
A . lei Da J,ung�e·1
i\SSld CHATf';AUmHAND

tal cu parcialmente as relações
.

econômicas e as comunicações
de toda a m:iturcxa, ferroviáriaS,
maritímas, terrestres, aéreas,
radío.etetrtcas, juntamente com

as sanções do artigo -12, as quars
rmplícam em ações militares,
navais e aéreas, inclusive o blo.,

qUeio do território do pats a;

gresSCl'?
Se. estivessemos fixando os TU

rnos .da política. internacional
brasileira não hesitarioamos em

propôr- na oNU todas as nledi
das .de que trata a Carta desse

inStituto, a. fim de fOrçar OS c�·
• neses '3J suspender ao beligerân
cia ativa, que praticam na Co.

réia, em cperações de guerra de

uma envergadura desconhecida,
ati- hoje, em qu'a�quer mterven
ção de volitários numa guerra
civil. Nem nlli guerra 'ia. Espa

nha, que foi a, cOh�,:,l da 'segun
da contlagracã n mundial, os

I"US�OS, Os ::: rães e os itana_

_ -'- ._ nos CUS;),-: ::1 a metade do' que os

chlne=.., estão perpetrando, nes;
te r.ir.mento, no Extremo Orien_
t "s em auxilio dos coreanos. Eles

mobilizaram fcrças do segundo
maic r exército do mundo, e.

num total de um milhão de sol.

dadas. .as têm no território. da

J'<I'andchuria, para tentar domi-!
nar o oriente l.ongÍnquo atacan-

CONTRA'RIA A INGLATERRA A APLICAOÃO DE SANÇõES A'QUELE PAl'§ do _os t:ês baluartes. sob a pre�
-

.

. _ teção ainda do comando anglo-
ca, com a maíorha esmagadora tou contra a. propóstia dos

E�ta-I norte..americano:
a Coréia, For

de quarenta e quatro cO:'ltra se_ dos Unid�s, pcrqu,e, a seu ver, � �10S'a e o Japão. A últinh cta'"
te votos, parece garantir à me- conden�çao da China vermelha e

pa. da agressão chinvsa comu.
dida amplrOl' margem sôbre a susc.�Ptlvel de

•.�az�t' pr�p�gar. a I nísta, seria o Japã:" se eles. não
maioria de dois terços, também guerra <h COI: Ia. • talvez. pIO_ pensassem outrosstm em e'l;pul�.
na votação em plenário, v?car a terceira guerra mun•.

sal' a influência. bra'l1c..a, do sues,

LAKE SUCCESS, 1 (DP) dial , te 'asiático, inclusive a 'AusÜ:'[l-
Ao levantar a sessão de hoje, na lia, a. NOva Zelandia c as. ilh'?'s
Assembléia. Gejoal 1]•.1' ONU. o 1,,\8 VEGAS. Nevada. 1. i.UP·' da Polinésia, sob o e:nh'ole Ps-

presidente desse organismo. sr , - Pela terceira VI'Z nos ult.i- tratégico dos americanos.
Nasrollah Entesan. do Egito, mos seis dias, foi rea lizadn-, ho., Pela amplitude que tomou, .�

declarou: ;Ve, mais uma .c�peri!'neia.. atã-, gUErra, desencadeada, n.� Caféi!!,'"Á$ Nações Unidas, mesmo � - l' omu
mica nesta regrao . Nao f"ram, setentrionnl pe o governo �condenando como agressora li
dados a conhecer deta.lhes por I nista duo norte está !Ol1g� de

China comunista. não fó'charam
onquuuto .

• I (Conclue an 2. a pga , letra, B)
a porta 'para futuras negocia-

_ � . .
�

�..._

ções, para uma solução pacífica
do problema da Corékt. Trata_
rei de estabelecer, o quanto an,

tes, a comissão de bons of'icics
para êsse fim. Resta agora à
China. comunista, ,aproveitar o

desejo das Nações Unidas para

negocial'. Tenho esperança, co

mo os demais países membros
da. ONU, que eSS>3S negociações
sejam frutífe,ras.
LAKE SUCCESS, 1. mr) -

.Á Ãssembléia Geral das Na.

