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l Que' extraor-dínârto, belez:t' r-cm Rui Barbosu e mais t:l!

i tem esse movimento d::L ju- I dE' UH 191(J, ouiru vez levu..t

ventuds em favor da canüída-

!
t.amcs ,L sua. gr-ande balldc\-ra.

tura do brigad12iro Eduardo Os que L"UD5idera.lll o cara-

Gome.,;! h:r inurganico do esrorço dos

Nele r?vpmos todos os dias ll,-.. 1110(:üt;. e�{lUCC�Ill que isso é

meninice e da moctdaô s, próprio c:'" juventude e foÍ aS-

quando rorrnamos em 1910

Dm. GERENTE: JURANDm FERREffiA NE'rrO
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Afirma Getulio Vargas ue não
aspira mais funç

-

es p' blicls
Sensacional entrevista gravada em Itú

f-

Red. Ad. e Oficinas

I N. 12':-\
- I

Rua.. São Paulo, 2GO
lTOUPAVA sme!\.

•

SI ad
- '.--

•

eVI ve

pimento
------- I

.

Rejeitou a u. D. H. a formula t

contida na nola do P. S. D.
Possível o laneamento da, candidatura Nereu Ramós

I
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Truman intervirá· na gréve dos mineiros,
1

-----------------�--- í

illguardado Df N ('
-

'1
reinício �asl ova' fronteira entrei
\�!��y��:���r�,1 a P%nia e Alemanhail
�:;b��:��.��l!���al. �tr�.; r; sr. Se .... ia a do tad a pelol rOSSDS '1',John I...ewis .e: as pI::lpreStl:-i :dJ.:i
carvã.n serãr, reíuícíadaa hoje, Budapest, 18 tUP J A Hun- Iemanha, como legitima oorn- ',iestando O presidente 'rnllllall gria decidiu I econhecer o novo pensação pelos danos �,ofridoF

I
disposto a intervir raptdamentr- Estado da Aíemanha 01';e1'.t3.1. na guérrn, El'se artigo i> inter- I

a menns que as conversações Será ínetatadu brevemente um» pretado como indicio de que (JS If'açnm algum progresso. Circu- embaixada em Berlim. rUESOS decidira.m . mant s-r a 11.0-

los bem informados ,'te \Vas- Beriim, 18 tUPI .- O jornn.l vu fronteira polono-alemã.
hington dizem que o pr ...aidcnte "Berliner :S�itung-", puhlícudo no

eE':tá, �pr�nto para agir'> s� ·,.as I seto_r soviético, pe v
, 'w povo 3-

negooraçoes :com .. as

en1pr-:!sas, lema,o. que reconhe<:a [lo fronteir;L
do norte, e oste .aqlll e conl as dos r10S Oder 'e Neiss3 entre a fa.nico, diz que o govhno d� A,

{'nJresas do ,sul, Blene'field, Alemanha e a Polonia. E <1;; íemanha oriental iês ,o�dagens
rplrc:�necet'em no ,me.'m1, es!a.-I que os pOlonêses (,;em direitos no Estado Ocid�mtal sohre uma

(Conelui na Sexta Pág,)
•
a e"Res territórios lomldos da A· conf€.rencia.

Rio, :18 (Merid.) - Divulga-se que na reunião de
hoje dá UDN, ficou resolvido que o sr, Prado Kelly le
vará aos três presidentes a não aceitação pela DPN da

fprmu1a contida na nota do PSD. Explicara que havia
pressuposto que o candidato comum poderia sair de
qualquer Partido, não apenas dO,PSD e entende que
nota pessedísta impôs limitações. Deseja colaborar na

procura de uma solução, considerando os nomes do PSD

e.tambem dos outros partidos e até dos extra-partídá
nos.

P..io; 18 (].feri<l. ) -- Continuam

�s 'm�nifesí..açoe.s �Lr ...) ;.,..U .........LC ...

udenis�as cono\,. a ..O.a. onera.
do' PSD, O H. <..!.!.J'!O.i LIma Ca
valcanti disse:

-:,:" Já. está, decidido, na. rcuníão

qp.é·õ-ntem realizam(Js lta- casa. do

51(; pràdo KelIy, flCOU bastante

Clar,o qtie não aceita.l'elll0S o do

cumento. Entretanto,.e cedo pi
ra maior=s revelações�.

", p 'senador SeveJ.'íno Nunes, lie

,ter do grupo mais indignado
com o documentei pessedista,
diSse:

..

.

/'8e a nnN pcnsasse por mim,
já' tel"ia r,3Spo{i(lld(J com uma ú

nica palavra.", Aludh- o' sr, Sé

ver'ino NunES
ceÚlbrisou. um

Berlim, 18 (UP) - O jOl'V,j]
Der Tag, publicado no f.étor bri-

os· acontecimentos
. '.

.
.

.

-
trazer o apoio

r:le, Vargas à candiclatura Eduardo Gomes
·R�,conh�ce o: ·Sf./;:éÇetulJ_o, que o �brigadeiro é um' padrão de dignidade e cultura
'.J �!O;.::R ,

.•.Me:I(!;) ---: '�' coronél 10 orienta.:n: Nãq< l�á o. desejo de
I m�nte sua dlver�encia 'pel:'t fór� 1945, não' tenho por que afi�mar

1-
O. SI'; Getulio Vargas reconhece

_"o�e. ..pjogo Blo0ha.do (.::: ..Roéha� encontTJJ: a .solU,C;.a,O normal ]la... 'n'la. como seus lideres ('"tão e-n� ([ue os acontecimentos não lc- como todos os brasileiros, que o

presldent.e .
da Assembleia Gau: ra oa_:>sunto, ,mas apenas a Iíreo- caminhando Of! entendimentos� v-em ou não possam lcvax o :;1'. sr, Eduardo Gomes é um paL:ão

c�.a, .. falou :m Po�to Ale,g,;e a cupa(;a.o. q.� ilaq)l('?-r. <te' forma a Qu:mto ii. ppsição do senaa.or
.

Getulio Vargas a apoiar o Brl- de diinidade .e cultura <la ,"0-

P..!LdJO TupJ por mtermedlo do garanur n sucesso .LI.'�1'l seus �anc Getulio Vargas em face da (!J gadeiro Eduardo Gomes, porque munhão brasileira".
locutor ("1.rlos Frias. - didat.os, que todos já lfóvam nrp,- Brigadeiro Eduardo oGÍnes, dio
dizendo que a sua impréssão viaInf'nit�' ""colhidri 'no hOI"'" do 'é segrédo e que a eleição do sr:
doS: acontecimentos' na Capit.al �'olete.· Eurico Gaspar Dutra se de\'e
Federal, inegavelmente é d� ::vÍrus :tdiJnt{,�, rrizou l' t',exe usrva.men e ao sr. Getúlio

fncc do pr01Jl::;ma da B1.1Ce !'din, Va.rgas. A atitude que ,o sr. Qe
o acôrdo lnter-pa.rtidário (seá l.ulio Vargas tomou- então, niio
visivelmente fracassado, Os tre�

Tenho(lm,''Só o Povo.

o gabirate
.

hritànic:l,
em sessão plenária., para estudar
o novo ··progr�n1.�, 9.� austerida

de" elaborado fi toda pressa pe
los seus Economistas. ESE, � p: 0-

gra.ma será a.presen.fldo ao p:LC

lam<mf.ó, provav(',lrn�nt� Und3.

e:>ta semana.

o sr. NDr�n n.a.m()�"
reunira nova."1pnte o Conselho
Naclon'l! .-lo PSD e deverá tomar
iÍma atitude. Possívelmeni",

confusão'. Pa.rece qU'3 há preo'
cupação .',1:3 perturbar a sucessão

presidencia.'., de forma a. impe:
dír a livre manifesta.;ão do po
vo. O acôrdo nessa fase revela
a. insinceridade dos hom�ns que

rn-'"r.�T'; ,rf ·firdihT�.T!lente o a,-.
eôrdo int.erpartidário, ,lançando
o nome <lo sr.

-

Nerf'U n.amo� ('o·

Conclui na

chamn.doE< gran,"]s ptlrddos nfí.o
"ém flualquel" Lase pür;nhLr p:1.
m f'leg'E'r IlI!1' c indid:i.i o (' :+Sli
por·qu,--::. dCl..\,::tLnl ·fol'a não �Ó" ,'.

:1I". Uf'ttillo Vargít..q. ("OHiO n �r

.\ d.l1f'm!"u' ,le
.

Barros. Enl rp:,:·,

pOilt:l. :i um:1. j)err:unt:l, aJirmÚll
0[1.0 hcceqit.a:r
mocracia: O amhiente n'1.cional' é
de üanquilid·fld�. O rtmbi.ont€: u�

".M::;,yston-:..". Este último

dou imediâta;nente, e dos seus

24 tripulantes até agora
: ram recolllidos. três. Mas

bêin o: porta aviões está. fazen
do água, e três rebocadores pro-

•"
ôõn W-ã 10: para, a. praia

,t Abbs, na

encslh-e.

" '

Nubuoo

'-'3::tl'O Alv E'S sust.ent.avaru crn

:�Il.t) T):lulo José +Bonifá-cio o

;\loço (' ;;PT'á sempre, enquanto
ff1fkid2dil foI' J)l·pcisanl�llt.e o

do· f!;deulo (i do in-

x x x x

Püi� que os poüt.icos estão

Jlél'pl�xi._\s, perdidos nos desva
'n e ios das suas ambtçõcs, sem

acertrrr com o camínho e a-,

pont i-lo ao povo, surgiram os.

estudantes para ,esclarece-laR.
O Brigadeiro é o simbo!o

d�,s vi rtudes que t!:êsejaria
mos v ír ssern a dominar o qua
dro da v ida brasileira; a ratí

dào de carI'!.L{'r, n purclZ�t das

tntonções, a fide1id:tde 3.0 i

deal democrõ.üco, o constante
e inntteruvet amor do Br-asil.

Pelo stmbolo eHt.ão de pé c",

rnoços e seria uma l:"ll1rl::t. tot:1.1

�p não .e:.;rivc;.:xen1.

.,

:::x:<x

.A. LTD� não é uni gTêrniu po�
lítico na �1.cep��fto que. possam
tê!" O� dernnis. 1�' UD1 feixe

de r.endencias, urna reunião de

:ifinida..de;-.-:, mas um comptexo
psrcotogíco do que um 'Pl"bgl''l.
ma de pari ido.
O e,entre, da. sus ,"L"l é a li

b0rtiadc demoe rát.ica e o Bri

�·adeir�o o e ixo �'Rsegllrnrlor da
sua dignida,!'3 cívica.
Levantam-se O� moços p��fl,

erguer bem ali.o os nlveis do

idealismo político <lo lWGf"O

tempo. Estn.. o no seu grande
papel e é uma. honra para os

de ma.is idade qu e não se gastn
ram nos atr-Ites (ln, viela, se

gui-los na DlETI10!'aYp] jor-nada.

