!a' a. !dig
nidade 'nd ];l_;tW-a E' a _�rllng& (lo
'�ovel"tlo .c1(l1Stitucionát, São aÍ; de
putados que só' pensam no proprio
bem estar, qUando o Tesouro' pú�
!1J1eo M 1!'X'l!':Il'e e a 'T1áu do e:.�tad(j
il:l�t:!!t!t :.!!!!:"c.1�!!!ltl�, (',�:.:.!::.!l.!!\u••••

51'S. Lauro G,:'mt.'[; Atl1wid,1.,
Joih Batis�a Rallwl', Abguar
B;lst05, MHrio Apri te e Ke),lOp
Omegna, 'Xc," o PTJt;, pot'sil�i1\
(1:J(k� (j.;� f<u'el"d� '7 H B depu.
tados.

.

O P'1'N e n 1]Dl\!
ma·miar o me<im:;, llllIl!Cl'i) I,tf
n,prC'se'11éllltes il Camétra (m.
sendo de se Botar qU'é! aqv,ú,e
hlC!'JU c'='l1sidel'élve!meilic co!!']

éI HlR adesáJ ao 51. J<l1lÍG (,�l',�.
r:lros.

.

,

Os l'1!,!:1)l'e:; partidos. a ex�

eeçfl,(l do PS']' '2 PR_'l', qu; rlj.
fidlm'�llt(' a,( lngirão {! coefi
C"ÍE'nle ddtfJnd. dp.verão diz.
plltal' ;J:; quatn> Tl'8tantes ca·

deiras da C�marà l!"2ó:",-al,

-----------�--��--------

Vende':se ótimos
na Escola Agrícola, ter
j'enbs planos e de fl:en'
te, a longo prazo. Tra
tar com Carvalho, na

Casa Royal, 2.0 andar,

1

comprando ná

,I :M, p cfl I A D O R A
BRASIL PROGRESSO - POR ATACADO E VAREJO
CANETAS PARKER "21" Cr$ 235,00
PULSEIRAS CHAMPION '.. Cr$ 230,00
DESPERTADORES WESTCLOX o •• , Cr$ 19Q,OO

Rua, 15 de Novembro, 804 - 1.0 andar
END. TELEGRAFICO. RAILSO - Blumenau S.C.

A(,(DENTES PESSOA IS

PREVIDENCUI
Nio se adiam, porque: a fatalidade vem inQiperadamenfe�
'Adauir.ia a sua franuuilidade

" li. ....
Il "

�

através de um_ :se,guro caRlra

<NA
;MUrrUA 'tA1A_INEPIH DE SEGUROS GERAIS

UMA llRGANIIA�ÃO A SEU' SERVI(O
. i 1:';:;;1&
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Quem entende do assunto, sabe que conseguira me

nor custo de operação'Com os caminhões DODGE.

Cada caminhâo"'nODGE "fern U�l moto� d� ta�a-
,

nho e
'. capáci��de' 'adequados - tem tambem tl�l1a

• '1 \
.

-. "",
. � �.;:. t.', '

.

:::mbraiagem; transmissão e eixo .trazeiro ,c';rr-.:;spon-
�endo á" tarefa 'a .que "são destinados; Não 'i:: de .ad

mirar, pois, que os caminhões DODGE lhe dee� °

máximÇ)"de desempe�h�, ço�' economia e longo fun

cionamento ...isenta de dificuldades. Portanto, para
encontrar a solução adequada do seu problema de

transpórtes� escolha, um 'DOJJGE! '

'

.. _,,', '

ASSISTENCIA DE ,SERViÇO E PEÇAS'
NA. tAPíTAL,EFO,R TODO O INTE�IOR

J "I ..

.: :BANCO INDUSTRIA rCOMÉRCltl Dr "SAlTA CATARINA S.
1-'

M:dt'hi,; f 'I' A J A I --

'll'm�dad(l Em 22 de Ji'evçrdn; ti.; 1113:;

Capital .. ' .... _

F�u udo dê ·lkS4õfve

F;nd. TeJ�gT.; "JNeo"

c-s 50_OOO.OOO,O(}
c-s :'0.000.000,00

JO'IAS DE PRO'PRIA fABRICACliO
,

! RELO'GIOS' DE TODAS AS

,

Cr�r, JOo.ooO.non,oo
Tolal dol' d't'PÓ:,)J05 etn =n i�il!:H, mi.üg de ('1'$ 879.00o.cioo,oO
J\HENCll\S Jl� l�S(;rHTOfUOS Ni\S f!RlNCH"/HS PR/\('fl.S no Es'rAno
DE SAN'l'A CATA lU.NA, NO RIO DE JANIWto Ir: <:uÍtI'riBA

_,

,

l_)EPOSITE SUAS ECONOMIAS NO ·1NCO' E CONTRIBUA. ASSIM· PA-

� nA o ��,1:�NTO DAS'p'OSS1���g�g�� DE �INANCIAMENTO DA

I -E PAGUE 'COtvt CHEOUE- i RELOJOaRIA CENIRaL
��::-.r.$�"''''''�-:r;;.;..:-;��ZiOiiiiJW.�..

oferece por preços r.nenores a

d e

HAROLDO'REGUSE
��Mf � �;

'Rua Floriano Peixoto; 95,

Cp. 439 Tel. 1639 _

Para consertos em geral procure sempre a

melhor organísação técnica do estado,

3) Sabeis quanto custa um LocomoveI?
Não deixe o mesmo enferrUjar, USl' aiud .. hoj('
'ANTI-FERRUGEl\'I "BIHAR"

pnrq ué' ctmibaté por· COlnl1It:tiJ i1

eonserva 'o -Loc'omovck

'ti n,d.Jl'ili, ilwmto custa um AutOInnvol?
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O'KGAO DOS ASSOCIADOII" .

PROPRIEDADE nAl

I/A t4 4. N A. ç A 4) II

A .. A ç I O
&edação. Adm1nb&ração. e OflcJnU: Eu Slo Paul...

