
c

vice-pre:;idencia ulí fl-::ara\lll

listas,
Meteu-se na cabeça do ex-mi

nistro totalítarío do Estado No

vo liquidar economica�ncnte, com

alguns dos seus inimigos em

Pernambuco e despedaçar o par

que industrial paulista. fator

que ele apresenta. ao lado dos

comunistas do nordeste, como <)

responsa.vel pela pobreza. do

Bruail setentrlonal. Tentou um

decreto-lei arrasaunr. sob o go
verno da dldatura. Foi rechaça-
lo. iá no crepúsculo <lo ll:staú::;
Novo.

Apoiado por um g"l'UVO 1?1'i}clO
comunísta. na Cârna.ru, }"f-'.novou

este ano o golpe frusto de HH5.

Chama-se agora a velha lei ma

laia a lei da repressão do abuso

do podei' economíco. Um l!IOS ob

jet ivos do projeto de lei. em

curso na. Cànlara consiste em

coarctar- (1':' cartéis f'. os. t.rust.s.

São os movunentoe das grau!d··:s
organizações uactonaás e €'"t1'a,n

geíras, aqui funcionando. que o

projeto se dispõe reprimir.
Se a, tcntatlvn, <hL lei amanhã

fosse lei, todú,$ ali cmI'rE:S'LS de

oleo e gasolii1n. que opCl'am ,no

Brasil. tcriUiln dü �E'T rüand�rlas
sacu ";iir fora das. lí08sas "fron:lei ...

rU$. Pois toda::_;. claf;� ;3.trHl.'),n:l,

\ng]Q l\l.::��(�an. ·tthell, Athu!.t.ie
C011l0 <� qu� tniba.lhtnn BCIÚ�f) na

b-:lsC ,b cUTlvenio,', J:!.lacrost'ty'.

I
em '�The Tru"t MO\·el11ent". de,
clnTa. e7-2pres:siV;.i!ll('ut.e;. "l!l�a,
ccneorrcnehl intdl·an.1(,llh� !iv;'-9

jUlnai:-:i existirá en1 GUi.l1�]nf?1' 'nl;-'
mo de aUvidnde eSlJn�!rni·:a. a

não ser dentro uo;; limites e;;

trE:itos",'O ,gn:U1de juiz d'l, Sl1pr,,
tna Côrte .':-[5 I�:�l·Hl-:,:-:. Unidos,

talvez' (_) rllaiol' elos t�iUp!..)S nln'"

derl1os, Hoh11(>.;:;, i�O (.�a;;::o
...

'\: (:'g,:;"

It:hn "'��crsu� G:'Jnn.l�r. ::.in.d'1. �:r!!

lB9t31 já dizi�: ";-.:r.o � l)t'e,�Iso
j CiU:l:!' e,:-;::;ns. I�·2StilLI da. 1:,.iD.,i;:: [\1.1-

i �nal"hL e(fl11bil1&..�;f..{; t':lÜ tt:-��iJO tlu
..
�

! ni'gociog, ou d3. 1eit.ul'� sUI1erf�...

dai àa, historia da indu::üia,

que a U,,-rt? concol"l'encia só ]f.!VHi

. n�r1illl. 4 H,rP} _, COnsta

1
Anton I'!ffeifrer, líti:cr do Parti

que já eomeçararn as conversa- . do Social Cristão, da Bavíêra,
t;ões entre as. uutorídades russas que exercerá as sub-funções de

e os prlnciputs lideres alemães Ministro; sob ordens .díretas do
da. zona de ocupação soviética, chanceler fe�eral, dr. Conrad A

puxa formação do estado da A- . dena;uer, Como a AlemanhUi, sob

Jemanhb. Oriental. Fontes autorí- ,estatuto de oéupaçâo. não pode
zuda.s dizem que o novo governo ter uma polítíci, ex�erna inLl;�L, .

!:unta.rá cOJU um :M:inlstério 'do pendente, o dr. Pffei/fer será. Q

E;dcrior, e uerá reconhecido i- responsável pelas; rtdaçpes com

Tns,f.;atamEnte pejos sí;!têlites as potencias ocupantes. Ãlem dís

rUBro'OS da europa orÍ!ôIlt:Jl. Como ln. em cooperação com o Minis
chefe do goverúo i: apontado () tI'O da Ec1momia. o dr. Pffeiffet
dirigeíltes do P�u'Udu Unifícador scleclonurá pessoal para o ser

Socia.l}.sta Comunlsta. Oto Grot- '-i:;o consulul', que está. sendo. 01'
wohl. 2;auizadó com objetivos comer-

Berlim, 1 (UPl --. Citando ti.. ciais. I
ma ,noticia não, conf'lrruada, n- Bonn, ,i (UP) - O

governó!ma ectação de rádió do noroeste, ocide�tál álemão protestou eon-

dJ, Alemauha anunciou llÓjeo ce- (Uonelúl na. 2a. pgu) ,

"-', QU2_ os líderes polit.lcos ger- , .

rnan ieos tla zona soviética em
r

'�Iuma reuníã., com altas autdrida- �,. ade:; russas, rcsolveranl eUl car.:],- !r'.
ter provisório formar um go
VCl'no oriental alemão, antes do
dia 20 do corrente mês, Disse a

referida emissora que as con

verstqões iniciadas com a União,
SoviétIca só temiinaram ás 21'
horas. No ....os entendimentos te- duto dará apenas para quatro

···reullião gabinete do' sr, Rereu: RalHOS o presidente da U� D� N.
encontro com os srs, Nereu Ra
mos e Arthur Bernardes, acres
centando;

"Na quu.lidude de : presíden
te do r-sn. entreguei aó : sr Pra

do Kelly a nota' do PSD, O -dr.

Pru(T,lI Relly, certamente' inspira-
II'Ulll

a nota do :PSD, é com eles ...
A nota é ctariaslma".

Já agora Lambem irrit<Uij com

a salda brusca do "1". Pr ido Kel-

H111-caç,) 'de falta de arroz, anui)
·ciaÍldo�·se que' ó 'estoque do pro-

NEREt.r' RAMOS'

houve coisa s�l'ia n� gábinbt�
do sr, Nereu' Ranlo;;, tend6 o sr.

'.Ju<;a 1L comunicação
lu PBL\ pois as notas oficiais
hão cxpt-ímem (I. justo pensamen
.0 de uma resolução",
Como se sabe, a. questão que

fOl'.t proposta ,pelo sr. Pra.do'
'j�cíty ::;8 resumiu a um pedido
le definição do PSD; a. respeito
la carull h'üllra. partídárt; ,óu ex-

.ru-part.ldárta. .-,

Finalizando suas declarações
o "r. Pr 'do Kelly falou'que trans
'llitiJ'á, 110 secretário dó Execut1-
o da UDN os resultádos do en-

-ont ro de noie. '

.Minutos d;pois che;;aviuu os 1;'r::i. Nel'eu Ramo:> 'e Arthur Bc,r
na: i 's. tendo o sr. Prado RElI

ty ;:e despedic1o_ dos iornalista�.
'

'encallünhando-se demais

1y; o "r.

nuou:

- "1:;DO de

Nereu P�10:'! eontí-

que naturalmente o aguardavam.
O st-, !::)oares Filho z-c t.írou-sc

C foi procurar o sr. Nere.u n�,·

mos. Entrou tambem :

na sala ',::;

Artllür Eernardes não entende-

EstaJllOS nos últÍlJIIJS üías

acôrdo ?
- "Nâo sei. Sei apenas que 11111

dia a.brirei a beca I! cont:· rai

muita coisa sobre tudo Isto, As

relações sobre a cotsa ho !e não

andam bem".
Rio. :1 \Méddiol}al', _ De que

alvo gr'wís:limo pa.:l:lOU-:,e. na

reunião "bií-tree" foi prova que

pouco antes de retirar-se do seu

gabinete, o sr, ,Nere.u p'amos fo.i,
procurado pelo sr, Soares Filho,
que vinha esbaforido.
O sr, Prado Kelly. ao retirá]"

se. dirigiu-se ã séde d 1 UDN.

onde comunicou a passn.gem da

reuruão aos seus comparheiros,

tb

rcuníâ., de três
tem de ucubar ussirn fUC:-3-IUO.

Serrrpr'c dísse ,- <UTUIlleUI noiva.

para depois cuíd .1' do enxoval",

Quer dize!' que Íl!Í. possilJilU1.
des da. cisão do PSD.

- "Cisão? O PSD ii um bloco

indivisível" ..

FAL'lú ARROZ NA

CAPIT..:tl. FEDERAL·

RELLY ARTHUR BERN.4.1tDJ';S

rão lugal' hoíe. mlis uma vez

com o comparecimento de polí
ticos alemães.
Bonn" 1 (UPt - O Pl'Ímeiro

Secretário de Estado para as

rclnçõ€s intcrnacioná.is será o dr.

dias. dizendo elementos do CD- 'Prado Kollv: ,;lido' t 1. reunião.

mercio, oS mesmos estão exauR-'
.

Decla!'ou -ã "Meridional" o prc'

to de encobrir os erros do CCP j'Sidente
.da UDN, que considera-

.

'
.

_ ..
.

. 'Ia a: nota oficial do Conselho
na lmporta.çao das mercadOrIas Na�ional do PSD uma resposta, á
para ',vendê_las com sacrificio. .. questão de levantar· um último

,Jo pela imprensa. fez-me in,t!!l'
pelç,(;õDS sobre o espírito çh no

:;ta. nf sj}ondí-lhe que a n,ot.a Sl}
reÍ'l1'iú. u um candidato de· par-
lido. Se os 51'S. Prado KelÍi}'

con\'el's:Lndo longumentc.
'I'udo leva 'a crer que o sr. SOl

t'es Filho foss'" portador àe panos

quentes capazes' dé conjurar um

rompimento total.

,

' ,

IUO, 4 (Mel'id,) -- No inicio
r Vel;g'ara. cÍi.scolTeu· sóbl;e a

I
anos 'de idade, assistia a sessã:J

�a sessão da Camara f�ram IVi�ita que fez recenteme�te ào ,quan�o ,fóí acometido de �e
lIdas duas mensa�'ens preslden- RIO pr.andé do Sul, dizendo moptIse. tombando ao, chao '

�tais encamin�Hi..dàs COli1 os pro j que
Ó Estado es�á em sutto de Guardas: Civis, acu�iram t; pobre

Jétos pelo JVli11lstro da Fazeu- grande prospendade, 'Com i1 homéín desfaleeldo, QuandO
da,

.

t'ealização de obras como a era carregadO seu corpo, esca-:
A meSa recebeu .o pt'ojeto do eletrificação das ferrovias e puliu· das mãós dos guardas tom

sr, Luiz Lag.o. regulamentando outras. bando. novamente ao. chão, A

o item 80 do artigo 157 da Cons No momento em que o sr.." final, levado a enfermaria pr,)
tituição. obrigando qualquer Pedro Vergara, discursava, pria da Cámara, veio ele a fa_

nstabelecimento com número OCOl'r{'U lUll episódio
.

dramático lecei- tendo sido o cadáver re

superior à duzentos emprega- na galeria do pálácio Tiraden- movido pura o necrotério da

dos, a manter serviço tle medi_ tes. O popular :Acurcio Linha- Policia.
dna. no trabalho, res Cardoso, natural dó Estado

O ,primeiro sr, Pedro do Rio, com trinta e qmtt;:O

TC dei:�ou·:1;. .sala eünl 3. fUCSUla

,dra,j''ceJ.>,r.:$Ja.. , .

'Rio. �1 (Met;idionttll ,,- o;;' j01'
n,;1ista ·fic1lrrim esperàndo os

;1"8. Nf"I'BU Ramos e Arthul" Ber

].:\,r f �s,' O presidente do PS!).:
ao c.ontrário do sr, Prado 1{elly,
não estava, como de costume,
o::om a ·ca�a ,a:marrada. .

Vinha iunto com .o sr, Arthur
Bernl'Lrde�' quarenta minutos

depois cio 'sr, Prado KeIl)' d9ixar
a reunião. Interpela,dos sobre a

"l)jda intempestiYfL ,:j sr, :É'1·'l.do
Kelly. o sr, Nereu Ramos adian,

tou-se p:ll'a dizer-nos:'

Espelacular
VIENA, ,1 lU PI - A Auti-

I
A de::;peito do acordo alil",ci,!

tria re:solveu hoje protestar canceJan�o qua1qtiel' espe�ie :j�
junto as autoridades sovieU- censura na corrllspondenc1a lH

�"s conil'a a cenS121"a rússa ctns ,I terna
austriaca. os I'ÚSSOS e>;;.-

t
. .

') gem que as malas postaif:' qL')
lllulas DOS fi IS HU::;lnaca. •

•

. dleg'um d" Yiella. dCEdt" o :h«.
chanceler Leopold FIgl '�omu, t

•

'

.,:

I
\'illie e sete d� �etell1))ro, lhe'3

:Iicou ao .�abinete au�tl':ac� q�e sejam 'enÍl'egues àrttl:� da abe,'_
a::; autol'wades süv1etwa.s n�.!- tura. AI10 funcionários POSL"lS
ciaram novamente a censura da 1 austriacos disSl;ll'um que, 110,";>n
sua cOlTespondencia interna .

ta por centu lie cOl'respondel1.
é o qüc declara um· cOl11uniea- cia, é al�erta pelos l'Ussos e

do oficial.

repto ,de um 2,m·
Em seguida. o jeep dirigia-:;::;> á. combinação. e que a organiza

'pai'a' a COlualldatura Rússa. ção do mundo. indo Jl.g0l"fl c··"-

. . , j' masiado depre"sa. induz a 11m

-Alguns dos austnaco�' l'eUnlC\l·g
_-" �. ,.

. pvuer e a. um ÚIJJet,l\-O �Ün.ipre.
ali conseguiram 8�ncla C:Ol"t;'H'1 cre:;;centes de combinação:'.
os 'pnens d!i) .iceI' rasso. , (Collclüi na �a, Pga.)
..- -- -- --- --- -- ---

--- _--o
' ..:,,'""�

(SH�eirâ.) li novamente encmninhada. a.cle::-

Eleições em CosIa Rica
Obteve maioria o par.ido
J'ltua,cionjsta de OtjJic Vlates

° '1ato acimà relatado,. assis
tido pelo Plenário, não chegou
porem 'a interromper a oração
do

.

sr. P,i<!ro Vergara, que
concluiu apresentar:i�o o pl'ojé
,to lei, que torna livre, o, transi
to de ' mercadorias, animais e

veículo:s .

da produção nacional
em todo" o

.

território brasileiro,
O projéto visa coibir o abuso
dos fiscais, comO' aconteceu re

centemente com um layrador.
que tev:e sua propriedade e um

eamiJihã, foram apreendidos.
tendO sido ele multado em mais·
de villte mil cruzeiros.

- --- ---.- - --�

FRAQUESA É.M: GERAL
VINHO GREOSOTADO

c�lltando que milhares' de C:l.l'

tas de Salz)Jurgo e Gl'az foram

.censuradas.

ainda não identificado

S. JOSÉ nA COSTA RICA.
4 iU PI _- Os resultados .fi

nais das eleições' demonstraIP
que o ·Partido da Uniã'o Nacio

nal. a qUe pertence o presido;
te eleito, sr. Otilio Ulates, ob

teye a maioria de. 2/3 das ca

deiras da riova Legislatura Na

cional. A União Nacional C011-

quistou 33 das 45 cadeira" do

CongreSSO. O partido Constitu

ciunal conquistou ::I ('adeÍl'us, os

sociais deDlocratas c1uas e os.

dell10Cl'atas cOl'tl;'zista"", a Uni
ão Alajuelense UJlla, cadeira ca·

da. um. Em en.trevista a,Ulli-·

ted Press durante !' qual ma··

nifestou sua satisfação dialÍb�'

I dos. resultados
das eleições e'}t

ConclUI na ::'exta pi.!;;.' ,.

, . '

--- --� ---

anistia na lugDslavia
Concedida. por Tito aos comunistas
que reconheceram su as traiçõ,s
Pmga, 4. (DP) - A

TCheCOS-I
Marechal Tit.o, reconhecendo que

Iovaquia aenuneiou 'hoje o seu 'haviam traído sua Pátria e que
trata.do de amIzade com a Iugos- merecerlln o caStigo. Ao mesmo

,

]a,'h. ACUl;OU os diplomatas iu- I
tempo, agradeciam a graça,.,

gOElavos úJ "espiões Industriais" ......__......; _

e pediu que seja retirado desta'

<,apitai a embaixada. da Iugosla
via, O governo anunciou íg-uaa-

\
mente o reconhecimento da Re-

'\pública do Povo Chinês. sendo

assim, o qüarto pa.ís do Comin- \
form a fazé-lo. Os dirigentes
tchécos. por oull'o

.

lado, hCUSllr
ranl os tuncionários da embai.:ni
,I'i iugoslava nesta capilal de
novo governo comunista de I'

.

temáticas íntensQes criinino:J:ts
contra a Tchécoslovn,q\1ia.

'
.

"• Varsó'via., 4, (UP) - O gover
IH) da Polõnia anuncia ter rOfil

pido rel"1çõ",s CODl n l'egÍ1nc na-I�iona)jst,fr. clJineH, l'?conlJ,CcemlO!nov ogoveruo cOllluni:><ü.. de·

J'.1:3J} 'rho Tlmng em Pequim, .

Belgra.do, .1 (UPJ - Anuncia/ J

};(l üficialmente IJlj<J· {l ,marechal {Tilo concedeu ll.nisLra á mnade
<lus cidadãos a.déptos t"�1 Comif1- I'
fO!'lll que se ac.hn.vam presos. O�

Iindultados enVHU'u,U1 cartas. ao
.

- �

I

a U M E H T a 0-' I
DESEMPREGO

I

NOS Ef!! UU � I

Assolado por tempestades e
!inundaçbes o· sul. da. italia

ESTIMADO EM lUIL o NU'MEltO DE PESSOAS
--- �IORTA8'

.

'VIENA, 4 - (U PJ '-- UJ1l2.

multidão de austi'iacos excita

dos assistiu hoje 05 ::;oldados

russos raptarem um cidadão , ..

HESERVE SEU LUGAR 'lC-=',-=:--, ..

t-�"� eDl fOllte
\ no.; O R13a. ii IITlJtlü
I EXPRESSO· r T A J A n. A i .(i1:eriu.) _ �Jis roda._ Foi-nos dada como abEoluta.m€!l-
i e viaje· coro· segurança de' nio,·1,

te provável. Apesar '�':;ssa, ga�
I ,Blumenau a. Joinvilê .!. da ala do PSD. p",r�iste o p'\"o- rantl·a. porem. �Ul aceitacão s,'?-

Põsito de chegar-se a ·uma 50 u- -

I A g ti n c i a: ! . 'J
ção ulÍnc ir'a para· a suces:;ão do ria lmprO"-l\.\·e,

presidente Duir).. Tmnbmn e']1

I outro� cirl'.ulus do Purthc.,), cor,'

J I sidera.-$!! .tl ref�l:ida· 80IUÇ�O viá

w· ti I vcl dada,,; as eircun�tuncm" 1'f'

e ( I n'('o vez'e 5 ma I S II 1ili�a':3 atuais. Entretanto, 1l0�
I

,

,'-'" ".. -

meioiS ligauml t1<.' grupo meridio
-

.

