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o pl:"es!dente da República do
Panamá foi deposto por um "pro
nuncíumento" <li). policia.. Che
gou o chefe da organização pre
servadoca da ordem e' despediu o

primeiro' magistrado, com a' fa

cilidade de quem manda embora
um criado, em país sem leis
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Declarações do edil blumenaUense

trabalhíatas. '

o acontecímento está impres
sionando seriamente a America

e todos us grandes jornais o co

mentarn, E' que parece a SUIna

degr-adaçâu, mesmo pura urn

continente em que os "pronun�
ctamentos" nunca fa.llaraul-.

*-*

Quand.o são os gt:ucra.ls que

�-j2p5€m os governos e neles se

ínetalam ainda vá. Coroneís,

majores e c'l,pitães teem realiza

de 8. façanha com exíto. Conhe

;::s-;::? a.i'" (';:;'50 dê sargento. Mas

t·�.HiG do EXêrcito, ã?ntro da dig

üilia�'J? das cls.ss€s aTInadas. Po

H�iâ.i5 nâ.o haYid.ll.1� ainda, torna...

•-i o a inlPLati\""a de- nirGntrn� a de ...

mocracia americana. Eis o que

Está parecendo exeesslYo-
*--*

-

iIil

ri
o ranomeno mais alarmante

0:.0 é o da categoria inferior da

auioridade que destruiu o regime

::.\mmIlIllUl IIIIIIHIIIIIJ_: no Panamá. e sim a sua repeti-
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" �R E F L f I O Sê �:�. em outros paiecs amertca-

era IniCia a !I re essa ªNO SUE' S T Ee Acredtta-se s= .�� g\�err:: .c��
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= I as suas experlDncL:__.., o rivesse

d'e' 'I'·r.l·as para a Europa ,I �D A I' S. I 1I�.I. ��t���!�d.�ú��� ���,�r���;s� di;���;:'
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oue nos cumpre e ficar vlgilan-
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' I APELO A' �RE1'i"TE I t-êS, para ver se ao menos entre

..

SAIJDADO EM BERLDi O SR. L. A. ,JOBNsON DE;:g;'_::;:1cA nós não haverâ uma fatal reln

pidenci[t�
LONDRES, !l8 (U P) A

.

Conferencia de Peípíng, patroci-Inada. pela Federaçã.o Sindical
. :�CÓM:ERCIANTJ�, PA:

Mun�lal, que resultou �o _

esta- f: TROCINE i\ CAI\IPA
belectmentos do

.
"CpmmI�rm" I i '.;. I�

para o extremo ortente, esta fp_-, AMPARAI .\ AGR

zendo sentir seus efeitos no su-
I CULTIJRA. ELA E' O

ESTEIO DA 'ESTARI�
LIDADE FINANCEIRA

DORRASIL!

A julgar pelos comentários ouvidos pela repor
tagem, dificilmente a Prefeitura conseguírà embelezar a

cidade, nos moldes preconizados, até ás festas do cerro

tenàrío. A pavimentação da Alameda Rio Branco e RUB
7 de Setembro, ainda por iniciar, constitui, pode-se dizer,
() motivo principal do desânimo que assalta os blume

�auenses, cuja preocupação neste particular é bem mais
mtenso do que se imagina.

,

BE?RLIM, :28 jU PI - .4. arti-I manM .. procedentõ' de Frtincjori,
llutrw. a,nj,.{lTicana &t1tdou com O .'o'r. Johnson, qw cRtnL'<1

21 disparo.�.. I]lumdo o (Lv:ã·o em aco'mpanhado âo 81'. John J.

que 1'iajara o ,<;ecl'etar,io d.e 'Cloll aU{) comissááo americano
na. Alemtrn}!.!l foi recebido no

Bstaâos Unidos)
Jolineon: titemson no

aéroporto pelo genf'1'al l\[ax'u:ell

de 'Tempf:lhóf esta,' D. Taulor_. r:oman.dante a?rv"l"ica

I no em, Berhm. _.j,HtM, hOJe o .'Ir.

--...,--__.,._�� � I Johnson parti1·a. para Londrf'S.

seu J...ugar WA.SHINGTON, :28 lU PI -

r
no O Departa-mento dos Bsrcuios

EXPRESSO I'rAJARA Unuios an1tnouJ'lt !toje a no'te a

viaje com segurança de ida" do geneml Lsomas T. Handy

éste da Asía. Noticias cornurris

tas da Birmania dízêrn que a"s
Frequentemente, de viva voz

u por meio de cartas, 03 mais
ssímístas chamam a atenção
reportagem para êste ou a

uele aspecto do problema, pro
urando (iemonstrar a im"o�i,i
iÍidade da sua solução dentro
O' plano estabelecido. Há muita
azão para a falta de espel':UJc,a
ue se observa. No quadro R'erál
0- aformozeamento que se. pre-,

ende há uma. sede de proble
as encalacrados, que só um

i1à.gre poderá soluciona.,·

empoo . prédios arcaicos e sujos,
ue chegan'i ,a doer D!;L vista,

observà.dr.;; ao láao dos

dando ao decreto que trata do
caso não estava certa-I, as íns-
tttuíções acima consideradas
de utilidade pública, teriam que
,desembCllsar grandes quantias. no
caso de que seja, 'J�etn!:1!I'O ?

cal-Içamento dessa rua. 'Resta saber
se estão em con!l!içõ'es de faZe-

forças armadas lfa frente popu-

[Conclu a na 2.Lt P1a., �etra A)

-------------------

I
Estaria' a U O N disposta a lançar, de
nOVI, o' lIome do sr" Irineu Bornhausen

FPOLIS (1viERIDl _j F'l.l",_
se, .aliás com visos de verdade,
que a UDN lànçará a c,,<'.; c

tura do sr. trinEm BornhauZ,7.;1 u que saír da <:fOl'ja" m'Lhor
1'. presidencia do Estado _

.A. '''I' C<temperado:>, será o escolhido.
verda.de,' merece a UDN �",;'2,_

:'''1'8. O· sr. lrineu Bornhause"
" um nome. que., pelo ['�;: "',',

,}.UOs(:}i�pass.a,do. c0Íll.<) haIlSlE\i.rR!
está no mesmo prestigios� pl�"
110 do seu' honrado correligio
n{rio coronel AristiJiano R[l_ 'Imo;;, que "em tendo conl{j bri-

lhante discípulo o prefeito João

IColin�
---

. PARIS, 28 (U p) - Um por-

FPOLIS. (MERW I -� A 1'0_ ta-vós da emDaix<Ld:l francesa

portagem da ',},eridional", p'i_
em Varsóvia comunicou, pelo

iestrando õntem. com tlJll des.
teletone, que sobe a, dezesseis o

(.""""0 ,nroc�re trabalhista. foi
numero de eida(êlas fl'uncêses

notificada de que nenhum COll-
detidos, incolllunicayeis, nas

cha,," exi'stp 'Oar01 .0 caso dJ. suo
prisões da Polonia. Destes, qu:�-

cei'são ca tarinense. tro são funciOl,ários diplomáli-
Declarou éle que n Parti(10

Trabalhista terá candidato pró_ cos ou consulare"" e ,-,,, outros

prio, acrescentando que na dor_ doze civis.

renúncia, comO
serviço' ao Partido �IO; 28 ��erl!L), -:: "O ?or-

Rlb, 28 (M:im,ÜD) _ 6 g�_ ; .... .

.' rElO de Nohclas", orgao catolico

neral Góis Monteiro, disse que' 'l�IQ �8 ('.1 'd' I' , ..

'

.'
. ..'.

·lafll'ID
.. a que' o Sr. Ne.reu Ramo;;

o sr. Ner�u n.ámos' renUnciou . ," "�. ," en

lOna.,,) '-'-.ContJll�a_ tendo umpl::L, rl'pel'é.u�sÜO
lias

mantet-se-á.:
nas fileiras do PSD

melO,o pOlltICOS de todo o 'lJa1:; u declsao do Con�elho Nacional' ad,.)- ilit' d
.

por n10tivo de foi·o. intiIrio. .

_,

' .

. '. . 'porem' m an o em sua candl-

«Devo diZer que r�.cebi 'a de_ t�ndo a chaxnada formula mineira, contraria a orientação do Par-· datura p:ua.' presidente da Re-'

pl'sa-o com. o. mal·r.r ·pesa'�, POI.''''
tido t�O sr. l'(ereu Ramos., Consequentem!lnte o vice-presidente da· "bl" O N

.

'Oh
'

•

�
_ 'L �

R bJ'
,.,' , ,- pu lca. sr. ereu =<Lmos reI-

tl'ata_"e de u:n', "'ome'TIl I.lustre.
-

epu lca renuncIou a presldencia do PaI.·tido.

'I"
-.' d·t 't

'
'

t·
_

' • 11
. 'd:: . _ . �

,limara 1me 1 amen e suas a 1-

que muitos serviços pre�tou aO RIO, 28 (MerI .) - Narra-se o eplSOdlO, é.a renuncia do sr. Ne- .

i' d
.

tid
...

d

; ,

reu Ramos do ,seguinte módo:
-

,

Vlc:Ja es nesse. sen o, esperan o

J)art.do. ,i> Acrescentou que a" . obter a maiona em seu favor na

fónn.ula ""ünei-a p a fónnula
- O sr. Nereu Ramos que esteve irritadissimo em �a ai ses- .. C" -

N
.

al d
"

'

" _ , _" ". ')rOXlm:t onvençao aClOn o

O'aúcha são a meSJna coisa' � sao, quando termmou a contagem de votos favoraveis a formula PSD d
"-, f

'"
.

1""
. , quan o espera que a 01"-

«Vot"!i. na f6nnula mineira mIneIra num lmpe�� seu: mel;mo ler o dIscurso qu: tinha prep1- mula mineira tenha sido uItra-

"mpliflda, Que é comumente a rado, declarou que Ja h3.Yla prestado numerosos serviços ao Partido passada, inclusive pela não acei-

fónnwa

Chama.
da

f1'.
,qúchn, Que

I
e considerava sua renúncia

con.lo
o último lr'3RSl'S ser.Viços

..

,

.m.otivo
�

t t'a DECLARA O SR JOSE' XM� RICO
. taçao de ou ros par lOS. ..-

se enquadra no espirito de con- p(}rque renunciava naquele instante..

F I
lIIIl I!!l

RID.,28 ('Merid.l - O sr. Paím ,
ci1iação. H2. anenas alguns nO- 'Em seguida, passou a pr!lsidencia ao sr. BEnedito Valadares,'

O tra . r u a I 'ne I ra a' Filho, sobre o incidente com (}

inPi' a mais. Estou infol'TIlado retirando-se rápidãmente. Nesse momento, seus partidários eRpfci-
. sr. :Marcial Terra, declarou após

milito bem infonnado. eh Que alroente o grupo Pernambuc3.no, gritaram "Viva o sr. No'eu Ra-
. fó'

a reunião:

Io PR e fl TIDN ace't'lrão a '.
r_ mo,," retirando-!'e igualmente. Estava terminnda a reúnião do iii :!I

·t
"Manifestei ao sr. 1>Iarcial

U
II N '

t
'

muh mineira. 8e n!,� acell�s- Conselho Nacion3l do' PSD. A renúncia cria um probi<'ma 'para a Terl:"a ri. minha desaprovação á

n IaO e (ra I(a ,�'CI a
�"'. serh 11"'" �!'l.gt1 S .rlO\ vn a_

.

pre"idenci,1;; havend!D já dois candidatos: O próprio sr. atitude que havia assumido du- .

_

II·

CAUSOU NL"1'IEROSAS ríámo� à estaca de antes, à es_ ..

VITIIUAS E kllLBÕES +.aca zéro.>.'. �:n:� o:es�:��:' ��� c:n���:;!= O Partido só aceitará um nome: Eduardo Gomes

::::2:��) l' C.. 'E
.

011 ....A,. GRE'V ����:::;:�':;:��s!u�;: RIO 28,M.rid.) - Amanhã �.om'nol"daUDN.,umnn"�
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.
P.IO, 2� (Medd.) - ° ;;r. Ne- as 9 horas a Comissão composta a deliberação oficial do Conselho

_ Jà subiu para vinte ;1

N-
-.'

�A·
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.

reu Ramos declarou numa roda pelo governador Mdses Lupion, Nacional dp PSD com relação á

�o�; ���:��l:C:O:� \\ G'. ··ER.· L .. O r •..N MA/ �=:�::,:':O:�.,��:,::: ;:: :,,,n�:;:':'�::;:o'::�;": ::::�;;.,,,;��.i��;u!m,';;:;�nn
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1 1 I
. Partido no qual contmua lnter- presença. do governador Milton te do PR, deputado Arthur Ber- ,,,,,_...

tempora que asso ou o ,:

\'
- nardes sobre o mesmo iim A re

�c:��::�eAl�:�:!���� ii j lemem deixar o país .-05 . dirigente.s �a pOlícia �?;ni��:�i:i:�:l:��:::i�
Campos e �es�d_e_n_t_e_�a_,,__�_s�- ��::� ��:=:ntees�:� r:�n��:�

tro pessoas estão desa- 11 PANAMA', 28 -(U Pi - Segun- t

..
� _.as

renunCIas. 0. s .mfo:m�nt��.'1
TernllnaJ :Ael'en. da zona do Ca- Conselho Nacional qie conti- JULGAMEN TOS 'Benedito Valadares e .Juscelino

Parecidas, enquanto o I' 'do circulas informatlos, o .. presi- du:em que o� sr. _r:en.0,n �_�eJana nal,
nuará sendo. O Conselho rennir- Kubischek, nada

-

transpinn<lü.

I 'dente Arnulfo Arias 1:ieseja que sair para 0" Esb._",-,,, Umdüs e CIDADE DO J:'A.."'AMA! 28 õe-á dentro I1J3st.es dias pará ele- EM SER-�VEJO RIO, 28 C�!erid.i - O sr, Jose

total de feridos chega a III, nallla: aconteça, aos srs. José ReJ, Yalarino para (}. perú, pprem {U PJ. _ Terminou p.ra1;icarnent.e g'er o' substituto. O sr. B<õnedit? BELGRADO, 28 (u P) Américo referiu-se a afirma.ção

muitas dezenas. Os pre , non, Bolivtfr ValarÍnó e SaturjQ temem i;uas vidas_ uma. vez que a. greve geral no. Panamá. Somen I Valadares, forneceu uma nota lll- Anuncia-se oficialmente que pelo do sr. Alberto Deodato ao rece-

LI'J'Ul'ZOS se elevam a mi' I' Flores dirigentes üà policia-pa� ÍlDandónárám,o<Íõinândo d:Lfol'c t·' ·f·"
"",

t d t f d' 'd r C' n''''no�., quatro cidadãos sr,vieti- bel' a fórmula. mineira e :lcres-

'.

'

•.
_

'!
_

e os pro. essores, .

:�" e,s u .an e:ó
I orman o que, con". ou os':- ,4_

I 1
-

d d 1 t II namenha D'" que:' deseJ'o �eu "a'-policial: Os· infol'mantes assi- .

af J d' CO" "era-o J'ulgado�, amanha- ·enl centou.·

I! hoes· e.. O ares.. a ln:-- I.
.

.

. "l
.

._ , � "> permanecem eru. greve,_ .

:rma�- ! rilo
.

unior, segun � VlCe-preE'l- . '" " �

i,l O'indô totai$ �aa� tvet ��! solucionar (l problema sem de:r- nalaram que pára sair do p ]is d? que Iwmente yoItamo· a_s atl-' dente, p3.ra assumir, alegando Seravejo. Fazem eles parte de "Só um milagre pode flzer 4-

b
•

_

.

•

n ramrul1ento de sangue e violen- teriaxn que faze-lo a trintaqui10 "'l.fades quando o preSIdente que sendo ele o coordenador da um grupõ �de trinb. e um rús- lJDN aceitar a fÓr!llUla míIl;;;ir�,

:11 n1.alS elevado a medida I! das e retardou sua decisão quan metros dessa capital, que e o Arias anunciar a 'demissão dos candidatura mineira, a 'presíwen- iWS, cuja pri3ão tem dado lugar I Mas Deus não fari:i: e'iie mila

;II que vão chegando 110- i! I ----
--

....."- único lugar de onde partem tre� principais ehefe� da; policifl da do partido deye ficar em a violentas trocas d'C in_SUl.tos 1 gre".

IIII vas noticias. :,11,1 ..·p'O'D ..E,.,R, ·A:", aviões, desde que foi fechada anacion3.1.

,�_� .;___._n_l_ã._O_S_d_e_o_u_t_r_O_E_sta_d_O_'--, €'_n_t_r_e_3._I_U_g_O_S_Ia_'_i_a_e_:J._R�u_S_S_m. Em seguiJ!a., referindo-s2 a ",fh

,

.

.

.