ções Unidas proclamou a China
ccmunista agressora na Coréia.
A votação foi de quarenta e

quatro votos a .favnr da moção
dos Estados· Unldos, naquele
sentido, contra sete e neve abs,

. '���(}S�'M ,��-....�.i'.�"

1labelecilU�!>e 'uma comissao de.
quatorze países, para estudar 3E

medidas que' la ONU adotará'
.

contra o ;regime de Pequim. J
LAKE SUCCESS, 1 (UP) - I

Sir Gladwin Jebb, delegado bri-l
:tânico !ante a ONU, opôs-se a!
que as Nações pnidas adotem Isanções contra·a China comu_

nista.. Acrescentou que a deci.
são da ONU de declarar agres"
sora a China vermelha. com o

apóio da. Inglaterra. indica que
a. Org.anização Mundial estabe
'leceu sua atitude moral para
com o governo d"! Pequim. Dis_'
se sir Gladwin Jebb que a In_

glaterra lamentará qualquer pre
cipit.Jção na questão de aplicar
sanções coletivas contra a ChL

na comunista,. Por outI'{) lado,
sir Benegal Rau, da. India, vo-

Posse�do sr, ão Neves
da Fontoura no ltamar.8U

São Paulo- 25 -- Devet'iio os

l!:sla.dos 'membros 'das Na{1õ,�s
Unidas por a Chjna, fOl',�! a.: l�i
internacional, como nação a

gressora, e, sucessívamente, 'a

pl lcar-Ihe as sanções de que
tratam os artigos 41 e ·12 da

Carta? Ou seja, interromper t(J�186

A Chin

LAKE SUCCESS-, 1 (UP)
'A Assembléia Geral das Nações
Unidas reuniu_l;le hoje, pa.1'13; a

propôsta que declara a China
comunista IUgressôra. na Coréiá.
A aprovação. da propõsta norte;
americana pela Comissã.o Pol'tti_

Encontrado
o

�Hidroplano
britanico

! <llll (1I]flOS:';'�los todot.; 0'; mi

nistros do novo

WASHING'I'ON, 1 (DP)
- Um avião de socorro

nOrtP�.americano; empenha
do nIJ procura di, gigtc.n_

esco hidroplano britânico
"Sunderland", avistou, ho
je, destroços flutuantes no

HORACIO LAFFER ASSUlU.UJ A FAS'I'A R�_ FAZENw

DA. E RICARDO ,JAFFER'I' A DJR·EÇAO DO

BANCO DO BRASIJ....

111ar.

Crmo se sabe, o quadrí.,
moto!" desapareceu, há três'

dias, em vôo p.ar<a· Hong
Kong, com vinte e duas

pessoas a bordo.
1:l0, 1 íl\íerítl.) .J {\ fo-

(TlP)

.ijw:;,ti
achava a cafninho dJ'l' Ca;

pLlal Islandêsa, ôntem à

tarde. quanda f.oi colhido
pOr um temporal. Viaja.
(Conclue na 2a letra 10

que, mestra Àndrew W. Cordter (à direita), assistente executiv6
do secretario Gel'al das Nações Unidas, submetendo_se aos tes�
'tes prel;m1nares antEs de fazer uma doação 12.0 t�anco de

san."',.mie. À eni'ermeiru, c,.�tã. tomando a pressão sanguínea e a tem-l' 1.
per'.a:tUlla.' do sr. CordieI\ (FotcJ USIS) ,. '1'::._-"__----------,

�---------�----��--------

Mini'stério d.o
•

"ii, ,
."

O" sr. Danton Coelh.o
Palavras prOferidas pelosr. Marcial D. Pequeno ,ex-titular da pasta
RIO, 1 (Merid.) - O primei- A outra solenidade 'rea[:!;ou_se Ao terminal' suas palavras, o ..1;>! Ílnproviso. Em lini1as gera_is,

1'0 dia. de governo do Sl'. G'Stu_ peuco depois das 9 horas, r," sr. Marcial Dias Pequeno cum-I tt:'çou' as diretrizes de sua ad

lio Vargas, foi quasi que tedo Salão Nobre da .Ministério. primentou o ministro Drmton mirli.stração naquela pasta. Dis.

ele dedicado' à posse de seu mi_ AIí estava urn,a verdadeir.". Coelho, externando_lhe, os votos se das suas respcllsabilic1ades
nistrrio. O pr'me:ro a empos, mu1tidão, que, não cabendo nu de feciJicidades que lhe deseja_ como representa.nte único do Par

.

