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ROY.,ORQUE, 11 (.�P.)
.

A Emissora de Melbeurne acaba de anunciar que foi dissolYido

,�tII. I,talitario" JaJones* que adotava o nome de Issoêi�ção de Ipoio a·o Imperador.

Nalllia. suplrta�8 maior ataque· aéreo esta
"

.' ..' Grande. extensão da. cidade .

completamente arrazada. pela s Super-fortalezas
; 6.R.}Jl:-. �7 (A..

P.) .: um.a� ar

.. ieaj I trcs de N.ag
...

Ola está
..p]'a.t.icamf'·nt{�' I ti.m.o'.' e tle.rriyoe.l. bombardeío ef·ê.:'

�e apllGx·lm.adamelltJe 41 qmlomq I arrazada .em coaseqeencia do ut-, I tuado por inunreras Super For-
�

_,

---'--------------

o Par·

uerra

Faleceu o sr. armando S. Oliveira
o· Brigadeiro Eduardo Gomes viajou com desUno a São
Paulo Pira assistir os funerais dQ grande brasileiro
São Paulo, 17 (Press parga) Paulo, onde vai assistir o íu-:

Após looga eníermídade faleceu ne-al do sr. Armanrlo Sales ali!"
aqui mje fi sr., Armando Sales v>eira, declarou: ,,0 Brasil lamen
OIi:V'Bira, ex-Presideate de ,Sf.i[).1 ta a perda do seu grandfe Iílho,
Paulo. que soube sofrer as agruras da

,

._'-�-

I
vida com a mesma fortaleza de

O cU"cuíio das asplrrtaç6és do VéUe dc atajai
" -�� _.�

RiJo, 17 (Press Parga] - O animo e serenidade com qúe go:"
__............__.__.-__ Brig'adeiru Eduardo Gomes, no I Vêl nou São Paulo, depoís da IIê.-
_ ml�JU"!!lô 'iL" W!;U.SII_IIE ..

BLUMUAO. Sexta-feira, 18 de Maio de 19(15 � Dr. Ar:hilles Balsin! Diretor Respf.>Dsavel - Ano XXI • N. 163 momento de sua partida. para S. I \()lução constitucional' Dre 1933.1)'
1-'

It!.�l! � s�! um e�en��an�Ub� �or�e��§s�'�o, !1;7�
I OB�::::i��ECh:::Od�O::ã�es.

ffOr�úH;tfo 'hfi;;�ór.ica, D Exercito 00 - o soldado encontrou o seu do trabalho fi:rmje- e duradouro, (Continuação da nossa ultima edição)
Nad'nnal tem sabido :m.an�f'-\;:� «habitat». O 32 B, C" esta briol. reconhecendo com espirHÓ de""'" Desordem juridica e ecouomica
constantemeate em plano eleva- sa unidade que, embora nova. JUStiça os bons. elementos do Va

. Enquantú ÍS�o continua subvertida fi urdem jurídica
do '1$' altivo, alheio aos. debates já possue írretorquível prestigio le, os quais prestigia, oe punin- no Brasil, não, apenas a ordem [urtdlco, mas ígualmente a

est:efE';js 2) .tleE1n�eressantes e non no seio do Exercito, veio encon', di(): sem míserícordía 'os que não ordem econonuca e financeira.
raado as suas gíorjosas tradí- t-erem nossa cidade uni ambíen merecem nossa consideração nem A desurdem economtca é hoje um dado sensível se

ções de nac}?,naUdad,e e justiça. te de admiração, de respeito e a nacionalidade que esta terra homem do povo, ás donas de casa, no campo e nas cidades

01':1jg:inou assim, 110 espírito de de leal colaboração para a sua b-endita lhes oifertlou. onde a vida se torna cada dia mais dii'icit e mais dura,

tlQ��S os bras.iIejr�, a gran'�!3 ati:vidad.e militar e soc�al. �io... Esta obra de discernimento
com um niv�l de preços que torrai. ai,Dda as _!Ga}s elemen-

.n�ao,.de baluarte inexpugnavcl neno da campanha nacíonaliza- tares comodídades da VIda In8CeSSg'elB á maioria do povo
� I justa, ·e leal, que vem sendo exe b 'I'do, sentímento de brasílídade. dom. sem apêgos nem excepções, cutada oom o m,a;ks alto espiri(;

rasi erro. As classes mais pobres particularmente os

Doo.. k.fl.ndJo� Dom extremado sem recuos nem tibiezas,' extra- assslari8do@,encontramse.hoJemaisp·roximosuoqueto 'de comprehensão .do mejo em.