_
mação do sr. Prado Kelly, de qUL

TRANSPORTAR 200 11"[;,' '�I
;i, UDN propugna a "formula

;_'O-e'S'a'stres--:�_
�DADQS-. I'

FOmOS errotaol· s e ist
�

m f'�;:�:l�m:�:�,:�:�itl
_

CALIFOR1\TIA, 28 (up) . o sr. José ,.Américo, afirmou que

= _

'

_ Uma multid1LO, calculada em não sabe se falará ao Senadt

E av,ii1a· to'" rIIiOSª 18.000 pessoas asSistiu ôntem

·d-· J' R G quarta-feira.. Isto porque adis,

ª ,... ª �� p�:!��s:�O �};f����� ver'
,',

a·'
,,'

ela, tra,lIçaNo a'o ,"o r
curso preparadO poderá naG

_

III
"

'corresponder aos fatos. A ora

�,mmnlUll 111111111111 i, master_2:'. transpórte aéreo .

, ,'..

'

,
,ão vai ser (,(':lutrinacla. e ('omba

BOGOTA', 28 (U' P) - Tur- eom capacidade para carregar :erá o "centrismo"

maa de socorro estão avançàndo 2;'5 toneladas de tanques e ca- 41.' il � � h- a" m· 21"5 (lioigar pa a m' '"m n se p'a'rl.1ii " decl2rou o sr' J Neves
:pelr.s Jõlontanhas do nordeste co- nhões ou 2.00' so.lrladcís. O vôo' 1\ 11 lU· ,- II'

.

r I es .

,

...' ai III II

(Conclui na 5.a p!Lgina) durou 55 minutos.
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I�A Na'ção-!- -

:: Agências:
'

;:

� Rua 15 de novembro, 366 §_
,�� TelefollB 1298

.

:-� : Alam. Duque de; emas, 6

�=__=:=ª Telefone '1026 -

I flnunclos eeu�SSinaturas :
- OTTO WILLE ª
� .

.

- Agente autoril'lado-. ª
;,.uuUmmnmml)IBUIII1!IIII!i!II!l!!!IIUI!!!lnmIIUIlIIUllllmmllUllIIh�

co7lt4ndante do E,,'erci.tn A,'m.er;

cáno,' 'á Europa" como +eprceen»
ta,ntc do progriJima de assLllte1Ww.
militár. 'o generQ.l Handy. sm'á o

rep"esentante do 81'''- Johnson no

QuarteZ, General . do - Oomité de

üoorâenaçõo . E'I:'ropeia..
O" 8T. John.son. (L'nUnCiol1,,' tam

bem, o estabelecimento d.ltm, es

critório 'de �ssisten;n.a Mi.litar
sob a -direção 'do major gL'aeral
I. L. Lei1úl,itzer_. pa,ra, 81t'Per,pisio
na.r os emba,rq1h€ls ,de (l,rmas pelo
D�pá.Tta,m ento 'de Dt!fesa d<J"

EStados Unidos, ito..� te'rmo8 dti

progmmu. de· á ....8isténcia� militar.

Em 81lit"'!ni:l'l'à' pd$içoo C01l1i:> 'di

Tetor da' Msistenoia militar do

bepÍz;rtamentv de bt'fesa; o 'ge
neral Lemn'itzer rep1"es(/tlul'(Í
o sr. Johnson 710 Comité inter-de

partamenta.l que inolui os depa"

tamentos de Estado e Defesa e

o sr.
Os, e pa '351'i05 por fàze} et.c. ,

·0 pi'Ql:tleràtr'?da J"lt,�imdntaç1i6
as

.

iuas é bist!l:1'1te p�no;,o, '1'0-.

,€mos 'para '€xÉ:mplo' a Rua '/
dé 'Setembro..Tem que ser alar

g?da e retificada, :oom ,) (:csman
telliménto dos aLlm.i'3 passêios e

construção de novos. Os, .prop;:ie
ario!; não vão querer pàgar esse

t"a�'1)l:L 'TI: a ffi_1D;('ipilícade
náo·· está em condíç:As de hz�,

lo; Cànsldere-se, depois, os terre
nos pI'I LenCtnU" á P'li'óqu ia 10-

('BJ, Colégio "Sant:> Atlt:mÍo", e

Ginásio "Sagrada ,FamtliT�". Ca

bendo aos proprlr:'/i.rlus" peja
nova legislação em vi,:;or, o pa

gamento de toda a pa.vimentação
de ruas embora em prestações
que poderão ser duas apenas (a

interpretação 'qub f,e esta.va

a administração
economica.

O Departamento de Dtfesa Cf)

1neçou ]!.a alguns ».es€s atras fi

sepaTaff o equipamento que pode
ser e�;l,ia.do áos pa,ises membros

do Pacto do Atlantioo e outras

nações amigM, de conformidade
com () pTograma de tLju,da mili-

tar,.

---- __-- ---- ----
----

ja;· já eEtão sendo <'caldeados,)
dois nome:;:, Saulo P,.aUl0S e

Carlos Gomes de' Oliveira.

TelDporal
D�S EE.UU.

li
f!

para. fazer agitação, falar dI'.

lutas e democracia. Por isso não

fui a reunião. Não qUis encerrar

assim minha carreir!!. politica

PORTO, .ALEGRE, (Meridio- foi logo dizendo: - "Na reali- ladares. Não há mais lugar para

nal) - Enquanto tinha lugar a dade, apenas vim ao Rio Gran- mhn neste ,partido".
reunião dO' PSD gaúcho.; os re- de por causa dos senhores, Ape- - Por que se absteve de com

porteres do "Diá.rio'. de Noticia:;" nás, sim, por esta mocidade que parecer a reunião? perguntamos:
localizaram no Gràiüle Hotel o" acredita no futuro � tém direito - "CómO'· disse, não pretendia

srs. João NeTeS, Batístá Luzardo de estar bem orientada. Na rea- sequer vir ao' Rio Grande. Peno

e Glicerio Alves, que' por razões lidad�, eu não pretendia vir, sàndo em· suà. ,mocidade ii que

j'ibvias não haviam compa,recido mas só a lembr-ança de vocês. para cá m� transportei. E3tav':!.

á mesma, 1\!al sucedidól.;_ em sua demoveu-se do meu propbsito." disposto à comparecer a :-eulIiã,u

investida contra os dois últiln03, E em seguida a uma .curta. e até tenho notas tomad"ts no

os jornalis'tas 'tetaram iaíar com pausa - Fomos' derrotados. E! avião com - o fito de orientar-Dle

o r.. João Neves. isto. é uma verdadeira traição ao nos debates. Vaces pergolTItml1
_ Pengo", exclãmou ele. Rio Grande, que se .ertconLl"a I por'que nã<:1 fui a reunião? Pür

_ Sr. na c.erta di:r-nos-á algti· agora acaudal9.do ao soba Vala- que não lutei? Minha vida d�

ma coisa. Afina.l não pcid'<!mos fi- dares. Nos queríamO's o Rio :;envolve-se erq outros setores.

car as escuras. Gr"nà:c \'angu.l.rdéando as forças Voces saõem que não tl"nho la-

O sr. João N€'Vés cumprimen- PO'liticas nacionais, mas preferi-
.

ços materiais no Rio Grandl:'.

to-ü-nos como YQihol'l amigos, e, tam entregar esta função fj. Va- Não- fica bem vir gqui apenas

RIO, 28 (Merld) - Informa-,

se que a UDN não aceita deLi

nitivamente a formula mineir"

Os principais mentores udenista�

já fixaram o ponto de vista. (:

rumo� do Partido diante da fó�'

eu, que sempre tive elevado cs" mula mineira. Manterão a Ué''';'

pirito, que não tenho fortuna, são anterior da UDN diante ti�,

como tod,?s sabem e que tant0s nota do PSD, que declarava '1 ,_,

possuem e que lhes permita fa- .o candidato devia sair de seu_

zer da politica um simr1es p:u.:- quaq.ros. Consideram que <!. for

'satempo".- mula mineira mantém a e:dgen
Abre-se a porta, entrand::> o ela de um candidato pessedi"V

sr. Gilcedo Alves. :Baptista Lü- e restl:"inge ainda, mais o ('.amp<

zardo e Francisco Broch'ldo da de a�o da UDN, uma yez !lU(
Rocha. impõem que seia pess ....dLôt:c c

I
- Como vêem, estamos asr;al- mineiro.

tando O' embaixador. a quem os I RIO. 28 (Merid.) - O sr. 1.'1])

senhores abandonaram ,em nos· ton Campos antes de seguir pa

ta BelO' Horizonte este';e com t

presidente' Dutra e O Brigade!!':J.

Repetiu d!iante do pi'csidente
Dutra que apoiará. o candidato

que saia do a.rnrno intp,r-]lRrti
dárlo.

Prolongue
sua mocidade

com

or EHO
(Ormtl·Regllladíit Integral)

o moderno
ffatomento

dOIj funções
femininas.

f6rmuli.' do

Prof. FernoD::h

Magalhãec

Um produto do

lABORATÓHHl !Jeon
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p is de d pre o foi r a o
Arreado e montado, como se fosse um cavalo, ficou lodl riscado pelas esporas e lanhàdo a «rabo de talú»
'.

.

IT(;\'avelntelLle pela primeira
VE<·; na, históri.a elo cirH�:nl'l, 1011

, 1 p;d:!',; d') \Ve;-;t I;:!nJ dto L011_

(_h'e� fez cx�bir uni filDU" c.ientL

JiIOO p!'oduúdo ol"iginalmente
113.1'a EstudanteS. Tntía.se do
,. :"Ío'lÍ(-a Atõmic:fj ':-. filme i11S_

,-1',11.ivo da Garno,mt,British, de
Ró} minutos de projec;ão: que
1l81T:3, a história das pesquisas
ri.tôrn ica s. cleE'.dc a oca�;lão no

fei110 de 1826, en, q\Je Dalton re_

cEbeu llma medalhn d'l. Sacie,

,]{,il,. n':ll d'l Gl'i_í Brl"tanhn,

�t�'_'-::�::-::_"'?:_:":�':�__-::_

\
Damião. j,j. refpito e não "C)')� Damião foi despido, O Galinhá ras de um ricaço da cidade O negro sorrtu, Corr-eu par'i pes do rabo de tatu e pe!:->s �.-

I
.. e.oc·V,LU "cUU • .L}al,••�" e�",,_ condídos nU111a r squína.• tentou divertia antecipadamente Vai 1eva:- o couro, safado! Co� ! dentro e voltou c��:n o al'reio.1 plausos dos

..

soldados, q�e ani.

va. em frente a um botequim. r:v oS soldado,.:. (Jl'{:; e.-U,V>l111 ('6. a malvadez qUr� ia pratí; meça, Isidoro. Prega, a guasca -,�garraram o Danuao, e O Se. mavarn <1 . domador- S",relepp:
calmamente. Não soubera da '·f':H�·il'. lova.udo a mio a eíntu; 11ê) bicho, aU;' sair sang-ne. 11e1epe apertou;-J. barr+gueíru.. 'I Rin_"[' a. \'UIeI' I'�' !,,>nente, at�
chegada da. escoltu. 1;-; estava ]'11. .

. Então quíz I'pagir" nêgo? Os soldados iniciaram a pun- I J)EIJ()15 coI. .cou ,as (':,por,!,; JIO" que, t enuo outra Id(':!i, or<l!:llOll.

,,' ,

tau dl�lraluCJ que n..m Vil: quan., ....Qnen"nd�J fazei fi ql�t·. seu Gorito de cabra valentr-, assim. eadarta, Damião urrava de dor

'I
calcanharr-s e dlSf.P:

I
- De-:'<q· a;;·ora. �;orelepe, O

Dtlluiã" ('1';1 1I!�l la,lrào fIe ('<1_ I - Fala. treim ! Que esta r-s, do" I'enente Se chegou a ele. ('�!.rullil? disse com violento metido a nome de verdade... e de raiva, De repente o Gali_ --- Lá vou CU. 'l'enente! Que. bich., num tll )In, bra\,p'7iL Vai

valos Clu-e. -'\"}nt,,) runt.os, 4luh'os, j pera.nc:\J? d t
.

T 's o
• .

'(1
I Cp�egoil.se e bateu fudém('n'.I' a

\
sa tanáo, fI 'í'enento Galinha, O Tenente deu amas vertas nha teve uma idéia: eSse nêgo . TO o rabo e atn... pro pasto engc�nU.I', ras

.

:.1.;1a llas pt"""1H :ltl,.S dr- R;o' () homem,
.

cheio de dedos, mao no ombro do gatuno. O Um Instante dep�'l. Damião ilf'Ja cidade e.. regre"8ando à tem bom lombo .. ,:" E ordenou: Montou e, ato contínuo. me. ff't'l'O fie litfll'<'flT'
Pl"et,}. AH\'o. eSj}f'Tth',<;i!1l.9, ('3- síntr-tizou: .honlem estl'emecell, [oi arnarrnuo (> levado para o cadela. ordenou que levassem o _-- Serelepe. arreia o bicho e leu [l roseta na viri.lha do ('J'L TI'(JllXe)':lll1 c' f<,"1"·\). I·,jrloro

ya,lo que II;" t':llsst' ,"oh .:>.• y',-···as . - E' o Damrão. Entã-o canuín. num cano x.idrez, .criminoso para o quíntnl. No monta. S(' cair n» eorrlH'p(Í. 1('_ mínoso. Ouviucse um 111'1'0 tre- {'i)[n""lLn no (OgO (' flnando' o
(j1'3 cavale ",PII. P(lr tili!-l lt ZOWl --- Outra vez ? Será qUe aqui ainda de roubar c.rva lo I DG outro la.do. eram já as ter.' fundo <?orria um ríacho escuro. \'fl. qllinzp dias de cadeia. mondo. logo abafado pejos gol. viu em hra73 a\';soll o Tenent!'.

não havía "aoodn pIlSS-UMUi' de não tem 110mem ? .Todo mund., TI ., .

'H' v desesperado:

���o c��>a�{l�h(::::, �;: ��-:;": ,: I ���o q�l\:;�e::t���: ��e:: \�i�;;e Ia prlllilm I*r vez a>.pl,·ca no ra IIiIiilI tex-to e i Ci::.:::,��,.;,';"�J:! �,��.�:�;'�,;r�.:,�,;,:�.;!'v��t,;���,:.·_,!;:.nt{';<,xpl>riênda que" mal.'1p,{!2'()

Bd·l
E o Galmha, pondo..se a an; I'

_-

t}cÚI'll'H no. {{11l("g"OP10}), eram tãO' cint, de 11111 lado Para outro.con_"
. c ll!rl--.- f.6fr'l1pnÍlf'u o mar

�:�}�I�:fijf�::�::�:; ::�,O���;:;;of;�; ��;;� lei q aul rila adis olubili ade do matrimonio ;;:���A:;:?::::��::::::::�:
(,r��\�����7���-�e í�;j:;�1�b�;i;·7.1�!�� ��l�<�té;;�:s�, q���O::l �é e��:aD�: Revolucionará a legislação brasileira uem dispositivo da lei de hllruduçãil au Código Civil ��!�;��1::.! 'l:'� '�'1'i;���,��11 o ferro

que· urn '>('oronel'�' influente 11:1_ mião? E' valpnte? Onde efltá-? \.
.

A C'aí'llC' [i1 "j�!l;h�a. phiou. Dl,_

C'lpit:Jl ti, cídíll Rolicítar a pl'C_ O ca;boe1o prestou todas as I ' Rio, (Mt'ridiona 11. IntC'l'fl'-- Lei fie. Jntroduçào a,o Código Ci.- ,110" nWla janela. já bem a.rej,�d�_ teCI_nos o prof. Tele:> Bar'oJo:'il: I f o. verific:l_Se qlW a Jei ad;lliu' fJ1i�... ,'fW!' " ,,", ;Hi',o ,'"In m<1

.i'cr;(·",\ r\» a�]inhH. O caçador ilU0l'111açõe:i. () homenl não era 53nte qltestão em [orno do di- \'11. que o requerente: como

CF·'I·pcr
onde póde penetraI' no

I
.- l'!.e"a o citado dispo�i'Cl"O:

'\'
'1 recrrnhcdmento. no Br:ls']. f'l'i1.11 a.ln,'i'l;,ilk (' !l(l� [)l:lns

d,_; hGm('ns, (:0]11 ("rrtez3. daria- de bl'íncad�ira, Além de rou.1 \;t)�'C: o acaha dI' He,' rli:,elltida ','f1l1\!eiro ,. '�,dpni:p 1)0 j'lflí<: .... .' -10 n' ll"; "iro, o il1!'\titut(l do NiLo será rE'conhecié!o o dí\'.,r· :10 clivarei'). de"de que ,,�C011. lOlt'-'1I !'ornpcr I) f'('I''''-},

j):waÜl'il'o à Sit'ilRC,ão. Quando baJ',. era. Captlz de nUl.lal'. Sa- e ]ulg-af1U pelo 811peemo T"ibll_ a�sim, sujeito fi lei brasileir!1' divorcio. Ele vale. com ('feito, cio,. 'l: OE; .,;onju;,;es ior:.!11 ÍJl'a,_ inr�:J, OH. p,(�ln ]_�('n:,��. 1ml del.,�: O Crlliul1a. entfw. ,_,?mp'''''' à'1

dit'g'Oll f"i dirr-itn 1'1. cadei'l rb bia atirar e er-a. eorajoso. 'Esta-l nul Federa I. ao apreei" r () pl'�- 11ao po ..lc'na U' buscar nOs tl'l-
1 por

uma: concessão. mna tralh �il'·I;·o.'. 8(' urn déles ,) lO!', ;; ra c CJhm (Ai an.�dro,.. O quI' 1M f;'arga1hatl·lS. on�('llOí� 't'\C ih"

Vila, onde se- instalou com os l'Ía naqEela tarde mesma !la
ceSSO de homolog[l(;àn de ,",e11- bllIlah d", Budapest urna senten..

