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Nação sem defensores I
__

.

stvel. De.ssa. p;;p3cie t>� político'l
hif por iod!] pa rto (�O muruln,
O que- nã o ;-.....e enü�nJ("! t· tiUt_!

toda a imensa maimin rlu ;::'oQJ1-

gré3so Ilw tivesse dado npoh.
sabendo que o Tesouro, já sobr.,·
carregado por um enorme de fi

cít, não suportaria. a medida, E

para o cumulo, o governo da Re

públtca, ao em vez de resistir',
por um co-

Red. Ad. e Oficinas
Rua São Paulo, 269

ITO-qPAVA Si1lCA f N. 176

Tod.o esse trrstc opíaodtc da

concessão do abono de Nat.i l ao

funeionalislllo púbtíco mostra
que a Nação Brnsrleírn, com 'C3
seus interesses fundamentais,
está sem defensores,

, Que um demagogo, á busca dt

prestígio eleitoral, propusesse, a

medida., nada mais eompres n-

Sôbre O

(idade

::_'mllllllllllmllllllllll III uunuuununnu !!!!!IJ·":

: Acreilita no a cõrdo inter�
� partidária o sr. H. Monteiro �
�dllIJJillIIuununua nnanunnnmuuuu.

S. Paulo, 29 (Meridional) .1 .,ue("s<;(/u pl'ní,ú( ncui!

«Janeiro será o Inês de- O mínístro Honario Muntcí re,

cisivo da sucessão presí-
numa roda de parlamentai-cs ('

de amigos, acolheu cOL'dblmcn'
deneíaf» - disseiltos ôntem te a reportagem. A palestra, nr-

à noite o sr, Honorío Mon- turalmente, enveredou par-i

teiro. Do saguão da gare políttca ..

«Presidente Roosevelt» S{'
- "Posso dizer que ostou au

, sente da política há váríos di as,
ouvia o pipocar tio!'; rojêes e poís vim passar o Natal com ri.

o estoure 'tla.s bombas fia

comprar brinquedos' � ca:;ta·

nhas, t írado ;i econoruia geral
do povo.
E' .- ioda, trrua liaçUtl Joga .. da. llQ

abísmo (/'0 pa pcl moeda, ;par"

que () tuncionulistuo púhlicu �(1

rejn]'ile no Na.ía.l.

truir pelo Governo do Estado.

1
Íoeal, que se tornára

inadequa-I
mental' da nova pontê. parte C3-

Após 3 construção da metade da para o crescente movímanto 'ta que agora se conclui, sendo de
do leito. d�-\. referi<la, ponte, per- -naquele trecho,

.' esperar que, dentro de poucos
mitindo a, ,p3.ssagem de veículos. Elm seguida, foi l'udo o início ,.dias, tambAm seja entregue ao

embor-a ,com
_

certa dificuldad " a contrução da. par-te comple- trânsito,
tanto assím que foi Instalado no

'

local um posto de -J'linali�pção
para ,evitar I) congesti0namento
do tráfego, foi desmontnda ,:1. an

tiga I,nOlf' rndáiíell f'Xiflt' fi!€: no

Rio, 28 (Meridional)

familia, Eln São Paulo, (' ,," sei

ti-avi's ilüi'l quals u gov(·rno o que 0:-: j.,mai-; publír-am ... "

ft"sl,f-jáVrt !l ínaugnraeâo tló Df'poif' des..a pV:Eivfi r-autelo-

Viádnto iio Gasometrn, ;;'1, o sr', Honoi-ln ]\JonUir'o pre
tend ..u a ludir fi (' ..rto.: CIUpl'í,ElJ

COrU ii IH·í'S(-"I.lt;�1. do Si'. Ade- dlmsntov do ,�foll mínísté río.
lUlU' U(1- n;tí·rOS. liígnr-as de Prtnr lplou fi falíll' SOhl'l' .,,; (';1_-

expressão nos meios politl- sas populares, :LOS mi1hal'l'S flue

COSo sodais e ['conúm!C'ns d.' f'?tilo !'>('ndo con:;l!'uidns 1)<,10

São Paulo esüv('ram na

('S-I
Brasil afora, ,', 3ssist3nCÍ:1 t.. !S'

�
velada uo meno!' que !l'allalha,

,_ O de- taçao,.a fhil
_

tl{, a.p-resentar pI'Oblema que a legisla.;ão irnba

despedülas nao a.lWJias ao lhiiOtu, até 1944. não pl'ocurara

ministro lI(lllorio J\Iollteirn, ,resclvet', Mas o 'jornalista in&is

mas tambem ao prof. Cân- I tíu no tema_ pOlític,O do, momen
dklo Motta l"ilho chefe d(l

to: a sucessao �l:e:;ld,"nclal. .

, bl ',_ - "O sr, Clrlllo ..iun'O' es�a

'sentido de prOlllover--maior con-
seu ga llete, qtU ' l'egres- em São Paulo e ninguem me-

as dj�eçôes pu.rti- SOU para O- R�o� em cOlu1la- Ihor do que ele para abordar,.
, 1 nllia ,de sua, esposa. autorizadarnente, o ;t oblema",

_ .. - O sr, acredita no êxito tlos

cnIt. crrad», 'l\__'llh� ouvido J�

niuilos funciona rio� �J. 111á:�h!1n

rcprovnçâo Ú pusítanimnlodc ruo

ral do Congré��o e fIo g(j,,"erUH,
Se contavam ('OH1 o '\'01 u dO;-1

benettcínrtos fiquem cert oe qu,,"
êSE.6 não lhe�� ::eril dado.

P"-"'!--------.

n;in:-irhn-! C01!1 a Confer.;!lc:a.... de

.t'eü·opolis ,di:;>; o govel'imdor mi

neiro ao l'eporter:
- Lmllento não ter tem,po 1'3.

ri\ reler com o caro jornalista as

varias
_ mánifesta0ões publica,>

de meu pensamento a re;.;peito
da sucessão preSidencial. Veri
iical'iamos imediatamente que
me lenho pronunclacú de modo
invariavel no mesmo sentido to-!
lerante' e construtivo, encare-! _.,�".�._.. , .. - �.�- .- � .. �' ",,,�,-� --- _, ..

'

""�

e�ndo 'uma' solução concilia.to·l ..

-------.;_--'------�------
na. que �segur€!· com a p".z da I I
'Republica. ,o florescimento da<;

I
'

instituições e a tr::mquilid3.d" Õ" I
1 !

vig?ntcJ
expressamente rcconhecEu c pro
clamou a competellcia dos par
tidos nacionais para o encfu,ü

nh!J.mento e a solução da SUC8S

são presidencial. OiO. partidos, e-

Após o Relatório, feito 1)210
uma solução harmoniosa. do pro- ·sr. Cardoso Castro, falou Ó P1XJ
bJema, para. uma solução que curador Waldemiro G, Ferreira,

constit1Ít.. em últinla análise, a
o,ne sustentm,l "eu ral'eCé'l:' O

Cl"rt�Z[l 'ue que o regime demo- (Conclúi ·u:::. 2:•. pg::i, Letra. F)

crático c as instituiçõ�s livres I

irão consolidar-se;' pll?n'ame�h:" t-
-

--;
-

� -:-
-,

-ti
-

correspúndendo, assim, aos legí- ,Palel�a liBe a ver·
timos anseios do povo bra;;ilei- it· Ir.' f=
1'0",

. j ent I m i� a � f!jelhdl3
OS1', Honorio Monteiro fez'

I.Jo fundoCeRária' político .•
----�----��

Vollará á Capital Federal
o �oYerna�or 1�lemar �e Barros

(j HiC.T3qaJ�.i �1l1J SÜlYt;:�';�ldHla so

,�bonül rf'eur!ht!(�r,nl qlH: ns que

há dias,

gen1., o fizf·"rafH r".{)lll i'ft (.i intel't!:B

�B «.1.), (1l1nlUnJtl!�fdf�" :m irão i�9.stí

gú.·lns, d:llllJn (I voto :l quem saí

b:l fa2f'1' i\510 JIHli.-, digno ti:)

w:mdato.
.'l 'l/."I'tn�flp.;:álfl ll,: :t! hil,f{rl-r-

JH.TALIIA. li;M CHENGTU

HONC KONG, 21 (lJ ,P.) -

de
.

----_._ --"---- -"---_ .. _- _--

Julgamento
Tf,!:rBUNALNO SUPERIOR

MILITAR

entendimentos intcr�artidários?
O titular da pfl.sta do Traba

lho, respondeu com convicção:
- "Não. só . acredito, como jul

go. imprescindivel os entenéi

m-ento:-; inter-partidá.rios, para

Rio, 28 (Meridional) - O Su

perior Tribunal Militar ilüciou
urna sessão secreta para o jul
g:amento da apelação (!o Con"!""

lho de Justiça. no proce:-;so da

7.a Região, que absolveu ROgêl-.
rio Bezerra. e 'Üutros implicados
no lncendio do. quartel do ln

R. I..

mi-los ant.cs que todos os eUt·tu

o11os estejam quein13dos. Acon
tece qu:! o SI', Milton' Cam'pos
nunca perdeu' de vista os mo

UVOl': iniciais que levaram o P.
S, D., a U, D. N, e o p, -R. a con

gregar esforços por uma suces

são pacíf�ca e uma atuação' par
lamentar construtiva, Outros

leal/'Jrs, igualment3
da união, com o evoluir dos a

contecimento!', desprezaram:'Js
ràzôe3 inspiradoras do movimen
'to e passaram a agir em função
dos episodios' que surgiam n0

�'ncaminhamento das demar
ches. A :preliminar d" que toda

c qualqu�r .solução deveria sur

gir (I,::JS partidos chegou quasi a

desaparecer resultando deí mui
tos equívocos que turYar.a11� as

águas da. sueessào. "

COEItENCIA DE ATITUDES
Convem, todavia, fixar aqui a

Buenos Aires, 28 (t_TP) - Ter-

pois

fetivamente, entraram a se en

tender. dentro do esquema do
Rcordo inter-partiduI'io que des
de ant"::,; vinha harmonizando as

correntes políticas. 1}.:3 respi2c-

(ConcuI sa 2.a pág. Letra <,E:> 1

uma paus2. ,e frisou bem:
- "Devo acentuar, por outro
,� 'I, isençã� ae ânimo, o dI'.

sinteresse., a desa;'"b'ção absQlu
ta do presidente (!.a. Repút>!ica o

qual es.tá desempenhando. no

que ta.ll,gC, Ü suces3ão, um p�pcl
(Con(>l��'ii na 2�, p�::1 I..r;� ,'r· C'

lninou a gréve
da." de 48 horas

de �'adv-elt�n·

ôJ':': €lnprega.-

!I...3:n fez Ul11 ;�!lt� I., elO secretario

d-:_"Dtfcs:> ",JOÍ1ll."l. ;;0 !J("Cl'",ta'
,...:=,"\ de ESt.·ld!)�
subsl3crcb.u.'iú la J)�f(·�.lt l':ar::t..
-Consultados o', lJt 1 ,\ tlicn:.. �o·

t\:os do ,porto de Buenos Air-;;

Tocm.vía, continuará a <:;�mp�u1ha
para a clJtenr;iio d:l m("lhorefl

cO!ldíGÕ3f�'. de t!'2bulho €: �PJnl�n:'r;

de vencimentos,

I

A primeira palavra que, L.,,'
;

vão muitos meses, tive üpo,"Lu,
nidadc de dizer sobre o osoun'" : ,

foi que Minas entrarh no pro-l �
hlema Suc€ssorio "sem. pretell' I

-----,.,-....- ....--II!'.�

;;ões e sem prevenções", Com i"", S �

80 queria significar qu" nu� di�- i era o programapunhalllOS a. colaborar ue�lllte-IreSôadá, €> superiol'lueute, para í ,Ya"hingt()n, 28 f (iF! - I) De
qu� se "'€l1eesse seUl lnal0res a·

I l';:lJ·tanl�nto de r:::Gt�!.dú ,_"�::!.lelj!a
(_�rise llulltiea que se es- (]11f' I,(�I"�U i!lYCrti(jtJH B5.fj21),UDO

.�A
DA

iniciado'em 1950
euIo.; polHit'(Jt� e�

CI1 d ...�,titui{.1n. de

julip·u·!)l(lr;
Getuliu Yal'gas, nào df'u re:sul
tado esperado uu pelu .

m�I1os

fiiio pÓU3 () l'�D apressar a suo.\.

decisão, cenfiando cn); un1 pos
sível' c' eventual apoio' do PTB

ao seu candidato.. As ôsclara

ções do sr, Salgado Filho, que a

proposito
.

