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que ex.ist�rli nos Estadas .

Unidos 1.851.QOO pessoas

que Ialam eSpuJ1h;t s�!i
Jn 4'?R.1'6ü nascida- .

. . imenso' territú'rio --�}fl!1e.a
no.

oliveira,
paz"..

peso médio do cé
de um homem

branco é de 1.350 ' gra

mas; que riehh'ttm dino-'
'

S�lUrD, nem -'os sa�ropó
dios que pesavam 50 to-

, "
.,. .,

neladas, tiveram um ce-

Tenro pesando mais de

�jOO gramas; e que isso

sighificá que, no homem.
cada 500 gramas <lo- cé

-

rebrc: corresnonde de

25.��O gralu�; de éorpo�,
, enquanto que, num gran
de

-

sauropódio, cada 500

'gramas- de cérehro cor

respondia a 25.000 quilos
de corpo.

oue,

Dr. Altarhirs S Dias
Ád�cgaEio

sa�a Catadua
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Polemos ftil'necer grupo§ elotlrl'l iOeJ para produ?"
çio de éàergia el�tric3,d� 10 á � · MotoreilJ Diesel
IIt6SDPERIOB.t� eitaftion��io� riU�(!er farça a

--

"Iua!quer f�Jn.'i�� e quaJql1
.

açãomarítima,
jflf; 18.CV �1I le31S (.V.. • A n.

-,

além de estar
�m �{1Ddjsõ'es df! fot'ae��r �; IDOS deÍi1ltr� de
(luto mrazo dt �ei� i!iean.aa;Jla�9 grande estoque
de pe�i§ d.AttJ�un.ivei§.em 3U�!!il

�

�$ em
� �Ilfmen�u

e n121l1tf:m iltn �(!mpilf!;to lie-lVllç;,. me{:a.o.u:o espeeaa ..

liz;iiido para aUí:ender ás JDaquinals ít ieJel "'SVPEIlIOB," ..

Peçam influrula§ões e ofert�s á

IC O :JI'II e. (Mercado de Automoveid

nos �ogradouros públicos 11 conhecem os caminhos da -

e os prejuízos que aearre- benignidade da ditadura -

tou a�s particulares. O Pai i de forma que somente cin�
dos Pobres traduziu sua quenta e oito ficaram no
emoção propondo-se, como rebôlo da reclamação. O
sempre, socorrer a custa comandante Peixoto que.

j .(' -:; falta de palavra em- d?s próprios socorridos. A na primeíra emoção causa

l rf �lada, O caso. é tanto A�süciação Comercial pro-: da l}elo desastre, se nrontí-
I·.

ir ais caracteristíco quanto pos que fossem tomadas fi ficou a servir de fÍadorrporuí. ü 1·', -
.

di Í t COm urgeneín 10' • .-
racão. Este ocorreu. .

�re arnen e com
'., . 1, a o?mas 1l1� f�os emlll"estnnos prometi-

peculiar .á o sit.6ei'ullO Vargas e o co- didas admmlstruhvas que I <los, logo tratou de fúgir a
, é, exemplo mandante Peixoto. ate�uasseIl1 a crísa e Iem- tal e(''''m·nmis·so, Iimitan-mars �o que t",. .'

brou fo�sf:'m identicâs as do-se a prorrogar de mêsa eontíngen- Em' 26 de março ultimo, adobll�,s em favor da: no- em lpê-" n 1110ra'to' .,

I .desàb 'f
»Ó> , -

t - _ �
v • � « _ rIa, quepr1es3 rru us-; eS<U1011 _ uriosa manga da- 111PU�<1ÇUO de Porto A: """'" n;>o serve a nina'o vef-se ..!

..

t'· .

d .

t· ',-1 -'�'''- _., l, .,. �..
. ,.,uelll e a--

•

,1' gua a ingm o uma linha a mg!uU nela ca!""'1!'-:ade traoalha tod mu dornorauas a ',.,
_

_

"u_ il a<Lufi '" o n o,
em atividade desde Pe�ropohs ate �f�., dlJ� lllund,açees _

em 1941. Passados uuatro mesesorem ,'ec'ff1_1 guel Pereira e Sacra Fami- Tms mecI!das cOllsisÍl_'1"_iam I
-

·1'u. " .