IlDl - J'one 1091 - eJalxa P:oatal, ai.
3���. �

D1Pto�1 IlAU.&IClO XAVDR

&edatorl aAUL I'A:GUNDEII

.,. ',"1:1' .......�
.XP�DJ.N'I'ttI

AlsinataralJ:
• •• ••• • • .tI ••• --. 158,"

10,0.
1,.'

ANlJAL
SEMESTRAL .. .. ....

M.o A.VULSO ••• • II.. ••• .... .••• , 4 .....

SUCURSAIS: RIO - Rua Rodrigo Silva, 12
- Fone 4z..li953 - 840 PAULO: BD '1 do Abrll

li. III - t.. IlIldu - PODtIIJ: j . .tIl'f" e '·4181

BELO BOBIZONTE: - Bua Golú; 14 - 1"OBM

TO ALEGRE: - Rua 1010 Montam, 15 - CU.
RITmA: - Ea Dr. Murici, 'Ia _,. Z.o andar -

Sala 233· - JOJNvn.E: - BlIa 8i. Pedro, tI·

DEUISCHE S PA LIE
K li R Z E B E·R I C H T E

WERDEN USATRUPPEN AUS EUROPA ZURUECK
ZIEHEN ? e

•.

WASHINGTON, 15 (UP) - Unterríchtete
Kreise in Waschington erklaerten nach der Sitzung
des Natíonalen Verteidigungsrates, dass die Regie
rung unter Umstaenden die USA'Truppen aus Europa
zurueckzíehen wuerde, falis Fransreich aush in díe
sem Falle die Verteidigung Europas zu Fall bringe,

KONFERENZ ZUR WIEDERBEWAFFNUNG
�T�EUTSCHLANDS

HAMBURGO, 15 (UP) - Der Atlantfk-Bat,
der aus den Aussen- und Verteidigungsministern der
Atlantikpakt-Staaten besteht, íst fuer den 22. nach
Paris einberufen worden. Die Konferenz wírd .die

Wie�erbewaffnung Westdeutschlands und den Ein
schlúss Westdeutschlandsfn díe NATO zum Thema
haben.

'. MANNESMANN..:A'KTIEN ANGEBOTEN
Die Companhia Siderurgica Mannesmann in

Belo Horizonte hat Vorzugsastíen mit eínem Nenn
wart vón Cr$ 1.000, - zum Preis von Cr$ 1.120,
angeboten. Die Al,tien geniéssen Voriug hei der Vcr·'
teilung einer Dividende von �O Prozent,

KURSUS BRASILIANISCHE.R STliDIEN IN
HAMBURG

HAMBURG, 15 (UP) - August Mever, der Di
rektor des "Instituto Nacional do Livro", wird sich
Ende Oktober nach Deutschland begeben, um an der
Universitaet Hamburg einen zweíjaehrigen Kursus

Ifuer brasilianische Studien zu leiten.

Anfang des kommenden .Jahres wird er dann
auf Einladung einer spanischen Universitaet Vortrae

ge aro "Instituto Híspanieo de Cultura" in Madrid
halten. ,

In der Bundeshauptstadt gaben die Beamten
des Buchinstituts dem scheidenden Direktor ein Ab
schiedsfest. Er wird waehrend seíner Abwesenheit
von Adonías Filho vertreten werden;

VERBANDLUNGEN DER "VARIG" IN NEW YORK

RIO, 15 (Meridional) - Die brasilianische Flug
sehen Regierung um díe Erlaubnis nacbgesueht, eine
direkte Linie zwíschen Rio de Janeiro und New York
enrichten zu duerfen.

'

,

Die brasílíanísche Regierung hat diese Geneh

migung ihrerseits bereits erfeilt. Wie verlautet, soll
dann die Strecke mít "Super-Constellatíons" beflo

gen werden.

LONDONER ABKOMMEN UND WIEDERVEREINI
GUNG DEUTSCHLANDS

BONN, 15 (UP) - Bundeskanzler Dr. Ade
nauer erklaerte vor aínern kleinen Kreise deutscher

Journalisten, eíne Regierung des wiedervereínigten
Deutschland werde nicht an die augenblicklich ; in

Vorbereitung befindlichell Vertraege gebundel1 sein;
aber die anderen Regierungen, die diese Vertraelle
ullterzeichnen werden, seien bereít, die Ausfuehru;;-g
der Bestimmungen und Verfuegungen auf ein wie
derverei'nigtes D�utschland zu erweitern'

um BEFEHLSBABER, DER WESTDEUTSCHEN.
STREITKRAEFTE

Grosses Aufsehen. hat es ferner erregt, dass
dia "Frankfurter Abendpost", die Namen der Befehls'
haber der zukuenftigen westdeutschen Streitkraefte
nennen kannte. - Danach wird General Ludwig
Cruewell, ehemaliger Befehlshaber des Afrika-Korps,
den Oberbefehl hekommen, General Heusinger soU
Chef des Generalstabes werden, waehrend General
Speidel Westdeutschland im europaeischen Oberko
mando vertreten wird.

GUTEN APPETIT

APFELSCHMARRN
75 gr. JIehI, 1 Ei, 2 Eiweiss, Milch, Salz, Fett
zum Backcll' 2 AepfeI, geriebene Semmel.
Alle Zutaten, ausser dero Eiweiss, zu einem

Pfannkuchenteig verarheiten, zum Schluss das steif·
geschlagene Eiweiss darunter heben, einseítig in heis
ser.Butter oder Fett anbraten, feme Scheiben von

deu geschael�€n Aepleln dqr(auf verteilen, mít; 'ge
.riebener Semmel bestreuen. Di Aepfel rouessen l10ch
in den weichen Teig kommen. Die zweite Seite bac
gesellschaft <IVARIG" hat bei der nordamerikani
ken. Nach <I.em Umlegen mit zwei Gabeln zerreissen,
weiterroesten und mit Zimt und Zucker bestreuen.

