
Na Câmara o Abono Do Funcionalismo

Rio,15 (Merid.) - Após a-reunião do PSD, -o sr:
Agamenoll Magalhães declarou: _

.

- «A comissão diretora autorizou o sr. Cirilo Ju
liior - a um acôrdo final com a�UDN e reabrir os enten
dimentos, prosseguindo nas conversações com o PR e

-

UDN e demais partidos para
-

a solução do problema
sucessório em face da conciliação nacional».

.Rio, 15 (Merid) - O sr. Cirilo Junior recebeu po
deres da Comissão Executiva do PSD para entender-se
íniedíatamentecom o PR e UDN, afim de coordenar uma
nova candidatura pessedísta á presídencia. O sr. Cirilo
Junior ainda não manteve contacto com outras agre
miações e deverá fazê�lo hoje. Adianblrse que os pes
sedistas mineiros continuain intransigentes, vetando
qualquer novõ entendimento eom a UDN, te:çldo o sr.

Cirilo Junior recebido cerca de trezentos telegrãmas nes

se sentido. Pela manhã o sr. Cirilo Junior esteve no Ca ...

tete, mas não poude conferenciar_com o presidente ·nu
tr�C: . ,
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".." TranEj,fere·ze ao plano da fun-

SE'RAO" REINICIA'DOS' PELO PSD OSC!ãOdOjUiZUnldOSmaiSgra."e,g" proníemas tin. vida funcional do
.
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'. ciduiJão, qual o de zabm'- qU3:n,lo
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; • •• deve ol',;etar ás leis do Esta{;!",
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'. Ainda há pouco, um jovem
francês foi condenado por isso

e os "cidadãos l�O mundo", che
fiados pelo amerícano Garry Da

vis, numero um entre eles, de

ram-lhe ruidosa solidariedade.
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Quanto ao- juiz, acredito que

, = ;'eco'"es tr-a
-

atI!
= se pode conciliar a tese da Igre-

ª J _,
nsm I f as� ja com os melindres da [uctcn-
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:: tura, recorrenun ;l suspetção.

:: :, Um magistrado catolico, reco-

êQO sr. ean c esson:! nhecidamente adversarlo do di-

-=.-,111111111111111111111111111 :: I vorcío, não têm a necessarta
AntTrelino .• 1II111111f1ll1H1II1l1llm.., I Imnat-ciarídade para se pronun-

O dia de hoje i consagrudo (prestar esctarecímentos <:p.fuali- �_ Tedos os reservistas 3.:ima, ao Washingtou, 15 (UP) _ À as obrigações militares li que se I ci;;'·. Cahe-Ihe então declarar-se
aos Res:-rvistas das Forças Ar- zauos de sua situação.', ! se apresentarem, .deverão estar Grã-Bretanha- levantou serras comprometeu ao assinar o Pacto susneíto.
madas do Brasil. Este ano, i;de confor,ni;ldode I

munidos dos respectivos certttí- objeções aos termos sou o.' quais do Atlântico. ::'.:ías significaría,

II DO;::;se modo, salva os dlreítos
Lembra e foi escolhido por ser com as Instruções baixlJ.Úr:ts pe- caoos e quaisquer diplomas que

os Estados Unidos se propõem a que ela se prepararia ás pró- e dsveres da sua eonsclencla.
o do aniversário natalício do !os pOderes competentes. .. estão possuam. Mesmo em caso con-

fornecer-lhe armamentos. Essas prias expensas sem a asststen- sem deixar de manter-se á altu
seu Patrono, o poéta Olavo Braz chamados a se apresentacem 'os Itr>1riO não deixarão de se apre- objeções f'oram comunicadas cía dos Estados Unidos. I'U c.a responsabilidade de juiz.
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t id d 1)e10 embaixador britanico emar InS os urmaraes I ac, res:rvIstas de La, 2.a e -S.a, caie- sentar .poís é uma opor um a e - - ---- ��-- ---- ---- --- --- ---

'na.scído cm 16 de Dezembro L�� gorras, pertencentes .as: -dáSse's -paru, o conaegutrem. Washington, sir Oliver Francks

I cl �1865 e falecido P-m 28 de Dezern- de 1922 a 192&, inelu:ivef,·;-c,Ô-·que! A Caserna recebe o Conscrito ao secretário de Er.tado, sr, Dean ncên '·0 nas o I�CI·n� rhro de 1.918. quer dizer. �e apres�ntà.�ii� os
I
com todas' às SUá!; qualidades, Achesson.

U ;;
Neste dia todos o� Reservistas nascidos entre 1,0 de Jimel'io de em completa maturidade, ou com

- Em reunião ,}ue durou mais
per.!.encenies' a.s cJl)_SSes chll.m-a- 1922 a 31 de D��emhro: de 1928. os defeitos adquiridos no meio í de uma hora Franclrs transmi- c/O L O ,. r1militares, se 3pr�sentam social de onde procec1:e. i Uu a Achesson os eomentários e
nos reBpeciivos Postos, afim lÍe Na -Casi'rn!L enqmmto sr· faz I críticas da Grã-Bretanha ao
preeneht'rum
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Depoifi de-�umprido -este de
ri .Consériio,

_ Rio, _ ,15 (Meridional) _.- Vio domina� -'c :;,,:,' ;:,:..1 p-"--,--.'

lento
.

incêndio _ irrompeu pela
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ln::drugada de hOj,e . na� ofici-
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na:; do Lloyd BrasIleiro, m:3tola- ., '

d;.!�: n:t Ilha ua Con,=,�·if.a(__i. ('111 , ('ur!:�o e que :.:
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pl�!13: Baío. t1� Gllanab;'ra.� Os 1 de_PU.51to. de �xtE·.tOl�(":' :-0 1::'.:J. �

bo!ube!ros ue f'-literoi, trallspo.r- � d!D1 alastrando-!:c J·�P('l:--. �'- '.!..• ..!

tn.do" em dois )'ebocadores luta- i pásito ue tintas e aos v:;saádos
ram u'Urante duas horas paro. i do.', tn,béllh'ldores ...

: Belo' Horizonte,
O -:vice�governadfJr Estado,
sr."IÜbeiro P,{na e deputadás es

taduàís pessedistas,
um telegrama ao sr,

nlor;- ,preddente do PSD,
-

fazen
do :votos_ para que seja resolvido

0.- probletna su�essório "segundo
os aitos interesses
com' 110;>50 :partido
chando ,rumo

Fracassaram as negociações para
um tratado de paz com a Austria

pelo

bases estabelecidas porque estas
não resultam de propósitos e ob· Rio, 15 lMerid.! _ A Ciim.u-n

\fOi
a centésima octogésima quin- to BessÕeS ordinárias e sete ex- . contrariam. O deputado Olinto

jetivos inteiramente 10!1ge c"a realizou hoje a última s�s"iio ta s.essão. Durante o ano foran_L I
trfiordinárias. A C3.U1at'a rece- Fonseca replicou prontuluente:

realidade fi sentimento popular". ordillária do corrEllte ano. Esta realizadas cento e setcl�ta e 01- beu 274 mensagens do Executi- "Nós nos encontraremos tam-
.

.,_ ..,.. ..;_ ..;..�---_-...... .....'-....,.-'---- ,'0. O número de proiétos apre- bem nas urnas livre:;, em Minas

','_H'a-o vamos fazer rev-olu.ça-o e', S' ,-nu, �::i�d�;r. �1�::�:;in�6s1!!�'1:�;.q Gerais".

.

323 ora DO Senado, 139 rejeita- Deixau,':> a tribnna.. "ob pal-
dos em plenário, 4 vet�dos e 20 mas do plenário, .0 SI', Olinto

procurar uma sOlução pacífica" ;����??�f��?;i:�tl: ª��I::��ti::f5��f.ª Adhemar de Ba-rros oa-o desl·sII·u de se
Industria Textil, apelando para

não só se- verificando incidentes

I::�!�I d:el:t���o ::�:::red:c::.�::a.1 �i�;:T�:i��:;::�;::;�E :����:�g#�;:::���§�, candidatar á presiden,cia da Repúblic a
Porto Alegre, 15 tMerid.) _ Jor Adhemar de Barros' com os pior de tudo são as emissões que ;�::a�;!O eo ou��:;r��,:�id���: ::r tl:::r:O::rq:����:::�t: �:r:� 1- Trabalha; entretanto, para o êxitD d ii fó rmula Jobin -

Durante a palestra do governa- jornalistas, o sr, Paulo NOg!lei- vem sendo feita_s, n1esmo a con- trial. ficio da Assembléia Legislativ.l) Hio, 15 (Meridional) - Ape- ta-se apenas para executar a

I
nhentos o número de automó-

1'a ebservou que o governo feü-3';' tra-goEto, sem cessar. -As _ emi,;- de São Paulo. sug�rindo mOdi-j sal' das fontes bem informadas fórmula Jobim "j& ae�ita con- . veis a dois mil cru�",iros C2.-':':l

1'al se. assusia COlll pouca. coisa. sões para pagar o funcionalis-
. ? deputat''O. Olinto _F_Olls3c:l. fic,:<;ões na �ei <lispon�� �obre o asseverarem .que o. 8:. Adhemar j�ntfl,lnente }lar êle e por .G-��Ú-l um que participarão do de:ofi!e".

A.tálhou -o Jr. Adhemar de Bar- mo. Dinheiro que vai e não vol- lmclO� seu �Iscurso, as�lnal�n- regIme de licença prevl't. O

sr.,
de Barros nao_ deSistIu de lnodo lia Vargas" e que "tudo lnl\,n. -- --- - --._-

l'oa: ta mais. Que não é produtivo".. do
o rato da Imprensa ha multo

J:,randir �ires pediu :erifica- �g_t:nl; de s�a, c��diclat�ra, o que não «eja ca�didatll, pril1el-1 I N G -L A T E R R A
...:.. "'Não vamos fazer nenh1J.� Porto AleO're 15 (J'.:íerid.) - tempo haver allunciado o dis-

çao -c confIrmou o arqmvamen- DlarlO de Notlcals' publIca ho- pahnente por nao seI' m,da li-

má revolução. Ao contrário, o Durante ,su� e;tadia em
- Porto curso do sr. Gabriél Passos, mas io por 132 eontra 43 vótos. A se- je que o ar. Adhemar movimen- EOngeira.a situa�ão intehu d =

T ERM I N OU Aque vamos. f:lzer é procurar u- Alegre o sr. Adhemar de Bar- êste e3perou o ap'agar das luzes,
.'

- _ - _ seu partido, deVIdo a cii;iio a-

aI:'!. solução pacífica. Não- ape- ros discursou na séde rIo PSP a hora final do encerramento do'

S I
berta por Caio Batista"

nas isto, porém-uma 'solução que afirmando: Congrésso para fugir aos deba- a/vos os tr,·pu antes-
R;O, 15 tl\1eridionall _._ A rcs· P A R E D E DOS-nte1'csse ao povo".

_
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( "Contemplamos _nost;a grande teso Mas não fica:ría sem respos- - peito da chegada hoje do 51'. A-

I Rio, 15 (Meridional) - O -Reeordou, embora indireta-I patria num:'!. estagnar..iio a.tlllOlu- ta. Certas l'assagens do discurso dhemar dE: Burros, o "Diário Ce

I Senado aprovou. por trinta. e mente, a óÍlra do presidente Du- ta, somos contra eflsa mentali- do "r. Gabri&l Pa,s8os t'everiam

D'
Not'cia "pullica uma peque 1 EI ETRE C I S'TASI nove contra nove voto::;, o

tr:?, procurando conciliar: &.s si-1 t'':tde morósa do cacique, do� crê .ser pronl.'ullente repelidas. Ob- do ca-rg-ue,·,-O
1.1

. oros-.l.I "lüt� �:" "e�illtEs termos:
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I projét.o de abono de N'ital �uações políticas 110 Ceará. Ba- ou morl'e, da faca no p-eito. () servou o SI', OIínto que o PSD
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_ "Chega hoje :10 Rio o sr. A- I.ondref;, 1[; (UP) - 'l'ermi-

_para Os uncionarlo.i fedaraL h.l·a e Minas G�r";�. Br3.sil nes�c momento, precisa nnnmro na a ( ve., pOIS sempr
,

,
_ ç <�., d t I t li alta dhem::u' de Barros. Seus agentes nou na m�,nh:' de hc_ic a greve

J O: refenda proj,sto seguirá d p.'erén'e De -'g-u5nl eom_
teve con u a lones a, sa,

,
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't' O A" T N Iorque 15 lUP} _ A fugas J'ã haviam- sido salvos. 3- correligionários estão fazendo não oficin,] (lo:; tl'aba:hadorEs
imediatamente a sanção do i "Pois r,em. Agora, - eSi.amos pe- coragem que abra nor cÃcn1pl,0

e pa 1:10 lea.
.

sr. ,curclO 01'- ova ,
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l'd t d t n d C t· e No>-folk O outro °el'� agora enco t "!)úSSiVrl no "entido de que o nas u.,inaê: e1';1 rícCl;':, (I_ue '01:'\'.1 ��

p�esid'ehte Dutra. A aprov;l.-, lejando, por uma conciliação to-
o Bancd do -Brasil para finan- res, I er _pra lcamente epos o ,-"uar a os eIra m - - ,S S
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� �, n 1'a-

_ . , t j V··
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� fi o procur dos por v"a ;Jl"esidente do P.S,P. tenha bô,,- ve Lo::d:'e- ,�" \;h�';l'::'di !'3r·
I �iio di) abono pelo senado I t 3.1 na base de um programa de cI'amento da l'n'du�trl" � a'a agri- pela maler.I,a. entrou a cor.e ar. na IrglD1a, comunIca qu� o n�- lOS. "ram
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S d recepção -_ não imp_ortando se- cial dur,,,,t� d_::� hJi:,-,:._ ':),:'
I co:i1stilulu vÍ"rda'.lteiro record 1 idéias e ação. Não estamos con- eultura. Que desamarre OS- bens o sr

..?abnel Pas�os. O prop:�o VIQ 'W!l1iams urg reco eu em arcaçoes e aVloes. egun o
,2,,_

I de decisão pal-Jament9.r, Pa- I tra niguem. Estamos, isso sim, "on su'U-l'to� a-o eixo, Enfim,- que I
GabrJel Passos velU em segu.l<la seis sobreviventes do cargueiro o rádio do Williams Burg, en- j-.. a mesm!l espontanea ou en- grevi:::l:' '-<"1' :_;" "1:' L,'C::!-

U- � õ:l

01 t h d "D "C f' t
.

f"gut"v O d camendad'" Calcula-se "'m q-,i volta imeiüiata n.o tra.l'rühu
I ,ra iS80;- muito _ contribuiu a' contra este estado atual das coi- enfrente os próblémas", declarar que, tend� o sr. lU o olan es oros. on arme se re os selS I a;'s; o c man an- "-�

-

_ �' ..
I r�tirada: da emenda do sena- I sas. Porque, em verdac.:e, não· _ -_ _ Fonseca frizado que ainda vol-_ noticiou ôntem, esse navIo ex- te !lo "DoroS'�, que entretapto

!_ gOl' Filinto lIfueller. Depois I concordamosL por exemplo, CO!U (Concluiu na 2 Pa�. Let. E) tará á tribuna, nela ambos se en-. plodiu no Atlântico, e oito nau- faleceu e foi sepUltado no mar. 1-------""'P""--�-� .