" �
,

r' Da to Coe'lho I amplo salãO, 3" espalhava pelas vam todos cs servidoras do. Mi- tjdo Tl'abalhish'!: no ministério,
s-�r.se Lol os. 11 n " .

-

,

t·
. O

'

b
., d

f' to' . ThOI'� I demals dependenCl.J2s., Entre os nlS 'el'l0 do Trabalho, sr. auresentando_se 1m ulOO a. me-
a quem 01 en r.gue a' 1m"

I
-

- t'd d
t 't P t' dn T I alho u·ni presentes con tava_�·e o genç!'al Danton Coelho proferiu, em se_ lhor bO.a vontade no sen 1 o e

an e as a ", ra). ,
_

t' 1 " . ,. ... G d' 'lh t. I B'l lC
>� aliás concedida p�!o

.

presL Es 111ac ,Lea ,
�,:[lmsuo ua uer- rápi ,0 mas br1 an_ )'abalhar pe ° ra81 e pe

'

d�' t" G�tulio Varg-as \ao PTB, ra; ex.tItular da, l?asta" lY�':.rclal bem €s>Ütl' de· todos os tr.;balha_
"11 " � Dias Pequeno; Vice-preSIdente, dores nacionais.

Café FÜhO. sr. Cesar Af� nso, r�. Em certo trecno de sua Ol'a_

presentante do presidente. da ção decl,arou o ministro Dankm

República; Ricairdo JI3.,ffet, do en,elho:
Banco do Brasil, e váriOs, de_ "Se temos pela frente um tra-

putados federai". balho a reali2Hr e nãú realizar.

Ao derredor da mesa redonda, mos nada d� positivo, teremos

situada no meio do salãO, for_ doado um .sinal de- demon.stração
roau_se um lauditório qUe pra- da no.ssa j,ncapacid:2.de para go_

scnciou a cerimônia, aberta cCm "cruar" .

a palavra do sr, Marcial Dias Por fim o s.r. Danton Coe-

Pequeno, que, em' iigeiro im.;. lho; vOlta�do.se p,ara os pre_
proviso, àiss� da satisfaçã.o que 'sentes perguntou:
sentia ao transmitir o cargo d{),s "Posso c,onta1' com todos?"

negócios do b.úba.lho a um ho'_ Diante. da !'espOst/l afirmativa
mem culto, inteligente f, capaz que ,se fez cuvir como "ma só

de 1 ealizar. nlí, uma administra� vóz. e.ncerrou o seu discUrE.O, dL
ção profícua, nâo apena" peio! zendo que teria mais animo pa-

seu valor pessoal e moral, co_I· 1'a tra.halhar,
,

]Tl') p�las credenciafs'>_que. l·eú_1 Fizeram.se ouvir depois ouÚ'os
ne CO{!lo homem de conflanç.a or.:1;dores, dentre os quais O sr.

PES;;O!].} do presidente da

RepÚ-1
]\1ine'rvindo Fjuza Lima. pela

btica e- elemento que Sltuou na . Federação NaciOnal dos Empre_
yanguarda vitoriosa da campa.. gados mil Turismo e HOE.pitali-
nha que reconduziu o Br. Gefu_ dade ,o deputadO Segadas V:r3.·.

lh VBl'gas, a supr.ell13. magistra-I' n.a. pela Bamcada Carioca da

tul'a da República. f (Conclui na 2.a pág;'. lerta F')

TRÃlNSNUSSÃ:Õ=IOO GOvERNO
MUNICIPAL DE BlUMENAU
Hercilio Deeke relembrou pontos de sua plataforma
Após a cerimoma do I tão do Sr. Frederico . Finalm€nte, usou da pa-

I
compromisso e posse do pra IBusch Jor. Logo após, em lavra o sr. Hercílio Deeke,
feito E�eito, na sala de ses-I breves palavras, o sr. Fre- que, numa feliz oração, re-