_ sem so, .,neao a, gama, aao-io; cuia ca- H_n, no .municipio de Vas- na CfiUcessàü de mo,.,',:.';rl·a '- - .-- 1'.. -Y·e;·ú�ca-se eme a 'nan-O e '-;0 :1 ex- soures. O ditador e o seu para libertar o comêr('ro de �''l.r" do Estado. 'do .Sl'O con-da ao ;lh,l'� j .

- •

yel1
•

a,
.

'o; •

! tenro estavam então go-.
.

CImentOS prementes, en- ··t .

noutras 1) - s·s.e . em propor ao pancada tal'!" 1
'do as doçuras do vera- quanto não se normalizas_ 1 B I'-_ .. (.0

_

rasíl servar O'S
"

sínís.,abalhs. ) na cidade serrana,

Use
a situação;- auiorizat;ão trados em bases: comerciais,rdo i�enti�, ; IS foram, pois. teste- �ara venda dos salvados isto e, a iuros de judeu,_o latIfundlc,1

'

vs da brutalidade' do mdependentemente de no- I' nrazo l'nsufl'cl'erite :.
•

(lao d t· , ,1 - _ U. H "'- e i'>aran-_. e elmo; (('·o·e verificaram coml,a sC�íilgem e um financia-l :p
-

.1' • , ':esa que as de-I' 'Ih terri I mente em iprm�' " _
1 ti, s O!(ai�a.rw.s, quer dizerseu O'� J;_upnos o os os errr-

J
'_. .s, os lI€! Sv'�Or'· ! avnlístns f' d h"I veis estragos que produziu I :os públicos, longo prazo e �.

i, •• <", , hoi ores, mote
juros módicos. de f", i cas e nem ores: Pergunta-

.
. o�m.l a,

se eritã .,

dpermitir aos arru;nados l
<Of"

�J.i ao:
. que; esneCle e

I
' '. ianca" nrefendepe o cataclismo a se r-f' _

j
"'. o\«� 'J o ' co-

zere� su�avemente, O
e

s�. j mandante Peixoto ��r ás
Getuho Vargas assinou 10-! lhes facultar um alívio 1108'
go o decreto heneficiente'l

males que poi: fatalida6le
�penas esqueceu de especí- sofreram?, Não é preciso
flear as condições do fi- I �e o chefe do Governo S6-

nanc!a:uento, de modo que' ja de ��u natural dadivoso
�s sInIstrados de Petropo- i

e bene�lco para acorrer
lis cairam imediatamente! num caso destes com o am-

I/: no parafuso da tapeação. I paro, que a sociedade deve
As vítimas da manga da- ! a seus membros vitimados

gna foram mais de dnzen-! 3·

tas, Mas os fluminenses já; (Conclue· na
-

4a página)
�-...,..-.._�-----� .._ ...... _�._-"� ....._.-
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., e •

náP':irra) . fundlQ; c virão os inqueri- confisco, aparentemente- ""

II tcs,
os relatóríos, Os exa- 'contrária aos trusts.' Um

mes de livros, as íntíma-: homem da íntelígeneía do
-:,.

,'_ ArasI�n:os, o caso da ;,;,�es, _ as. <!('sapropriações. lllil?-Ístyo d� Justiça não 11usina LULcnae, no mreres- StJ nao vsrao as lagostas! noue lp,uora-Ios, não pode ."J
_.

uoruue ninguem trabalhu I SGblCt"u90 arredà-Ios do
nCH.1 lJr(�'�nem sob l!,il1 tal I call1inh�, quando,. alem de
regime de uersesancoes. O i se ofef'recercm Intuitiva

tomates
.