.. ,.gellr:,!1.· bastante ex!ycI"SSi\'il I r.:;c:onhecido o
_

di....orcio. (IIHl n.ltl ie cUriOf t) ne�o" "n-''-�';W''O {-, dt'p,"nl pn:·��ng-"m.

dr.:: sü!d'l(lcs qUe integTavam'[1 cidúdf'. pois. como era d", RI'Ü tença .... 'trallgeil'a n. ],169: 11m ça de div,)relo de seu casal pa.- ··em favor do temido e nt" c·xe. fiO O\iLro ql1ê nao pod,era.. cnl ,,'_ precisa.mente fjut'. �mtai (1:1 d- D"rniun ,:I ;11 l'iI,)'{n ""�''''i''il.

f;,]:i':li)S" esCull'1 de cHptUl'aS, !1�bj(o. iJ'i1i., no terço da m:ltriz: e:1sal de ht�ngal'os, leve' seu di. l'a :;02ar elos (·feitos da rnesrna crado instituto. I um(.n. ('.n3nr·'·e nO) I!ra:;:;j.· aci:l J(j de iJ1tl·tltllll'·:lú, li lW"".'l \Ollf'fI. L' �.,. :;['I'üll nn rihürf.o.

'N" (,fjn1e (10 l11f�ntO (iia. fo. "R-,tá B; o hmnf'm.
vorcio d('�rct;ldo pelos tribü_ 110 BI';t_gil. "isto que só a auto•.

'

To'mando da Jf'i flue t.l'm sn_ i .f.: interpretando: !!'�i�,lnçi:io nHnC�1 :úimitira tjuaJ-lln;>tanlPi'. {ll�r.íÜ;,l sUl;b n", !'11.1'.

rciln fazer um" o.ueix,'l. O car- nais de BndalJe.st e. de p,oss!, da r'dal!' l····]·I·'·a·I·;·1 b"��I'Jel'r� é "

I
".. l1 '

...

,., "1'-." tr,··111,�I·<_'·("1'·I·.n n··)l'.' ('1 (11'\'0'.'. ",1'1'.', (·ollll'nl'!·.l_ �\lJlillhln·r:é' Dl:!..
'J'er ").Jttp�>

.

1 . t' ,ut. t' >, • l''':''i 4..l,;
• tra_nôs o prof� 'rele� Barbosa: - � .t.: ...Xi:1,nUnaHC (. _ .....:;:1, j'u:_ ..._ .-. .1 '- .....

cel'cü'o, lH1lluciou: O TEnente estR.\'a deseansan_
respEctiva seutr'nça, o marido, "ornl),'i c.",' " n "-'I <:onht'cer ,bre sun. mesa de trabalho. mO$" :rArio "CURe:' 11 r{'fer,do }11"(·eel. �io, jamais' tolerara em "ens. to íl dentrü,· ..'

._- 'j\""l génte ai, - S('ll' Te_ elo' quando lhE' forrull avisar:
que reside no Brasil. requci'ccl licí:::'io[; cn! re ,-"trlll1\!ei,.o� 0113n� .f':' tf ",' O mHi� insi�llifi"'Clnlp in.! O C"linl':l (õJl{'l'1'randn o dL

ner:tp.
Che2:o\1. Est�í. [li o ·homel.n.

a. hOll101ogação da meSlna, a- l,)"o 1'[.\1 1"']' aflui doirúciliáé!o' e . ciro que iJn'P0rl:l"se 110 reeonl1e. ! n'1'tiwl'll10••�I'nwnton:

"'11 1 .,.,. C'Jl',l)<>d' 11�' finl dn qu� o diyoreio fosse re- -d a
.- l' I• ',L (;1 e:-"'l c1 �.I e -

Tenente.
' ,

c,p: ,; l··.·e" <l�' RCl' cnmpn a·

L d
·

d
':!·Dlpnt.o OH, ao meno.'" 113 a, - - _. Vila anrrnclcndo. c3n1bn._

tu''', conhecido e t:vess(' e[eilo Cl11 {"o!lt()n--" "�""'�" n--,'· que. defe.: .• am,'n·aça-n e aço a ra za o e mi:,,"ibili.d'ldo eh sua exidl'nei:l da! Com ladrão de c:Jvn.lo riA

·_F'",.,j·!'.')l '. l'.J',-1 ca')Or.·l,l) (1'1.�. ('nr-I'
O Go·linh:l. le\'ant<111.<e. Cltf.L nosso pais I L 1 .- por�- U r _, d' t· f

. .....··1,.
• -

- .. ""iam n ,!r''';O,o:::-[l,�ao. 'OH'_'
.

,}O''':�f(' mesmo wer qnc. a e az 3:'<SUl1. I. amua. v am'o�,

'\'fi'\.-1,,_S," todo diflnte do T? _ mou Is'doro e mandJu que os Ao apreciar a espéde, dj\'j_ I . . •

t t- 1
.

b 'J' o I 1
.'

'.

F dl·u.se O lnal's ;' Itl) trl'hlln"l fIE' ':!0111 ri"l-lL"lf'oeS_

1 600 metros por mlnu o
"'11 a� para a C! raSl eira, ' ('flm Jae -1" tH,l malS g.,nw pra.

ncnte, euntpl'imentou.o. (':11ba_ . ,oldados f'e' prepa.rassem· 'ez .....

I
""
.' l'

. - :l -ar � I

S 1
' d' Tll"t1"'a. ell.tendendo llm ..� 11. :lJ't[.

O!'1 l:eJ1i:llS lhJl1Jst!'Of:. 'COnl
•

r 1vorclO nao pas�'1:1,'a l e UI. l.l n. � m .. ,·('�,

�a�,'a,l,,', �t,rl1 sflber cYlmo COllle_/um !!esto para ere Epl".6' 1S_ "�'" .,. � á f 6 f'
- t'1nd 'l(lo�' 1'''�' -..TTV- ·1.n

• '1
) " - }.

•
'.- _ r,"lo n.' nT'l. 1.0, par gra o .0 leçao. \lma en ';. � (> nll I ,_.,

I
' .'''.'t..'' n ..\: "L,il"l<nnu .... ;; r.,VH-

., ... sr. dos :r.finistros quI" O c-'mp""'lll. I' • '

60íl I
.

"

(]
.

"U1. ' "'.

f' I I'
.

I' '1 ,'1:; ei:�Ih I,oi ,.rnc('(jiam SPlln .

,"_ Londres, 28 (B_N.S.) � Uma pOr ml!luto, contra os 1. I (;, e:1 ql;(l n nOil,m Jllsnçn ,'I'l'i '-! t,h�O<; por mp!a de um

--- E' Cjueixa. Silll senhol',... '1'1.1 hoje vai bat('1'. Vai se lrmac os, a laS, no :1:'1.. :.. (ti I -'li" i'·r"'.or ,'('�t"i<::Õ0l'1 f1 'homolo_ �mpresa de Scheffield na Inglr� laminadora' de Scheffir}d. (Cnnl'luí' Ti?" 2,,1 pg-n., idr:J 1)'1, lU'dlb .

. _

I �'B('à;'J rCljllE'ridiL por putcndc_ terra. vem de fabricar mn I"qu" A instalação destina-se a o_

"<'U1 iill", n fhwv-,.io de ef'tran- .pamento de laminação que se fieinas do Sul de Gales e pG.
P',j 'f)i-: {- r,;('nnh,�eid().p aceito. ':assegura ser. o mais rápido do de produzir 'aço de toda. classe, onhe�e �. �e g- redo",-, I!",,:";j, n�<1R impedindo. as_ ;mundo,' capaz que é de traba_' desde o tamanho mínimo .de 10 \;;;.> W ,:,:
"ím (iI' � " ;1t,ntpl'f'R qllC dcel'('- ''lhar à. razão ele 96 qllilnmeiTos mm. dr diàmetro li bflrr:1.S di'
t,:.�- (J rrT:�nl�r-1n f{RR;;e--n'1.s(lt -f!"l�� '" �- ,�

d ,-.
.

. por llo!"",'
.

. " 2i1' mm, � .

1-"'"-,,,1,', ',;<1'1 P�I'i';] ter efrito;· O ap:'Lr€lho "de lrunln3':ão , e pro ongar'lli'i1d ('in llO-"",O pai.s. .

t
.

-'ano mais rápido { Seu rrndimcnr.o l'('guJar sel'a .

nor e.an1cn•. -

'] � h
C"!1l p:·,;a (jf'f'is!í.o, iivel'ü,'l entre os de tipo seme1l1anLe dt�:_� tonP.lad':;'l _ por ora n�IS

.-rli'?íllljHg'PC\ l'e�()nhGc�c1o Stm·dlvor.· no máximo 1,320 mrtr09 tama lOS de L,amm. ou maIS,
ti aos Estados Unidos a pedido

"íO, t�'.((·(,o qllanto à possibiTi. de nm grupo da lin iilionarl"'ns:\�Hljl. d,= f'(lrÜr'nit�r"n novas n\1p... II ti t& IEIU U

histo"pia da p� ·�tl1Ij"Jsa I'it-,Clear ,-'iflS 11') Rf'f!sil, decisão com fi

I • I jJJ:; 'I" I {jJ[ii] liiJo "i:! ennrOl'r,lOU o rf'qu�'-

\'('111 a ser fis:ca atômica. '!vIas tambénl tU11a m2dajh:l' de (jH l:('I,I·� qUI'. por intf'rm,Sdio Ite

d
.-

c'a por ero. Já [01' (>xi1)iclo 1)',-I'fI álllliO;; "ell �,h'o,·rodn. 1)"0[. 'rel!"] n;,�.
para o:, homens e Clen 1 , \.

d fi Sór e l)late'i,n� eS1Jeciallzad�"" til" hn;"l. n')n� emhl1.rg-oQ rle nuli·
mais limita' os que possa, ,,-

.�ens conhecbnelltos, escre.ve c'inque11ta e quatro paíBes, l'e_ I dadc e inr;'ingcntef' do julgado

Jmm Littlefielcl que o filme é cébendollov o tHuln em vinte' ao
,.c "n;-·ctivo ac{,rdão.

xcert;;m2nte tml"'l l'p\'elação e rliomu!'1. TOl'nOt,_se as,,:nl um I' ,O interesi'P. qu:, ': .('�".;o de-�_

um prüz(·r. pncll'ão de filme in!'lLl'utivo pa- [lertou nos me105 ]Udicm:-los, s5'
"Fiska Atómica". foi pn>mi.a- ra os estabslecimentos milit:l_ I

hT-ptl'd' <'In fa<:r- da dlSCllSS:.W

do em 1948 pela �o\.eademj,a de res da Grà Bl'etanl1a e lI:f<ttl_ Q1H' pr'ovocnll ent:c 0'1 mi:,is.
li'ilmes Britânicos como a me.' dos Unidos. (ENS) I tl'(,S do no.oso m'11'" alto tnbll'

Ih"r IJelícU1a fÓl'a d0s �etores '
1181 de il1<:tic:J lp.voll_nos a. 0'1'

Jh
"'j,' r. :'flvog-ado da rumorOf3

..1" ',f"atnre r onton;-ou. e

ql!('�tão,
1"RS: ·no" o proL 'reles Ba:.'.

'�'Cxto de ADERBAL O. F'IGUEmE'D\}
(C!lllYl'íght dos DlARIOS ASSDCIADOS -. Réproduçâo

tota.l ou parcial proibida i -- .....,--

n r
II

Ia
Cf vida

�'lIli1mmllilmillimlllmlmlllllillllímímIIlÍlnlllmmlíi!mllllllmItU� Londn,s. (UP) - o doutor

::=:.' KNIJO'SEM = l\.blll'ice Barnest, de 78 anos

DR BEN'_"O - de idade. está pl'ep3r:lJldo-�e
li � :: r a-I�a ir aos Esta.c1os Unidos [1

-
_- ME'DICO - OPEP�DOR �-

:: I
rv�d�do dfl: 11m "<gT1Pl') (1. IntUO ..

Formado pela Faculdade de Medieina de Porto Alegre. :: nários:', norte_americanos qu("
·Abrirá sua clínica em fins de Dezemhro em I N D A I A L = qUl"rem conhecer o seu seg-redo

_ (Na aIltiga resideneia eCo sr. Renard) para conseguir 'l.'ída prolonga�
_ _

(li) B nth�ft.

�lIIlJ1lmmmlllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmlllllllllllllllllll,
-

Earnesr é prpsidente rllncl·l_

Narra a
dor do Cluh dos Centenários,
que' se dedica ii. longevidade' e
ele é lUl1 do;;; principais -exem-

.

nlr)s, pois que COnl a idade que
tem pôde ler' um jo!'na1 de. ca

beça I'" ta))" ixo' e111 senll_obs

\ ·lJj"üade.

O I1I,ol1i.-:o. que' revl·la grande
aci\'id::tcle e energia para ho.

I ...... , ci.-' ";O" ;,b dt� nflO quiz re-

I ,'(·la)' [J itienLídade dos milio.

II
,,,,:,'()� QU'ê contr::Jtaranl seus

II sé'l'\'iços.
Dis�·(·. porém, quI" 4e.

')ir'OH 'I{) anos nar:} desenvolver
:;;::'t: f':slcT;lrt (10�nl1.1do tl repa"

1 "ar C1·g·il.O" vilai�. Aerescentol.l

qne o :<istema nada tem Il ver

, ... � .... ', "i,"'; .... i!pl·:) ..• (ll:l f"I'l':"}C.!lCO. nem

('ntl'f' plTl aontr3rlição com pre.
ceitos C·ifll1tíficos.

Falando alto par� o Brasi
pc!!" �C'll testa0':! 'sobrei n tro

ria dos :.:tonl0S. ntra\Te.ss3ndo
;'\3 l11'ln1{'ira� Px�)c;Tiência5 de

Far:ld;lY. A. H. BecquereL C do

"':Jsal Clly·i,', o granrroso traba.

lho dI:' p'0'1!'i!'(I rl'� FtllLbcl'fonl.
..1iie 1í (�:,.::r;OSfl0 d'l Don1ba ati;.

rnl�'1 eHI }li}·n.�ldnl;'l. e c··i.111L

nuvmos . :KARIS

GA-.RGAN'I'A
DO Iln�innificante

p'O]' nli_·i,) fl� gnificos e de�G ...

1 1"!08, ('01-""' :1 in'111-:1R.C; inl:.::rno.l:i_

j',-.I;'I;:; (�'\ F:Y\;�tt·i_r!. 'Con.etn'oi' f"

r,nt1"nt.: t.'I.('l':lO";: n'\l1de'1'nO��, o fJ

:rü8 faz un1a heróica. e por Yc· ...

zc!' hr·n1 SI ['-'i;r1if�" ti=>ntflt't ... !�... ",

)�., inif�t·�l' ":11 0-t-:nllit., ti.:; le:r:o

�J�·ü;:n:-t..:; tintll'L';��; �.ob:·� () {{lI:""

('0I11prt_:i. �p.�n rl ....OiOr:l �,-:H t;:"'iT[�nOIr f-Ctnl ��Jr,ir�3 jnea.'HIiJ!tI:iio.
RNijam sõml'nü, alguiis lf;�t''''. TI'ai,�I' f'-om ORLtl..:'\lDO
rfOnI�SCIIT�I - RUa '1 d� �!'"telnl}rÍ). J��5 ........ IT_��J_,-\j
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-tl-l·,aman.ta· ma·lâl'l·oãl Harry Winston, que, t(j�pois ii"
,

.-

uma luta renhida contra quaran-
. �� ta concorrentes, acaba de adquí-

���-t ri-lo com Um lote de 74 ourrac

pedras par mais de um milhão
de dólares, declarou:

- Não o guardarei por muito
tempo. Não $lOU um colectonador
ma", sim, um comerciante. Aliás,
'já tenho recebido muitas propos-
tas de compra.

.