�
. '. _

..
".

- ���l. s:��::�;:�;-Et:l:,í'J�:!.;u d!�!�i��:�

d� a"ohAI"ro do Bras·I-ll��)����:���s:::i:�! l�!:�el��::e':�
.

-

-'
�.

�

- - - I i��:����������::2:t��:�����;:
didal0 á sneessão do, presidente
lJut!'a ,,;el'á () sr. Venceslau Braz

ESEa' notícia J(Ji colhida cnl

'fonte insusp.eitl1, aH:nnent",]i

{ada ás denmrch<,,'s cm CU1"f:O.

centro de 'Viena, - Testemu-

1
nhas de "i,stas disseram qu� -;:)

.

homem dirigia �a. I�otocicle
ta, quando um ]e.ep l'USSO C01',

tau-lhe a frente, Os russos sal

taram «do jeep» algemaram o

home:rn nos braços e pernas. e

afastar'am-no para .; veículo.

- .' .

, ......

'

M�

Wenceslau Braz comol
candidato à sucessã o

,--=-��=_!

Napoles, 4 (UP) - :Mjlháres de policiais e Qorri
beiros percorreram hoje as campinas do sul da ,1-
tália, em busca de vítImas causa,das pelas tem

pestades e inundações, as maiores que já se verifi
caram no país últimamellte. Foram encontrados ;;;.2
carlaveres, calculando-se. que,300 pessoas estão '!l

inda desáparecidas. Cerca de 3.500 pessoas perde
ram

.

seus lares. O governo italiano con.cedeu um�t·
verba de 50 milhões <de .11ras ·para as VÍtimas das

onchen,tes: Os" depu_!ados. socialistas acus,?-1�1· o :gf!"
verno Itahano de nao agIr com a· necessana. rapl-;
dez para a;udar as vítin}as, afirmando .(jue· mil;;
pessoas, pelo menos, mürreram e que os danos se ..

elevam a muitos bilhões de cruzeiros, '. ..... ,

insuspeita

pga)

lIÍla aumentando, l'apidamentn o

nlÍ:liéro de de:oem.pl'egados,
consequencia da greve nas in

dustriais tIo aço 'e do carvão.

Cah:uhkse que ::.té 8.0

sell1ana (l. núniero de operários
parali7.�dos ;:ttin.ja um milhão e

250 mil, Em primeiro de novem

bl'01 e:5�� to1.al. potierá ch'2gur ii

dois milhões,

•

Rio CMe1"Írlional) -- Reporta- na base de !tU.IJO e que julgamos

gelll de S. A. NE'I"fO - NÃO bastante razoave!. ..

LEITOR. Não há. qualquer e'xn.- RESULTADO AS'rRONOMICO

gero no título desta reportagem. A operação é f :\eiJima � qtHLI
O ath;o lÍllui!io das 2.601 princi- quer um pôde verificar a exati

p':ds companhias ;indústriais dos dão da mesma. Basta efLtual' u

Estados Unidos, _montava em ,. ma simples multiplic:tçiio

1948, a nada menos de ".. 71.1ô2,OOO.000. vezes 20,

71.1�ü,OüO,Ot I de dolares: f E o resultado exato é "

. A taxa oncial da moerlit arm�- \ 1.423.2:10.000.000..•
ricana é de Ce,rca de. lB cruzei, I Est,as cifra.':! trOCao;l.:;L8 em ulÍu-

1'05 e 7ü centavos, ma;.s duvida.- ; (':l, vã? l�epresent���nada rneno�.;
mo» que alguem poss:t

conse-I'
um tnlhao, 423 brl10es e 2'10 IDl

guFla por menor de !;li) cruzei- lhõee de cruzeiros!

1'0&" Dn.i, t�rmos: calculado a Este é () "'-Úvo liquido dé a

convers.:1o dos ativos eili. apreço penas 2.601 companhia industri-

ah; dOE, E&t',t]os Unidos da A,

mérica do Norte! O bruto, ist(
exprimir as cifras totais...

NÃO COMPU'fADAS

;Desm�ntjd Or'l
das ,Haçõ·es Dublas I
Lake Sucesso 4 (UPI - (I Se, 1

cretário Geral d'!S Nações uni-Idas. sr. Líe. defiITtentiu· os ru'

more" ��. _9'.1:: {) �han'��Ier rus I A 'IID,"T"havC:ia de r;::íl;,�ndi?�'
SOo sr. \ Icl:iln:lky" tlVe15Se prupo",' i o lugar pai'a 1'1. m>'L'l 0.1 �D m.(·

ta que a ASSetnblêia Geral das i haNfTia de ceder, p01S .{1 ,3r. ""eu ...

f -::�ações Unidas de 195.3 fosse reD..

- 1 ceslau Braz está muit.o avança·.
� 1izaih "'fi ]),fuscou, I do na idad.e .. , ,

.

,l,1ENCESLAr

4 (tlPJ _ ContiC

icimando 'Sessenta
Ique todo o

o ativodas2.601 prindpaisf.;ompof1hiosdosEE.uU

Urrl oro:dt!1u ela

L.r.lWllA1ÓRIO lICtlR
n CACAIlXAYIERS.A,

é, sem a educação da re:;erva E' precisr;> lembrar, aind:l, que.

par'L dCIJl'cciaçõc.s. ntinge dois entre as 2.601 conlpanhias com

trilhões, 254 bilhões c 500 milhõe:; putadas n€ste trabalho. não es-

de cruzeiros! tão incluídas firmas esb.beleci

UMA PARCELA APENAS . ., das com os seS'uintes raríl0;o de

E NOTE-SE: ;ÍxisLem. em i ne.gócios: bancos, seguro,;, Í'mó

lISA. nada menos d? 500.000 com-I veis, inversões e finança.';. em

panhhs industriab e eOlúcl'ciai�! J geral. Lcyand? em �contu. que :s
Dêz1SC total1 33.100 pDssu�In a:1- \ sas conlp'_�.nhlas sao das nlalO

Y!lS superiores 8_ 30 milhões de rcs existentes nus .E"tados Uni

cn��eiros, Imaginemos a quanto dos, pl:incipalmentc' os bancos e

de todas essas as crgániza.çõcs securitáJ:ias, te

corporações i'eunidas? Não ha

v(',ri,'3. papel que chega'5se· para
reInos 1ainda,· luaióres lnotiTt�;.:J

(cilnclúi na 21\,' pga)
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S. PAULO
formando-os, muitas vezes, <,'01

fera,,, Immanas. Volta, pois, à

p,�J1\;vra. a Adão Darnnsceno

Paz. »

Orgão dos Diárr.rs AssociaóoE!

SIA"A �tão'J; lno a.. · InG a.. mtaMaRedal<ão, Admtníetração � I '

Of1üllHl.':I

Rua !São Paulo, n, 2nD O corpo era meu, ii alma era minha, lUal quando
:::t:� 1�:2�e�:�o�ostal. 381 ao juizo pertejl:�, 0110 podia ac�edltár DO

'

J. SIMÕES SAN'IV)S
Secretário: Text.o de BERLIET JUNIOR

I absoluta, integral. completa, I a onda crescia. o ruído do
MAURICIO XAVIER (3." de uma série de reporta- J de todos 'os sentidos e (h" capa- vo aumentava lá fúra.
EJLPF':;DIENTE grns) cidade de raciocínio. Acnnte., - Há novidade,
Asslnaturas:, Os -praelnhas condenados àl ceu comigo naquela dolorosa - Fiz a' pergunta,

Anual ••••••...• Cr$' UO,OO morte na Itali.a estão fazenll\) noite em que o destino me Cil-

Semestre .. ",., Cr$ 50,00 as suas conflssões, uma ela.rlt,!locou frente a frente com G�()-
Trimestre Cr$ 3U.OO e definitiva exposição do que I vannn, Sei perrettamente que

f
N. Avulso •.•..• Cr� 0,50, ncormu em Porreta, Não fuuda-I todas as minhas palavras, h'}je

Sucursais: montam suas declarações com =rn dia. são tidas como expres-
RIO lll'otd,,"tos de inm!éncia., ausen- ",oes dt, defesa ou de remorso.

Praça Getulio Val'ga3 - ela dI' culpa. Becordam, apl'- A verdade, entretanto, é que
Eldifici() Odeon S. 802 nns, as ctrcunstancías qUe ro- o homem que agia e procedia

<leiam os combatcntas, trans- como um animal - era outro

Rua. '[ de Abril, 244 - I••

Belo Horizonte; R: GOiI18, 34
Porto Alegre: Rua José

Montaurí, 15

Curitiba: n, Dl' Murici, 70!l

I
�. andar - Sala 233

_

Joinvile: Rua S, P��ro. 92

And.

ENGENHEUW ARQUITJ!;TO
I'ro,jetut; e CUllst.rU!;Ões

Rua Piaui - BLUMENAU

� -nuuuunu I!!! IIUJ(II�II!l,!I! IIHllt
� =

� 'Carvalho �
� =
�

.'
e

� DOENÇA5 DO eORAçi\O' i
ª (Electrocard!ogra.!'la) s
� �

� 'Tratamen!;o dl$ Neurolle8 ::
S (Pslcoterapia) �

'_� AL. RIO BRANCO., a.
__

._
sobrado,

eee (Ao lado do CI1iE IIUSCR)
- -

;;,IIIII!I!!IIIIIIII!I"IIII1UIIIIII1II1III::

que não eu, O corpo era n:ett.
a alma era mmha. mas quando
voltei ao juizo per:eito. horas

depois, mal podia s.orcdttar 1:0

que sucedera, Por esses lnstan-.

]laviam cessado CÓUlO por en

canto .-- e viamos agora aqu=;

(Conclusão da 1.a página),
para espanto, diante das cífra s

reveladasx.
.

OS LIPERES
i ui postur-mc do lado de fora.

la g-ente hostil. ululante, ao

DI)SSO redor. Olhei para o quar-(Conclusão da' Quinta pág.); }
cot" ouvir no radiá um progra
ma ameno, agradável.mentando a agulha de "crochet", '

Toda mãe deve fornecer a 1'1111
De pnefer-encln. as tarefas devem

filha a .possíbítldade de uma
ser espn.cadas. ocupação manual «('esse genero,O cansaço é sempre causa. de

para que mais �arde" lhe sirvn.
nervoso. E' preciso distrair o COI"- de' socorro nas hóras de depres
po e o espirito. Durante o "tri- são.

ARRUMAR ARMARIOS E

ESTANTES

Dr. Gebh ardt HrGtrada

Outra ocupação ídeat para
acalmar os nervos. Encapar, co

lar as paginas soltas, cataloga.r
pacientemente os livros, enquan-

(Das Faculdades de Viena, Áustria e Rio de Janeiro)
to ao folheá-los vai-se lendo um

trecho aqui, outro acolá. e colo
. CntURGIA, OPERAÇÃO DO BACIO, EST01fAGO, cá-los depois em perfeita orderni VIAS BILIARES. UTERO,' etc. - Neurocirurgia, sobre as prateleiras da estante.

Moléstias de senhoras alta Cirurgia -- é algo que -dlstraí.. diverte e faz

Consultas no Hospital: das 9 às li e das 15 às 17 11s. esquec.�r a fadiga dos nervos.

RI Outro remádi(_) consiste em ar-

-.,-
wnenau: - Hospitai SANTA CATARINA --j rumar o guanj'a-roupa. as gmve-

. tas. Há um vestido com botões
.

'� soltos que precisanl ser reprega-

f�"'"lamglllolllrna'"f""I1I' '"n""r"�d;lllolIIllllIl"alllll�lo!!lun,j""�
·

���;f1�:�������= D � _' I U UU U.. - nIque bl'1JlcO eXIge agua e sabao,
::

_ Enquanto tudo isto estiver sendo
=

A' QUEM PODEMOS CONFIAR O ,CONCERTO? - feito os movimentos continuas
_ 10 corpo jogam longe o espantaNATURALl\lENTE 80' A' OFICINA «RADIO FUNKE... = 'ho,')s nervos.

ESPECIAI;-IZADA EM CONCERTOS DE APARELHOS Jogar "paciencia." tanibem be-

� EUROPEUS E AMERICANOS � neficia. os nervos. O hábito de

__
iii

J.!;stabelecldos desde 1932 nesta praçr. ::
fumar e outro metodo calmante.

IS Rua' "l de Setembro, n9• IS _ B L UM E N A. U =_ devendo-se, porém, funlar lenta-
mente e pouco. '

",mm!!! !!!Ullllllllll!Jllfllllll1111111I III1lll!lJlllfIlIIIIIIIJIIIIIIIIJm Ilmnlll� Completando o efeito des!;as

distrações. tomar à noite, um b1-
nho de im,ersão morno, demorado,

-

-;2�lín�-;":��1.

'�MEDICO- �
Ex-interno d�oC�:�o���n�io: :��

Servidores

I I
VENO sr SE_, Doe��a) de �nanç 1$ ti _ [- ,

Consultas: 10 as 12 h1'5, - �! as {) h1'8.. tI,Consultório: Trav. 4 de Fevereiro, 9 - Fone, 1197 f (uma. casa de lll.a�erlal nova,, pouto para negocIO.
�--------�- ....... ....__-

!
A rua Amazonas, pm'tn dél.

Empresa Garcia.

Informações: com o sr.

_, e
\
Pereira.

t
I
1
I
1
!

Dt5de' O ABC voei está'
Mmpre aprendendo

113

BUJê M9 tJfl tem muIto t�:mpl) para

l!!U!!!.!!!e8f', Uv.t'lJ!!; deTOral' blbUotiea!!.

Ma!; p!.l';; a leiturA diâdA de um bom

1êl'naL há &emllre um tempinho, Toms
l!m� .!!!lmatura. do "Dlàrlo de S. Paulo"
fi tln�()!lt"rj permanentemente eM .u"',

JI�rlnilJl.l mn mundo de eonheeimebi••

iltel. e «e InformaçõclJ oportuna..

PrQcurc a.ind� hoje o acent.' «.

"Diário de S. Paulo" nesta cldatle.

com a arma na mão. Atird, to. "Hja porta 'estava abertn ,

sempre que houvi ba rulhn ou Giovmma ninda prostrada nn

temi que algucm estivesse se leito. com as vestes rasgadas.
apruximando , purr-cia genu-r. No chão o ca-

- Vamos. Bp.rna.nlo! flavl'l' do tio. E Iii. f'órn. o 110':0
Os mínutos pas:savanl 1cllt'�-l a cercar o prédio, Entendi que,

mente, Nunca mais que ,ele v1- alguns diziam:
nha. I) companheiro . Que est:l-t Línchn l Lincha! z

ria noontecendo ? I (Crjntinúa Amanhã>
,

� Bernardo, aumenta o pe,3"'_

SO��al'e'ceu lia porta. depois t:G �Obrigarão .as
a

.

grisas COI11
IY�' de 200 ..

realizar 0- que vrctllntUftl fInda

tra a cessão de d: lU kmts, qu
dra I!OS de terrttórlo á Holanda I'

pediu a imediata suspensão d,'
desmontagp.tH das fálJrieas para
reparações. O comunicado ·do
governo diz que o Gabinete Ale·
mão Ocí.tentat. se submeteu

nevas propostas no sentido
uma llIodificação poliblca de des-

!II !!

(Conclusão da lá. pga)

Inda hora no quarto com

moça. Sentir,\-se illf'.apaz

(Conclusão da 1.3 paa.)
a embriaguez. jdou cl'iando a Comissão :ra1'�'
-_ Temos que ablil: eamínli,J. iàmcnt.ar de Inqu;;rito. ' para'
_ Eles querem nos lincllar. (apurar como se processaram a

. 'Icncampação das estradas de
- Passaremos, m'esrn·o qllf� f fen'o de Ilhéus. a conquista da

seja à força. ILeopoldino e Grea "Yesaern, em

O cadaver do tin (le GioV,1tl-IUace da noticia do -'1'he Finan
na estava lã, hirto. e IlUllUt D')-IICiaJ ,:rimes. sobre a reserva de

ça de sangue. It<luotas de 90 mil libras para

'lpagamento de gratificacões a
,___ Fue horror, Bernanlo I pessoas residentes no Brasil,
- Não atil'ei para maté'.!'. J1\ÇãO.Uma bala o apanhou PU!' de.5- I O padt'e Medeiro Netto pro-

graçru (jetou um crédito de trezentos'

)
mil cruzeiros pai'a as obras do

- Sn nos prendcm, HgOl'3"
Seminário Provincial em lI:;:a-

estamos fritos. I ceió. No seio da Comissão rle
,_ Fujamos. Depl'essn. HI1\.es liFinanças. o padre Medeiros con

que seja tarde, : seguiu a aprovação unanim.;>

Os nossos defensores UN'_llrpara a verba de deze'sseis mi ..

, 'l1hões de cruzeiros para o plO-guntaram. depOIS, como se pr:- 'J
'

t f
,..

PI'. ongamen o errOVIal'lO a mel-
dia imputar o crime de homL liras _ Jndios _ Porto Real _

cidiu, a cml indivíduo que ni'\.;) Colégio.
estava presente. não se cncon- I

.

trava no mesmo aposento.
morte se deu. O �.ü-

Niodeixeque substAndasveneno- r Ias Uni, que
- lIormálizando' M

fasseacumulemem�eu?'ll'anismo, funções dos rinl - impedem.
�onha'lIe a .alvo dos ma!e� oca· acún"J!o de substÂndal! venenosu
.Ionados pelo mau fU!1ciOl.amento no organismo, Não -.!eScuide de
dos rio•• Use o remédio que mi· sua sa;úde,deuandIH'eu,'Jcgánismo
lhll�e� de.pessoas usam: as Pílulas sofrer ai con;s;equênda� do· m!,ll,lUnto FeItaa à bale de poderosa! I funcionamento dos l'in", Use .em
plll�tlls diuréticas, ?,ellinfetant<!s I demrrra as .f'íluI .." Urai.
e dissolventes do ACIdo Urico, �s A' • _

'
.

E'íl,ulas Uni c�stit:uem o mais S ,P�IUI�$ U�$I SOO felt",•.
efica.z' tTatamen�o aas moJé.1tias [cDm 6 pode:�so� p,J.anta.
tnals e da beXIga, defendendo, I medicina,.,
• uim. .eu organhmo contra as I A grande eficácia das Pí1ul.ü Ur'i';
b \o7icações proveníent�. do mau. I já éo�proviida pót mi.lh�lÍ;e� 4- .

fu 'ClOnllmento dos rins. Não Sf! I pC:lsoas.,
deve, se, a. sua forlnulJl: aI

e,' neca de Que seu! rin,·t>recís3m qual fpram âeocladas detlnui má-
.

fUl Ilonar UOrl1lalmc�lte para que! ndnl feliz 'e cientificlí. II pl'eció�l!.'
.u&. 'liIúde seja perfeita. Qualquer I planta. de'graJlde valor terap!u:
irreiularidade nene funcionamen-I tíco e à sua moóerrul!.p,ima� têcniea
to, (eve se.r combatida .em

de-I
d'c fabriQção, G:açall!lO proees�

InOri cQm aa famou, Pílulu Uni, de coacentração « baIxa tempera

E' ,.'. cura, �s Pílulas Uni mantê� ia-...,te, _sttU mal�s {,"gllsCldos

!·tegniis os principio. átiV03 d,all,.10 mau fUD:Ulnumanto planiaa que as comp5em. Da(dOI fInS
• serem a! Pílula!l Urai 11m rem�.