HUl'tIOR
Haenschen ist mit seinem Vater im Kino und

:sieht einen Stamm wilder Indíaner, die sich ihre Ge
'sichter bemalen.
.

"Warum machen sie das 7" fragt er den Vate�
Sic bemalen sich die Gesichtér, hevor sie auf

den Kriegspfad gehell und die Feinde totschlagen".
Am nàechsten abend komhlt Haenschen ploetz

Ech lnS Zim..mer zum Vater gerannt:
"Papa, Papa, komm schnell weg, Mutter wiU

auf den Kriegspfail gehen".

Acusada a

;
.

mais altos req1Ji�itC's d� pred�ão técnica.

As peços IH, íinporiados O') I' ;�cio",qis; f'>')

dem ser adqúiridas em q'J(;�!qt",�r, p�nto do
.

das 3 fii,ois e

A mcmutençõo dé caminhões e outrci's má·

quinas I H torna·se cada vez �ais' féci! rio

tocante ao suprimento, de pe,ços sobressalan

h�s perqucnto, muitas delas,. antes importa.

d
-

r Fabr,'codo" 0'0 Brasil sob Oi
05, soo ogo o •

dos 250

\.

Consulte o Concessionário

51<1. 125

(alcario para lavoura
Calcano para lavoura,
especial para recupera
ção de terras cansadas
como arrozeiras ou qual
quer outra lavoura. In
fornaações na �arr.nora�
ria Haas rua São Paulo
561.

.o

Depu-,
nal que rompendo Com

ta'do Augusto Meira. l'�resen- tradição, júrídica. passou a pre.s>-.

tante parae;n�Ili, apresentJou na. Icreve-Ja em todos os casos:
.-----------� Camara. um projeto! que modilfi- que aãguem _

seja acu.sàdo

....IIIII...IIIU....uUO..n.....'uIlUr;.
I
C3l o Codigo do �esoo: �enaJl

ª :,. ::
I
na parte referente à prisão pre

:: S. S. Vai á Ibiramaz :: ventina.
-

-

-
-

-
-

-
-

ª então hospeda-lSe no ê A propooito, a' reportagem de

=H O T E L B E R G
= O JORNAL oÓ�viu div-crsos ju-

S § ristas de: r.enome sobre a. PN-

ª que possui os melhoresê posição. O prJmeiro e. falar foi

§ quartos e ótima cosi-§ o dl!lPlUtado Lucia. Bltencourt,
S nha.' Situado no ponto§ presidentef'(�a ComÜlsâot de Cems

ª mais aprasivel da cida-=:
.

tituiçã,d e Justilça: da Camara e

= de :: caw!dr.atioJ' di!( Direito Penal da

ªH O T E L B E R 6 § Universidade de 'Minlas Gerais,:
:: = que declarou:

f§ E M I B I R A M A � I - "A" prisão Preventiva obl'.i·�

:: :: gatô:ria foi in�r1,.ação infeliz do

�lmlll"JIIUfllltlJllllnIlUnllllllll� vi;gente CóÍligo- dOi processo, p� ·.!. ..._IIIIIIIII_...�

CAMISARIA
vis'Íam-se
K A N

(AVALHEIROS, com
D 'Egancia usando' camisas

as mais bem
cr�terio do: projeto, virá quebra...
o sistema 'd'a livr€i jp':rova. penal
ou dQ' liVft;: c0Il:venci!mento do

juiz, voltamd(l-'se -ao anayl'onico
crite.riOl das: provas legais. Quan-'
,t? ao 'primeiro .prai!O estolZ de

acordo,)', :r<essalvad� Se!Inpre a.

força maior. ·Qua.ntO' ao segUndO
prazo proposto,·COontem . uma q.i

atuaJm-e'llte

.. Rua
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Dois cínssicós e.spetaé�lat:E!s
estão er.nuadtados pa' rodada.
de hoic :'.' Campeonato Qltl te vê �l tcrcídá do grandíoso
Segu+r '

J_ >visw;j, a lJ;lmUW'1I ·clássico.· que tanta sensaeão
seis do returno: Amazon.a-s x provõca no Batrro do' Ga'l'cia,
.Frogr.�sw -e F'lore."ita x ,N>I1. Alvi, celestes :c:' ruhro ne,
'cíonal. .

, gro8, 'cujas partidas lembram
, AEltes de tecermos ..,lgmn,)s os arrtigos (f! 'm""moráveis elas, _'
c;:nsld,el'açüt>s em torno ' !l1,'S' sícos Palmeiras x Olimpk,).' =
cotejos ací.na cítaÕ!'ls; varr.ns jogarão' hoje sua cal'tada' é)e . .-l::
apresentar, para qUB os aficin, cisíva no' campeonato' da l.!"�' ::
n'ldos d'., riósso fut.ebol menor gundona, C01n 7 e I) pon':os BD :::
façam uma idéia .qtata da 'Passivo, re:;;p.�ctivrnne:nt�, ,in. E,
importar,c�:l de 4t�t OS'lll','�� teressa-lhes unicalT!ent? I) i"' .. ::
mo� se revestem, á c1assiJí- .I1nfo para' -contínuarnm HJ

-

p&. 'E:
,caça0 atual dos .concorenntea ''reO' 'pelá "conquista :((Q' t.ittl'Ã\r ::
ao' titulo cuja pcsi.çã'a na ta.. máximo. :: '

béla de :9':l1tOI3 é a segt1h:\�",," Pela' sua tradição, ',�la 1),1'. =
Lo Nacional, com 4: Ilpl>; - vlmen.ifção impri;sfii:pl1<U'l,;'::2.0 Progresso, com fi -:'-. 3.; que sempre apresentou, 1)(.':0 ::Amazonas � Flor·2sta. c,om � ardor, e entusiasmo, blwb:O'iH,,; ,

. ,�, "

:
- 4.0 Serrtnha, comB -_ 5,,:) com .que sempre se ati'N�m' ��:, ",' piq;:u14llt I<cc._, •••IlI.....IUI!J!UUIIItI�IIIhé",-·In"'1 ,

Tmnandaré, com 17, .. - 6.0 combate Amazonas c'3:',r�-grC3'
.