, E! continuou sorrinc1'o:
- Pessonlmsnts não creio nas

lendas que cercam certas jÓias!
Não são os diamantes, mas seus

possuidoras, que provocam as C3.

tástrofes, Não passam <le sim
ples coincidencia...
"Cotncídeneías", como a.'< que

assinalam a história ç,3ste dia
mante, dão que pensar até mes-
mo aos mais céticos.
Com efeito, há mais de tre

zentos anos que elaR se tlim re

petido ...

F e II ·e ro r

Morria o, tarde. Diante do mar.;

Uma paisagem tõda de sonho
li: o céu inteiro no teu olhar...

I._: '
. .!...' :':; •..-L lW_

No a.deu que deste - ;pobre de mim! -

Ficou teu "Chipre" na minha mão

E entrou-me na alma, depois, por fim ...

Da mão, entanto - dizer quem há-de ? -

Depressa o aroma se díssípcut

Porém minha alma, como a SaudJJ,tl.e,
O teu perfume não mais deixou. ..
-- LINOOLN DE SOVuA --

um pouco de agua, na BSCO\·'1.

Limpa. os tecid';" Irnperrnen-
ANIVill�·-lEIOS:
Fazem ançs hoje:
Senhores:

C1enesio Marlr.cl1.
Rolf Gutz.

- Adolfo Bchwadr-rer.

d.ouradas.

veis - 3 cofneres

para um litro de agua.

Tira manchas das molduras

'UTILIDADES DO VINAGRE
Contra picadas de inseto'1 e

queimaduras - Fa;ze!' :l.plica
Góes lo('ai�, com auxilio de algo
dáQ. ',...J '" -

�!5"'I.1
Parn. os cabelos - Deve "ar

s.plicado depois do !'<hampoo. 3
colheres num litro de agLla. Ti·
1'8. todo o vestígiO (1'0 sabii:1 2 dá
nos cabelos brilho e lev!'2"1.
Tira nodoas de frui.a3 .10. pele

e dos tecidos.
Elimina. o lustro do tecido

pr<:to - Ba.st.::1 aplicá-I .. , com

Ondulação Permanente
Máquinas para ondulação, fi óleo, a eletriddact:e, a vapor, Q

frio e a química .. Secadores capacetes P. manuais. Bacias para
lavar cabelo. Iustalações para Salões e Institutos de Beleza.
Mó\'eis cromados. Vendas á ....ista e a pra.zo. ESCOLA DE
APERFEIÇOAMENTO PARA OS INTERESSADOS, !';RA-
TI�. - A RECORD - Rua Emiliano Pernetn" ,21íl

-CURITIBA -- PARANÁ, .--

-.1

de mand.u
ja pesava

gio perto
fatal. ·perrnlll1E!ceU na França,
foi um ..:nulti-mUionario ameríC3,
na, Edw(Ll"c"!! ]II. 1\fcLean, que (L

comprou em janei!:'o de 1912. por
?,oÔ.OOO dõl'ires, á. sucursal nova

iorqúiM. da CIt!'3- Cartier.
Ele fêz questão de estipular no

contrato tis compra que a venda
seria anulada se sobrevíesse al

acidente na

primeiros
seis mêses. Uma sua empregada
caíu gravemente- enferma, mas,
como não era da ramüía, o

Bergére" mas me mesmo a:}S- trato ficou vigorando.
sassina com um tiro de revólver PaSS'l.ram-se seis anos. O dia
nn prtmetrn, vez que eta-õ usa. -e, mante maldit.o parech haver per-
a r-itmo das catã.!'\rof"", !Oe::;_- Mdo o seu estranho poãer. Sú

e,cIera. O príncipe f'e desemba- 'hitament,2, porém. as catâstro
rar;�. ,1 ..1. pedm.. o que não o lhera 1 res se acumulam. O filho de E- f(Conclui na 2.a pág;_ Letra_ "C")

Estão zangados os fabricantes de manteíaa, Através de E

sindicato de classe, dispõem-se a briga:('. E com qu-::-::7. ('om os

brícantes de um sueeuaneo - a margarina, - que" segundo €1
estão empregando abusivamente a. palavra "m:!.nfeiga" para f

signar aquele produto., Entendenl eles, que "os fabricarrtes e V

dedores de margarina. devem excluir- de seus anuncies o vocab

fugiu. '),1' 1:[ay Yol;le, q,ue
Prestes a ser preso, êle a tro- LISOU o . diarnarrte, abandonou-o.

cou por um pedago' de ':pão com A atriz divorcia-se e torna a sa
o famoso aventurelro francês casar, IlLLS seu. novo marido é
.Iean Bapttste 'I'avernler, que o '1ssassinado,. seu palãcío "destrui
levou para a França sem se pl'e- lo por um, i�,nd'Jo, e ela morre

ocupar com. a sort.e ao culpado, na. miSéria:'--'
que foi eX.'êcutad·o dépois de a.l- Em 1901., o hOP3 é comprado
guns dias de tnrrura. Em 1668.. I por um joalheiro de Nova Yor
'I'a.ven ier- vendeu 'Ü diamante '1.-

I ];:e, que 'jõgo �,� vê em diftcutda
zut a. L1Lí� X_IV. Hf.ceheu em pn- I" ,'S financeiras e ;;;e suícída, En
gn, ires ml lhõea d,:, francos e um I ti'í.o a pedra passa ás mãos de
título de nobreza : mas logo ChO-) um corretor- :'rancés. 3acques
veram desgr-acas sôbre êlc. ,1,.1'- Colot. que enlouquece e se SUlCI
ruínndc. foi preeo depois da ri'- da depois "'!::;-i'Ch1i:Ver vendido ao

vogncãc do Edito de N'lnt.es. e príncipe rusvo rvaU--::anitows1d.
morreu 11 caminho l(I3.S Indias. O príncipe faz presente do lindo
onde pretendia I'efazf'r n; sun for- diamante a. uma aW-Iz- ao. Folies

vinagre

No principio do século XVII,
a enorme pedra azul (l�.'l 112 qui
lates; já tuzí i, havia centenas
de anos. na fronte de um ídolo,
num templo de Btrmânta, Certo
dia, um dos sacerdotes, fascína
dr. palo sau hrltho, roubou-n "

apenas 6', qutlatas ,'} recebeu ,o

nome ofici_al de Dia.mante Azul,
oferecel1.-" n. Thfmr'. de JIo10ntes-'

pu.n. fJUt' a U�OI1 alg:um3s vê-zes
e pouco depoiH p�rtleu (> f 1'\'111'

��a:��t�efee;t::rtee�a:i�:. d� Ilstros e estrelas.�
.

--

'I��;:�so :a:�(��:�� d�::a:��n�;,� ;' barl S'
;

L ghlon I
Que a fôrça oculta. faz com be-se que a. expI03ão da cólera

pre;;tredo para. ir fi. uma festll. A I'que, ás vêzes, a gente fique com faz formar-se em nosso orga- maldi.;5.o não tardou: cain elll
raiva? Os ;,;ábios acreditan1 que nismo a produção u'ó! adrenali- <151::favor e morreu na pl'isão_ _ _
se trate de uma reac;ão vital na, estimulante energético. E a Lllí" XYI. quo considr;rava e8-.de um impulso animal necessá- energia formada não poderá ser ta pedl'n ft mais heln. do mundo,rio.

.
mantida sem perigo p:lra o 01'-

I A t
.

I
e JIoI'll'ia n .onIeta, que ;:elnpI'c

A cólera é dada aos homens ganismo. Necessário 1-'€ :-az que a upnva, )!a� grandes cel'Ílno-

para. qu� êles se derend:Jm. em
ela saia...

" .

.

nia�. aCabal'!lffi no cad:J.fal:õo. A
�a.."o de ataque. Com efeito.. sa- Alguns ei'.pecIalIstas a.conse- princesa d3 L:.>.mb'llle: a quem

I Ih3.ln, para f,,!zer sai!:' os resí-
'1 rainh.q muitas vêzcó'- confiou a

i 1 �uos da cólera. que °A indiv.í�uo i linda jóia.' foi aSf':1ê'sinac1'a. pe'o"
raça. um gran�e esforço funco ""n.n,,-clllo1 ei''' e :ma C'1.her;a �x-

1
ou, por exe�:lplo: se.meta a ha-

, post.a ]lpln;o; runs na. ponta. de \l_

I
ler num obJeto mumma.do. Deye I ma lança.
evitar., porém. tornar-se ridicuIO.! O Diam3nte Azul fiUlU':lV3. en-

.' Par� o homer� civilizado, que I 're (l� 9.5+7 diam�nte; da;: jóias

'pratIcamente
nao pode mEter-S3 I da ('01'<'>"'- dOf;crita.� no "Inven

em cólera pública, há um meio I ,t::\l'io" entrei-"l'e á Assnnblékt
mais fácil para fq.zer -saírem os 'con�titninte a: 21' de setembro á

I ,'psíduos acumulaú'os: rir... 1797. . ','.,

I
Mas nesses tem��:. ape:''Íad�:3 Ept:J. deslumhranti' COleção' e!'.1

e sem graça nenhuma., quao dl- �xpo.,ta ao pÚhliio tõí:las' as se
fici! efltá ficando o riso a,t� nas gunda.R-feiras. a.té flue a'gumI...;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;,;;;;;;,;;;;;;;;;=-;;,;;;;;;;;;;�;;.;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;.;;;;,;;;;;;;;;..! p3ss0�", moi" nlegre.s! Il-adrÕel" agin<'o metódicament"

-----=------------------.---------------�---------. trê", vêze_" P?l' dia durn.nte três

lia a 1l1li PilZI.rar s ro s as! :�::. �U1;�:;;��:.n�;;�;,tee���: l��'-
. ti quais o fa.moso diamante Re

gente. que estava escondido num

barrote, foi enconirad,a., mas enl

!Tão procur:1.ram o di3nHlnte d
rl'n..ryp.l1Íer. "Coinch' .}ncia"" clirir.
Harl·;.r 'Yín;;"on: o,; RUlUr!?S di

cante que sobre os ",eus labios �oubo fOra1"11 preso" I" cinco d,"-

�e desColha: "lia làpe:a de uma' .e:o condenadofl á morle ...

j"'qu.;ta idealizada. por Balencia- .AIgl1n� .anoR mai" wrde a p'-'

ga. "eanne La.ufaul'le dEslacfL a
11'a maldlt�. foi ai'"irw.la.dr, nn

amplidão de seus vestidos de Ingla.tefTa. Achava-Re pa.i'tid�
noite. colocando, na altura dos em doi" pedac;o8. Não pe1ll',,'·:;

joelhos. guirlandas de rosas é.:e
mai,;; de 44 quilates,

cores esmaecidas. Germaine Le- sxirnordinário t'rilho fa.zia
que conUnu�s"e n seI' um rure

o Rei 801, depoi"
Iaptda.r a. pedrr, que

a

formando
Prendendo drapeadosl caiüdo em cascata s

guirlandas sôJue os
sobre a manga,
ombros

nmdnu-sf! para a. RUA 15 DE NOVEl\lRRO.
j 135 1.0 anda.r

(Edificio novo e instala�ões modernas) IS YVONE DE CARLO _ com 11 arma. de todas as Reduçõesª feminina,s, mrus ;perturbadoras do que nunc'l, em h:ta. para.'.----.--o-���� :: conservar o carinho do homenl a quem ama a.lllcina.da.mente... E

f�-iílW����t.i�T.����������i
� ROD CAMERON, o varonil ... DAN DFRYEA., o violento ... e :

Iii<:
-- - a adoraveJ HELENA CARTER cm

-

Expresso ,8lumenau Curitiba
. i..lstuci�J!c!��Op.�palxollada"!

VlaleD. Dt�rial em Lf_oullnea !e ª Emoções primitiva.s como no terra Selvagem, f'xplodim!!o g
.. , ..• ,.' DO�nOOJO A OOi\I1CrnO ... ... .. e :: conflitos violentos �e a.mor e de clumes! Dramas de paixões §

!J Preço da passagem: Cr$ 155,00 ! § tuArbulentasc'" eXiI;p.loNsn..�s c?mo dinamite!
-

d
==

� HOA�LEHNOLEC,:TIZA tE:
,omp

�':D·mini. 'snecretà�"" iiI ...."'" - Pí1.tr.:l 5,na e .!,oo �- Bn.lt'ão 4,00 e 3,00. ::::

Bna 15 de Novembro N, 313 � FOIH:l, 106-3 � . ii:
",. .."\íli.2liidUi:tiWtVD;�....tiJb'JUt6»4fRi'iI�.._f!»�� =' :iiiiiiiijiiiiiii.;.iiiiiii_l.ii;;i'itii..iiiiiii,iii.i;;;;lii;í'ii;';;;';i;;�ai;iiiiin�

NO SECULO XIII as rosas já na.n,'., os jardins emal'anha.êl.o:.

inspiravam os po�tas; t.i-illaulne
f
e u� ro�eiras t spinhos3.:-;, vün"cm

de Lorris.. no "Romance l'la Ro- colher ';:--rosa que o,; "ostllr�i-

f'a"
.

conta o !leu sonho nU',n jar
dim fiórido. Ele descohre, f.ntre

r(l.', rOl 1 t:l1i�F.. gr:-:.ça. e f:íflgi:lll
ela .. fj;,emm de:-1!l.brocha.r nos lin-

a .amaria do bo',que. um,l. rosa dos vestidos "meio do século".

n:w.gnifica.... "hefa entre a:' mais Pnra disfarl]ar as linh:1.s üus�

b�l!l.s". H?sila em colhê-la. Pf!n- d",;; de um decote. Balmain co

sa nos espinho::; que a rO�:L mai.r;,: j Joca dUi,,:; rosas na iUflGã.O do

nlva e pura costuma dj:.siMlllar... I hUiõW. Iluminando um ve�tido

Olba-;�. de J,lnge, gem tocá-Ia.

a-I
negro Christian Dior de!x;]. 10m·

IIl:J.i1do-a e temendo-a., ao 1nes1no bar' umn. rosa-chá sobre 1ITn dOR

tempo .. , Os .]}Oetn.s d� 19iíO não Ia 1.'12 da c,ntnl'a A 1'0,<:1. vermp.

;8nfrp.rão f':1sa mag\\ft, FP, aband.o- lha .,:1.. C!""..rnl{lm. menns provo-

!2�"II"I�e'I"'üovem�rü"'I""no'I"'lpa:ssa�o""·I
ª,UlillliílilllW \!Ifllmmm

.'l'flal·f NILO T.4D.'l.SrO

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QL'E:
_. em 1.637, as tl"Opas do exército pernambuc·l.no, idas de Ser.

2"ipe. a�anlparaln enl Torre dê (}n.rcia li'A vil�l.. ;;:oh o com'i ndn do

General Bagnuoli;
.

_ elU 1.642, Antonio Fernandes nht�ve uma �('!om�ria em que

r,mda.ria. São Francisco do Sul:
_ em 1.731, foi rccondu77ido por mais 3 flUO.'. S'lrgento da Pra�a

,I', Santos, Sebastião Rodrigues Brag'anç'l, no posto di' C:1.pit.ii.o
mór dn. então Vila do Desterro;

__ em 1.763. com a chegada de 2 na\'io" fl'ance!'e�. (,3 fOl'LeR

HSuntn. Cruz", HRat-ones" e "Pont:"l G-l"O :2' H. Fitua.dO;-l nn hain

Nona do porto de Def'terl'o, entrr,rn.m "Dl azafana;
_ em 1.:<03, na então fazenda do Correg-o Seco, hoje Pet!'cpoli".

lla�('eu Satnrninho de Son];' I' 01h--ir:1, Crmtinh:1, ,'indo n h.lcccr

em"'\'3 de Abril de 1948;
_ em 1.806. l'T'l Ri,o Pard 1. 1'11 Rio (:;"0.1'1(7.3 (ln ;'ln]. nascCll M"

'noe! de AraujO Porto-Alegre vindo a. talecer em Lisboa. :l. 30 de

Dezembro de 1849;
- em l.R31. faleceu Fagundes V:11"l:1. n:t�cido em fi di' :;-Jovem-

..
-

CLINICA DE OLHOSA
Ni\lU7J e GARGANTA

do Dr� Jlrminio Tavares

eXêlnplul".

lhe;; a coloração de!icad,l.

comt e r''8une rosas virginais e

forma colares -::1.0 redor de um

decote. Jacques Griffe as faz
cair em turbilhão. sobre uma

saia vaporosa de tule malva e,
burlando as 1éis da natureza" dá..