:divulgamos há {ii3.2\
sintoma das resisten-

durantt:: l-!t:a Latina

está Rendo organizada
grande luta contra

mo. Di!<�", ,por f�m" que ('slú. sen
do anunciada !l vinda, no p:ó-

rnê" de j!1.neiru do SeCi'e-

---

.

O ACORDO EM MINAS -

A idéia tia. formação de uma

frente política em Minas só co

a. fortalee<,l' I' a tornar

corpo depois <la C'ol1ferenda. do

presidente da Republica, (' o sr.

Milton Campos. Apó!'l o SEU re

gresso de Petropolii', foi filie o

dirigente min1"iro pmlsou fi a

tuar, efetivamente, o sentido da

harmonização da fa.mílifl. polí
tira montanhef1a: -- "li'o('-�lizan
do o prohlemn. ao fim de S2U

veraneio -em Petropolis, csclnl'c·

.ce-se o S1', Milton c.:\mpcs e o e

presidente' da Rcpúbli·

ql1� �erá 'J prim�!rD �..!!.o do pn:l- d�!'!cia.s eu!'üpéifi?< da,:.; .i\ntHb·].jj

gr::nn!"'!, tl'_" 3.11:ç:i]ifJ t(::�f'ni(�0 ;3:� re· ��L'104.l)OjJ dulL!x>_ c .'tl"!'."11(f' :!.:léd�()

giÕe ...
: d(' b::ü�;:u d('�enyolyiDl:-l1tll. € i\frlcu_ lrp:,h��--1hT d('pe�'Jd:"ns�:;'ã

Pa..'ÕSJ.IH.lO cm r('yi�t,.1 o." pl�!lü;o; curopéiaL;, :::S,ri'j,f,\;tI} ,'lullflr�, J;.;:;

tl'açauo::;, em ve:-;per:1� de !:icr ini- tremu Oi'icnle (A:;j'l. ,31<;111 <1'.1 J

.�iado um 110"0 pcrio(lo de :<C,5- 1'a11) e depelldelH:i:t� f:nrcp;:'ÍH3
sões no Congresso dos Estados no Extremo Ori'ón1e é na" 511185

Unidos, o Departamento de Es- do Pacífico: ::!5,7:\H.70'.) uolh'l's.

tado disse que o primeiro ano do O Departamento de Estadu ,>

programa será abxiliado com u- / creseenta que não foram 1I'w;'-1.
ma doaç5ó norte-americana de : dos planos p"lra. a Europa. O rc-

35.000,úOO de dollars, enquanto latario a. respeito diz que ",t

qu� o l'esto da soma será COtn- maior'ln das Nações da Europ:;.

pletauo por ('oações das Nações estão j'i'lntivanwntf' adianta::l3s.

Ullidas e dOR .países henefieia- @ o qUi"" i� n1:lÍ:-i. a :.1thninistração
do�...Acredita-se que a contl'ibui- i ll:1 eoop\;l'a.i:fliJ f't'Ollo.t';u1P::L eHtá

ção t1i2�les ultinios suhirá ,-I. Vill- I fliTl f'Oíltth:ú{"S tit'" PH(·al'l"i.:�'iar-se

te e oIto milhõeR e qllinhento:; I d:l ll"l,;i(>1'Í'1 d;lS ..xigencias da, a

e (lu_:;:l'enb mil dolla!';;, O De-l juda IPenka :i,r.:; paíse::: (1], Eu

par:':Üllen�o dis�e �ue. os fundo,; Iropa Oci�lell1:,!. Pl'o\',l.��lment.e
Berna aSSim dlstrlhUldos:

Ame-,.
aR or:��m�;n:o� ,:l:l:� �a:,�es Um,

____ __. _ _ _ _ das Ü::! (la 1)] úgl ",tlL<lS dL ..S3. nn.tu-

I Vai á Joinvlle? '
.
t'e�õ\ ])'11'a a EUl'opa, pOl·ém. não

I I ., •

I Reserve sua passagem pelo 1 se prev" ql1c se )"1'11 em malO!'

I Telefone 1455 I
.

e�cala,

CHÁ DE

.HAMBURGO
XAVIER

recendo a 'uma. ali·ança com o

PSD. Não que esta. seja impos
sível,

.

mUi;;' :porque' ela exigiria
demorados entendimentos que

s� processaria 3.

través de simples e l'upidas con

li.;) sr, Getulio

Val'gu_; com o sr. Amaral Pei�

xoto cu com quem quer que se

ja, Temos ínS'lstidas aqui, fre
quentemente, lia posição do pre
sIdente de honra do PTB, uma

posição que parece esquiva, mas
que na. pratica se traduz p01'
um' calculado- realismo político.
Esse calculismo é que' levou ::t

trabalhista a marear

primeu'o de maio a sua

que possivei's
potencial, com:>

ele Barros e o

proprio sr. \V.alter Jobim, já ü!
rão se l"2finido pela aceitação

ccnsequente lançamento de

suas respectivas candidáturas
ou pela inviabilidade das mes

mas, .poü; nest'1.. epoca, terão si
do acolhidos pela lei- eleitoral que
os tornou incOlnllativeis" com

qualquer aspiração de carater e

letivo. Nesta ocasião, o numero

de ca,ndidatos estará b�m mais

l'eduriido que ,a,gcra e. possivel
'mente,' o PSD e a UDN teráó'

o

ROMA fiCOU
2 HORAS SEM TRANSPORTES

Roma., 28 (UP) - Roma ficou

privada de trl:j.n�PQrtes ôntem
durante duas horas. conforme
anunciou, porque nilo foi feIto
nenhum acôl'do entre o Comité ..
de Coorden.3.qão dos Síndieatos
dos operários e n. Socie(.l13,de dos
Concessionários dos Se1'viços de

TranspOl't-e, a l'c-�peito do pedi
do lIe melhol'iIL de hOI':lI'ios t! as,

SlIn{os de indeliizaçõe�, Rev{!la·

;,<:" que até <lP;OI'U- nii.o houv" in,

eidentes,

....

�.._..;......---_,..-------------;

!AssociaçãoComercialel
llndustriaJ de Blumenaul

Pt!��!d�o�!:�a ����?l"� d��!}erdÔa 1��D.����!��!rn? .x: t.:... Sã. "",ida��" �oo!!�nt'!' i�U"do'S a",J
querenlisla" do PSD e," E!0bretu- NOVAS DECLARAçõES Do" to das dCnlarches para, a saIu'

�

do pelos sr5. João Neves da. Fon' ._ SR, CIRILO JUNIOR I' çilo do llroblemá :presidencial. • como todos os compo'neutes das ('lássc!l liberais
-

que a�nda •
Agamenon Magalhães, O -sr, Cirilo Junior vem desen" _ "Acredito nUflla solução fe· i

não façam parte do p.6sso quadro social, a se inscreverem nésta A
.Luzardo, etc.. Segundo volvencl.O grande atividru1'e em 'Jiz para. a questão; pois todo' , associação de classe para que, unidos em tôrno de um único

,
São Pa.ulo, Foi ele recebido, cm nós permanecemos fieis aos pOSo t

ideal, seja possível à atual diretoria.. 'dcsincunlbir-se do man-

A
Palaeio, pelo governador .Ádhe, tulp.dos da Democracia reprc'

dato que lhe foi outorgado, qual seja o de trabalha,r pelo de-
,

má!' de Barros, com quem, <:on- Eentativa", t scnvolvimento sempre maiôr de nósso comércio, indústria e

tclasses correlatas, .

G,omes, férenciou durante três horas soo Sobre os rUlllOt'eS reiteradn..
t.

bl'>�
-

E .m:::nte "el'cul�dos de Unl acorde
As propóstas aCham-se à dlisposição dos interessados na sé- •(Ire o pro enl3. U<1. sucessao. S· '; , �

t
de da Associação.

teve Presente, ,aO encontro. o sr. entre os 51'S. A-dhemar de Bar·

t. Comunica-se, outrossim. que para as inscriçõcA que derem €11-

Baron� Merca.dante, presidente ros e Noveli Junior, éom base

do Diretorio' Estadual do PSP. na eieição do sr. Noveli Junior t trada até o dia 31 de Dezembro dêste ano, estão dlspensaü'0s 4
Oúvida pela rep,ortagem as, 'para o governo do Estãdo, o que "

os pagamentos das jóias, ,
'-\- Blumenau, 10 de Dezemhro de 1949 t,sQ.ciada, o 31.'. Cirilo .Junior nada ,implicaria ainda num compro,

. 5' t t t "

A DIRETORr.t.
�.·tra ele foi movida, em 194 , () ,.ú'.iantou sobre o seu encon 1'0 misso do PSD em não en rar
'i

cujo desfecho foi o contra-golpe 'com o governador paulista, maE (Conclui na terceira pâgina) "'_'_'-"-" �_�__""'__4IID-_""""

------_.--------._.----_.-�-----

c6isa� eg·



Recebeu o sr. Frederico, Guí.,

lherme Buseh ,Tor. o seguinte te.

.---

:Cg'lal1l,a:
- ,Ser,hor prefeito comum;

I ('lndo o encerramento dos tra. vernn nó decorrer cléste ano e

bulhas legislativ� deSl:,l CDS.'!. no fazendo votos

corrente exercício, congratuio. ine�timavel

[11(' ,com V.S. pela maneira, brl_ mantida no próximo exercício,
lhante e eficiente com qu,> vem cumprimento ateneicsamsnte a

admtnlstrando na qualidade de todos, almejando fi: V.S. e di.

prefeito, o nosso município. gníssímos membros dessa Cae':1'

ApI'(:s2ntulldo os votns. de Boa>J e Exmas. :b'amiliar,;> Bôasl E'éstns

Festas e Um Feliz f!, Prospero I e Feliz Ano NOvo.

Busch

DIretor de 1'.4.," ,çiiC!:
:T. SIM.' SANT-'JS

Saeí'etãrlo:
:MA.UP..ICIO XAVIER

I'E:iIlPr�DIENTli' ': ' .