AssuBlau
A FUNÇÃO DE MEDIADOR I)
ARCEBISPO DE S. P_-'.ULO

Sii.o P:1.u]o, 18 (Merid.) - O
Cardeal Are.obispo (I .. RitO Pau"
la promOVêU onteUl á noite u:

:�,d�e�:::;�� r:!;:�}::':�:r;'�(���;'\,��:
,Na! enrrp o lpgi:üati\'ü e. o;:; mé-:
dlem e en�:en]1Pim.s dn Estad.<
Tomaram part e OR pre�ident�:'
da Af;sembléia, da A�, ; '.'_.;"._
Paulista. de M"di-in? '.:.' c;.,�·

Htuta de Engerh .. ri�
mo os líder,cs do:> partido>!. Foi

C'onseg:lh:'J UfU entendiulento ue

órdern l;p1"a], no :;€ntido de' 1'1"0-
cUl':ar-sc tEU:J. t"o:ução p:lcífica

I pa.ra o t:�t!'O <l;'. eq\lipal.·a,�ií.o do,,;;
t salários.

! malograda essa longa viagem
\ (' sem responder esplidtamente
I a üüs prt'gunt.as, 1"i\(;O esta. p0.-
qllena dcelar'll.Jw:

- Sr. Getulio Varg,_:"

cabe, por6nl, provocar aconL

(,ln1entos eJ f.Ín1. ngtHl..l'dá-IO!
S€nl. Til.'1is aspiraçõe;-; ii. vida pt
blica, só de",cjo uma bua soluçá
bra��i1 eira. Corn é�s�),. dar-Ine-f

por ;;::ati;;;fcito. �tó lS�J lenho

tl';)IIé'!llitir 1'111"1 que de long-c

I pO.V(_l L1r.o,:.d!t.:'.!ro lJ(t�::--_;a �(,lltir n

mlnha ,"'os �l ]ln'St��)��u. uo �tUS8J

te".



SEGL�'1)"\.

apresentar- agor lo G?sta forma. o

cochilo trágico para não dizer

o atentado de nossos legislado
res contra a industria nacionsl.

1 chuva nu FTIi rn.... rufe toman
d 1 • Ll11a hebída (1" que nosao

VIAJANTE
et:"tomr:.go não necessítn, a fírn
,:]" r-spr-rar o amig-o impontual

I E'11 • T� _, •

-. :i nl",Ona consldprafl;,
=

t "'rmo cíencin ", P1erre I.JQ.con1t�Q

§ ! cscrev. lOque distingl!<.' f'

:; , sch'CI_:!"em do cívíltzado fi an�€�

.,..,.= t

§l
�

:::1

::;'
*

o po rcuguês, com goremle ("'ip.v�idadf' e conher-edor do rrimo

de casemíran. Paga-se bom or,lonado e comtssão. Prpff'rimos

que tf'nh'1. �onduçã" própria. Tra.tar i Rua
Nowmbro 131\0 Depõ"ito • NOBIS"

dt:J tudo o g-o�to pe:a precísãc
('n1 toda � as coma '1. Há tod t :J r
disf ância da ctvilízacão entre o

homem que :1;11'3 SJlFl' O:i,7� - DOEX(.-\;;" DE S;:E�HORAS

QPf::&AÇM}" I;; (UNTC'i'\. J.:\TERNA
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nn Ai'RES C.oKÇ,u,l'ES
Ad,"ogado

n" ..hlêncla '" E"critórlc
ELlT.\fl1:NAlJ

Dr. R. CâMARA
12) g' um fato

tE.stemullba'jdo por várins dos seua coleg-a�
� notOt'Ía1n"'nte !"ab1do que Eu_ Ielides ela Cunl1:l :;.'tlho desde 1mars de um ano vinha exerci

tando_s{' ao tíl'O ao f Ivo. na pro
prla Escola Naval, com o úru
co objetivo rI'" mat ar-me , eh
mo enfrentaria um adversãrío I
notahilizado pela excelencía, dI'
pontaria. procurnvn assr-gurar
Lodo I) exlto possivel à sua em-

(.,..i_
l..:i:isJ1illj lilC

INTERHAIIONAl
..�

?"t,;, durante n dia "lha o sct e

= I t 11':.: �-p eo� en� COi'11. uma ior-a íh"l
f

auroxnnacao e o homem CPP?

1I
'-j1ler s:1brr (l rcmpo com 11-:-1.

! PPg"undo de- .. iproxímacão . i
�

I

E("nnl}n1iz�tl� C; temno não

•
sínõnírno Lts-." pr()cipJtar :!lS

� dos 'Gr;'p�
.COIIXX�

Breitkopf Irmilol
FARRlr.l\çuO Ge csrrossertaa comIJ!(!ta� para

ínelustve pintura.
di' Bolda. cxil:rer';a e e16!:r!C.f!. ...- ],!e�'>}1C11

'To!w.. e esturamento da fl.'ltm.nÚvel.e
Ena Ml1ms Gerals. �1: - BI,,'C'MEN1UJ
l'U>SI�

Oi ll.'lthei� _6$� pi'liíi eH
.- W� JI'IO� til .

....... ".411"._ ..

� "'Di_uIIIl1Mi V.,..... �� !II ...

lIiG ISONltnfÕe .... ttM5nllS _�. aM rol
CDnO CAMINHA0 .. __9kurCl&! .. �.
.. 'BIlíOior� de �

__ �_ «lo � •
�.

I ':::H-

Rua Brusnue 8 'N.

o \·ltall":J.eo!" ElétJ 1€0 \Vonn '. restaurnndo fi pner,'::I'1 <.jptri
co. humana. põe todos os orgãos em perfeito rnnetonamcnto
-- Encorn. no Rio. INSTITt'TO VITAI�IZADOR 'WORMR.
li. RFA ALCINDO OPANABARA-8aln. 606 - fio andar
r:.IO DE JAl'a!JIRO.

FRANZ VON
KNOBLIUCH

Rua São Paulo, 91
PR.o,JETOS DF1 EN
nENILI\RIA E AR
QlllTETI::RA - - CI
l\lE.t."'iTO AR�lADO

l?iscaüz�H'ão e Dirl'cã3
de obras - Infor:

mações

Empr�Sã Lima & .Moreira
LINR..I\ OE ONlRI]S DIARIA A' PRAIA DE

----- CAMRORIü--
Partida. da A�êD�ia BJá.�Bhí às "1 horas da mariliã
""lUa da Praia as l? horàs,

AQ� domingos e feriados, da PRAIA, as partidas seriio
-.. - da. tarde ...__........;..;..

Ci'$' BOta0 iR� 6 VOLXI!'\ ,....,. 1'l!li fEFOl'4'"E N. 1266;} íli * fhidilSi' 5 ih.i ,
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PARA' A HISTORIA O CEL_ DILERMANDO DE ASSIS

da Cu ha

__Ce um óbservador $UC�ljt. _

O que a Russia revela 1

I
I
I Q""'--1

-

�

Pior do que nenhum controle
Nova YorIr. 18 (USIS) __ . Os mica. pois do contrário.•ser;»

I1St[�dü�; Unidos elevem insistir I <'pior qUe nenhum controle '.

por um cont.role absoluto e �)eg-undn uma declara�il.o de Ber

in 1. er..1í1eional da !'nprgia ató . narc! Baruch .

OS nOVD!! vest
í

do s ÉFEC�

apresentam padrões originais e

e xclus i vos, criação de famosos

estampadores suíços! Os modelos;

seguindo a 1 í n h a dos costureiros

franceses e americanos, são

elegantíssimos! Você terá uma

nova silhueta com um. dos

modelos
.

É FEC.e para esta

\

temporada! Procure-o nas

boas lojas da cidade,

ÉHcL. UMA NOVIDADE

••.UM SÔ PRECOi

À nsend« na:

Casa Peltel"

...

to:
..

.

_

.
-

-

-

�

-

-
-
-

-

-

-
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-
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-,_--�,I �;::E:�:o:����2�:-�:: Deixam-!:e apanhar pelDsVida Social�l� S,i:��:�,'::�;�,��::i:\:��!: p'ol-vos
Q

para- ·c8.ça'0>-'losmetros. Pois a f sse pn..;.;;s..-t (�:fIJ-

""a-oGOII--r _, .l9("'.a.::ot, .......aeceoeoAO�M:l.,�� po se entrczarn O� indLn�·"'·l:-'

I
.á,�it..it�,z�",�S'lil�::;.,.,.;� ��.::;.a.:;...�..K...���-"........--_.

O O O R DI FEMlffA ! :: !����d�i��::::, ;���k���:�:3;,� Impressiollanie passatempo ii
COnr1'Ul·,., 1') "'[in

II
�:;:rqt�:l J::;;,I��.;�O��;�'��:��:.,. J se entregam os gilbertanos

.�...

.

.�',
Dois pescartorés a·,e71

Jllr-,
,JA:,![!;;:, FL1_l'CHER

_

tos, um deles iner'�ulh� e v:�i
Er:, <cUSÜ'I'(I ., sízudo, não havia. servir' de isca nos repugnantes

,

tcs. Ptira matar' o poh·o :",,1''' 'humana dá um ímpulao em di-

� rade nuus t"!�:�;J,hlplUl' IH !"se l'UJlVf nto; octópodo s, dcíxa-se �llêleial' preciso apena s e vi t·ar o .LiJl· leú 1 eção n supel'fiCl.e� levn.nuo con-

Nr: S(Hl cav....1- !,-\ roo::.rn DHicilenb:'1 •

té

I
estruneuluuor �igo o l)oh�o serrrpve preso 3,0

1'01' seus terrtacuíos a e o.!'w o � , ..