I,
sões da'Câmara Municipal, [.rlE'rico G. Busch Jor. agra- lembrou os pontos princi
teve lugar o ato de trans- I d ec eu, congratulando-se pais de sua plataforma e

missão
-

do Govêrno, no 8a-1 com o povo de Blumenau l�ütoral,. demonstrando sua

! Ião l1?bre da PrEfeitura. A' I pela feliz escolha, e;e,g.endo fh'me convicção de cumpril'

\ 50lemdade: esteVê! presente I para diri.gir os. dest�D:0s da seu 'Programa, Teve pala

., eJ.e.v��o numero de pessoas. Comuna, o �r. Hc:'rCIlIo �e� vras elogi.osas pa.rà com o

I Imma!mente, usou da pala· eke. ReferiU-se, tambem, govêrno do seu, �ntecessor
i vra o vereador Dr, Affon- à proflcua atuação da Câ� e, ao finalizar seu discurso

GAL; GOlS 1>1:ONTEIRO \ �o Balsini, qu<::', em liome mara Municipal que, sem. a- declarou tudo fazel" para

o general Eurico 'Gas;ar Du-
1
da Câmara Muni�ipal, sau- pêgo às côres part�dárias,_ não des,m€'recer a confia�

tra disse que não viajai·ã. à Eu.- dou O novo PrefeItO. e, num trabalhara em perfe�ta har do elel.torado blumenauen·

(Conclui na I a. pág. Letra F) I retrosp-ect9, analisou a ges- monia com o Executlvo. lConchü na 2a. letra C)

noAs

ções comunistas
das redundaram úambém
em'completo- fracasso.
CONTRARIA A ADOÇÃO
DE' NOVAS 1vrEDIDAS
CONT:P..Á A CHINA

LONDRES, 1 (UP)
Palando, nas COmuns, o

premiér Attlee -::!Uanifestou:
t;e cQntrário a lidação, por
-parle das Na�ôes-- Unidas,
de quaisc[úet novas medidas.
con'Era a China comunista,
Isto pelo menos Jnquanto
'n.ão ficar claro, que os es_
forços para '" soJuçã() paci
{Concue na. '�a. :etra l}

�------_.�----'----

SR GETULIO VARGAS

S� o sr. João Neves da Fon

toura, que, soh o noyo go

verno, os sentim'�ntos de rI-

EXPRESSU 1 T .A J A R A i

A g !lo n (, 1 a: I
Rua \ti de 1'01""_ !l66 - Tel. Hr.l"i I

ti vla.je com segurança de·
131umez..,".'J " .f,)jn�"n..

- -�--,._, ------ --�----
- ---

Ilijucas
seu no,

E' que. !Se comprimiam n.o lõa"

Ião nobre do Ministério da Á._

gricultura. p.ara emprestar
cunho de sua �.olidnríedade _a')'

novO ministro. elementos da u

nião Democrática Nacional, As_

sim a banc'[ula federal de Per

:r';ambuco aJí se encontra.,o. er.l

peso vendo·se também inúmeros

õutr�s deputados udenistas, to_

des d{)s estados do 1101't"l do pais,

Representando o presidente da

República compareceu o

secretário ,particuI'3,r, sr. Rober�

to Alves.

TIJUCAS. 1 (Nrton Russi) - Realizou-se ante

ontEm, quarta-feira, às 20 horas, 110 prédio da Prefeitu

ra Municipal desta cidade, a pósse do prefeito eleito no

p1eito de 3 de outubro, sr. Zeferino Carvalho Nstt'J, (ia

agremia.ção partidária pessedista.
Estiveram presentes à solEnidade autoridades ci

vis, militares ,e grande numero de pessoas,' notando-se.

porém, a ausência dos quatr o v,ereadores ud�'njstas taro

bém eleitos nas últimas eleições. �

Aberta a s,essia pelo Presi(!sn- res declarDu:

te dEi; Câmara foi procedida a "Lamento prcfundamenie ('

transmissão d� governo, tendO
o sr. Luiz Santi Telles, até el1_

tãú governa.dor do munícipio,
feito a entrega do cargo ao "r.