Bandeirantes, com'18'- 7.0 "o. deverá/um a V::'I. mais (�,I1_

:CanmtlTU ,�' Juventw, ,CIilU polgar o classíeo d,?sla t,ud.'
21 {_l.nios p('rdido�l, "no grBIDlrlQ do Nit":L",j;
Está visto, portanto, ,'quãlt

. ,

I decisivos TJP,'" o palli\}·!·l'm�l. Cof.e,ins CIIl'l'l}l]emCJlf,:'I'':.;
geral do ccrtam« e às .'fl�\Í.l'.' Em Salto Nórtf� ti H,I!Jd!,j-
àsplrat.;ões dos clubes 'mClhorf rantes r'�cel1<'iomn" ,,;.1" r,úm��
sítuados 11:1 tábua de .classifi- scntaC,'ãD ela Sel'l'blH". : :1J:':J.rõ�l.
C:'.ÇÜPE, /�erã() _vs resnltados cand: c.:rbl'_llll! tofl 1) c: liua 1�

I
das :yenl.:;teiormir; batalhainle:"fa quer pri�:>j.llllldade d:,; �e 'e�'.q,
tardi' !li) l:hÍ'l:'l{1 rIo' G,.u-dn {> did,.etal' úLnda ao 1_)ri;,lf:'iru {lOf..
f��ll Hio d.' ·T\::1�1. ' to do eert7in,:'� ·P;r�;���f�l,·. K,H�� '"'

I
Tanto (I duelo no qW;l '):;': bn!t! {I match (!nlJ'!� r�, "l'ií'nt',Jl'

�n'l" n,I'l�\n1W r,acimyll!'Sttls, .� "l�I1Uf'lJatjellSe t: �� ,re]!JW" \1'0'
f1oresfuw;,', t_'(,HHl {I, f".'1IHlHW V,tJa lflrupaVil. ,

I_'ntl'� dJJHIZD!1en:,:,es e progr'(;Se CiJÍ"ilÍnuru f' T,m;,áIH1<ll:':;'.
�\ist;:J. mais, \ pariículalT!lj,mt·, fllU' l,úilh,;:'J dev:y',qj)' iJl'I�"
rlc'; <!�:lCp':,r)i; d,I;; q\J.[lt.'I'1,} il�\P,; l,tfl' c$1;1 h!rd(.:, só " fat'ib, nr)

R' Illia�'Õj>R. " dia 1"4 de l1'�vembr,J p1#milHi:�,

enaux I
LídcnmfÍ'J C'llJ alJijolulll nu em vis!'! d0 se l'calit:ár iI".!'!'

':(,rida('f�, o C,lI1lp(!{li'j:tto, (\(:1_ ('IH 'fimbó. <' pornc� Uní;'i,;, :1.
,

I
"'é,rá Hocleio, (I d!'llcQ, dn Nll- Olhnpi!é'). Nenhum íl1t.:'r�t.;"e,,

.'
'

, cilJnaI. para Sf� batel' ':Ol!l () COI1,:cqlHm!.t,!mcnte, de�p(�tl"
['anmt:f1O (l�l ano lJtl.rs'S[JQ <':1:" I"q (mtrc .' s íore"d(il'(!;j

O tRio
'do Test'i, cuja'equipe, '"i� cHJ.éla loe<llclad.:>- il Juta i!llj't'·':

n em Il(ldó�H 1',1) (Hill; 'de di? hoje. t� CHramur'u" Tmnandaré, tenel.a
, li;: ),I'a: ..cl'h:' ,1 !·.llJ'lh)Jl�1 q\]l� sido esta :J razão p"il1ci)'Jll :ln

,

lhe pód(� t�ClldtiZif r;{J hi-cam- Cúm\ln1 neordn f(,\�u po)' r,tl" 'I

J.AU-,to ,anuém de suas pOSSibilidades atuou· o
. trl(0-11 �t�n�����;�:It�?�:�,�s�����;i��;';� ��r�il����}ara 0 adj�U;:I,�I,j:1

If' '1 .,
tl,:.a�·ao rl.':.'sse obJelT\f.:1 (},,, l'1C'-

v, t '�J d f',_ I d J" R d Eultadog outros qtw inót:'peti ..
as o yer e � (lO ea Dras- UIZ" en a· r]t1'Ç\ 4,:: SeU!l p!'opri{')s (!Sf(�l'.

, '

I ç:s.'Em pelejá' 'ánt8�ipada para i medíocr:e 'llOS 45 lfihlutcl1 ini� '"
, Do pré1;';;; Amazon�s x' J'r()�

a tarde d�',,:(:ntem I! despida ,clais de\hostilidad2s e apenas Enfim ganh:u no "grib" • 'e','c"oo ,�i;�1 '�m'cpt,,so fali',J;'
d ' "',,

t ""l'd
I

•
\

1 d'
'

d'
'

. .

e '! mui :, A simples indicação dosa maIOres ": a rativ,os,',:pa 1 o'

f
razoavel' na tapa (o,2rra eira, (como se 1Z na gll'la) o ,s- 11" rr,é';; a,st ::5' �lub('s, qun,nt)Dtriunfo assinalou o Atlético decepcionando "UH' apresen- quadrão de Teixeirinha, com '

-- '''_-'-- ----, _._

, ' 1R�lláUX sobl:e o modesto con-, tdçã J a quantos o t�m vi:,to uma performanc,e que, rep;;ti- ,

...

junto 'de "V'Ilsto Vetde. no'fem ação, ,,,m oufrcls' 0pÇlrtuni- mos, em, nada deve ter agra.1'
Baírro da Vklha, peb clás.si- Idàd,�s. A verdad� é qun -por d'ado ao público e'. à sua di�; .