A.ssinutaras:
Anual ••••••.•.• Cr$ ·!l3.00 .

Semestre ••• <,o •• Cr$ 50.00
Tl.imestre •• • . •• Cr$ 30,00

IN.
AvulS!> •••.•. Cr:J 0;50

SUCill'srusl
RIO.

Praça Getulio Val'gal _
Edifício OdeOD 3. IID�

S. P.AULO·

RUA j de Abril, 244 - I.Y

And.' '

Belo HOTizonte; 'R: Goiás, 8;!

Porto Alegre!' Rua Jose

:Mont!mri, lo
Curitiba: R. Dr Muric1;,�108

t
2. andar - Sala. ,23:l

Joinv.lle: Rua S. Pedro, 92

próxímn reunião desta
ni 110 dia. 3 de Janeiro' do

qUe se nproxíma, ás 14 hul'as•

I COi'diai,s sauilaçô('!i!. Gui1hEJ'lTIe
Mmíctro

I J,.:TI'sQn�pr('sLde!lt<õ Ja Cll.mal'lL

11I'IlmiCiPfll:. , '.

ímpuli<{'J, Pí}i�:_ (�om.f). comundan-

I
A Pl'ffeltlWl, poj- SeU turno, te dn, 't:« Rel:p"ü MIlrtar mandou

� en
....-i(;u no sr. Guill1ern.le Jen.en l ínstaurrn- I) proccseo. Foram ar

lo ttie2.Tama a seguir tvanscrt- I �niv!lI{Gs os aut.os,
•

devendo o

I
- t JUlrra(:l;�IltQ pccssegun- n:i próxt-

i to. ma ;.:e�!;&.o.

1[ _ fJJ'. ClIilltel'll1f' Jem:cn -

_

DD presírlente da C9.Inaí'a JHu_

I üícipal. Nesüi, Apresentando a

i

umnnumnnunnmumnnmnm

ENGENHEIRO ARQUITI!!'.fO
Pl'ojetQ8 e Constru�'.

Rua Piauí - BLUM:ENAUj'

RAIO X

Doene,a8 de. Senhor�

Operação e Partos

Consultório. e resídenetas
Rua Bom Retiro, 21 -

Fone 1.258

(em frente ao Hospital Üa
tõlteo Santa babêl)

CONSULTAS
das 9,30 ás 12 e

a llií1.·ulgaç:;o símultanea
tíeía.

".llIIlUummIllUUllllllfllltllllIlIllHllllUnnmnIIIllilllllllllumUllum... . . _ .

,,'

..._

E ? II d· II� 11i1
= I sufícíente. e bom ínterromper os I

nha.re'm uma robre de '.1.(} graus

ª agora f!1 Jn 9 OU � E b�ll�OS de sol durante alguns e qu:imaduras extremamente

- U ti U li1 - días. dolorosas.

Si II III
i.i ª 'fados os inconvenientes do Se a pessoa conhece bem (1

5 = banho de sol Imóvel são neutra- seu organismo, sabe qual a dose

ª 'A' QUE]\![ PODEMOS Cor.."F"JAR O CONCERTO 1'1
_

uzados pelo movimento. Nenhu- de sol' que lhe convem. Mas, se

E NATURALl\mNTE SOo A' OFICINA «RADIO FUN1tE( : ma mclestía, nenhum golpe de ignora suas reaçõea, deve .resig-
E

ESPECIALIZADA EM CONCERTOS DE' AP'ARlilLHOS >'01 atinge as pessoas que jcgam nar-se e seguir ítelmente os ,con-

ª EUROPEUS E AMERICANOS Ê "volleyhall" .. peteca,
ou s�mples' selhos medicas.

=: �

I
mente passeiam pela. praia. As-I A.çria do 80! f

E Estabelecidos desde 19S'Z nesta pr� � sim sendo, aconsefha-se 3. todos O sal é coma uma; pessoa
E Rna' de SetBmbro, B7. 18 - BLU�IENA.ll' :: que go�tam de tostear-se

qUe1priChosa.
Se for tratado com

�HHumllmuUmfllllmmlmlmmlmIllWUUJlllillfmmllmmnnmlm. ! ,0 movimenten,: ao invés de per- Iícadeza e precaução, oferece

I
rnanecerem deltadns e que. 50· compensas maravilhosas.

___...._.- "',..__ior·__.._. - -- "!tudo, não durmam durante o Cada grau de Irradlaçâo 110J:1.1'
banho de sol, sob penn, de apa- pcssut: propriedades partícula-

��fmlllimllllllmUfIJ;tinimi�iunª I
ª Dr.Carvalho �
- -

- -

Ê OOENCÁS DO CORAÇàO
:::

=:... -

:: (Electrocardiografla)j _

= Tratamento de Neurose.
..

� (Psicoterapia) ::

== .áusenta até 20 de janeiro
ª .aL RIO BRA.NCO. I. _

== sobrado. :: I
Ê (Ao lado do CINE BUSCH)' ª I':"dUIJIUlUmmm ..mlmnnllmm;: ,

:,.lUmIlUlUmnUlllllmmlll!mIW

[UImêr"j laffront i I
- -

- -

:: OOR.RE�OJl E
- -

::: Bua Maranhão, o. % E
-

-

� =

4I1mnUllllllllllllnnIlIlHlIIIllIU,"':

Viaje com

E. KIRMIINH
CIRURGIÃO DFJN'l'ISTA

� Ralos X

lJ'iscalização e Direção
de obras - Infor

mações

---.-----;--------------

Dr " Telmo Duarte' Pereira
---�-...._ -

.... ____..-------
1'''5.

1 .-: ratos Infra-vermelhoa: es

t:�"'"'""'"""�"'""""" tl I� . f ,� ,t:' e' ,

O . iS \
imu am ,,�. unçoes cu :M! • .JS e

� Vend'e se,·J8Is ��i;n��ll�J��í�'�:�����!l��: �:Ci:;��
§ _, pnedades ann.Jge�lcos;
B � - raios ultra.-vloletus; es-

li tlmul:1n1 o erescirnento. €lCcitam
.' § UMA PROPRIlllDADE as funções gla.ndulm·e::;

EEq. ãas Ruas Floriano Peixoto e Sete de Setemhro 'i com UMA CASA DE l\fA- nas, fn.vornc(!m I) meta.bolismo

Atende chamados pelo Fone 1197 'TERIAL. anexo un:a fá- do ro�foro e do caleio.

, }!
!'Ide!!.', de halas, tuna 'po!"

1I'iíli"""'_.. ' .............
'

...1i'!IF'i_....
-

__.� ...
_....__-=,.:._= Pp 8. N preço de o�asjã� Tr��ar

------,�..---�""""---------------- I c/ I) sr. ANTONIO l{A

ESTNER, Ru:!, da Glór13.

�...,,'"""''"�"�

- Clínica; .lUédica; -

ESPECIALISTA EU DOENÇAS DE CRIANÇA�
COrlsuZilír!o e Residência:

'""
-
-

-
-
-
-
-
-

Vende-se-

-
-

-

:::
-

::

-

-

-
-
-
-

-
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§
§
�
=

�
==
::
=
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ª

CACHORRO POLICIAL,
com 3 u. ·1 anos.

Informa,!ü'!:> pejo
ne 14&0 ·ou ii nua
Novembro 1043.

INTEINAJlONAl
! L�" .al_

-
-
-

�.
-

ª
::
::
-

§ 4& '4 �·

_ ,
'. 111_ ,., ,.... ... -

ª t' a I
'

II. -

::: CóNCESSIONABI OB� � . f F' .-UI§
ê BreiEkopflrmâiOI!.-'·�

__

lê
ª FABRICAÇA.O üe carrosserlaa completas psnt llamlnJitt' E
:: InclusiVe pintUra. ª
§ OFICINA; de solda. oxigenia e elétrica, - )(�IIIII ;
,= Tolda. e estufsmel't;o de lt.utom6nla :

, ii Bua �llna1J Gerais.. '" - BLUMENAll �

.', ""lllHUUtnnUfflH.....nuun.U.lfUllllUfllllfINlfUIlUtllfUIIIlUliunnnrnII!

......._-- -.....-_......... ' i
..._ .-.- ...__:.._- .....__ ............... .-......-.. __ _ __�. I

� 'UUllmmmmlUlflllUlullmUlunmUfUlUllIIllJltWfUrUlmUllllliln
§ r

� �V�sad�F�é�O !:nn� i.!a.!m� �I.

energia elétrica. humana, põo todos os o...gã�s em ii \
perfeito funcionamento - Encom. no Rio: Ê iINSTITUTO VITALIZADOR WORMS 17,'::'
RUA. ALCINO GUANABARA Saía,6(J6, ªI
6.0 andar - RiO DE JA.N:EmO. g!



.ratica-se no Estado·.do Rio Grande do Sul, com-

.
-

-

-

ompleto sucesso, a
... inseminação artificial

�e carneiros re�ro�uzi�os p 01 o �rocessD técnico � No � e � e r o humano, a ioseminaça o seria uma moostruosi�a�e
Assim se resultados ídenttcos .c.iveT da natalidade no Vell10 do «filho uníco», o divórcio 'e o ; "uS...

stw ago!'a obtidos no Rio Gran., Mundo, O horror do filho Dor IIC,nti_conCepcionismo estã,o

en·1
É licito, em tais eí rcunstnn.,

de do Sul, Ü'l.lta_se de coisa nor., motivos econômlcos- ou -esteti. \ f raquecenrlo a Europa fnce ã' .cías, apel:n- para o processo (la,
mal e mesmo aconselhavel. Te., COS, o mnltustanísmo, o desejo j amcaca cxpansíontstaa dos. rus, in�-e1ninu.çã(, ru-ttfieial e pratí.,
remos ai;sim maínr produção de

�..__�� I gante, <> pl'of<' ,,;"OJ' Al'till' ]\<'0:':(';;

:::�:��::�::;::" ': �"�;�; Mostram-se os muçulmanos r ece iosos da '::'''e�i;,���:::":'':,,,:::�::�:
T:"�:�:r��:�;��Oq",Jslla e I t E rm i n a ç ã o ·pela Bolão Soviética �:':�':;:':,;,�:.,,�::::,:.�,:J;.�::�:�'i�

. �:1��7.�1:�iS��s::�, (�:;':���l:SS�: I ·Sete lDilbo-as toram laterDados.�
l':ipd !,ôdp "'-'I'

preciosos hracos :

e cnpaCiflade" .. .1Il.. caDlpo� de �:;:��:i�"sel' p:;riC��j:i ��:::�����,:
�:j���;:���sh��e:f:::s::�;�:�:: coacentraçõcs, ou· enviados para a S i,�b e r j a i:��'::'i,�r'l ;���:l;:,��H::,�'e;;�'l��Íi'::.
[ 1 �t', 'J'j ões de lda h

1 :1111 !"l,-,-,-t"l'··r, Q ,"a nominação '1'--"
rt;l:1 ""Uli;ni,h,"if�� _lr.ll�ll<.ril�,.a"': U}

'-", n.�j 1. ".:,.'- '.'1",5 :ll� -Dez mil imai1.s f(}l'an,l f'nca:r� I CI':1n:l,. ,lIÚJn,-": do>: írll�.ms j�j l'ÍÕ'st,uil iljWllas· ri.fHlI1.()[JO, rua.lu pr·lo;;J Jl,1(J'l(ll!:18 (l.� K:1Z311 ,,-�,-
_ .-�

_, ,t·· . d -

'

I
.. � . f {IUP onnduz :1 (��;";1 i·(ih(J�LB"H).11111n.as":

_

eS ao '

.jJLhS.aJ.� o cm cerados e 12.00U mesquítns eon, I falpcc)'aJ!l l'IlIS pl'j3Óes., Cc as mes, 11;81e ]Jl Ü"t""limHI.1Ít.l tom esta- durante a l'''volIlÇiio Bolshl'vicfl, iiI' Mo:,eou. Mas a novn H'pubh- .