..,.,..,:._...,�,c��,
I �;1:��,�;�����1s:��;:1;��:�: \ ;�::�!!:�:�;:s��;::�c:l�a�� --C-

-

-

-

A I
-

-

h gel I ,Associação
ComerciaI e t
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-

an a oel enta "I d t· f d 81 t
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_ , ,lufo que lhe foi outorgado. qual sej�t �, du Ln_d.Jalimr ps!u US' •
-

O N D ii S C U R TAS E LONGAS ê_ Bonv., 15 ru. P.} _ A Repúbli- sim, um passo no I'am'ÍnllO para, '/101)0 pa.98o para a_ sua' re-ilu"n:- tam.b�m em voopemr ('()1n 08 Es- i senvolvimento sempre maiór' de nósso comércio. indústria e
,

_ O li' .,. v TA ==
ca. Federal- (l.t;I. A lemanha fi OS! a readmissã.o da. A�em.a.nh;a; na_( pO'r'a-ção (L C07i1'i1il'.idade a-e Na- tados Unidos em tudo qne fãr 't classes correlatas.
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N ATAL Esi'a.do8 Uni-d.os a<1sina.ra.m 11m família, d<I,� nações ol'identais. O ções. E.9;se pllis, em bo'ra- fi.w'nli- nf'afW,WJrio_ pm'n (Wll1,l1Llar reser- Às propóstas acham-se à disposição dos interessados na sé- t
E .... Cril -$ 2" 75O, OO.... ª= acor<t-o ,inc1ui.nd,fl a, Alem-anlla o� d-ocmncnfo foi fiJ'j:��n(l.d", em Tár ::::arJ.o peliz,s p0T<"'flcia,\' ocidentai,�, ,'as: d.c 'lnateriais- e;:fraié!7Ícú8, t

de da Associação.
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. ctde.nta1,. formalmente vomo par- 11id(l ceri-mônia pela cha'�l)e1JU�! CO'lWm"teu-S6 em. henefiri4ria de fomentar fl__ Jl?'odurliú dn.� 1'{'/(11;- Comunica-se, outrossim, que para as inscriçõi.'s que df'rcm en- t
_ N A V I TA:: t;<-:1rn dJf l"la:»o Mflr8ha,u. O acõr� ,'ia de Bóm1-, {) prúnclm

mÜli8<--j
toa",,] n� d:lTeito� di) pla.no ?l1m'R- do.': J1lrr.tf!l'nl.'1 "fAf(', rft-.. l trada até o dia 31 ae Dezembro dêstf' anil, estão dispellsm'0s
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"'0 11 -1-- (u P) ""'11 "'rc�' , os pag:unento5 das J�ói<::l�� .

, .....

=.
= d,o Hl'tO'�'�" Q nO"Cl'''O a,le�la-o tro COllrad ilctenall,er _

C 1,m co- h-all. E, a-o -mes7IIo tempo, c.sta- •• m ,- ;.
-

. .
_ lU" 1., ..

t
�

t= UI'" I "'''-'Ur .:J l."J 11

....
';

.ct' do fu:ncio1Íá,)i.i.o8 piíbl1cos dos Biumpnal1i 10 de De:li?mhro d� 1&4:0
- -
-

n-..... -- 15 (�e Np.,',''. 1�93 _ BLT"li..VlN-AD ft agir pm' C07�ta p'r6P12Ú1., dCll- missário norteLftm!!rioa.no. .

_

vr-lecen l'e7p.çÕe3 (1.ipl011h. ICflB
"t(i'lt·nM(j,".

.1 DIRETORr!L
---

..,-".1 '" t} '.JlY� 'I h r (u P) � ai
-

'a t' A p1'inctpftis ministérios 'L '''',' l-

§ _

tro dos qual1:ro8 d� le� d;p coape-
A B�::t, AlhellHr,r:� t:1 �u �kOl'e �:m:;:: �ci�::t:�l e:O:�:1'do'U (Conclui na :_i,a pag.) U.atra G)", 6

7ImmUmimiliNmllmlllmimmmlllmmjilmUmmnmmmmlmlllt� raçLio ê'conôm1ca, 'Il1c.1'C(nào as- .... "".",man a- 0 .. 0 n, n ...._-_
. ......,._-- -----"""--.. .,...- .......

",.'
..,

Concorre para· agravar o, problema a anarqUia da tributação • Balanço das
atividades ila Câmara federal em 1949 Incidente na última reunião do ano

Nova, Iorque, J5 (UP)

A-I í'�·l"·"'i�úll a "'-l'el"_lW;,L
pós a l;eunião de ônlem tIOS ad- sejrt encolltr:lut'. unw,

juntps ,d_Q!" Ministro�
_ !'lo _Exte- df!f,�lliti..a -('rn)·.endl't':ô, 'W;U'1l'

l'ior dos Quatro Granões, que' es� proximo.
tão discutindo o tratado de-11az 1 - .....---------

com a A\l�tria, a dElegação bl'i
anica dAli :i publicidade uma_

df'C13.1"1;�!io, lall1ent3_u('·Q o ira,

('a�iS() Üft..q tlf'goci!:t<;úes.. Declfira
a 110(a hrit&uÍt'a que a Ru:>sia_
insistiu em qU!; os dois últimos

n,rtigos qUQ aguardavam apro
vação, t('rão de esperar um en

tendill1.e11to com 3. Russia nas

conver�a<;ões que os dois paí
se" n,alizam em Viena.

úe que

�QIU�ãu

lhões de contof' de réis em favor
da- Central do Brasil :pm'a me

lhoramentos. A urgencia foi Con
cedida por 147 v6tos contra 9.

\'ersa que essas conversações
E&ú clevidó a que a. Austrir� pa
gue certa soma enl dinheiro enl

prefitodn pelr.t. Ru�si:1 ...\_ Delego.
çi'lo britanica declara que todas
as propo:�tas fOl'lIlUJ a d:}_S como

alternath"as foram rE.geítaúa."
pelo re�reselltantE l'o"'iétic(), '01'.

Zarubien, o qual, no entanto,

Terremoto
Japão

o 'JõERRE:NO AFlJNDOtl FOR�
- MANDO u"r LAGO --

o _ sr. Adhemar dc n'Ll'J'OS deu a�

de.siío :"-0 mü"lllO, ]Jretendendo
dár_· coJaljoraç,1.ü.

DO
'-'o sr. Adllema-l' procurou ou

vir -

pessoalmente o pró!wio au

tor 'do e"quema e o SI'. Getúlio
Vargas, chefe incontestável do
PTE. Pode o povo éonfiar llas

gunda. verificação, quandO foi
submetida a regime t';e urgcncia
o proj3to que cOI}ced<!j dois mi-

Toquio, 15 (UP) -- A jmpren
sa noticia que ocorreu um ter

remoto de cinco horas, acompa
nhado de desmoronarnentos dO!

terra, no

ao norte
município de Nig3Jn,
de 'roquio, Em C01tse-

quencia disso. o terrc-no u'llm

dou três níetro::, forman'-":l um

novo lago. O fenônwllo ocorreu

ôntem, perto d:t aldeia tIe IaWI1_

pro'l,pcando grande panlCü em

bora não tenha ha.vir1o vítimas.

,

r
I

Becórl!-" Da
--

.

-

-_ - -

apr.vaçao
do �-proíéto



Vida ).toraiOrgão d�s Diál'lvS Assccíadoe J
Ai . NAÇAO I
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SIAUA, Na�ão';' I
lit"_'

4"-': �

, ;�."
.

'7� I
Reãaçãos Adm!ntltt'�91o ,

!Oflcina�
rtu,� Silo !'a'.110, D. 2G'

Fone: 1092 = Cxa. Postal, 38 I'DÚ'.etor de Rcdll.ção:
J. SlMOE2 SAN'l":lS

Seeret.tTio: '

MAURIC10 XAVIER
EOt.PEDIENTB!

:ankladt' dzpt'llde tudo o

Suearsabl: .

RIO

a

Anual • • • • • • • • •• Cr$ 90,00
Semestre ••••••• Cr$ 50.00

;z'rlntestre •••••• Cr$ 30,00
;N, ,1!,.w!l<o •• , ,<. Cr$ 0,50

17&ça. Getulio Vugaili .......

Íikilficlo Odeon S. 802

ureZft_ faz b!'nto;.� n� batntas
UUtCh3S Pil.Ya salvngnar a eS_
oecíe �, não para garrmt.lr a

'artU!'1i que almejamos. Fartura
rrovem unlcamont.s di' tuber_
eulos ímpécaveis.

Parlo _\.legre, 15 (Merid.) - O

sr. Adhemar

deu uma. tonga entrevist3" agora.

.r'ivulgada, donde destacamos o

- Clínica; lUédica: -

ESPECIALISTA E�l DOENÇAS DE CRIANÇAS

das Ruas Floriano Peixoto e Sete dO'! Srtpmbro

Atend" chamados pelo F'onro 1197

ouro, no trajeto entro o Toatl'ft "Carlas Ga-

CâMARA'
C.(jn.� Trav. 4 de Fevf'reiro, :3 - FONE 14.3:J

{Operações no Hoep , Santa Catanína)
-BLU'MElNAU-



rovado em
..A..

esa para
Força militar adequada e economica de recursos iii

',Yashington, 14 (USIS i -

-1 Conceito estratégico parn lima

O Secret;irÍo da Ddes:!,

SI"I
(;etesa integral da área do A_

.Iohnson e o General Omar .N, 'tlãnt.lco Sdrte; b) Estabeleci_

Brndley, ('stão de ['('gresso fI!)S mento dI' um programa de pro
Estados Unidos, vindõ, da C,)I1_ I clução e ahastecirnerrto de ar',

ferene1a (h, Paris, (;0111 » 'ln"", mumentos e equipamentos; c I

Plano dc Defesa i>,i'\l H A 1'''':1 j Coordenacão ele um plano en-

fio Allàntico, ei<"lJol\'lclo peta I t.re o!" ,'círios grupos regton.rís,
Organlzacão do 2<1('\ o rio .\_ I P cl, E:<ludo elos j1i'.)!2;l'eSSos do

tlãnt íco Norte, iell' ln jlnl' I lm 1 Pl:.no de Defesa do Pacto do

proporctnnar um.i _ ,1:J.-'[(ua,la! Atlhntico Norte,

fOr<�a militar, efet ivos e ('co.! "O Comité Militar, sob a

1I0mlf1 de 1 ocm-sos-. I' P!1t'Sl[l��c,a. do i�enl'l'nl .on:.a1•
Os l'ept'e1'1entantes das 12 na.. N, Br'L,llO,' CheLe do Esta.do

\'ões do Pncto se reuntram em

I' M? 'OI'. �,mJ\lntl) �

das Fnrçu,;

Pans aonde o Comité' de De- All11:1àas do" E"tados ,Umdos,
I esa do Facto do A t.Iâ nt.icu '1-

rr-umucse em P�'lS no dIa. 29 de

provou o Plano de Defesa,' ten-l
novembro de 1v49: ,

conjunta,

do sido feito um cnmurricado mente �'("m o C,?Im�:, (11: D��e",
nfiei"l >.(1)1'(' os r-esul ta dos ,,J, I

sa. DI:srle 'I IH rrnerra
,

1 eumuo,

cancadoa, I em ",Ulhlllgtnn, no d,a, 8 de

Al{lll d,•.1I,j'O\';I".lo (1,., ro., I
ferido plllno, os l'2t=!'e",��1l;ln-'

--dít'� ,1<:1.;':' n;I(,,'�;'':' til) Pfl('tl"l ccn_jl
-

'<};-'hinil11 a,nd:; "obl'C' ()� se.

Pt .;jlt�� pontos:
J - li}sl:1be!ecimento dI' I

um ploglam:J de produção e DE REPRESALIAS CON'rRJ\.

:tpasb:(:jn-'l'nto dr:. Ul111!"':111ClltOS _ A FRANCA
,.1 EtrL1ip;]tl�I{'nl(Js: 2 (\:J(11'I]tl_

Wl.}io d' um plano ,'U::'" O�

.....ú!·i:):-{ grupos l'\:."�·il ,n:llS C' � -

EgtH{1o dtlS pl'O:�l r.?SSÚs elo �i;l_
no de D"feF:l do PneU, ctn À

tlànt icn Nortr-

outubro à� 1949, o Comité

Mi_t
principias de defesa

lital' d�dlcou.se .á preparação auxilio mútuo,
d� um conceito estratégico pn ,

Arti"'o T'?rceiro
ra a defesa integral da área

1
b

, ,
< O objetivo é

do Atlântico Norte, a luz dos cer uma força

economia" de

Irá a �ao· Paulo o conjunto

-----------, ...,....------._-----=--,--.,...------�--� ....��

EFICIENTE 11 TERIlPEUJICQ. OCU�.JlCIQ"_L
Autenticas obras
realizadas
BORBA TOURINHO Nilo podemos, por un-,:, lfl'e3.

RIO -- I Meridional) -- Nn- tão de ética profissional, defl,.
ve artistas. de Eng, ele Dentro, Cl'l.óver lJ1l minucias () r)"ama

do Rio ele Janei."O, l'stão l·:e íntimo de cada um dos al'tis_

')ond" sob os auspicios do l\�u- ias ele Engenho rle Dentl'(; n�m

,eu ele AI'te Moderna de São identificá-los aos ldtoF'S f!ão

?Dlltio, no saliio nobre elo Con_ todes dOI,n tes menta j:.;, ,,]í )!J.

,elho �l1\nícip:ll desta c:1llital, tel'nados 11(1 vú.rio�; anos. :::.�:p'e

,eu:; ncmes: Ac1clina, Cr.l'los. gados ih! socier!;Jr!{" 1)(" fOla

B::mygdio, José. K!cher. Lucia, cnn;::id:-!'adOs inpt(,is c II�Capa- sentado,:; n:l. CtllJital bandeirun
Raph;H'1. 'Vicent(, (, "Vilson, Silo Z(,�" tlvermn, eontlllln, :�, 1';u. I L, pf'!o I\lusell ele- Arte ];foder_
Lodos hl'asileil'(,S (' !'esiLlcm no t Llr:1 �k �'nconll:al' n 1 (_ t,�_ro nu dt, 3;-10 [',lula, O SllCeSl'iO foi
;entl'o Pl'i({lliatl'icG, do Scrvj(n P!';I(jlllall'lC) dOIS vel <1:I(.[",!·os

,

'J ", TJ j'_' I' ;nL'>"'nll. En"r!l'ntando "'[''''con
SaPLonal de Doenças Metnais, aUjas "', vnuol e:;, m "I o ([,

(" ':. -'i, '

1�, � .' onde (I povo !Jo(kl':l ver, ,lell-

l(,calizado n:lquek sllbm'lJjo Paulo Elpjalc1e, dil'ctOI' (lo CCI1- :utoOj, :�,_ sra, NIse da Sllve.lra til' c COn1o"l'endt'j' o tra.balho
tro, c o outl'" a clra, Nis(' da ��mlJn�:."v8 � �rog�resso :�tm_ 11R.f",\[-1('3 q'�;c ainda hJj' são :n_

ca,riOca, Nllnca aprendeI '11'l 8iJ\'eir',I, OI';:!O,nlzou Uljl,'21(. lm1 bldo ]1"la pSlqtua-tl'la nn.clOnal -L,.l,-"lnent"_ con"'ldel'l','I'�
;,inlnl'a cu escultura, N;'IK,; "

(me 1 r I t
�,,� �:'I l'

;:. � ., • r -:-o� 1, .\ 1 Servi�o de Ocup':H:ãn 1_"eraptll1_ �

..