E!!!!!'e Dl! muitCJ� ma�e!l proyenien. de incontestá"el valor no trata= ,_

tu do aCúmulo de toxinu no oro mento dai! molútias do rml e �
tanismo em consequência 'do mau bwgl!l. Use=a. e comt)rOVl!i um..
funch,nalnento do! ·rin., � mais bém OI benéfico. reswtadM d�.
freqtt\"tlte!l são: - eeunutlsino, ótimo p;ôduto' do Labor.tt6!'l...
I!Heitismo,

.

doeu de cabeça, LicordéCácauXavier.�.J!pl_w
tonteirll4. dore� nas cadeira:!, que compõem as PHu!.!Um Ii!!!
i..sAmnto, junta" inchadas, in- � U'ra UrlJi, Abacateiro, ºU�
'O�& e nervosismo. Livre-Ie, brl! Pedt'l!, Cip6 C.b.l,u1t!!t
pOIS. dhse& male�, u.,ando as Pilu- Cab.lo de Milho • Cill!•.

Uma colher de agua de flores de

,laranjeira com infusão t'e tília.
dará a paciente um sono calmo.
restaurador.

�inlll!HI!luiT!iífi

D06nç�g, de 'SenhofA�
Operaçã? e Parto!

COllllUltÔ110 e l'esidellclBl

Rua Dum Retiro. �l
Fone 1.258

(em 're�tl3 ao Hospital Ca=

túUeo santa Isabel)
CONSVLTAS

I, das,9.30 ás 12 fi ,

, ri das 17 á,s 18.30 horag t
I iH!llmmIIUUnmUl'ltUII!!I!lmU!f

i ii�iNZ-ioN
I j H N O B til �U C H
1- .uua :S.ao t'au.!.o. UI

PROJETOS DE EN-

1· GENIlAIUA E AR
QUITETURA - CI.
AlENTO ARMADO

Fiscaliza's'ão e Direção
de obras - Infor-

. Pílulas DRSI

-
"""

-

-

CON,CE;SSIONARI08; '" ii
,;Bl'ejJkopf..I"..Jol. ' ,i

]fABRlCAÇA.O Ge ,cartosserias compie��· par&·' 0&mlnb.0 t'

.
íncluai-ve �tura, j;

QFICINA, de. Bolda. Qxigenia e elé!riC4, Mee&nlC«;

�

�Hmnl!!l!mflmmlmlfmmm!JI

rUlmér�" Laffront I-
-

-
-

= =:
- CORR)!;!l'Oa ::

Rua Maranhão, n. � ª
-

.............. " *"''* ....
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NAÇ�O
-

DEPOE PARA A HISTORIA o CEL� DILERMANDO DE' ASSIS

Porque foi
Qe . real'm'ente; 'e' u" qu')íZOsse . rugIa'-lo, �a��Cl'�I�:U \:;�e ��t::;;:'ind:al�o b U

,

janela, paru verificar quem nos

,

Ogo' IIO,PIla Ule' tr�nQPostll , O '.]1arll}-RI �����:��'a�:O�;:�ade:�lr�:r�::'
U

.
,Dl b U O U mEra tambem nat\ll'�ll vir comu

nicai-s., a mim, o dono du co:·

s-a, antes de o receber.

morto Euclides da Cunha
Não preparamos

:,iais dos rCrllllentu� vezes>.

t;bJt:3 lla CUtlha ',Col'1":U Vil"U

u seu quarto,' s'�nti,} ne::Ea U�)':l.

stão ferido pelas costus: .

O dejegado nãu díz por que.u
nem como.

Temos aí. portanto, proclu
rnado pr-lo pruprto úeh';:f;H!O,
que não nus havíamos an1l3,G'J
para a emboscada que nos alr1·

buí au escritor. ERtaYanlQd l.k��

sarmados e nüo nlÚrl".JH03 ])0"

simples e pura obr« do ;] C;13;', .

Bastavam alguns eí.'lltílll',lro,; n,

mais ou '11 menos TI;] V'}llf" "1 <

do escritor. ('11 l�'r',,, f'_irJ·(. f;':
minndo 110 (�or!It;1,u. D·11",_,:·:�1:

nenhuma emboscada

do ficando sem 8, indispensa
fiscalização, penso nada

Inglr.terra
do Chile.

já-Jo no portão, O" m.nndá.'n
(entrar e feri-lo. 1"g(J ao ·tl'an5

pOI' a porta da sala. atrás, da
qual 111e ocultaria. Dizer que

ospcrn.vamos. é tambem avari- üe bom SelL':!O 'I gou "à' nossa casa e. portante.
çar muito.' de vez que llH-1 - - 1\-r�IS antes de prossegui. I sem propcsttne de traição ou

da o indica. ! na crit.icn às conclusões absur- emboscada. Está neste tr-echo
Urna. pe"gnnta "às pess.ons das (10 dclegutlo Ajcantara d:: do relatõríoc=-v... '<D aspirante

Oliveira. de que nos achávamos

prevenidos para matar Eucli

des d" C,.nh"� fIucru fazer U111tl

Ca,pitulo XXXI gora pergunto � que, aguar-

pergunta â.;� pessoas de

s�nEO.

bOJ1l

. '.

tcleira sobre a qual estava seu

grande revolver calibre «3lh,
confes�ando, portanto, que, até

esse momento, o ::1'. Euclides

agira livremente. sem nenhum

risco. já me lendo fed.do duas

RIO - Tanuuúto � o empe-
111W _elo I.h�!,�.-,' 1,1 rl(. tull" aeo
HWlliu' ao

.

tit"l IJl"opo;,jfo IJue se

sujeitou a pllbUClI," UlU pt'rio
tl0 como esse, nÜ;;.erav;'lD1enl�
tureíuo e c{)ntrafcito, stmpjes;
�l!C!ltl' para acudir ao f,tUe a .to;
lIo transe pretende 1!.:lllol1"trar '.'

tez:,6����� :::t::!::::' (;� �:��IN-'--'o-,t'I"""";""_"'Cllllla--s--r·-es,'---u_-m_-I-.,d-asEuclides una a nossa casa», Nã,o
_

�::11t°lto::.':::h::: : �:'o:;j T011 lará atra"e ssar o Caoa I da.,� o ava», ccnno se o estíves- I f ""
�e ,fazCJldo sucessivamente... Mancha Bll1 Ires horasQuanto a,o fato de não lóe a ..

('úar a sa,la aberta não'<llá o qu\>
::al."!urar. Quando ainda nos
f !'Mhnos da priIncira' refeição
(�O dia" nada. impunha qUe a. ti
'c ,!';€lmos 2�lerta. UIU cuidado

,e .

dando a chegada, do "r. EucE. Assim procedeu. Se fOf:st
des, jevantassemos tão tarde? meu compai-su na prepaí-açao
Tendo terminado o café, Di.! do homicídio do dr, Euclicl",,,-.

norah nada tinha quo dizer P'j-j
J:ada m.us simples uo que dar.

l'tt leyantal' e encaminhar-se r;., me sinal p�lra t0111al' um ri-vol
busca ele ciganos ii sala, (\.)1'_ 'ler e- pelas venezianas, alvr.-

Pergunto-lhes . é .ulm íusi.

vcl, diante das

cerebelo,

Paris. ·1 (United) piÍm'e.! um dia dp trabalho.

(l "Leão Marinllo da Califol'-. x x x.

'l(]1' J1lÍ111 {' meu lrmão fl�"I'� at

t (�,'do pelas <:O"t.;Ii:1, i, nharnos

'··,dlllcnLe preparado l'11l;l ar ..

Que enJ!Jo�":aWl esta" pura d

qual sõment« ucjJuis de atingi..
0.10 11 a virilha e no peito, em

vital , E erumos. nos,

da ,i'!'i,�O de vida. �m face da mor

doí: I
I._. i"íolincnle, ia' armar.me? M0!1

in1l11,... pO'.' EUa yez tambem

náo se áclJava, annado, tal!"LO

que para fugir 'às balas de. Ell-

robustos � atirarHJc.l ath"(dl·n...,,�pr

mente, que () e�;Hteit.a:v�lJ.nf)�'.

c:le, fraco e doente. nn co'Jai',lh..

avill.al\le e d!)"llec;:i',,::íJ'h. ,�o

uma tocaia!... (ConUnúa\
Amanhã:

Ct:nha? Sel':i crível qn»

muito na.tural nos 'faria' o�er
var eS7Se ha·bito a(,.autelador, pe_
('ulia:r ,f1:lt todos os }a,res de su

liurhio ll"lal policiad'l - quando
aus.::ntÍ>s da sala, dr.h:á,.-la fe-
citada.

.

Sendo aquela porta .. por. as

�im dizer. 11 da rua e. desse mo-

l:h·C_'n.f. robus\.Ul:J, em !)"E'll't CXll.

jY_J'::-i.llC]a de suas f·r(·l g��lSI nal··

u ...�: excdcnl['s atiratl)' r!, C fp_

miliarizaeloR (. Jll1 U J1l�1ll1:jO '.:t',
Grosserias e

!lia";' tentará no próximo sã· Cidaue du México, ,1 (Unitcd I

bado, a travessia do Canal da -- Uma dupla praticamentc
Mancha nadando ela Franç3 desconhecida de tenif3t3f( ll1e�;l

para a Inglaterra e seu 1Íla-- canos. I111uéia. fru1l';cs c Gt1S'

naber, o cscritor eh H?lly'i'iooc1 tayo PlIlfox. l'urpl'l'",)1(len:m
Burt Kennedy eslti certo d.· ontcm a nU111el'OR;J a�·sisbmr. i;,

x x x

;')'c':enidos
dl'l'U'o d� Cai'3 � He oeÍxal'<,elTI

1m'pr'ess·lona'nte'-'f-.·�;p]"eanc1(_'t· � ferir gl'a\�Cll1e!1'
.

! (' por i 'ln Jlf)ll1elll. fr:.1('o e nt'l'·

.

�);'(). ,,·cnno El1r'lhle� 'l�l (;1111]\:::' �

;-::� 1'�:tl1111'11tc. 1'11 f"�tiYesse

d ..... D àm Gibraltar,,,'�v"llílln (' (I (tll;;W�:" lu',b,1' a Dft11:. . =--
-

.:.
, t n,'i" ..1'1 U",l1spo<,lo o llm'l BNS) ,

Ill1elltal
(. o inido de uma séC,e

":0 do jfll'dim. PaI' ,lll�[! ft'es�" LONDHES, t - -� "

-
" •

.. I�11an"ntQ panl a nAJ,l":Li" porta. da jane1.. ,'U me"Jl1�, maior concentraça:) uc a,'lü::!S pe, ,_

peito dcseol:>erto. l�l"ter-lhr' vista em Gibràltar d�sde a úl-
.

.....,- - - - -� .. --- .....

btinac110a úgl:Ut.inell'lo·a,' Ulrlleaalld'Z�IullOla1'sl,tir"a'�:�o- \Uma c' ", dadeli;. C0111 nb�·oll11.n pr�..:�:�ã(j. tlll1
. � '-(:"

.bnlll ent.,·(, 1):1 nlhoH. se ') ente"
especial, a quil.l compareceram,
;Jutoridades miÍital'e-; til1 Fran-:�l.l
�:!:"� ::�::�'o;id.���l'-I oncaiioladaL\ R ....t\.F ol�ganizou e::;sa reyca ri
da em cOlnemoração á Batallr

da Grã·Bretanha, qUé1 modi�i

cou todo o �cur50 da guerra.
cidaue completa ei;Ui t.'-Cl�do

Atualm'ente. está sendo cons·

revoada
que Pierre baterá todos os re·

cords pois espera que a traves

sia
.

seja feita em três horas a,

prna::_ A façanha do Leão lHa·

1 in]1u será filmada e te]evisio·
l:ada.

que aconlpanhava a rodada do

sétimo torneio pan-lll11m·ic('..Lo
de tenis" uerrotando nas sem;.·
finais a dupla Eetty Hilton. da

de ouro Manlem O seu calendá',-io
há mais de 1600

mais d('mmciat' esse cuidado dto

qll� umü preocupa\;í'io natul'alis.
sitlla naquele lugar 'ermo, onele
os furtos eram frequentes e .Ii·

Jullaulleshurgo. :;

Os 1l1cros das minas

lt_Tníterll

�uI africanas em setembro re·

presentaram mais do dob'ro dos

anos
':�l!a t 1'0 Vl'7.CR, dll;l� nlo1't �lljllf'��

L,'. P 111')11 irmfio Dinm';l h I "v',"

'1clap po,·tas um" bala que, Ue,éa';am impunes. justamente po�· de ag'o:oto em consequencia do

qu<:! a policia (I. senhor Alell"- aumento do preço_ do our�_ pla

jtara Oliveira pritnava "pela au_ moedas em, relaçao ao (loIar. .

senda. Se ton1aVarrlOS café, co. Os lncros de setembro. publica,
mo ficou provad�, era d� p�'e- ,cus ôntem: mostraram que I)S

sumir·se ·que nos haviamos

le.jlUCl'OS totais nas minas asso_

vantado mon1entos nntes e nol'_ ciaqas ou independentes foram
. malissin1u.. portanto, ]11anle1'-6';

I
de 9.684.246 libras compn!"1·

ainda fechada a po'rta da S�s�. cllOS com 2.050.155 ,em agosto.
Não seI'ia de estranhar "'- H· mes durante o qual ,houve nl:1;:"

Adotará, elltretanto, a Etiopia o Calendario Mundial
NOva Yol'l,. iS.!. J.) .- Nã0 sociação do Calendário

dia). um alto funcionário

:MUl1-
'

grande interesse, com o conse:1

do 'umento de Sua Magestad�. en

.�[\:�. () lan\Hl'1:l à p(,l"da da. Cal· ...

,·�ira fl. !OUCut'H .1.' ,111 suicidh,

E' o pl'opl'io delegado .. - ..

'

con

-�----�

A pedra fendamclltal rol

!an('ada na snmana pasi:'ada. p0'

acondicionada em lla

obstante vir a Etiópia munt�l'_
do o seu. prÓprio calendário t1;i, govei'no etiópico acentuou

«Sua Majestade Imperial
multo está profundamente il1-

vio incluso o Calendário Et;6,

pico, que. sendq observado h.
mais de·�. 500 ano�. pode pclr

filTI1;t encontrat'-lTIf' (IOSanna(�,

quando Euclides da Cunha che
mais de 1. 500 anoE, está di':;

posta a acompanhar outras "
..',.

ções nu adoçãu do Calendã"ll' tel'ess"do pela refOl'm:1 do ca- .menos reclamar reepeitabi lidEI

tradizendo SUa vcrsão insustet'

laveI da I'lJlboscada -: que fl.·

truida uma séde para a P.AF

em Gibraltar. Grã-Bretanha, a fim de �er ell

viada para

lV1undial. conforme recente co. lendário. E', evidenV:-mente. um de igual a du Calendal'io Gre:

municação de fontes oficiais li- fato geralmente conhecido q:,_,p. goriano. De fato. podemos du
n b d

·

I '\
-' Freitas <;'Uê'� _"e uln O serva or sotla ! gadas aO Imperador Hailé

Be"'j
mesmo nesta época de I��N. vidar que entrc 08 c,llenclár:'J �c:,,��:�:�utlC�:.�l:. nAF acha.=-'"

1 Oo�e a Yi�a é. insu"orla.vel ',! i;'�::::k::;:::t·· ��;;�";:����:��ll�:�fj I �:10:�::��arb::·a;;�.:�;�:E: dU:�n�:�a::ll�t�'����� C��::�:3i�:
PI" .'

escritórios. oficinas lojas c um

l PROCURA SE f de uso···.

01'!!'UI�10 .l1a.� I �:-
.. tllllll'llllllllllllllllllllllilllllrlllllllllllllllllllllllllllilnnl'lllIlhiilllll�E=_:': cinema. t:Ollstnüuos de iíga d::lA inwnsidade do territ01';'} l'u:arão p,'ojetada dentro d'!81, _ f

('A de:;peito elo
�,. �_w .. ,__"<-,",,,-- .. " -"'*-� ..

nlSSO. qlle ocupa a sexta pan,� ('xIgenclus da cultura, que 'fl-c", t ("onal (tue têm do CaLndul'LJ :

e
; l"1li = .

alumínio .

•10 ,o,'lobo é barbaH\, insen"sl'.'d quenta escolas e uni.versi d,ad '!' ". i Etiópko. Sua Majestade impe· - O m uni ( a � a o
-

....

.

f· 1 h I -
n c"

St'.a emba'latrell1 estli senuons t1'an3 O!'ll1açot's 'operac aS que son a pe a ex�sc�,n�.,:.]....e I Amdlia., de escritório que esteja quite com o serviço mili· 4 rial e o Bov�rno Imperia.l EI;ó
_

- "

_pelo p1'ogl'esso. Qwmdo Pedro, um país livre e P10glesskt1..! t tal' e que tenha conhecimentos de :português, ma,temátic,,: e , pico estão ní'J11emellte co11'.""',,,
-

feita em quarenta gTanu'? cal--
(>. G:andec pl'OCUl'o11 trazer P,\.. Ness�\ populllção ond{'

..

se- feJ'_

f'" datilografia. ColOca�ão de responsabilidade e futuro. Of;.'1'· &
cidos de que o prOgTt'SSO ci,·;, _ ALF.KEDO SIEBER'f & ClA. UrDA .• comunicam que trans·

__, -

'aI E 't" d REpre xas de maeleirU'.!'a .) "eu país as vantagens da manl os partidus. as corrent!'s I tas, danlt,o referências, somente por escrito e ii próprio pu- t tíficu. do' nleEJ110 nl0do q11'
, � feriram seu Estab�lecimento conlet'Cl e < SCl'l OrlO e " -_

,

ele 01))·11·1'a"0. onda "e consubstan' I' nho, à redação dêste J'ornal, !"ob "AUXILIAR DE ESCP.l·
I' 1 :: i'enw:_:ões para ... - P.ua 15 DE NOVE:MBP.O. ··895 (ED. DA CA·

= .oYl}izaçào' oeidentaI. essas V;l;;- L - " C1 '{tura!" e Eocia.J, I'xig'c'a ac ,)..
d - II' II IIII "'1 1111"111111''l'O'P.IO" t -:: p. \ BORBA I On,le p'> I'"ln�"nl á disPf>�i'_'HO o� �",1'� ';1'

_
=::.'UIIUIIIIII I' fll ,I �lá2'ens. de manuÍI':! alg'ullla ;'.. ciara,m os ideais pnliticos, ii

I t
.
_ - �

,

c,a-o de lll11 c',llendário i'iml)�l" ._

d at ç es =_,, =,.. AJ'udar a, Campanh·i tlf',
.