íenece-]mente ao é;:;.an-:e de HIll plu-

í

E::{.:.eS,5':_�1·10,
I ";!:p:;_-:;--nen 1:"'8.i10;]__'''Ú um r�
endo aos seus r�d�l :ores H��

"l�Qi!la dr! Jtl�::nl1ii" para
rrue eles, apchHJos na [u-
r�Hl}�"nl1€n(·.ia {ln Cti.1.eilcl��! 1"'1 .. 1 ...

nnontem esse DflYO caso ti-; o::..�1Ua!1os iIc ';::D:.'�O de engeabaría QO exercito norte-
nico de cQ.l1centrneão e :�_! a!nerieE;�o '11'f: b:;!�n,H'l! CO!l1 tratores na construção de um
;)1180 do poder. econômi<:_<:, '

HOYO aereaorto :7:.<1 ilha de Okinawa. - (Foto do S.I.H.)
esse caso, eUlflID, de Iati- -

.

;;
I';;' l' :�r�.P
�ili.!iii

nos dias de

F�l�BHj(:1:
Vent!i!-1'1õ un

�:E.t�riet"t.'Hlit ,!S p:r:1:�ldpf "

j�'®]i!e;;, Fac�es" Facas
p. ,",',·'tlOn;:s. Preço de o

í
H�J-! 1,. �n �.:'':'·b..·ju� �::;;t.l� ;1l\�i3�s.d:",1' e

d� lrf!;:.1iE � �il '!�� i=kl.!HilOB .. .f re ..

SI.

Vargas e o comandante
Peixoto' bem se apercebe-

I rnm disso, mas a benevo
[Ieneia rrue os anima' é de
I curto fôlego desde que a �
I eles urónrios, não favorece

RADIOS
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7)ARA pôr o organIsmo em ordem
Ji: e conseguir saúde e bem estar,
r.ão há como Nutrill Feit'; com

_:...t:!l!!jjiIti"""'.....--__�.ótimos elementos revígorantes,
Nu�jl- ê o fortificante que se

recomenda para combater a

fraqueza e a desnutrição,
tanto de adultos como de
c:rlaiiças. Nas convalescenças;
Nutríl é dé grande érká�

�. _ F,�

8';;;!f€;:w�ftã�É;:!l- p��a §U� ti�§t:l ll§_'ãif,
_

aI
��E:1�g;�;g�f�

�rn�' ��;t?á� � Oh1�r�_
ty: �:'B --� C�n��i-n --- CtÇt,Oji

);'�'í:;;"t(::i�.; - esn t��daJ� 1�f1 (�l;lf,ll�la�
Jaiif �ra�f:5 r;:)

- quando I
duas potenctas_ do fuie_bol
(:�: :;r, D1YÍsão, quê poderão

a ássis Ienciá

-Um poema de ternura, transformado em um fíl-
-rne inúlvidavel! -_
Você vai. reservar um lugar no seu coração, espe
éíalmente para .este terno e'inesquecivel romancel
Este é um film� que enleva - os' olhos, despertan-
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, ALISTÁMENTO
MILITAR

(�<> corres-j Diretorio Central da V.D.N. vel reunião;' recebeu ma!':>! ruais d:':',t�I;:��:;G" elemcutos
,

.

grande! na capital. Falaram díver- t de uma eenlena de ass�na-!
�aliiou-

\SOS,
oradores, entre os I turas, entre elas as

'

uno a quais os snrs, dr. \Vander-I
rio Po- Iey Junior, dr. João José';::::---'

ia que" 3.- de: Souza Cabral; dr. Osval- p' !t'

>;oemQcra:-1 do Buldio Viana, dr. Os-
"'� li!\.

il�D;tará
\
a ,lüar, .Nunes, José Bayer,

.: em: prol I Atilio Campos .F'ilho e dr;
"do· briga- I.Bayer Filho. Saudando a

Gomes á mulher tiJAAuense falou a

R:epuhlica� exma. sra. d. Ester Laus ,

'ra 2 de de-I Bayer,
'.'

E o. bacharelando
p't'esente á Saulo Carvalho. fez uma Em. ato recente o sr. d�.
�ssão do' saudação á mocidade de Interventor Federal vem ue

; I 'I'ijucas. Todos. os. orado-! nomear �ura o �lto cargo

.' res foram entusíàstieamen- de Delegado Adjunto da

?O R B A I te aplaudidos, Order:l . Pd�l�ica e tSOdCiaL
e mais 1 'o manifesto-convite, dis- com jurrs içao em O'? o tO:r��15:_�<�rrei!,!___

tribuido antes da memora- Estado de Santa Catarina,
o sr, dr. 'I'ímoteo.Brnz Mo-
réira, que com critério,

ent•· energia e alto -

espirita de

.
IIr 58U -I justiça, vinha exercendo

.