' : [1!1C o con ra as lncom.. t!.(;' ::js E- i!_, �anrrzcs.
.lequ,·nl:J,,,lll 11,11.1 E�C()L.I 't' n' , "'" d ; t, "I pleel1f'Ol':> d(' uns a iO'norâncl
'1elas A rt 's. J\'Ias L OH,_: pJ:l- -.

iC� ..y
�

enlot p:,:, .. ln O_n .lOS ,hJI 3...
d� t ._..... :,:::, a l!flnny, 15.0 da

_,

t
,

'

. 'I (Ia" ,te :Ua COll>"'[1. Nessc ::er. � 011 I "", ,I m.l, vontacl(' dr �f')qlli3'I';"
lUZll'él to (� a:;üi'a estR ser no .' .t"::l ._,.. ,

to -

'-xibidú ê c,,!1f'iderflrl,) Vi): ",
'. IÇO, o', doente_s men_UIs -.

. ,
loucos conlo sao lJuln'lll'nll'iitt�

C'llIICO!"
b
de< all�. co�o 'lll\e:;� 'lennmin:Jdos - - empre'gam �eu Na-fi acre�I'lam� (;t:; () I as j)' lli'��C;, 1UP:! �empo I'f�,li�aarl()" clive] ;;1f' tn_

o,} r'l) ii. de cl1n(':p.pcàtJ� quer Pl"

Ila fil meZà de linha,:: (', .ot'hl'r _

"Mas, U1D 111:1!1I','sbm voca_

,:ii" pa, ,1 pintUl'a lê, sel11, Ill'nhllln
NALlld", pela espontaneidade. mestl'c. ",'m nenhum assistel1_'

�c, dão para eXecutaI' toda ps

néCI0 (1(' cornposicüo que beln

lh,:;g a<!'l'ade, Ontt'OS �eetferem
f;õzcr caicado,;, J'OUp[lS, colchões,
'iiÔ\'C'tt-.. T': n1aL� alguns. pt'inci_
pnlm ('u\ f' :nu Ihel es, ';1' <lL'dicHlll
f{ ti [\11'111105 nlanUtl1::\ exe.Cll

t ;indo bOl'Ch1clo<,. eo::tt:rando
"(,:tidos ('11 fazendo ehoche,

...

oçao
P<1l'ii',13 IUP) -- Soube-se que

a Polônia anunciou oficialmen-

o comunicado Gi'iel:l!, sobre

:' '::'[jlil�:'(,nda, diz em pai te:
,l�:;i:l 1',:'1 'I "egul1da rcuníão

(J(f-�/1t.. :: rI ia(�fl.(' da Orgnnjzn
(;fw ol,i P'1('\O do Athlntic,. No!'.
te. «n: lr<t de s(·1ernb1o de
l�)1':1 A ['dI1wil'a l'eilllià(J foi
; '€':..Ül zafln� ("]11 \\"3 srnngton: 110

di::c 'J 1(' <1l!tlllJro de 1949, O
sr. LOllL' Johw'On, Sccl'etál'io
';a Dt'fl'sa dos Estados Unidos,
, o :,Tlht! PI"'81clentl, do Comi.
té,
,,0 Comité de D,'fesa l'elllliu_

;�€- :t r;111 til! considera 1"' Os. aS
hl1mn" �")l'p�i'nt;ido;; pelo Com.i.
i é i\fdiulI' d<1 Atlflntieo NIJl'�
1(""' c� Pl"'! .jU1lt:l (lp l'r'oclução e

AbO:;,i .'",,' ,-:(,., ,11) Atlântico

INOllF
{ ...n C\.iYlité; tl� D(·fei=itt phegoH

{J Ull! ...._c{.rdl. lrílii tlil(\(õ e nrn'o
rGi, :t" ·'N�nil�l."O nw,Utlns: ;:I)

te a adoção de represálias con-

tra, a França. O governo comu- A f"logra!n acuna mostra o

nista de Varsóvia ordenou a 1'C- conjunto oi-qucstrnl ,Los Gna.
tirada, em quarentu e oito ho- r ache', , que "em atuando com

ras. de onze professores fl'an- .uccsso r-m Blmnenflu, Estará

cêses naquela capital. Por out.ro �l(' pre:�ente 110 préxirno sãba,

lado. o Ministro do Tnt.ertor. .Iu- do no aristocrático salão da S,

tes Moch, afirmou que (J govêl'- D. 1\1, ',Carlos Gomes, abri.,

DO francêE destrutrn um projéto "ilt:lllt":"lO "s fl"l!'jOt; da fol'_

de organização (Ie uma I!uintr, !1'f'i.Ura .1]<:; l'ontanol'al1rtns ,'["

COIUDfl polonê,;H na Fi'!lllc;a, I HH9,

�liDica �e ol�os
ütl\i1DOS, NARIS

UAlRGA1It"'l'A

I no

I
nit. WII.SON SANTIllAOO

Assistente da Faculdade de

Medicina da Universidade
-- do Brasil

CONSULTAS:
HORARIO:

Daa ] {) M 12 hora:'!.

Dr; fi :l4 às 18 horas,

CONSULTORIO: - RUfl 15

de Novembro, 742 - (AO
lado da "Suafarma»), -

j
Df>vendo dia ll1 realizarem-se às comemora- f=: c;ões do Dia do Resel'vista: o Cmdo, do 1/23,0 R.I,.

§ e,·ncitn,;L todos os cidadãos, reservistas das classes

S$
Desta ]l",aneirfl, " dOf.'Ilt.'. dis_

_de 1923 á 1928 inelusive, a se apresentarem no Quar- j>
l t ail1c!()_�'t' l('CUperal' SlIas fa
( "ldnf!,? { mentais ou, pplo 111('

;::; têl d�l Unidade as 7,30 horas. para tomarem parte S 'q!" nii,) tc·m sellS pad('cill1ell_
nos tnlbalhos. e festejo�'. " Iro" aglh\'a.lo!i', el11 \'II'tnde Lhi

-- Os l'E's('l'vistas não possuidores de certifica- $ i,nlan"'l1'" ,1 4'1(' l,�t:I·"a ('Of

, �!:: 1l0�. CilGel'llf.·tas milit:ll'f'S OH certidões, por não ::I (�r('l11 l'('{:ebido llU J)81 diclo ou ainda não os terem :
;1 mão, r1eVel'��l l.amb21!1 apresentar-se, �

____ o Os reBt7I'vistas que, residindo em lugares i
muii.o nl'astadoF da séde elo Municípil). não pu. ,
tlt-I'''1l1 cnup,li'C'!'él' :lS solenidades, deverão soU- $ SrSPEIT:i� DO pgC��Jl)ENTP.

1';laJ' ;i. �'".:la Cnidnd.0 uU a Junta elo Alistarael1to � T!W,rILLO

u,-�i:' ii ,,','.ir11'l 1',-'10 CtilTeio a remessa da ficha do $1 Hõl ,'°lt ,;[ !4 I C!,, r:lI'Ol'_

1'{',:,(·iT! !;, jl::ti'Ü 11!'cellchím('nto no próprio dmni- � ':1�1'.' ,1'1111 qllt· "t'h;Ir!(,l'l('-

,'illl, d,",', L;!lO rkvol"er á esta Unidadc' a ficha Je- : I
('111(", 1l1,·.�I;j dl'll tn,'tl:�I:Õ';3 n<l

� ,I.,,, ,�' udo .11m! í tt lflll:IO P!lIL
p"i:-:l rlF pi'c'['lichida 1Lmtamente com (J ("_'}"I'fl'C,ncl()-

, L -.. � [ "CP'''I jl '1;'<1, pal:1 que t'Yl:;nt ••
'H1 e::,dl�n1('ta aqual será llt'volvída.

$1"1'
" ,_,"o" r1,j I,V'IIf'fI.:;';Pll1 lida.

O:; rcsel \·i::.l;t:. que por motivo de fÔl'ca ; 1',1" !"'", ;d,'l1l,' Tt'lljillo ..tu r!'�

I.H:ÜÚ1' u:in pUdél'etl1 ('innpal'0CcJ' dia 1 (i, devcdin i I,ú\,j',,, ]),',m;td(';LI1:1. Cutno :'iO

1
-

I ,'<� I ,t!"')W, 1'I"lill" fpz al'llflal'ÕPil ii,

_ :ift"-',;-' _

,n '_. '- � (O t',0l�n>n1i! C eXt'f..'pClOl1:t}menh.· t II'I,hi ,. ,,",,1 ;:;mala, I' redin all�

i!:i :tI., 1:) dt' J�U1811'O lwüxnno. i I II': I.�:l':"" p:il':l rl.,,,jan.', "né!'.
''''��'i.��''-"�'''"........�"-�...."..,..��''u_�... ,,..''''''''��" ...1.«1r'i.�,.,..,�.._i.

• I
,."

•

do Reservifta

::.

Atitudes

fIe I G Jj
BrIOS omesreatro�

20 deD-Ia

I
!
I
�

dezembro

�NriiÊJel1l' I
A;:;,sINATURAS P,\RA OR DIAR 20, 22 e 27. A' VgNDA NO

"(TNE B['SC'R", a partir t:o dia 12, pejos se.c.uintcs pr€iço,;:
!'LA'PE1:\ A.TE' lO ,a. FILA Cr$ 100,00 -_ çu(la Cr$ ,iO,Oü

20a, "C"$ 80,00 '-- -- Cr$ 30,00
21a. "Cr$ 50,00 - Cr$ 20,00

BALCAO Cr$ 15,00

FJm li;;·}il.l palestm
1 iVeI110" com o "r,

Serão movidos pela energia
do solos automoveis do luloro
Equivale a 101) galões de gaSOlina a

Rei descarrega diariamente sobre
StamnF!I', 11m elos componentes
do "pri!cmdo conjunto. soubc_
UIOI'l qlle (I tno:mo j:í. S0 acha
cülltral:ldo pri!'a I) grandloso
b;]iJ? df' ;"��ln ��ilvestre'f da fi.

O automovnl do futuro

runvido pela luz solar,

A g'Jsolina. como

ve1 para. motõres .,i

ncara nll Ritu.'lção dr
ça de mUSell,

QWllIío :1 eUl';"gia,
D. M,

por
pril'nBS da
doentes m,entàis

tlcllilc1o.
Em dois anos, apenas d,,� aLI

"idade, 11 clra. Nise da Silveira
('onfleg.tiu colecionar cer,ca de
doi,; mil trahalhos de seus in.'
ternados, sendo a maioria com

posh d(' pintll!'as, Deles furam

mu�tos e a descr{'nça qU:Jse ge�
ral. \'inh� se colocai' no meSlllo

9é, de 19'ualdade da ciencia €s_

trang"ira, Pelos quadros de

seus doentes; of�receram-lhe.
em S.' l'aulo verdaeleiras for.
"unas,' B ml1boJ;'ft o ,Servico tl�

'Ocupaçilo Terapêutica estivesse
ne�(,Rsita.ndo de dinheil'O, pois
vive d" parcas verbas, ela o

reeusoll. O sonho da psiquiatra
braf;í!eíra é O'i31' cm Eng"nho
10 Dentro um Museu :l� Arte

ta
'

distallte.'l
de seus médicos, Cumpte
formá.los,

'

Uallhael e Emygdio'
Raphael, nascido em S. P::Ju.

'.lo, em jl}l2, adoeceu aos 15

anos de idade, E' o ím.ico dos
l'!Ttista!J que ft"�qu('ntou 901'
pouco t,"mpo o Líceu Literarjo
?oil'tug'uês, onde te'lt.e OpOrtll_
111dade ele estudar em dias u_

l?_enas, nlguus rudin�en�o� lI: 'te energi'l solat' seri" sufícien.

(lt,sen�lO.: Sua contrlblllcao a ',e p31'a que um autoH1ovel 1'0.

'('xpoS!çao consta �[' .desenhos

I
jasse um ano,

fei�os a. b.ko de pena e,nanquinl Pf,ra eanta!' " energia solar.
Iapls e rmcpl ec nanqmm sabre fi :, ,ces�ário vti�iztlr. -

," da:s
') papel e nintura (�aul:he �o_ ..1,'ntas,

'

bre o papel). O que lm�resslO� Em outras palavl':w, (o pre_

lI,a nos se\!" trabalho>; e a d,:,- ciso pncontrál' um m(!io de re_
licacleza do" tI:a�os eNa ,rapI_ tirar da3 plantas a eIlei·gía so

d:z nos COIl1?IlSlçOes, Nao, e :IID 'aI' que acumulam,
�!Jnplcs COPista, Suas crtaçoes P�l' rl'ficil nue ido naT'CCtl,

são pt'ópria8, E assim surgem 'l mais ftieil do que utilizar
<

a

cabcr:;us interiores, l1iÜUreZa nprg-ia :1tômica. para mover os

'nod,l, <l,'h:',ndo entrevei' nos luto,,:.
tl'açOS im:Jgcm,; alucinato'·ias.
Em,i'g-dio, outra grande atra_

...\0 ,1'eg�.:·e��I:lr do fUo4 :t �,I\l •

Nise lla Sil'leira l\·HI)tV::H {·x

prH' G:;; tn:lJrlhos (l .. ,; ,10,'!ll,:,�
no Centro l"síqui"1trie', fl.'l j' ,_

'lO caric..,a. Conseguiu o Htlão
HIPOTESE DE UMA TEN. nobl'e do Conselho Muricip,tl.
TATIVA DE S1JICIDIO I por onele desfilam di:i l'j ,1mellh,

1 aS c]as:;('s sociais, A udmiraçàn

Berlim, 14 (UP I _ As auto.
cent<)nr,s de pessoas. 'l,.. ':odas

I icllld<:; ocidentais t'e<,ponsavelf'
é_ unânime, Alguns artIstas

c[t'clIHwn não elRr crédito :is no.
mostram.se mesmo encabula_

ticias v"icu1aclas pelo jOl'IlIl!
'los <Iiant" do qUI! os S2118 oir,o>'

Tl':Jgge Piegel '" licf.'ncÍa<!o pe_
vêem. Não pOd('m comr,reall_

nos ',1 'llrt]'I'C",tno,',
der como um louco, indil'idüo

, � � aurmanun 'f 1 1
CllI" o DI'·'nl1' 't' ,

'hl'
,QUe POS8U1 as aCU d:H es l'len�

� l' e (,:t I'epu lCO 0,'1
-

, ,

'nt'll al<>ma- Ott G h'
-

r tms embotadas, mcapnz dg r:>,_
" -, I) rotmv I te, , .

·'i[l J'un! 'PTI"ll' rt

•

CIOCmar, pode cOllcebl'l' obl'as
, ,'. - 'I' ,.C111 a (';:)1053 't

- ,

telltada flllicidio.
((ue mlJl OEl, SfW,> tel'l�m nrnJ_

(:!'IIt.'whJ aC!UI.,c(, pl'e::;ent.e_
'ho ('111 o flt"má.l aS, E a t:li{ls.

lF'lit 11t('., ",� I 'II'
fi. p"iqllia l'a, 'Nise ela ;',ilv':i,';'

I :, ,
," ,,1\,(' ,1<1 - !\<;l1ltal -';Dli('f!:"IJIlL;,1 tL" h�,rtd'()! <1. em "il,

.

tud(> <te s(' :J('h"!' (,·,1 l'l°'il .,
.. , >

I
. -. ,Admitia.-,''-' :l1·h'b::t"i:1

lo d" �,lil,b,
.. • '. ,',; -

lente CJI:8 nof' d >entes I1H'Et-lis
? tinham r.:xtin�uido as lhúl1 i_

pia;:; necessidades hmn:lIV1;; a

'l'm nA dOl'a.tl', comer e qllftn_

lr, Dluito 1 r(�bfl!hal' em oficios
\Udlmf'JIL}1lf, F.:ntrct;J.uto, s6

I
'" jloclo-'l'N ,I, inf!�í:l favol',�
"8:111 :1 aC€·��:;Jciio d€�"s(� e-stado

•

rI') COi�lS, Nin;�uem ignOl'a a

"xll'uol'flinúri;1 renovação I1Il
11f';(JulfLtrln ]'(,fô1i7x'1da por Freud
p B'limlf'� 11($<1t' o� li1inH:il'os
'-nos dn R{('111o, At;, "ntão >lé'a_

I
"('il!1Va flue a deraellcin J1l'eco�
',: . c"qHi':ofl'lmia --- r'ondll·
"�\":n il1("::n"n\Y(ólm(!ift� [t. dr.