:rer'vpr á vígilancia inter1Jü. da nho ás sug,estões inti'm�ssetros.da que vi\i'emQs pelos seus ilustres
nunca daquele iirnite mar.ginBI, além do qual começa o

'\riJa n,aC;ioual, afim de N�pl\lmír :.)lIa politi.c.a .. trilhando .inaltera� regirnf- da ID. iseria. e da fome. As finanças !:
..

jubHcas desol.'-
., c0)11'andantes te piela sua bri.osa d has perturbações. e os C011fIitos \1Bl e ronl V1Brdad;eir.a sinceridade ganiza as á muito tempo por íalta de controle pubUcooficialidade, é uma garantia da d'

'

que 1ameaçavam a ordem CO!13ti\. o rump .cIjtadú pelas ilnp-eriüsas Ordem e da segurança da .popu�
pel' enfim qualquer base segura para reorganiz3f se gra-

.. tu�rla
.....
, ... '.5.0.'U.•...h... ·�."l�....

1

0.s.' nosso.S.' ir-r I .necessidadie
.. s. da. SD.beranta ..

e da. laçãOi ordeira, '::>p'erosa ,� paéi... ç�s._ a Virtigem. da lnflação que torna impossiveis as pre�

.n:'aos.d� àr��s adquidr a nmgni , segurança naCionais, ú 32 B. Q. fica do Vale, onde os e}elllentDs
VIsoes d� despesa: .

fica reputaçao de justiça, lealda:" vem; tendio. .atuaçãi::l decisiva e O slBtemü tnbutarlO, se pode dar um nome de sis�
- p'erturbadoxes e opürtlmistas, t á t' Pde e civismo·. Sempl'e atentb!3 __� �_____

quer nacKl11ais 'Ou extran01b,eirus', .

ema ao e os. orna·se dia a d18 mais a�re8sivoJ par .cu'
ás âmieaças extJ�rnas, r-evtdando· larmente para 8S ca.:nadas mais pobres da populaçãn. 80-
QOl1l bravura os at1entadus á no� .. Famosos Generais libertados l=tão \encontrarão jamais ambien� bres estas camadas, já excessivamente onerada pela alta
sa s..nb.10.rao.l'a, ",e' .....,ando 'ral.o·I.·;o�P- 1)

te para subver1!er a Ordem. e a v.erti.gfnos8 dos preços, o governo acaba. de lançar a car-
é.... v ll" , �". Pan�s, 7 (A, P. - o (t�n�nte di�iplina.' d

-

�)1le s,eu sangue ·na luta' p:ela gal. Tad,eusz KOJ'.êlllOWS!iy, o Ia.. .ga
•

6 um al!m�nto de impo.:ito de consumo que orça por
Pa:tri:a é sempl�-e 'ensarflI1anao as moso gal. Bar, que chefiou o ]e,.; Honra seja, pü,is, feita mais maIS de 2 bllhoes de cruzeiros.,. .

ar�n� após a vitóri.a cOllquistada vanM {te Varsóvia, .no ano pas� uma vês ao. noss'Ü prlestígto�o . Au.menta'se o valor ITorninal dos sa!arios' e diminue.se
};eal!meilve, o Exercito Nacional sado, .chegou a um posto do co- 32 B.atalhã\.} d� Caçad'Ol"es que,

dIa a dIa () SP.U vülor aquisitivo, até uma a lta de preços
fh':miO'U, no Brasil, e nos conttnen mando ameI\Í\CanÓ, ria Austria, I quer na guerra f1emetendo, ga�' que só encontra paralelo na China desorganizat.la puf uma

tes, suã. N,�putaçã{) de ardorosa d,epiO!is d'o:: ter escapado de um lha:rd� {" valoxlOso cünting.ente pa guerra que dura mais de 10 aoos. EnquantO' () !eto dos
e bravo defensor da Nação Era ,cam,pn de conoentração, onde' ra os camp',os cre luta da Eu": preços se mantem mais (lU menos estave[ em todos os

s1l.elra, . os �laz:i:stas o gnardavam como ropaf 'e quer, na paz efetuandü países em guerra) os preços entre nós tem por teto o