j
co marcador de 3 li L menosprezar o adversário .ou reçã()' técnica também. 1
A luta que sus!,entaram o : tomada d:? injustíficf!ve1 CDU- '

i
'

1,
. ,- I. t d' t d f t

No 1.0 tempo 'F.ernand:> I'lder e tJ Iate ,entao antepe. "enCJmen o lan e os ar os, '

'

,.

núltimo do
'
�IogÍo". ::).ci-e lhe dedicou a ero. n::arcou contra, ll,U:S prO?TJas ;'!i"'"

fis:sional 'do lÍea 'espàrtiva paral1aen�� ',p-::i

\.
r,edes .o ponto nllC�al d� Car-I :��}{/'"

XOil muito illo'tivo de sua nO:ct-Jel exibi. los Renaux, 1sTh.l adiantou . ;,!" ",'

corr'2ndo quase sempre '.mo� ::5 J frent.2, ao Corítiba. do- com muita :fo'rça um passe à I ,;

nótona e desinteressante, 'de. �ing� transato. jogou '111.<,,1 a
área va�toVl':rdina e' quando ;

"

"

,Geraldo abandonava seuvida à, movimentação. kmta e' turma atleticana, mesmo ten- co'..... d ,,� , p,�ara encaixar a bula, eS-1 �,",' ,

COHulsa, e amlJVs os quaa:ros, do diante de si um qu;:tci'ró e e;tucadl1 levem,ente de'cujo desemPrenho foi dos ,mais inop,2,rante.em suas manohras,

". cab.çça, pelo zagueiro, indo a-'fracos, A maior J?arte dos jo- Jfensivas e com falhas ém
com bastante

ninhar-se no fundo das ma-

lhas. Eram d2corridcs 20 mi-

nw_lllldimW_..illlIIIUIIIIlIIIIll;:!

'Doenças Nervosas e I\1enta.is i.

CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DA GLORIA !
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.t\SSISTll:NClA MÉDICA PERl\fANENTEA CAI;GO DE ESPECIALISTAS
ABERT.fA AOS MÉDICOS EXTERNOS

ELETRICIDADE -MÉDICA - REPOUSO - DESIN'i'QXICAÇOES
,ALCOOLISMO - TRATAl\tIENTOS ESPECIAL IZADOS _:_
Avenida Munhoz da Rocha Nr. 1247 - Telefone nr. Z O 5- 5

ENDEREÇO TELEGRAFICO; "PSIQUIATRA

, "

------

Ter·:'mo1:t h; j€ um domingo, '!iWL:;\ ffJnnado.'í, restJ€ctiv<\.. patrâo. ,

de grandes atraçi::es no setor l)lf'lIje. uclos srs, Alfredo.' 5.0 p;:í rco -- Honra _ Clas
dus esportes com a efetivação Bruun P �T. Buttschardt. ,52 ,1',,:1;: rta.: --,2.000 metros -
de Inúmeras competições' (1,3 A'" 13,:W 11')1'<1,;: Inicio i!-.: Out. rjl}'�r a ,1 com patrão,
dif;::rel1te� lU'.'ddkftlt1eS ;:-l!.'�it;, UH! g!'amiil'']�i' iorneio de JI1" j

,

cidade I' ',:fi' 'iárí{ls out ['i'<l I tebol, ','.
, IU

..
..-

pOlltl.l� ,1" S;;;tdl")' Vain x; à I A';i 15 horas: Inleiu ti"", ntoe X,reb(;f!o dáS me:;mai,: dajlsas na 3éfle súcial, ;, ,j

, -A':: 20 ho!'a�: Gnmt!W:.Ll I

OI
'

Volei FcminÍ!w HilL' lI;! J;é'3,� :;')claL i ,imn, ic'Ot�Hl ItuupJ.va Seea� esta 111:1= lt �: !tI {) � ,�1:11,1, com início �!S 9 hora,;:.
• ._

L'tllllprir-Ee.á outra e!,apa (t<� t �:',H'!;l!;(W� ;,�!". �\!1!(;�'!t:�" r! Daudo :Jeq�l€l!eia a.. C�n�,Canlp(·(I11ato Abe!'t.'J di! Volel; 1 p') :l1lg.? l'-cd •. , ", ,'i�,da <1'-' (hJ � P\'l'UHtll dI' [, llü'bol da DIVI,.
J<'.';tlli.nino da LAD, Dois illl- Car:!lflelr,}1 de ,JolI1vllt;, ('mlJe'1 ;,:,j'i r:,p BOHra rh LBI'" TJn'ii.!'J
)JíJrtnn:::!s encontro,> serão dis, nh;I),-f::-(!O pf)1 grandms<1 Re-I:· OlíllJpico, com suaS equj�
[Jutaclos. o primeir:. entre os gata que tJ eh.lbe dCJ a1to �!;;! pcs efetivas e SUpl€llles, e:;;�
sodctos eb Palmp.i1'(I� e Trin. l'UH XV 'rgaJl]�f)!l, pura hoJ"�, i tnrfi,: t;in confronto nO ,está�
dad.�: c �! s"r�1.'n�(.· pnil":- ,1·-' n�, c:Jll1P11l0r'1.«;U?, a.. !?,�,!',;;)gel:l \ di(� <1:;. pinilciro, lá l'1H Timhó,
·'cstreh ..; Ú:. h'ir,1jig'l c 0_ d... seu 34,0. atlJ'\'ClS,U J(!, C?1'1 hl).l(' ,I l,ardc. completal1(i,) H

limpico. Si.:! aS ,ü"Lruhr,l,� <iem dH� !Jrov;�s, n I?rJ�l]elr,l 1 :T('.:�inl l'od:'c1a elo re!.ul'llo,
vencerem, s3'grat'�l'c-ão calll- <b::; qWlls realJzar_Ee_a as 14 olll-::m ii tarde iniCiada con1 o

pc[Js dê' certam"" 110ras:
, ' . ma1ch v, Verde x C. Ren8Ux.