I • ·'I�('i,'l I
:i!:_ ?,p:1g!)n;I'!!lto da

I af(,lIv,do.fle, !ln!fI "Sl (t, I1cmons�

I f.rfl(í,' f(i1f" Iw'"smn a nós IOng-o:'t
nu"" clr ,dQr.nça 11 inteligencia

I nr.rll' ,C?P.!WI'\'Il:��(' .

in tacta f' �

I
"(,fI�sdllJILb'].r l'lVJssrrlla. E aquI
r::�t..!.iO flor..1. prova os nospns ar ..

ti;::t3S: F.mVJ::,Elio, int.t�l'nrHlo Jli

I
25 an()�: R!l.y.har.l, doente des�
de O;; };, nu!)<;, amoof, soO fii:lR_
nóslko fi., B!'lqílisnfr;>uia, O')

í,ü:;pi1ft,,,�, floi:em, e..nrilJ.H"m
. ;�Enindn Tr,"dl1fl t!.n 1'3iz?s e

cnncepçf)pn jfl Blipernd�s, rnni_

HIVlil

O UsO ela energia

'fio. alimenta um grande SOo

nho: voltar '1 trabalhar como
torneiro mecânico. Mas e11_

qun,nto não eorl �egtr,e .l'ealizá_
{(' vai pacientcmentp e�.;ecut:ln_
do trabalhos {lUe provocam

ge_1ral adml";1{:ão. ,Ful1di6w dr
ferro, . Universal;, e 'Ofícinil,'
"ão nintun,;; qu,' 1'l"il'/,I,,'" ,,(pJ), I
le i(leal "ii.., lItingi(lo. De ve'I Ienl quando, I'Dl COU1'1f(1l h;,-, d·

médicOfl !' cnfm'ml'il'OS, Em""'-
Idio J'calizo. �.I9.1m.- 1':1. oe,' inc,

1'l ('idade, E quandQ r,�tonl:1, a,o fCentro, fleu b'abnlhn ,: j "'l'l"lTI\

"'õrs flUe r y""\ J" i ip, i
....�.. ·"'�(}·)l1""

rn . '. 1. ....r.) II" ; ••,tiL.
�

'r r·'''''
'1"',-.. i'-'l'r\ic-�"tl'1l� (:. .. (l·ln.#l'1

'1r'1�'r"VI'i'llc, l!ln ;\ 11 ,) ll> 'Ró, .. Vi<;

tu), Jl('Heühn ,,�!, �; "oi, f"c]

VPl'dncleim jOj;l d' :,,'1(;,
\ViI,>ol' (I TIl'(f,JiE\l')

N:'Lo l-,/11_· ...... 'n;--: 11i�"!·1' (fii.,l

'l1f'itlül' ,10·; ,9 ;lrtif'1 �., ,iI' f.!'l
",-'nh') (tc n,;nt!'o" Todo,; eles
irnprefsioll9m pFl,] r'xnollt:'t,
'1pirl:alp. dA 8"1\'; tl':th'1lho" fia€
'('vplrtll1 ,,' luz rI!"! �I'llljatria
t;('ntimi'ntç.s intel'iorc,'<, E nist,'"

,�on.ci}\t?, prinrip:ihnente, o hã_
halho dOfl psiquiãtrns: e'1tüdar

1S1f', rnnníféfltarõCR intf!rnns de:.
rlOfmtp menteí tr::JJ1�,mjLÍct"s P?-__
Ia pintura 011 esciiltllra,

'
,

ni .('·ntrp os r·xl1êsiti)I'"g um
-

"" pnnf-!.ihli ,,<'\wíarli'j,'o n-rndC
'dó): o lnr'l1nf't '·Vil::;.on. ("�1ni·.... J 7

0n"q 11-'. lt�;:ld...,.. I'" n1iírnf"i�'"""'"'\;'''''í)
"endo tnt�tl i",€n déficit inteleL
tli.,], Fl'ê'i11t('ntrm 1m', "1.ír�') .1,

�lfllb{'tizflÇão, mar: r,;i" r-Dl1f'e _

"'"; niii :tnrpndt�:r :1 1",;'. HC1'í:l UHi

,nl.. f'f'T1ilen!1do 11 \'iVEl' toda II

-VI. r.vi;�r.r'ncia i�oj:tno nmn 1"11<1_

';(>omi,., �,� 3 ptliCllliatl'i" ]lil,o
"'l1l�""I"'.�>::';.o iancãr mãf\ dn, t(tra_

Q §,:�mn�oo OA CON
SI ...r\<VAçi\O nA Pll.iIJE
No,; P;1Í�<'3 (('io!' a. cútis

feluinin;..a.. (��;tá nHli:"J :-·aljef(u
{", inftw'ncins do clima,
que )1',3 :wti"as tropie!.!i!':,
gnu'd 't!ll 0, na'1ueJeE' di
m:d, n rnllllH"l' .lefende a

'.UI1 d.-licadn I'r)itll'!Tfl" pom'
() il�O dn C'rr'nlP Nive,a,
cnn '1('1 \'antlo n sempre br,Ja
e jÜ\°f'nil. F;' que fi Crel.Ufl
Nívl'a I> o linl"o pl'fji:Jl'ado
�GT11 l;:l1(lpr.re, SllT):ztanrj.�"t.

_I �ip.nrjfic!l. rli' grmHT'il f.I.�illí':
dr.d" ,'fim 1I,� t'Flulag da a

pi,Iel'nH} (J íLliP, sendo nb

iOivída, diHhp. r,,:-:iRr�nci4.
m!1.('iez {? .. lasrídi!ádr, ere;
me Ntnl:l. d"i'aparece Ilem
deixa r l�e�iduos b:dlhantef:,.
_m' o melb.ór para evitar i'ü
ga:; prematuras,

I ii f O l' Til a, f: õ e s;

--- - --- -- -

BaNCO fSUi DO h 'litf(!a
PÔZ-S!1 a Dr. Paulo MaJta

I
(o o N 'I' A S DE PECULI(»>

- OiDVOGADO_
�= I.imH.:e até Cr$ 10.000..60 � Tina: ;; 0/,_

RETIRAJjA� LIVRIo:S
I�

JUROS rAPITALTSADOS RE1'rIESTEJ\;LMEN'I'TIl
'remofl á disposição dos nossos clilmtes, pequenos,

cofres pa.ra economia. domiciliar �__

BANCO SUL DO BRASn.. S,A.
fundado 1920 _

Rua

Residencia: Rua

FONE: H!7-



�,.��.•. �: A
PORCEL..-L1I.lA de

.

o

ges, que conquistou :t.Uíla

�a S��J ci�uma�
V I D A

«Cyclone», equipado com um tur

boreator francês Turbomeca 011,
efetuou seu primeiro vôo em excelentes condições, A

Fran coube parte do espolio das patentes alemãs sobre os

aviões a jacto.
A LUTA CONTRA A SmSTOSOMIASE - Regressou a

Nova Iorque o sr, Barlow que ti-
• ,,:��j

I I
nha ido ao Egito recolher cara- I .' ]1, ,';" ...: j
cais... Acontece que ele trouxe na-

"rida menos de 200 caracois infesta-
dos com larvas de shistosomíase, �

pequenos parasitas que, no estado '.1iI�adulto, provocam uma grave mo- I
Iéstia, alojando-se 110 fígado e na bexiga do homem , O

Colégio de Medicina da Universidade de Nova Iorque está
estudando a luta contra essa doença tropical que se pro

paga através dos caracoís aquáticos «Bullínus truncatuss

e que afeta 400 milhões de homens.
-

NOVA ANCORA - Depois de um ano de ensaios, o alrní

rJl!.!'.� rantado inglês declarou-se satisfeito com

� uma ancora inventada por George Dial. A

��!, rssístencía dessa :1ll�ora e'.::;cede de um ter-
\. .-' go - nas mesmas dimensões - que a de f!5

outros modelos. Espera o inventor - que i
é francês radicado na Inglaterra - que este novo modelo J
de ancora venha substítuíz' Q:reIhoi' Foue$ 1065

" ._....;-�- _. _��••_IIJIlIi�"I!S.iZ.,.tll.oli"_lIIh"lÍI·iIflII!i'lii'!JijiW_2t.__- ilim;.�:W�i1h"QIl1ii1I íllltii_ddlilri__�_1iõII

0'[ vlda que sonhei de gtõrías cheia....

De risos e alegrtas mil forma.da! . , •

Hoje em dores rnínhalma tr-iste anseia.

.F'azendo-me pensar que não és nada! ....

�
E's fumo qu-e se esvai quando passeia
O vento sul em fúria arrebatada! • , .

E'i! sombra de mistério que vagueia
NQS seres sem deixar urna peg'ads.! ...

D",,,,te-me pra beber o vinho impuro
Que manchou pra sempre o meu futuro

Na taça envenennda do �.{>frer!
. , ...�.....

Que tmporta teres iínCias fantasies
Pra muitos que se iludem nas orgias.

AlégTo-rne ern saber que vou morrer! ...

ANIVERSARIOS I Unidos, o Secretário de Estado

FAZEM
.

ANOS HOJE: I
Edjunto. Niclterson, fez um dis-

0_ A sra. Maria Cordeiro, aspô- curso em que afirmou que as de-

1".'1. do sr. Manuel Cordeiro. mocracías francesa e americana

- A sta, 3nlia Rrieger, diletn.1 tinham raizes comuns, e feliei-

filha do sr. Vitor Krieger. tau fi. F:ra.Iiça por ter conserva-

- O sr. Feliciano Martins. do seu espírito democrático a des-
- O sr. Guatnvo Poerner.. _

. petto da guerril. e da ocupaçao
"O pacto do Atlantico e urna pró- I·
va da. ímportancta que os Estc.- i

Realizaram-se no dia 22 do mês é.ns Unidos ligam á segurança I
.findo. em Bracatinga, AS Bôdas da França e de f'eus vistnhos.

Ié.e Fl'ata. do casat OUo-Malvina !Guse, conceituados agricultores
aU re"'idente�_ i I

i��TP..AL DO DU'___ !Pensamento S' I; por HAGA S'WAMI !
Lua, Mercurio e Urano trans-

EODAS DE PRATA

I
i Ba, feirlll 16 de Dezembro l\J!9 ; I
i xnitem maravilhosos fluídos I I

í
I para o 1<1.r, alimllntfU!ão, trans- i I
I pór'tes, mudancas, correios, e ! I' ! comércio em geral. Urano ga- :

, i rante sensacionais curas por I I

: ondas curtas, importantes in- i I
! venções e descobertas apro-] I

ANIVERSARIO DA ESTATUA i veítamento das forças da na-
.

I
DA LIBERDADE : tureza. Eletricidade, mecani- i r'i ca, forças mentais.

PARIS, (SFn - Na cei-ímorda
. t Os Nascídos Hoje - Conse- ! lque celebrou o 63.0 aníversârto . I gutrão felicidade, sendo 50- t

.

da entrega da. Estátua da L�b�r-I : brios, para gnr'mUr a saúde. : \
dade pela Fr-ança aos E,.ta(.os ,---- --- .--- -- --i

PENSAMENTOS

o terror da sociedade, que é

a base da moral, e fi terror de

Deu:". que é O' segredo da religião
- são as duas coisas que nos

governam. -- OSCAR VTIJDE.

Curiosidades
CURIOSIDADES

Receita
através
Do oriente nos vem uma

receita para clarear o pes
coço, receita transmitida a

través de varias gerações,
mas que, com os anos, não

se desvalorizou, Em primei
ro lugar faça uma massa

gem no pescoco com azeite
de oliva, deixando que ele

penêtre bem na pele. Meia

hora depois, retire o azeite
com um pano macio e esfré

gue meio limão. até sentir
um ligeiro picar. Após quin
ze minutos lave o pescoço
com agua quente e sabão e

cm seguida em agua fria. A
agua fria deverá adicional'
uma ou duas gotas de tin

tura de benjoim.

De todo o mundo
AVIAÇÃO A JACTO NA FRANÇA - A França já deu

início à fabricação de aviões a jac
to-reação. Pilotado por Bourrieau
o primeiro avião leve à reação, o

Castel Mauboussin CM 8 R13

precíosa para eontemptat- -esplen
dtdas reaüzaçõas, em' que a bele
za tornou uma fórma acessível fi
todos. A história da 'porcelana de

Limoges coméca por uma. lenda

flUe. se não estã totalmente de
acôrdo com 11. verdad�. tem pelo
menos, o mérito de ser bonita. teso 'tanto mais

Chapéus

.

Pari�ad"3. tipo de cabelos
há um tratamento especial.
Portanto, se você tem cabe
los normais, faça o seguin
te:
Pela manhã 15minutos. 'Lave com sábão

líquido e enxágue com agua
morna (de chuva se posai
vel).
Pela manhã e à noite, [11-'11-

teie e escove suavemente
.

O�

desembara-

seus cabelos. De urna ms s

sagem no couro cabdndf_I,.
durante 5 minutos.
De dois em doi.", ft:nH, à

VI -' Se se quiser diminuir
lhe o pe"o arites da intervenção
orrurg íca, convém e"UUJ' a pro
vocação de uma acidose pré
opera.tória e a diminuição de
teetdos ateis no fechamento eb
ferhü,'l. operatória. pois seus r-e

tos obdrnínats 8:1.0 já diast;'i_�í
cos e irisufícientes.
VII -- Não manter' o pacien

te obeso rigoró"amcnt.u na ca

ma. depois da ínten.;enção " e i

rúrgi{\a.. Não obstal1t.� seu pe
·so. é preciso vit-á-Io na cama e

VialeUI DJ'rJa. eOl Limousine.
. .. .'.. ..' OOliílC.:LIO A DOiliIOILlO .

Pl'P.(;O tiii passagem: Cr$ 15n,Oi;'
." ..

A O EN c:r A:
IIOTEL HOLETZ

Rua 15 de Novémbro N. SUl



UM GPd.ND8 ":MATCH"
Pl'OV ivelment e no dia 15 cu 2:!

d� jane iro t€l'en10S o mu ió r en

contra de hnsquet já. ",,,tlizndo

em Itaja
í

: Lcrrra i X Palrnl�int� di:

Join\'ile. o ,:luhe itaj:'1iensc foi li

F'loi-lanópolts onde venceu o Cara-

vr-níentements, realizando o [leão esta dun l àe 48, o Ubir it an,
conjunto "CUS ensaios em 011_' per 29 a 28; depois e nfr-entou o, Mesmo q ue o onze (';:, Leoncio
To campo lona]. Como \,('1110S, Iptranaa em no""n eidmte. \.\ee-I

não �eia campeão. temos a ccr
com Jnq_is Ultu rCaJiza�ão, umj, campeão de ·W o qual al?rtteU por tezn que o E�tivn. sane rá, deren
.las muitas levadas a E'feito pe, '29 a 2(\, Ag-ora lerá pela fl'entE' de r nor.rosnuente o nome _des·
la ntuaI dírr-corta, será o esta- a, fcrca. máxtm.i "'.1 Bn sket.t-hn.ll portivo D" Irnjni. e confirmar o

dio do Palmeiras o maís corr., catflri'nen"c; perguntamos nôs : alt,o car-taz do nosso <?SpfJl·t'" em
"Ir·tn ,h :B;:1'iHln, "Que fará o Ica rn i tlêsta feita?" todos os recanto" do lf'l'I'itório

-��-����-�-�-�-.-��-��'���'-,��������������������� O tempo dirã. hal'ri�a-verde.