� L •
"

_: Amig'o," e espel'am continuar merecen o as mesmas cn o .
" ...tingiram. como ben�fício a es· RUi'sia J'eyolueiom"J ia sel'ia :.

� • ! prático e univerf;al .0 l)l'llpm' I d� sempre. _
:: :: Educação de AdultoS é

sas populações, porque das em li1elllOl' das espez':ln;;as. O CG'I
' -- --- -�� -�- --- -- . --- --- --- li ',to pela Associitção tio Caleml·í· Blumena.u, 4 de Outubro de 1.949. :: :: COO\le:rar pa,ra O �lrO�..

d
:: :; !!'l'�"'SO fio Rm!o:iJlongos séculos ele vida. estive· 11111nisl11o. muito embora n:1J Exll-010 O prazo e

rio Mundial já foi submet;(:0

11lI11iI11II1ll1ftlllllllllllllllllllHlllllllllllllilHllIIlIIlIUUf;l1tlltlllllUUlIIIII ':; :'.IItIIí.·'!lIIl1l11l11l1lllUUII1!!1tI1II1I

�:�:����::;:,�:i��,�: ��:;�I�:��[[�}:�::�;i�i���f vjgencia de licença prévia· i:::=:�:�;��:�:::��::����i"iExtorquiram 12 m i I h Õ e s .

��:::s ::l;:�:.:�\S,o�� �=r�:;:'���f:Ji,: p(�:..�.�:����g��!: �Óe�;t:�:�;11 ;;'�:' e:t::�:I'i���:(��l O-çl��;� ::�:o �:) :��:t�:�t�r:s�xP::·1 !r:::oc�:�::açã:o emc�7:��z�,I:1 e II�qu·ldara·'m o cap!lllllal'-I-stao �':::;"Vi,mo P"_ "" tu �::��d:::"�!:"�,�".::: q:;; ;:�ti;: ,r:::;a :"é:-:!':�::' :�: ��;,b":'::'::
_

��:�q':::'�' :�c�:; I �":::, q��uv�.U'po, Mb':!:'�;�; I
-

-
- - -

-

-

- -

- - -

-

-..
'do e Pl'la propria indole ,antu- nunca hOUve no pais. .

I por-t;Jção e exporta<:;.ão. Está·) de importaçao c ('xportaçao', instruções â Delegaçao EtIOP:-IAt' 'd d -�- dos bandidos. de GiuUonol'j�al'ia E' violenta, não foi se.. :Mas o desastre foi comPlet,).lli\Tes. pois.' as transações co· dt'pois que o chefe do g'overpo I ca às Nações Cnidas no sen�l. - IVI a _ as

I
-

li' ,

I I I ) D01� 'p",l'" ser libertado ,teriam. su.,
t'abilleiros qUe Oi; forall1 buscar(:uel' perseguido como 1ml novo

.. '·.1el·dais entre o paIS e o exi:.l'_ se pronunciar EO )re a _e1 qll' do de que esta Tnanifeste tO( ') Palermo. (L.:>. u

,

,

- 'O bolsclle"smo fOl apenas UE1" . -

I . .

I C' pOI'que CX1"'Hl eln Tum"-rE.l?;ime. E nao houve mesmo
.

fior. LIvres de qualquer c{)n_ ora aguarda Slla apr·:)Vaçao. ':- I I) interesse pela adcc:ão do

CJ-! bandidos
furam preso� na. zo· pnnuto ucma, . ,,' �.-

'. troca de senJlOi'es. unia troca I' . , . .

I pa.ra si apenas lU milhões. Dois dentre eles são lllclll1J"O:'intE'l'ess2 do bolchcVIsmO em· .

.

'

..
trole oflclal .. Isso se Yel'lf1C:l 10 nào qucr dizer pOl'eJ11 Qll'" lendário Mundial,. 113 de Montele.pre. onde (> co)';).

,'.
_ terl'lyel porque os novos pro. . _..' r Informa-se, de outra;

partE.,
perigosos do bando de Giul:a-l' nSfOl'l11al: essa' populaçao

j'
E:ll1 Virtude ele !lao tel o PI t'. as dificuldadcs impo!"tas pda�. neI Luca eontinúu_ r, rca IZa", ..,.

prietá.rios inexperientes e g' -
,

111II11It1ll1 d' b 'd'd Eram objeto d<' vários ma'l�'issiva ,em populaçã.o ativa, ca- .

" • .' ....
"{:dente da nepúb!ica, antes de autoridades alfalldeg8rias nln :.="UHlIIlIIlIlIIl!l!III!!!!I ......... -.... suas operaçõl's contra (;juliano tJ·: Pl0a, que 01S an I os p"c- no. � �, ....

l1aneiosos. ::có soub�ranl redo-
. Nortp sanciona- ,;�

.

. . . datas de prisão por gra,'es de.paz de criar problemas insoh'_
b

'

. _ , fma viagem ao '. '. sejam possiveis de l·emoção. S� "('nln"""at'.;'io '''' ..fiel' Os ba.ndidos confcs!'Oarnm sos nas proxllTlldades desta Cl-
. . bo- e

rar o peso da escra",dao. I elo a let' do CODbO't·"sso fjll�,' _ 'de ltnl cl'ill1e !·e.. litos de assasSInlOR, rou ""eis, L um llegociante entcl,del' ele fa- -, l�r va.liosa. (' efetiva, f rem autllres dauc foram identifíçauos COl;11;
:Fas há. na P.ussia, Nunl.a entrevi�ta li um jorn"l

prorroga o referido prazo (\'cl Zl'l' desembarcar eT'l nosso pOJ'_ = 'de qUl', I) Daís nI"Cf'''h; d 1 pertencentes ao bando de Giu mão armada, etc.
frances. ti antigo presidení" -

I h t eentemente . descobeI'to. o qua ------------'iv:gencia. Não obstante. a C3."· to uma carga de qUalquel' me1'· ::: ta para ('V::l,1' a um ('1'
t 1 Cu�ina i' liano e como tendo. participadose os lU":- 1- 1)10. (> t1n� (le !'i"11'" Hloh

}
foi vitima um, a .�.

callol'ia que venha consigo ou ,= . .. .

t t 1110".'111",tl' d 'al11 ao seque':>· do atentado contra t!lU canli-da RussiD, . .' , , 1 _,:: UUP(!l':nU es �, quando proce er '

.

J que lhe seJa conslgna(,a ba�t.l = '. tos p a e:l1erra a.o anal I tl'O de !'ico proprietálio. Tell_ nllão de -ca�abineiro;;, atentadofugiriam todos com certeza. I
I J{e§I�I'Ye tiNl uuga,l'

1-
.

\ ( ,

--. ' .

\ j nu requerer o m�ndado. de s�gt:· ª--, fabetisino. :j (lo e8te forn�cido 12 milhõe:, esse que causou sete vítim:w.E é o qUe repete cada egreS!-D

I
J . EXPRESSO ITAJARA I'anca e <,stara tudo resolvIdo. -";:- --

Dois in'do pais dos Soyíets. Ainda r>_ 'j é vi;1.je ('.Ofll "eg111'an'�" ue AFsim sel'á até qUe seja sanc;o- . 'II:: I1ÚIll!lllLlIImÚIlIll1ll1ll1ll1l1ll1llIl!lUIIIIIII\IIlIllIIIIIHlllllllllUIIIIII"1 __ll"�I_doUllOl:, s�Ypl��::: �: pertenceIgora. encontram-se nil zona [l- I Blurnena.'l a .ToÍnvile

,
-

dI' d ,

'I
U

.

�ericana trinta mil deSerctoal:e1· ,Rua 15 �egN!:� ;6� _a�'eL 1455 I l���:\;aa p��,:::.�)gaçao a,.
Cl e

tt: ':Escr·l�to·'rl�.O �ontabl!l. BluU16UaU 'I
ao bando de Giuliallo, fOl'a�.T

do Exército Vermelho. .

c

..

_

,

preeos nas Pl'oxÍJlüdades lA.

mês, desertam pira a A.lel11a. ;:;1IU111ÚmIIllUlIIUllllllUUlIIllIIIIIIHllIilIlIH1IIlImnIlIllIHIIIIlIIHlIIII'.::É front�irà italiana. qua.ndo -piC'
- . - ,

• .1 Sála :>

t tendianl penetrar em territól·j,·

:�� ���:e:::l s:;::�c��e, �ine�'� �
..

Ca'saco's de Pe"le' :�:::; it'
.Rua 15 tIl' N()\'em'-'��,ll�::tl:: :�:�)

hl!ulU' � ,

• �:�;é::�iCia�Oi
aberto inqu81'ik

elO ,,(j_Q os que cunseguem tl'aml_
.. nLUj\lJ;�NA \_T - !J- BTA. (;ATA_lUNA

Palenno (Ullitedl s�!;por as fron1:<éiras,' jJo!'(lue, de
-

. 1 t I
-

_ t ..

Eseritas Ayuls[ts, CoutnJ.t.o!'l ,e Dístratos, comerem" S,

ban.didOs sicilianos. .Que tinha�racordo com os inf0i'111eS, só n�, 6 . Das 14 às 18 horas.
Russià branca. de Staling-rado:: REIl'ORl\iAS :-- CONSEI1TOS

- WfpE�I\S.. , ,Altera(,�ijcs di' ContI-atw,: RegIstrus na J,�l1�� COlnerC!�� ,. f�gld� ,para a Tum�ln � que :fo- CONSULTORIO: _ Rua 15
11 Bcr!im._ milhares de soldado, _ :::: , Re<!'istrus lia Bolsll. III:'< va',ores, Defesa.s l' IscaIS, Infurm,l. t ram extraditados c,1egaram ."'1

de Novembro, 7<12 - (Ao
do exercito de ocupação, forarr : PrOf,I!4r"O Parisiense - t !:Õ� ue l"il'1nas, AdminisLr:u;.iiu, Cobra.nça c luternlc-

t Palermo 31' bOl'do do ',Cittá d'

'lado da <,;:Suafarma::». �1Iõii iii;1I. i dia,çíí.o. Gagliarh escol tados pejos ca. �liquidados por tentativa de de· 'I __---.
"
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C
'

D·
I

:.. Pau!6 Mal�a ferraI
.

glÊ ""' '"u, am�_:"go",,, I - irurgiãQ�· entista @10r..
=:;;1_=-:--' G -.:r l� _:=ªI'A\DVOGADO __o �10MENTOS A RADA1'E f:J-

aos sábado,; !l domingos, com magnífica ol'quesll'a execu-
CAUSAS 'CIVEIS, DOMEP.CIAIS E CP.IMINAIS =1tand� um ótimo programa de ::: iEscritório: Rua 1.5 cie Novembro, 389 - 1.0 Andar = J

Resideneia: .ttua 15 de Novembro, 1393 - Apart. 1 -: ::
-- MU'SICAS FINAR

FONE: H_,{7 :- Caixa Pt'stal, 2U - nLUMENÁu" ê -

além dos númel'os musicais diário", :: �I'
:;: � ;:;:;. . � II
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alojará um

a Argentina. ,ol�!b
grupo de perit:>s

'0 snb.secl'ct6xio britanico Pal'a em pesqubas
mas familüs.

o

Kerenski disse que

sos pudessem fúg'ir miniea de olhos
OUVIDOS, NARIS

Gí-'MtGiL"lTA
.DO

DIL WILSON SAN'l'HlAGO
Assistente da. 'Faculdade: de

Medicina da Unh'ersidade
do Brasil

CONSULTAS:

,

,
..

_
com

,

LÂMPADAS
PH I LI PS,

HOHAPJO:

Das 10 às 12 hOI'a!!,

U-tuml3na,lI

=

serção.

.

.

..

.'

Banco Sul do Bi'asil·SIA
«o o N 'r·_.\ s DE P E o UI, lO}>

enlos á disposição dos. nO":;(I$ di-entes, pequeno$
cofres para, ,economia domiciliat· _.:__

BANCO SUl•. DO BRASIL S.A,

-

-

Com 27 anos de prática

_ Limite até Cr$ 10.000,00 - Ta,xa, 5 7;, -'
RETIRADAS LIVRES

'Junos CAPITALISADOS SEMESTRALMENTE
,
'.

--,--- fund:ldo ('ln ]920
NÃO ATE!\"1>E A'S SEXTAS E Siffi.,:\DOS

Ahuneüa Rio Bl'ane<\
ltua, São Paulo N. 1
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loi;���2�eii�8õ�.:%.$?"�.m�-Rª����� f ,_:�:;��2.��.��ic:�sC-:l:"CM��C' Ilum'n, lIeão . tos ..aaroporlos

�I� -, a Social; ��;,�����::t:��:É�:1�
Il(err,"ssando no_

��
aqui a. apruvação de muitos ue-
ritC'z da a," taçao !'lUH!!.J.:C!C!l!':;!.

U���",",' ��;�!:-;���.,i;i�i.f�1l..�b��./�81 O ststsma d� 1'11: d� E!l�_"-:'5

C J...
I O!J!l ..!"as'· para d.tel'r!sagens �nl 11:::.,,, da linha d:! (!.prO.l(;illl�_Ç§.O., zontatmeute sôhre os aviues iunJl. conversdndo para a pista .

. , .. �on ucieno I
aerupurtus sern a ldCUlIUd.O OH 11'<1'" a pista. Os suportes, conl]I1IlUndO êstes se aproximam para I Quando o pilôto fazendo uma

-� �., "'".,.!! !11aU tempo Irrsetu-sc j'l'!ll"i

II as suas luzes projuta.daa lror-í- a illl'lTisõagem, têrn urna extre- 'i}pt"oximação acertada, as 60 �i-

'-,lCILl'{ITRME DE, ALMEIDA _ COPF!ght dos -LJiarlos I
pa.lment.e num novo e €i'pedal nhas de lu? isolawas aparecem

t ipo !]� Iàmpudu "aealerí lr:!J...,Hq corno d 'H.::- contrnuas filéiS Iumí- I

�_SS!JC! ;,r�'JS'�. -

r L G. Iil. I
nõsas conduzindo para :1. pícra.,

------- "'! Os �"gel!heires da G ID que. �
Quanõo fr1:1n.l o avião está

l P!·DJ�tal·anl �5 referidas Iãrnpá- t
muito alto fJll bab..# ou nuti-..;

; das, declaram quP, ernhova se I
afastado d'.! um dos lados, ele vê

, jlJr1 dato do mesmo tamanho e
r ada uma da" curtas linhas l!e

fónmt que as lâmpadas C!lU!U!lS
luz separadamente. Pode

I
"sealed beam" dos autemúveís,

mente oorr-igrr

têm um foder luminoso mais du-
de acôr.ro c orn

I as vezes maior do que o destas,
Com uma potência dc 250 watts,

i têm um poder luminoso mats til! !
r ca de 40 1-P n.us hor'l-unta,hn(nte III e B graus verticalmente, Como

I aS,lãmpa0.Js. �os :aTois dos auto- !mOY�lS, ora >;<'<0 todas de ví dí-o e

I tim as caructevlstícas de alta

I'I ef ictê nc in da.s lânpudus ""ca1<'U

bco.m", I

I As rüudldu. Iàripudas devam I
I "OI' empt egada« a certa dlstãn-I
I
da da pistu do aeroporto, >,e

�undo o pOl'ta-\'oz da aUlllinid- I
tl ação d" AClonáutlr'a Ch i!. qUt� I
declalou constn r de pI mal< já,

I elabonl<los. a insta la<�ão nnedlfLta !
1
UO ",i'ótemn em doze [leI opor! o>;·

i ch:n e e PO"U'l"lOImente em ou- It I os Ao pIoceder-sf> d �ubstitul

ção do:> atuais >iistemas de fa- I
rol de aproxinnção pelo no\""

puch'ão, "erão mudadas em prl"
melro lugar as instalações COn-

pc- .... )_,0JJ UfL tr 1':1 hal';; IJ '.lO,I1I/1H., {(fi {·'ltPI ous {III. (1),1 JlolI

C') ,ls' ,c,;�t[·e"'l(q·l·t I111JI!U 'tCl1fr::tftt'(1 de t raüuçõo cl')� 1H'h ..nâu

zner.J CO'lCFt(('{) 'II/R 8P. ('(lfl{PIJl 7"1 Crtp�lulu ,#,�t�rlll I}ry

"I'cluxuu « \"1)/(1111" (O Jl[fÍ" lnruruivct), HI'I <los 1/1,,'1"0 11-

·'.Ela cscond.

flo({(lll ';.(/f, u su I1UUI;O 1)( IH <im-p!«:«>, i'ilf) é. ela a.« '>}J" _U (J ! 1-

,I() e S ;<.;,-U ...·U1J/Hf(J,: .l�.\·lJlI ((jUC.'.,y r_,'oieOllf(;tll !U1Urlr du

{! l.nludc rio hunH IH l°u'lyUl IHostla-.�){.. CO/H o»: c ,�t'U·UJJ. If ..H.'J

pOUC'} t( PO!U") ." 1!1J!' '1U.

_1 t:tl uutc ,lo S(Ll�lO { ,o;;CHt �(tl)Ol, rilU'-: 111./,.', .. t f. ftt/u; (IH

e simptc« p. HU e n.tccnto ado? ucul·a. S6))1, p+et:enBllo) entijOla

in II! cuL{[w!a, 'I,
Aquele que conh.ccc o que está longe pelo que está 1;JÔ'

,,'Imo. ((Ilude ou e c I1ht('( 08 outros PO?' ,�I lI1�snlO e 05 sr /1-

tIllV'lItO.s Slltl8 pc1I!,' 8!(({8 II1amtestoçõe8 C ,'f?1 U", S - (,. ('

lJuúr ti.: utlLJ O CU �iI LlIilo tia 1'11 fadE-'.

O Ln iO do .... l-erso:,-; tiL: '·Ernuo�'{[. mel-;; Jlite !IÜf(f C8COJl

del-':iC. o [JetJ'e [leu :sE:. TfI]71 e rUilt.·e!". A ...·.'HIIl I- i/ue () SálJlO

çt-Io, qU[ludo não lle ....cób1·C I ir UI (JlgulIt. E E'�'ue� I íClO\'" 'ue

O Sábto nií pode de8colJru e/H ,\"l, Ilda �(;vlif) o"t tlH,' Ilt(J_ uu'

u,; 11()J}H.1l;o;t ta, (1)) CHI ":il �CJ11 prn Ct.J)(I'!

o Laia (/08 VI/8Ú.S d!:' "Ouselea-te, me0m.o fl)l

P10JHIO ('(l.Wi. nuda fa(u,'i: dL (l1·t6 pós,:,a.\ (UJ ..o·' •. t.�.):111t P (/ll..
""

() BalJ[o tléL:c 8emp1'e C'8tCll uld·ttt, 111681110 qllUwt 11110 ��tu

'=-=---_

AI"TV1;-;RSt.. r: U I �

SENHORAS,
J'�h�jra 01'h '��lL!T1

,

Pensamentos
"(.:j:uanI"10 (I atn rl? l-efl(�'��'3('

ncnpa a InCIlte, 'l'l:Llldo lI"� \ e

lno'. :-llll d Juz f!U PPl1;::-.2!"!\P.lltf".
- lIf�len""l. espà�3. d') ;:::,

F"u:::-.to il:I:_-l:'! '. le-;lft�tth.." ('_I\ n,10 dQ

'1(�Jl�J, rodeada fi'" br!-Ieza"

Entt 1 ·fln.