zeferino Carvalho Netto. sob

aplaui'-Os dos pl'e.sent"s, N,.,· (C<1-

s�"ào fez uso d'!t palavra (l ve_

reador do PSD, sr, José Ch;!ren, Decret�d.. 8sendo vivament ... aplaudidn, A lli,
seguIr falou, ligeiramenf.e o no.. Wl
''0 governador d·] cidad�. agra.. ��_c a�_...'.;·prisã(l· de. I,decendo o apôio do povo que (J

.•

�����O��:c����s, elegendo-o ��} Carlos FrIas I

Após a cerimônia. procur� 1\ 1
nossa report.ag�m ouvir o nOvO RIO, 1 (1\lerid.) - Foi 3-1
governador. sendo prontamenLo <liado o julgmnen1.o TIa!',! (J!
atendidia:.

1Jabeas.'-coI'IJUs impetrarIa 1:111 tiInterpelado, dissr; o El'. Zefe_

ri)1.o. Carvalho Netto: favor do ]OCU!OI' Car:os FI·ias.:
"Agradeço a todas as pes.SODs perante f) Supremo Tribunal,

que em mim confiaram e esp0. Feder;i.d, Segundo a opÍi1if\(l i
1'0 durante minbJa' pennanenc;g 1"

'

1"1',n; governo do município, r,0l" do r!'lll.tor (a !na,el'la, ',u -

I

responder. plenamente a l'sh'! formaçao dada relfJ .1m·1, C1l 1

confil<mçal Envidarei os me,lls !ao alltoridade coa(ol'a� {, {lO';
aiores e"rOr<;()s para a n-raJl(l')� . .' - �--!m

, ,'" ,.' ..

,lo

I
demms l2r::OlJ1C3. e nao 5a'·I"-'

l<U de noss:'l! T1JUCaS •
'"

'

A uma outra nergunta da re- [",z a Justlça, �,el1do "ISS lll .•

portagem. �eferent� a ausência resolveu o Tribunal solicitai',
dos novós· representantes ude.

.

nistas na. Câmar,� de Vereado- (Conclue na 2,a pga. Letra H)

sucedido" .

O sr. Zeferino Carvalho N!'L

to. teve nas eleíçi)t,s de trib d"
outubro uma' vil õri" cDnsagra.
do!""!:!. derp;)tando () eandid�1tLl

(Conclue na 2.a pga, letra L)

RIO, 1 (�lferid,) - Divulga se

que ? sr. $}ehtlío Vargas no

meara o general Góis M,ont9i-

1'0 Chefe do Estado, MaiOr das

F�rças ,Acrrn.a4Jls, nu lugar do

qual exonerou-se o general Ce.

;!;lar ObIno,·
.

RIO, 1 CMel."id.) - O gene.

prn,o, aliança e leal coopera

r;fIO com os Estados Unidos.
sendo os n1:65-

que ,mte a atual

si inação intel'n:lIclonul. o go

verno do presidente
.

Gétu:.io ,t"

\,';n:g:is Iiio lJíttltFi\.� de atit�; l,l
,.:

de, mas lambem nao perdera
úe vista as Ilf'c'essidades do

HI asilo 'll!lí', po{" certo. �erão
QuvidfW, compneendld;lll e a.

tendidas dentro do quadro
comum de sacrifícios impps
los aos Estados "Cuidos e flO

Dl'�'sil, pela Cl'iie mundial ..

mo, 1 (l\Ierid,) - O mi

!Jistro Horac:io Laffer decla

rou q� ns brasile�ros llodem
ficaI' certos de que a orien

bt;ão a (lue obede.e.erá a Pa.s-

t" <In Fazenda,. será mais con

(iJzente com os altos inte�·es-
:>cs riàr;íónais.
o- S�.'Riüardo Jaffet dt'cla-

I'ou:

"Frente ao Banco do BrnJSil

�cguirei .

a orientação do go
';erno do "pl'i�sidel1ie V�rg:;ts,
jlrocurando desenvo:V'er o

�!"é0itO, estimular, allmenb:w,
facilitar os negocios de inte

ress'e do pl:.!lis".
RIO, 1 CI'I",rid.) - DívuIg'§.