JOGARA' EM BRUSQUE O
C. A. USI\O FRANCISCOII
'-� Domingo em Brusquc, jo; I' � O G. E, Olímpico no pró,
g'al'ào nmistoSllm('nte, as equi- I _. Outro elemento qll� esta xlmo dia 25, a .parttr dás 22,:m
pes ri'pl'C'scntfltJVas do AtleLi- i 'laS (:015 tações do Marcilio horns, reallzará nos salões eh
co de S, Fr.tncisco, e Carlos. Dias é o ponta direita, 'I'c:':ti_ oS. D. Carlos Gome:;, um baile
Renaux.

"

',' í .rha.. do Olimpico,', :,nl comemoração ao dia do II '

, � Natal. Pura essá ff:sta social.
- Ab)'eu, o vl'terano craque, I -- Correm certos 1'1.Imo!'t'i lue est:í. despertando gTanc1€'

I
r[,>'!lll ":::;fBLJ" -.- Yelh,J

,stJ <',m 'lias de c1cfc'ntler a ca- 'uas rc..Jas f!�pO'.'·tivas q, �l o intr.res�e nos meios sOl:�iaís de'
,lisda do l\-t:ll'ciiIO Dias' dr 'écnico Leleco, (lt'pois à� (lSSU_ l3JumenilU. o,; convites e outras !.;;..........' _

lt;>j:lí, na Pl'óxima nilpon��a. nir a direção do G. E. Olim- in[nrmações poderii.o Her obtL ';..tlIllIlIlIl\lIIl1ll11l1iml!lllllíIIllIlHllIIlllíllllllmfllllllmíllmlllmmHtlt��\i€:o, disJ}ell�3r(l vál'iO," elemE-!l." (l�'" t· dI.... .. -

'-��'-
'

�'·�l·�JaL���:� �;�wa�t�.U'JP, ..om

ªA ç u C a r O "I a-n a�----.......I"�-
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0'1 IRQUIBDNCIIDJI � PACO'rES DE I) QUILOS - Rl'1'illa.do �, II ã SACOS DE 60 QlJILOS - Hefinado ª
I § CIUS'l'AL DI.: .')8 (ltllLOS - Moido Enão cansnv,lÍll de di/.er que {,:{ -::: Inform:l"(}PH:

_-=!",,_"'"'nóso;os l'apazes, SéIli dÚVIda aj- ,. -

gurna,. B[1.gt"ar-se-irUll carnJ1� Õ.::S
<lêste "torneio", Imagino co- -

..
'II..:f & V- I T- A ii =�_-=.mo não dévem esL'3.c e5!<"S "fal- A � -:

!i.f.F: Josué;;" ao notar'em est:1s. };'ilial Blunwmw _ Rrm. 15 .d,' No\'('in!Jro 13H3 =_.dUas últimas l':ecepclOuames
atuações do selecionado local,

:: Fone manual 14 � l'�nd. Teh'grá.fico «NAVITA» ª_H2ndo que uma perdendo em - ';::
sua própria. cancha I quanul.o ·I.�� .,·W;_"�"'�Z:-';�,.·l���c.",�,.·��.:��·����·���·� .����.�f:�.�:-;(-.--t),[��1IIS::.'...�����"
então contav.:!. C01l1 os fatores

�. ,. f"��'FJ,:t��\:��� o� Disposto O penta - campeão a recuperar
____.....;..-,-en�la supremacia ·do futebol em Blumenau

Juca deverá tombem.... ser contràfado -

contl'Utndo, , P31mpjl'a,s' apresentara em
Com o vemos, está disposto 1950 o seu estádio em p{'l'f�L

('l I )"l1!ta_.�ampeão a recuperar tas condícões. Possuia a rere,
" 'supremàcta do íutebol em: 'l'Ida praça de esportos ótimas
"Iossa cidade e 1!>v8nLar o 'lcoTIlodações, mas o. campo de
lconrtto do Cfmtfmário. jogo não correspondín, sendo

x x x ba:;t.ante irreg-u1ar. Agora. en,
I;l'f't'ln to. !"i"r:í nrenarárío P011_

a,':!-

Re.s01véram os dirigente",. <':u.

'ão, pl'oc-urar um go)('ü'o C01l1

m:Jis "canch:v", conseg1ll11do_o
19ora. ·JtlCa. o grande guarda_
vala,; do Atlético d� .8. .F,ran.
·�i.s·co e da s�:('çü'a joinvilens::; e

'i'II€' p, ""('J1t,�men:te emnr(',\t3
'cu C0l1CUl'SO à sl'leção eniori_
n{Orlse, foi engajado, numa das

I
_.- E.-llô despertando gt'ande

lransferr-ncias mal.:; s",,'lsacio_ ntereSSB. o tr('ülo de hoje do

·laia. do rno. Além de JUCR, AL :>almcil'as. No col€ti\'o do 3;L
v31'cÍ1ga tamb('m assinou pelo "'l_verde, estarão presente,.:; Al_
,,111])0 do sr: Germano

BedUS_1 varenga e NageI, últin2as aqu�
dli e a'1UnC!3m..se nO\'ns con_ !;iÇÕPH do impcr-cnmp('aO.
quistw'l, scm falarmos ('m Nn_

'

�� ---..:.___� - --.._ -- -- � ..,....... - - - ..-=-"--

._ �\. i;reJiminnr de domíngo"
�sLal'â .'1 cargoJ do ltn pl·en.s�l

'

Ft.,
.:::. €'do Operario.

Com a, vitória de dOlllingü úl
timo f!'Énté á seleção da LED,
os rapazes que '311vergU'3.ffi a

jaquêta da :FCD conseguiram
levantar o. título. de campeões
do "Torneio. de Seleçõcs", lítu·
lo. êste, aliás bem merecido,
po.rquanto nas duas partidas
contra o sel<.cion"Hio loca.I, sou
béram lJortar-se á altura.
Já na. segUnda partida. sen

do ésta t' Ssta feita realisada
em Florianópolis, o :<elecionado
da. FCD demonstrou o que r,�al
melÍte pôde fa}""r, vencendo.
nó>"sa representa�ão. contrari
ai1do, assim, as

, expectativas
de nóssQs "falso." prof.'ítas" que

Ca.piiaJ do Estado.

i,L
Infelizmente . ';sses

lhe;" e oUt.ro.s "páus" duros de

derrubar, resistem nos mai�
atrQzes v<:ntos ...

cn.nlpo e torcida� ':; a outra, na

. tivamente, as seguintes ,taças:
Cerl.Inica Auróra, Mot'eH & Sil

\'a, ,João Rúsin, Armando E. Pol-,
li, Adelino J. Alves, Guilherme O.

Neves e N€lson GeV'�íC'l'd.
'A direção destc Torneio este·

,\'e n, cargo é'os Srs, 'l'enente Rei·
naj'lo Kososl(y, Ta<;so R. da Cl'UZ

e Arthur Jacovlcz.
ENCERRAMENTO

Com' a presenca de represen·
tante:; d,� todos o� Clubes e Ch'u

pos Esco,larcs' que participaram
néstas festas, procedeu-se,.:is 6

do�

, Conforme "estava .antul.ciâdo;'
tcaHzou_se gabado intimo, no�
',;lIões do Clube 15 de uutU(
lJro, 'a. ,_:Festa cia Vitória;), or�

'l'anilG!lch pelo A�ai FlIt!'bo�
Clube, ('111 -regosijo pela con":

quisia 'do campeonato' da Di·

;,'isão Extra de Profii'sionnis do

.êorrent(' ano.. A noitada, da,n..

':fl:[lte. (lHe COl'lstiíniu um ver_

�ltjdeil'O sucPSSO, comparec('r3.m,
1.Iém de;<,\ ilir;:tores, a"'�'I)I".indl)r,
!oga.dores e �Ü1'l.pli,tiz'�lll('il do

cluhe nl�jF1 (luerídCl ·de Snn!.u'
Cnin.l"in:l, diretorc>l de Vt\I'i:iS

'ugl'emiac;ões esportivas, in.

.-;1uindo o' l"ig-Ileir('nse, Pauln
Ramos (' AtléticC\. A mEia uni
t(",' prcPisnmente. Ífll dado B

!�onbcccr o l'el\ultado do grau...

11} coy,Curso d�l1al o jogador
rl111,iS p"'1J\lilll' 'di) _AV3Í->, Inl,tL
tuido pelri cOlni,sSão encarrega...

da dos festt,'jos.
A vEória .cOllhc a ORn!. ("xOll_

:::àlvol.l (Niieb). o v: tel'Ano ('

';e-mprf' rluerirlo m,'i:l direlt.a.
"Om, l.1 RS vot.os, seguido 'por
lIJ]o!:tjn.!1(J, ('On1' 4' 7' v,�,to:;,

Ma", o que p3.rticu13l'll1ente
challl!L a atenção ê o seguinte:
Por que motivo "playüZ',s" de

nóssa seleção, que at.e então

agarravam-se a seus po:.,tO:3i co
mo verdlh�dl'os eanap,llO",
nã.o dando en:;ejo para que
seus substitutoR tivessem ch�n
ce também para :l,parecer, re·

llentin�unente. p.:ídem disp?nsa
pa.r", não p'Lrticip,,-rem. deste

finalíssimo encontro? Será que
são a.lél·gicos ao "ventinho

fl'io" qU,e geralmente sop"a na

'Capital do Estadc, ou, quem
sabe, previr:un algo de de.sa

irradável! M'lS, afinal de con

t.a>: não 'fizeram falta,. Se aqui
em nóssa cidade p'rdemQs com

os seus "v...'lliÓSOHOI concurso!-::.

qllf;m sahp �e o n50 c,-,ml'0l'o
citncnt.o dtl!:�, tol o (l�le nO�

�olvc)u d(� tan� golen.d:-:....•
��;:;'"'

Tudo ji3to a.conteceu j)orqu'�,
infelizmente,· dh a (lill, vem se

firmnndo e.111 nóssa ,cidade, em

!lê, irMando de matéria. "de ('.!)

llórL'�, a lei do "m:luda quem

r)ódl�; o})f.:d6ct1 quem quer" ...

E, t�H! ,daqu i da arqulh:,tnCllda.
só me I'i:�t.)., enviaI' üR.meus

slncérofl 'pn.rl'lhen� flO" rapaz",s

�'ilh "115" pela conquista, ;j·êl'if,i'

fILO cohic;ado titnlo:' CAM·

PEõES DI) '''l'ORNEIO, nl�

SElLEÇOES 'DE 1949".

Um Observador

Dias x Selecão
�

de Curitiba
PZU"!l. este eompromtsso SEr:i o St"'_

gui1tce: Anã; Ari e 'I'ot.óca : Dar

cy, Vavico e Mario; Os n í I,Tei
xeirinb3} Molerio, Helio, ITei-

:NOVOS cxnoos
Em sua ultima, reunião o A.C,

Icarní elegeu para Diretor de

,11'ep 19anda e Díret.or- ele

tes r-espect.ivumente. 0.1'1

B31chm' Marques Pereira
e Emílio Sa<in.

Espor
jõvens
Junior

o ESTnrA E O PROXI,MO
CERTAl\fE

Anto-
nio Itumos rIS e qu ipes de aspiran
te!' e tttutares do S, E:.;tivuaoreR
E.C. tr-eirmrum seguidnnienle
afim de jn-eparurem-se pu rn, os.

seus proxímos compromissos in
c lusive o proximo cer+ame do

\':t.le do I\aj1.í .

._�aí errt re 0:-; seus brilhante::, fe i- 0:3= valentes c-omundudos do f;1',

.05. constr-uuá U!1:1H a rqu íbanc 1-
! João Neves, espernm repct ir O SEU

la em sua quadra., Ei'ta óbrn já brflhn nt.e frito do certame de 48
.ot inic:iaci,. e estará conctuida quando atcn ncar.un o título de
mtes do fim déste.mb. vico-cnmpeão da L.B.D., Os

E:sti\':HIUl'i'S i em pOI' lemn : "0

que tle\'" SCr' fdtu merSce f:"'f'

bem f'o ito" Assim I.·,\e,," dernons-
t rn ru m qun ndo da "olBtrução do
seu bó lo e�t��\lio, t! agór-a eles t.ern

um nDVO e üxduo comprumissn: fi

ce rt.a rne da LE.D.

.. Precisa-se de viajante ..

Pn�ciS:l-se de um vín ianí e r-om pet cntc. quo s('jn 111oforista,

para t rnbathnr com

�"
IECONOMISI"
T.E M P O

e

DINHEIRO'
ADQUffiINDO Ul'tiA. lnCICLETA.�·
l:T�I lillESTAÇõES NA Fffil\IA

P R () � 11 o,C I fi'l o Fi. A.

CÚJtITIUAJ:(;�;,;�:;l:i�L1JIUENAU 1
i c_c::; _;;;!���:li-s-�-;;;:;��.. :;;:EJ::;·�:;;:;;:;;r::;:.:::;:_;::.;;;'j::::;;;:;"iE.;;;r�;2:;;��:;;;;Eíe:>==::����f.í�f;;EI#.Ii:1(;_�i;'tI1



EMPLENAEXECUÇÃOOPROJETOPARAAINSTALAÇAo
DA REFINARIA DE 46 MIL BARRIS DIARIO NO BRASIL

I N;;,ca
Ile Ba�felo Pinlo

meu
.,. IIR';l�t'Ó�iO d�os��ii���I:De�ompõe OS .!8i�S I�miu�sos em Iodas as

.

,
erre, no vatI(:Imo I ,..2:'''''!!J�,�reto JJJJJJlI;IIIiJJIIJllJlIiIJ;� a ImporlanGl3 IOdllstrlal de um aparelho que

"7=��íll) poütíc, W1 t€lTU

I
NIa f'ne.i n.. meu vnti�o, di:1S0 Estar cErtos. é q-ne-,�ql�itm"';'l TEST NAS BACiAS SEDIlVfeNTAREs no PiAUí' E acaba Ile ser inventado ,pela General EletricF'[umínense vai muito ma l. c agora, no fina! Ji'SS(i comédla >,:'oi Ií'va!' a. pior Bf'rti o abando, ..;.__

'

MARANILiiONão podem ser ITlni;:, ;í.speras qual o pru-ttdo que levará a lÍ1C,_ n'ldo e bonissinlo povo da terra
as relações entre a Assembléia lhor» O que sei. e podemo" clt Ni]o Peçanha.
Le�slativa e o desenxavídn go_ _ � � 1==--:1\1 =- ...."".,.., � _

verrio que OC1.pa o rugá.
Sem nune.; ter sido pólÍtico,

mas juigando_sc um super.no;
rnem, o coronel 1\tIucedo Soares
entende que o barco governa.
mental só deve sar conduzido
á, força. Dai porque, se conti.
nuar firme nesse propostto,
esse mesmo l'arcO vai espati-
far_se muito breve, indo de en,

Rio, J,2 (:1vferidiona!) - Co-
, muntcacnoa o Itanlnrati; «Des.,centro a um rocnr-do, que é 3"

politica predominante do SI', de a ccseacão das nostindade.s

Ei�nani .fl.r.nt;_�aI P.I!.XOlto. entre os alii!dos. c üS patsos elo

Explorando a situucão, dían, 1,Eix01', vem o Itamaratí daI:,'

te do C��ÚS e da Incnnsclencia. do a maior atenção ao proble
fi UDN, com Soares Filho, 50_ ma da defEsa elos intereSSe" c

prado pelo provecto Prado dos nacionais brasileiros na.