Curiosidades
J'J.\Pl�·I, PJ�A· ...n í-O

FOi ar!"r" 'ntndo

"A rTeUf;a fi o aruur

'unnr Cl'�ntp. nos :.111\"';:] d I

,mon�ithde d" cUld 'clfl�"

En1cl

Ps..

Os des mandamentos da beleza
, I

I São da a.ntOl'13 de Ma.x Factor,
, o celebra tecnieo de beleza de
I Hollywood que tantos rntlagres

I sabe fazer ne�s� setor. Autor-ida

de no assunto, ao escrevê-los

pretendeu traçai' urna especte de.

I
roteiro que faclhtasRe à cada r-o

presentante do sexo fenl;mno os

I
meIOs li � conseguu' s')r be)] ::;i'nl

resvalar pelas sendas t�rrone<1..s

que- conduzem ao e4...agclo e à.

aparencia enca.n ta.dor a de

VIzinha, nem queiram copiar ti

bBl6Za glamorosa das al'tL,tas de

ctnern a.

3.0 ,- Anatí.sem o co lo, ido r.a

t.ui-a.í da pele, escolham r-oupns e

maqurtagem de ncôl.'do com elc,

-1,0 - -Lem\:.n·em-::;e q"e urn I>2n

teado ni'Lo é apena.,; um punhaLlJ
de cabelos sobre a cabeça. Os

unltação.
Aqui estão eles:

"abelos podem e devem fOl'm tr

a moldura aproprIada à fOl'nLL

de seu l'O::;tO.

5.0 - Maquilagem não é ape

Ilas uma que:stão de quantlclade
e espessura. Não usem cosmeti·

cos em abundancJa

6.0 - Cautela com as maquila

gens exotieas e as roupa,; esage

rRdalS. O nUlnero de mulhelt�"

que podem abusar desses efeItos

arrazadol es é limIta dlssrmo.

I an

reira.

19,15 - Noticiário.

1 o· A I1nlpeza
toda fOrnlO>iUl'a. ,

2 o - - Procurem acentuar a sua

prOpl'lfl, belez'1_ Não imitem a

1
"'"..,.,"'----��.O-� '.,..Z'���

} lt PROGRAMA PARA O E
I) BRASIL DA B.B C, �

II Quarta-feira: 5 de Outubr'" Ê

119,00
- SumariO dos pro" ::

gramas. =

19,05 - LiVros � Autores, ::
! de Joaquim Per-::

-
-
..
-

-

-

sidera I:t..S nl,aid obRoletas

lI'll

o J;lstema de "lInhas olJlíqu I,S"
foi criado para permitir OQ pi
lõto mudar de vôo por Instru"
mentos para vôo por contato

II 'fuando. efctuando a descida, já
�') acha fi uma dbtânci l rie uns I

l' três mll pés da pista c a umfi I
nltllla inferIOr a SOO Ull ·100 p,js, I
ctt' aeuu!o cOIli a A lI.llinistrDJ�ã·J I
dI' Apronâ'ltír"l eh II I
!Jez: (1:1:3 nO\'éL-� lHnparl;s "sOoa I

1 .. ,1 lwall1" ",io cnlopadas n parI p I
num suportp d,! 'tÇO dp 11 p';s d'!

� O Ecompnmcnto. TrInt3 de�ses su-

porte" siír, illstalados em fila
cem 11J0 pÚJ de I11tcrvalo de cada o maxinlO Cul

, 19,30 -- A Semana :Muslcal

I
� na Grã-Bretanha.

! 20,00 - Boletim IndustlTll
• da Sema,na, �

i 20,15 Orquestra Midland :
da. RRC, IR. parte,
Inglês pelo Rádio w

(Hornbyl.
Orquestra Midlanti'

da B.B,C. 2a, plu'te. -

21,00 Noticiário,
-

gOVernO dôs EE-DU.
21,15 -

::�fZ.!��h����� :_-
-... ""

I
21.30 - Jame� Gibb, piano.

J
-

f
22,00 - Sumário das Notí- -

��SI9gl�!�� �e:!�!!S;e��eoa!l�_ SUf�!�!S !'fulns-t-!,Oe�,Vpoi,"!�lr-l,el.�I,_!,IO reivindlcador I )
22,"0 rFc�l�mSa,.eda.RãtdriaOn-PsmlnI'Os� =:=b.. c_ _ � I�raçrjes . ..Tuna NQrnl�tU Sluith,

fi-!
__ v

!!lente eu! pról de sél!3 oL·j'2iivos 1.P'etu.U!eJlh:! dem Olll,L·Cl'd,_.,', rl� 1 sa-o, =
..

�. � ;:111' 1 (e , �s! n'llle do PartIdo Fe-

!'lIhH··os. Aped!'6,19.!'am D SEd� du BT8.nde 111!!!1""O de l1111.lllere<". AlI': . ·.;;-#"."r."rJ"'J"'.....r..#"J'"�...o-�."r......Ã
� ��I 11"11111110- rln. )\ JtlfSriC';J p vh·e-pr!:'si ...

�;()VerllD 01 g IllÍZ:lr3f11 '_;o!!l ..ci:)s I hop.\ g07.aJH rIo;:;, dlreiLo-:; vor el':\s dpntB do ('on�eJh,) Nacional de
-----'-------------

......-----,----'-�--�----_:----�...;..--

111U11strOf!. usara.tn e d.busa�'a..rrl d-e dt;f' JUhÜOci f",UI nl'tloJ. '�OI'!"l:::õ'elll 't II
I

� �= " II Jf'rp�: Vorb HLcVIlIlS. presi"
;':-,llJl" faf·utdad�& or8tória�, pULI;- ·e desteIl!Or. &e "rJlt"llll.'.ls ,)S

I
. - IIellh' ,la Cnnli;;silo InteL-t\lwni,

r'�lr:lnl 111:J..llíff'&l-US arriflnte,:;, la.tlw olha..; para n lms53 IJ t' vel·ific:u -

CH..nn (lf� j'v{ulhere:-:; I� ('hefe da Pro
f!,8rallt :lO 1I1uudo rollletin� .( on

I
mos até ontlp os Itre('lJnecitfJF-- .1(1,_, 1 f

.

,> , p"-;;fllH fi "nUnt!;!" n·l;; Ttepút. i
'" Ij;C'�:!t�f". Iund:u'tvn jorntu.:; P')!'"l fins do seculo paBsado e do C()�

101 n'H nuIÍ[, inteni'::L e ltVl'P a pro, nlCçu deste dirleultnralll, turna-
r'''_, rUlILric'w,,< MI"�. Stephcn

! l'am oarrcinH3. l!rguel''l,1l1 <IÍllup,;
[,�Il, prcsid"ntp. dn P trUdo F�mi

pod�rQ:;os com o fim unrco de
ninO da Alll{'rtCD du Nórte antes

1 conter, de imolllltvu" pcln desnto-
I']. segund'l grande !,ruerra; !vI1S. "----"'.,...__....,... ..,.......

rlJização a nói". John Rogel'!", uma das. pioneüas
úo ,;ufrágio feminino em Nova

São elas: Elizabcth Cady Stan-
ton que, em 1818, em Sen<Jca

Iorque

I' I � ,I �� � �� Falls, presidiu o Prlmell'o CO[l- Conclui-se dis�o tudo que as

,W ;�,. til �sso F�nlini"ta Amel'icllTlo; SIl- mulhet c::; �ouber3m pOI' nn pl'á-
.... lO � ...... _ ..._ .... _ __ san B Anthony que lulou �eten- lIça, o lema: Ql.erer é podei' ..•

ta e r:inco (lHOS pela emancipa- Hoje hasteianl Vltol'ió::as '.I pen

I�Qf' -i!1 :1 :e:• ção da Mulher; Lucl'etia Molt dâo rtun-bmnco purpul'eo das

.:...;.lL.l 2 � �_ (IUe �'m 19:!0 cuntribuiu com a Femimstas, o mesmo que caIR

'·Enten,!]. 90.'1" para a Constibu em pesada" doblas sobr� a sacu

. __.-.'=,...... !
ção dos E1!tado/5 Unidos, Alice d 1 da séde do Pal·tIdo, no dIa em

-- - Paul fundadora do Partltlo

Fe-I que
Alice Pacll comunicou iJs

QUE t h·
mini�o da Am�l'ic[] do Nórte e sua;,; patl'ícluS o decreto go_yerna,

-_

. enl ceI.' as <..�ornpan tt...l.'3

I
� .'

::ceuritárias da SuéCIa. as mo-
diretora do Conllt� Inl_cl11 ,e."n ti !

mcnt'll concedendo-lhes o dir�nt()

1 f I
ele l\tulheres dn c':tinta L r":l cI"" do ,.óto

ças pOí enl azer spguro contI a

o 11�CO de ficar �olteü�as.

-QUE os trés prllllPirOCi pl'csi- Astro,s estrelasdente:; dos Estados UnJ(los. II e
George Vl:ashington, J o h n

Ad':llllS e Thomflf' Jeffersoll_

T II f E T 20.30

',I

;)OÍs \,"('.;�t[(lo!-: de taú-tá. di" C ·-.,tUIJ), T�fnhn'1 pnit", 1(10 :1 ·l�. '1'- �.() 'ln)

(,'0010 outro têm como ullico enf"itc> o (ldejrno do lllom�nto: bolôe:-
20,45

usam. Tal COll'lO acontece cOUl os

I'emedios, 05 produtos de beleza

precisam mer'ceer grande conÍl

ança. O:; preparados legitimoa

devem basear-se em principias
científicos, Resultadlll'\ práticos
e sRtisfaLórios só :;!io con&egui

dos com produtos de boa procc

dencia,

cosmeticos queconl os

-_

Deram muito que fazer
Relelnbrando

fe!!!.l1!ist3..

\;.�� -1� �.oltl §,.pofl"'1Jl'fJn.('}t
1i:XPRE880 ITP>_J I\R A

R1!a 15 d,;:. ]_1.fnv !!(lfl 'l�l 14f);)
I' ;'.:'!:��::[;.::�:(:r:"il:�� r;,':p�:','" �:��[:'l'��': r�

fI5éOCS,

, 2, p(!l'Jui::c. iln p::lr:1 rqtp1::p. lS f l

I lhos

�L O <lu pilo de \ atol' p rle Sr r "n-

lada.

15. ]ideJ' Lnça nos n:l0VllllPtltn3 l'll

bli{'os � moral

Em 19:10 as mulhn -s dut. E�-

18'1'[.',t[. {J(J fJ1.\

J/(JI rJ 1 U 1 S li
.

t.I JlJ.l J

43. F�il (l, ;, rI" OU! ubro HJi�'

I.l11H, \; enU<.; e ..JllpiU�l l'a

tLtarn n)�'gnltlCo a�trnl p'11n

tudo' Par;) P 111nen t:v:f'tn a r

tigo, r,,18! Í\'o� nO lar ;:. In

f�neia, a. TIlulhplPS. YU1).;pn.:::..

lta:-j,Hr io�., rnodll� JÓll!:', [)1 tC"!:3

dÍ\·er . ..;nt'-�, anl';.�(lt"'t; f' u

nto,'IS, JUpll elO nlo\'inll�nt:l

dinheuo. favorece ('�p"CIlJa_

(�õe,!-3 monctádD�. lei� 1'p.

g-ulalllentos espórtes, compe
tlçõe".

0.4 Nascido« HOJe - Do

tados ,iI' sentim€nto" pacI

fico". doquent,·s. �ão 1tpto�

que fazer ao g'O\ �rno an1!!t icnno

e ao parlanH�:..to ln!.rh�:c-. rOl'" Ptll

no:-nhuu1 outro lug ir I) nlln llUf-n

to "ufragista adqUlilc' " IP!P\,O

que o del;ltucou na In..:l"tell 't e

nos EstRl' OS Unido�

tndo� Unidos obtl\p=t 'Lnl (tcllll)lS"
de nluitns p::nadas sún:...th'�ion3j'"

depol':-; de tunl1.!lh_l'" 1(lC) i� e I� (On

tra a tellnosa rp::;;l ..... t�nt.'ll ln.l�L.:U

hna. o �8U pnI11fl:lt'o tllUf1fo o

direIto do voto. Da! por dllntn

f"l'am �Ullt ImInelo, pouco a pou-

CO todOF os. ob�tácu'o� (1'11::' sP an-

tepunhanl á, �lla:::: teivlnt.l!c3r;.1(;b
A"::'< .Hufra2"Ístns dC":Jf'1 nl! lto o

a altos cargos eh·ls e ecle

�tastICO:;, com PI o}J llHhda '2

de êXito" popularidade.

§:. 'I!II! 11111111111111111111111111\111111111111111111 UlllU1111II11I11l1I1111ll1I11I1Ht,ll§
,

::: .fi '!: ....�!'I!!II!f -L """ ! t::
� �

: SENHORIS E ª
;;;,.'"

:: S E N H O�R I T " S ;:

-

=
=

"Casablanca. ,�

ao

osacalmarComo
um poderáapenas

pJ .... ;:,dlarn à luti1ol'ia. pelas a(�õfb

'll1P (h',:j('n\'o]\-el anl no ..,r :!!5cnro

lal do mencionado movimento

muitas vezes a

rudes provas os fragels nervos

humanoa

A bonRnça. a calma de"eJada.
não vólta tão depl'esl'a como se

pensR ou como se quer... Ol'a.

os nervos doente', siLo nOCI\'OS à

salllf � í! a belez1,. Um I'osto cris

p'ldo OU deformado por movi- De todo o
rnentO;:"i n�rvo�os pt.lde a. CO!'i'ttl

meil'a vivacidade, a mHade do

encanto e da JU\'E'ntude, GLOBULINA PARA O SARAM·

DIWERENt.,;A
- MUlta
rIto com

com um
E" pOlS� urgente acautela!' os PO --, A globu-

nervos. e nurnerft!:ns .s�o a� UIH

Iheres que pedenl um calmante.

um renledio p.ua a
�.�ce",siy,l.

.1gltar;iio. A rodas aeun"elhamos,
ant.-�" d .. reCOl'1'el.' à terapeutica,

�e
entendIdO

qucstõe;:;

o u!'o de alguns meios mecani

co;; bastante PIicazes t Oi" quaLs

C1J1

ltn-

gUl:st\Ca.:.-.J, lue

teollco" !> ã (\

nu\.�:::; 1 (I� LUH

teria s ó 1 j II a
enunH'l'al't�mos os pl'lnC'lpals.

O "TRICOT", O "CROCHET" E

A GINASTICA

tlo� adultos que Ja e';.peri-�ue que s� lirecrpltam do "s-paço

:lIe a Terra. Meteol'OS são "halIl

dos os lenomenos 111mino�o" prt

duz}dos pelos meteontos "nl "

mentaraln a cnfe.l'rrlidade.
o>; ponlo� . í.H'CII.t (I) !lp'C-

missos. Entre os. trabalho:=i ftHnininos

T J.lvez um dÜl a hi�tólln de (\ "t,'kot" " o "'Tochpt" - - de-

SUR VIda. seja f!lnlD_da: o rap3z v'Jm figur 1]' no pl'imeu'o plano
pas,;agem quando a.tl'a','essam

pobre que com �lIa força de VOll- dos f·.tlnwllle,· nervosos. O me-
nossa ,ümo"féra.

tade eont<egue fanw, e l'IqUf'Zd, vimenlo maqmnn.l e repetido CARAMUJO DA1\'TNHO _ Os orgão:, amEricano.,;

Muitas pe,;,;oas ra,qram ser!,t acalma ti Hgltação, desde que "e- agrícola lallçal'am um grito de

quando se trata d,2 faze!' unI Ja feito corrI leve,m., seUl deSlle- '"

,\'@J_',novaameaça.,conSUbstanCIall",nateIr.1VCI,i:cumprimento a. JimmJ; êle aper- cesEarias bru;;qUldões dos braços _ v �,,-I) ti") un, cat'amu]o tAehatlTIa fulica\ PI

ta os lábios e, "e po�sivel, deixa- e iuuteis cnspações do rosto, To- -" veniente da Jndia, da Malasia e das ilha1

nos bru::;camcnte. Nele não ::à dos Os método'3 de ginásticR fe- \� __

traços de ol'gulho ou cle supc'r- minmll. d,,-m pôr o corpo

em�
i.:'l,� um gl'ande ca,ramuJo, com uma CHlap:tI'n ('3

homcm, enfim qua.lquer nparên- 10m estarlo A rela.'i:ação lllU:3CU-

� � -( carea, com o comprimento de 12 a 15 ('mos

ch fichdR quc se afa:;tc de sua ' "O Olal' favOI'"ce o organismo. faz posaUl uma boça radial. ('om ü .U O pequem

vida rcal. Nunca fez uso da pala- d

Vl'a "carrelrR" refel'lndo-s� ao .. �:'Í�� �;::a:e:::i:��Çeõe: �����:� ra�i��;� �::c��t�i���el�o��:s 3;0 ��: =�: v:
seu tra�alho e. se quer ga:nhar ção e, em particula,r sobre todo reproduzindo-se numa. multiplicação prolligiosa. nas épocas das eh

su': arIllz�df), {llg l�lhc que (} um o nôsso sistema nc�"oso. vaE. Hã. pouco, este caramu,)o apareceu na California. já téndo i

artIsta, E convencldo de s:u real Depois dos í!xel'eícios fíSICOS vadido Ma.dagascar e a ilha Maunciuol. A SecretarilL da Agrieultu
valor como aI·t!S!l.l llO c1Uem�, sente-se o organismo refeito. so- dos EE, UU, está estudando meios de defensa contra esm� no'\

Illas uwdeslí!Jsinw na vida prt- 1
brevin<fJo a calma" O rela...',<amen- lnlmigo,

vada. t.o nluscular dRS cóstas, braços e

IAgóra está. realiz'-l.uuo ° sonho espáduas realiza-se perfeltamen
de sua vida: produzi!' êle mesmo te com o "lricot". mas par3. tal
05 seus filmc:;, O irmiío Bill, um resultado convenl adotar a posi
eóperto en' ma,teria flnanceira, é ção correta dos braço"" as costas

pr'esidente d'1 sOl'icdade l! .Timmy brm retas, ombros scnI Inclina

'ice-presiden1fl e arlisl'!.. çâo defeituosa. pequeno!; senões

j!lfles�ja.veis, püi.... p"'.::.-vocam ,a

l�fJ!1trDção dos tnUScl110s e vreju ...

dip�L a !inl a que se- destina. Q

·t:::cerch'ío.