Um mercador "", AnJstf�rdaru
,.comprou-a. Seu filho o. fUrl ou ._

3uiniclou-se logo que f.. i desco

berto pela policia. Mas teve tem

{lO ele confiar o diamante :1, um

'eno. neauUêi.?;' que, nã.o ousan

lo negociá-lO. com nledo de :,e1'

,)t'e8o, morreu 1� fome em M3.I',
selha {'om taf foi:'mna no holso!
Em 1830. a pedra mal.;fic:l. vol
.ou para Ams'te-n13m, onde um

lnglés, Thomas HOpE, arqueólo·
�o ('; eriiico de arte, do'scen<.t2n
.e de uma família de grandes ne-,
gocianies. a comprou PO!' ....

'10,000 lilmú; esterlina". cerca de

81'$ 4.050.0oo,� 'Li nom'! de Ho-·

pe (que em inglê:> significa "es

;Jel"1,nç:1." I ficará, como que por
:ronÍll. lig:ü',o !t pefJra. porquan-

E�"a profll.õão de l'o�a,; po!'ta to as de"g-ra.ças continuarão a a

em e\'idench pelOS costur,eiros fluir �ôbrc os ql1e dpla Sf' npro-

evoca uma r;terna primavera. E, dmarcm.

felizmente, são rosas que niio I O herdeiro de Henry Rape"
murcham jn.mai" p n�m fermn Lord Renry H0i!;e, p,-,rui3u .parte
ninguem... de �ua fort.una. Suo. mulllfn, a a-

violetas de Parma. Sobre um (\

ch1rpe de Sehiaprellí as rosa;,;

rorr'ndem um dro.peado que, pudi
C3.111enU!, recobre um decote ge
l:erOf'O. Rosa.s por toda parte;
prendendo drapeadm:, caindo em

cas�:tt as sohre n. manga, forman
do ,i;uirJandaf' !'ohre os ombro"
arrumados em honquets sobre :1

cintUra; estirawa3 mansamente
sbre as espadlms nuas. E' sufl

dente uma rosa para adornar
UUl vef'tido. para {:�Lr-Iha um ar

fr:.st.ivo.

'------------��----------------------------------._--�

que a distin

d'1.S demais. Enten(�em. em outros termos. qU.3 a palavra "rnant

ga." serve apenas para designar o produto oriundo do leite..
E não estão dispostos a tolerar '-que se façam. confrontos

t!:'e os dois produtos" ...
Segundo os dicionaristas, a patavi-a "manteíga" não 8e emp

ga. apenas para definir a "matería gordurosa e alimentícia que
extrai da nata do leite". mas. também, as suhstancias o.e il'Jãntic

natureza, retiradas de certas plantas. Há, por e:l<emplo, manteí
de Assai, de c�/'áu. de CÔf'O erc.. nada Impedindo, pertnnm, <p
se use a' expressão ··ul!1nteign. de marzai-inn",

Se procedente semelhante. ponto de vista, QS fabricantes. de
çuC3J:" poderiam r-eclarnar contra os que confeccíonaro e expõem
venlT!a produto fabricado com beterraba.: Os de azeite se insure
riam oontra os que empregam caroço de algodão: amendoim l' o

confrontos entre os dois produtos.
Por ai se ve que i) ar-zumento usado não tem a menor procede

cia.

Mas,

ter,pJ.!;tou os mai.;

sindicat? n. qUE< me refed é QHe não

conf!:'ontos entre os dis pro,··utos.

UM grande ator esse homen
zarrão tão maleavel, que já foi
premiado pela Academia. jã in-

Não �nco!ltro razões de ordem iUlidica

que impeçam a um inctustrial o direito de exaltn.r na �ur. prnp,

gand1.. ll.S virtude" e o valor naU·lUvo da.!; mercadorias que fapl'
cam. Vou mais além: n:ío lhe é, mesmo. defef<O afirmar que o se

prod.lUto- <é superío'r aos outro" em pod€l' alim·entícios.

Particularmente pelo sucesso po_
substancias que contém.

em "O corcunda de Notre Da- .0 episódio � j)astante signifkatin). Mostra que os

me" e inlciaiiao uma nova fa- I'
tes de manteiga. não satisfeitos eom ::,!:5

se em sua c3J:"reira. Muitos io- impuse�am áquela mercadori;L, .n.ão t)�tao dispostos a �dm�ti.l' .cor
ram.. então os sucessos- que vie.,

c.errenCIa_ Procuram afastar. 'nsando �pena$ seus �loprlOs IUt

ram, e entre eles: "The Tuttles res8es, a presl."nça no lnerca.do consum!d-ol'. <competIr conl o 'lU

of Tahiti" {e não lembramos de fab.riqall1,
muitos outros vagabundos beba- Se eu fosse fabricant.3 de suceda.ne03 da r;':J.nteiga. toma.rIJ

'_('{)s como o seu)' "Seis Destinos" em revide. uma decisão: promoveria. o� meios necessário,," para 'lu
This Ia.nd is mine". de Renoir" se precedesse á analise lta mant.eig:.:. de leite. de diver"as proc,e
"O fantasma de Canterville", deneias, que se vende na p!'ar:o como produto :puro. As conclusõe

de Da!":;oin, Capitai Kidd" "Be- «essa. analise seriam slll'preendsntes: ver-se-ia que muita nltl.ntel

cause off him".. "The big- c10ck", ga, que ostenta o rotulo r:, genuina manteiga de leite, aprê'Sent.a
"Arch, .of Triumph" e '-"The

pa,-l tam.bé�. em sua �omposiçã�. apreci.avel qua.ntjdade �essa. �sn1<
['adisse Case", que talvez veja- combatIda margarma. de nustura. amda. c(jm outros mgl'eclllente�
mos proximamente.

'

. alguns dos quais nocivos á saude...
. ,

-

variados pa-
peb, contriblua para o' de,en
vohi.mento do cinema.. e agora,
egundo parEce. atravessa um

periodo tI'e ra,�nOI' fmportancia.
Na.sceu ---;m -S-carnol'ough, In

glaterra. em 1 de julhG de 1899,
� já garoto. quando -a garotada'

tro de Lonu['e,q n'iai::: ou nlen08

cespon I,'U ás interroga�óes,. se
luzindo-o totalmente, e Laugh
on passou para as ribaltas.
Não demorou conseguir um

J apupa",", por seu físico avan

'cajadn e ,,-parEnCÍa desaj."'itada"
pensava !'cria.ll1ente o que -r...ode
"ia fa7T,r com tào €c:�Tanha per
:rmalidade. Quando. lr::.OÇO, o j'?a-

Gondessa de Castãg.ilne

Nasceu prematuramente
mundo' demasia.do

favorita do Imperador de França e

')elo nome no geu meio. o que
projetou seu cartaz. 'para :além
do oceano. Durante sua experi
encia t':?otral.. recorda suas apa
'Içoe8 em The, goverment Íns
Jector". "'l'he :pil!ars of Society"
"'I'he Chel'ry Orchard", "Liliom",
"Alibi, "Payment. deferrd" etc ' moõ:a, soube m3.nter-se fóI'a da

Como se pode VEr um acêI'V'o uan,�Ci, há alguns ano:>'a-I SUa época. Não é, aYentur:,� afir-

respeitave!. trás, a Ga1c:ria Braun. rea- mar-se que pOSSUl.a encantos ca- ca algü de
Do teatro, corno Sir Cedric lizou uma: expptição de fo- pazes de cativar:. de pcrturbar

Hal'dwike e tantos outros ingle- tografias antigas e' modernas, os super-realistJ.s deste nGss<r

ses, passo1l-"e para HOllyv;ood, um' .crítico francês, - depois de ia- século.

.,eduziçlo pelo cinema, lh�ar o album em que .figuram· Com a maior naturalidade
E, em 1933, aparel!eu em "If I cinquenta fotografias da: bela. apresl!nta > tant,xs per�o-·

hali a mi1lion'�, White ....Voman", ,.castig!iOne,
eSCl'eveu o seguin

o famoso "O sinal da Cruz", on- t-e! "Quisera possuir a elevada
de fez nem m;ais e nem menos imaginação do novelista, para
que o papel de Nero, e em "Ilha escrever uma bIografia poética,
da."l Almas Selvage'ns", -extraido alheiada de to": 1. a verdad.1 his
da conhecida obra. de WcUs. tórica, in!lpirada unicamente ne:;- I
pular dessas duas ultimas apari- Sll. série de retratos, revelacl3res

çóes, e por seu d.esempenho no de um tempe1'lunento, de gostos I

mm de Korda: "The private e palxoes dos quais surge um

ife of Henry VIII". que lhe va- drama de e:;;plendór e d,ecaden
leu o premio.. Charles Laughton da... Pouco importaria saber

,ons.1.gcou-se definitivamente que e·ssa-muTh.êr foi um'l. das ra.- (Nos anos seguintes apareceu inhas das festas do II.6 :Lmpério. I
em "The Barretts of Wimpole Indubitavelmente a favorida dI) I

as arvores

Strect", foi o Javert, {l''ê uma ImperaOtT!Ol' de França e o a.gen- I mi.l.1_',a_
versão norte-americana de "Os te secrsto das ne'iociaçõrs di-

Misel'aveis", encarnou um im- plomátícas franco-italianas an- A P..ADIAçÃO E SEUS EFEITOS -- No Instituto

pres3ionante "Rembrandt" -e aln- te:> de 1870. ;::'eria com o pensa- da Universidade do Bra3il, o cientista Car- "'lF /da foi aquele extra.ordinorio ca- mento em Greta. Garbo.. Pola los Chagas Filho vem reali_zando intere,,:an- �' '1f

,>itão de "O Gr'ande Motim", N.�gri, Bertini. Dietrich. Lya. de tl:!� estudos sobre poraque�. os COnh?ClUC.3 /'(....-i-�.
Em 1937, de parceria. :com Eri- Puttl e. talVEZ em ;:;a.rah Bern-!

peIxes da _Amazonia. NaqlJ€le,. Instituto *�:::
':!h Pommer, forma a "l.Im}'- ha.rdt que escreveria os capítu- tambem estao sendo le"�do;; a .efeIt� ou.t�os

�

(/
�

.

·.'o"'er P' C los o<oAbrc a vida de minha he- trabalhos (j,e grande flUalldacc'e cIentifIca.
•

,
•

� f;1A11i.
L .. Icture� .orporation". - -

• • � .

empresa. para. a. qual faz seus '�n'l., \'ma vez que a cond.38sa ( como sejam a ação das radiações sobre ce]u1as. principalmente pio-·
films, �eguintes: "Vessel of de, Castiglionà. tal....comõ .:apa.ree� -:1

tozoarios, com caracteres nitidamente fi'6pecíficos.
Wrath", "The beachcomber"- nefiRes amare:euto� chcne;;, e, O ALCOOL E O CEREBRO __ As exp�l'!encias leyadas a efeito
com slIa esposa Elsa Lãnchester realmente, irma ma.!s v"lha des-

,\_

I ,,-
-- . pEla. Sl'� Ludlle B. Kessler. do HospitaL Estadual de

- "Jamaica Inne etc", sa. pleiada de mulheres fa.tais. '��::::"';;.:" J Traverse, em Michigan, mostram que o alcooI <1imi-E 1939 lt V· t H A Condessa de Casti"'lione ,,'[ -::::--==-_�• m vo a a. IC ar ugo, '"

I �=
__

- nui o poder cerebral'dn hom.em. As experiencias fo-
aparecendo como -;Quasimodo" nasceu prematuramente, num, ,'i(::.��'

mundo demscsiado novo. amNâOostfrJai I . �. usuais. todos' eles perfEitamente normais. isto e,"dp.mimond::line", uma.

uma, a.tr�, Era apenas' a. sobe- sem' nenhum. sintoma de enf."l'midade mental. O aleool, quafll'o em

l'ana da.<; atitudes. Muito roman-
contacto com o sistema. neITO.SO. pro\'OCa cert'l, pastosidade UIW_"'
celulas vermelha:; do sangue. Esta pastosidade faz com qUo:; o sano.

gtta não flua normalmente. produzindo em consequencia, uma iO-'
me de oxig.�nio. que po�� a.fetar o pt'oprio cel'elno, O c€'rebl'o pro
voca ainda um consumo excessiyo de vitaminas no organisrno, Em
conclusão, '(t aJcool provoca 'o enfraquecimento da, faeulda(ie de

senM com deslum- compreensão, diminui a memúl'Ífi. "' alter:;, a ca.pacidade (te :1clapta.-

t d o
PULVERIZADOR

Uco., viu-se representar um pa

pel .em todos a.s circunstancias
no cenário da vida, .permane
cEndo oculto o segredo do seu

coração.
Não sonha

; brllntes aparic;óes e anonima;� çã social do indi\1,'.Jo.

"or' d J
- _, I retiradas. E' fatal e se eCliPsa.,- que v;n os a emaes. 21S". l't'

. �

d f 3m: d
.

I
I Umversal e 50 1 ana. tem e.""e-

o� ranc;".es e "I' os lng_:ses I rior brilhante, enqu�.nto que, na Osa"em mUSlCa.. .
. .

d'
. !

- _' - h' vida, mtima omlnam o fastlO,que, no' Ules- ,-" ..IuI o, a .

IT t 4"00000
. a fadl.ga e o desencanto.

erra se encon ra. ,v. qUI- . •.

.

I' et
.

I d � I
FantasIsta oe excentnca.. encar-

om ros. maIS ongo 0::;0 que
nn. todas a:; mulheres da Histó- O banno diário tem o valor de

I
nlórna. um bom sa.horrete e uma.

em Janelro.
.. ria com enorme antecipação.. um tratamenb} de beleza. Uma boa escova, faz alguma. <:oi6a a-

, -:-- que a raça a�glo:saxolllca Sendo. como foi, escraVa daesfregadela diária com água lem de lima hôa limpeza. Ativ'i
e u. que ocupa. O prlmelI'O lugar 'a circulação da p.?le. ,italizall-
na escala da estrutura. pois -o ,I do-a e facilitanl''O a. eliminação
inglês., em média, med:e 1 metro das toxinas. assim Como ajUda
e 7·1 centim�tros de altura. H E M O R R O I DAS I .

a. péle como orgão que é ele re-
- que os .Japoneses banham- VARIZES E ULCERAS . DAS PERNAS: emas !'IAm ope- guIador da temperatura.

se sempre em água quente, pois ração Se você está cansadft. l'estan-
julgam que a água. fria é peri- DISPEPSIAS, PRISÃO DE 'VENTRE, COLlTES, AME- !::l.rá 3.S energias " ac'llmara il.

gQ51JO ,para a saúde; e que quan-
BIANA. FISSURAS. COCEIRAS NO AN1Js.

tt'nbão nen'ósa.
do se banham ao ar livre, só

OORAÇãO, pmtOEB. RI NS.,. BEXIGA. FIGA.DO

Dr. A•. ·Taborda

valor do banho

fazem depoÍs que o gOl e:"quen
ta. a água suficientemente.
- que a frase "como foi dito

- mais acima", que muitas ve:.(es --- M1IDICO ESPECL>\LISTA
está paradoxlalmente corocada A E R O S O L
numa página anterior á que se A llltima palavra no l..nt&mento das BRONQUITES, SI.
lê. teve sua origem quando se NUSITES, P..INITES
fazia a escrita em rolos de per- CIlBIcà Geral de Home�' JUulheres. e Ct1ançugam.inho, motivo por que sem-/ • .

pre estava muito bem emprega.-
" ITOUPAVA SECA: 8 ü li e 16 áa n hs. - BL�NAtrl

� • ���������__�dR�__������������!'
- que o universo é a UUlca

coisa. que se pode reproauzir
-exatamente em miniatura. qual
quo!' que �eja a escala, e que
essa impossjbilí&.:::.:!'t!-'� 'Gemons
h'ada. ;pelo fato de que se a ter
ra fosse representada., por a'!:em

'PIo por uma. bolinha. de dois
e meio centímetros. de diâmetros
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Oitoa zero o acachapante escore que lhe foi imposto pela equi e el bedeaoa-
Atuaram abaixo ele qualquer crítica os visitantes - Marcadores, Juiz e outras notas

. .' .

(Reportage'm ue .·co:rnplen�eIÚ,ir, Juarez mar;

Campo· ....o;- G. E. Olimpi,cd, o terc';iro. tento, ap6S pas-

Juiz:' Manoel J='éreira Junior 'sar magnificál1léfite' por' Cor.

(fraco)
. .

deTrc. 'Foi 11m goal relampago,
Remia: Cr$ 9.204,00.' .do «tanques alvt.rubro.

. .Quadros: LBD :__ Oscar; (OS"' A ma.I'Chlif {':.li contagem
"ado) ...Antoninho rAducí) e Aos 15 minutos, Helio, na

Jaeger;., Pachequínho, Eoiognini! ponta direita. chuta rorte. em

f'. .T�lml) IPÜolo); l1�Jio (J0- !,ãirél!ão ao ar'�O. LBcavn. qtf€'-

S f Jl1a�1 \. !,ÚcoJàti. iValmor} Juarez, r:end� :-ecra;:mar, f.az com �l.'a.nd, III.
.

ii

T_9'7.inho e Renê. � mfehcldade·, ponao o h�lao nos

e m I o I C I ..:t
LlII.F. _ Tadeu IBódej,. Cor. I fun�os das rêdes do seu próprio iIiiii

.....;l g
derro e Sebastião; Laeava Fi3� quauro. I
cher (RoFalva). p ch'enen;' Rei- '1. Aos 25' mim -tos, Lazínho d:Í,

naldo. Pa.vão. Bastinho. Abreu," na esoll�rdn pe ra Ntcolnu.] que

Boeapranca (Joani."lo"_
. com f()rZp.. cImr.f' marca o se.