Alemanha, Já em setembro deKelly, aprovejta.se então. pnrn
obter [ocla a sor-te de vantn ,

19,t5, o Ministerto das Relações

gens. .

Exteriores deu inicio ás nago ,

Enquando ísso. os trnhrdllis- ciaçõr-s com aS potencias ocu,

tas -_ no que I'azcm muito b('TI1 pantes para a nomeação de
_ limitam_se a obSen'fl.l' o t.n ,

uma 1\tIiSSdO Militar brasilcira

Ião que se a 11\.111 C ia, em Berlim, de acordo com o

Recol'clG.me bem das pa1a- i: Drtigo 6 da Declaração de 5 de

vras que disse no general Dt1- julho daquele, �no dos, g?v�r.
t.ra, quando, em lfl4f), surgiu n�s �ode_�Im�l:an�,' ;Sm'letlco
o nome ele Edmundo Macedo brlt,lnlco e francês sobre a 01'-

.

Soares c- Sih'fl, p,....a prcsidetl. ganizaçiio do controle da Ale-

te do Estndll, mnnha.
_ É sem dúvuln prefel'ivel Em 18 de outubro do mesmo

:lO Acurcío, porque este não é ano, o Brasil recebeu o, convite
um homerfl, de bom; 'principiM. ,Ofida] do consclho'n�}la,dl) �e
l\[acl'r!o ::',ear,,8, elltt'etando, se- Controle para ncrodítar uma

�,{,: um {1f;S:lstl'e, pois é

clomjt;�'Il\�iS�ií.O
lVIilit;ll' junto áqueln 01'_

dn BPi::!, vaid:1dr, pela nmm- gamsmo,
,

[';'io
-

Atendendo ao convite o go,
"

,

• vernn braeílcíro nomeou uma
��=__=- Míssão

'

Milit:u' chefiada pelo
gúJ. Anor 'l'eixeíra dos. Santos
" üc.mpl!::i nda por [lllleionalioil I
"" Ttamal'nti. I<:ss:t missã.o F,A. BANDEIRA DE MEr�I.O

NO AS'l'RO insl:JlüH-f\(' (,m Berlim no dia (E"pecial para os "Diários
13 de !'i:;;,rço de 194G e desde

, A;;sociados")
aqUl;;lu dnt:J; vcm des(·nv01vendo

'

Itt'OE1cua ::.tividafle' qu ..r de

ohseL'V;1tjlc do::: acontecimentos

Ipohtico:, 11:\ Atemanl1[1, quer de

defesa do;:) in Lf'ri,lsses brusilei
ros.

Cútll ri flliid;UJç3. dC" ::ituaç�o"
POiil ica ,l("('onellt., ria fusáo
dn;:; 1.1'C-5 zonas' de oC\1pa�ã.o da
Alenianha O"identuí., da Cons_

titliií;ão da Repnb1iea FFdETill
da Ai2m[illl),t P. da crlru;iio ria
AJtã Cr,n-tl:i-:;dV .\.li.n.d�, o güVf'r",
no hl'(l�[lt:il'n d€pidíu fsupi:intir
a Mi:csão Milit!ll' em Rf'l'lim,
�wA;,; at:vitUdes ('.c,'H'Lt'ão em

31 de clêZeml)t'o, proximo. O Bra_
sil 1Ltenderá ao comhte que lhe
foi dirigido (�m í) eie setembro,
pela} Alta ComissiV, Aliada e

tHT(,diturú uma 'Missão, de ca

r;llcl' ('ivil jl!nto ao C<IDSE'lllo
'do" _-\- tri" ,Con �'�29,!";O;;, orgão
':;llpI'cm{o "l!;t !'ef;,rida Comissão.
qu(' supPl'intende a" atividades
c1\l gnverlln iil(·rnão I'tõcrrn ... ins_
tala':fUl l'l11 Bonn.
l,'ci ('I'Í;1do lambem, em prin_

cipios do corrente ano um Con.
sulado do Brasil em }t'ranck

IfOl't "ODi'e o :Méno e já o lta
- _. -- -- - -- _-- -- - -- _-. �--- - - - - - - -

Magistrandos de 1949 da
Escola Normal "Pedro II"

DECIDIU o BRASil SUPRIMIR D
sua MiSSãO MILITAR EM 8 ERLIM
NEGOCIARA' A ALEMANHA ACORDOS, COMER·
clÀIs 001\1 o NOSSO PAI'S - NOTA DISTRIBUIDA

.--- PELO',ITAMARATY ---
'marr\�i ,reecb�l� comurrícacân
de que muito proximamente (.

governo de Bonn enviará lima

missão para negociar com o go
V€lTIO brasileiro 'acordos co,

met.ciais, sob a poss,vt'i direção
do proprio mtnístro alemão
competente.

Seher.actady (S,I.J;,
Segundo. ss anuncia, acaba, de
ser mventndo por" cic:�ntistas da
General Electric um ínstru,
mente que pode, distinguir nos TREZENTOSde côre,s do que o de grãos de
raio i:' Iumínosos,' maínr número
de côros do que o, de grnos de
trigo existentes em Kansas,

O aparelho sensível ás, co.

res, conhecido como o «aspec,
cro_radiômetro-registraciOr;-., fOI
projetado para 'ser .empregado
na comparação e' registro da>
pôres das fonte" de, luz. DJ?-
t;ompõe os raios luminosos, rio e

sereln' estUdados, nas várias de armas. Desse to-

côrcs de que se constituemr,m,e- I tal, quarenta e quttro são mu-

de a inteusidade dessas côre; 'Ilheres, Oi

e fétZ um registro permanente
das medições em for:ma' de grá,
fico,

Rio, 15 (Merid.) ...._ O general João Carlos Barreto,
presidente do Conselho Nacional do petróleo, regressando
dos Estados Unidos, conferenciou com o presidente Du
tra transmitindo verbalmente os resultados obtidos em

sua missão. Disse que cuidou especialmente da constru

ção da grande refinaria de 45 mil barris diários, en

trando em contacto com ,a empresa incumbida do projé
to, já iniciado e que está em plena execução, Adiantou
que estudou a possibilidade do suprimento do óleo crú.
'Também preocupou-se com a construção do óleo-duto
Santos-São Paulo. Disse que o Conselho vai realizar em
1950 três empreendimentos de interesse: um test na ba
cia Amazônica, um test na bacia sedimentar do Piauí,
Maranhão e a ultimação duma refinaria na Bahía.

(esar Lattes angaria pessoalmente donativos
centro ele pesquisas físicas

•

para organIzar um
Ganha 3'mil cruzeiros de salário -Trabalha com ,material e li-
vros emprestados-Totalmente desamparQda a ciencio nacional

Habitavel e o sol
NúCLEO [,'lHO

'Osnaln'uek - Villte e einco

mil mar(;os a queJll provar qUB
lH; estrr:obs fixH�: não !'ão hnbi
Í[,,Ycis. ii. rrw"mf1 ql:antja para
provar que o :3ól .� fOl'TllUdn LI ..

r:orpr;Fi ,gasoso;.;. 'tais S!1.(J a;..; 1'(" ...

CGlI�pl:HB!js pJ'OHh:.. t idas POt' UHI

eE;�'eIlh(�il'f) lt,':l C}snabrilckj que'
r:011vidoll n.s T,l'ofi::Jsrif'rS l{iHete
(.:.: (irnt.i�lJ11 tlú f)l,::,r�j'v:ttfyeio d(7
P.:Af.Jalll B. parl h:ip�:rr€111 íli:ste
cr�nCt.ir::G tiS(1.'C,l"LíiH"iicJ) l::tnL[', pe_
ln a::;SUTI(G Ci,Túü l.i�'::],-; -i.'1',::·nli.il-
Bu�-;t'f:n� I) png.2Itiif';;i�i' C{iif:- Fill,."..

ÇOh (l;:,l.a c:rpr(·it� de üQxafi(J t�

de opinião ,(jUQ () ,!'�I (, fl)('jftfl,Ü"
de 11m nudro frio 1l:1hitii v (,I -

t? prov;Lvdlllenle h"hit;ltlo
:3iluH.do Ui) (,l?Uil'll fh� tllnf-i ef!fe ...

rã. Qea de 2i'jO,nnn (!llilômetroR
dê l'�1jo t� cuja �nvoH..ol'L-, �� itt ..

e,t'fld.�sC(\llll'. �!i" l r,'Hp('r:d,lll'�C
snpEl'f_ie:ia1o tin {�.f)üfJ g:f;jl;� CC�H_

tigraüos, baix:<í'i:t. :';'°g'nncto (,1 .. ,

de llln qn:uto 'k �:T:1H pOr qui.
lômf-tl't1 em 111l'c1i:" no "l'IlUdo
tIn nueln inte·i"n':'. f!ttflr('H estú,
tão cel'ro de >'ílil lectr'ia que dr'Í_
xa de prometer recompensa
áqurl<: que a prO\'i!l' hem fl1n
dada.

Realizou-se ôntem "cerimô
pia de form"tura dos pt'imeiros
mag-istr'ando:'< ('], E�co1a. No!'
mnl "Pedro II", desta cidad<),

, Siic; os �\eguintf':'1 0" alunos que

COl31'am grau, depois de, um cúr
�o brilhante:
Sl'ta3l. d1'1J, Kilian e Ur5el lJta

Helm:l Kilian c n jovem \Vilwn
_\l\,..cs T>2�;:::oa.

Vivia aterrorizada

Niteroi. 15 I Il'[,;,'i,l. I fap_a:-:l!l'J. 1:-:111 d::�d.')· fl10111t']l ...{

cuvitr Ht�1. �llid(J na lnflt� !lt�ro
L l:olOIl qlLe Ulll cO'T'O lr,nlbá
\'a, Po, ',',:: ,:;lS tlú\'id:1;,; foi pa
Ia Cil::'�I. t!' �:(J na nl:ití.hÜ" s<,p;uin
te v(;lt.fJH ai) ll)(';fll. lDncoutrol
,ólcl'l(' I,Wc t .. " lob,,,iIUIlll:ln. qnE'
l!,1 ,":l:id;',f[c' f:l'a lun ,Latu rIf'
i 'lTiWllll,-, vCc'da<lê,ramentí' des.
1�(,.Jnuna lo púif{ pp.sfiVa nada lUe. ...

no;: qliF ",.(,'u(" (' oitü quilr.",

'_' ln,

forlunç:io f1t.� ·.!.\[agd�i.li:lla. I.hzenl

que n. popuhçtlr. d:lqlleltl 1'l,g-il'J
fhunine�l�e and!JI! fJ!elToI'isa�la
u!lÍJn:,ni(�lltp, L" OI (J :.jla.J'"ó_
lHt=-nLe de I UI l·_Jhi��li/,jllelil.
l.�uit":� f!:\�!ltf� :ir,. !l.:"'J .jll't:�I\';1 lHiJi:"
f;:iil' dt� i: .. i):a : i fu'.i to'·.

AI �.e.� '\ 'll.'Iil lHJn�H!. lHlt �f;l"",
':2ndein" "ppj'drlt �I f;3(�ir·Ti.f'in f'

f-,3.in (í;� .t"spini;..��)'d;1 elH pUHt.O.
{L ·Hlein. lln�Lfo, p�p.:t r'nfrf-ntar' n

Encerrou suas atividades o
transátlantico 'Aquitania'
,�r\'iu em :� gÜN'i'l1S {' íU15.'t'güü fi luiUl(;t'S de (,uilôm...trm;

Li"erpoüi. 15 �1)1', -, Ü Y", ,-eildi,!" l'orno ferro vdho, Df'5_

Ih.J tranfl&ai'lànJir'(, :'Aqnitàluól' :i" qnÕ' p::ntill d .. Livprpool, <'111

de �15 nlit tnn.plafla:=J, que p05"" SU{]'· \".i:.i.::;�PT(l �;n3Hgnr!Jl. t:m

sui 3J an·f��i d(� ;:H-"1t'vil;'n�1 atiVn�j 'llttiO dl� 1914. n }:..qnHf.ln.(�l na,..

:nt'cC'T!"OH fim '-'!]�l'i'il'fl Il"ji'jli. Wg'üil :" nlln ,ono ,I .. - qníÚ,m,,
fpa. Enu't' [(llil n, 'se;;unllü um trOfl (' t'.!'iill:iPÍJI'Í.OII LOOn.200
funcionário th-t f'OIUpanhia pro.. p!1.SS�gt�il>OS. 5f·l'V1U {·rn rnnha�

prieI:1.1'!a. do H:-,V(t'J. f\ll!rtl'ft li! g·li,·l'i·�l;:; rúundiai� r:nnlt-J crl1.

'Vith� diz qn;-: ;';nt1.:.t niíl) I\il 7�ldt\f' 1.!í·"�:;")ld.l ili'tnRdn. n5V�Q

-l'esó]vidn fi'" n '!Hlliil�lll!;t' "," f'u""11ir,c} fi.' il'il[l;j.s pTe,
rá OU !1ii,o deSIitC>iÜ(J(l(1 p"L'ii ,:,'\,

,

...

Texto tie

RIO, (MCl'idiullall15

Temporariamente afastado de

suas funç,5ei'o de p"squi.s:ulnr
atômico, fomo,; enconü'ar ...

pminente profç3sor iJ.s voltlls
com o capital' prival'!" nacio

nal, a fim' de, realizar o ideal
máximo de sua carreira: a

f.'riar:1o de um CE'ntm Brasi-
leirQ ,e Pfosquis9.,; F;,�ica;;, qUê
realmente mereç,L {) l'e5peitv e

:J admiraçiio dR tnL1n" aqueles
que �e ClJ;lpenr.:1,m em h'halhofl
deRta nathreza, "Nilo sairei do
Br:Jsil sem findnr '-esta óhra.
quaisquer que 'sejam'�" obstá
culos", for"m sua:> pabvrH� de

'despediu',).,
<:laro (;1 qU2-Sê rêl!l,ta3Bf'nl0S

um fato df;�le teor em um p:\ís
como o,; ,lTIstados Unidos. do

qual tüâas as Univer:,j;l:tdes
são lmLlltidaR pr'lo c::tr,ital pàl'-
ticular, nínguem ditria ('rédito,
Mns aqui, onde' a expressão má
ximn. ela- filantropia. consiste
em <"eixar depois de nlOl'to uma

Eoma aVU1t.ld[l, para a Santa
Casa ou qualquel' outra insti

tui<;ão de caridade " perfeita
mente admissivel qu;:; Ce,mr
Lattes e outros cientistas dei-

a

xpn' �eus a.fazeres primordiais
para caçar donativo". que ga
";''1til'iam as despesas do Cen-
t1'o por uma ou du;:u semanas,
E' tf.'m Vo'd:lde que os nossos

hct"!len..j de negocio, não eHtiio
culturamente aparelhados pa
ra seme�!l[lntm; lioações, O me

do do castigo eterno é que fá
los pensar na Santa Casa

quando moribundos, d:lÍ o be
nefício re3ultar somente para
ás ol'gan;t,f:_ções de aspecto ca

ritativo,
'OSsmILIDA.D.ES TEC:\"ICO.