Um POCIU:-í de lâg-ritna,� se lia. D21)oi� de espe ra.r, paciente- c-orpo.segundo, em l' ulo momento, ." .

desce ao fundo do ma r para mente
.. que o animal atrãia a O matador �e .n.proxírna, a-

Uma, \'�Z que na extenso ;i','l·':tri;, '

h
F'oleavu o triste um livro pardacento, completar a, pescaria, Ele". db- iaca até a porta de seu rf'fU31O ),!'.lI'ra por tr ás a cabeça orri-

Virnrn-no desmaiar, cair do assento. ta.nciarn-se d-i borda dos reei-
- o que >." p a saa cnlcuta.du- ve l do animal. torcendo-a de

Convulso e torvo sôbre 3. laje frín. fes, a nado. com ii maré na íxa, Ineut.e ,1cntlo ( � urrs 20 s<'::!Url- t:-LI rnódo que o faz af'rouxa.r :1.

pe-rscrutando per entre as fen- dos � f. ch��gado ()" rnomcnt.o pr-esa. F1ce a face com o pol-

das das rochas submarinas '" de atdr. O mntador lança-�,' na- \'0, eriterr-a-lhe os dentes entre

propósito de qualquer tentácu- gua, ag-a.rra pelo braço o ('0«1-
., O" dois olhos �sbugalhado" e

lo suscet ível L' c estender-se 80- panheiro parall,;a(:fJ e com um morde com j oda "força. As

bre uma presa. Uma, vez d.es- urra.nco, d'3ScõIl o I;OIVO du \ r-ntosas se l'ela."am, os tenta-

coberto o 31\"0 é a i�ca hunl'J- seu ponto de :'�ttercll(·in a pe- culos pendem frouxamente;

na que abre o ,iogo, Com um dr". O" dois pescudores gn.nha.m

mergulho se põe diante das ca- No m esmo h1st.ant� H 1:--;('3 .illnrgens ("Otn rf so.s e gritos

vídndss rochôsas, onde (J ani

mal se esconde e após provoca-
10 sem cessar deixa-se estrei
tar pelo'l braços do polvo. Nem
senlpre este é arrastado p"!lag
tentações 111a5 geralmente o t:;"••

Então o conlpanheiro, colo

cado do lado �I� fora a vigiar
o desenvolvimento da IH'oeza
atrayes da. agu:l. trau�paren1:e,
aguarda o lnomento, oportuno.
Suas únicas armU-R são os dcn-

Dl; que morrera o venerando frade?
,,'1"1'l vã o tlu.�en H_s origens da verrlade
Ninguém ma disse explique-a. quem pudl'l',

Consta que um bibliófilo comprara
u 11\ I U €81 ranho e Que ao a.orr-ro, :H�h[lrn,
li IL� doura dos de n!ll]h�� .'

ANIVERSARIO

FAZEM ANOS HOJE,

- A ,;!'ta. Yolauda HllletZi.
-- A srta. Ida Km in ftlhH

Dr. li'rF.derif'o IL'iq,'h_n1

Curiosidades
INSENSIBILIDAD1<J

o sa.po é um dos 1I0ueos aui
mp..is que não t.OlL18 conllet.:iln�n
to das lrflnsfornla�Lie;::; qpa <:.: �

re.aHz:anl enl ;:.eu corpo, a não ser

que Ela� se verifiquem fiai,; ou

menos inst:lntaueamente. Dessa
forma, por interm5d;n de um au

mento ali dE um·, diminuição
gradativa dil. tentper:l tura d',)
:1r., pode-�e l031 ar nu gelat' ê::.te
n.nfihio até �t 11!.nl.'t"l, 8f:rll que {·lp
ü"monstcf: 'lU L]r(UH' ihlido dê'
sofriIUf'ntG,

Um talento forma-se !la tr':m,

quilidade; um c·,r:ÍLel'. !l[l. (,,1'
menta do mundo.

OS K.\SGÕES

E:'lbarrnndo emltra fJU J.lqu(-I
eois'). t'oeê não pôJe r�18gar !to

f'aia de f"'<U \ estiJc:l. Julgá-lo per
dido ,sfrâ urn Dl'ro. Se o r:Jsgãc,
ri);:- na frente., ll�)gG ub:lixo 1i:1 {"IH·

tllr�'1., h.pllqu_f' ,'Oi,l'e l·lf' tlln ��t·:..lll
de bol;:.o de c,jr- dlfe-l·{:'IJtp.

VESTIDOS Dh:e;C'OHAUOfl
O ;'0]. o ar marinho :,;;ão �ran-

J
de" inimigos da côr; o azul e o

!'nf::�, principalmente. ficam lógo
desDotJ.dos. Procure então tingit'

, "(1 ''':u vestido. E' uma tarefa qu"
([O "Oca Dwsma poderá fazer utili-

J
zan .. 'o-Re, pa.ra. isso de unlU boa
tinta. Para torná-l� cümpletn.
menle novo aplique faixas de OU

tr�l cI'r �m sentido Vertic·ll no.
_

hlu:-n, c \'ertiefll, na !i 'tia.
'

1

Efemérides históricas
NO DIA 17 DE OUTUBRO DEL
- 1.632, os holandeses fix;ram

Escaramuças nos arredores dI:)
Recife, saindo ferit'eJ o ('npitilo
E.,te\'ão de Távora;

--- 1.7D9 .. enl I..tisbôa nas fo
��1lt'''ira3 da ínquisiçiio: foi qUo i
macio o poéta. lH·a..�i16iro Antonio
JOi:é deI Silva, nMchto no Rio de

I
J,cnCouo em 8 de Maio de 1.705;
no Hl.f!;,;nlO dIl. te\�e igual de.stino
"Ili; genitora. LOUl'l ,. a Coutinho

I f' ::;U·. l-�rJO�:1 L"onol' l\ínl'ia de;

I ('·.n'alho;,- 1.'/(53, t0!I10a p5sse eomo Go

; \�I�rn!td()r l' ,) .Br:l�H o Conde d3

I ('unha ID Antonio Alvares (1:<

I Cl!nh31, exe;rcendo nt.é ri de No·
\��;nlhrn dt' 17�7. Foi o r-riadrJt' do

I'�'�_�I:�.- 11" j,lIIll 111111 HllillllllliilljllillW·
É Ajnflal' a Campanha ti!' ê
= l',tIiÍi'lH:ão d{" AdllH-os c::
ª eoop('I'�U· puru I) �'l'O- §
I.::: grf'sso do Brasil =

·,fllIIl,"�llIllIllIIlHlllllIlll!!1II111 lU "";.

No mundo rádio I
F'L1 AI Nch !

I
--------------

Quenl foi que dL;,�e qUt:l 0.-;

ouvintes não !Yo!-'tanl da pro
Pd..g·and.l.. cOlner('ial pelo [':1-
dia? Ao contl':irio. a grande
lnaioria. do:-:: ouvinte;..., �'nC�)l d
f[1vora\.�elm·�nte o ,'i ;J_ nuncics
radiofônicos,
Os fato" ",'in aprio",enttldo�

pela l'IIacfadden Puhlic'ltiOP,'

Inc., uma oq,nnizu(;ão f'>lpe
CÍalizal"'l dos E�tatllJ'S U !li
do,;. O:, te('ni,'os da 1I.1::lCfad
den realiZnrclll1 uma. enquct"
entre os ouvintt\s, p;�dtndu
lhe!' que re�I'ond,'s�em a ,:e

gUlnte ppr}.�unt :1,: ··\"o.r[�(Â go,s
t�l.ri:L qUfl H. prop'lg0r.ldrt en

nlfl:rcia.l io<.::.s(� eliIl1in ..ld:l ll.3�

�3ta;:()"B dr" r'l(lio')"" H.C'....:n!
t a.do: í-�.f( pOI' ('I'nto LOS ou

vintes responderam C'::?ÍPgÓl i
(':1.nlente "N.to '''_

Segundo a. �lacfadden. O�

ouviul"" ql!C :l:-:sim ,'e e"

prcss::tl'am dt�2Cram que se

opunham <l. eliminação do�
n.nuncios porqul' os produtos
que Eã� a.nunciado:,. q1Cte r'L
zenl proP"t,.Jund3. �fio (�.ln trP-

ral, de rnelhól· qualidarl-!.
Aqueh dEr" dt' 72,R por

cento ('Ol'l'c"ponde J, toào o

território norte - amedcano.
Mas hom'c re�iõc::.. c,pe"ial
rilc·ntr 110� pc'(ndos do nl!,

p:lzandn. r:..H.liofônica chegall)
.

.} constituir 84�9 por c�--"nto n?
todos os ouvinte",

Arsen'll da Marinha e do Trem

de Artilharia (Arsenal de Guer
ra) e foi quem e�:pu1sou I!'O Rio
Grande do Bulo,. helpanhoii<;

- 1,816, (} Gel1er,Ll João de

Por outra part<:, o,.: ti cni
cOS ".1 F::wfo.dden COTIlprOVa
raUl que a propagandR radio
fónica é extraordin'Lriamcnte
eficiente. Qm.LS1 100 por cen

to da s donas Q'ê CD sa ent! e
\i"Ütdas revelaram que com

pram os produtos cuJo" no

mes e"cutam frequentemente
lv-lo l'::<lio.

Deu,> J),íenna Ba,rrefo venceu o

I

I
! I
I
,

C I __ E

combate. de Ibiraocaí, contl·a o

CoroneL Jo::é Antonio BerduLU,
do Exército do General Artl:,:!:1'
Menna Barreto comand];\"a 510

soldado"" inclusive 150 granadei
l'OS de S:J.nt:L Catarina, contra
800 entreria,[10,; Os (",llarln.,nse·
t'rrun coman,r'ados pelo então
}.[ Ijor Camilo Machado Bitt."n

court, os intrépido:>

convenientes!, ..

:.�1lI1J!I;mlmlllmmlHmlllllllml
�-----------,------",;_--------...._:�--- I ª A colaboração particu�

:'''"y!llIllIlSI1IIl1lf1lvlllllllAIIIIIIIIIIIIUlIvmm!1lIIAIIIIIIIJIIIA'1IIII1RIII
li li

I?"
li iii

"! ! Ir'�----r-·-·I-z--e--s-�---O'--C-ulos e abeIhas· i � �:.i��K�!.�
o tWnTO não é um prohlem,l., ;« 81 .

• ::;, I:: huportantes mO'\'inlCn-,-
S61l1 distin,�ão l':: côr, ne.:te país :: ' ,

J::
tos é a J.,rut>rra ao anal-

{= FAÇA ANTES FlltA VISITA fi :: fab tismo"búnr,oado, brancos e negl'oti. :: :: I Si voe,� conhece Unta pe:<sõa ueLfh.
- e. .

, T'tmbell1 �omo, Innf.os". O fil- _

I
Mas passemos do::; óculos aos =

ue ii S JI B L II H C B" :: ; que tem o nariz avetmelhado, te- Estudando cam de canceI" per- 0Ih03 ... (I'as .abelhas. �1Ii"Hlllhl:!lmUmllllllmmllllh
me da Atlàntit!a tem no,; prind- 1

.

l
-

pai- p'il.peis doi" artista.; de cõr
-

-

:: n la. GUJ('a.(�o pm Ilao a Julgar to dos olilCl', '::stes mêdicos des- A. Esta.ção Exper�mentill d: :.llIIf"�'lIIll1l1m!I!lIIJUllllllmH"
clue tem á sua cllBl)Osic;ão um

:: ma!,., cObrin,m que a. lesão poderá ter ,A,grIcultura üa Caltfornía. esta:: PROGRAll!rA PARA O ;:
- Grande Otelo e A!!'nalcto C11.- - � Até a;ora. "U!IOllhn-f'e 'Iue o jl'idO causada -pelo uso de óculo,; criando abelh3S de olhos vel'n�e- BHASIL DA BBC
mflt'go

I =
grande e variado sortimento clt;: :: jll'1[,jz \ '·l'melho ii uma cOl'acterÍs- sem aros. lhos, branco.; e azuis. Quarta-feira" 19 {"3

�-- --

- :\[...V,.\5� PARA AYIAO ;_ Uc: •. de quem bebe dema'O'iado. Certas lentes O\'rús ou r�don- O cientista que se enc-,rrcga Outubro:
De 1�3.rcel Carn;", o r2alizndor

I' § [\1.\.1,.\:'; DE comw ::: II Entreth,nto. um cientista ingl.os das, sem a.ros, facilitam a pj 0- di,:to é O ar. H. H. La.idi a'\v., que 19.0ü -- Sumário
lI? "oi: Boulevard do Crime" ::: :::; "c,�l)·." ll'� comnro\'ar '1']" a h"'b!'- paga�.a-o da, luz, focall"'ando o,,L.:. f

- 1\I:\L.i.\S Dl,;" OLE .'\D() -

!
(:J .1:.1- - t" .I. '\,..... -

\. I ,;u � desta. fornla. pretende id ...·ntificnr gramas
l·· es ,.�n ants (lU P:�r:H�is"), [l- :: ª

I
da tem_pouco qu.c velo com. (l, VCl'- ra.ios luminosos, na. pele do indl- os vário"" grupos de abelhas com 10,05 -- Livros e Autores,

C"T>tUOll "m I'ríu'o "Ret· 11'lma '::: 1\-1ALAS DE: l\L\DlnR,\
da." -, .. I • ,-

I::: ':: melhidao do nanz. V1I.'\10 lego abmxo lente. que f,l2 experiências. de JoaqUim Ferrei-

_.,::, V.'\I,ISE'" f,'fN.\1'4 :: Segundo êste cientista, que �e Com a continuat;ão dessa inci- Antes, as abelhas era.m identi- 1'3.