"."-1n nsti O ] 1 d • !
30 _, O qur- pp il,,'.'/, Ú)2�r p estm,u !11'

, . _

1 �_: ,'U S1( Ui e ,n

I
rtenados pClo governo J,"l,lSSO na (!lrjt:a;� ;-"I'I-1Jll profanudas. di> a vig'oH;I' (lm'flnte quasr- i Haviam Rido suprimidos pelo ea não pôde mnnter sua índspen, ,

msemmac a -t rie ai 'ü ir
....

d 17 1 U � S ..... .. i. entre G:·� pOVOi� II güsto e· i) lCS ...

,

" } 1- ii aI 1 'jL 1 nno t 1I_ regula e, snzan
•
( ama0 0- Ca:-15:!J li ensill�1 V;t g'ov/>1'no tzartstn e durante a d..nem. (' fOi eonquístadn pelos 1 ,co melo de obter rápido aumen 'T 1 1 1 t t'

' - "

D,,e,t.o pela infâJW1<i, pela fami-. ,�< , 1 - \'w H'a, (f'(: arou ,1'f'Cfll ·emen f- dI' I{azan e UH;I, J:í. que TJ(-l'S-iS, la fi üposlçao confus:lo do l'f,voÍllç'ão, resolve. ."OlUl.mir.tas, '

t I ti n 1 '1' r<�' ; lIa, e pela lTintt'rniiJallr.,o (e SiJ!iS raspec IV, s popu a, em MilUl(!lle A 1 Ben �ssan, Uníüo �flvif.iil�1l atrnvés da Po., mnçulmnnuú jdr10gia cOJi1\\nis- I

I ',�-------------=------------=.���--------------=-==----���'�--------------velho stí.biü muçulmano pl'esen� lf.llifl, .ta. também continllaram as

puises, resulta •.

,
·Outl'OS, fatOl'es alíaig cnn= temente em desteno na A.Jf'. !filhlnrlc"1 cnm ,) ;tllXJl!O cl? lIm, d{.pol'taçõe>; " perseguições dos

E s I, a' ç o� e s flutuante,s ·deC01'1'On1. pé..l·a. o decrf>sdmo S TI I I t 1
,-

I,e - lUnlí [do :llt-r).1f'te uma ]JfI Ticia a Se� nmçu manü,:; e peJ'glll�fl('.1 .: os

'Dese�ia-'e"""""""q�·ue�r-a'-E-sp�an___";"ha manter'�:i::";:�:�::::��:�:;��;���: �I�:::,:;::::'�h::':'::::'ti� p re vi s õ e s meteorológica
eJ a ç o

.....

e·s c o m todos "'o's· pa'lses" �::�:::'. f::::i,::::F'"'�,�,,,, a:�:::t1��:.::����::: Aumentarão a segurança dos vôos
Aos olhos (los comUlústas r\lS� imposios eilpeclaiR, tflO elevf:dos

tr:ciDsatlanticos ..Pontos ean estudo' que f't;n impossivel pagá_los, Os ..
..

.
-

,..
..

.. -

d .,

b· d
iJOS, ne,s Cl'amos :.:{'mpre SllspéLedne a poslçao uO seu PttI.s a em al,xa or tos, Não h:: libel'daãe de reli., l�lUçuhnanos foram assim leva-

Lomh'cs, 28 IRN.S.I ..__ Tem', rmergenc'i:l;
.

T<
......
:'r
...

A Gr-it_Bl'ctunh." cOlltlJbue pã •

dog. (t falência. Mesmo antes de
�ft e de. P4!lsas. Rni�S n, O I'"ntercamb."o do Bras,'"1 gião na União ;:';oviética,

·forçados:Kvender suas proprie-
sido objeto de debate os proh)c_ Uma estação ,de rádio de ra lllfllletençã.o destas e de uu-

".U • 110 UIU OS comunistas prenderam nos· mas de llflvegação· aél'ea nas d"z grande alcance t'1iubém foi ins_ tms atividad{'s destinadas :t 111,'.
dades- para pagar os impostos, ' ,

.

SOs mep.toH�S religiosos porque . rríncípais t.1'r3S de vôo do mun_ talada. na Is)andía ri fim de for. lhor:-tr o tI-ansporte aéreO mu�_
recenvam qUe êles educassillU

os l:1vradore�. c sitiantes nio ti.
nece!' aos pilotos da área do dial. junt'1n1ellt.c com out1-ai'r na.

.
. nham o:'direito· de possuir :1((.

do,
.

nossú mocidade no. princípio mu•. ",
.

Atlantico Norte orientação so_ ções,. coopl'mndo para, ê;;�e· fim
1l,1e!'o:suficiente de animais para Confél'ências, regi,onais sI' .

Iculmnno da independ:lncia. ., - � ,.
. bre o tenlP.o e a navegação,

.

por int21'lnédio do ICAO.
.

explora'� suas ,terras, A existên_ tem Íealizado para o cstuclo de

- Noti_

dâo.nos
ca.Jo corno se o pratica ('ntre vida econórntca. e financeira do

cnrncíros t pais, 1 Hluzimlo_lhes as poasibí ,

Ou nevemos deixar-se que a Iidades, .·militares e. <,xpondo_c)
cal'encin d., hl':Jços sntorpoc., a cm eonsequeneía, á crmqutstu

do inilni�:o?
_lo, PALAVRA DO PROFEsson

.-',R'tUR MOSBS

Scbr� esse t.omu. t ào empol.,

l'epl'odut.or de

o sr. José y Moreno não con.

a Espanha tenlw

Havia 12.000,000, d�. muçl;tl- da" tornou_se impossível,· que:':tões peculi,gxes a determi-
manos na região IdeLpraÍ. se:- 'A ,regiio Idél_Ural tem

g.l'an-tnudas
rotas ,e distntos, eOl�'_

te milhões foram atirado�":�t. (le população iÚtara, IdeLUl'al prcl'ndenc1o a América do Sul

campos de concent�-a�ã� ou des. ffci�, o nome adot�do p:la Repü_ .0 AUanticb. NOrtc e Sul o OrL
ten-ados pata a Slhena, Agora lbhca de curta eXlstencla procln_1 ",nte J'.1étlio. O Pacífico Norte e

, . Sul, O Saudeste da ASia, a Eu_
�-----.....,..---'----.....,..-'-'-'----�-------- 1 rapa c. a Africa medíterr:wll. O Patuxent E,E, U.U .

Oceano Indico e tam.bem as· (S.I,J,) - O novo bombardeiro
,,-eas da» Antilhas. ','I';', a jato XB_51. da Força A.tea,

25. seguir

vjag�n1. de

-- No .lnundiaL A Espanha deseja c ,·f,iVe pal:a o Brasil, centenas de
pa�'a quer mantee relaçô(,s com to_ produto!'; manufaturados dis_

fe'i'ü-:3 se: - <,Não é verdade: que o

11[oreno . Varias nações americanas. Brasil faça grandes fornecin1:en.
!lSitJS ROja, embaixador da Es_ reatarão, em breve, os tradiciO_\ tos á Espanha, senl' esperança
CirJ1a. no Bl':\!"il Opinando sOhep nais laços de amjz'lcle com o d

-

.

L·
. __

.

_

' e prOXlnlO pagameTIcO,
S de{')arações feitas na O,N,U.

f
meu pais enviando á 'Es-pa,nha' Os fornecimentos brasileiros

du senador' norte.al1'lericano
.

.0::; -,'eus ministros;·.
. á E�panb<l, (-stão sendo feitos

'"ndenberú' qUe fez·"'cntil' a rie�
-

_
.., b 'Apos escl,arecer ser o Brasll. �,ob regime dt' pagamento á vis_

c's>,idade urgente do reatamen_ t l'rm···'·! "

t t f t d 11 l'b-.,.
-

c os maIS ImpOr an es orne_ ·a, em o ars e 1 raso: das r�lações .dipl"maticas ·dos c' do d I'· d' d E h.. "., i:e l'ej'!. e a g-o ao a ,span a

ai;ó(,s',dess,l organização ,com·

a.1
:lcresceutou, refedndo_se ao C"l_

�p.lJ11nba, disse. "O cxel1l_ fé: __ ",T"il'mas uspanholas" c n exportad() o café ('empl'ado no,jo do·,Brasil. semn1e tãlhjUSt.\l (;Om!il'd.':.m á firmas bra.si,�j_ G1Sl-sil. 1<'jllaliz�ll1d() acrescentou.teve l'epel'cussão r(ls 180 milhões· de peseta" cie _ <,Terilse 'como ce'I-to qlle·, prl}_
____� ._'

-

café, que ficaram congelados n,) ximamentc será celebl'ado um,

Novo bombardeiro, ,a

jato dos Estados Unidos

Espanha, e, este ano, já I'!.'sga.
'tou 100 milhões, restando so_

·mente 80.>

Em seguida, desment.indo qu,!

Acredita-se -que.' Getulio Vargas es
teja procurariâo·· lÓrpedear' OS •••

1<'01',,111 iniciados dois pl'oje_
:_os que muito contribut'm para

aumentar a segurança

nca-Oa de i'enlizm' ·COí11 êxito o

pl'Íll1eiro vôo de pl'OVa.. Seus

tres m,)tores a jato J.4.7 Gen('_

Ü'o Naval dto Pl'ova'3 Aét'eClS

nesta cidad€, a·pós ·0 seu primei.
1'0 YÔO, qlll' se iniciou no Ae1'0_

1n01'e, no Estado
peno }Irai tin, !_le:rto

dl' Marylan(!.
de BuIU.

txposicão
filalelica em
Londr,es pais("!1 de gl'nnde poderio econo.

:J.cOl'do comercial, ben'l ·como um

tI-atadn cultural, podendo' sOe aS�

!;egl.ll'al' que o governo de- :!\i[a�

cit'id tem o maximo de boa ,"on_

tade (' tudo faeilitirapara que as

(COll(�lusão da la, Pga,)
em negociações políticas con1 o

sr. Getulio Vargaô, foi explicito
o sr. Cil'ilo Junior:

':.:as l'otas elo Atlantico

de vôo
I aI Electric, os mais possantesNorte.
dos Estados Unidos. dão um

Não se fez nenhuma tentahva

prn tJ_ faze_lo VO�V' na SlH� reais

,'ta veJocillndp, Uma, das l1'ai;S

mico comu Q, França e Ingla_
·tena icnlla, diminuido suas ex�

negociações cheguem a bom ter.

mo, o mais rapidam('nte possi_
ve! e consultem

.

os intereSECS
eles dois grandes povos mni..28 (B.!'-;,S.) .