As4n slenÍ'em' os cidadãos (h� pIlis)ldn�.ero. Entr·e os lib;ertados um trabalhO' pa:trioü(J:.1 e meri-, céu.
t{Íclos os i'incõ'es da. Patria, in..: pellÓls alJ.ados se ac4am, tamDem, 1Ja.rio sob to,d)Os os títulos] está
cIUSive os d'est-e' noss:) grand; GamellH, rrey:naud <DaladL."r e honrando:as tra.dições g�oriosas
Vale <lo, 1taia'i, Dnd·e - já n W.ey;gand, do EXJ8�cito NacionaL

taíezas Voadoras, ::ntel':1. ron2s num só ataque não tem

Segundo se anuncia aqui, G nu similar IH htstoría 'da guerra
atual, pois superou os maiores

mero de bombas lançadas su-

I ataques
efetuados contra as ckla

bre aqutek: implOí'ial1te p:wt'J ja-· does al·emãs.

.1 ".·ittud8. e
..
a.l.ea.

Ida-

DEde ,e reiit:am Q!UlndO .

I

o «lms 8 il traição ,

sio uremlados.

anual
S6111estr.t}
avulso

(J:i:$ 1'0,00
Cr$ 35,0,1
Cr$ 0.30-LU�

Dlario Matutino

Diyida externa
"9 sr. Getulio Varglls lança á c{)Dla do regime raDre

eentatlvo que vigorou tiO Brasil até 19;;0 forJns os erros de
que possamos ter sido vitimas. Dentre eles avulta o erro

Esla·' 'Ir·a·'va·da' V·I"O·lenta. Bat.a'Ih'a Em Okl·la�wa doa emprestirnos externos. P.ar� o pa,raquiali&mo do sr. Oe·
tuHo Vargas os emprestímos externos, mesmo para um

Is forças nipônicas estão sofrendo consideravels perdas ��ci �������:d�n�:et�eD�'�:v:� :i,u��om��n��tu:i·u� n�:;.p����'.

m:enda batalha de Okinava, que m.ortos diarlalll)ente J.nna luédia do depende de sua boa e h!)nesta aplicação. Graças 3. ele
Duan, 17 JA, PJ - 1.4íJ.1}' se .co.l1sidera .a mais violenta até de 165 soldados americélHDs ou pUdemos cODstrliir o nosso aparelhamento portuario e fer·

japo,ueS-Es fOram mortos nas ul'- hoj'e. travada no Pacifico, Por'
,

roviario. Depois, {) sr. Getulio Vargas taia de emprestimos
umas ·24 hof.as,. o. qU..E si;:;nifica sua' vez _., Cfl_,n.wnd'D do A.lm;"', sejam mais ou menos 10 P{)f .

"5 v -...... externos no passado, como se nunca )lOuvesst! ele proprw
'tiro: niponico ]3'0t' mü:ruto, na .tre NjJnitz anuncia que estfu:l. s'ando. cento das baixas nipo:mcas. recorrido a essa mods.Hdade de credito. Ai estão os cré.

ditos abertos nos Estados Unidos para a aquisição de ma�

terià1 belico, construção da Usina de Volta Redonda a

reaparelhamento da estrada fie ferro Vitoria ·Minas. Tais
créditos, como sabe {} sr. Getulio Vargas, constituem pre.
cisamente o empl'estimo externo tiio mal olhado por ele.
Atribuindo aos governos passadas o imaginario passivo, o

sr, Getulio Val'ças silenchi, muito li proposito, so!:Jre o es·

petaculo da inHação em plena maré cheia. iniíaq.ão seal

precedente na nossa. historia e diante da qual o' erulilha"
mento dos primei.ros snos do Republica constituem apenas
a obra de pobres aprendizes feitice)'ros. Para o 81'. Getulio
Vargas começou em 1937. Tudo foi feito por ele. Os gover
nos passados nada tinham, o trabalho do povo brasileiro
nada criou. Em face de mais (is um sécuio de eSrOfÇO
co'roum dos governos e do povo do Brasil o sr, Getulio
Vargas ergue fi piramide dlOl seus decre4;oB, cuja sombra
se projeta so'!Jre todo o nosso passado eoconbrindQ as

realizações mais visíveis e mais completas da nossa 'ativi·
dade e do nosso trabal!::.o.