!"'C=�===.=:::n=-==-::::_==::::_=:::_::::�:::�B=�==::::=�===_:::�=======h==:::·�!'·I� J'AS!��.;��� (��<:� RENIWn,1,:-; � ����;:'�) d��:�o��ã�:�d��7� t)n�:�� :;�� �;g:;i:�í 1;:l�no;;:d\lZ��� �:a:o�: �:1"p7�:�r"L:",,[��;������:� i= ��:�� -= �::�:i�IU';iCal
8 se

I:: C.,nt'''<'I:ã,. dI': MALAS PARA MOSTRI'ARroS ::: I
vermelho é nada mellQS quP."o se um cancer, inséto.

lê
Grã-BrEÍ1nha

uSSg I e·- U . 1=::; :; sentimento de'culpa·'.
.

Este perigo p.óde ser evitado >li - 20,00 - Boletimt\ li: ARTIGO� Dl!! C'O{ll'tO K�l CERi\I _ _ A"sim, os cientistas podialll. es- =
, :::::

' , .,

:::;; As pes�oas ql1-:O, conscl<lTIte ou a pessõa qlle usa {)" óculos senl d,L Semana
,

::: Una lf} de Novenlbro, 74;; :: inconseHmtcmellte" s.':!mtlOm-,,1' I aros colocar um pouco de verIÚZ
tudar {) de;;envolvimento dos gru ª 20.15 -- Orquestra MidlandO n ' _ -I

�

I pos 'lue revela.varo maiól' vitali- ::

9 t) I :: H umenau ;;:; "'1Ipad·", de al,;unw c�h,:, s,.'io a�

! a�ropria�o: n� extremidadp "'1.1pe- - da BBC., la.

a "DI�i�il�SE Gl����1�Ó,l'��m o pI:ê�!oEde SI,llllllilflIUlUIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUmlll!lIIilllllflHIlHlillIl!UlllillH'II.:: ;�:n:!o:�:r��:'�s a,"'�:'I����h:(�!s. pO<ó- nor ,0U mfenor da. lente.
__

dacte e melhóre;,; qunJidades de

I':;I 8 S:. VÔ�contece que o proce,;;,o da �

�s,s
Cr� 5üO,OO em mercadorias e mai:õ dois prêmios URSO ,:,\I§K

...�"""AAvJ"'
...........

...e(�_�L_I�N!r�'�(�A�J"'''''''''''''''.AD�J.;E'!:lO�OO'''''''''_''''J.::O�.J.:IL'_��H�AO���S�'''''''..b":I�1 Sh:�����.n'n,�ucI:gla:;��.�o ape;: gota colorí�.à. tomava tempo. "ra :::
ás aproximações, Gary C:;ruut -- Joan }1'ontaine il n ;;entou surts ccnclusõei< durante a

cheio de �ficuldades, e muita.� I§
N' I n vezes a cor da marca se torno,- i:::1 1ge _�i."U(,(, ('tn: - rec',nt � reuniiio da Associação de 4a. feira, 19 de Outubro lS4A J

=

� \)
- Vfi dúbIa au até dasaparecid,l. ::

9 li ,

S-uspe 1·ta' , 8 !' NARIZ () GARW\NTA S ���������,{'.TI:l cid>ldp inglesrt de

�ro��g�::::e�:s::;:!l'!�a::� es��l�ã;r�;a��:lt;��ade c�;Ud�,: i �
S§. leK1 S§ �§ 1kLis grave do quú as coneLu-

vernQ, reveJaçõeR de it).teres-
....

8 ., d-o D a-
'li..

T sóes de Snel'don, ,� a descob!!l'ta
olhos. . ::

Indiscui.ivelmentC', lun c{Os melhores filme:,; dit"i- 81 � ril flnlnlO avares s que aca.h'm de fazer quatro mé- ��o��:�!�Oa,���t:,r;;'es�lan_ Ol�:��:::a, ��l �l��:;e:e��l�: cp,�: ;;;

SgN
'

1 1 f H· 1 1 '1 Sg \ � � dicos nOI'tc-rlmericanos ;';ÔÕl'e "Of! I
-

h

H
gx os pe O kamoso Alfred !te lCOCI{; Notave pe- 8 g l1l1Hlon-se j)n,ra a RI1A I."} DE NOV1�l\'mflO, � óculos (lu," podcm produzIr can- ���t;:e:�:':S:�\,O��:':'o::: sivel graças ao" m'ldernos meto-

�
la interpretação. pelo argumento, pela direção! .. , R. � 113,) Lo andar � cer"

fila,ntropicas.
dos de m''lm1o''<:ijo attifrei:ll.

Acom, CompL Nacional e Universal Jornal. ti i l'i Tais óculos �ão aqueles que

N Platéa 5·00 e 4.,00 z Balcão 3.00 e 3,00. ,
_ 8 l § (Edifkio n{i�'O ,i' im;{ata(:ôl'S l1lodt'rnas) �§ não' l;ossnem a�oR, �:aN=!���a�j;ossi���':� t" I � Esta. questfro (.

apre",cntnda.1 de de vida. conforlavel. Con-
:_.;_ . � __�� ���_""J"'J"''';':;'�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''...co'''''''''..,;l;Y".J'''..r��''''''''_'''''''''J''''...r...Q"'..r..r�...e;.e. peloi< drs. Edward F. Cori1on, Ce-

J
• .:;;;:.;.:�"";.�w.-=��=,,,-_� I r-"Ê�p;;;�"'''Bk;�-;'(�;itib�, ;;;:'G,�:��,�:�:�'�d;;�; I

.

��h;o:,�:=o�:,�::,rn-

!HIiI R O B S T�:i Via"e•• Diária. em Limoo.ll1es � I-F--::------·-----, I
�.� C"

.. - lD· rr+r�··· " ...
' ��l\nCILI? � D�l\n(:IL!? ... .. �, qto B a u m g a r t e-nf Il lrurglQO ii

entlsf ex c.1 �j Preço da pa...,sa""em, Cr$ l;:h),Ob t F.Si'll;("HLIS'l'A IGM Al\1PLU:ÇO'ES DE-FOTOS 'VE- 1
t� _ '0 �

I t� i t� A fi E N C:I A: t .r.uos - FOTOGRAFú\.S - REVELAÇÕES - Pu... f I
t�- AO LADO DO COR u..ElO E TELEGRAFO -- �: í �� , • lHES - lUAQUINAS f

J
A' ALAi'IEDA RIO BRANCO N. 8 tt I �

_. "" !IOTEL HOI�l!�TZ � :fLna 15 de Novembro, 423 - BLUMENAU t�! I � RUíio la do Novembro N. ,...,13 � Fone, IMã ,t
�t)"':���;-t�"i-.�*"»��1���������� ;J,·ibJ.�*,»:-.,'I$t'i�\..'Jt��fJ4k�j.�"i'-:"�:Ir�'Z����.c�' '!.�'_"���=--.��""���� t

Durante :1 filma;;-cm
Sonibra d', Guilhotina." ("The

verdeR" Escrevendo "unl

d'l üós.':l hi"tóri:t milit.l!' com

páginfLs de heroísmo, re�ig-nal;ão
di',(�iplina " J,:a!113rdia".te f(U'
f anta no:::; ufanamo�: , .

iiiêrlO

Iteign nf 'Terr or't I, proclução de
\Yn!ter ,,'angelo para a Eagle
Lion, foranl tonladas pI�ecauçõ..:;s
G"peéÍlüs par3 que não se incen
dlrit!se fi feno, nas eena.... de anlor

entre Al'lenc DJhl e Robrt Cum
'J:un';..:, o((JrI"idn:--- €'tU unI palh3íl ....

- 1,813, tomou po�se como

\':'1'nnrlor e �apitii.o-g�nür:11
C:lpif�:n!.I. dp S;;I:O Pe� ['o do H.ie
Gr:.lnde .Io Sul, D. José de Caste
lo-Branco Correia. e Cunha. Vaso
concelos e Solza Conde d� Fi

gueira, nrtscido 0:11 SaÍvatern, da
1fag-o" a. 5 de Fevcl'cÍL·o (je 1.78� .

e falecido em Lisbôa a 16 de

l\_íarço Ü,.;:l. 1872. GO"llernoU [lté 22
de Setembro de 1820, tendo repe
lido \·ltoriósam..!nte :L sp.gundo in
\<a"ão dns teópas de AI·tiga�. em

Misi<ê-os (1819) e a últim'" :nvf:;

tida de José Artiga.s com a \·itó
rh ,1e Taquarembó em 22 de Jn- I
neiro de 1820, pont"J termo :10

dominio na Banda OI'Íenbl do
lJ,·uguai;

- 1.832, na Vila do SOCorro.
Sergipe, llascell Antonio En,�H.�
Guilta.va Gn!vão, qu," veiu '1 "er

M:wechal do Exército e Barão
do Rio Apa;
- 1.867, Ca;xia". viu aprovado

pelo General Mit!"" o seu plano
de movimL'nta.r a. Cavalaria Bra
"ileira. contra. a do iuimíco, Pr,l

HlImail,i.