.:._ O

: I)Ol'tações para· a Espanha. e de
·revelar que o SCl! pais {'stã 'in�
teJ'essado· em exportar, indu!__ ."i Jorge VI mosül):,_s" \'i":l�

,�(':·,tc JntereESf!<1o na se<;,:ão ,de

'i!".1..dia, ins-tal<1fla numa sala õn_
ié (iS· selos postaift doados_ }}or

em
-

açao
soviéticos

a Poe
policiais

Nova.

-�)I_jr�:\ :'k'l lnn-tefi dc.. rnU11do .são se_

i"cjm,,"U]0S e dnssífiendos.
f{.� tf'S i-�t':l(t'" z-:iio '''t'lldidos a: MalYersaçã� nO$ sindicatos

eis! H, JjOeta -I' ("lÍtico ::uoerica_ Rih]jotpc:l da Cilbrle de

p',líI'Ld, �-;f·ndll 'Íll_lugnl';Hln nmu

'Xol'k ofEi'N;Ci! a S(.oke Newillf._
tOIl um!] ('úpia, fOlostática do

J10, C:>\ IHk,11 em I\T:lnor Rom,e

ScllGol. CJb' SI' erguia pel'to <.les-

manllf:,õrilc; de um dos Jn'imei-le lncal, t1uran1e sua illfflllcia,

f'!!H �l di' lú·ül17.(· (ln rJl�lIl(,l'ia dt�

}"::dl!ili· A}bn PO(., iU Bihliot.eca

de2pert.CHl
TO;: poemas de POf>, bem como,'I i:,dUj' tia Iloj.· lIuivl'rs:; I fOl'll1,1

d,; j'OH';ll"IC(; eonlweidn llGvr-la a l'i'IJroclução .-k uma, cnrt!1: em

FERRUGEM

Inimigos
,árvorels de Natal de dez me.

tros, do P�l_l'que Real de Wind_

'1i.l(' de ;;1' l'pfen' liOS laços que

P" 'iilill '1 (,erinlúlLla O pt'e.
(l'i t!) do c(' IlIl:H'I'l, ftg't]l'antÍo .-n_ Conferencia· em Colombo
h'o -os. lil('�!:!ll!.es I) l'eíJl'ese1ltante
do rmlmix;ldor l1orte-americ:l-

11;;::;rr�\lUO REUNIDOS OS "II Í'lI::;;TROS nA

RRITANICA - A� SUNTOS A

CO;\ITTNTDADE

::;;F,I�El'II
no, A insc!'j(;ão ela plaCa nludc
<lo fato de que o �fllento literá_
rio de Poe el'a o 'pl;;i\nto de uma

educação inglêsa _

TH.\T.-\DOi'l N.õ. REV",JAO

LONDRES, 27 (UPl '0
l\-linistro do Exterior, St', El'_
nest Be"ill, deixou h::je é3(.a Ca.
pital para a primei!':'! eta':a dCl

romaD-
,Yi:igem que fani a1 é ,CnÚ:mbo,
na Ilha de Ceilão. o1'(lc tomará

I parte da ConferenciiJ, dOR Mi�

nistn}l' .do Exl.el'ior cl:1 Comuni
dade Britanica, u, 9 de janeiro

::e encont!'a restabelecido" ':--é'n
do {ll1e em sua \'iage-m (·stiL
1.c�mpanbado' pelo, �;eu _Tllédiep
'lssi.stelltt', (11', A !c;z:ll1dPl' Mae_
'"0.1.

Livre
po'

Seu Automovel Dos -

- ·SOI', doadas pelO Rei Jorg(', fo.
Tnm recebidas na Catedral de

São 'Paulo.

Trata�se dt, um costume his.

tórico obser-vado todos os anos,

e h� séculos Veln as arvores de

'\Vindsor constituindo a Carac.

terística central das decorações
cc- J:�ataJ. na mundialmente [li_

mosa jgreja de T..1ondl'el'l,
Uma das árvo,'es será col:._

'('ada' no illterior da Cate(h·:-tl c

Tripuladas
por habitante!;
dos espaços

CO�J UMA APLICAÇÃO DE «UNDERSEAL» NA PARTE INFERIOR DO CAn:I:�O E NA
TAl\1PA DO COFR ]i_; DO MOTOR.

"'a., S�L R�RA' U.M VERDADEIRO SEGURO DE VIDA AO INVI�S'fIJ\U�NTO DE SEU CA
l"I'I'AL', POIS ):"IVRA o SJiJU CARRO DA FER RUGEM, CORROSAO, Rumos DE TREPIDA

CõES J� POEIRA.
V�f RlijV};�STI1H'EN�TO PRO TETOR QlU'-j CONTI�J.\I BORRACIIA NATlJltAL.

llNfA SEO(11\O ESPECIALIZAn A PARA ES'l'E SmiVIçO,

New York. 27 (UP"

próximo, O sl:. B�"in e:!,'l'á
estar anutnhã ã noite enl RaUl,..

donde, 11D dia lmediato, seg-l,in\.
por Via' aérea até Port Saíd, no

Canal de' Suez, Dêsse púl'tO
Elllbarcará no cl1.1zadol' "Ke.

nya,", que deverá allcora,. cnf 7

ou 8 �€, janeiro em Colombo,

OUVIDOS, NARIS
GAoRGANTA

DO

DR. WILSON SANTHIAGO
Assistente da Faculdade de

-

Medicina da
.
UlÚversidade

do BrasIl
CONSULTAS:
HORARIO:
Das 10 às 12 horas.
])as 14 às lS.horas.
CONSULTORIO: - Rua ,1fi'
de Novembro, 742 - (Ao

. J lado da <;duafarma»). -

�Iinica de olhos
PEDRAS

·BARULHOS
VERSAO SÓBRE "DISCOS
VOADOH.ES" DE U?vIA REVIS

TA AMERICANA

'='oIiO
- iS! lIIIlUIIIIlIIJ'"II'IIlIrr'IIlIIJ'1JIIIUIIIUlllltllUIIIIIIII.lUmmmmwm �
�=' ;
= � Or.. Paulo Malt.a ferraI ,�
_. � \-�DVOOAll0- ::::

�3

ROSS• DIVisa' E' SERVIR __:.. = II ª ;AUSóAB ClVEI� ...cONJyfERCbIAISh�9 CR1IM1NAA!&8 -

II - -, ..,_,scrlt rio: Rua la ue ovem ro, �o - .0 n"",r -

ex. Postal 20 B L U 1\1 E N A lJ _ T�!{'fono 1073
-

I � Rel!lldencifl,� Rua 15 de Novembro, 1393 - Apart. 1
,

� "

Rua. 15 de Novembro, 487 '

,

= I �_ -

FONE: t#.7 Caixa Pl'st!tl, 211 - 6LUMENAO

;r:i!HiIIUnmUUUlJlllnllllJiUlIIIIIIIIJlUlIIIIIIUlIIHJUIUJfllltllilmnmUIIIlUlfUllllllfIIIIIIlllllllflmmmnIUIltUIIJlfIUnmUI,UlflltlIIIIUfllllfllfllllJ; íf.ÍllUlUlIllmIll1ll1ll1ll1l1l11IHIIlIIUlJlUUlIUmUUllllillllmlllllUEIUU..;

do Americano

-- a outra nos degrátls ela ent�'ada.
-

i Anl�as serão ornamentadas

= l-:::Olll lampadas colorida,,,,
=1"
-- -------------------��-----------------------

"

-

-

LONDRES, 27 (UP) A
levisb "True", de gr::mtl'� po- : . Conferência dos :U'.:llüstl'OS do
pularidade, .afinu3 que os'

(Exteri'Cl' da Comunidade: Br'U3_
"disco" voadm'es", froquen- I nica durará ceI ca de uma s�nla_
temente vistos em llluitos' l1a e nela 'St'l'ão díseuLitlas to-_
países, sãu veículos inter-pla- i das as fu's('s' de uma politica
netários. Acrescenta que ês- i econQmica. Um dos . p;illcípais
ses veículos são tripula.dos i nssuntos a "erem discutidos se_

1)0[' hnhitat.es dos espaços. I râ o tratado de paz com n .Ta.
. -- -_._.__ .-_. �--. ��� pão, O S1', Bevín, flUe h3.vía

ndotcido na semana j):lssarla, já

- AI
-

==

1- «!!N�!�U!�:D� E ������»--I
- Jjmi1� até Cl'$ IOJlOO,OO - 'I'axa 5 % - í

H.E'rIRADAS LlvnES
Jnr..(j[, CAPITALISADOS SEMEs·.rnALMÉNTE I

1
DE AUTOMOVEIS

li 'remos ii disposiçiio dos n0580s' dil'ntcS. p�quenos
cofres para ,ecollomia domiciliat' ---

BANCO SUL DO BRASI1J S,A.
--_ fundarlo 'em 1920 -_.-
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!:-Tem tudo é

mundo em que vivemos. E
.

esse:mctlvo, ,de' quando.
chegam boas noticias que se l'e-

Iacíonam com a lOngevidade· e

'iam o desejo que o

•

••

Vida S()cial�
-.-.'. �J

A Boddhisatva
;:; litlillltliUlHl!UlIUW IIIIUIuuuumuuunum:

CHIANG ,SING .� prema. nspírnção humana. m, fL
.

sua procura, andam médicos,
No coracão ne 1I.HI totv» lIe III ii 7'étal�" -

Flu.iúo sôbre o 'Jnar ao» sO!l�lmentos hlOiHHIOS
-

E,m volta. ele Jnim, Yú'(lll! <),,< QIUl,tro Btenientos: -

::=_,
Da Nal.10'eM! e dentro de mill., ."í(n'(1 a Etern«

Betlullt·, ne Budn l _

_ >"'''�'$i''���
- Meu Il<ílito tem (j 'l'ihrlÍra I'1'iilp.;ida cio inco_qnosdrd. -

: Q'(ttl·1tdn stuim. u« trcl'nbo,'f:R do céJl.. danço (i.'; infil1c1fll;P.ífi_=

=-=-:
...

P,}1'nUlB c/<L. danç« f'6,�m"ÍC(L, fi o,f(íO,.111f:1l pnipfÍa corpo §
fl (/ tempo 1'i"O do» dell"cs ...

-

_ San KW(l1kYin. (I PieiloslI, a OO?ilPfl8;,·h·a, -

_ Trulo« os Nf'l'C8 l'ccebC'Irl {/ ojel'enrlli do meu (/11101',

Sou KWc1Il-rin. a lltiie rl� llJisel'!col·.:Ha. ar/,H 1((.

:: Que escutn " nle.nde (l toda.v a>s 111'CCCS!

§,.,---
;: Rio de .Ja.nero. Sêtinlo dia da primeira Lua da. estação dos ::
:: orvnlhos cíaros,

:::"mIU'II'" IH 111111 J III III J 111111111 IIUItlllllll::

físicos, químicos e cientistas em

todos os quadrantes t'.J. terra, ,

no

E' lnd it
de

.am a um COl1Cel o ge-

=

ANNERSARIOS
- Anfve r-s ar-ín-so rie.stn. data o

sr, Iolando Rnhn. residente em

Salto 'V�issl)ach.