L",nC�TRiArS
1{f.1s U1i1ft t'ez insistimos ue

Jpel ela divulg';1.c:ão cientli'icu,
): c:! lcuida d:o um crg-io de, pt'O_
aganda f de !"pl'viçM deda Cu-

2gc1!'ia, a CaSf) de La ttes encon

'<. tJlt!!llCl':lS di�icLlld(jdes na

'1ui::jçi"to' (I" '\'t'1'1):1, peovenicn_
's UH g,'::llld,:: parte da. e,�peci2
� übjet'vo ql!f: t6m em mira
loeuc;ü" 'CiH1<'i:1 PU!"l' OlI

l",'nda ":ciencia d.esinte-!'ess[I(la,,;
:11(' l'eStlro" ').2 :Jlividanes do
�entr'), aIl'1V01';j os nnssrw fi.
ant!.npc13 € ....:�·i1·nc!ilhn(·nt(' 1Jcag·
:l3.tkm:, "',� q,',!h; não 'Pl'iICLÜ'am I
'ib -{' (':Hlll) r'j.l· L",e'lfIplú :1 :;hs_ I;':Ü:t. "

JTermodin:;,mic[t de Cál'HOt. e '

,ern:'t ('on( ribuiralll para o pro,
'

icto (o l'ea!iZrl<:i!.o <Ia,) máquillas
vapor e rtlot:lres de explosã,f)

t ftll1damental levar ao conhf'.
':melllo de todos ,,5 brasileiros
) até mesmo fora de nossos li.
mite!', [IS possíbi1idades teeni_
co,iTlflilstrinis 003 'ef:tudos reâ.
liz;Jctns-, não só par",,] .nns de ('111·
tur3. ('o,mo t arribem pa.ra d.'5.
�'t'ftar o interEsse (i.::lquêles qUe
PUrlesfit"ill aj ndar íimm,'!!,ir9...
mente,
O prnfessor Cezar LaUi's, que

(�Gllin - hOl»enl dp- f'iêllCin lieye.
ria logi,'amNile pr{'('t'l'ir' (I

pl'nmf:gliímentG tl'nnljliilo í!::lS
;.",WiS pesqUisar, lia Am('l'ica,
al':'Íii "orno 110m Í1UU'iota, �lfil\.; I)
':,[n'N'rmflltn rio;;; "DiUl'iofi ,Ag.
sGeiados Cln constit1lirem a ('�l-

� ��
PARA .. fERIDASí 1

E' C Z:� E, ,M iA 5 I

INflAMAÇOES1
C O 'C ,E l'R A 5
'.' I

F R I E ,. R: A, 5 I

ESPINHAS1 ET_C�� �

cada foi de .. ,
500.000 cruzeiros

para il consti'lH;áo do predil) da
futura Stc)e, qll(' 8(,1':1 r"" Prair.
VErmel,!m. O terreno de (;00

m2;, sim possil:iilidaà:e de ex_

Il,lllSào. é contribuição da Uni:
\;CrJ.lidat1(' do Bl'asil',l' finalmen_

r1ein ele difusftí, dos trabalhos
do O:ntro prolltii�,ean(ln se 3

lnllH:Olr�'.. ('í)n;lê("JH,.utúG ;ELO!'

encarregados ch. excr',tlI;i1o', des-
t., novo serviço., ,

,-_ ,:Vivemos pj'incip:l'lri1en-
I e de bo:,! VÓ�{tfl{Ü��' _--- 'dis[;� e�e;'
lüio fosse lHSÔ: j:-j. t.�ri�n,()�5, l��U'" ,te ;}, ,eo'nstruçfto, ser:1. cxeéuta_-
fragado,

'

lla. �ra't\litàment.e pilja Com,

Como eff:itn: 'gO pu nlÚ,; :Rí"::I'Síh'ira .tr· Ii!ng?nha.
p:-.rco matE'riill d.' ria,
de bi}Jliotec�, qu,' Porém, enquanto flUO ,se faz
é flutO (lo 'enípresiirú!Y e ri" :], trallsfel'encia d.. lo.�al de que
bombeie, vive 'o Centro? O bolso dr) 'mL
As f';:PO:;[!.!; " pc:;seliis a:nig-as nlstro João Albe1-to (pre;,ideu

dt' ::dgUllF mSmo'l'G;; ,dü ir.5titu- te' 'do Centro'! e muis o fruto
to Onclusive. ii �:r-��' l.1�]tt2S,. lU- �l[js p�I'egl'ins.�õeE do profes5Dr
bufam :1;, ,'í hi'Jr'ii> r"giilmnéll_ pela' eichue maravilhn;;a Uroa,.
;:ares ".'Jn peJ'f'rber, sala cio. Em çõcs que 'oscilam eútre I' e 'f.
smna (l Centro Br",�nt'il't) de cü:ntos 1 totalizam até fi pN�
Pesquisa" I"�,,;cas é, nJ'lI ('Spe- \ sE'nte dnta a l'idicula iUlj)Ot'
�Qculo que u'i;'lluz fichnc,nle o t::.j.lCia r\t" '180:0ú" cl'IlZeil";)S,
:iE::'amparo em que vive' a Cien.. 'com ':1., qual o acrobata Lattes
'ia em nm'sa tert'a, .per6eb'2;ndo apeUiW 3iOOO Cl'1'.

,A MAIOR ('ON'rIUBUI(lAO, zí'Íros mEnsais na qualidade' de
_Í\ pós estt� prú,f1g-o illdispen. :tlil'etor_c)mtifico, tt':r,l realiza.

'a\"el, trülarf'mos de lnclWional' elo verdnd('il'os milagl't'S,
alguns dadas �onen�tl)s. sobre Paga salal'ios. adquire mate_ , "

"

') (f li.' esperava c o qlie:' ...frti. ria] de pesqllisa compra livro!: I �1:�s.; 1) âl"fjilLu1iludrita que
\'anw li te cOIi:êeg'llill n HL1stl'c Está C1n dia conl o aluguel c "I

mm;: l1e 8.0, 00l! pessoas deslo.
'!ienUsln. dos nossos g.-.\'N'nan_ que é mais sensaeiol1al, for. cadas fIne haviam !'lICfiJltraelo
'Cf: e particulares, w:ce bols!1s de estudo com l'e-I trabalho c refugio na Grã. Bee.
A maior ('ontl'ih1lÍção vl'l'ifL numeração mensal qu� flscilr· tnnh:1, e�tavam no ('n�anto :1-

rntl'l' :í00 00 e" 2,500 cruzeiros" lhnr nestas condições, em em.

Chamamos a atenção para es_ prE'sas, como Light, a Genera1
ta CRr;,etcl'istica qlle, só aparece Electtic, fi. Central do Brasil.
�al1 .in,,�ti�uições' abnstada�,i.sto I' tec, ganhando inicialmente em

e, o mdwlduo, gaIl1b para apren_ j algumas delas ordenados' bas
der. Cóm efeitÇl,' ,,0>; estlldante"" i) Lanfe inferiores aqueles qUe, G
de engenharia',só, podem tl'aba_ Centro de Pesquisas Se dispõe

14 cadaveres
escombros

Stiou:lr, City, Iowa ,15 (UP) _'

Sabe-se que �elo rdenos 14 pes-'
soas morrera:in e que 64 rece

beram ferimentos
quencia da explosão
ôntem á noite numa"fáhrica de
carnes enlatadas da"Companhia
Swift. Contingentes da Guarda
Nacional foram enviados

ESTOCOLMO, 15 P.) -

Eliee Hallberg, a, bela ,"Rainha
Lucia" da Sueeia, 'i' três de suaS

damas de honra, pel'dera�ll a vi

da, ôntem á noite, en1 conile

quência, (lo choque' (lo carro em

fNoiteMusical na3.ll.M."GarlosGomes"
pressas para o local do sinistro,. que viajavam contra um trem,
que é atribuk:J ao gás natural entre Norkoeping e Linlweping,

ao sul da Sueeia. -o motorista.Pela Orquest't'Q da Juventude .. :-
•
- -
•

empregado em diversos departa- e outra dama de honra ficaram
feridos, As jovens'

contavam todas e,c' 17 a 20 anos

de idade e, dirigiam-se para as,
festas operárias da industri-:J,
lactifel'U, Foram, escolhidas den
tre as mais belas ,pura reinarem
durante. o centenário do Hfesti
vaI da luz", que na Suecia pres
sagia, todos os anos, a aproxi
mação do Natal

res Europeu.> Potpoul'l'ie, Pohló
e 6) Chiribiribin Pestalozza,

Son a l'eg-cncia
-

do nwestI'o F, O programa a('ha-�e assim

Baumgal't,_ l'e<llí;�H:-s,e,á. d:]'Oi: 1
hOl'[Ido:

de am'lnha, com IniCIO as _O.lv
hora,5, nn, S, D. M, "Carlos Go- l,a Parte

ela-

1) Polonaise, Reimons; 2) menta n:lval mais pl'oximo, Há
Fantasia - Faust. Gounod; 3) Os
Sinos de Catedrale _ Fantasia possibilidade de !'lerem Encon-

Nata!, Simon e 4> J-linos NataL trados mais mortos,

mentos da fábrica, Os H cada.-

veres já encontrados foram en-
2.a Parte

,- HORA NATAL - caminhados para; o estabeleci-mes", n",ü,; um coneeI'to 'du, Oi'

que;;tl'a, da Juventude, TI'Jt'H;�
da tnu �cional "Noite Musical"
em comcmol':J<;iio ti feFtn de

tal. '

1) 1Vlarcha, Kanter; 2) Pesc::!.
dor (Je C:lpri - Tango; 3\ Sem A

maI' ningue.m ..... ive - v;:,�, Tràg
mU:lh; 'i) Vel'gissm"!illnicht - In-

1
tCl'mCZZo, �érfmaster; 5 i Folklo-

------'---:O-----------__.:..-

�emili�os OS ci�a�ãos soviéti.cos �ue
tra�al�avam para D governo iugoslavo
Belgrado, 15 (DP) - Se_

gllndo fontes autorizadàs, fo.
ram demitidos todos Os cid;]�
dão:,:: sov:fticos qUe tr'abalha_
valn Para o governo iugoslavo

,
ou ,n[,s e1npresas' estatais. Em

I sUa maioria, trata_se de rus

�OS brancos que fugiram do
�ev 'pais com o adv.ento do co.:.
munii"mo, mas depois da. segun.
da g'llpn'p ,mundial .l'ceebel':llll'
'!Ovamf:llto li cidadania sQv:ie
tica, :=,,'u número é calculado
2m duis a três mil.

'

�dgrarlo, 15; (up) .:_ Um Tri·
(mnal :Militar iugoslavo fnn_
donando em Novi, E,entendou
ii. moLte, por fuzilamento o

ex.general do Exercito Hunga'_
1'0, 'Agocton S�ntandrey, O
�ondenaqo fOi éomandante das
forças fasCistas hlll1garas du
;'f btp. a oCl1nacão ib d';str:ito
Iugoslavo' de Sombo1" tendo
praticado di\"�rso,;: rJ'imcs de
guerra" o,rdenandü o ag�as.sin;)._
,to em massa de judeus,

r���������������

Ilmporladora Mercantil
j LIMITADA
COJ\lUNICAJ\l AOS SElJS PREZADOS AlV:UGOR 1':
FREGUl<JZES \'lIT}j ACABAlll DE RECEnER CO�I
PJ_.ETO SORl'iT�ENTO DI;:; I�O�.CAS E PORCELA·
NAS DAS :MAIS AFAMADAS lVIARCAS E8THAN
GEIRAS.

e Carg'os
Baltimore
Nt!w yo,rk

,

Philadelphia

,

NIITAl,

�---'=="���... � {
- -�---!...._......;_----:-...........�.:.;.��...........��....::....����-�

Preços especiais para
Reserva de praça., passagens e demais ini'Qrmat;ões' com os

.

AGENTES:
- ClA. COIUERCIO :E INDUSTRIA l\'IALBURG

I TA J A í Telegrs. «l\fOOREMACK}) I T À JAÍ'
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A •

atôrníeas
Segredo sobr� os r�su�dos�' lCõntinúa 'a ·Iuta nos EE. UU.
alcançados Pê.l0s Cientistas I

pela baixa nospreços docafé
çomot,únicos� compradores podem os

tazer-nos exigencias �
•

·amerlcano!

Rio, g .Mt'ridional J - o di
retor geral da Fazenda Nacío;
nal expediu II seguinte circu_
lar:

Preso elDBueRof Aires
aDI co·ntraban-'ista
brasileiro de

combater. AI IQJIl.
brig.ii!1 ·de seu filho, d!-lM

. �icor de Cacau Xaviet.;
:MuitslIiel:&cõés já compi...
varam a e;raude dicil::ill
dtstll.&:oit:.l&o lO[Dbi�

assim, a altura do pé-direito.
A cozinha é um. sonho para

:l, dona de casa.: contem gela
deira, fogão, pia reluzente e

prateleiras para panelas e caça-

tambem :;L�

do suspeito,
fiseais a causa pela

.1

(lo nrrasravn os pés: seus sapa

tos, de. solas fal, as, só tinham,
tr(=! couro :1. pnrte externa.• muito

! .

J'
I delgatf·a. O resto eram P acas ue

! ouro, mais de meio quilo em

j e8d�, sapato.
I Ao todo, í'cr-am

i dois quilos li) ,meio de �uro, sen-.
I do o contrabando avalIado em

! 75.000 peso:". Arlindo c;o;tá sendo

i devídnmente proce.s<;ato.

!

.j ;';'IHIJIUllltHlHltUtIllJUuUUIlUmmIUillllllinnmUmIllIlUlUimlmmJ;i

II LiBIRiTDRIO DE UHISES I
.�

. .

�EXAwIJ�S _

- =---tTécnico:· - Frederico Gustav Ellingel".
1 § Dípl. 'fJf"la. li'ac,uldado l1.0 M6d�C'l:jj(t rIo Paraná' =

Ilê
=

EXAMES DE U�INa;_�o�G::ar. p;._��t:mjnn; puz, sangue, ª
fosfatos.

_

_ EXAMES DE FEZES: Vermes, Amebas, Sangue, etc. _

EXAMES DE: ESCARRO: Bacilo tia Koch, cogumelos, etc.
J:::=EXAMES DE ST<iCREQkO: Gonoeóco, Espermatozóides.

r<':XAMES DE SANr.UE: Malária, Sífilis, TIfo, J\çucar. Ácido

.5:=:.'
.

úrico. etc,
EXAMES DE LrQUOR: Sífilis. Meningocóeo, etc.
EXAME DE J\fUCO NASAL: Lepra. I::
F:XAME DE í.TLCERA: Tr.eponema. Leishooan.ias. st". ::

,;:�;:::�,n7. :.::C:,r.::,�:I:'" �;:'.�=clon.' .. ! IJ:.ETF.MTNAÇ..\O DR fl.P..TJPOS fiA..1'i"GrfINEOS: Para �

transfusão do El..'1,ngne e plR.Smá, .i:

[
� A p"dldo lvUCROFOTOGRAFTA quando fôr necessário.