FI·(�di'rir Fraueois Chorin. ho,it' CfJllSi!l(:'I·l.1I1n O m:üol'

compositor' til' música pal'fl plano que o mundo produ
ziu· nascpu (·01 Z{·Jazowa \\"01:.\, ,na Polônia, em 1810, fa
l('{'NHlo I'IH 17 dI.' outubro UI' 1849, S,�U pai N'!!. fram'és
(' sua mãt' polonb;a, f' de \ ez 'lue () famoso cüluposito{'

,

!H'�;SOU qua·"p o 1lH'_,mo nú,lwro dt, anos na França qlH'
1�a. P<)�[mia, píl{k-::.�' dizeI" (!lU' fi honra d... ter dado ao

mundo PS,,:1 gr,andt' figunt é cúmpariiíhada Ill'los doi ...

pUlSPS.
Chopin eonW!:HU a ('shH�ar música emn quatro anos

t;{, idade. Aos fi jú 1'1'a 'um bom piUllistà !' com 8 anos
- a idac!(· corn quI' u. maioria ({os mortais COtnf'çava a

:lIU'I'ndf'l' a 11'1'! - (lNl 11 primi"iro I'('pital p.m público
num tl'atro fI(, VarsóYia, tocando () Conc{'-ri:o de Cy
ro\ypt:l,
Ii:m lH2;,), Chopin publicou sua composif.'i'"w de impor
tfmcia, o Romló em dó, t' nuql�éh� a1:0 iniciou dl.'filliti
vam('ut8 sua caneira como compositor, pois até t'utão
ainda não r('so]n�l'a se dl:'via compôr 011 Sf'r pianista <lt'
eouep:rto;,.;.
Em 1�3(), (:01,1 \·ill�,' anos dI' idade, Chopin dt·jxou

Va:-sóYia para nà,) Ilia;:-; ,"oUar. Est{·\,f' {'m Vipna du
rauÜ' al?;mu tl'mpo (' d"l'üis füi para Paris, omle \'iVNl
dllruutl' muito Íf'mpo,
Emhora tenha públieado ao todo 20r. p�'eas {luas;>

iodas pIas são para piano e. por t'sta razão, Chopin lIão
Í' gN'a.lnumtt· iu<'lurdo na ca,t.{',goría dos maiOf('s cQmpo
sitor!'»; da lJistól'ia da música. j;;scrpy('n 17 ca.n(�ões. tô
das muito agl"adá\'pis. não há !lias '·111 l'stilo

- ----
-

- ----------------------=--

'·,A. nismo candenle, flua tntuiçiio de
subtil��b.s Dnimicas. >,ua pe1 fei
ção interior, "CUS I'nr:lcter()� in
ten�o,<.

mo se nada ti'\"esf'e acontecido.
em busca de nO\'3 víttmo,

Se ao vtsítante, surpreendi
do com "ssa ss+ranha natura

lidade acontece interpelar um

dos pes"adores, eerl:.uneilte ou-

1.:il'il:

-- Não
sr, Basta,

JOSE' LINS DO REG-O

Rio 14 - Hoje. na rua Chile,
na casa Nunes, haverá um lei

ião de objetos de arte, em berre

'da ddade de Ouro P!"PtIJ,

que YJJ morrendo á mlngua..

Hã uma. ch'a,de que 11101'1'0.

será ac�bal' doe vez.

as mãos, porque se uma das

ventosas atiIYgir-lhe a vista não
evitará de ficai' cego.

AperteiçOilDlento da
1 �e-ramica na Grã,Bretanha I

I LONDRES, (BNS) -- Milhóo",
de tibras estão sendo gastas na

I Inlustrtu de ceramica. de !!;PÕS
-

guerra. de Norlh Staffordshire a

fim de apresentá-la, para f,d�r
face às necessidades do merca

ti'!). de exportação. O maior e

maís importante aspecto do pro. ton, nas imed,ações de Sluffo,

grama d= moderniz3.ção é a ins, dõh1re, onde uma firma do ramo

f
talação de fOl'nOR de fUneiOIlJ,-, porcelana, inst:lJ..:u c,pare!ío.o.s
mento contínuo .1. gií.� ou eletri-

I
modernos capaz.,s de �upl'Ímir o

cidade.
I
trahalho n�anu::l em muitas

Conquantcr tenha miuto ainda. ses da fabncaçao.

que avançar. o programa já ai 1 .,........ _

cançou consideravel progrcsso.
Realmcnt'!, a industl'ia de

cerã-,mica. da. Grã-Bretanha se está I I�eserve seu Lugar I
transformando no potencial m::tis I no i Ipro,':ltiYQ de seu gf'.Uero no mun- t EXPRESSO lTAJARA I
do. ! viaje com segtl1'up<:a de ;
Entre os numeros dispo.-iliv().� I BlUmenuu a Joinv:le ! !postos recentemente em U:i'O, fi- ; A g ê n c i a: 1

gura um torno semi-automático l_��� .l�__�e��v�'_ ?��_.-_ '�eL 1,�5_ � Iinstaiado mlma firma de St.CJ.f-'

ford"hire capaz de dn.r- urnn, for

ma pre-determinada a um vaso

em quinze segundos.

estaca.s.

QU� as enxurrac'us roeram.

las tadeíras, as agua." c�var
cova.s p.aru. UHl enterrn geral.
cidade pede a substancía e

não houver uma provídencia _

pidn, ao primeiro vendaval
rioso. >lÓ ficarão as ogr<>j[L:<
pedra e cal,
Os comerciantes de antigni

deR. pelas mãos tI.)S quais paz,
tantas riquezas de Ou

PrEto, �'ão fazer alguma coi

p,�lo, que a' ,da resta da veIhin

e�polhdu. J" martelos que t

to baltel'aJn e as \'O.2:e8 que tan

apregoa.ran. riquezas de Ou

Preto. irão hoje agir em ob
de bCnemerencin. A ve1hinha ai
da "e mexe. E' 'PI''!CiflO que
não morra.

Fornos àpei-retçoados para a

índustrta for-am tarnbcm cnns

trutüos em Stokeon-Trent e F'en-

Porque
Brasil não

se

de
JOUCO desenvolvido, Ao ouvir essas intert'ssant('s

Quanto à mÍlsica de

da�Sonata para '\ioloIlcelo, quas{' nada ehf'ga a seI- de

grande importância compara.do ao que cmnllUsN'alll os

grandes mestres. Os dois. coneêrtos para J,iano [if' �na

autoria. embóra inegávelrhente obras prima,... ih- músj
ca para, piano; têm orquestração bem pol.II'p" t.anto as

sim que até os dias de hoje aparccr'm de .... ('z (>11,1 quando
compositores que alteram a. orquestraçã,n, providência
nem sempre inútil: e algumas dessas modifi<.'a(.'õps fi
carão na história,

.
1\'la8 foi na mÚRica para piano qm' Chophl atingiu al

turas jamai.. alcançadas por qualquer outro compo",i
toro As melodias folclóricas que usou, coloridas dos rt'
fléxos de seu gênio, trânsfnl'ma:ram-s� em' qualquf'l'
coisa de sllblinw. Nã..o fósse a. infIu!ência maléfica d\�
George Sand f' a terrível enfermidade que lhe corroeu

(I. corpo, (' qU{' o matou com pouco mais de 30 anos, é
hem prm'á.vel qut' Chopin tivesse conseguido dominar
a falta de interêssf' que sempre teve pela música de or
questra, e hojt' seria considerado o maior compositor
de todos os tempos,
S{'ja como fór, entretanto, muito lhe dpvemos, pois

todos os compositores que se lhe seguiram aproveita
ram imenso a experiência do gra.nde músico· traduzida
pm forma t' estilo, pois a Chopin se dt'vem quase todos
os pro�ressos até ltojt' alcançados em matéria di' téc-
nk'a de I)iauo.

dOe;

" I
sem OJ.'i1'l'e

ração , j
DISPEPSIAS, P_RISliO DE VENTRE, COLITES, :A:Mi� i

BIANA. FISSURAS. COCEIRAS NO A..1'>,"UK
CORAÇi\Q, PUL3-fõES, RI SS, BEXJ.GA, FIGADO

'

Dr. A. Taborda·,
"',,',, :'''.''''.

DAS PERNAS:

ME':DICO
A]ijROSOL

ESPE(!IALISTA __�



",-. • ...1 1 dvluQCle e

maximas do té
III

I
It

· ,'5
- C1JQl
C tarinense

"

2á, «simples», trouxe rnai-: r T. C. iI de �\c:�:�H _. r., i 'S

1":':";
mais l"'P'-""'{'il�:�n,,;�s da.

:! �ontos para o T�bltjárar.! _ {: pOllb�·. 'sod(.��df' {k (1:ij:.. i E tind�
(' fmalmcnte os Irmãos Otte : Sábado �! l',J:::," P1H :\!'-, es"t> :1f�-aIH'. 1,'111'.'" uma am

:ca.1Úl'eõcs da" 23.0. «dupia:.>; l
s,'nIll}{-,:! G(',,;�\', l,l Ol1l:!

par-j
muda soil'et' no Clnbe (hl::t

aumentaram para"7 <):5 \}()n- ücípa.am r,·�);'l""·l·�:'l<t(·, �k rani que assim contribuln
tos que garantiram para tO(l.-,S IS ChHL':�_ J..Ji hlw;a- paru. o maiór hlUh:t.nti"nw
Blumenau o titulo de eam- I da a Fcder�H'ã:; C�::it:u';nt'm.e I do torneio.
r;eãú do tnrneío. : dI' 'I'euís. '! ;"c' filiada JiJ't'-1 :;;;st:io, pois, !lI' 1,::t'HI/('Ii,�
'rl':u!nzLI) 1.111 pontos, �, tamonte à c:e.D .. I' ('li;:! ':';é"1

todos os "lUtWS dto t{'nh I�O
I'l"nllín io· POI' C;,�:�.', fui " de será em F�t;!'�m�úpl!b, 1.1(, Ehl.at!o, I' poi:t(!a int n{�' I)

seguinte. acôi elo com n· h'::;is1a<,.'110 PUl t 1.\tlmjú :':.1 TNli,; Ctube e

T!�bajarà l't�llis L'!.nhr - vígor. I SPUs i!pft·u:c;u. "'.;, p"h hri-
p.·mnen:..u - ri pUmio;,;; C Apô:� (I �':r'111;1,:' -Io tor- íhante \'itt)}",t. F: k1.'ôl:allte
N, \'lu "cili.> Dias _.- hajní' ncío, foi I 'It,' (,�tar\,jJjl!)) i satisteito tl--"rt· ('ST.tr o Sr,
- (j ,}OJ,to;; Li r t J'ol1ir-- ('ln· oferecldo 17;11 f:: uto L:�nql:"-I Abdoll F{)(',.; !lrt",;ldl'llte do
be - li'loria,nóno�'.. ;, te, 00 qu:!J Fàj'ik�\ n";UH, «Marcilio» {. Hr!�l:it!i:,:dOl' do
PO�'H)5; Bôa-Vis�a 'ff"lis alem da"> !!!';{'5!'�} "ÕE'�� (;0;; certamen.
Clube -- ,Joln"ile S pontos: I Clubes "b�1a;:\.,:·�, ;1-.. Ii�;n-I
Cenário t�portivo
- .