No mesmo discurso em que comete essa '. monstruosa.
injustiça em l'€laç&o aos homens pUblicos do Brasil, ma
excia. se queixa' da injusHç'l dos seus adversl:ll'ios em não
reconheCer a obra do seu governo.

(Conclue na ·ultima. pagina)_......---

Prosdocimo &

Badios Jefferson
A maravilha
E' um radio

da indu.stria
ao alcance

nacional'
de todos

Bela' apresentação- Dlima ··seletivldade - Som inegualavel,
façamMnos uma Visita sem Compromisso

Distriblúdcn't!s para 08 Estados do Paraná e Santa Catarina:

,

JilItIYILE
PIMAL

CURITIBa
MATRIZ

Praça Tiradentes. 2llD

Filhos
BlUMElIlU'

FILIAL
Rua 1S de NovembrD. 68'1

� ..

Por motivo de mudança está liquidando seus artigosi que 50 ....

freram um ABATIMENTO de 10 a 15, por cento.
'

Aproveitem os mêses de MAIO e JUNHO II" lpara fazerem suas compras na ..'
.
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Rua. Duque de Caxias, -8' (Ex-Palmeíras)
-i'felefone, i081 ,�' Caixa Posta'. 48,'
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Urno Roda I
•

trr.P�:�'J·==dc �1.t; recl �ii�SS!H10!ô

l��,\;IUt:�';;l';:�';lr::s iT'1 ft'!<JOSps
';;!.I..:_� ":i1j;'1� 1: SIJ.;;'5 r·�ilftZTiW.fg:
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1000ü,OO
8.00C,OO

�.'_liO';\Gb;;;_���
�

�J'fr�li,! I
tt� r'? ·V-�tT.{ .4.;� �

;.�'ô,,; _ _.::��.;;.:��i;;;i:,!J. Pm!Hí::, do dia 29 de. Dezembro de HlM
O Pre!eito Munieípí!l do Blumeuau Re�ülv!?,

Conceder ttcencs:
De acordo com o § 36 do. art. 155, do Deccetu lei n,

700. d� 28 de Outubro ',�e 1942,
A beopoldo jacobowski, fiscal Dlstrítàl, padrão 0, do

QUSd10 Uníco UO Mu�iciptoJ de de (tO) 'lUas de HC3üÇla, ::1
eoatar ungia data.

ALFREDO CAMPOS .- Prefeito Municipal
Portaria do dia 30 de Dezembro de J944 .

O Prefeito Municipal de Blumenau Resolve,
_Der.nHi1':

D-a acordo com o art. 238, it('fl} Ill, do Decreto lei 11.
700, de zs de OUtUbl0 de 1942.

A Leoncio $olano de IHllOrhl1, da fu�;Ção de Professor
da'�8eola :Mix!a "Rtmlin') H;,rn" tio f\lln t:hJ. Si�rr[t, distrito
de Rio dI} Testo, a contar do dia 3 rk Novembro do cor
rente aRO.

� ;rVl..�n;; �� iJrim�ir�.
61'��ID

flua Maranhão
N· 27
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I.oldres, "17 (I.P.)'·EIh sua mensagem dirigida ao Parlamente o·Rei Jorge declarou
Q_e no após guerra a aliança das Nações. Unidas. deve continuar,· para que seja "

.�.-:.-,-'.��-.-.-.-•...:._+ o .-.�.��-.-<!O-._.-"-. mantida··. a Paz.
I D {) 81111111128. 18 de

=.""".�=,..",=",==

f� CID E Social �l
�� .���

Maio do 1945de
.

.
.

.

Um gesto nobre e digno
.

a valiesa contribuição da D. E. R. em beneficio do
..

. Hospílal Municipal

·

Anlvereartos
Fizeram anos ôniem:

O !H'. Bernardo Tarnoioski,
residente em Salto Wetssbacti.

- O sr. Eladio Veiga.
i

.