A HSoeiedarle (_raglley" jõ h.?!!l
trabalho gar3cflliuo par cinco

anos. e u plim�iro filme íoí "'1'111'

Fimc of yOltr [,Ire".

DE
NARIZ (iARGANTA

do Dr. IIrminio Tavares
!!l!.HlotH.e v�.ra a RUA 15 DE NOVE�mRO.

1135 1.0 andar

ração
DISPE.FSIAS, PRISÃO DE VENTRE, COLI'l'ES.

BIA.NA, FISSURAS COCEIRAS NO ANUS.

CORAÇliO, PULl\tõES. RI NS. BEXIGA. FIGADO

Dr. A. Taborda VJaleOI Djiirla. em LI_eUlloel
. .. ..• ..' DOMICILIO A DO)llCILIO ... _ •.

Preço da passagem: Cr$ 155,011

A G EN C:I A

:MflDICO

A li: R O S O J.J
A última palavra no treta mento das BRONQUITES,

NUSITES, RINITES

ESPECIALISTA --

Cliuica Geral de Hmllens, MtllllertlS � CrlaQ9BS

IT01JPAYA �E('A: g â!l 11



E'oi uma vítorta )U2t� e

trariam maior Et..p..!lhbr!u à dis- contestavel dos rapazes Vl'CE:- Ílha, na prímeíra fase,

nho, ValdiÍ' e Bulagninl. 1!'" F�

gunda etapa, ':MOSÍJ11Ull1l,' no ar

eu. pouco chamado li íntervu

·:[.(lupeOe5 de 4l!, sur-to de uma
graúde atuação e trabalho mag
nifico bastante e),)g'íado ps!(,

I'n i

11!'I'
público esportivo I ;OSt.:<!llBC,

cio da segunda fas,,", f('l nu,,; N'urna rápida an6.lise sobre a"

dl'V311 atuações individuais, vimos o

(j rozãrio seguinte: No Concõrdia r. André

no arco, esteve regular, F:J_

Pai para diante, quasí qi.e lhou várias ocasiões tendo cn

complctu parattzação se verif'i- tretanto praticado def'ezas d'�

CDU, OS trtcolores privadoa 'lo vulto, Foi substituído na se-

t.rabatho de Zéquinhu na me.u I gunda fase por Lico. que def'en.,

direita e diante da elasticidal:e ueu bem, muito auxiliado pela
desinteressaram- sorte, passando desta fase a (1-

giguntamelllo da 111UVUll€!lt,!::1

f:ã() 110 grama do.
O que s<! Vi�l porém. o fez C011\ scgurnnçu, nlot'lllerl

te nos minutos r;nais, on.!'

praticou defesas de \Tultll, Lur

na zaga, com�ou bastante fir

me, sendo depois prejudicadL
com o trabalho de SeU antago
nístu, Tijucano, na extrema ca

nhota, fez um primeira temp:
rnáu, pl1ra melhorar considera

vcJmente no segundo, COr:sti
[uíndo-sj, num grande valõr ,

Julio, o impetuoso cornan

dante tricolor, mesmo �rtilh'�i",
1:1a tarde. com 4 tentos; não de

monstrou tudo qUe sabe. F'er

iugadas de classe e esfol'çü
mas esteve desinteresskdo' n

conquista de mais t.entus.

"'xibiçõelJ. via no' enconl.t'o CGD!

u ',Leão tia Serra"' 11m

promísso difil'it, pois, d'!sde

ano passado o conjunto de 1l'I

neu ,Vern�r
(lo ainda o amargo!' da derrn.,

ta,
.

No entanto. o tricolor hrus

quenee couseguiu um grande
:feito. dado a categoria do ado

versãrío, sobrepujando-o
expressiva contagem de fi

\05 contra 3.
O prélto teve seu inicio

lI; horas, Sendo iniciado sob

ordens de Curt '.'Vilde,
1Jeflnédio dos tricoJores

Desde Oi! minutos

completo da, co'1- tuar de zagueiro. onde saiu-se
bem melhor, Valmor e Brito,

na zaga, formaram uma defesa
aceitavel, com Brito em plano
superior' cumprindo, aliás um

grandioso trabalho, A Inti-rme
diária. forrnadn por Bimba. Sr:

(' Alfredinhu, tove pm Sé a m·,

lho:' tig11l'? Pouca marca�ão

gubres selh sensação. aprovet

teu-se bem do desmteresse an

empreendl!u nota11a

reação. sem dúvidas, onde apa,

,receu a melhor atuação dos a, por lSS(J

l'onf>titu:do um ponto falho na

equipl" No quinteto avança<1n,
poucos elementos ;;1' sobress3L

Nin{). deslocado na pn.

meir:! fase para insid"ll' dircit.o.

fez. para depois eOl1s�!

I.IIÍl'-,.;e na, maio!' (igUl'll de �1'11

011ze, <'ollHU]'lanuo " n>.tot'

vançado. !<'oí ali Lor dE' dois bo
nitos tentos, produtos de ,.;e\l·

",11Jl'rll;l1. ,k's I'iu"o, foi 1) 1l1;Jl"

improdutivo. Basl.a,nte doent('

pouco apareceu, mOlmente nó,

segl�nda fase, quando C:5tBV"

dominadu por intenso mau e::_

inicia,a vi-azl!is.

';;et1S atuai"·.

JlOtOU-SC gr'unde articulaçãu (
nas linhas visitantrs,

enjam-I
Os esforços não for<tm

ln'ando (IS ataques com gl'.lU- vão, e, nada lllcnos de tré;; tefl.

ele classe e desenvoltura: • tos vieram então diminuir

A pl'llncil'a fas!' 11,10 h'lStO\1 dif"l'ença elo plae8l'd,
VIl.)'a que o cD11junl0 alvi-')z')] Se.is a trés pr6 "Atlêti<:o I'. ..

riOEUle!lêe cUllseguisFe cont!·o· 11l1,1IX', e ef't uva t ('nnilHvll)

lllr suas ações, Envolvldofl pe· pré]i�, inter nlUniciP!lt

las tramas rápidas dos advi!r- brou flssim o conjunto
Sá,'ios, os eoncordianos nacla f doe Brusquc, a

pudermn fazer para d('ter il

I
(.:1 Serra", que apó:õ

('�lTota que lhes afig11l'3Va (lc!1_ contra o AvaÍ, Alnél'ica. P::h

rJ.� loge).
I m('Íras e outros, inantinlla-sc

Aqueles {'[I) d;l etal'n il1ichJ com o titulo de 1llVido,

qllencias, devido ao jogo
peSfv.!o lln all\'IWsál'io,

mai,:

Outrospróprio esforço, com

mclhor at1lação: Galego, bal;

tante csforçado e cavador;
Herminio constituindo-se em

gJ'ullde perigo p�ra o af!versá_ taro

lia aruil,l'ugem funeiuI!!.!u r

sr, CU1't "VIW':'. S, S., apcc;a'
le querer atual' cum il11pa1'cb
lidmlo, sah\-s" mui, A_!lda herr

flesambientarlo com as arhilru-

bastaralJ1 pa 1'1.1 llizCl' dn SUp'E'

rio;'idarle dos comandados da

neBla-nos acrescentar, qu'O riu ('1'1 várias oeasiões e Cor-

foi um. pr,elio disputado dentrQ - reia. apenas COI1l grande .Je-

Cenário Esportivo.,
t1! uaçiio, ('1"

Conflito no jogo
Cristovão X Fluminense

A rEnda 1tl!:8.!!O apesa!� til!

!nau trn!plJ aJ.l1eat;�dor. uH r�l'

pa::::ou a C'l'Õa dos :3 :8('0 erl!

z�i!,(l'C;. eUllElde1"uda regulaJ••
E"!C!'EC\'en: Cy �},,\'a,eJ'll

..::_---- ------------

;.���....@!§I§@('�
Hh.!!l!enau � JOiTJl'l1e

Viagens r'áp!das € seguras só

pelo
EXPRESSO lTAJARA

Rua 15 de Nov., 366 - Tel. 1455
,!!�',II t III1 t I! II II"I! IIlIi '. II' 11 '! 1111 fi·

R!O� 3 t1t:1:ERID.) _ A roda-da € o Fllltuinense, foi agredido �or ! :n.ras !!d. lneeipitação do !1!O!!H::!!

'de ontC!ll !1H!.I'COU-se 1'(>1' l;1na

5ê-1
torcedores exaltados, tenuo si .'é)

'Il(],
o aI'Llltro lU!'. }_'llw.Jaa lle;·t!é u

rie de aconteCimentos deplorá- salvo pelo rn.dialisla Aneelmo ,:ma mala com f UU? o lllu.t.e,! I "

ypj,q. com dano maiór panL o juiz DOluingns, q1l" conseguiu eoloeá- inclusive a súmuj:l (lU Jogo. (.,.

inglês nlr. Dundas, qu'), terroJna.- lo -enl seu a.utoulóvt'l c levá-lo d.\J,O
.. cn\r�!ta?lU, (llj��.J.l (.hl _lua

do o jogo cnll'e o Sito CrÍ>;tovào J para. IOI11�e dos acontecimentos. gruv!llade, nao r'.'pI'e:;·�;.IB u':'"
. �,inc.H':ía t\. unul:J.t_;r.1ü ,I' t prt:llo,

�!!m!1lml!lll!l!Im!!!ll!!!I!lIlHl!!lmICIIII!!!!lfm!lmmmmnmHHm': í pois {} documento sf'l'li, 1'''( om;.í-

ª
B I C I CL ETAS -_�:,;:§:;;._�',I �:í!;ú�,O��� ! jl)���'(�I\e::��lu I�;:, �!;��

�_

e }_,OLUiUC(tH:iO, CuL 4.lIe vcrificrJlt-
--

, =
;c 1''''0 id:�LJ._�_,

�

"

tzratr'l$'ZiE srMt:-a5t W'

Aproxtmu-so cada. vez rna.ia,
a data do início do Campeonato
Cata.rinense de Voleibol e Bas

quete, ;1 realizar-se CUl nossa ci
dade nos (l!i'LS 15 e 16 do corven-

LC.

'I'rn-emos o.seím. ocasião

(.�tw.lldu ;:;t" Joga a. H!Ot;d�L
no sorteio <los campos. Pl'é
vio 110 jogo de futehol. c Ida
CI1 pitão pensa que há ,r'J op
tar entl'c os astl'o-rei 011 o

"Iemento ful'iuso: sól 'l favor
011 �''-'nl(1 ('O!ÜI'a:! O m.tis in-

tf'JjgI"11tf.� dceit1c Benlpre
flPll f.aVt1r lJO H61: IHJr'QU� (I

vt�nt(l Vl:H1p HI111Jar de !'UHl0.

11o�;dfj UHl extrelllo do ('UP'l

pu. U Hl'flueirn ('ulúea o. pf"l6
ta � chul:1 a [lidem' 101 <) jl"J'

�!f:vaj;ã(J. para o lueio tIa. l:a1!�
j�h3. ·rr�;:.. 'luaLrtJ, seis jt_'gH�
dores .se ngrupanl t:� se �S�

forç '!H li:!!":!, reeelJ€I�la quafl�
do ('aia, 'Vista destle 'Vl ar

'-t'liba!ll�a r L,\ 1{J Ht:. aHfI. CD!!!

iodo o� Ct�U 41� fU!lutl, J1�5;:_'�

i!lstBllte ;:-1. pelõia é n ponto
do sinal 1.:11; int�rrpga�8.t'.

A fle�_wa f; Ulrl espórt e 11(J

4.J.u'I th_·ve:nt cuineidia' l!f'e'-;

sária.méntl) a. ingen ítidad" rio

peL'ée que vai Illonlel' a iSI'a,
('unl �l lngenuidarle .fl) pPRr'�"
flQl�. que crê na -ingenuidarle
,to pei:,e,

Itua�ao das eqni�es
os Esportistas Blumenauenses

tCI.-eSd[l.cl clubtst icos. ('ol(l.·a�ndp

1
o línrp icn». ['S� '1l"�nl()5 cont.ribu ín-'

ucrma
: de - tudo 9 nOIl1� de nossa do paru, (I progresso tio nosso es

cida .r'� esport.ívu, pórt.o. Vcnceudo "JlllJoõ, será
Incentivando ipirllnguida', (, Bltllll"llau II vencedor, Nào '.1U(,'

de

apreciar jogos empolga.ntos,
de senrotarem-se n.s Inug'nifica
quadra do Pa.lme lras ú Alamcdu
-uque l'� Caxias. Jogos que por
certo crrustarão uo seu local, a-s

sístencms consideráveis, pois de"
:ie há muito que não nos sào da
i)!' a apreciar. compcttçõos tão

sig'ntflcattvas.
Iplranga e Oltrnpi to serão os

'epreserita.ntes btumenauenses.
em basquet e volet respectíva
mente. .b: a, elés o público loeal

Helio. na primeira fase, trH tará o "cU apoio e incentivo,

balhou com arande clas:Je, ",

I
concitan.l'O-os a triunfos que con-

,

d "\ 'empos o', solidarào o prlstigio de que go-
Vlven O seus Jons" .' f.a o ba;;quet e o v:JJei d'3 Blume.'
de apr;sentava jogo pr('clso, I;W em todo o Estado. E' precl-
técnico, Na �egunda. fa.se, co- \ so que se deixem de lado os in'

mo Júlio, de!.interessou-se bag··

tante. evitando tambem cr)!lS,,-

De Itaiaí·

Novo expreSSivo
triunfo do íeara:

....,.Lal,ti u..'. crs ...U.IU tumbouUUl

u ru« o

"-'l:llt .... ll\v t.,1.) ........ \.J. _.__ ........... .._� • .L--L-"'_'�_J

.... I,..1L.U. t(JUIJ': dU "_'_'Jh "_�l ·_h.. .l.�I'._�.._.

eXp_l'lllll!I.li..J.l cl ....u. ",0 L,..U .....V.l_J .... �

ql ... t�l.UÚ. HL!.:H.t:.:. uL..... uLJ.� _.l��'j U p,-,

pluur grei aU a..!�, .......�LcJ. L.U._,,,-,

_,-t: 1
__._ -"-'1 �_ L '- '1'�

.lild'...I(J �l�ul t.lt- :laça.u. U,· llLh_,!l:j{_1,",:!

_el)!·t��elltUr,tt'w w'! I.H .:�.,__lÇl.!!_.!.!.-
_(:u ... J..l.tit.e t! �.!.L! U _I., fila_Ld" LH

�(J! r L!!UU t...:'J!!oJ':'....!U' f_-.1-1t:.!·l

_untu.!. U p'Jdt:! o..;:u e

(oHiu !-,Iu.!!Lll 00.1

Les.

bsLá SUl E'!!l'lc a 1J'_!a e�t! e!a dê..

_� ü !-t!!.!.!" y.._u ue a�! ._:.!._.J s �_!.

,':'1 lt€;::,-lp.2.! Eciua.

H. to.lo<:; 1]1';0:; ii _Jajpllse�.
}Jn �,"1fl!nu;::, llf1l...tll :t� p�ll'tid;l�.
()Ofno já IU�;-.W f'U1 Iillha;<"I nfl-aZ.

tJ t rlunl (J d{l� nó<.;so.-, t'a pazeFt foi

�,l)IlIUO e in:--;olJ;-j"lf!\·f'I, llH() III I

J'cC';ndo resl ri,;[Jc� algull'd, I>omi
ll'l,r::'l..nl a }:('u bel pruzer an l'sfor-

FUTtQQt. NO VALE

Ex�reSSiYa ,vitória �o � r u z e i r o
, so�re o In�epen�eDlel �e In�aialruo. 3 (MEIUD.) O juí;�,

Mü-l."'u V la.na (,;Ullt__.!;jLOU a.. \'Cl'tiaú,

dcguneJo li. q UH ( U gua 1 tid VItO.!. i 1

{lo Flamengo tenha ::IiUo conqui�
tado apos a, hora regularnelltar,
assegurando qUI: a conquista ve

ôIlcuu-,;e ÚUrll.llte o ...sconto dos

minuto� das interrupções.

I

atamadas
MUNDIAIS

Das Jogo
dente,

<';1 c> ciro x J.<1dcpC n--

-,

�

-

-
-
-
-
-

-

-
-

-

Campo -- Cruzeiro F.C, de

Presidente Getúlio.
QUADROS:
CRUZEIRO:. -- GÜnter. Arno,

CUI't; Stein, Fey, Reine; Bernar
r J, Altino, Alceste, Rubens
João,
INDEPENDENTE: - João;

;3 1.1ltos, Arno; Pinhó, Lula, de

pois Ingo; Valdemar, Prego. Va,
niek. i!3)liseo. Orlanúo e Cunha..
1,0 telI/Po - 3 a 1 pró Cruzeiro
2,0 teu'po - fi a 2 pró Cruzeiro,
Movimentação !lo Marcador -

Aos 8 rr.utos do 1'0 tcmpo, AI
tino recebendo um bom passe dc

Joào, de Ct�beça, eonsigna o 1.0

goaI do Cruzeiro, O mCliffiO,

MARCAS
-

Vendasg
á �
p ª

RIO. 3 (MERID,) - ConsultJ.·
do telefónicamente. o presidente
uo Bolafogo, sr. Carlilo Rócha,
vetou a realização de uma ter

cei!' " peleja do " 'i-ne[,'To em

Recife. tal como cra o des:ljo dos

pernannbucanos, que projetavam
lli onlOver o encontro do cam

peão ctLrióml com o Náutico.. a

manhã. O sr, CarJito Rocha l'e�

cusou o convite, em virtude do

compl'omis:;o do Botafogo no

«H U S Q V A R N A»

«P H I L L I P S»

i

e

s

t
lUmingo

dI U lU, fi E {t,>

caínj)?omtlo
próximo.

carióc�_

d� R () O N�) ruo, 4 (M.ERID,) -

taudo a. E:\.. celente aLt!a.'�âo
He!eno 110 jogu de

tra u Bonsuces&o, o

vio Costa s-a.l!e!!tou que a. !'e.cu-
=

=

,.

PRO§:DOCnUO SüCfF:DA.DE .rtNONI!:[.!\.

� Il\IPORTAC1U.'l E COl\'I..EROIO --=

-
-
=
=

t(uritib�'
e!l"'�!.d5C!.d.o pO!" ter coopEra

do pa!"� Esse !esu!tad.o.

PORTO Ar:p:GRE, (MEHID.)
- Os naulistas EOnaU!sta.ra.n! Q

1_��!!lUeO�Uüo br2'3i1�ir; de tenis

...

10 minutos, aumentou a conta,

gem com um fórte chute de fó

di da área, assinala o 2.0 goal
para os seus. Aos 20 minutos, Al
�,,;;ce usslllala o 3,0 goal. Aos ·iO

minutos, há uma penalidade má

xima, sendo cobrada com êxito

pelo ponteiro canhoto Cunha.