. .

. ha alguns anos em Blume-

do BRA'SIL nau, as funções de Delega-
'\ '" '. do Regional de Policia.

Oficial brtlhaníe da nossa

Força Policial, bacharel
em direito, possuindo um

longo tirocínio na policia
brasilei deT I

civil. o dr, Timoteo. Braz
Iro, OTI e tomos ar- i M

. ,

t
v da h • lt "d' d t di lÁ oreira .nuran e sua ges-
< o OSlo)! au a e ra 1- t- BI
ciona 1 t T 't d d I ao em umenau, prestou

I)O"O 1.nlebn e '11 l.un_a a o 'altos servícos e soube an-
v

.

raSI eIro queroI'
"". .

. . . ", ganar o respeito e a estí-
transmitir a vossa eXCIa. i ma de seus concidadãos
meus

_ :lgradecime�t?s de I pela Sua impecavel linha
coraçao pela acolhida fra- \ de conduta funcional e De

terna da Força Aérea Bra-Ila alta capacidade, sen:.<o
sileira. "ou ficar com sau7.j de responsahilidade e de
dades desta terra .feliz, á i dicaeão

com que se houve

qual quero rever em Iutu- 1 no desempenho de suas es-.

pinhosas funções, E' com) Dr Timoteo Braz Moreira
'

ILDS(fl{E
POLICIAL ---

pesar que re���stral:�üs o u

fastml1ento . de nosso meio
da ilustre autoridade. ti

quem formulamos votos

de povos exitos na sua vj-

Tnlcíaremos em nossa

proxima ediião a divulga
ção de. um 'extenso edital
de alistamer -,

1 militar do
32° B. C.,. '''tIreendendo
a classe ,d�

'1'
outras,

para o qu- mos a

atenção' (' . leito-
res.
-----

-

--

:UNegocÍfmtl: J' erior:-
Procurêm

.

S :J >JS, 'preços.
de, retalhos I'

.

CASA �ORBA

. 'Rccife, 14 (Meridional) I Sitio Novo, mumcrpro de
- A policia do distrito de

I Olinda, prendeu .em n�:-
,

grante o sexagenano Luiz

'�""""_-�----'-___";---I Januario 'Costa, no momen

CONQUISTARAM li'WEI-.
to em que este col.O!�ava

, �IN AS FORÇAS'
I'�-"uHINESAS A �G\\\l'i''lK11i#'lfi ....:!!) �",�:',llChung Knig, 14 CReu- U ���a'_jj.1U ..

.s ••

anos (te

raptado.

eriança de quatro
idnrle _ ���.;e hnvin

�\��;·:i�;p���!!a-o (hi-

ira criança, que "no que se

n�:.:tr(�-;ta b:nnhelt1 i":Ji rnf'l�l
da" Luiz contra ü8 unos t1e
idade. "

r>ELEGj_·Ç5ES I)E vx

MUNICIPL}S BAfHANOS ---

.
14 (Meridio- eantarão no "rneetíng" do,

dia 25.

A situação do abaste
cimento alimeatar ao

.

povo b:rr�anj:�o

"GOLPE" VIRIA DO
ESTRANGEIRO

Londres, 14 (Ilenters) -

N2.,:; ha perspectiva de me

Ihora do raclonamersto ali
mentar do pOYO brltanico
� declarou sir Bcn Smith,
em sua primeira entrevis
ta coletiva como �niu���ro·
da alimentação. . Sir Ben
descreveu a situneão atual
COlIiO "um ])UTI:Dral11a l}GU
co alegre", mas expressou
a opinião de que o pas co

nhhecera dias j)im'es e que
o restabelecimento das :re

centes reduções cri! pOi'
emquanto coisa do futuro.
Era ainda demasiado cedo

para dizer quais as vanta

geas Que a Grã Brelahhn
trarin do fi-m da guerra no
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