Já é de todos conhecido a 80:':' j Tendo esta Residencia torna-i - .A jovem Margot Vellw3ek.
J:ida::,�eclade 'emprestada pela R� .. ! do a iniciativa de angariar dona- --�-

sídencía local da Dir'etoTia de i tnvos, entre seus funcionários e Comemora hoje o trans-

-Estradas de R!Odagens a todos os: d,peraf'Êos, para prosseguímento, curso de sua data natalíCiajempreendímentes de cunho pa.,l l das obras de construção do Hos- a sra. D. Berta Hass.

tr'iótÍico! ou benemérito , que se í pítal Municipal desta cidade, é, diStint�n���r;a.;��'nS�de��jrvas�:iniciem 'em nossa cidade.
. I com o máximo prazer, que, com

. Uma amostra disso temos age- o presente, passo ás mãos de cimento,

Ira na lista organizada pela re- de V, S. a ifiptortanda de Cr,i1\
- Ainda hoje comemora o

ferida. Diretoria entre seus fun,. L842, produto €Kpontan'eo das transcurso de ma'is um ani

cíonáríos e operaríos, em bene- listas assinadas pelos citados íun sersario natalício a prenda- I·
fiJcio da construção do Hospital cíonárlos e operarios. Cordeais da srta. üertruâes Cristiana

(M:u;nildpaLl saudações, - Celso Léon Salles, Piccoti, da sociedade local.

O Jexito dessa iniciativa achai Engenheiro da DER, Classe «R».» *** .

se patenteado no totaf das cnn-, Pelo visto, a atitude da D, Nascimentos
tribuições feitas, que atingiram E, R. oonstltueum gesto que alem" C01n o nascimento de um

'\la precíavel soma de 1.842 CTU-í de râJIO é digno, pois reveja uma robusto ga1'otinho. ocorrido
z,e.ilI.aS. Essa importancía foi en�le!eVada compfiee�são da ueces- ontem na matemuiaae local,
tIoegU� ao SI:- _Alfredo Campos, j sld,ade d� se amparar t�dos. os acha-se ençalanado o uentu
preíeíto municipal, juntamente I €(mpre'endl'nwntos que Visem a [roso ·la1' do sr, A)fredo Luep
com' o ofícío que a seguir repro- solução do problema da assísten í Ice e de D. Ana li-fajia Luepke.
duzímos: da social em nosso meío. . ',:te,:,

-_ Aos Iuncíonarios e operaríos
«DIRETORIA .DE ESTRADAS da dita resídencía aqui fícam,

! DE RODAGEM porta
..
nto, as noss.as congratu-

I: Blumenau, 30 de abril de -45, lações por esse nobre e expons
Ilmo, Sr. Prefeito Munícípal - taneo gesto, C0111, votos de que.
Nesta. ele encontre imitadores.

Remoções·. .1
Por ato do 5'enho1' Deloegadu ,.

Fiscal do Tesouro Nacional no

Estado de Santa Catanina, fo,i
remoV!ido a ag1ente fiscal do im� Estão Convidados todos 08 remadoroo antigos e

;;_""'_'�'I!'- • =-..r· H' _' I posto de consumOi senhor' Celso novos deste Clube para a reunião de Confraternisação

I.U·u·a..... ·

.. ·.d..8 C.·..

"
...
1ft. ii.· i� Prado do Rio La Menor Liberato, ele Indaial para Itou., que se realizará no lo\f!:oximo domingo, dia 20 do cor-

UIUlti�(!I e Rap;odia pava,.iSe�a 'e o ag;ent�e fiscal. d.O ronte, ás 9 horas.
meSlTIlC)! !111po�to, 5entlO1' M:Olses

..W·.......•E·TZ...E L' eIU;gntra:se ii venda. nas de Almeida Cavalcanti, de Hau"'l BIlHÍlenaul 15 de Maio de 1945

Jar�aCEas e DrogarIas. pavu':Seca para Jori,nvi[e.
.

.A DIREÇAo ESPORTIVA

I Oscar Ewald e Senhora
.

. e
.

1001101 MeDe e Senhora
têm. o prazer de participar aos seus parente e pessoas
de suas 'relações de amtzade, o contrato de casamento
de seus filhos.

Gerda Ewald
Eugen MeUe

apresentam-se noivas
Itcupaua-Seca, 12.5-1945.