_ CoI HlIna o 1.0 telnpo com o ma.r

cador assinalando ;3 ii. 1 a favor

tio Cruzeiro.
Inicia.da a fa.se complementar,

quando decorridos lá minuto,",
Alcestc nl u'ca o 4.p tent.o do Cru·

zeiro. Lógo após, Altino. consê

gue aunlentar, a contagem paTa
5. Aos 40 minutos, Prego, bem

colocado, recebendo a bóIa de

tiro iml;Jfensável.

t..luu .. 11d.L '.J �

...
'�J , q.lI� t,'j.l J1_�

nhunl nlOl)' �nto anH�:1 r�{_lii 011 fp?

pCl'lgUl' llU llqucr d:lS nós�a� Vl

l.ól'ins.
TtUHl)(\rn H -l",repI·es(·n1 ;-.1ücs j(;:t

raiens{s laUrCHl'a111::;e \1I0l')íJ::;:t':.

fi'ente ils ;;11a� riv is. rcabilHan
do-se por {.on:. 'g:ninte
que sofrer;:dl1 ante n�

U8 Soco D .._,ndcü·a.ntt�. calnpl··-t�
estadua.is,
As mo"a:; do Tupi sàu PSfOl";;'

das, porém, necessitam d� ()ji�n

taçao d � um bom kcnÍ<.:o ').'1211

tado, que ás torne mais efieaze;

As 4 partidas apresentar nll os

seguinte,; 1 e:5ultutiu,;:
\ Mô<;as -- I'�araí :! -O: 1;:;,:! ,.

15,6;
ICARAI: -- Ruth tr�U'lJ). IVO

te. Mãrgôt, Edla. (l'udi' Canue:)!
e MarhL Luiza.

marca o 2.0 goal do Indepen,_lun
te, Decol" ido<; ma.i!3 algum; mi
!lulos, teJ'!1!!ua ü JJ!'éllu. aeUS"l.nA

do u plal.:2.!'4} li a � [avurHvel ao

Crl!z,::il�l.J ,

r.ro quat!r'o u!} Cr'uzeiro não ha

mesmas cariócas

S, PAUL.O. 4- IMERID.) lu-
fCrIua G>" que. oS a.nojados r!!omar

livres ca,nlpínciros que eslão rea�

lizando o raid fluvial Br:isil-Ar-

(Silveira)

•

ta, Marta c Cecilia (Lo r-i r.

Voleibol! - - Masculino
Iea.raí 2-0; 15:3 e 151.
ICARAI: - .. Zaguini, OnPdd.

Helio. OUo, Zilton e Krolf.�J.

TUPI: -- Jaime, Claul'o Sm·
bel·to, Bruno, Arno e Idelf'on�ü,
B �quetc .-- Quadros B.
Vencedor -- A.C. lcarai -- 2'1 li

12 - 1.0 tem po; Icara.i - - 16 a 1

Quadros: ---

lCARAl: -- Colal'e�', },'lllur,ii-
110, _Fernando, roli, f_:nnzpg:.l
IOI!l'l
TUPJ: -- Au'·-li!!!.>. A 1'11<). Tdpl

r,U\S'), Nasf'irneut'l, I�go!l e l-\.Llo.
BaSfl\lctP. -- I.lu,tdrus A

Vencedor - JWlraí 2,1 n lU
10 tempo ._- learui - - 1. fL h

Quadros:
ICARAJ: .. Ubirajara, O"ilJ'1,

](robpl, GjJ, .f'\J'nalti'J P Jlplio .

Tlrr·I: � (11a1.H.·(l. Bruno, Nann,
Klt!·1Jerto. Jairne. l'�as('inH:'I!to e

_A.r ::n.
l\.1ain1· ... s (

....

t"';�t[lhJ.l;;:: � t1!.l !.: .....
-

"!li -- Uhiraiara !l pontos.

Artla!-If]ll 7 pont(l�: do rrupi: --� Nana
lO ponios. Nascimento ·1 pnntos

"eIHO;; dize)' 110 en tanto quI:' não

se a.plaudalll os vi;:;itantes. Ape
nas e nO:::i::lO desejo apJ'c'ciar (j

nósso público ÍlleeJ!üívanrlo ('S

nóssos representa.ntes.
O certo oS que o ClCl'laJllC esta-

mos certo l'eve"tir'-�-á de gra.n
,

de brünnnt.ísmo e sr-râ 11m exem-

plo de e01'l:'ialidade e ditidplin'l.

Aos nossos assistentes, foi (la-

do o ensejo de pruseucíar um

cumpeonato de tal l::ulpgorht. '!'e ..

mos absoluta cc r-tez.s, de qu.e es-

tcs mesmos a.ssfstcnstes corr-es-

ponderão em iodos -os

pre�tigiando com >lU 1 pl'C�Cnçll O

S;�l:)('rão,�)' ',nde certame. por

cérto, acolhel' o,,; re.?l'esenlanlcs
das demaiS cidadt·s. ri 19l1 lnUHllo.

di:;pcnHando-lhcs to!l;v íL cOll!:;ide

rar;ão, para que Ic,'«'n daqui a

11\111S lbonjcira das in lpr'-'''!'iÕeé'.

Begre5liou
Benê
lUWlt1';�f;() I' r;;.r';N!�

IJI'\'idalllenle lil'PJ]ll,;ttlrJ

tei!!1 f"sq1JL'rdf\ tJQ (Jli�lpicl\ !�e ...

pr. J\ r'htl]n�!f_ltl du r=if-!U C]U:1e,
regTeS'.�nl ont€'JI1 lIH�';rlH1 () pu ...

]1u}al' j'!'[1fllU', a f'r.ta t:id·�cl�.
--- --- --- --- --- --- --� �-�-

[_lll1!lin:;:n lHt!ltlfJ 1
'Ie Fntehul .li' I"U1H n f�;{ Jll et>;:;J ..

l

Campellllat] florian01UJlihU)(J

IAval, liosr invicto 00 turno
r':] 111 p�rJll� t�_l

�'Jtll hH1UplJlis.
\_�a rli Ol'i::L rJ�) F'lguej)'PllS8 'E_,"i

hrt· " 1\11"ti".), 1'<1" 7 a n.
() flll�l(ln:. ('(a7,IHT�n). 1p.rt:uinon

11:-r_r:nifjr-nll1}"nfL,\ n 111'·no, ('O:ll f'

tlét.il'f), 2:d.

]�. fi RPguinlp :t (·()lnc�.ar·fln dn:-!.

refe>rHlna r'h!hc;;:

J,q lu�f�Y. _l'-'-:I1. [.!.:t111 � p.1).
: n. l:r·i�lJcir�!l3'='. 1"�[I!l! oi.

.z 11. {}ot'alllvB Cr.JIH -1:,

'_',n. Pan1n I�3l!1(1:�, �')1t!. G.

1.0. At1J.qi("l). prJ111 ·r.

I'ariulpira rnrl;ula (lp

1'<'1,11 rim

rrlllJ'lHI,

("'011)0 a

gn pr(hdnlo. nR pfpl1pl"S 11n

la namoR, '"5 Atlélil'u.

Campeonato Carioca
1.0 Vasco

Flnninens�

3.1) J30t:lfo;:;o
4.0 .71amJ:!1!;o
5.0 Bangú
6.0 Olaria

Amel'ic:J

r.onSlICl'f-if'O

!lo Madureira
10.1) S, Cristovão

11.0 C. do Rio

VIAGENS

.\I�T;_LIIE.mos

TUPI: - Norma, Regin I. Me"

cedes, tlracíl (Mercedes), Chll!'
----- t"'-----------------�

Jogará t
_

�--,

domttJIOIIS�RVICOS .t\fR fOSI
!...;].\! R!O DO §L'L U .

• t
OL!l1!!'!(.,O

.

'_-1_"'J 't' ......V A R I G -I�·� t'!1D!lle.s a tIeslal.!ar, puls tudos es- SegUIrá donnng!J para r._ ,� �

"I'

'
tiv€ra.!!! nunl nH:snlO planu, ju-- uo Sul. o t_;. :II;. 01ÍJllpieo que,
gando Lodos muitt' b�m,

llhqt'e!a eidadt' S�J'l'al"I, ellfi',n- 6
No Intlependentc. merecem seI' ,

d�st.aca í.l� João e [,ul'l, que fu- tal'ã o forle conj1!!lto do C'ln

tram os c5tdos da s.ua equipe. O;,. cõrdill,

ta aOS seus fanliliares. Apura... uelnai3. p".!uc!J de posiU\"o produ- E.s:::a peleja. será ETH di3pUt t
rnes jut�to a'O� dirigsntes d�: J

zira!!! !tara. aE1 .=,uas coreb. da. rra�a. C_dade de R!Ll d8 E=n' ,
'rurn� alIe Scha.dec1I voltaré. a I JTT!Z: - úfet�t2. da:.: fj!�!n2:� J'_:rn!!SrCiDl ,

-
"

ç.' h <1 r.,' t <:_l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'l!!!!!!II!!I'II!!!!!!!!!!"'"1!111111!11':;'
de=fçtvlc.r' JHJ pl'"ÓXill1!) ano a.�

�e!"';_�!u conl� ]l_!!Z o CO!!.._eCl_O d�quE!a" '2itja{1�. i::' --1"�nl'lc -

S!::e!! P I RI
-

-�----- --

-

- ---

1 desportista
�I\.uior que teye u!ua

6-'------ � t::aO ..... O O ª
eami::etB daq'.lele clube e qll'� �tuaçiio muitu 'bo� 1;1arcou toàa� 'e:cpedatiYa p '\, e':�ibiçào !'lc, � � �. - - �
deficil!neute o deixará, ªs faltas CO!U. a nlaiúr preci.são.

�

[�.:n!1Pfã.o fJe 1�4:9. t' §

P t AI
2

i e - ar o .n elre �

JOgar á� p a r Q vencer I ,,"""'!I'" "'"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mm,,!I"""",,''",,:,

Declarações do prefJuteDt� do 1!!1€I'V!§!05 de umlnbonete dE: I
PallDelras Idbre O tOlO do dia!) tRLU.SR!iAU para JOINYILE.
Fi!!.am!entô dommg() pr6;dJ.no, que o g-oleim do Palmei!'as An- ;A Naçáo", falando ontEm ccm t t

teremus a grande oportu!l!tla- àl'éas estava em situaçã.o il'l'e- (I pr€sideutl;' do Pa1mei.'af', sn!' t E t
ue (le assistir mais um [lllSS�C'� gular, e deaejavOl_ os dtlis P011- Gel1llalm Ekt1.lIS!'lli, illtel'ppluu • .....rê tê a p (lifiar •do f11t eho] d.o VaI" do J-traPl1 tinhus,.. I (! �'obl'c o jogo Il�' l1<Jl1linRD. en , 'gI

PttlJllt'iras p- P's dú' Mas o Palmeiras n1ír:> U\I''1 Il'e o seu elubp l' (> Paif"lllIW �
R b J !IIZ 1E ..J.

em luta, no ca�:p�l da. enljl<! algtu\la, devido a ;l'�';',l 11_�.�l!'ldl!�C��tl1�l,l11!'111(lJ:e 1.:.SP'���,·\(1,��lT,.'�,r)1la�: i �em ·0 sos �ncomçnua5f
da Duque d{' ter dado em pomli';ues de jogo • u ., h· ,

to Te[eridl) 11laÍtw. 1'01' est.es mo- J'all'l1,eil'Us €l1t.rani f'm "lJ)llPO, V a I o r e § ..........". C Cf, r PI. a §
"Uvo", a pal'Ud!l foi 1Jlluladn, e ('om o fi!!) exclusivn 'lu vitú�'i"

y
if!JI

dominf;'o {I público do 'Vale 1.:., � Não llavení, '<Jllannelatla eu'

t
. •

mento pÚblicp" a ultima parti-- Itajai, terá a grande

OPOl't;J_1
mo muitos afil'mam. Iremos. lu, Ir I L 1 A. L "" BLU&iENAU'

da realizada nesta cidade ent!e nidade de reVet' os dois aJvi- tal para Yenecr. Qllem qlW;l'j t ' •

I
pela l'1tOl',ll uma. �l'O'\'ll couere.ta, "1Í

3.55:"'-1' Rua 15 de Novembro, 742 ,
nou I til' o Jogo de dOullngo e ..era,). f .

IeCOn€U e!'pol'tivf1 -I"

"

Crônica de Nilton Rus<:i. \ • • ,Telefone, 1025 ,
, ��<!!!!!lO>__--------�--�-,

:\dl'mil 17

16

H

Ol'lando I F'lumincnse \

1,ll1el:3. (VlIs('O)

I Fluminense l, 11S.

.c\ pnOXBL\ ItOD.-U).\

1\mel ie,l x Flum inen,"'!

Canto dn Rio x 01" I'in

Fl;rment;o x S, Crist.o...."o

Don::ucessn x Dot:lfog-u

'+HFCo da Gan1a x Baúg-ú

OlARIAS
,

,
t
t
t
t
t
t
t

DE JOINVILE PARA



a__
Concurso deInstituido o

NOS Ef.. UU� o processo conslitui arma de. guerra
Cunl0 S� saLe. há ,algu!!! tern- scnt.íuo de cD!!ueguil' UEl avião

I
os resultados dessas pesquisas I

La pu��t!. tornur-ss urna realída
Po o clentista Langmuír CO!!S'3' }U:��.:� npticação d� .a.!: liq:!idl� e devem se.r ignorados pelo menos ue em no�ua pais. Pois

.,
Il0JiJOí"liu nos la.boraLu!·jos da Geueral .pestu de apelo dírígtdo ,J.? go- "UI eilll�dhw. I �Jl!)lo"'J lo! estudado na. li rança'r.'!etr1_·C, a. .nroducão de chuvac '.' "fJ1' uo "'�l't'·, 1 n Ioi po""

- -� . �- . ,'" .... e �- e, "'J, lilh � :;.
UMA USINA Dl.'; C!ITT ,h5

' pl�JVOI' ,;'),. ![lU e tecieu te fjUi!.'l'Ia.l"tificil!is, COOl o lançamento ae- .:i\ el GUIl:}egui-lo,
I�() J_!t'asil sâo ('ullhee�.;as 1J,s _'J iJ. uu g!_:llJ �t',_f).

ruo de neve cur-borricn <iobre as POlt QUE? condiçÕES espectrícudas das rtu.' Ol:i Pl!;UI·.;O:-;; DO LJt;tlCUIDC
nuvens, que por- sua tcmjlCrutll' lJ13;;e·!!os o cr..nustu Frederico l"in'��iz'.!!lrjo. r.lb;!; /I elontls
r I) l t l' 1 vens para IIU!) UOSS'lJ tiPI' produ-a as an e uuxu provoc-r a:]- J:3 �IHrcu:

r.itla a chuva. 'Temos t:_UU1..H!!!1 j!J :

glv!!!eru.,;ão t:'_'5 g0th_'ulas que -. IIDe5tl� quo exiatcm nreius
coustítuem f!J nuvem. cru unida'

I !JW'�l provocur cl!u va nrtificl:!.:
des maiores n.J!!1P�!lÚu··;3e ussltn porque uáo se. i!J!!H.!.1!! ju-ovldcn
o equillbrlo (}110 muut inhu a re �ia:.__: !lece3�a.!'1u.::; � �.: _-� tiUf�Orrer at
ferída llUV��nL :u.;SS'! f)lo lcv� ,o!!a:� que eslào �.)rt''-�ndo a du
g�'a!lde rep�reu�sãu. dc\ddu ti sua ,'as C':JU"lgens que assulanl Õ
hnportancia, pois \-il'á �jolueiu- ,!Jui::;': E8ta.rnos nu. nlcsnUL coutin
nar o prob1eI!Hl de llurnerosa::; e :jcncia doo que t�nl sua casa in
imensa» regiões du mundo, cuja �emliüda e nâo chamam os

pL'odução é' pratieament.� nula bombeiro::;, Entl'élanlQ não ê dos
diJvido 'ao flagelo d[l :;ee:\. ,�icntista.s a, c,\lpa, pois el'2'S
No Brasil, �n_::J a apliea�;ã(; �ogitaram dos meios para pl'OVO

de 'chuvas at·tifidais SC!'Üt extrc· �ar modificações atmosicricas,
n.a!l1.<:lUtc l/cnefica, em 1\H1 fo· ) .. im d.u" nUéisas aulorh:'J.des
rnn:1 i!!icl�d'lf1 exp�,!,jf_'nciu,;j ck lue pDderjun! concedf:r recur5Un
:irle!!ticas finaHdaues, CO!!! a [t. _lar � n aplicG.�ao u.e0:-:ia �en3a.-·

pl!caçãu . do ar BtIlúciD. l'iao (i VI_! .!on",:d de;3eQl.t�rU.t!·.
Iam oportunirhrl', cntnbnlo at.. INICIO DE U1\IA GRANDE
u nwmclltu, 1.1'3 cic!lListi.lS nado·, LIJTA
llais de tornJl' <l,S c:'\p2riencirlé.
curoada<l de e.,ito numa l'c[lIL :.I,'

de que 'viria re�olv(r de vee! a

queslo das "eeas c mi';�l'ia dL
Norte, hto porque náo lhes ::;ão
oferecidos os reCl1l";OS indispe·n
�áveb panl a!11Jlliaçii.o d,,� pc"
qUiS:Ui c i:tÚt nplicu,;:j,o.

-:.üt1lção paru n.1bUJJ�-i t�a.HOS e:!! .t\.!!lt:.a:_;ll.1!l J_ HrJ:;�U_ }.:q-i!..'l'!t!ude,
que em Iugur d� apcnns umu. na p"alie:!. .. L�:.!a l!l·r1!�.J_ norte-a
.ubstauctu, ucvem ser aplh.."3.!.las �ncrien,Hn. segundo um jornal dt. .