(Conclue na 2.a pga" 'letra M)

-�--_._.....,-------

tornando

I! .,) ·�:{Jf.1O U!;flR

;-- ;;;.tl,li Xl,IJIERS.A.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SIA"A Na�ão"
Re<!áção, AdministraçAo e

Oficinas
Rua São Paulo n. 269.

Fone: 1092 � ex. Postal, 38

lJirétor_(}��
lUAURlaM 16.AVlElli

JDkP1mIENTEl

_lDtl'll'&n

C�ntõrio d;) CrlnlP, .Jl'U
cuçõcs Crímtnais, a cargo
Escrivão L]i1i2; Bch ra.mru .

Processos em andamvntn:

c adI) cerno incurso H,I"

Anual ••••• o ..... Cr$ 100;.00

J
d� art. 123 do Cúdizo

Bemestr9 •.• .: '
•. _. Cr$ 60,00

... :l::'VU1aQ '...... Cr$ O,fiO
1!Ia�nl'8a1lril f, tório .

Rua do o:�or n, 100 _I D;:::�J��:�: :��:�'h:�'�:::�;,
FOIl,ea 43_7534 e 43-5997 ar hgo 12fJ parágrafo {j (lJ

S. PA1:YX.O ." ii digo Penal. Marcado dIa para

II Rua 7 de :Abril n, 280 ._ I a interragatório.
4..0 andar - Fones 4:-8217 Anal Maionowsky:
e 4-4181..
Belo HorIzonte; R! Golãl.

M�'Porto :Alegre: 1i.� í1QJII

Montaurl, 15 ,

CUritiba: R. Dl' Mudcl, 'rosl2. andar - Sala 233
J ln fi • R (3 P 158, aurnent.ar!o cl� um t" ';0.
O V e. ua o. edro, 92 . . .

.

��. ..... "'. II1'aragrafO
L • mrrso

___� c_t ;;0 'Pcnal !-.I:!leado

ântarragatóno.
Rica rdo F'a.ntortiDR. ÁYRES GONQAIJVEB

Advogado
aeMlUlnc,m e 1I1scrltGrltI

.m ·llJME.:..I'IlAU
Rua Brusqua , 95, Fone 1412

129 do Código Penal.

dia l' '1"0, fi InterrogatórIo.
José Correia c Ricardo Hei n .

Denunciados cerno incursos nas

171 combin3c1o

com o art. 12 inciso II do C'óü'

dia p:l''1. o

• \UllImUilIlmmnmUmmmmI7.!

fUlmér Laffront J:
- VORRIl!rO. :;;:,

r�
C
�.

-
- -
.-

GOmIlUmUnmUUnUIIU!IUUtf,

No processn.crrm-i ern {;:!C

f-:Ji <autora a Jusbç P tblice, e

réus Carlos Schm eh e FI anclsco

Da do justo c ,:u

conformaria corn

absurda c in qll�'

d� não poderiam ter senã o rCVI'

r:Llr2ID !) pç'saeq. 1�....:'U!f -. r1J t"ll!n

f'11' m alvo,

FRITZ LORENZ s. A,�
Indústria, Comércio e agricultura

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

, Pelo presente, ficam coriv.drados os senhores acion'sta�. a

comparecerem à assembléia gelaI c rdínâria, a reallznr_�e no �lia
17 de março dó corrente ano. às 9 horas, no escrit&irio desta '00-

"ciedade, par,ru deliberarem sõbre a seguinte
ORDEM DO DIA

1) Aprovação do hala-nço e contas do excrcjcir d" 19�'[\.

2) j.�]et.�,,-ão do conselho :DIscaI.

3) Assuntos de intereSse soclal ,

AVISO - Adiam�e it dtsposiçâo dos snnh: rcs aci1Jl1i·-ta�:, no n:J�

prova se fez dn pliP I) cI('H lHe i;;:?. ...

do F'rn nc iscn r-:r IH�'!�l' h ..)uvc�o;;
�

agrcdid-i e fend'.) ü vít rrua . O

que foi consta t ado I cjuo Cal· ...

crltórjo desta .sociedade, 0::5 dOcun1p.nto� fa que S'� refE;l'C ti a: t ,

99, do decr-eto.Jei n. 2.627, de 26 de Sc!cm);nJ de 1:110.