. A'Seleção da LBD, cncp,!'r!)u ,\!1lnno Le�to.. Com o resultado

doming-o su-,
.

quarta vítoría 1e 2':�. ter�ma a primeir-a. ra,

consecutiva com lima contagem
�('" No penado comnlcmontar.

alarmante de 8 a O. Jo�a:rido Tl.1""·-"" aos 30 ll(·f"1mdos. es

'Pela sl'rrll",ch vez contra �. s-, peyl.Clll:nwente, ntrment.a r:*-a

if:ção de Mafr!l.. oro locais. não ires:l c<:.nta?'"� .. /�,,o.�_ 24. rninu,
tivp,rar'l rlifict�lif;:;d"s eT"l orç-(}Ioi"� .os,. Ren�. em Slol''l''W IrT(!""l .•

;:;en;:;. antafT'lr.'st.gf'. 'P'��líaroltp lar. conslg"n'l,.... nll°l"tr, t��h
.

- '>"\�""O ""1:". rA .... � ... n ... T·'-'n \nc:. 2J�
contrro. """_ r·"'�" <'111-' �. torl(\<1 da

'l!:l. !J, iJ1Y',"'p,s-;;:àn Ite um 1'1""'.1 ne-
·minutos. Helio recebi'! tlm pus_
;'l6 de '·e.o1)11'""· dI' LllziroJJt) 011".
'._ �

E' sahido qUé Oi' nOSnO'. PI!1-,
Beduschi. dinâmico pl'esid!'!\ü, valor e ai" possil::'idades eon- Além do m:üs. t.l'rpt!10S opor- boI juv�nil <]11(' o Paln,eira" ' , .

d
-,.--; iJ.li(,111dan ..� m""ro"l o

(TH.;n_,
}\fJ_PSfir (1n� 'I·".�Í'I-)::. :,hSi11' os.

to t t A 30
.

t r.'
be:cl lUTam eum díficuldad,-,;; de ':) pent:l.-camp�ão do "'all' u(J jUl1tivas t, individuais dn.;; Rua� tunidade de conhecer 3'; ql.'ali- .;;. C,. em lJtla !'iÜr3. tev,! '1 ide::] --h· .. ·,f]o!:: ,-,C'h l<'n

..
n ., 1'(,)](1-1 a�

. en o.' os mmu .IlS, .()! -

t d t
.

d It·' I d' t
.' d d' h' i

�eiro C'om('t_" -pen'llidaM mávi- .

o a 3. ,,,"or c, sempre que lem e �JaJ. reR� veu ar ln elro. r;. equIpe!". ades q\le OR cre enew.r!l 3 ['1- r e pl'omoví'l' f'f'I[,. "':n"'i'·;();1.tl ',il;;c:ill fi Irnp':TI:'\ni'í!1 ii" �l'� .••

m!l; Antoninho cnr;fl"''''''!:1do d�'
formarem sua", e.q�ipe', P;lI ,1. os ;pelO ao onentadol' das :q;lIpIIS Recehendo como vêm eficien- lharem num futuro pri).�imo. é'ompetição. r:. 2(1.1.00.

"'''''1':'11', l'ume.ntn urra 6 o maTo campeol]atos ofiCIaiS. )uvenis, o que sem dU\'ldJ: l' reR preparos físicos e técnicos. intl'gnwdo os Ijllall.ro.� rjinlarrs Nef'essiln.m lili,IlH'fi', os jü,,"ns ._, .-c-.-----

cador. Aos 40 lnimltnf' Rf''lê' Poucos "ão os t':UOI'<es qae mi- .mais uma acertadiG.,imn. pl'o"i- os concorrentes estado em ('011- dos clubes locai;:;.

I
eraqlles do futu!'o (,Oill.:Jr ('Olll n

na esqu�rda. passa POl- Lar:av:1.. Iitrom em ;;nas ho�;.cs. f'ci;us dência deste. grand" e in("�,n�:,- ,('ições de exibirem um futeból Füi com () fito de estil'1'.u]1r lpoio da n.'Si"ilCncia" I>üi:; ,_i: .I�.-
. Desã5trel

dize!'. ('Il" f} �1'1-('f':;!1 1()('�.1 ven_ COl-deiTO I' driblá o O't)lcirn BD_ I por si mesmos.
", ,. I vel i�eali�a.dot·.. ·digno dl.'> gran'�é;j>; a:;:;::::�tenc,as 0;0; v".lore" E pugnai' n.,10 fltte- (Condlli l�';l f::" (Iag.Lell·:i A) .Iil..,y j

{'rll C'r.)""'l (lll'7. P r"''Í .. ti� (lUi'? r11). p"tr"ndo rorn bola e h]{lo. Apenas (I b. E. Oh'!TIpl(''J e. A..�;Hln '" que reunmdn E' de se esperar que a" de- Hvlator OI

:"'\.)I;)sar d,� venr"r('m pOr R a O; 7 a O. _!'.os 4:� mi!'\'ltl"<:. Pilo'''' Palmeiras E. C: pos;:mcHn jo!':'u- menos de nove t'!quipe:o juve:1'" pendeneias do estádio da rua
--- -- -- ._-

--- ---- - -- --� -_ ---

., 1
- dr 1 r .' )

r.!'l I(V'fÔ'" nii() ,,'1"':!'IJ.r.'lr1 '1 rl.�_q_ cOrrI forte chute, d0 fora à'i dare." '.·pr'lt:l --",� cas[L"� {) Palmeiras E. C. teve a feli1. DuqUE: de Caxias fiquem �upel'-

f
o..'lIIli1illlllliililIliUllilimmllllllllliHllliilíllílilllill!illillillltrllilllilllf'.=

,�one '15:'0 :.J. .,c p.Ig'.

f1"1'I,1.1; :' r-_',·..,r.ilr. ,"'''':''''';orir7nri" �.rf"'. ]'l'l..,�n.., o 8.0 {' ültimo ten- O futehól juvenil, semy,r':! foi ,iniciati"a c".3 or'g:mízar o Tol'-· lO([Lc' L� nn. llrd .. do ]ll'óximü do·

=PI d E IlIol::!
IOlllbwno, pl'ol'urando

__

alcançar

to da: tarde'. encara.do com indire\'enL�-'Tn(l, neio de Futebõl ';uvenil semi·o- min"'o :;: acar sp--'Dr l-V'0='
O� de"(r'ú'�o,,, dp um aYlno c' ..sapa

r.?í.r, [1 -- "",� 1"''''1(-",1.., - " r ...� h_ A:i;ua.cão do!'. ,iOj?'H,d,}!..,.-, Con,l a finalidade l.e .ql)l·ovei-I fidal, a ser realizado no d'.l ".

.

A; di.�put[l" »el'ão renhi ia.<; l' ê � recido dt'�de sáh�do. com doze

. "" i -t I. t ...,.. ",' J t o.� .',d,·er.'a'rl'on
-

que :;
__

,
�n.'_ _= =_ pe,,�o,a� H. bordo. Os. destroço� in

p-r-m. l',n, r� anL,j, fOI! '1,,,0 •.' S(ll' - n,cl"ar. ernbora pouco so]í_ '0.1' tanto quant.o posslvel O� t.- • de dezembro. en, seu carouo. �
. � � terao -

�.�.

r�" ."' ... rr>"�>'� .... ('''lSo (1;' arl.versá- �it�do. esteve s�mpre firm('. a_!lementos
das equip ..s juvenjf!'1

Confraternizando Guaraní, Fla� pl'e,�ar a fundo par3. JeVl1.r a. n1'e- '::=.tllllllllllllllllllllllllll. lllmllllllllllllllltlllll. cend1ados .foram riV1SUl.do" ont�m

t;()· r1l'f'\ r�j·'·1"T·o- 1'.'1.0 "."·r,,"",, 'enT'1 " preciso. Osv"ldo, óne formados dentro da. fibra e l!!'- mengo. Bom Retiro, Torfno. Pal- ·lhol.
.

BLU},-fENAU Vasco da Gama. 3 x VilOria. 2 lÍ larde. pelo plloio de Gutr,'l'

r"'" 11m i"'''''(l MP'ho�. .
Di"l1t" ') substituiu. apenas fez três dor palmeirense. o sr. GC!'ffi'JTIC meiras e Empre'1h Garcia. estas'. Não há {:l\'orlto. 'l'Od03 os ti-' St:'Iecion:1l1o da LBD. 8 Co: St']e. JUIZ DE FORA

avião. na t'esembocadura do

fÕ-:C.�;")_ rq.7�,"l n::1"'t C'f"i liI)N,� pxjgito f, -:-__._�_ �� f rêpresentações lnostrarão !lo'- m€s er-;tJo de�Gnvoh"fol'lU(J iut�- 2
Vale cli: Pageuche, cnl lugar de
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:=_i Atlético, � x. Coritiba. 2 -- FaL Palmeiras. de S. Paulo. 2 x Bar. tr������l�;t��; p! - Dc,z }1€S-

_ t
tavam dois minutos para o tér-

.

celona F. C., 2. - Os tentos do
so.as 11lorrel':l1l1 nn. I]Ued3. de um

r� ....�L.<r.,'i.� i'r.·.''''� (1" = :: :::
.... VAI VIAJAR? = mino do embate. quando Neno Palmriras foram aSRinalados hi-motor Doug-la�. entre LagsoJ;l.

_
Indo á ASCURRA ....

=

.

__ Ro'spede-se no __

:: -=
-

,assinalou o tento da \'itôri:l do por Canhotinho l' Lima. tendo e Caohang, na. Indochi·j:J. fran-

= ª _:-:=:'
FAÇA ANTE$ Ul\lA VISITA ti

::.:_.
" oS loca.is empat[ldo nos último" ces'l. �' o que infOI'Tnan: .. despa�

- RESTAURANTE CATAR.IN}�NBE =
rubro.negro parllnapn.-:e.

1
.. eho" ctt' lnlpl'pn,,"'. O aVia0 per-

..

"C '" S·' II O··.··L 1- N C R" S. PAULO I min.lltos. com um g'oa i.eonlrfl'l' t�ncia n. lIm�, pompnnhi:1. pr�rti·

IUUiillHUilfJiJllmmmUlUtIlHllJlllillllllllHillllJlIJliUllllllllflllIliIHlh-:; N H Sábado, t f[,ilo por Bóvio. clllnr-,

que tem á sua disposição um 6 fI)1
Encerr'am'enIo" d"o'· 'Cam'p·eonato· � '<ALAS p:r;.�1,::_:oari.dO sortimento de:

,

S

;::::i��Ú
' MabuG'

IÍ�""::""_�_'���

M·.'u'"0'-d'l'a'l'
"

":dl'e· y''IOr'O
..

·A"·I··v·o· li 'Hl.A�I��;A;���f;��::o � ;i:i::}'}�f�T�::::::';;'�II'1 Dr. immermann
ao §

1101,,,",, PAU SENHORAS RIO DI·' JA"'R1Rf> H Cirurgião .lJeotillta
:= Cmll'p('.('r. .. rlf'!! .....IALA�. P:\.RA l'tfOSTRUAnIOS

-
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Declaraçõ�es e r\ an a oci"s' iI 5- l,1
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TreJli<,s'iquintos lugares para aseq'uipes nacionais \�X�:j�S��mI�;r:n�aHd� 'A Capital11i �--

B!umen;111 a Joinvile-

II A g e n c I Il' I "'.fíf'iip="��ifiiiiiii!iiiiiilll

I Ru.'i 15 rie !'lnv .. MP - Te!. 14i'ífi' I OFERECE PA.ftA FIlU DE ANO OS lHE- I

I I.HORES ARTIGOS PEIJOS iUENORES l')H.E�
NOTA :O;OCL-\,L .

Germgno DedUSCbJ' li
(:08:: DAS

U D U H CASEMIRAS

defesas.
Antonínho e .Jaeger. saíram

se bem. Pachequinho foi outro

valoj- positivo para a. represen,
tação da L.B.D .. lutando sem

, esmor-ecímento. Boloníni jogou
muito, como um autentico' erR.-

'que, Repetiu a sua boa. a tua- lente .a.tacante da LEI? esteve

I combativo,
Pecou apenas nos

ção de sexta.feira. .Jalmo - .sinlplesme·nte soberbo., dando arremates finais. No ma is, es

Outro valor da equipe vencedo. um "baile':- em matéria de

fU'j
teve sempre dando grande ser.

ra, Hélio, muío bom. Mar-cou hol. .Iuarez - Entrou ralhan, viço para a defr-sn da Seleção

11m belo tento. Niéolau - Posi- do. Melhorou rnuíro na .faze de Mafra.

ttvarnr-nt.e foi o eiemento pl'e- complementar.
. '.! Rene - Um jog-ador lnt::;dm·.

dominante da peleja. O excr- I Lazinho - Multo construtor e I Marcoll. o tento mais borutn dá

tarde. Aluou com bom dcr";ll1_

penhn, contrtbuíndo com boa

pa rcela pa ru a. vítórra.

Pilolo, Aditei. Vulrnor. .1r',

nas, que substítutram seus com ,

De todos os elementos que
r-stivcrmn em ação nestes doL�

nil":! O;) r:lllld�t} elR. LP-n.' .. (1"
....

aos POU('08, fni Sr 1l1:rnandl)
('_1.TIch'1., pn -���i'I';' r-

Mman(h" �"A'oÕ"'" Podenll)!'

no 4

I' .... í':u:.:, a pen.os 'I'ad eu se salvou.
":""'; o U!11ÇO t�lenl('nto da Liga.
::.fafeense (]lll' esteve à altura
COmo craque de futebol. Cor ,

deil'o. ja veterano, pouco produ
�::iu; SebaE-;tiã.o. fraquissin1o; a

linha media. formada por Laca,

panhcir€ts, !)tl.laranl. a corit.errto.

Do;;;; visitantp-�

o torneio ele Futebol
va ,

F'i scb e r c- Joanino teve em

1.;le:l"a o seu melhor homem. O

"l:'IQ1Il' apenas revelou [lIgo em

Ch ínr-u. que �e saucr.tou !lOS

l·it:Hl:ti�. Dl.�Unho. muito hem

inFantil a realizar-se
IR

prOXlmO dia
InHl'Cflrln, 1tQd�l nD(lí' faz.pr Pa.,
, .. iit), .A.bt: cu H.(\inaldú, fraquis.-
símr.s.

;rui",

rarticiparão .. �n cotejo e�oipes �o ralmeiras,. Olímpico, �i I. Gil Bom �etiro e Toriou

r ,irirv-:, 'I enl-··'Jnti>·-t fi sr. 1\'13..."

IHle] Pareil':] .11'.. S. S. atuOu.
1'rnéamente. prejudicando am,

t.as as equipes. T(·\·,! ,'1'1'0:'1 ela-

111flro:�os nt!t"), afio ,.; (I·....hivl�l na ...

ra 11m jlliz de flltf'hoJ. Enfim,
n, ".- ;pr; .Tl·lli(I�' "i"'� r_y\:"' I",Hfílft. , l:lr=

di' j',:-t;;L:iill." infeli7..

rif.!O�O� 'Incr-'"'! an{� f'",; 15 mi"t'\�(..

toS' (ln no:-fia l foi elado verifi.

('r1'.· ",...,tão. a fl.1I1 ..._'o�:r1..,ri.3 �têr.-

R R I N S

e

no fC·dera). (],13 pro:vineias (' ou

tras entidades. Seus atiradores

3xerc:t3ram.�e quase que dill- i
riamente durante 12 meses en

quanto nós tivemos como trei.

namento apenas as poucas pr.o

vas realizadas em S. Panlo e

'10 Rio dI' Janeiro.

'0) (C) FEZ AXOS (O) lO}

A]an
. SObodins!,y, o gr�TIâe

canípelÍ.o· brasileiro que se. fez

admirar pela sua' extraordina

r�a fibra ao enfrentar e ve�cer
após seis dias de conseclltIVas

di;:·:putas no tiró .rapido Prova

C-4 os celebres campeões mun

diais e olímpico!'!, como Ulmann

�. Phil da Sueca: a Ear1'1' Ree_

��es dos Estados Uilldos. B.·

Anderl'.I)l1. oe Noruega. O. Cervo.

e D. Fernandes da .Argentina.
af.ora 5 dezenas de outros cam- .

peões, disse:
.