Lo parco --: NGv�"slmos -; l Funcionará na arbitragem o
Festejos do 1(1.0 ull,JveJ'sá- J .OllO m:h-os. Oui-rlger'l '" apitador Wilson Silva.
fio da Soco De;m, V. VerdE! c[)m patrão.

O programa, pai·;} hoje, é 2,0 páreo .:...:. Clas".:'! Aberta
o .�,'�guinte: V1üO metrJS _ Out-riger a

A's 9 horas: tI lren;gem 2 eOll1 patrão.
nos sócios fundadl're." ,:; lws- 3,- T)úre::> - Principiantes LiCOR DE CACAU XAVIER
te.amel1to dns banr;E>h'8s, - ] ,aDo m,�tros - out-riger Umvermffugo eficiente que elimi,
A's 9,30 horas -. Jogo de I a 4 com patrão. nará suavemente 05 verme. que

futeb'Jl entre OS ji.'·! ,c� de v<.:_1 4,0, páreo: Jl!niors: 2,000 I devoram a soude de OI'" filho!
t,el'unçs do "Baguora' e "X,l. meu":s _' Out. flgel' a 4 com

'Lev�iá a sua própa
ganda à maioria :«05 la
res do Vale do Itajaí.

em nossa laia �.
nutos de jogo. Cinco minutos
mas tarde, de dentro da pe.'
quena área, colhe Aderbal
violento petardo, tmplando o

sc:r€ pura 2xO,:'Na ,::;tap'1 com. f,
plenymtar o mesmo Aderbal,! I

concluindo boa jogada de Ota.
'

Venha adnllrá-la em pleno trabalho.

Venha conhecer ern ação as caracte

rísticas que fizeram da BENDIX

Jkonomat a lavadeira a1,ltomática
mais vendida no mundo!

Só BENDIX Economia'
lhe proporciono .s�fgs ygntage�s:

1 = �!JtQmflti!:alJ'U�l'!t9r enche'5e de águo,
no seu niv"ll certo e temperatura ncle

(jvodo, quente e fria,

2 � Clutomàtiegme!'!fe, pela suo ação
'agitadora, lava suavemente sem preiucJ;·
mf 05 tecidos.

'

3 - Q!Jtgmàtic�m�"t8, esvos!o-óe paro

enl!oguor, sempre em água limpa, uma

ou duas vêzes, ti 5ua vontade.

4- � �!!tgmáH{;4:!msr!fe, antes de codo r5-

;10VOÇ1:l(-. de 6g\lo, el!trai ti águci da roupa,
pelo novo e patenteada pr oceS50 tl vóellO,

1'41enla excluslya da BENOIX, 9arontldf'

-por 5 onO$ ...... que, em suave. ,"ovimtmt�5
a vácuo, tira a ó!lua dn ","pa. clepoí! "a
enxagutu:lCJ, ,�m .omarrotar, $!!m qu�bror
bolões, envohr<,,,do suavemenl& o tMi.jtt,
num p'''',ces''' <t". elimina (I prejudicial.
antiquado "r�lo".

, .. e mais estqs vantagens: a 8ENDIX
Economat não necessita fixação ao sO(Q
nem instalação especial. Trabalha com

,qualquer pressão de água e bósta ligá-Ia
em qualquer torneira, paro que funcione
com tôda a eficiência.

'.

SEcçÃO' DOl\'IE�STICA
de Novembro, ·473 - F'O N E' 1 5 3 2
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Em sã ccnscíencía, pod:e ad,
mitir-5�! que sejam ·<n:acw...

naís" pàrtídcs regístrad\l'"
coro eleitores apenas em eín;
CO Estados? E' jrrisoriã- a I': l�
fra de cinqu,enta mil eleitores
para pOBsibilil;ar a criação ela
um partidó. Em São Paulo,
cinquenta. mil votos não r�l/��
gero um senador,

Democracia ,ou plutOC1'1�.
cia

- Pelo que se v.iu nas
Conclui na 2.a pá� letra.

aos
Soares afirma ler sido e sbofefeado pelo cel,

RIO, 16 (Met1d.) - Inician
do o sumário de culPâ o juiz
Costa Carvalho, da Primeira
Vara Criminal, interrogou,
ontem, Climerlo Euribe.'l de
Almeida, Alcino .loão do
Nascimento e Antonio José
Soares, envnãvídos no assas-

aínato do rnctorísta Walter
Ferreira, ocorrido domíngo
doe carnaval, em Pavuna..

.

T,odos negaram sua partici
pação no crâme e acusaram
de terem as autoridades do
Inquérito polpícial míütar e
da policia técnica conseguido

Nova ofensiva do Kremlin
para envolver o mal. Tito

�
---------- --------- - BELGRADO, ló (UP)

Branko Draskcvic, porta.voz
da secretaria do Serviço lJ.:lt
teríor Iugoslavo, d-eclarou 1:10-
je numa entrevista à imprensa
que a URSS está disposta l.
satísxazj(!r á reclamação dI;:
que devolva Os cadetes l1:.g.o:;..
laves foram há seín anos á
Russia a fim de receberem
Ins.rução rrvíãítar,

Relações Nol1Jl9"'l�
F. C. ALLENDE Draskovic disse que as <'u-

o sr. Café Filho, atual presidente da Rcpública, em sua fala ao toridades sovleticas mantres,
povo declarou: "Não me sinto desobrigado das responsabilidades que taram-se dispostas a scluelo ,

me cabem no tocante a vários problemas fundamentais do nosso país nar favor-avelmente >() assunto,
cujas soluções não podem nem devem ser interrompidas. Entre esses i na mcdída do possível, ao 1'11-
problemas coloco em posição de especial relevo, os que se relacionam lar da normalização das rela
com a educação em seus diversos graus e ramos, Não quero atribuir ções' entre smbcs os l';ÚJle:�r
ao assunta importancia meramente convencional. Vou' explicar porque Disse ainda o p'-rt.a_vo�; iT,l- Acusadas de dirigirem o- os quais tambem são acu:li meu ver. hoje mais do que nunca, a educação constittti problema goslavo que as relações com fe <i t t .",' ',�d d

. .