ASTRAL DO DIA

(PO[� IInga S\vnlui,

Noivado
.Qu

í

nt.a-fe irn. 29-12-1949

HEJINZ WALDIECKE - LISA

PREISINGEH

Com a tl:stint3. si-ta, Lisa. Prel

�jng·=l"� rn ính ..l dn S.R:.E. lpiran
ga, filha do casu Atots - Isa

Pt'eisingcl'. contratou casamen

to dia 25 o jovem Heinz Wa!die

ckc, runctcnárío da filial da Cu
s" Hoepcka; desta praç 1 e tilho

do casal Henrique _ Olga Wal
dieelce.

FRAQ1JESA EM GERAlJ

V I N lI'O Ü R E, O S O TA j) O

(Silveira)

em publicidade, jn-cpngnnda. em

tudo o que se dest.ínn ao conhe

cimento público, tornando popu

lar, f:l.moso e celebre. Rege as

suntos do governo. cultura, re

velaqôes de ínteress � coletivo,

Urano presagía grandt s êxitos

terapéutico8J com ondas curtas,

invenções, descobertas, coisas 0-

rtglnn.ís, numcriat.lcns. Aproveita
mento das fore,as d:t natureza.

PI·L)F,!'':!*:FÜS mecê.nlecs. Os nas

cidos hoje __ o Possulrüo heleza

morn! e filüca. Ame nos, agr-adá
vei:.�. inleligentêR. renttzarão trá

nathos uteín, Sua flevaçiio é cer-

Os banhos d2 sol podem 'ler

I benéficos e prejudiciais ao mes-.
mo tempo. Se nos deíxarmos le

var pelo sentido da verd3.de: de-

It'--- ----- -----t;

�,_._.__ .
..... "'-"_ tn.

De todo o
CAPACETE. QUE

.�aior distinção
qualidade

, cirúrgica,

. ,'

F"·NsTITÕrõ.-iRiõ'üM-j'
•...

,

"Dr A Od b ht t

Sb
\ •. e rec t

- que um ovo de galinha, i:'

(1i:fiO't
Dip1omado pela Unlversídude do Rio de Janeiro e· BErlim j coustituido de dois t rrços (le á-

'

Ex"assistente do Hospital Heinrich Braun e Sanutôr-io t guu.

6I ' Grnhowsee (BerJin) - Que Jo:õephina de Bea.uhar- ' ' ...

, )'�-:"ped��ista e�. Cuncer; Tun10res � Doenças do. P.élc tinaiS 8"[1. seis anos mais velha

.,
,.'. ", ",' '

...

.. .'
.

I.a.dICttellllH,l --- F'Isíote.rnplu - Metnbolfsmo -- Pneumotnornx à .

que o seu segunuo espO!$o. o .

t . C ..., lt;-· , I imperador Napoleão Bonaparte, IO1....U orro: . t d F
• BIUllIF'NAlT R �

a. rança.

�.II
.", J - na I de Setembro, 15 - Fone, 1441. .� que algumas trtbos africa-

��� ......-����_��� ................................�.......... nas da Libériu, <lo Congo e .dt)
Sudão consideram 05 cnbelos da. _ VCO� .

PARA combater. as Ia"':
.

•
- ..... _ -:'" ....;-. ponta da. caucL'1. da, girafa COnlO '

.'

.,.....
.

'V_,,,,.!.M, bri,l!1:!8 de l!Ieu filho. d!-lbe

, Fot Bt'
um poder'oso amuleto. � "-oIJIf/JYh:r Licor de. Cacau Xa�ier.

tOa u m g a r e� n -- que ° Brasil, o Chile e a JJMtX fI'!I�;'tIi€A) S[/;)!I'J1 Muitas &eracões já êompr(foo

t
E�FF.!CIALISTA EM AI\IPLlAÇõES DE FO'fOS VF:� t All�·entina. são· os maiores pl'O- rI�� ..;..� ,

varam a irande efíc:iei.

.. t
dutol'cS de vinho da América do fIIIII"'�

. �.:':'!� dês.te �ostl)SO lombri':udr..
·80S - FOTOGRAl''IAS - REVELAÇõES - }i'I!.i I

,_.
�,- .

• I\fES _ &iAQUINAS • t
Sul; e que só a primeira da- .....�.

que!:!" nações produz anualm2n- �._--.-.-'-:.,...-------,-----....:..--...:--------.----

• Rua 1.6 de Novembro! 424 - BLUMENAt1

t
te cerca. de ,80 milhões de lit,·os. f :..�-��.z����zõ-:-:::;::':::::::z::'�:::::::�:::'S':�=:::;;�����:;::::::;�"";;

..
- que elUn 1933 o dr. Pau! ;: --��',

..
-- - - - ----..- - •. -.-- ,_\ !�:��ad:��O���;o n�e o����: ª Ca'ntare'll,·,Rico, uma deprcssf.o com mais =

. nrocu.:,'a
'�����,.'l!�'\i�i����'� de S milhas de profundidade., o _

rJ

Expresso Blu'menau' (url·tl·ba
-"

que excede de três milhns a al-

titu(le do Monte Everest.
I
I - quo o Jardim Zcolõgico de =

I No�a .Iorque OCupa atualmente =

I
uma aren de 524 acres de terra.. _

que suas instalações são tão

gigantescas que, "proporcional"
mente. sel'io.m di_qh'lS de UUlo. ci-

..

dade de 25 milhões de h:'lbitan-

tes; e que, seg'undo Ulna €s-ta.. =

tística recente, ma.is de dois mi
lhi.íes de peSSOiLfl costumam vi-

-

siti�lo ;m\lulmente,

Vialcol Diária. em Llmou.toe.
. •. • ••

'

•.
' DOMICILIO A D01\UCILIO . � .

Preço da passagem: Cr$ 155,00

.A G EN C:I A:
lIOTEL HOLETZ

Rua 15 de Novembro N. 313

Para "í� , II
ournee , Mund.ial·

Fone, 1065

Eletrotécnico especiali:!\ado em rádio;
DUAS AJUDANTES. de palco com bôa aparep.cia,
bons costumes e dispostas aO trabalho consefente.
Sómellte apresentar-se tendo bôás referências. Tra
tar das 13,00 ás 15,00 horas 110 Teátro (,Carlos Go
mes�). -_-

fi '.

I', .'

1'.t� "..'i.



... '.
'

·,�Grl\e,10·",· de-
do oflcio ,ie'nviado a entidade atletica

"

oriental

;..
" �-

''l;, .•
'

ii
."'

.

.' ,"

do dito parl,ame:l1hr. Eidó,' det:do, 'oonfesso\t', o delito
o processo, 'retirádo por L'llolicia local.' ele modó que u

meio de arrombamento, foi 'res_ SfOl;Ú a situação do d('put\i<lo
.auradô, ,JanUario piorou, muito. Além"

tente? A reprodução deíxou de responder pela gravr- lesão

IJ_tin claro qüe o deputado Ja. fí�:cO\ que deixou, no pobre
nuarío

"

ng1'ediu a sua vitima, ,>chanffe!'.i, vítima de seus ím,

um pobre «chauffen., depois de 'Jétos sanhudos; incapacitado
cste ter sido preso ao impacto pá�'a o exenclulo de SUa prorts
da ,auLorídade desbordante do sã::J,.- ainda "résponderá, porante
l.rêfegj) pnrlnmentau, é por mo. .111"1 jI" CI';;n0 l'e�q)n'ls<,vel in.
jvo filtiL F.:Htllndo, t',)jp G tclectual p('16 furto do prnces;
'('h'll'lffer, já Pl'PSO, o depllta_ ,o ';'cl'iminal contra ele movido,

'o Jnnum-io nrmado d luva de ,A, justiça marànhenso, longl'
aço, deu_lhe violento sUco'

.. (C()l\clusi\n (la 6:a ''-' :Pga,.).; ,

sergipe :, 24S

Pará .' .,
242

Maranhão, . . 219

Bahia ,. ., l . 211

Rio Ornnde do Norte . 210

PaÍ·aíb."l, .,
•.. " .. 209

Ceará ..•• , ••• " 202

Piauí .... '.
199

.Pérnambueo 186

Gaiá" .. .. .. .. 1'49

Territorio do Acre.,'. 173

Alagoas .. ., :. 171

Amazonas ,. ",
153

Distrito Fed['l'al ,. ... 140

Mato Gro� o 125

Mina� GGl'ais., :I 19

Rio de Janeiro 118

S''1,llta Catarina 117

'_ ;

Luiz",2.0 (Do correenon ,

-- Um velho brocar-do
afirma que a jm:tiça é cega, O

jEput:;do rnai-annenso Januario

,i;'igueitedo acredito1l nesse bro_
cardo. rl decidiu pô-lo em pra ,

tíca. Chamou um seü correhgío,
lal'io, 'J senhur Edson Bran.
dão, sub_I}Í'ocuradol' do Estu_

.ao, e [neumbíu-n de mandar

furtai', dó cümpetent<ô 'cartsrío,
os autos do proccsco. indt<.J.l>U'ã_
'o para apur-ar D delito eome'.

"ido pOJ' ele, Jllnt!fLJ'ío, conu H

-rn indefeso "ch'1uffilt'�.,
O prr.pnsto. habi! pal'a a 110_

Inção de ta is enc:ll'p;o,'3. lev'Jll !J

tal'eftl fi bom termo.. Manltoll
'l�hl!;!!Iii' o prncesso da gaveb
10 (�lf.'ivão. e, consumadn a Í'1_

',n1i-í "I' flli mnit" l:li11n":l'n á

!mSca.' do nfag-o <10 mandante,
1'1S ,) (lept!Lld j .T:int1!Íl'io l"i-'

,:nl"it'PIJn ll"v::l se 'l'srjllf'f'j(IO
,

1;] f'Xif't.F!wi'l (',11m ontl'O hm.
_
(>fI'filo" !'.'ginÍfln fi mm I é a V·'1

J (l:l(!e v?m w, �di'Pt'e 'a' tona,'> No

'osto e ncutiou. 'Va>l;1l1do lua
õ

,

!lo tIo desditoso mntorIst.a,
I 'HI ((lI' do í'ur-tu elo ])l'00�".

SO, 11111 pohre (linlJo contratado

i('10 1'.1'. Edson Brandão,
níio é Paraná .. .. .,;..

----------��-�------

com

campe;:to da cidade, retornou a

I
ano, Sua chC;'gada é e'!'l:ier-ada P!l

Porto Alegl'e, onde paS'�::t:rá as "a OS prin��il'OS ,dias �e Janeiro I
festas de Natal e Ano Novo, ao e SUa (:Eh'ela se dar:a contra a

na noite de 4 de ja_

De, maneira, que, pnSsuindo Sexta. l'á.g.)
\,Im apartamento no Rio, illgres:.. I

,

Clube cuja cami"<l I LOOO crt!zdros,'

sempl'€ desejou vestir e tendo OE: invrstigàdores 1\!:anuel Por_

feito um excelente contratá" n&� j tela e Benjamim e s'::lldados d;t

-ia mais pQ{leria desejár Tesou_ Policia Thpécial subiram o

.