Proposto aoVasco c/oismilhões ele
francos para dois jogos na França
Proteção especial aos luizes na Capitai Fe,deral
Rio, 18 tMertd . , .- Fornos I gação

do B"ngll, 1'"gn'Fsou lle
I
pio aspecto, 1('('nk, " t;íticn.

Jeg>Ul'f-t1nell1t" Informados de qlle: Curlt.íba, exaltando o fidal��} � --

e d._ol"��·,,çf�1) do F'lnrnengo que I tl·at;.,;aentu rf'ct'bH!<I. elos llé .. -11I 1 1- I Yitórla, JB tl\hli,:.J
e NWOnl.r;l na Gl'3 t.ematn. 1',;_ por tlsl:i: lO 'al'an·,. l' amen-

.ebeu ordem (h dtrctorín " tnndo 11uO poder accttnr

o

ropa , DCE''ta y�_':: u CUlf\'ile pr: 1'_

cado,; doi,:; paru 'cad�l juiz. o tiu do cltlbl' l�a{'jr'L�' da Fl',�I�' S81"aclol', 13 \}\{erltL J _ CO:!l
,�11P: acontr cc, norém. f.: que ;.-, ca, flue 'oferl'ce tl'ê:� m llhões (�.: �

d-t vítória marcada orníngo so-

medida não está sendo bem j';'
!
irancos por dua.s p.n-tídas. pro- hre o Bahia, o Ipiranga asse

cebida pejos clubes, (-lTl vlrrude

I'
pondo época },nrcn,':t pa rn :l·1 gurou-so do t ít.u lo ('te cnrnpeâo.

.lo ni1r;!·:1m.�nto ser retir:rclo 'h temporada. Súo Paulo, 18 I 'Mcrid,) - O
renda O América por exomp lo, Rio. 18 I;; 'rid. I· Ac',; I']

c:m1peona to P:H1]i"w pode :ficar
j.:L prole' tO\! ."onl ra o fMo e _..... I :'-. ('h�,.:-ar à "stl cOl:,ital \'il"t\l,� mente deeidido no pró.
?,undo ;H1!:lnL:-t_s�. c'utl'OB (�h"� nista esportiyo �ue('q Stll� H;,'--

Xll110 dnrnlngo. ('onl o jogo Pa]-
bes fa rilo ;] ll1e,�lDO. fOI1. quP segundo informfi(:õ.'�. meil';'lS x São Paulo. Vencendo,

Pa uio - Cur;Uba - Joinvile - Fkll':anól�oljs
- Porto Alegre - Montevidé li --

I-::l\I 16 CI DADES DO ESTADO DJ llIO G:P.ANDE DO SUl.

Hio, 18 {}\ferid.'

trouxe fi n1_is�iin (}(' n�JScr""'31 q

A lle>· flltebol brasileiro, soh ;;eu ,];,

Info.r maGôes e l'('�:erva de pass agens;

BLUMENAU

�j
II J.:.;n.

un1:t. e:L':':;:l de nl'�t(·ri:1l. !)Ü1tn( ,l a Ó]CO, t>n!ll \':lr:tnd:1 :1hert:J

'( n1o:-

-
....

jog'O c! I n i J',1 (I Canto do Rio.

OJ'l;.nd) j1a"""t! a FCI' o lidc-;l'

lOS :I"ti!h(�i:'o)s d(J ('�U11p?Onat(},
:: !ü·...ando :J t('nto�:;; c!_, \'antager.l

:: ]\1:Jiür'-'� ddallll':: p'dÍlü{)!l tl"at:ll' com' 0:0-1'. ('0'1'0 \]"\':!,' J ::: \ sohl e ""l]f'ntil·. (]., :.('LJrdo eOill

� :: 'IS ,íll':J1II,l:< do,", ]ll.zeSn:l Fede-
= Av. Com:ul Ré nnux, 1S:! ou C,:. 1'o<tal, 1-1 - DEL'8QVE - S.('. ::

'

.-
.......�._.... � � ���

- l���f'�IO

F R A Q {1 f� 'j,.� (i E J1', A },. -."?_:-=------:::::::::::-�:=:::::::::::::::::=;::=::;::::::::�:::::.=:::;::=:=::z�::::::��:::::::�:3E::::::::ricrmente encarninhaclas '['J

I
fesso que não me �'rriscaria" \' I N II O C R E O S O T A D O i,Conselho T.5cnieo d:1 FAC, 011- aprofundar-me em qllestÕEs ain (Sil\'(�il'a)

dI' ser-iio devid:m;�J)t� t1prt"cin-, da um tanto alheias ao ln;;!.
.

� . 1dás pelo pockr COl�lpetent.e. ':onh{'eim( nl o. Entretanto. {'ln

jO�::����:rr��'ohn��:en�o'��[Jli{'L pes�:asa�:�::��'� Aniversário do C .. li
L!t'U0 PH�le clfe.Pl'el�dnddel'. aPI�eser.. í:.açã.o da LBD, �o. s:mticJo de im:1l"l'ssüer: A '(arlos Renau'x' I' H!��!�������ava COlDO ma 1 a e a (Iseuo'.. ))
;:ão do::: assuntos r21aeiona.doE' qne fcs,;e abolido o índice mí- que fi ,'OH J:'; •

C
-

t J nimo requerido par'). o comp2- rrograma das Iti' ao SOl�len e :to Ja:;:quetc e \'0-
:'ecimento dos atlétas elo in! ('_� I' Ieiból, Dando à. as,1embléia :1 No que se rclac:o!1!lvn. <te

cOlnemoraço
....

esrP I;ior ao' Campeonato E:;tack:l.l..
� ! denominação da ' Congresso t" ba�quetc � volciból. tiye·mos a 1

.:. I '.le l<\ tlt·tisl11O; jlll'l ,ficando . _ "

Y,

Em comemoração a pa",�ag'�m
, E:sead\:al do,; Esportes llma,lo-

.. _ f't ê t1l"Slglla�ao da sede-para () Ca._l do 36.0 ano de fundação, oCA.1# I 'ua sO!l(,ÜLC[lO COll1 o a ') ':
. -

.

ll-
'

cid'"- . peonnto ({e J 9lJO _ .\ Liga A .>;- Carlos Renn.ux, t'eaJh?.r t llGS

tlca Duque de Caxias, de Sã� di"":!2 e 23 g1'2n,b,< !'('"th 1'."
de�1 p.n1 sus.. s&de. SO<""31•

li' c F-?guintc o pl'O·�l·")._T' �� P l:'a_

limadores

Lt;lgC'ro, havia Eojicitlldo a pro·
ferencill, e foi atendida.. D6'·

cs festejos:
DIA 22.

h'i-;. lu hor3s �- Ina.·lg'ul'a--:gt) ti3
Fotografias na St5�le �t. ('i�l.

cock-taill aos player..; do d'.lb� e

e

-:- Carvalho Nl'to
.. ....;.

Antes. '1Imil o!Jsr.n·ação: q�le,'

n1t' parecer qUe !� Fede:raç�.L(·
Atlé�ica Catarinem:e deno!!' í.

nLU mal o congl'esso que, p60

ta form�l, t) �úl catarinense rt'.

"0bül'& no ano vindouro a vj;:;L

la clt· todas as representaçõ":
do Estado. nluna. rc,alização que

eonvidu.dos.
te. deverá. alcançar uma veloci_

dadr muito maior numa pi:;ta br&vos desbravadores do espo:"

tc numa l'rgião em que sômen.

Ais 15::30 horas - ':rüf!1';;l" lle

Bolão para :senhoras;
As 16 horas - Torneio Femi

nino Escolar de Vol"j;,61; Tor·

neio masculino ,de Pin�-rong-;
A'f; 21 horas -- Baile· slwhJ ce

11niver:-;ál'lo.
DI;\ 23

,:;ibilitar um trllhrtlho bem ,)!'-.

d�vid3menté pl'epar2da, "8' es':.?

.;;{.ln· dúvida alguma, um tatu!' te a.gora v::te l'lC tonlando no·

{1118 deverá :'ler estudado e 1('- \ório o ij'ripul�o dudo pOr vel'.

\'ado �m . eonslderac;ã.o pel 1 tlad�iro� nbne:;ados, Outro�'m'
FAC. lima vez quc trata dê to, fi LAN.C. �.)lic�t0u desd .. .i.
perta uma questão de intereSSe! I a prrfel'e1L('Íf\. para séde cid

lcc:ltuado p�l'tt _0 fl��etiSI110 ca-I Campeonato de 19;)_1. apl'ovei
ta·rmense. Ja nlLq' wgo qujO' s·, Lando as come�ora<:ües do Cel1-

acabe chuna veZ' com. o índic'!, ten:1rio de onvile, send(} Ü1Pl-

l1lmmo dada n: ,süa impor.. 'pem atl'npicla:'
tância seleciona<lor3, ....:..... DIas
qUe se fnça o possivel para es

!;abelecel' a'O menos uma re1D.

!;ão ('ntre o t?Jni;JD c9nquistado
?elo atléia mUDa pista

E IJl!t.I·OS �L!3SllJltos fOl'am ven·

tila.dos. !nfelizment.', o temr(�
!'�,s{'ry,ulo p.ll·a o Cong'resso 10:

ua.Rtallte esca:sso, motivo pp),)

A'::, 9 hf)rIi� ---- GnlT'_" o;.. j r1'ó:'_

neio de futebó! se!-run·:hrio, ."_·l'n

ai ptJ.rticipa.ção de 12 (�Il1IJ!� 1.r'_�_

rquen'-�,
A'" 9,30 hora.s _. Coac'Irso de

Tiro ll.o Alvo;

IA:'� 10 horulJ -- ]ôgo <10 "\'olei

ból ,._ VítÓl'ilL x Gín!Ísianos,
Torneio de Bolão parn. homens.

!Competição li.: "Botcl"J" - ·iS,
A'R 1-1 horas - Torneio femi-

I

nino d" Voleibol titu!:H': 'IA':5 20 hora;; -- Sur:-J.u d:1Iliian- ,

I y.:l\I PRI<:S'l'f\ÇÕI':S NA Fm·l\L\
.A's 22 horas -- Entl Gga de I
_____

"""," '"" ',""d�

i,'\)lj
}> R

J�I�Ol�'::'�: ;:I�".n�� A.

IQueremos desde já a.grndj�,�er CtmI'rIllA � ,JOINVII.E _ nLlflVn�NAl.\o convite que nos foi enviado, 'e
si DeUS qniser Já estllrillllOS. '�=------=--�..:::;:...�="",====."'�:-ó."::'���

DINHEIRO
j\DQUIRINDJ tjl\:A "BICICLETA'

.;anizado, deve el1ti1o a

,1�J r a.o
<
Co_ngrésso a d�nomir:t·

ção que realmento

Ul11a'

ia. "cndo d!"b.�
\lrgê:l1ci�1



Esperada
do funcionalismo

aprovação c/o projeto
público até c/ia

a c/e dos

Cronica de Barreto Pinto

Fazendo
Aeabo di' l-rr, na ilitegH�.