(

'.sem cuja solução não ECl'â possivel enfrentar com bem êxito a crIse a URSS chegaram "ao ;P()11t1.�
nsc � e mesmo en aa � YJ S", os e perseguIrem 1,1

geral em que se debate o pais. Em primeiro ltigar, é preciso reconhe- em que se pode discutir ques agredir o sr. Adolfo An'Q- maltratarem, o sr' Bertoldo
ce� que sem mudar li mentalidade das élites c do povo, todas as ten- tões polítiC1l:;' coísa que a

lU-I
nio dós Santos, foram deti- Correia e -uma sobrinha. Otatlvas de snlução �os grandes prebl:mas naciona�s s.erãe. �nfrutifcras. goslava eoosídera

.
"perfeib. dos pela polícia local os in.. delezado de polícia fez s;�l'Urge remover tambem montanha de erros, de tendência, VIClOS e falsas mente norm»l", Outro f210 l' 'd AI

.

A ", 1 "

b
". • "

noções que se acumularam através dos anos. O hâbíto do pistolão, a tambem ligado á "normaliza- nrvi .UOS cídes u.�.er�o rI� advertência aos dois 1]1"
facilidade com os direitos são sempre lembrados e dos deveres esqueci' çã.c", segundo Draslc ivic, foi da SIlva e Durval da SJ.lva, maos.

"dos, o costume De esperar tudo do govêr'no, o desejo de enriqueci- a visita do cmbaíxador sovíe . -. I Provocou desordemmento rápido, memo ilícito, o espírito de fraude que começa nas es- ice, Vassili Valkov. ao presi- UNIFICAÇA-O DOS SINDI' . eh
"

.

colas e se extende depois à vida prática, o personalismo p<llíti�o e dente Tito em prdncipioa ('''�3 _ 1'.1 .. I �a .

rua ape��.ausência de sentimento público. o deslocamento das forças da inieiati- ta semana.' ., ! Aristides Chaves fiOl
va privada par", um se_gundo. plano, � excesso do inten-�nciçnismo eSJ A\�?ino/0u igualrnen'Lo. I�t! (ATOS NORTE.. I tem preso e recolhidotatal e empregursmo sínecurísta, o gesto comodo e pasSIVO de cruzar negociações em' curso VJ.S1;l.U- I xadrês por se a/:'haros braços e ficar aguardando rnlíagrcs, a taumaturgo politico, tudo is- do a ar�1fliar o tratado de in., AMERICANOS !.

.
. d'

�

d' dto são durnc mentalidade negativa retrogada". tercamb[o comzrcial soviett. lonaga 0, provocan O e·,
BENDITAS PALAVRAS, pronunciada.� pelo primeiro magí,stradc> co-iugol'laV':) e !Jara o Iest.�. WASHINGTON, 16 (UP) - j',' sordem na rua Chaped>'

�a Nação,. que nos faz antever �que Q nosso atual governante, já seno bel,ecim�nto dis convenIos bá Federação nor.te 'americana do tra-I Esse elemento indesejE,'tlu o motivo da enorme confusao que abala o nosso pais, nessa hora �l'COS d� conler'C;� e pagan'-"'\ balho e o Congresso de Org,miza- 1
" .

d d .,
_

_ •
� <;;

_

�-'
••

""" -
_ _ _ ve e nOCl'\TO a SOCle a I� ll:1conturbada de nossa existencla. tos d�rlU',1,ocdos depOIS da sai <;ao mdustrIal �'stão tornando nm_ • •

Vimos hp. anos batendo-nos pnra esclarecer ao povo que tedo o d'a da ju!�"c;lavia do Coml)'). t�idas para concretizllt' com :oe.. e b,a:1.ante conheCIdo, .nanosso mal, resumc '�e na nossa falta de educação e mui principalmen- formo há :,eis anos. Oulro C,t-! rapidez
um ac.')rÓ'O já cvncluld·<) IH�.. pOliCIa local, tendo vanl;\(! lUF) - Quer ve�te na nossa educação politica. 50 qUo:: dto f-i O já referido, les S:'US dirigentes, lJara a fu,iio passagens pela DRP. Ílham de Marte, Venus, Saturno'Um dos m:lles que sentimos oriundo da retina ou ineducação de dos cadete,; que �orarn :estudar I �as . d,:as principaiS con.f:dera!1i.ies

.

ou 'simplesmente de uma partehábitos que aindn predominp.m no convenio usual dos interi!sscs de fIa Acadcn1l.1 1\111itar SuvotoV' "r.dlcaIS do:; EE. UU.. FOI cstahe- .......Ioa__... .._..... 1 qualquer de nos'o planeta, corposqualquer ordem de atividade, é o de irredutivel arraigamento às pro- de lYloscou, eln 1948-1949, e. lecida uma sub 'Comíssih), para �!l')-
,

misteriosos continuam sulcando osprias opiniões individuais, em detrimento de idéias capitais e pre- flue não regressaralll apreSllr borar o ante.projeto da nova eMi-: céus da Europa,juizo do acerco das demais opiniõ'!s aproveitav.eis à classe ou eonve_ da inslstenCÍa de Hdgrado. d1!de única, qUe reunh'á Ce!1!.l dt' Nenhum aparccim:nto denio a estatuir. 1,( milhões d� operários, Outr.j'lNem por sabermos de cór, capacitamo-nos da necessidade da apli-
A N UNe , EM;> milhões e meio pertencem a sin-'cação do princípio qUe se tornou sediço, por dema�iadamente eonh!1- tlieatos independent�s,' princilmr- icido como clássico axioma, de que a "A União Faz a Força". 'tJ E S T A fi' O t. H A mente ferroviários e mlne'l't),I. tEssa uniãO, porém, sem () elcg"r de um cerebro pensante, alimen- &l1IIIII IiIII. �·

fado por um coração rico de sangue purificado, e de sentimentos. vi
viflcac.h;J< em puIs<\ções que não se precipitem nem se alterem no rit
mo regular e f ,donado para fun<:ionamento 'dos demais crgãos dessa
cstriht solidariedade unitária, seda inócua, tornar se-ia inexistente se

aquêlc ccrcbro vic�se a assimilar t'XIas as energias do mcconismo ra

mificado, anulando uns paralisando outros fat(lr�s de cooperação. De
outra S'. rtc também o seri:;; se deslocàdOs dc seus misteres, todos igual
mente se invadissem exerccndo funções .cxtranhas e diferentes que
não .a, que foram OU deveriam sr assinaladas na pauta csquematica
cÍe organiZ;;lção c convenio de ação em eon.] unto,