·'J"ü'rias. l\.las isso não H t.udo. C�O� Riur pediu. a. patente e cOl1ceçãt.
(ilR-se (lll ludo o mundo da in· dI) llJonupolio da ChUIT<L arlifi·

dU8tl'ia.lização ;!.J. chu':a, ul'tifi- ,'inJ nu Bl',:síl. NilO é ,lusÍ,ifielÍ.vel
'ial, E' lnttnifesl" a boa, vonta- que (jllCi 1·:t:.1 t,· aplieal;ão de a

l!) do .:üual gove;nador do Esta- p'-'na� um método c por i:;�{l nós
.lo em proporcionar meios paxa tambem pcdire.1lOS patente (i'
, desenvolvimento dos estudos foguetõe::; especiais que levem Embora no teITcno do amo

'le chuva artificial e nele con· até a,s nuvens substancias mais paro li infancía muito telli'1�'
'iarnlOs para que c;;sa descober- \ propichs, ). que ser feito ainda no Brasil

(Do Correspondente) - LumDn

tável 'ocorrencia, na' manhã d:'!

unlem, causou viva consterna

ção em Pinheiros, no vizinho

distrito de Nova -Bremem,

Pelas 9 hOl:as da manhã. {J

músico c lavrador \Villy Low,_,.

resideute naquela loeaHtladc.

depois de descansai" da labuta

mat.utina. numa plant'lção dE

tabaco, pediu á esposa qliC lhe

des:;e roupa .11mpa, no que rOl

atendido, Em seguida, retil'ou

Qnos I
se para o quarto onue trocou

de vestes,

impostas ao �an�mo ��:F.�:=::n�:;::�;";::���
por duas vezes, de tal manein,DELO HOIUZONTE. (Mend- I lem_!;e Lão sumsnte aos pro-

ona]) ',- As pelli'U: até a{;OI",l! cessos ontenados pelo cartol':O
impostas aO h:mivel facino):a elo Terceiru Oficio Criminal,
Jo::é ,Muniz, c'levam-sc a 76 Z,� .i\Iuniz responderá ainda pOl'
"nos de reclusão, As�'im, o pre-

Sairá da prisãol
com mais de cem

Elevam�se a 7� anos as penas

da Industrial
da Chuva

Cogita�se
Comércio

UM EXKI\·[J'\"U C;.,t\f�U
. Positivaodo Cé;,,1l afin:nntinl

(lUe faz acim:l e::;l':ve em no:;s"

red[lção o cientista F'l'cdel'ico DL
.Marco que alcançou gl'"nde e

xito nas expH'ienci ·,s l'cálizadas
,e-. nos conta que o prefeilo L'B
Terra Roxa. lhe solicitou 05 tra-

DeVCtno3 levar em conta ao

�eclanlar C:iluxilio de nossa!') a.u

�nri<latlcs. o fato de estar o pro
_llem,L d,L provocação de chuvas
tl'tilir.:iais ['esolvido em parte e

pOl'tanto lie!' indispensavel c

HOó.:jcguÍrnento dos CstlL;1J!:i. Jii'

rr;,;orbma-.-"l (lU'} se pode ohLel
III d�LenninHdn�1 ('ondiçõc:-5 a

dlllva artificial, (J que foi pro
,ado pelo Brasil dcsde 1911. pe-
6s '-Estados Unidos em fins de

16, e ainda na Austl'ia, França e

...ngln terra.
Nos Esttulo:ó Uni."Js, feitas as

..
JriUICiras e:..:pcricncia!:l, passou
I produção de chuva artificial á
�ategol'ía de arma de guerrJ, e

)ortanto seus estudos se torna-'
'a.m imedic>,tamentc os mais apu
radm; possíveis, Como é evidente,

"V só
. deixará

Agricola.. de

a Penitencl;Il'ip,
Neves, com lD�;balhos.a fim de pÔl' termo

anos, p02S sua idad<) atual é 2l

1nos, Zé Muniz foi o chefe dt,
um· bando que durante 15 di8.s

pos em SU"'penso li põpular,ão
'!é Belo Horizonte. praticanc1(}
Ullla t;él'ie de h':JHlcidil)s dar
mais rl'yoltantes, As perip'-'cia,'

seca que aquela região VEm so

fl'endo há meses, Apesar de to-
das as dcm:J"ebes que fez no

Conti rma ram·s e as �re visOes
Resultou em dlsturblo' a discussão de

. um projéto no Legislativo.Paulista
::i, l-'üuLLJ, 1 I!liel'1d, i t,�"Ll lcnclo, ssndo suspemm a

CUI1Iirm;,nlm-sc 'IS .pú:"j'jõ.)·' �t's,q[w. O .lWCSÍ(kllt'l da CawlL
de que a discussão do projét'.l I'a conyo('ou os Iidt I'CS dos v.i,

de auxilio ao" etu1J('� dcspol'li· rio:; partidos para uma rcuniãc!

von. na Carolam l\rJ.mkipal, dR as dezessete horas de h,JjP,
ria lu:;ul' a di::>Lúrb:'j S2 c:mfi;'· H·fim-de harmonizaI' os PQn_
lllal'em. Est.es ocurreram no tos de vista, Na ocasião <;l1l1

J!t'oprio recintu. onde o ven�:l_ qUe foi ".gl'etlido, o líder (k

dul' Janiu, lideI' do Pa!'Udo Dp.- moenita cristão c�:tobelecia 1'fi1

1l10CI'á.ta Cl'ir;tão, foi agred;.lb confn.nto entre a situação '.;0:3

:pelo sell coléga Allimal' Ribei. orfanatos ti das soeiedacles
PU do Lima. O :<1', Quadt'l)f 1 portivas,

que [Issinalal'am e�:Jes acon I e.

'.'imel1lm; nito E'IH'ol1tl'8lll pala
leio na croni,!n, policial do Ef,

,ado t:11 a pCI'ver'sidade e oma

din ql'e. HS �nl·f1etprizavanl,

A ·;'lltim3.
.

PCi1;l jí�; [Jo:;ta <t Z,�

Muniz foi dada em �enten:;;'
profcl'id;.t pelo júiz Cintnl. :Ne'

to, que lhe impo� ma's 30 ano;'

pelo crime de homicidio con

tea o motol'Íst.a Deocléeio A� ..

ves de Sou:,;a,

lii;:"

,.;: r.
t

:'� ,u;<�: ;:"

II· • ".�
.

Robustez Infantil· pela '. "releitura e 23°" BR'I"
. - .

.

PROGRAMAQUE DEVE SERREPRODuzrDO..

Il,açao e
ri iIi c Ia I

gramados, destaca-se o COllCUl'- �éstes pela junta médica.' espe
.":0 de Robustez Infantil, pa- clatízada , As tres pl'irÍleÚ'us
trncínado pela. Prefeitura MIJ_ colocadas serão

nícipaf e Lo Batalhão do 23.0 toressnntes e valiosos
R. I, Por outro 'lado.

c011s01a: véríficnr o interesse

que u as:;unto está despertando
Potte.ise dizer '. (jue o pais Se

acha na aurora de um dia em

q,ue imperará a claridade mais

A exemplo dos anos anterio
t'l:ii, será comemol'ada a partir
de scgundu-rcírn proxímn, en.
todo o território nacional, a

da Criança. Como s.

sabe, no decorrer dessn sema

se organizam campanha;
conferencias, concursos

visando a dissiminação di
conhecímentos GobrL' 05 cuida

dos que devem ser dispensado,
acs pequeninos seres que d;!,;,

pontam para a vida, livrando,
os dos peligos que 03 cet-curn .

TI'aLa·se. no Iundo, de UID2

que, como aconteceu 110
'

.. arto .

anterior, . os medicos 10�ais' HO)

organizem em

vísttns aos batrros.
palestras educa tívas,
alto valor,

pura, deíxnndo: a criança b::,>.- Esse concurso é aberto a to

síleíra de ser essa infcl\z �;:). das as crianças de 1 a 3 auo.s

qur-cída que tem sido. de idade, Devem elas ser ap�'('-
Aqui em Blumcnau, ao que .sentadas no Centro de Saúde

cunuegutmos apurar, a. Semana local, das 3 ás io horas. a par
da Crtança terá condigno traus tir de segunda-feira. para 01.'

curso, Entre os trabalhos prn- rem submetídas nos exames .,

Vestiu-se. convenientemente
e deu dois tiros na cabeça
Suicídio de uni lavrador etn Presidente Getulio

vei-dndeí ra cruzada

ção das críançaa
de rcder-.

brasileiras
cuja maioria. no decorrer do:

tompos, tem purgado no decur

1;0 <1a e;üstenCÍa a iguol'ancia
dos pai:; e a incuria daquele!
que podsndo
carinho para

olhar com mui.!:
esse important(

PRIDSIDEkrw. GETULIO, 1 que espalhou maGsa' el1cefá!ic'1.

por todo o qUal·tu,
O caeo foi comurucado. in

continente, ;1 Policia,. que com

pal'eceu ao local. tomandu as

providencias que lhe cempet!a,

am,

O. suicida deixou espó<õa e

diversos filhos, ignorando-se os

motivás quc o levaram a pratl .

cal' o extremo gesto.

Etetçies em
Costa Rica

lcond!lSã� (1:1' prinu�ira pa.g,l

setol', csql'eecra:m-no
8amente.

crimino.

.�- --- --- --- ---- --- ----- ---. --� ;;.".,.

Manobras
lúternacionais

Militares
IIlenlanha113

LONDRES, Os w';ercit J;' f maçiío e em várias 'rnodalidad�s
de cinco naÇões devcl"ão l'cali: I ele ataque e de defesa (BNS),
z:J.r manobras militares mistas

I ..,
.

na ::",7cmanha no próximo nw'ô
�.(i"'"..r......� ;r.r.,r.Q"/_:--«

de oululJro. lendo I) '.Va,r Offi�

I
IYEt/RASrEÍVm

ee anuJlciado que fon;as brit·;·t· Tt/BEj{>�t/l.clSE
lücas se lut'orpol'a1'üO <til un�- rRiI(JtlEZA "RÃ/.
dades do:> EstadOS Unido�,
França, Be1gica e 'Norueg-a. C;1�

se ,prclongarã,f' !

trora, transfornlOu-se nmll de

tento modelo da Penitenciari'l

as;;istir aos exercicios, para' OS
•

quais fOl'am 'tambem convida-
I
dos numerosas autoridades ci

vis e militares eles 'outros p:;J.í-

de Neves, Os demais reclusos

consideram-no um )jom cama.

<,ada. E I e dirige o clube de
futebol dos presidiarias, se!iL!o
o comandante elo ataque, Ji::,

exerCÍcios qt:::

por seis dias,

Naquela ocasião irã {l Alem".
nna (I ministro ela Guena, brL
tanico. sr, Shinwell. a fim ele

Caixa Postaloutrus processos, Rt;nelo pOl;lSl._
"ei que. em face elos ag1'avan
tes apl"l'scntados pelo� seus cri-

mes. a condenação seja aum:,ll.. incrivel que pareça, Zé l\ímüz
I ada pr,'a mais ou me\1os lO!)' aj'uda ainda o padre do pre3i
anos. ,. dia na celebração da santo ,)fi-

O famoso cl'iminoso de ou· cio da 'missa,

Noticias do pail
Quasi paralizada
Rio São·Fra

."

a navegaç�o n.o
Jevídf!}

plHa/ "rif llaY€:gaçã,�. i s�premo Tribunal Federal,
FORn\LEZA, ·1 (l\'[clidio- para rcassumir a c:adeil'a 'k

naU .:�;.:Quinze locomotivas Die, deputado, da qual foi afastado

sei. db'tinadas ao CeáI'á. foram por decisão do Congrésso Na_

cional,

TEH.EZINA. 1 I ;"Iel'ictionail
Os mestres .c[,/c. cmbarca

.:ÕCE llu\'üd,<, ir.>fo!'n'.a1l1 q�lC em

yá!'ios trccho:; elo Ri:) Parnaíba,
Já q!H:!!3t nüo

".

é fHill;'; P'")StiiVL�i
lrafeg'ôt-::. devido ,� ;-:it'C.l (: a:;CERCA m� HIll ....NO� �'.\

e:::'j" PRISAO

IOs 76 anos de reclusão 1'1"1'l'.

�---·"-'---I------,_·
I EI1c6ntrado um
barco salva· vida
do "F o II r n i e r"

. �--
_""_-

1:fI "hiiC"{(L)l(I,"

lJ[ltt1i.�tn ('li III(tiÓI'CS (/cSiltUnUU8, ((culwr((!úo •• v"j cur!Jú qH!' c,ccrç!(L

IlaJNII�I�
.(.:

11110111.
"OOnl�gVj 011003

OU �10�HH
SIVWlfi j sona

813 soo fa3RO
'USJ� UU�J

desenÍbarcadas ontem no pórto
de Mucuripe, O pr'esidente da

Repú1>llca voltou aO local a

tarde.. especialmente para .a3-
.�

sisUr 'á operação de descarga,
FORTALEZA, 1, tMerid,

Notlclâs' de toda parte
Discutirão
Russia ela

pública tendo discursado o g:J- ott 4 'M 'r I) fi'

I
a;fab'tiZ3.rão ue atlúllos este (l-

t a;'ilVa, _ '\. _srlt..!OUa_ - ,J - - �
• ':verlladór cearense c o chefe (11)·

chanceler britanico ,Bevin dech- dO, Por outro JatIo mlOrma'5!l

gove1'110, A indu ás vinle e

dU-l t'oU aos jOl'naÍ5 que a cnwça so· que cerca. de cem mi! adultos f��
as !tora�, hOllve nlais unJa rc- vi )tica de que e inevitavcl o fi a- nalfabelos fn;q�entam '�s dUld

,epçãl) no general Dlltl'a no

J C:J.�.!fj das d�mocracia� �cid:n- mil dlLZpnloé; e lnnt�> � .��e:: ,«Ul'-
• -'

;aJ:; talvez seja a perdH;ao ';'J. sos de ensinos e.,p_chdlZJ,(losItlrn-'Cfiibe, M' G
.

. . ,

l
Russia, Ao mesmo tempo. Be- em mas eraw,

RIO fi' (.Merid." - O lI'1mls- ,-in aconselhou aos Estados u- nio, <1 (MerL";on,]I .- O pre-
tI'/) �ic'igard Cosla que fora no· nido;; :.t não confiar demasiacla- feito Mendes de lI,torais foi alvo

meaiao relator do mandato di! I menle no estabelecimento dos hoje, na residenda do Míni:;tro

seg�[;'an�a impetrado pelo SI', I Estados Unidos da Europa, da (Jut'l'r'l, de g'l'a.n�e, homena
. .. '. ' ,'Rio 4 (Meridional) - O go- I gem por partc do Exel'cJto, O ge-
Barreto Pmlo, afirmou SllSp€:l- "

"

.

i': ,_ , verno do Amapá assinou contra- ';leral Ca,nrolJert, em seu dlscur-
ção por Se!' anugo Intimo do to com o governo fe'.:!JI'al para SO, mn.nife:::l-ou ao prefeito a ex

impetrant�" Como se sabe, o
a. instalação, n�quele território, pressão do �ai,s alto rec�nheci

H'. Bal'reto Pinto recorreu ao de quarenta e cinco cursos de nirnto do exerCito por tUL"O que
aquela autoridade vem fazendo

para. corresponder ás aspiraçõ'3s
'la classe militar,
Londres. 4. (UPl -' Meio::; bem

informa.dos dizem que o premiér
Atlee terá Ullla eonfel'eneia se

creta C0l11 o líder conservador,
ú. V.rin,;ton Chul'chill. par� dis'
cuti!!' a questão da aquisição pe,
la Russia da ,bomba atómica.
Nossos informántes <lizem que"
reunião está ma.1"cada "algunl
tempo depois, da volta do parla
mento li ativj,_�'a.de" enl'18 de ou-

ilYUES GONÇALl�â
Advogado .

Residência. 8 Escrltúryu
BLUl\IEJ.......AlT ' ..

Rua BrU1iQtl6 siN"

�lesloc'n1(mto das at'l'ias, Pl e

veClll (Ie�! uma in',cl'l'uI":!l(' C01'i

nos dtados

ftcáliZOl]Ú-SC as vinte horas )10

Palaiio da Luz, o banquete :::0_

Iene (juc o ;;OVUllO eeal't'Í1su
Qfert'<:�u' :J;O pl'esidente da f{e_

fuLro,

LAl\E SUCESSo <1 (ri, P. l

li. Bulívia e . Li" Estado3
UllidGS !1CU;jar�lln hOj�" ,antes
da AS8embleia Geral das N:,
ções Unidas. a Bulgaria:--· JIú:n
g'lia e 'Rmnania ele faltáÍ:em,
flagrantemente ao cumpl'inlen_
to de suas promessas de pro

t.eger O� direi los lnrmalios. Os <.�

delegados bolivianos e norte·

!')'\.NTIAGO DO CIIILK 1

I li p) As autoridades aé

l'unauliea,; l'Itilclla,� 110 Estrei-
'(I de JHa.galhãe:>
qUI' um uviüo mi!it,�l' ehilemn.

qlJe partíl'lL H pl'Ot'Ul"<l. rk YBS'

ligios do eaça-mill!ts argentino
«Foul'lIicl· ...' localizou um um'cu

, salva_vida:;, ,contcnclo apal'l'l1.

I t€1llenle tI'cs cacláverer-; aprux:
madanu:ntc na nlcsma zona Ort,.

I de ésla manhã foram achad,i:J
doi" botes e ouLros dei;troço�

'j' que IW pt'f'sUlne PCl'lcIIccl'em ao

navio d')Hapareeido.
A :sub-secretaria l!(l Marinll'l

a.mericanos pedÜ"aI11 que eSSa

acusação foss{' debatida pela
Corte" Internacional de Justiça,

fRINSFolfM1lfIM ção do cunHaI
out!'OS prelados . c.

católicos

CalDara riDe
São Paulo, 4 (MeriC:',) - Mur- : esportes, atacou-o rudemente e,

ros, 'bofetões, pescoções e feri- em poucos segundos, deixou-o
mentos, eis em que resultou na completrunente "grog" no l''3cin
C.âmara, MuniCipal de S. Paulo to da. Câmara, O sr. Quadros,
a' discussão sobre o projéto d,� mesmo ferido, após a separação
lei cóIicedendo auxilio oficial dos lutadores, quiz continuar' a
aos -Cb-portes paulist.as. O vere:l.- tacando o pr6jéto mas o pre�i
dor Ribeíro de Lima, a!'doroso dente· ([ . .]. Câmara [t hou que ti·
fu n do Box, indignado com fi. ra melhor adiar a discussão pa
campanha (:'0 colégn. Janio Qua- ra que os animas esfl'iaSs·em al
dró):; contra. o auxílio oficial ao;; f,cuns dias...

DUhl
adianta por sua vez (Jue um tIas
dois

uma

barcos cncontI'adus pGI
unidade naval chill'rúl

ésta manhã havia lllUa cadáver
não identificado q1le foi trans
ladado parH l\'1agalhães, Contl
nÍlam as pesquisa::; a'· procun�
ele soh1'eviventes e outros' d'!s·

I t l'UÇOS da unidade lôinistrada.

í
t

IMÕii:-MCêÕRMaÜ_Õ)�s�ã.1i �A;O ESPERAD03 ,EM I'fAJ:rY OS SEGUINTES NAVios, �
s: j
í UMormac,dowe" 15'"'10-49

i"I
O§ tIuais trazem carg-as' dI" .imoorlnf'�'in f' rf""ebf'Ht I�arl!a� ()llra os pm'tos de:

!
-- � BALTIllIORE - NEW YORK - PHlLADELPHlA---

-'--�\_,...:q Resena de pra� e de.maisinformaºões com os
AGENTES'·

ie'a. '{;ornêrdo 15l� Indústria Malburg Te'Bgl'ama I$ I T A" J !"'A H Y l\IOO�E�l\'lAOK , $
f

'

! !taJaI. 1
l�\-���,,",,",''"''�,\-""���"\",\-""""'''"'tVh�"U'""'\-'''"",,'\-�� i

llfiq, Ia de f/ae_ &!elinkt:{Sfli/,
tellPtrpraurem mS/dar isml//nús
CiUlryGS () .se_çrea'o eltiperle!l(i so!Jre·
me5lZ, e Il!Ui{O-'SiUlp({>s esco-(áer
(Im Mire ()s diz sr;.pwes elel/df/·
MS das .9'(;C!ll1s/JI�tfeiros.