O r!"}(ílf!f.:ro � li �!'t"o:lvagJncia Lon ti�ujr.lnl J.� nat:1f

prn.it)fninJ.nt� .. Ja IIH)(.b:·,no� fins '.-'(J St�l<lllJ) de:1tH1P

O Jll,jdê:lo '�Rdbe a P.\nit"rs" � Ir:;i o rln 1:-;7,
foi o que nJel!lOl' rcr;es�liwu ;(,ude gost<! Nd"

� "sai,\ babo", ns gr.\I1Jc� decote, e a '\:illi,jfa J(

vésl�a" <!cingil':llli os limiri:s má"j nos A comple:O::1
,"rmaç�o de junco e bJ.rbJtJn. s 'que l1lanrillh�
dezena, de metros ,lt recid ..s e fenda� njP 3eS"Vl

pOllCllS quilos, e (> c()�p�re de tal lorolJ c,;ml'ri
"fni;\ o busto C dil'ÍL'uh�\'� a fespira�·;io' 'Wé ..

mulher SI) por VJid�dê '" �uporrav�,tinha, neste fim de ano.
I,

'

Assim como, Chico, Tesollri�

nha ""ficOU no Rio Grande, a fim

'1e festejar com sua.--familia

�la.tas magnas d€i!O{te

:norro em bUSCa do ga,roto prú. 1

dIgo, que é filho de .,:pilis pau_Ii�'éI:rimú�. Lá o €ncnntr'al'am em

companhia de ,amiguinhos ves�

Itindo p1'incipes'Camente_ já ,de
p6u;:;e de uma. linda bicicleta,

com {{guidons?) {lourados c qU:ln�

N�m s�,', das modits, incômod.1s liÍ>ert�u.�e a

JDlliher de l\oje, mas tamhém de cerros m,,)es

agora perfeitamente evitáveis graças ao tlSo"diirio
do Cysoíal que, pelo s�u grande poder :tricissépcico,
ulI.�gura perfeita hiJJilme íntima da riuilher.

e Jaragu&., do

E D I T:A L·
S E, N:�-1t��t

,e A Fi E J\I I l� A S

"tj n;A P E; lJ S

SOM' 11 R '( N lIA S

BRINS

. (LINHOS ESTRANGEIROS)
E ��S ,lJl\h'l INFINIDADE DE ARTIGOS
DO SEU VARiADISSIMO SORi1JMENTO

'DEPARTAMENTO-NACIONAL

'lul'SO Dlico le Intlúslria -Tértil
, Acbam�se ábertM, ati 31 d�'d�mmbro do corrent-e ano,

1� .:f3EjiVIt�"�j\<ftp1l'AL 'DE Al':RENDIZAGEM INDUS·

TRIAL (SENA]:), â' Rua CliHe, n. 1.380. em Curitiba., as Ins-

crições fie candidatos a exames vestjb;;lar�s :p�ra a pl'Ímeira
série do Curso Técnico Téx:til 'da E:scoJa Técnica Federal de

Indústri?-s QUimi,cas e TJ�teis, mantida pelo I;lepartam�nto
Nacional do SENAI, no DIstrito Federal.

'

Serão exjgi4,o� ,.os'seguintes do('um{m�{)":,
,,) ',- - Atestb.do -de vücin � ;

lJ) - Certificadô ou' iÚploma de, concluf,c,o de CU1';)O

gin::ú,ial, industrial ou comel'ci'J b{tsjpo;
c) -- Certidiio de idade. prov(tndo ter () candidato no

máximo 25 anos di>. idnde; �

in -� '1 fotografia.s de 3x5 cm,;.
'

0$ candidatos inscritos serão sUlimeti,los a pl'ovas de

seJ.�ção, sendo concedido, pelo SENA!, aos melhol'cs eJassi·

fíeados transportes ao Rio <le J:meiro, a fim de serem sub·

níeLidos aó exume vestibular oficial dútenlilinlido p=le Minili-

tério lh Êducnção.
Os candidatos apl'o,'ados no exame vestibular serão

,nntriculuàos na órdem dê súa classificaçílo nesse exan1l',

(ícbedccido" o iimite de vagas fi'xado para cada Estado,

Os aluno:>. provenientes dos Estados, e que sejam me

norE s de 21 anos serão intermuT.'os p<;'lo SENAI, recebendo \Js

m:úóreSi que se alojarão �ob su:t inteira responsabilidad'e,
um, auxilio pa.ra sua manubertção 'no Distrito Federal.

Os. candidatos que desejarem fazer suaS inscrições Jio·
c1erão (ÚrigiT'-se: dirétamente ao Dep:Lttamimto 'TIegional do

SENAI em Curitiba por carta., telegrama ou pessoalmente.

,

(a.l Milton Ma'rques de O!il)cira
IllI'j'J,lI;t.�1 de .E�i1lO

'

)- Es'Pírito Santo' .. .. .. fiO pr-oblerua eh cegneÍl'a e f:('mi_

r Rio Gl'a11<1(. elo sur., ., 76 I' ccguoua 110 Brnsit ,
o trneoma

PROBLEMA DE ORnEM AD. por c:-::emplo fornece vasto mil

?lTh�IS'rRA.T;rrA tcrinl. tanto mais qur-, a Plll'tir

A l'ealic1:lde. porém, é que o de. 1938. pUB3011 a constitll�i'-'

'problemn (la. cegueírn e· da se ,
, endem ia. urbana», Basta dizer

tnLcr-guciI'a. 110 pnís. íncluíndo que um recente ínqueríto pro.

o da prortlaxía do tracomu e movido em São Fi'lUrO, pelo rns'�\

de outras doenças dos olnos. é tituto d\' Tracom,a e Higiene

fundnmenta.lrnonte de ordem v: ,,:1:11. acusou incídencíns, ur;

adnrlnistrntiva.. Na "l'rdadE. banas de 8 !I 9 p:11· conto de tra,

um orgão nnrmatívo cooi-dena., coma ativo entre e'SlColares de

dor podería €11.1'1':'nt31' o proble, \'ál'iüs municípios do F":stado.

lHi

-- (':cnsolidaçiio da3 lei de

gíene ocular, oficiahuent(,

elaíunda desdo 19·15; b I

hi , [,Ol1tJ,� _!O�.� nu F:nü.tério da Edu.

1'('- cação e SiHld,e 1!11l ante.projé ..

to criando o Serviço Nacioltal

Desde 1945, entretanto, en.,
m'1, atendendo ao seguinte: a j

,-,brig-atori('dade do tratamento de AESistencia e Prevenção d.'l

do trncoma e outl'as doençau Ccgur-irn . 'l'odavin. n.té ago_

nuectuosus dos olhos, pelo me, I a 11;'lda foi ren lizado . E o an;

nes nos locais onde 'exht:l'em te'_pro�to ('111 questão, segUIl_

:el'viç',:J. gcatllitos da ('sp{·ciali. do o})in{lm 0" entendidos, me'

dadr.; C) ohl'ig-a.tDliedadt'� I'c'ce 1ml reeXilme. pai,'! mio mais

;311gBrida hú deCrlliüi:i, por João e,'Laria cOl1sllllando às no;:;saS

Et'Un, Abrt'll !,'intllO f' uull'Ü"','/ t'ealhlade-J>.

I do examp eh l':l,kil'!! dI, dínic:1 Ji!llll'f'lilfnll':'\, fi ('OllliH:i'co de

dê oft!llmotogi:l 11;19 !·';(i'llld;Jde,q Rau(le PlÍl)licf�, (iiI. Caj,um'a. dos

I d-? Medicina; ii) --- I11rdidtl,,; 1('_ DCUl!wdlls jJl'Oss['gue lliJ estudo

I g'U'S assegumdor:I'�1 da higiene do P"ojcto qUe pretende criar o

J básica individnrrl a fami) 'a:' dn Serviço Nacionul de Endemia.q

trabalhadol' nu'al. ii cOJ11c.çal' Rurais, no qual tambem est 1.'

pela edificação c')mpnlsol'ia, nos focalizado () problema da, crguei.

6.rtilS ��'11(' contarem famílias 1'1''1
n;)' país, principil Imente no

! ag[11pait;,,�. ell1' e"loni:1s, de l)fJ,_ íntel'i1J1', Espe1'c,mos (JIW a pro.

I nheil'o;J coltUvos, padl'onizados jlosiçfw, tão lÔg'n sej:1 tl'flm:rOI'�

I pejas
�lutorjdndes eompeü·ntes" mw1a elH I'(:alidntle, venha �

I PROVIDENCIAS OFICI.HS f.ú]lIdOJW,I', pelo lllencl,' em par_

Soh váz'ios onU'o=: ang-lllos te, um rIos mais s<,rios pl'obIe_

I poderiamo.� ainda enC:1J:1.1' o i:Jas sociais do n-tí;;"

1_ - - - _-- -- - -- -.---e-"
_- -- ------

·UllllIliillllllilllllllllllllllllliIIIIUlllllltt,.lllllill11111111111111111111::11111111"•
-
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/;TaçaS' E IR FEUSI
, i ª ACABAMOS DE.RECEBER UM :

.= GRANDE E VARIADO SOIl'l'I-
_

MENTa DE ::
-

l�
I § � PARA COMPETIÇÕES DESPORTIVAS":_
1=

1� I�PORla���� 15�:�:��!!� «

UMUI1DI :
:: BLlfl\-ir":NAIJ ::

i�'''�'�'�'''''''''�'.'''�'�,�'''''''''�,!:-;

IDesapafece mais 0'3•••
(Conclusão da. Sexta Pág'.) çào para o Teatro Nacional.

que €stão srndo processados os Pois sim! fvendo fechado o

meses as -Sllas pertas, Tudo 1e_ Cin:ema. mExeu_SI.' e consrgl1in

103
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1 vaVa a, crer que o predio iria.

I' entrar
em grandes adaptaçõclõ.

O :ll'!·endatar-io, sr. Luiz Sevl'_

I l'i::úio Ribeiro - que' é, tambt'TIl,

um' gl'3.nde amigo do te'ilfl'o -

chpgÜ'u a oferecer o lI1etrópole

prti'a que ali se instaLa�se o Tea.

�air vitorioso. AIí vai 5'.('1' plan_

tada uma agencia bancariu, em

que (3 juros serão os da. Lei,
TIlaS com as comisGõesl pagas

POI' baixo da meSa. e sem testl.'_

n�unhas, COr..10 é a l'egl'a 6

COllcll1':,lo: fecha_se maiS 1ml

üo do Estudante do Brasil. tl·[ltJ·O. mas abre.se lima lu'a.