Na ordem dos valores, na disposição dos elementos de ação, na

permanente convergência de ener;lias para qualqUfr finalida,q", ao

comando de uma cabeça ou alma de concentração centripeda e cen

trifuga de forças inteligentes; economlsadas, retificadas e orientadas.
djlfieOvolve-sc O êxito das grandcs conquistas militares, pOliticas. so

ciais, industriais, comerciais e cientificas.
lnfeli;ttncnte essn ordem e essa união falham sempre pela incul

tura de muita veleidad'c e fatua arrogâncIa de que se enchcm os que
se arvoram em capitães de csquadrões; ;,s mais das vel:"S, pcla inin·
tcligência dos próprios valeres selecionados e esquadrinhados ao con

junto de açãO' hom"geoea. Ou s�ja o amor proprio de cada um, ou

seja o ::fcrro às proprias idéias nf�; aceitas ou modi:fieadas pelo con
censo da grei OU da ordem prcaiusiada ou prestabeJecida em normas

diretivas, o fato é que todos nós inva1idamos, em Sal!ta Catarina, e

quiçã por outros Estados, rotineiramente, mais p:;>r falhas de educação
quc por falta de direção. Não faltam luzes inteligência e cultura. Mas
a vcrdadeira cultura - somos convictos :._ niio reside SÓ em possuir
idéias próprias ou somas <:'clcticas de idéias alheias, e sim el11 saber
aprOveitá -las no V'ast� campo dos intel'êsse gerais; em po!hr agrupã
las à élite dos supcr�'Visionários que não :t-areiam para o verdadeiro
rumo que devern tomar as di�ersa5 atividades de toda ordem.

A politica de nvmes e pessoas tem sido, no Brasil, a única preo
cupaçãe> sêria dos espíritos, e " primeira a se inquirir par<l qualquer
orientação de tais organismo:; e de tais institutos. Ela invadiu tudo,
até o lar. desde a sala á cosinha. Vem com o leite materno e transmi
t�-5e e�sc atraso ment'al por hereditariedad�, pela rotina. e força de
hàbito.

Sem deixàrmos de nos inter�soar peles problemas pOlíticos supe
rÍor,,:s. dc\'emos cuidar de nós mcsmos, das nossas capacidades, ins-
trttin(;�)-nos e educando <:IS que visceralmente, por isso, se incapaci- 22 pOUS(l!S diários: em
tam para '!l coopera\:ão da grandesa da Patria e da humanidade, no C U R I T I B A
constante forgicar, rem::>er, corvejar e atOtlm-ntar aos <}ue, oom ou VENDA DE PASSAGENS
mal, foram confiados os negocias públicos e assunt�s politicas.

.
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suas confissões a custa de vic_
lendas e, até .mesmo, por
meio de. drogas misrecíosas.

Nervoso
.' ......e.

Nervoso 1? demonstrando
ter sido previamente ensaia
do, a :f:acinora José An�otli,)
S\Oa1'2S prestru depoímenro,
ontem, perante o [uiz Luiz C,
da Costa Carvalho, na l.à Va.
ra Criminal.

1 E�uGa�aa, Base Da Solo�ao
Dos Pro�Jemas Brasileiros

Crcpica- 'Policial

ITeso· por tentativa �e ��ressão

fragmentos de um

Ilcino reafirma 1 soa partiCipação
ng
Confessou sob a ameaça de ser atirado de um
IUO, 16 (Medú.) - Alcino J'oão

do Nascimento negou ante o juiz,
[Qrmalrnentc, ter sido o autor do
tiro 11ue,matou o motorista 'Walter
l!'erreira; na Favuna,
Diss:: q�e se encontrava, no- dia

NÃO CONHECIA A· :VITIMA
Afirmou que não "onhece as pro

vas dos tlutos. Sómente Veio a
manter relações cordiaIs COm CH
mêri6 e Soar::s llâ cerca de quatro
meses, isto é, depois do crime da
P"vUná,
Desconhece todas �s tf:'Stcmunhall

PARA TODO O
8RASII.

E

MIAMI·MONTEVIDfO· BUENOS AYRES

arroladas, !l�sim -como' () detetive
Erlllon, Negou a acusação mantida
pdo det:tive conti:a sua pessoa
pois não matoli o motorista Wal�
ter Ferreira.
Soares nãO' lhe -"andou matar o

rival, nem lhe deu' o :revolver de
calibre 38 "Smith and Wesson�, as
sim cemo não lhe 'pngou cinco mil
cruzl'!ros.
Dis;;e que coIJl'esõ[)u o crÍinc na

Policia' Técnica, c:óm medo do "c*
tigo,_que seria muito grande". 'li
nha rc�eio das ,'lolenc!as impo3hs
ptlos encarregad'J5 d" inquerito po
\ici�-milita.r. nO' ç.,lle;;o onde che
gou a levar vadíl� ve:zis, choques
elétricos.
Disse ainda (,u.. -!.) colocaram

numerosas v�ze'; em 'um a\o?Jão�
sen�o dvrante o v,;a &meaçado de
'cr ,�ti'tndo a'; '01<.-... (�O não
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