.as reccrnendaçõ •.,.;.; f,'lt.ts p:�
lo honrado general Canrn

bet"t Pereica da Costa, ml
lustro da fiiJ('l'Til, aos seus

comandados, sobre as eu,

memorações do proxímo
día 2!). Oüt.1'R atitude não

]ulderia \('spl.':l·a,r""f' do tttu,
lar {lo rxéI' l'ito. (lY1ermi

nando, de modo expresso,

que as s",ll'nidades pairem.
acíma das paíxões poütt
cas e dos partidos, sem ci

tações de. nomes ou pesso-

o g':.'nera1 Canrnbet-t 1'0-

nhoee as símpatfn-, de que

goza o prosldentc Yarga<;.
Ninguem melhor para at('s.
'tar os ser-viços, ao Exercl;

to, prestadcs pelo grandeí
Iíder nacional.
\ Não precíso do gen.?rul
Canrobcrt, para coisa algu
ma. Nunca o procurei, em

seu gabinete, ne..."1l em sua

resldencta. Ao contrario, da,

tribuna da Ce.mara crrtí

qucl a SU:I administração I--------

.{

Solicitaram
A L.'<TER-VEN<'::AO DE

TRUI\B,--,-" OS ElHPREOu\,DOS
DO HOTEL QüINTANDIXHA
RIO, 18 (U P) - Uma dele-

gação de, empregados dn !-Iotcl

«Quítandínha» esteve na ern-

baixada nortocamertc.m.i, sendo

recebida pelo embaixador. Fls-

ti' prometeu fazer
rrllG não srjanl abandon�l.dt i r ,t'_

]:1 emprêEJ arí.·end�t;;_.!:i�. Os

cnlpregaà(J� t arrlbenl

�iÜertt(" "f.l'umn,l1. pedi ldo
inte l'YC'lll;:ào !l,) 1.'3ii;),

justiça
por varia s veze«,

r� ('·0'1110 t.m verdadeiro
drsnocrara, nunca deíxou de
ir a. campo par� respoud'er
me, prestando. os I"se.lareci
mentes. Sinto-me, assím, i

v(lntlld�, para. reeonheeer
Iho OH m�raos de um hn

mom de bem. E por ser

probo, () que os paspaínães
não querem para eandída.,
to!

A sociedade secreta é um fe- ,elas. Hfl: palnvrrs _

e slnais
.

de 'VÍtima>!. Depois acusam os ja- I gia, "I
talismã ou «grígrí».nomeno essencialmente numa- reconhecimento. Não se deixa I cares, os leões e as panteras d Em 1945, houve um ruidoso A confraria ('spalha, então, ono do qual não escapa nenhum transpirar o nome da contraria, ter raptado os desàperecidos. e processo no qual dez homens, boato, que o desaparecido foi1'0'1•• civilizado nem f'!:llvage�n, I'

qUe 50 e .conhecído sob_um �o- ; te-los devorado Na maíería dos chamados «homens-leo�ardos. I raptado por uma pantera queI Na. Judia e na China, sua exia- me camuflado �lue nao deixa .

casos, dizem os pretos: «Pois foram condenados a morte, e todos afinal inculpam do crime,tenc ia está as;:,nall,(la dr;s«(l! suspeitar Seu fim. O povo· só é, foi uma pantera, ou' outro depois agraciados. De tudo que 'I Deste modo se perpetua, natempos Imemoria!s, e na Afríca

I
sabe �lue existe, c nada mal", e animal no qual um homem ,se foi descoberto no dec,?rrer des- Africa, a crença na existencii1existem milhares. 'I'otlas e'5t.15 a designa sob o nome de «ho., ·incarnou. e que obedece as ses processos resultou que se I dos' <homens-panteras», '

entretanto, tem, mais ou menos ljens panteras», «homens-Ieões); suas ordens».
,

conheceu afinal a 'organizáção .'

as mesmas característtcus. 1'«homens-jaCal'és'�> Contam-se a Apesar de pouco numerosa, a destas' confrarias. Assim soubeIirm prímen-o 111��':, não fila! respeito deles, mil historias f"n sociedade secreta e poderosa. O se que tinham por fim apodecompostas sen�o de um mun �-
1
tastícaa sempre lhes atribuindo chefe da aldeia e o feiticeir.l, rar-se da autoridade .. e dos prí"'. j.equeno do adentc_,:" I:U� c,,- : o poder de mudar a vontade, frequentemente, fazem parte vilegíosl que não são menostes são l'ecruta'!os entre 3" pes 'homens em anim�t";s, da mesma, Os adeptos dessa:, apieciados na' Africa do quel:l<;::JS mais influer.tc','i dil :tijeia A existencia clc:;tas assoCia- sociedades. governam assim, di! nos paises civilizados.

e que são todc,s hom"n<l fei.tos ções se 'a'ev('[a sobretmb por mn modo inclireto, e verdade As «autoridades,> que estãoOs moços e os 'lei>afl'l"tul',ados deeapare.dmentos miteriosos.de mas governam, afinal e nada vendo Se aproximat' a velhice,estão'- sempre at'a.ltadoj das crianças, donzelas e moças, (lue se faz sem seu consentimento, tentar.J. naturalmente
mesmas. As Hssembléi;ls 0:50 >:0 :;:e produzem periodicamente, l"i'oi 'muito dificil· desvendar

.

crcta� e severilml'nt;} contrú:::l- sem d1>ixar YE':;tígio algml1 :'Ias os gesto;,: de muitos dcstes gni-
pos misteriosos.

.

Muitos missionários tinham
sido informados, por .conyerti-.
dos seus, <mas sempre. i'ncon!�
pletamente/ So em 1905: é que
eh1>garam ii �,co.9rdenar ha,stan-_
tes element()s'; para pCl;mitir o

esclare,cimeilt,Q dos fatos, BIll
Saint-Martin'.:dos Apindjis, no

("labão, quatro homens fóram Tanto mais quando um segred,)

Memorial do Sindicato das Serrarias de Sta. Catarina lido na Câmara ;�f:a:��:�sj:�[2ag���::� N��:� I��:��e �e;s��en�o��:a����f;'i::��� !ael�sácto de vários àssassinaIo3 .' . . ....

'-'c· ''',', I f'.flCrado 11 a moça. e p. 1.'-0lU_ ",.plmraJ;l1 para tanto, um melO

I _., ,

� T; '_" ,CIDADE DO 'T.,ATICAN;O'<lS "

xia as ali\idadeS rU1",t\,.;, causa' rii.o malbaratac1as, Mantem·se Içavam ::t devorq-l!:.�__ I bem efIca�. Para. ?ue nenhum
I n,os, UJ:llno� �lto. �no". Nao, re. '" (U P) _ "Fontes do"Vaf�o deSp�\:oamento d03 campos t gnu:de A.parelhamento para I Pouco a potf'�o, os morad'J- I adepto venha ,a tra1r o segre�;J 151stm a. prlf!i.l.O, .embora

'"

('sbv:l"S I dizem qUe '0' Papa' Pio .. ", ,_,ona c:)rrlCH p'1.!"a Ú.-; ('enu',):: II!' i funcwnar nlal. 1'0111 verbas pu- J'Põ! das redondezas foram

repe-j
o meIJ:or n:e;o é eomprome�e· I <l(' armado de (_l;_!f''; mct.;l!hado'·1lizará um .consistorio erh/lll:illbanos, PnK,:Ju 'l"!-,Ji,o {t nele",,_ I'a (I pl'ssoal l:;uperiol'es ti ver-Il tindo a lendn,! e estes homr:n3 lo: Assml nmguem �ode entrar ,'ras e duas pistolas. O out!l), cipios de dezembro, nonÍ:�ândosidade da mudan::;d d,l ülpit':j lha mal--e!'Íal. Criticou i1 partid- foram acusados de ;::cr prcci:ra- ,em lIma d:stns s"Oc,lC�ades s�- Isidoro Bruno, tambem vinha novos cardeais. O' obj.eti:iró��pliliii..-FcdO:l'al, esboçando Ul�l pl<iw'

I
pação dos fi:.;cais nai! mllltas, mente -hprt1ens_panteras;,. I'retlls _se nao for CrmllnOil'J Els

d "d há b st te cipa] da reunião setã, dé, ...,d�3-·'l'ilE visa a obte!lç�> lIa ret'nr· à'z,�ndo que eSil:1 qlle-it:n .:. hOje Sei,'! anos mais tarde, na me" H_ razao pela qual as vitimas spn o procura. � .

'" a a11
nar tres cardeais leÍ;ados:·,<Pa,.;·scs pariJ. i,>so. O pLi"l) :-el'l<-, "

I
gl'ande negociO. CJlOtl como ma rEgião. houve nova,'> rle'l'l.- ;;uo qua!:1� SEmpre cri�nças, mo têmpo pela pOIH�la. 1'8 abrirem as portas da,�'·, . .fÍ'eS:-loteamento ria area lmiit:tda <!ü exemplo, ii sjtual�ão do:; produ· pill'icões., Um missionário e um ÇOR, moças, s"�lpre mocentes. SEATTLE, \Yashington, prIncipais hasilicas dt:, 'Roma("1('11]0 I�C cinco 'Cll; 1111(11'),;, torE:> do lTIllHII'lIJlO di" F'l,weil administrador congregaram, ('1] :!pr�l�I'., gentil Isolaria e ,sem (TI P) - O mivio qBlack Do"i.!� na vespera elo natal. BsS",.í."<liper{tlle daria a soma (li' 'l'n'.ro I,h Cunha. onde a CooperatiY'l

I
tãô. seus esforços para esc1"- rlmt'r,[1.j

, glas'. do s('rviço de pesca c' tl.lra: será :realizada no .Í!1\�Sjho "bilhões � meio IÍ..' CI"1 '.� il';3. I dos Vinicultores, nào tendo pa- recer definitivamente o mish'- Quan�o a ant�opo�agla, é con
t':'(,a, recolh� 1 -j('7.cssetc tripn-' instante em que o PáP'l" abl'ir,quantin mnito sup :ri··,r '1;:; rit" ,go c('rlos impostos, n eulpa F·-. rio, As pes.quisas resultarmn nn.1 flcqll�nCIa do crlme lmposto, aos n porta Santa da -Bas.ílic:'l:. itcessidades iniciais (li; tescurn. I caiu fobre [J:; agrit-ull,Ol'Nl. plisão de lima dezena de im1i- c?mhdatos a m('mbr-os, das so- lantes da escuna (,Salina� (lU;: São Ped!'), inaugurando o ·.'Ano'.A concordata do Banco 1"]11- COllclHill pe.lindo a refOl'lYla da viduas tambem chamados "110- ,ctedades secr('ta.. se incendiou 'e afundou ao largo Santo.minense de Produçiio foi obje- 10'1 fi:3cal pam. (ill? �['.i<t m:3J.'3 mens-panteras·'. c'ujo interro..' I Perpretado o D:ssassinato, 1011