«Franca:mente, i �onto a'.ind2.

que estou e adoentado; não. sei

que devo falar, s[l' da hospita_
lidade dos portenlloS, se da

grandiosidade do certame e das

instala<;ões mais completas do

mlUldo, GU dos resultados qua_.

se inadmissíveis de alguns atii'a•.
dores. Sobre a falta de noticia.s'

mnis precisas a resp�ito de tão

importante certame. que· se

fez semir aqui no Brasil, estra_
r.no'·muitd-. esse fato;" pois sOu_

be que 'um serv'iço· :especializá_
do funcionou em Buenos'. A ireS.
Ci'lrtamentf" repetira:m.s,,". falos

que n;3.o sei especificar a impe_
dir a chegada dos telegramas
f-)�{pedjdos. .

'

. As últimas provas. do cam

peonato ainda não anunciadas - - - - - - - - - - - - - - - - -
-

-.
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I., H O'S,p e· ·d:�e.:õi
..s:e.. �'.O "I,.il porias, tipo 47. em, perfeito BEta.do. por pri'ço ae oca:õi[õ.

I

. ''ver � t.J'll.t�'r· rio HO'l'll:L W�i:Hl"[UTH, ;>'ln Ch�j)ar.
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v-c e.I1 dem.ii se
.
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� t II 'f-ERI�ENOS E,CHAO� DE CASA. r�l divérsos

t·,
.

j;; pontos da l1Jla. Amazonas e Rua. ProgTesso, tudo

• PROPRIETARIO: B'ERl\IANN l\'IE...�. i
-

nf) hairro do Garcia.;

j
.

. .'. .., � lJl\:I.'\ CASA de materia.J, tãi'd3.nllO flxll. c6m
. P'iJ.V:i,� [Lf'_i-.l:1. JÍ\T.� _ na.'"

.n Pref'-O§ móilie-Oã =-:' At-ende�sa a 'tlnaIquer im.r. f _
mi! gr:Hide podo t" 1:üdas as im;ta�a.,;:õ('� ,��r:t j'e",�

,,, l
.

.

f tr�H :·;;1.Uf0 ue qualquer üntl'O :a.m� di' �eg(��·.l(}.,. ."

:I IJ",It;iii'? - 1;(1 ln':'Il'(!r;

I
� mgi�nt'i ábsoliltli �. [lm�t C1lS&. Iífíva, de ma,dp-u'a. a. Rua, It.apm, na�.

.
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i =: inwdhú,ões {1ft Quarfpl do 1/ 23.0 R.I.; Í1Hlo 3 l)l'el�(ls ::: 0",, v:·nrq];,)l't-!; �:'l'e'l"1!:d (1 'TI P'F," '(.
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-E-I�3 ICostnha.· de jnimeira. ordem ti::
rl", o(�a,sião. .'
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. ª qerrinh,,: ,b 2 r, n�mf!t: Udl'

t t· E
Os lnt�res�ados queiram dirigir�se a� S:" ChrlS* §j _1,. �" Tl"I"V'" .TM.S Dp�c.h�mn'l i t

{fi

. .rrOIWAVA SECA .-= iu..l.rMENAU. = tiano Thelss, Rua Amazonas/Garcia. ü,l 1'1':10 TeI8-::! nJfri1,.,.1;" tio':=:t, E. 11
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quais. O Brasil classificou�se em bem como três quin!:os l\lgares
5.0 lugar. {'mbora em todas beni e três sétimos nas seis provas

pocleríam'os figurar
.

entre os por nós dispu1.3t1nS ao lado de

'três prtn:",:ros : �olocad�s. .

A

f
outras trr·zc nações, justa.mente

sorte a.9S1m decldm e nao fica as mais destacadas do' tiro

bem lamentar es:::,e fato, A mundial. Espero qlle o incan:::a.

maior fig11::'a entre os brasilei- 'leI cnmpanheiro que foi o nos.

'1'OS foi sem dúvida alguma so secretário 51'. Olavo ·Eruhns

Harvey Dias Villela; élo R:o de forneça à impre;15a os dados

Ja.neiro o único concorrpnte oficiais.

que disputou o campeonato de Quanto à. efi,'.iel1cia. 100 for

fuzil de gnerra obtendo 5�8 cento do cámpeonnto. OS argen:..

ponto:>, e o 3.0 lugar. ou seJtt tinos tiveram o merecido pre

ponco aquem dos dois suecos mio de seus esforços no ma'or

'Erben e Frostell e levflndo de
nmnero de vitorias coletivas.

vencida tuna turma de 35 ou. Pudera! Para. i9SQ' tivt:'l'am vul.

tro:o!. repr�sEntantes <1(' 12 pai- tUOflO .' .fin�·nciamento d:-1 gover

C II A P E'lJ S

Hlfande Uepu:rath'o do, �angue

A data dI' ontem fúi partL
culnl'lnente gTata para os mem

bl'OS ,elo P'llm('il'u:: E.C.. pois
�ssinalou a passagem do aniver_

sário :na ta lício do sr. Gennan0

f!"clnschi. presh�.snte daqlleli3
clube.
Exercendo há muitos anos 3.S

funções dt:' presidente do' PaI.

D1l'iras E.C .. Gr�m:Jno Beduschi

��l�����b���;i:��C���:����� IIn ,'IUada -compel iilÇ0--0 de TI·
I
\ EC o N oM--,SI:
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II·, li
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\'f'I'S:1l'il3JJtf\, n'1 ��t!l �le onlr:n l' ro ao alvo emVila Ifoupava I T- E M p= o���:\�;t�vü.
fchmta(:oes

.

pl�lo I � ,

Nós de ".'. Narií.1l F�"n':l'.h''1':- '\
emb6ra tal'dim;ncnte. d�scJn.m.o�! Realizou.::!e n"

,,0 di!7no n-"�·i!�,,tP. UltilllelO' f vembro corrente
\'oto;; de felicidades. ',ão amistosa. de

SOlHBRINHAS

(LINHOS ESTRANGEIROS)
E l\-LJ\lS UlUA INFINIDADE DE ARTIGOS
DO SElT VARIADISSThlO SOR!I'fUENTO

Elixir ue Nogueira

1.a "."0"11' t 0'.1'[1 Dl . H;,�rill"
>{R'Tr'l"" -'- fifi n1r.tl'rlS -.- I'flui.
'1�S (h� r: :·d,jJ�� ili1��F! i1, fi firo�'
'J: n PI'Ii'!!>' medalhns - 50 me

b:'o�··-- in,lividnil.;f;; 3.3 prova'
;-,rr·rn;Ii,� --- iiI) J\F·tro!": 49 .• ,

}ll'0•.

'-,rcnli()� -_ .. !iO rO(lll'Og; 5.ft oro.
"a: f,m )1\0 m";l'o� - indivi-
111"1 � """111;·, rl.' honr., n ml'!_

lf\Jhas: r. � "�-\''l: em lnn m�' .

E. Serrinha; da fi.1 prm·a: H";nz
da última. prt)\'a:· \Volfgan,,;
Conrado . da S. n.. E. Srrrin1ut;
'3ch\Y('!·s. do Clube Blumenauen_
�e de C�lÇi1. e 'firo, obt(lndo a

'H·jm·('ü·[, f'1pdal.ha d:l.;; dez que
'-oram rli!'ü'ilmidas aos TIli?lho_

�es atirado:'es d.a primeira pro
\'iL H'.'lmuth GoldÍlckel'. . Quê
'h�SbJ. prova conse!:fuin 111aior

"(mwro de pontos. ]\[ere".e 11

�ocie�'ldf' Hecre'lü"il. e Es'por.
'iv,!. Sel'rinh'l tono!" o� 'l'('\lnll�OS

nela bela .pl�a('n (1:"1 '-'L':\-Ir.,·te� (PI"

�.""":"I ..... ",., (l n,...�l--;(-.: .. 1,,.,..-. -,- .. i·r_ �qplf)';;;

ADQITl�rNDO r1VL\ BICICLETA

F:l\I PRES'l'AÇÕES NA Fffi.IHA

P R O S D O C J MOS. A_

dia 20 di' no·

uma competi.
titfr. ao alvo

QS receOl_concluidos moderncõ
:stalldeH da Sociec13de R. E.
'·Serrinha .. ;-, 11.'1 Vila de rtoupa.
·a. E�.tiveranv pn>sentq; dele.
"ar;ões do Clube Btumenauensf
'e Caça. e Tiro, Serrn Azul
'oinvile, Dia.na. de GniJ'amil'im.
\Iassaranduba e União. de 1f:ls,
ooarandllbR., Concordia. df\ !tou.
na.va .. Fidelis e Te!'to Alto. As
'lrovas l'nr!1m f';<: seguintes:

múdt::),l1:F'�bnos n:·' '"'n,'".:' I_�{. fi

Y'ÍJ O{) :lVO..�elitlf) ctt"),?; Hlvo� n�

dist:lIlCi:l (h !'iI) jllpj "..,., " flll'l.

l.l'o rle ]00 metros, tod.. t: l)}'(L

"idos de pnmpilÍnhn.s clétl"i'e'J"

e dI' funcionamentl) i 111)1C('[I\'c)

DINHEIRO

ClTRITffiA - "OINVILE - R'LHl\lENAU

. __ -...._ --- - - ...---._-

. ro� � prflmlos. Teatro NCarlos GomesU
Dia. 20 ele dezembro

ES'.rRÉIA no GHANDE ILUSIONiSTA
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_ .. " ,CrOllica de Barreto Pinto

_

UI i2 O orçamento

,

re
• •

1

de 1950
retsndo a proposição, por ordsm
do E�iecutivc!

. Quanto ;;0 caso do Loide ll;
mesma eQisa Gil pior, o proje ...

[o eont.inua ?n.rorcado· na. (::a-
rnara,

.

Elnquarí t.o ísso, e concedído

um credito vultoso para a pro,
paganda do café no esterior,
credito" esse destinado ao pa,

gamento do pe�soal do csoríto
rio comercia.l de Nova Yor-k,
qt'e é' todo constituido de u.fí
lhados e de apan.jruados .

Daí porque, cada vez mais

estão desmora lizados os con

gressistas!

co
II

ISS
.,

rI

Descoberta pelo inspetor 10NO
da Alfandega· de Santos

E DES
Majstrês casos, alem·do menorCarlos
Alb�rto ... .Duas rnen,ores rapt(jda�

Pela Ccnstituiçãc: I] orçamen, .
---

I'to geral da F-epublica. deVê fi... Foram aumestadas ae i.xxas

cal' concluído e subir ii sanção postais e eele5rafi.:;a�, soh o J,e.t� 30 de novembro de cada fnnd"mi'nto dê que havia neces,

ano. Par� 3, t.errnínuoão do pra- 3id�dE� de reestruturar inledia",
:7.0, falta:m, apenas, sebe dia.s , tumsnrr- os quadros dOB funcío
Os or(lamt�ntos parctats cont.í , nárins do DCT.
nuarn no Senado, sendo vota. Foram âwnentaclas as taxas
dos ás cégas. Varras são :18 de cabctagnm, sob o nmdamsn,
emendas de inter!'sse pessoal, to de que havia necessidade de
e beneüeíadoras da ndvocacia t reestruturar imediatamente os

admínístrattva. que tem "ido' quadros (los servidorPs do Loide
aprovadas. Brasileiro.,
Certa vez, em pleno Senado. Rib('Íro Gonçalves, senador

Ruy, índígnado cem a praguica, piaufens- rr-lator do projeto de
a falta de vergonha COilL quo s", melhora do pessoal do DCT,
votava o orçamento para o onele foi: empregado, continua
exercício de 1919, chamou o� --------------------------------------------------------------------------

E"��:gaelas Viana ("'teve comi
go, esta manhã. Veio trazer;
mo um retalho d') Dia do Cou,
gresso, em quI" saiu publicado
o parecer sobre a minha emen..

eh. mornltzadorn pondo fi nu os I RIO, 25 (l\IERID) O

pro.,.

\ jé
to de abono do natal ao f'un-

ppf"�1.rist:1s de facl.lft!'1a .

cinnalisrno público foi consíde.,Não querendo I'ntrcgn� os

pontos, a oonhocldlssím., Comi,,_
. rado inócuo. Dois argumentos

são EspEcial de Pccuaria, 111'1'-
desde Ioga se apresentaram,

cidida nol.., brayo P 1'-'-:.1)1'6('('1'
desanimando os que esperavam

r'�nGral Flor"'''' (h. ClInha. con_ por aquela medida: a exiguida.
cluill' 1)(;]1. relf:iciio. de e incapacidadr do Seguro
ATiam"!' r:alí,.j,·-. ·.·... ,·,jm NaeionaJ, jií. par demais sobrc_

eomprcc:11l1endo o f,h idi'\"o S:l.- eu.rregado. Agora o deputado
:p.caoor da Pl11f:nr1!l tral\c·.fo""l1011 Café Filho, falando à imprensa,

. a. minit" idéia C0111 .. �.o fosse difi'·P que ha,'eria tempo sufi-

Eun .. ' E foi apl'�vadn! ciente Se a maioria dos'.depu_
.

P!aJ?íol'. mas p1)'.1. n h"", eh Lados tiV2Sf,,, boa vontade' para

pnis. Estou. '\)0,·('n1. f'n·''''''lwi.. e0il1 o projétn.
;'10 d,:: qll�, hlctn �:;"::'i Qt�nH(lrJ' ?iO ·:_Sp o anlbiflnte'. m'ljQ-rltário
Senado . li' prD�isn não rsqilfl_ fO!1se favoráv�?l ao projélo, e]p

P.t'J' o ,ingo dtO 1111;01"1",,1''' in .. -TI.- r,,,.:jPTin S('1' snro,'slln a.té em

f(?:;13a.V\:�i;-i. l1€:::.S<1 fjil0-stãü d0 pi: �

tp� h{H'3.S:'. -disfie n d€�put atio pn ...

Pal'lamentn. • lipii1l' af'reseGnlando que não
�-=������--���-��==�.

o horário de verão não trará alterações nos ·serviços publicos e particulares

congressístns de relaPsos e cri
minosos.
Estava ao lado elo mestre o in

trepido senador Alfrpdo ElIis.
que acrescentou:
- Vagabundagem e desnnr-s;

tldade, porque o nvacalhamontn
.
é geral.
Ima.ginemos sr Ruy e E1iis.

ainda, estivessem vívos , O que.
agora. diriam. s

J fif

IZ,

o ·6marr

ra c Ir

ns
•

Cf n

procedo a .alsgação de qur- G

Tesour-o não esta em condições
de at�nder às despesas,

--- «»--

RIO, 28 {MERID} - Duran•
te a madrugada- a policia de

Niterói realizoú uma batida no

famoso cassino OHnd3. e, em

flagra'nlt sensacional, prendeu
76 pehsoas. inclusive o Juiz de

Direito,
'.

o Comissário de Polí

cia daqui; _oito .senhoras da so

ciedade €< investigadores, O de.

delegado informou que o depu
!lma diligência, tendo requisi_
t�do três ônibus )"<'Ira transfe
rIr OF. presos a Niterói, onde

fOram auti,Jados,
b iuiz é- o sr. Pinto Amando

e o illvestigado1" SI?U irmão. O

n
�-

fi mãe desalmad,i1 acha ..se as voltas com a (jJolicia
.

RIO, 28 (1\{er:dionall A
1.Í1lui. denuTlcia recebida. as au_

toridades pOliciais de Neves. IenI S. Gonçalo, fOnill1 ('neon
tl'ar, amarrado ao p6 de uma I

cama, �'ln 11111 'Juartu da C'iSa
Antônio Pedro. !JO, no P,}rto da

,:Madama, o menor Geraldo. de
três anos. filho de Maria. Hele.
na Pacheco, de .:'!5 anm:, qun vi
Ve maritahlléntc COln o

conwr_!'ciárlo Paulo Abre II C:1]I1:1.1':1.
moradOr no bairro do 1,'l\nsêC::l
�m Niterói

�

Il.T;\LI\. mSTORL.!
COMPLICAR-\.
Libertado o menor c detidos

ivraria Helena e seu auwnt.>.
Paulo Abrcu, f01'an1 de;" rell1';�
vidos para a de!q[é!('ia de Ne_
ves .. A.. H .. 1\Inria I-I�-iena C'nnLou
tuna hist6rla lon,�a e complica.
(la ao sllb_deleg-adn Alex:l:lcll'e.
El:l' é a mãe do TIlP.ll;t' Geraldo
e diSSe qt'e o ).I·J,i ,: Paulo. Oll� n

do ficou gri',vida do menOl'
-

\'ia�
;iou [ara Frihur'ro e, P01If'O' tem_
po depois, voltln'a a Niter'oi,
Nessa neasiiio. declarou a Pau
10 que havia nrovOC'l.dn \lma
<,delivranche;). "fui" t.H.1'd'". 1'01_
ta.ndo a Friburgo. de ú trouxe

o lnenor. Gf'raldü, declarando,

enlão.. a Panlo, que () m�'nor

era seu filho e que êle a 'devia

;iuxiliar na sua manutenção.
Paulo teria concordado.