-

g ElLLUm·ER
•
&; eIA RUa 15 ile Nov. - n, 588 §

=
Fone 1201 BLUMElNAU -_ Sta. Catarina. =:

. �lliHlllllllllfllj(ihllllmUliilnliiimmlliiimiimHilímilmmmmlUmh. �

. no estra.ngeiro.
Esta casa-reboque úr·ic.l, no

�"(;l1e!'o ccntr-m o l'qllivD!�nte
de um quarto de doi-mír de ca

sal, sala de estar, saia de jan
tar. cozínna, banheiro, armarto
hnbuUdo.e 'V.C., ocupando um

'spaço de 6,60x2,25 metros, Um

díspesttívo: engenhoso permite
levantar ou abaixar o piso do Iquarto d'ê dormir, ....artando-ae,

j------'UIIlCO«C O N TAS D E

rSUL•
DO

---_._-

BRaSil í

i
f

um pequene. elOpeu;o
instalando Q famoiü
máquina de fazei'

pipocas'
P E C TI I. 10»

Universidade
do ErMU

(!ONS1JLTAS:
flORAmo:

Veja só que \loisa fantástical
. Com apenas Cr$l.ilO de milho vOeê

pode fazer Oi' $20,00 de pipocas. E a

fregut'sla chega. exnontâneamente, prêsa
pelos olhes .•• pelo olfato. Pick.J.>ock ê

sensacional. Faz pipocas e... lucros.

ótima. para, bares. cafés, confeitarias,
l,arques, logradouros públicos, etc. Peça
prospectes. Vendas a IJl"estar,ücs.

� Limite atê Cr$ 10.000,00 - Taxa 5 % -
RETIRADAS LIVRES ,

.rtraos CAPITALISADOS SEl\tESTRALMENTE

Temos á disposição dos nossos clientes, pequenos
corres para economía domiciliar ----

BANCO SUL DO BRASIL S.A.
fundado em 1920 ---

� 'mllll,fUI11"lliJlllfW"'IIIJ'lIl1llllllllllflllllllfllIlIUUmmmmmPllr
:;

Dr. Paulo Mat�a ferraII ::

Iª

II
-

B'ONE: 1M7 - CaL.1ta. Pest&l, 211 -- BLUMEN'ATl
-. -

- -

�llilíflll'Hj;IJniilílillljlmlnl�IIUJnmmnUm'liinliumiUnmllunwni

- 'A.DVOGADO-
-

-

-
...

Cr$,40,00
Cr$ 30,00
C:r$ 20.00

INDÚSTRIA f COJl'lÉRC16
Fundada em 1918

.RUA PlllATININGA, 1037 _' ex. P. 230. S. PAULO
OFIciNAS E FUNDIÇÃO EM GUAIIUlHOS - S. PAULO

TEi.'rIOS Ti�!I·JBÉJlr! TOl'l'odores e moinhos para café,
Engenhos 1,a1'2 cana. l\!ãqlúnas de picar carne par.;v
mdústl'ias e açougues.Motores etétríeos e outrasma
·q:ulnas paJ:a f.lns comerciais, rnrtnstrtaís e agrícolas

CAUSAS {"'TJEIS, DOMEP.CLo\.IS E CRIMINAIS
Escritório: Rua 15 de Novembro, 389 - 1.0 Andar
Remdencia.! Rua 15 de Novembro, 1898 - Apart. 1

-

-
-



I
TnUS; •.

I-em
lSG5. no Rio de Jnneiro. falccau o Maestro F'rnneísco 11010.,

,

V p'I-� �
...

tI'-'" 'S-
J noel da Silva, ali n,-."'('ido em 21 fI'! f'lvpreiro de 1795. Foi O fÚnda:

\ ; ii.. 'fl\\ �'� I
dor do Conservatório tIe Musica do Rio de Jrmeíro e autor do no,1!JO

\. i.''''W . ��n;e���i�;�I, compo:::to pal'r! as festa:> ela. coroaçüo do Tmper'n"'w

a I-em 186!\ no Rio de Janeiro. faleceu o pianint.n � ('l)rnpo"itm�

........ venturas emocionantes --
!
Louis l\Torc111 GOWH'h,illc nniu!':Ll dt' Nouvclle-Orl�.ant-;

"\VINNETOU -.- Karl May - !l.o volume) - Neste fa.moso

romance de avcntllra�<, cuja açã.o se descnvolve entI'e tribos

de índios guerreiros da América do Norte, tI'T\:amos conhe

cimento com Winnetou, um jovem cacique cheio de comgem

" nobreza. que desdenha o perigo e desconhece o medo ... �,20
1,vINNETOU -- Karl May - (Z.o volume' - - Nt·�l·� seg:mdo

volame, voltamos l]. encontrar o formidúvel \Vinnetou. Ago
ra. mais valente e (['2Rpreendido :Jue nunC.l .. o ínvench'el pe1e
vl:ll'melha 1·:J.n�a-�e� na companhia de �eu mnig� um brpn��,
"-entro dos mH;terlos das matas e dos de�el'tos,.......... .,·_0

'VINNETOU -- Karl 1\f.'ly _. l:l.o volume) -- Novas :l':cntu

Tas de 1Vinnetou, em que o heroi de mil comhales e mil JlI'nc

.'l.as luta. contre. bandido:" e fasCÍnoras. A morl.t, e 3 tl"ni':lão es

preitam-no ::t I'udn. P'l""I"I. Vencerá Vv'innf'tou D. úlUma pn.rad(l.
_eh luta titânica de vida e Ih morte que traV:1 com os l'1'11�

ironl!'H,:áveic h..b"i·"'oq? . .
$20

ATRAV�S DO DESERTO .� K:trl May -- F.,'te rr:n':J.lleé'

f10nlprffl�fin n"'rinf'Í·in� fllov;r<l""htfJil·l.� nn� r('lrrió�:1 inÓF�r)it�;:;
de handoleiros do deset'to n.rábíc{). E' um livro, que nlem de

�ua ação trepidante. pOi'sui "nf'inamentos inc()mlnl'ii.v('.i�. pois
descreve de maneira maravilhosa, os u�os e c02tumcs ilo

Oriente Próximo . . . • . . ,........... $20

AVENTURAS DE .MARTLr-r RATTLER - Por R. M. Ballan

tyne - E' s, histotia de um jO\'cm inglê>1 que. obrigQ.{"(·) re

'J1entina.JY!f!nte [I ,<>handonm' OR seus estudos. �'em dar à co('[a

elo Brnsíl, na companhia de um marinheiro irland;'�o Pene

tram na. no,,�[1 séiva. tropical, onde ficam conhec€rldo os uíi,,-
i,�l'iO" (ln Infl'1'!l(! Vnl'(h 5:12

O CAC'ADOR DE COIUL'\S ._- Ft. M. Bnlanlyn� .- '1'1'.;"

�"'v-,....t: ,·11rl.-:..,.. •..,} ·::.f.,qt!3fll.... "1q rJp a.v�ntur:1.::::. ]an('fi.n1-Se :1 ('[t

r;a de gorilas. A ac:iío p1s;;a-se nas selvas africanas. onde

(!]€�j f'Orrenl Tuil perig;o�t g Sf; vêenl obrigJ,'.il.)s a luta.r can! r'-l

�,nl,�n.�el'''· f'f1<':OC' .- �.":.l;r�d tr::r��·ir .. ;� •••••••••••.•••.•••... :::12

NI'ENDEMO� P�LO RJflEMBOLSO POSTAr,
- T" ..., ,,('dinas acima. de (! ..S 50,00 - nào cobra-i'e porte) -

Perlidos à: E1I.fPRESA CLARIM - RU'L dr. Flore:", 77

--- 1.0 andar - POHTO ALEGRE � Rio Gl'.mde do Sul --- J

M
..

I st t oe
R.4:UL DE LEONI

-Espíl'ito"fze:dloel e elegant8., (r
_4.gil,·Jas,:,-it'o. plá.s·Uoo.. IH/nsG.. -(
Entre as GOZ.Wll1 humanas me tOIli!·U:::o
Como lt lU destro !1fl1a.eta. dileta1te,

�
.

COrtl'i.fJo memno. cínko c contueo,
Minh.a 1;11fa é ·um 8ofi1:ma el1pt1'e!ll1'i1·te;
Teço Iágri'm.fJ'<; t,'êfe.']M .� a.b�{.�o
Do f'llll.i.Jfb1'i.o da Dki,d« [iut-uant:e.

Bailal·�11.o ã08 C'Ír&lI.z08 ·v'Íoiow·�
Faço jogo.s Si.lti.� de idéias no a'1'

E1ttre saltos b:rilhantf'.� e 'l'HJ1'tai.s,

Com a me.�m;1. p�t1t1â?tCi<1· .«írt.gul'/.1'
DDS !Ji'andes.ll.t'rooatdj nu.dacio808'
FI do.� :mala,ba1'i.9ta.� de pli'!ha·js...

_.--

ANIVEHSAHros

I
",x x

Mutta, agua dur-ante '1'; rdei- I

__ ções só serve para. sobrecarre-
Silvin. AIthof. ga.r o estômago e dífícultar a

função do suco gástrlco. �\gna
- A ara. Charlotte Pc""'.!ger, gelada, especíalmente. Re:lfria o

residente em Tim!lé,. estômago e perturba a digp."Ui:l,

Fazenl anos hoje:
j,� .

- A merrína
dfostn. cidade.'

.' ...u José Maria. Passo
._0 do S1'. Carlos Passoni.

"A sra, Silvia, esposa do snr,

Gustavo Brande", residente em

Timbó.
- A sra. Paulína, esposn do

sr, José Kewitz, í'uneíonár-íc des
te jornal.

.(.�{
?�VlltMelegância

distinção
Conselbos
- Seus dentes devem ;,;':l' on

jeto de cuídudcs partículares,
devendo respeítá-Ios mesmo du
rante as férias. Existem escovas

com estojos especiais, próprias
para. pique-nique ou refeições
tomadas fóra de C�3a, Adquirin
do uma estará evitando lasttmá
veis negligencias. Vísit« »eu

dentista trtmestrulmente ou pe

mestrnlmerite. Es�ove seus den
tes após cada refeição com um

dentifrício de confiança. e !.lVC

sua boca, todas as semanas com

lima loção <"3sinfetant!',
xx

-- FUja do h âbíto ele encher
a. fornalha de seu organismo
corno se faz com um. forno -

ll.té ás bordas. E' muito sensato rah{l�����\ �J&VL'�j '1l.Z�
o velho axioma que diz ser bom __-_�__..... _

que a. pessoa sáín da mesa sern

�star íntetramen te satis!(' il". l
Disso depende a saúde. j

I Engraxataria
Venda avutsa na

0,1 iro'

PARA .ANI\o'ER8.illIOSs .
CASA1HENTOs.

natízads ou qll:J.l'll1l'1' ree'�pç:lO em sua. r-esidencin, solicite
as bébídas preferida,; pelo telefone 130H.
Iãnt reoa-s« (,l. dom irfNn

Cerealisla Calarinense
..

Rua S. Paulo, 9��?_:_(.:.�te_���"b�·ica.��A.--�.��--�--�����������--��--_I

�-- ---- -------------_.
- -- o

.----------=---�------------�--._---�------------

Expresso Blumenau Curitiba
Vlal'eu. Dlílrlal e.. Llmou.lnel

..
' DO�ncruo à D01UIClLIO •••

PI'eço da. passagem: Cr$ 155,Ou

A O: E N c:r A:

rarn que as bases da cíeucia "{I

ctal mutemnttca cfltâ J!rodu;:mdn
resultndos e está. se desenvutvcn
do prômíssortnmente, ;O!·egunclo
os conrereneístas, ai; ma-ruínas
le calcular, ta.is como a EINfAC,
ccnstítuem a. aproximação rn a

í

s

p€l'ff'ita, críada pela mão 'do' ho
mem, no

escrevesse .

. ! -- que, na Grécia antigo".. de

I '].cord� com a lei. se um homem
se deíxasse. surpreender em. ato

I de adultério, era morto Imadín
t.amente.
-- que a vida ::L 3.000 ou 4.000

metros acima do nível do mar

transormou o povo do" AnUf!3
numa variedade fisio!óg!ca ,'e

espécie humana perf�ítamehto:;
distinta.

-- que Dakar ii o por-to atlân
tico-africano que mais Tl''!rto fj

ca da Ameríca, pois dista 1.862
milhas de Natul,' no Braeü, ou

seja, menos de. :��is horis c moín

de vôo num avião moderno.

!!.IL..�

r"l'i""üe"'iezembro"ltlllnoUl"'P3ssa'io""1
;: .•(iuliIlIIlllli ..dlllllmUJ

.'

Aad1'li NILO 'l'ADASCU .

A nATA DF� HO,JE RECORllA-NOS QUI':':
._ cu 1688, uma. Carta, Régia proibiu a

no Brasil, sem autorização prévia:
_ em 1833, na cidade da Bahia" fa.leceu o Cnpitfiu de

,-'unTO. João j!'rancisco .de Oliveira Botns:

_ em 1839. os revolucionários stttarnm. 110 Estanhal{lc, :J. coluna

do Nort,e do Piauí, comandada. pelo Mnjo',- Antônio de Souza. '?lIen

des. sendo cornpletumente derrotados pelo 'l'encnte-.col'onel Rober
to Vieil'!) Paasos, em. -1 de janeiro de 1840;

__ o em 1844. o Imperador D: PClf,'o Ir, por Decreto, ("oncedeu anís....

. tia aos l"'.volucionários .do ruo Gl'Ul1f'e do EluL. que dnpuzeram 8.1'-

,

'II! li I f IIIIUU 11111 i 111111n 111111:111 i"'" ,,' "1 ii! IIIIJII i:nummm IIum III1U(lI
iCine . Buschlil

Hoje às 1-1 hora;;
Lois CollieI' _.

I "O
,

I
O filme que furá IHlplta.r o cora,<lão" (ta. nO:lsa infância, lJelo

a.1'l'o.lo do seu int?'t']lrete e pela. dedicação do lindo �.'1val0 "iVi1<J!
Deanty", Aeomp, Compl. Nacionl1.1 - i'hort e o

.

W
.

"A MINA SECRETA"

! Pl:-,t{":l r.,0f! t' 3,nn -- Baldio � no f' 3.nn
')" ,

'j

Don Portel',

n .d
em

Dl i ti o

Hoje, ás ta,30 ,� 2('30 horas
.

James Ste."1rt -- Donna Reed - Lionel
por Franlt Oa.pra, em

"4 Jalicidade. não se compra"
A pellcula que todos elogla,nl! A volta sensacionat .lL Ca.pr'J
,) b(cwart,· numa delicia de filme! Uma cO!ÍledhL "dramiitica
hum:ma como poucas! A histórja origin�l ll:e um hOl;]�m que
queria, n5,o ter lHt2·cido, contndlL com humo)' c '"IDoçii.!J! Acomp,
Compl. Nacional e Warncr .Jornal. .

Platão. it00 e 4,00 - Balcão .1.00 e 3,00 - A' noite: Pl:üéa nu·

'II merada: Cr$ 6,00.'
.

ll)l N.B.: Estão ã. ven<d:l, no Cine Busch. as permanentes {n.ss"um·
II turas) para os três (3) dlferent.es espetáCl1los. do fantOl':o Ga.n-

I:; tarelli e cartões de POltl'ODfLS numllm.tlns parfi os cinco grmiães

;\1 filmes de festas! • ... :� :. \ l!lt.iltt'
.!' ,1(llflllHih/lUUhttlfiUIIIIlIIIIlI.

A V E L I

NAV'ITA

. .

r";;'''''�';;;';'�';';'''';;'�;;';;'''"'!i IFôtÕ'- ã-;� -;; g
::

•

� ME'DICO __"o OPERADOR -- :: � •
ª Forma.do pela FaCUldade de Medicina de Porto Alegre. ê: 6
=: .Abrirá sua clíni{�a em fins de Dezembro em I N D li. I A r. ::: I ,

:

j
(Na antiga residencia di{} sr, Renul'd) ê � ,_. S; i

i�ii;i ii iii i;i ii i i
1 i I;;iiiiiiii in i ii jj iii; i ir!iiii iim i t í iiiiiiiiiíi, ii jíii i,� ,

"·H<IS