-'- ._
to do discut'ro dJ sr. CarloR clara. mais justa, c "uair- genr- "''ltorio oCidal acabol! revelan. " ge-. de toda aldeia; p�r um ou
Pinto, o qua,l d::clarou que' rosa para com ):3 ]1l'o,j,llc rei. do a existencia de tlma orgu_ I dOIS homens,. � preCIso qUe o
trinta c cinco mil deposiian- O deputadu Café Filh,) l'e- nização que pracimlva a

an-l
cadaver da vltlma desapareça,

le" ,>:;tão desamparados. COU- (lucreu informações <:obl'e ()S lropofagia '. Apl'pssam-se os assassinos a
Cllliu: Pl'oj{'talldo lima Comissão desacôrdos entre Oil pa1'e('",1'c" Depois, numerosas sodedadcs l'Gtir;�j' n POI'ação. o' fígado eCOllfórme n n';,;5a rep01'ULGt'" an? d:: SUF l'an_da�ão. A�s;m, o

i de Tnqufcrito panl apÍlrar as 1';1- (la Comissão de Tomada r1� recretas' deste genero foram I,'
o� .nuoIos, qu: co��m apen3sconseguiu apUl'�lL', u C'lubl' Atlé· Ohmplcn deVEra i'1e fa"<Jr repre- 'zões da concordata e as res.. Contas e o Tribunal de Contas, descobertas. Uma das mais im eozldos. DCIJ01S, ll�cortam oUco "ClrloH R(nam,", de Bru5' sentar por uma emh:3.Íxad:L cO"ü- I ponsabilidadcs dos direaore:J ,lo sobre fIS contas r]a pt'esi;1('nt�� portantes :foi a; de Zinguiehor corpo ainda que_nte,que, convidou o Gremio Espo1'ti· pósta do,", el�mento" que inle- Banco. (la República liO exerci('io pa'!_ em 1933; . foram encarcerados _:Ourante a no�tc seguinte,vo Olímpico para parUcipar dos gram o seu Departamento l". Em torno dos efeitos da de:>' sado. Certas contas tomue!âs duzentos "e dez il1üividu03 da aaeptos da sncwdade vem,festejos qu,,; promoverá por oca- I Bolão f! "iUa t quipe da v�leihól valorização da libra esterlina. t:Omo creditas pda

.

C';111jf;Sà0, mesma .seita, todos, mais cu maior mistério, buscar estessião da paS�:Ig-em lie mn.i3 um l feminina. tribullou o sr. Aristides La"r'gu- são apresentadas como débito;,; menos comprometidos em nmo pedaços para transportá-los realizada hoje a reeonstituiçáo
_-' - -

--
- - - - - - - - - _.- ra, que leu um memorial do pelo Tribunal. serie de crimes de antropofa- para longe, em tml cánto ina- f!.i-' cri!11e do Ed'fie:o - A "lamH-

Sindicato das S(.'-l'ra.rias, Tan- cessivcl da floresta, onde aca- ção, o qual resultoLl na morte

������n�, C;;d:;��l'i:S �:�v���!�:! (0-nSI·de'ua-cdo'
�

I· -n·ev I· t'-av'e'l ��:;�<�adc:m��os'm-�:����e:�
zaçao do crUZClro comoumcCl.·. ossos faceis de reduzir a po o�:

medida capaz de enfrentar a de esconder e 'um ou outro p"!-

CrorisS,'eemCriavdl'ratuCClnetre('laos nqUl�ÜdeairdP_ia- O rompl·mento do aco'"rdo
daço que será conservado como tone, autor intelectual do cr;-

, me. Seu eSIC,'(;') rezultou bal_

��l�:' �t��ri�:s��H��g:n��I��: j
em concllrrenci<L com 'numero_

sos países produtores,
As relações do fisco e ccn

tl'ibtlinte foram objeto do exa-em sinal de ri'gosijo peLo. FPOLIS. 18 (:'\l:c:rid.ionaD --,

me do sr, Raul Pila, DiSSe quecriação ela agencia telebO"ráfic1 Anuncia ...s? qUe a Assembléil estiveram pela manhã enl gran-
-

o Brasil aga sempre com mó de ativIdade. O "r. Nereu Ra.(' coletol'ia fe(]I.'-t"a! na séc1e' (]n Legislativa irá reunir-s(' du'is vontade, em Vil'lude dó contri_
município de Plt'atuba, vezes diariamente. afim, ('�

-r fi Q grave crise na indú fria
mad ireira· a desvalorização·.·da libra

- o -

Visitando no sábado ul-,

timo, urna boitp, vi, por"
acaso, o atual presidente
da Camara muito alegre
exageradamente alegre.
Alias, nisso faço-lhe justi
ça gostou sempre. como

Marcondes Filho - ora em

dlsporübilídade - das noi

tadas. O fato dele estar na

boite, nenhuma ímpor+ancia
tem. O que, porem, mal-i

me impressionou, f'ol a mi

nha: palestra com Miss

Daisya1, enquanto dançava
mcs urna rumba :

- Ouvi dizer que o dou

tor Cirilo, fica enraivecido
quando não lhes escrevem

o nome com <;Y.i>. Por qUi',
será?

té";; (lá família das suphor
bínceas

- Expliquei, então:
- E' porque gosta de se

assemelhar ao seu homoní
de

, Nápoles,
gostava do

Barreto Plnto,

nome nagem
ao coronel Bento da. Veiga.
,

It'POLIS, 18 fMeridIonal J
O governador Josó Boabai.I

ofereceu na noite passada um

exposto na camara ardente, na
cnsa dos elndícatns,>' o corpo
do marechal Fedor TolJmchin,
comandante sovlet.íco .que

recl.'_,bru a l'endir;ilo dr'u1 torças ale.
mães em Sta1ingrado. Toll:m
chtn ontem falecido, comnndnn
!(: da quarta frente Ucraniana.
controlou os exercitas qu� li

bertaram a Russia meridional
na Críméia, Rumanis 'e Bulgn
ria.

- "Viemos .ao Brasil com
fina.lidade de nos familiarizar
em. geral, com as condições fi
nancetrns e econômicas do pais,
afim de que possamos ter ,uma

mo, do reino

que t:::mbem

A deliciosa menina de
olhos yeI'eles, não me en.,

tendeu. indagando quem
havia ::Ido, afinal o Ciril(',
de Gl'lUl1'l.

E�:pliqu"Í mais uma ·ve:�.

- Um botanico especia-
.. li,,,t'l lles-cr..bridor df',' pTan- ..

HISTORIA FINTISTICa DOS "HOMENS ..PIINTERI"
--- - ---

I \Desvendando. os mistérios das"sociedades secretas do (on-I
tinente Negro-Treinando homens e mulheres na an,ropofagia

RIO, 18 (Mel'id,) "- No ini-

f
importação de vmhos em [i'lr

cio da. sessão da Camara foi rafões,
lldo um telegrama do Congres- , O deputado Jales Maehado
$0 dos Prefeitos do Rio Gran-! tribunou sobre 0$ pcobli'm�1.fi
de do Sul, upl'lrrmlo par.l a eeollômicos. finaneeins (" :::0-

Camara no sentido d..� ni) Se!' ciais e disse que um'! serie Cf'
apr.:wado o ��ulwefiio entl'e (\ erros da politica suicüh, asfi
Ikallil e Pi)1·t.Uf,'al. [lHn:lt:lld,) a I
_.,..

o OlímpiCO no aniversário
do Atlético "e. Renaux"

... Da CaJi .<1:

RIO. 18 (Merid,) - Sel':l

Grave �esastre com um cômiobão
'je Demostene� Veiga. O advo

'Sado Hugo Baldesari.ní reque
rim habeas-corpus para Lyc1s·.

FPOLI:J, 18 (:'-er,di071.1!) -

, ...0 Parque. Amilcar Silva, sen

A Assembléia Legislativa amo do removidos para o Hospit!ll
vou telegramas a serem envia- de Carídadl.'-, ali ficando intcI
dos ao presidente da Repúbli- Iludas.

FPOLIS. 13 {�= ('r; (1,on:11 \ dentro do prazo csta�,p!eeifTo,
Um caminhão de nrrr',!;'g. eon,l'l' dar por concluida :l atual l=i 'rU,iDa" l·ntorV·lr� n�·zindo nlUleriaI de um parque 11eg-i"latiV<1, ;11 ü U (I
de divt'r"õc;J com d01ót.ino a L'l-, FPOLHl. 18 nrf:l'diona]) gréve dos mineiros
guna. apOH ter saido da pontl' P,_,evestiu_se de grande soleni_ (Con('lusão da Prilnelra Pã.g)Rereílio Luz. 11:1 c!-;quina <h e:ô- dade e teve desusada conc·:lr- do. O diretor da Junt:l de 1\{e
trada de Coqlleiro:;. capoto>! rencia de fieis fi missa campa: djação Federal, sr, Gy;'us SChl

espet.:1.t:ul:lI'ml'UU!, fieallL{-) g:-':-, realizada na Gl'llta' de NOS�'l ng, declarou que (,'e';:úl11UOS as

ven1<mte feridf,s o lllütorista. d., Senhora [!c Fatima, mandada vesperas do reinicia tl:is con_

vE'rsações, e que a industria do
nome Mano,-·l Silva, ajlldanl,.,. rrzar TJp.lo prov{'do!' da Irman- carvão depende do que :'le ve-
João Gllimal';l.es c o empr('<!'fH!o-' . dand(' dos passos.

I rifica.r nestas. reuniõ<!s'..

ca,

grupo de altos próceres p3�se
dist 1S, enquanto na residencia
do sr. Agamenon :Ma.galhã.es
reuniram-se outros próccres.

I Rio 18 (Merid.J --; O Jq:mta
t do Ju'rací Magalhães, falando á

'reportagem, disse que continúa
:L considerar o a.côrdo, embora
não possa assegunr que tenha

condições .dc sobl'evivenciu.

(Conclusão lla. l>rhnl�i.r 1. J'.1g)
mo candidato á presidencia.
Rio, 18 (JV[eridionn.ll - O sr,

Nereu Ramos _e OH pe"s�di3t:1.S

mQS esteve no Catete confere ri
ciando com o presi"';nle Dutra,
dirigindo-se após para a. sé(le do
Partido. Na residenci:j, do gene·
ral Gúi:l Monteiro rellniu-�e um

}'--,-.....---'-----""*'" -�....,'''''',.""'" ....,"""�,...,,"""""�...,,"" .""""""""""'� f

iMOORE .. McCORMftCK (Nave�a�ao) s. a.l;

�i SÃO ,ESPERADOS EM7;=- OS SEGUINTES NAVIOS I i

'1 IlMormacdowe" 15-10';'49 i
ii í�ormackitei� 29iõ110-49

Os quais trazem' Car2:R'- rl", imnorl:1J,p'Q,ll p. l'?f'.Alwm rarlras vara, os portos de:
BALTI MORE - NEW YORK - PIDI..ADELPIIIA ---'---

Resen:t de pl'a� e demais ipforma�ões com' os
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