AC;Jntece que 1,i:aria Helena
ni'to _ç;osta d" ficar em caSa. e o

menOr representa.lhe \un ver_

,ladeiro impecilho. Para fiCar
tranquila e evitar que ele faça
alguma tra'1uinnda durantp a

�P:1 ausência. Maria HelEna, rc_
�()h"(:.n fazer o se.g1.ünte, -- to

das as vezes que deixava a roR_

su, amarrava o filho ao pé da

cama. .Tunto. deixava_lhe um

Com Ia.

mula

prn.to de, eomida, pedar;Os' de

pã.d e uma caneca com água.
:::ieu pr�JCedilnento d_snawra.

do foi observaúo por alguns
�'i�inhos, que a denl�ilciaralIl á:o

autoridades polic,&iS. .

:Maria Helena, será convenl.

entemente processada. O me.

nor Geraldo ficou aos cUldados

do sub.delegado Alexandr�: que

hoje prcmoverá novas dIligen

cias, em Friburgo, para escla.

recer a verdade sôbre o TIlenOr

Geraldo. que (i uma criança iIl

teressante e ha�ta.nt{l viV�I.

vitória .da fóra

(Conclui'ãa da l.a pág.)
BCnétu.._t) \- ;:t......-.... 'l ..n.::g e u !:;.__;üern] Goi..� l\fonteiro, lançados p�'10 St"

Georgina Ayelino. O sr. Nereu Rn.mo;,; rl'ceheu em sua residencia a

YÍSitll d' bancada federal de &lnta CaÜlrina, hipotcando-lhe irreF-

!dt,.
so!idariednde polític"I. O "r. Berie,":to Valadares ,if'.itoll o RI'.

.

\.Il'amenon Mag(llhã('s na residencia dest.e. conferenciando lor,gd
mente "ôhre o problema da presidencia do PSD. Afirma-se que
nilo se registrou disRidencia no :partido.

NUNO,:) EXISTIU lGURl

..

P A R A F E R IDA 5,
E C Z E M A S,
INFLAMACOES,
COCEIRASr
F R I E t R A 5,
ESPINHAS, ETC.

Santos, 28 .fMeridkmaí) Acaba de ser descober-
ta lima vasta trama para violar o regime da licença pré
via nas importações. Está envolvida no caso uma firma
do Rio, que requereu licença para importae celulose des
tinada a fabricação de papel, no valor de sete milhões (:

duzentos mil cruzeiros. De posse dessa Iícenea, a firma
conseguiu receber pelos portos do Rio e Santos celulose
no valor de quinze milhões, ou seja mais do dobro da
quantidade permitida. O. inspetor da Alfândega alfeen
deu agora, 'em Santos, celulose no valor de um milhão e

oitocentos mil cruzeiros.

da de Azevedo, moradora na.

avenida N. S. de Cop3.cabana
n, 1.118, apartamento 73', .

'e

Iraci Ramalho,) de 16 anos, re,
sIdcnte, tambem, na avenida:
N, S. Copacabana n . 820,\ run,
dos.
A policia, ao qUe fomos infor

mados, está pL'est:e!! a tocalízar
essas duas jovens e os sr-ns.

raptores.
ATE' AGORA DeSA_
PARECIDO'

Temos, finalmente, o caso di.
"""'..,in!! Terezinna, de 1 anos; e

filha do sr, Joã.o Fernandes;
Hlor·ador· na rua Monsenhor Fe_
Iíx- n ,.' 391, em Irajá.

Te:vezinha., apurou o. angua,
tiado pai, corno nos declarou,'

.

foi raptada da põrta de .sua ca
sa por uma- mulher de' côr pre.'
ta, magra, inteiramente desco;
nhecída no local, mas que, con;
versando com rum morador da..
quele mesmo logradouro. disse
chamar_se Maria Lima.
A raptora, acrescentou o

.foão Fernandes, usava um
pote vermelho,
QUARENTA QUElX.-tS
DESAPARECnUENTo NA
DELEGACI..-\. DE
&IF.NORES

RIO. lMERID} - Há. mais
três casos de desnparecímento
de menores na zJna sul e uno

!la zona norte, todos .;recentis',
simos, podendo.se assim dizer

'11,e há uma onda de rãptos na

cidade. ,

Dois. desses desaparecimen
tos já estão explicados. São os

de duas menor-es, .raptndas pe,
Ics respectivos namorados: Le_
rrí, de 1.4 anos, filha ela. sra. Lu.

deelgado informou que o depu, 1
se de 60 mil cruzeiros do ban

Lado J::anhaes. Barreto, da As. queira e fugiu, tomando rumo
:<cmblela Fltunmense, apoderou. I ígnorado .

1""'"IIII["'IIIIIj""IIIII""E"'FE"'""i"""
111111'

�
Ip r o e coleiro :
-:;f�U IUiS.IIUIU 111111111 UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;;

S�lutar campanha do padre Itamar

Temos agora outro caso. este
de um menino, semelhante ao

de Carlos Alberto. Ocorreu
ontem.

O menino Nelson Gonça1ves,
de 11 anos, brincava na ave
'nída Pasteul', próxin{o á Em •

baixada do Pr.rú, com outros
menores, quando ínexplícave];
mente desapareceu.
Sua tia, srs . Maria da Silva.

funcionária daque1a embaixada,
e ali resicl2nte, ao notar o de.
saparecimento ficou aflitissima
e correu ti delegacia. do 3;0 dis.
tríto. cnde comunicou o estra-

--, ,,';� -- nho f'ato, ficando o comissário
RIO, 28 (MERID) - O Con, que registrou a queixa de to.

selho Nacional de águas e ener, mar ul'gentesprovidencias.
gia elétriea deu conhecimento A l\IENlNA TERF"zn."lIA.
a.O pdblico de que, de conformi- ---.. _

. da.de : com o éiecréto que insti-

S U S P EN'tui.u a hora de vürão em tcdo o
. S· Oterritório nacional. os relógios '.

.

'.
,

. MANILHA, 28 (�)
devcrkú ser adiantados de uma

I:TM. CLUBE n� TE.......DENCL.\ rádio da. �olicia rec�l)�u ?rde1.l;'l
. .'.

"
- (')O�1T,NlRTA __:.' para eXIgIr a 'rend,ção.lnco�

hora a partIr da

m.
ela nOIte

.d.
o

R.
IO,

.28 (["i:ER.Im.
_ o pre

.._.'
dicionaI

.d.OS. re.be.ld
es

...•..
na

p.r
..
o.v.••
�:.

próximo. dia 30. A. instituição SIdente da RepúbliCa . assinou cia de .Bae.angas . .o president�
_ _ .

um. ato, suspendendo o funcio. Ejpidio Quirino, el1l entrev;iata
da hora. de verao nao acarreta._ namento Pan..Americano ESPQr- r à imprensa,assegurou" entré.f
rá aleração nos hor"-1'ios daE '."'.'

Ch"·". Esse. clube foi

ap.').�. 'f' �.anto q

..u.e. cono.ederA, ... ·.ani.Sti.à:.tado pela poliCia como orgam-
.
aq1!eles naclonalistas, désde queatividadrs públicas e privadas. -

- .

t
. . .

...

• zaç� comums � __

capitulem e. �e arre.pendam •. '<'
Oportnnamenh\ serão expedi... ---. - -

investi sosa res pr
lícialI i I i ii

nCI
Estão registradas na, Delega..

C11l. de Menores nada menos de
4.0 qur-ixas de desapnrecímsn;
to, incluídos os quatros aqui
destacados e o do menino Car.
los Alberto,
Tais queixas são: na

recentes.

po

'-�--" O O O ----

FPOLIS., CMeridional, - A I ram eom muita'correção.salutar i'ampan'h, ,.J�se I 'd'; . -, '.

t t' d '" ..

t
_.

qU.f:>
I � - � d >tO'. UVO Vl

'LI 1-.resrn .emen e ,E'stá o revc- as ..emalS !ns .ruçoes �

pp o p,:me Ita.m.. ar. Lmz C...osta, .
rendo Itamar, eom o ,'-ip,ôio não t

.

.<.... àen o t
.. ornarem n2cess"" las exeCU_1 prd ([9, mfanCla, €stá.. rece� sÓ 'do rIe.· Elpidio Barbosa. Di.

�enqo_os ".!W'llS!)i'; ";i.O so dapo�. r'etnr do Departamento de Edu-
pu�::;çao dNHa '('apital, (,[)Ttio�dB cação,. como .. ·t31ubem 'do nobre .' _ I Naturalmente,
to�'1 Sant". C:nn.�·in(l. Comandante Benjamim Sodré,

J'
. '. .,.,

"1
III.' .

. tarios, reveladores

l;ma.�d� ":_, PrltG. a l'eorgani- I presidente dO. EscotêiTI.is.m.o Na... lU, .'1 '8 n O pação existente., estavan a

€Xi-llÜeverã chegar
z�,;"n ao" l!;S.:;otelror-:. consen' danaI preten.:,méio .:riar uma' l gir um pronunciamento oficial a. sim sendo, se

g-�U:l em eu�-to prn�n, ir·vai' fi Coiônia. {ifi F'éri"n para. os Es. '. respêito. Com o objE'tivo (e con- Q asfaltamento
i?tP.ltn_ iilll8. crmr;�ni.t·a.;ãn,· em Nteims, fi semelhança do que. ASS.U"TOTJ ÚiUA. CIDADE 8egui-io, palestramos ontem com

{�I:L." t.u�'I';ml ,1:y,:r1r:", .�,:[,·-..r(!�j ��orre_ na
_ Jj;HrOjJ:J.,_ com jogos. PAi':ERMO, 28 CG.Pj _ O o sr. :i<"rederico Guilhl"rrri" Busch

(.l!lpça_. dS <j.'i]m !uq,m (\1::;[1'1= cllvers.)es oanhos (I mar pas f
.

d'd SAl' t G' J.ar., Prefeito Muruci.pal, Inda-
bu;d-s -�t

.

'1 .

-

g-O'
•

.

'" •
-

amoso Dan 1 o • <uva 01'3 lU •

. '_ .<.�., !"iI! pae.s (' ti· 5P10·S. e catequése ministrada. ..... I'
.

d' gamos, inicialmente" a. raZão da
qllllc- oe b'jl�- t _... llano· e s us cump Ices Inva 1-

'" ""''' .pnao F1rN;l'8,- por prOfessores €sn€ciajizados . - -

.

-'
B' t· demora no asfaltamento ",_" Alado g.... - c _ _ . •

. : -

• . _ '.. r..
• ram a c!uacte de ag1era. per o UI

3: • L1J.I1f11c'.'R """,7 .•. t"rtl,�.r. Outra IniCiatIva Ue largo al� ..

,,,,' d 'l'
j·-llTIÚi.n ("ri�n1r.- rl� '"ia" ._",

. desta capital, a�.aSSlnan o <.m
t" . ,J � oI

'_.Ao t,.i.:-l ".LC J� 1 'lldJ1V..... �anre vern <::�n(io II"> rIli'-=-..il aos
-

.. � -:. _ _

.

'101'" T' 1,\,' ct"! r· i -,- '1- T '.- <.'
. oe' " .,. < polIeml em plena luz do' dla.

t:,
...�:-\ ..

�, -_" _!...�.� .. :� _'�';:, . ���u.,; tjon1t��05-, �ss·�St.ida por m�ls Outto policial ficou gr�y"-emen_d:lfl :l.Sao led.o .1 •. AJ'.dm",a" 1e 1.::;00 cnanl'as. l1�T "::scaUa�
D . . te Iel'.uO�

•

r. ll1tel'e��'I.nc'" P·l. ("1,'. 88·- rir.s ctn Jrrrej'l. do Rosário, onde.
"111"1,, r. t.('1' s,do o p::tü'\,lllítHwn. são ministrados ensinamentos
to fl�N'" ""�n�f'nÜ'aeã() [e;'o ne- chicos. mora.is,. religiosos e hi-
103 F:scoteJ!'os, qUe se houve. 2,'Í,;nícos. culminando com fl dis_

IT'bllição de uma iOoclllent"l. r��

Fpiçã.A. rl", n"l.r com a <, SOPA
nn JORNALEIRO;;·, fornecida,
diária.mente. 3. 40 vended(,rr,� de
iornais' cOllsbmr1o de uma ('')

néc3. rIe sOpa vitaminada 3 de
um não.
E"ta a oh-'1 vern1dei,.."l m(··i1te

"lec1osa e <:ristã, (J1lr ·(st:t 8L11_

(fI) cTru:'(\!HrnhTir':la. 1)pl ...... nhlf,l ('l'''"a.

(1., C"nf "rlr" T (1., FI(ni"l1ópa]ís.
p"d,8 Itamar Luiz Costa.

meda, RiO' Branco, uma' vez que
o leito da. rua ;i foi preparado
para' és.se fim. Respondeu-nos:
-"A dificuldade toda. reside' na

B
suas investidas as nossas. O
êxito já é agora diminuto. For

malmente, abordam<ls o embai
xador_ João Neves conserva ain- destt_

Depois de uma pausa, prosse'
guiu o sr, Frederico G. BuscO.
Jor.:

sas mãos, anunciamos.
Insistimos para. que o sr. Gli

cerio Alves fizesse qualquer t!e

claração. Foi então que o sr.

João Neves olhou-nos surpreso,
enquanto seu companheiro de ba
"ada, a!;segt\rava-nos: Não.
Positivamente não.
Um colega da imprens'l. gau

cha irrompe no quarto, junta.ndo

A

Não sabemos se JGão Neves

confundiu-nos simplesmente com

correligiol1arios. Limitamo-nos

por isso a reproduzir a palestra
mantida, caIr. ioda fidelidade,

da ar de estranheza, mas acres

centou: "Absolutamente, nada

tenho a dizer. Foi um prazer

sim terão o animo
Vf:l.

Conforme !á. ft'izamas, a LHD
palestrar com os senhores, mas

preciso sair. Quero ir ao Palacia.
instituiu :1 tal�a He�,-.,timu�oH -::"0-

Ino premio ao time que c;)nr,llí::�
tal' o primEiro lugar.

"Estou tratando, também,
(('a completar o c"'.1çamento <ia
EU2- São Paula, em toda· sl.la
extens�o. Já entrei em entendi
mentos 'com uma firma de na·

� jaí, que se mostra interes:mda
em cJntra.ta.r o serviço.- CrEio,

mesmo, que ele ficará pronl'J até
o Centenário".
Eis, pois, a pa.lavra oIicir>l

sôbre o controvertido assunto. E'

bastante animadora, desde que
Ir"iO se que;:--a situar o problem3.
dentro de um plano irréali;;;avci,
c.)i1.l ;xigenü&,s tn�:o(;,,,,'o-'�;'-'

PossivelmBntt::.
"":'"--'-:--------------�- ..... -

deixar minhas l'.'êspedidas
governador".

!l.O_

outro'; troféus
serão in:..;.títuidos por alguns
dos de;<portistas locais, ,1":1t.0·0
�eu quinhão parI. " d,"'.'nv:.l\'i-·
mento do flltch61 juVetl!1.
Os .jJt'eços das entra';as pcnJ

Esta magnífica tarde fute:,oJi".

I (ica senw o;; seguintes:
Senhores: - Cr$ 2,00.

NO I
a frase final. Mesmoinclusive

porque o vigoro3o tribuno {S'3

engano hc-úve) não tomou a pro
videncia indispensavel para. de;;

f�·er a "entrevista", recomen-

4amT!()-nos discreção.

aQUIHaS DE COSTURJuarez. domina0, frP"1te ao iSeleção l\fafrens.�� assinalou
gol rE'lâmpago do ano. em ape.
nas :::0 _s�gundos.

I(HUSQUARNA

Schwedische

KONRADT

Máquina de coser' de mão, com lanradeira.
{',{)sturando para deanre e para i-raz··

1\iáil'nhJa de ooser de pedal. pés de feno, e.um
)an�.adt'irn vibratória·

ODRE MeCO IReM (Nave�a�ao) S.ft. Máquina de- coser e bordar, movido por motor,

M.áquina,.de ooser e bordar,-c,{)ID bobina ceJitral,
(',om mesa de 3 e ti gavetas.

>I< JUáquina Zig-Zag
elétrica, com motor e farol emolltidós•.••.

Costura reta e zig-zag - casear, pregar bO�
e colchet.es - bordar e outros trabalhos de real

utilidade· -_.A . M1tis Completa No G�nero.

FABRICAÇAO SUECA

*

P�ssageiros
Baltimore
New York
Philadelphia. I

ReSf'TVa dp, prara.. passagens e denutis informações c.mn os I'

�... _ .�_._�_��=�A_G_EN�TT_
..
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Cargase para:

MAX