I 'FOi;li qUL'. entrou fm campo, PUC:I de ag-iotagc·m, para nossa:,

lo, nono dI) imuvP!. Pell'3ci" ain_ �'ergonha, diante ,do descaso dOo'

I d3, cora celta ingenuidade, t]ue Sel'v:t;o Nae,onaJ do Teatro, que

'. {l pi'opl'ietal'io desej:l\'a SeI' deveria t�r pI'ovidenciado sobre

mais nltnú;Uco, fazendo a dda. a (lesa,pl'Opl'iação.,

TEM p·o
e

'DINHEI'RO
ADQUIRINDO L1'tlA IHmCI.lETA

KM PI{ESTAÇÕES NA l"mlUA,

p no S D o C I MO' :,,-':A�-

IIflPortaçüo e Com[;rc!o

CURITIBA - JOINVILE - BLTJMENAU



IIb·tclPpelap
Des�p;reê�marsp��� CaSadediv;�rill 370 �il hOll_len� IIFu�o. .Espetàculo.r .'

o 'r""",,,1 ,d' Cont" , umn d',. do excrelcín, que se ,n,,,. nuoi- ,"'"'la; oh,d."od, , f�
desapa rec IdoS CrImlnoao "6 .na FrOl'l.ça

instituição qUe sempre mr-re., 1':1 a 31 del"f.e mês. zondo Obedecer a ordem crono,

,U""�III'ngtO)l"?" (UPl .:.:_ Fon. _'1'\'!., ínvestbruem ess.,"sítuncão .

fizeram um tunel de, 11 metros sob o, présidio
(,Im o meu mator aratamento, Fui Imedíatameníe. ao 12, o lógica '!lbsolnta da .entrada 'dO'.'; V> ,." _J ' -

_

� ',,:__ • c u

Em 1945, fui o rolator da Lei ',IIltl,''l' da, Fazemla, Desde !o,!:!'o, papeís, "" I'SSO, posttrvnmr-nte,
te" autorizadas disseram (lUe os Em prtnciptos da semana, pu;.:·

, OJ -'" " '- � E t 1 U'I r
,Há pouco tempo, três;' prí.,

s rI'.oe; rnr os. 'cm orrnat nota. sada o genet'al M,,-,:: ,,\,.' hur- hn-

que tcsta�E.l<ee(\u :IS'pl't'nogu_ vel'ifíquEi a nnprocedencia da não póde agrada L' aOS advngu; diploma' ica II 5"!, enviada:rvt y' ri r ,( . sioneiros em. Ftallça l'ca.Jizã_
'. , ,_ ..a os- 111 (I O",f!lIe ::;0 IC! .,r<. :1_() f;,";.T-

tiVá:s do IlOS;-;O maiss allo trí., rnclaruncão. c que o servtco es , dos admínlstratívou.. Daí a ra, CGU em pI'incipios de:;ta',smua· no dos Estado:: Unidos ljlh. ',n·

na. Interpetarão o governo rus- 'tI'asse eru entEndir:n,�nto:; cem

so sobre a sorte u!C rnals 300 Um país neutro, a Suiç'l, por
Mais uma casa de diversões

c setenta. mil prisiondy'os dO! .exemplo, ou com uma, ol'ganiz:t:-
(!lIe vn i r.le},mp31 ecor para sem - .�llet·1'3 n ipôn ícos, (JlH� ja.rrwi:-t 1 ts- l;ã.o intel'uncion.ll, como a Cruz tmas .

pI'c" O alllig'o toatl'O Rialt.o. e tornar.un à Pá t rln , As f(lnte;; em Vermelha, para que V(!l'it'icassem

em 'luesti'ío dizem que a {j,;ci,são ti,,::; rs razões, pc,las quais mais li!';

E.,tados l.rnidof: ii o JlI'ChHlin <1<3 trezentos {, setont ti m
í

l ja ponesas
CíIlP.M<>ll'úpoj." :I't'choll há dots "

' conrabularam um dia,
umn Bolleitaeão aq.:-:. nrgu'nlsmus pri.1,iOlleíro;: de guerra [amais
int·erilaeionu.is conlpEt�nte.e, para voltru-am !lOS �.eUfl lart?f;. ccndtdne . Voltal'flTtl

leUl

O, fft'ilmnal ,le Contas fn; posto

,

50 mas .Ievnrlo a, 'cabo palos
três sem, qualquer cumpjící.,
dade interna 11& prisão.

bular, trftmnl'am planos, de

')fuga e afinal decldiram o que

zão (la ,g'l'ituJ'ia. , ,

devia ser feito, Simplesmenté'
isto: abrir um caminho' sub,

huna! ';lclmínistl'ath'o, Com (I tá l'ig'o;<amenle. em dia. e vem

adventu do Estado Novo, porém sentia executado com perfl'ita
terraneo que os lcvà'siSe

l'egl11at'ídac]e ,

('lLll'e as" pc,.;aducl, masstcns.
Ílltransponiw,js paredes Ihl

}}l'isãq, para. a liberdade.
ü. margem, a. cnnselno cio mi

nilltr'o' da FriZt�l1d;J, sr , Souza que é o nuntstr» Ruhem Rosa,
,Plano sumsmente audaclc.,

Casto,. !la, YCl'<1"dt', um l':ln com fOl'1nL

ga, porque l1[io ntenrle a quemUma notte, em conversa com

c-' pl'esidente. V:ll'ga13I, no GiHL

nabara. crtttqueí o decreto=lai

(Conclú] mi 5a', pg-n)

e"mais de três . biliões de. cruzeirosComo t!onsequcncia. de um deficit

Aumenta
-

Os três 'prisioneiros 'foram'

Rogar Bachele.t, óle 39 ftnOE,
cOlldenádô a. sete !lHOS "de ]Jl'i�

;'

são, por ferim'entos; um it!'l"·

]iano, France'sco "GíanpanII, de

28 anos, Pl'i;SO por tentativa.

de homicfdio, e Bernard Bl:is_
Ison, de 30 anos, gue gozava

de regime especial lillj prisão.
CAVAl'Ií'DO O TúNEL

.

qUe havia, si(lo assinado na tal'.

dê daquelê mesmo dia, e l'edu�

no BrasilNumero
'- ' Cegos

cada

defindo 'por cGnlpleto a a.�ão
c "liz::.dora. 010 Tl'ibHnal.

O pr",;idl'ntf' 'rlí;;-Sf?-ii1P,

t.ão:

fi-!3-

o

Os dais primeiros sfi.o 901-'

dadores lJl'ofissionais e o ter�

enfermos'liderança' comSergipe mil habitanteso Qüst;1" .li? que. o '1'dbu.

naI SÓ Si!t've pl':'t atrapalhar, P. ...

não faz nadu ...

248na em cem

- Não penso assim, � 1',,0'.

pondi - o '1'ribimal atnlcpull1a o

�ruzcil'üS, ou Iseja., 11létade

<'('ceita. atual da União,

RETRATO SEM

ltETóQUES

encr;ntrmnos eUI ll1fcteria de oL

toJmologb social, Assim é que

para cada 100,000 habitantes,
que não 'está cf;no, e mestno

não fazendo 11a<1:1, já faz muL
eeiro, eletl'icist.a. Viviam qUl1
se que em liberdade no lnte_

.

rior de Trcsnes (' Ir. tmlJ:llha�to, porque CO,IH (], slIa I'xistenQ

cia legal, cvit[l, n, reaíiza;:ãu de

lI1Eit-,� imomlir{!lCÜ"!

A estatística naCional [h CE'_ PÜSS11imo.:: :

glleira, segundo Q l'eCellgeamen�

to cto ano d" 1940" Ô Hnl pprf("L fto retrato, sem ]'etoques, 110 lü-

'iam 'em reparos.
Iam muito ireqU"lltemente

A Comltihli<;ão <.1 .. 111, d(·u no

Tribunal. novamente, ampb RU.

(C<>nclúi na.. 5a, Pga,)
,a uma cdfl' vazia, 'a n. 23!Si..

tuada �o rés_do�chãd, sepn
radà do nml'Q de ronda por
outra fila e um cOrt:edor de

[f.;üomia financeira.

três metros de largwa. Nn·

cela 23 estavam guardados ,QS

materiais que sempre usavam
nos trabalhos de' consertos,

que executavam, fios' elétri.
terra, Eles pas&ll'ám UOl: b�i
xo da 'terra. Eles' passaram
por baixo:· desses alicerçes,·

•

ato de vandalismo ,entraram a

de

o cuvar ,

No dia se VCS-

l'[l_S, cada dia, mi cela 23. Píl�

deNim reSl3e t,e�i1po executar

o tl'aballio que ha!iam acer_

tado no plano de evas§o: o

tune.l.
, ConiegalJfiln s, cavar. D,�.

POi6! de furar o chão,' forar!
ao sub",!'?ólo sit�mâo abaixo do,

edifíCio, Dai,> t;fl.varam um

íHJl':lCO de 50, e'ént1mctros ,lf'

climnetI'o que os, conduzill, ..m .

inclinação SUave, até ao muro.

duplo' que cerca ft,lwis.ão e por

debaixo (la terra sob o muro,

tivcram de cavar' a lima pro_
ftÍndidade de mai� de 3 mc:-

tros pois ,só OS alicerceS do
. 3m.,� . 60 dentro

terra, Eles

mas a, recaptura -vài !SCl' faci1,

a inuÚlida1i; �l� t�6 �speta-;:
'cuIar traba:lho de:s:ses homens:'·:,
Depois' de tantos' al'duos ,es_"

'

forças, el,es qUe ,tinham pé-
TIas rclatjvàmente cmtas

sumpriy vem o ,brilho fugaz
da liberdade pa�tt depOis ,so_··
freI' mais ainda _com uma prL

Os bombeiros 6vita:m,
a f-ngiJ.

Os detentos con:;eguira!H
'

rombar a porta do presídio
mulheres, IDste ,pr�sidiu possui,'

(C'onelni"na. 5,a pãginal
'

Rio (Meridiona1) Noticiamos DESVENDADO O MISTERIO .

qUe uma si'nhora de Petl'opolis, I O caso continuava mist�riOso•.:�
Maria Senart Loppe, perdel'3t
UlTIa bolisa contendo 20 mil cru.' ridades ,1JOUcilliS, no sentido de;;'

zEiros, quando esclarecê.lo.

vido, pois a poliCia a;pu1'ou que'�:,
dinheiro sumira misteriotsamell..;. n bolSa tinha sido encontrada na. ,t'
te, 'No trajeto o cano no quaJ. avenida BeÍl'll 11,1:;tr. nas ProXi_�;
vinjarn li senhora (;1esa.r�anjo:U_. do C�ltlbQÜço, '1\'L."i!s i_\
se, o de chapa '2-12.80, tenda,

a mesma apanhado outra v1a_

a SUa residencia, viajl\Jldo em

taxi, naquela cidade secr'rWl1a, O

tUral chapa 4-49_05, .. , chegando
afinal ao 'Eeu diEiino, �êm Petro_

polis. porém sem a bolsa eoTIl

os 20 mil cruzeiros.' que
no B�nco Holundeil'.

MOORE McCOMIRCK (Navogaçao) S.ft.
I. FABRICAÇÃO SUECA

Schwedische Naehmaschinen
* l\'Iáquinas de coser de mão.

�láquilla (lc coser e bordar, com bobina central,
.

com mcsa <1Q 3 � 5 gavetas.

e Cargas para: *

'Baltimore
�

New Yorl,
Philadelphia

* l\fáqnina Zig.Zag úH;ima novidade ]049

. ('Iétrica, com 'IUOt.OJ' e farol mnbuti(los.
I

tarde, 'sonbe que um. menor (le::
10 anos; ditribuia . dinheiro á··

presentes de Pnpai
Noel á toda.. gurj's'a<la da, zona,
.em nota!! bl'Í}ha,ntes de 500 e

MAX1'KO·NRADT
-

�;-"--;-�
BLUMENAU

"

�.

iAVIÕES 'OIARIOS DE CURITIB'A
.

PARA' S•.PAUlO
.

E RIO
- . ,�

Reserva d.� Iu'u(;a, ImssagNls tO demais infOl'mU(!q{'sq �om os

"

AGENTES: ,.
,

� CL\. COMERmo g INDUSTRIA !fALRURG

I T A J A j - Telegl's. {(l\'IOOREl\iI.ACK:.) _:_ J TA JAí

AGENCIA E�:[ BLUMENAU:

RtTA 1\fARANHAO N. 21 Telef(me: 1405
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