Festa do Divino Espiri,to Sanlo
'Roealizar-t;e-á dia 2Q próxima, Nicores e demais bebidas finas.

na Igreja Matríz local, a tradU Chama-se a atenção dos aman

eíonal festa em honra do .Dívino toes ·de bons filmes para as ses

Espi:rito Santo, que promete, es- sões cinematográficas no Colíe'.,
te ano,'. revestir...se de grande g�o Santo Antonio, nas noites
lexiiloi.' I de sábadp oe dú'ming'o, com inicio
As festividades estão assim; . ás 20 horas, 'em que soerá levada

pltOgra:m�d_<l:s: A·s 9 horas, missa á i'ela o filme O MILAGRE DAS
Eolene' dOs rest'e1ros. Apó::; essa ROSAS ou A Vida de Santa T'e'.�

. ceritrlipriía: dar�'e-ão in.icio aos f.es n�:àinha.

rejos populares, na praça ela Mia lnteg'ram a Om}]ssão dos Fes

tdzi ()()!nstan�s de canuo:;r de teiros as seguintes pessoas: D.

cavaHnhlOs, Ioga ele bola, 'espin SanHa Pederneiras, D. Elsa Bo1'-1

gardinha .. e outras distrações. ba Puetter, Dr. Fm1tas Melro, Sr. ,
Haverá, no 1.0cal um bem sOl�;i'j I Al�f'e.dOl camp�s

..

e. p, Fr'ei J81-! i
do bufe,. C01n' chUrrasco, cerveja, qmm Orth, Vlgano,

8anco Popular e Agrícola do Vale de Itajaí

Deposito li dispoaiçilo
Depositô Popular
C/ats.. com aviso de 30 dinE!

I' .' "'I 60 dias

l 010
5 Oío
4 O/o
5 O/O

6 l{2 Ojo
6 O/O

I õ{2 0/0
t.l O/O

idem . ld _ n 9/1 dias
Idem hJ8m 180 dias

C/CiSo Prazo Fbo 6 mêses
Idem iaem 12 )J

D oposiCão Ião incita a desordem
Esta hem na légíca do revoluetonano e do homem

dos golpes que ee queixa de revoluoíonarlos e golpistas
Imagíuaríoe.

A outra queixa formulada contra a opustcão consiste'
em que esta tem injuriado e maltratado o ehete da Nação.
Não há tal. porem. Da oposição não partiu ainda nenhum
ataque pessoal ao sr. Getulío Vargas, sua honra ou á sua

dignidade. .

, A oposição ataca o sistema do· governo encarnado
no sr. Getulio Vargas, mostrando o que é evidente e no

torto, isto é, que o sr. Getulio Vargas não se encontra no

exercido de um mandato legitimo, nem mesmo nos termos
da Oontltuíção por ele proprlo outorgada. A oposlçao nso

:

incita á desordem, ao contrario, clama pelo restabelect
mento da ordem constitucional, atím de que o povo bra
sileiro possa reconstruir o governo representativo, de cu

jos beneficios se acha privados por força do golpe de 37,
há qusae oito anos,

.

.

Eterna vigiloReia
_..... • , Finalment9, o sr. Getulio Vargas no afã de fazer acre-

ditar que a oposição pretende golpear o seu governo de
tato, e interessado talvez em que houvesse a tentatíva pa
ra que e!e pudesse restaurar o seu poder absoluto, ames

ea com o rigor de sua Inolemencla qualquer tentativa de
rebeldia.

.

,

Mas rebeldia consiste para o ar. Getulio Vargas pra
císamente no uso normal das liberdades pubUe8.s. Como
já vimos, toda fi campanha eleitoral é para o sr. GetUlio
Vargas uma revolução potencial. .

Não DOS deixaremos porem, entibiar pela ;;meaça. O

I povo brasileiro reconqllistou. a sua liberdade, Dela ele
;, US8.::,á em toda a sua plenitUde, A bora do mundo é nOSSB,

.

I Os nossos oor�çõe_s estão compassados pelos corações do·s
'. povos livres do mundo. Temos diante de nós o futuro. Este

foi comquistndo definitivamente nos campos dE baf8.·lha em
que morreram milhões de homens para úue outros milhões
possam viver livremente e cúm dignidade.

. .

Esta conquista lá àennitiva�
.

As ditaduras passaram
como passam as epidemias. Nas areas por elas devasfadas·
li vida renasce com mais viço e com mais exuberaneia:·
Esia é a mensagem que dirijo ao povo brasileiro, lem"·
brando'lhe contudo que n preço da. liberdade é a eterna
vigilan cia,
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