'.rimbó. ('m 21 de Janoiro de 1951

CIRCUL

UllllllllIIIUlmmllmmnnl!111Jlli!il:nmJlUnUmnmmmmll!illl11111." §

Panl", (Tll.P .S.P);
Da l:_L2.1!:'51 �-- D� alunos da Fiscola I11'CP'f-l'8'l>j'Í;:1

to Ale&�? (E.P 1".A.1;
- D_H 15 2.1�151 -, Os aluno<; da Eéi!"h

:::

-

-

- I Procura-se moço
...

í para aervlços de escritório, de IH'r')t'l'!ência com !).r!;-

:: f tlCCL, devendo apresentar boa s re Cc�·énc�l",.

:::;
Interessados queiram d1rigir-:1C por carta, dê I_ª. ' próprio punho, à E;qJOl'l.:1d'Jl'u de Madeiras ti. A.

... I -- Caixa l'o�tal, :142 --- Bi,íY·Ví.E;NA U - .•----

I 'i:-� X--"\._ X-X-'S:.--]L - ;(

i Tecelagem ,Kuehnrich S/A.
=: �.y I" �ll 1. ••

� "�P§n�l di.

;; .l :_�.. •

s i' �� ..��"'!:.!.'Si�
�

_c_

..,i.SSE:tvIBI,EIA GE&'\.L ORDINARIA

I:ttio pr8�:Jnte são convtdados os senho ..�::n acícnietas

.. (I�lndndc pc ra 'l' ::,�spn1hlé1fl g�'rhl ordlnúr.a, :1 realiza r 'LO 110 (Ua

:) fe nco i de nlan;ll do r.orrcule ano, :'1(; n hl)!·(.l'-, 1'11) �')HI;lQ d"-I Sr"l_

clclladc F�ef'ro::ab V· I e E��Jlurtlva. HlpÁu:ln_g3 H, cm ttoupa \ia Hi;(;:t�

ur"ta cidade de .[;!ulllcn<lu, P�Ud df'lJbel"llp.nl

Ol�DI<�!\1 tJO InA

h.d. 19<"'...6 O Inhnnatlonat IGfVCI O Brasil ...
JIOrlondo mercadorias e g!n.rOI d. prl••" �
$tuldod. dOI centros produtor., cot �
e<04'!I,vmidor�i. � (!t

te Norte 00 Sul, II r.d. d. 0Wr�

O conc$zslon6r1os Infernafional .lN ...

(1'1{
WV:i'l'�41f��A1
fti1i1J�1.iI.

l' APIO';'v;fo' do halau<;o c r-ontas do �:;�'rCl' 10 d-: l�'vO

� l lJ: 1(.�o do COllSDlh�) 1�'itie.l1

::: I Ai"mmlos dI:) in.iercscSc social.

AVIl:lO

Adnm':'C' a di:,pr.;:,;ir;ilo dos s"nhOlr:1 "L'Wllit,t,� na �éd,'

(1.) dnl'Urtlf'Iltos a tJ1le �<:; referl o artigo fH.>t dI) decleta ...lei nr.

ri" 2(\ ue S�t"mhro de l!HO.

I:l\!m�Inu, 15 d�

pro ao dispôr dos proprlet6rioa •

caminhões Internatíonol p{lro pr'"
Ihlà� o�sidsndo mGcôníca I\o(!s�

(}ON(JllHjlSlON .1,.1 Ol!.!,

Breffitkopf Irm�it;\1
IrABRl.CAÇAU de e&I'l'oS!!e:dail t!orur.l"'t:Io:iI �an

pintura.

..

��:zr...r.:r"""-"-"!;;!r-'l?X'��_.:x:r".,

'lftF�êA �, ���� �" �oro� �!l r -

UiQS - FOTOGRAFIAS - BEVELAÇGIlS.._. J<rj� t, _

II -- MES ..... UA.Q'(J'IN."ÀS N -

I' _lJ"N••�"'-DL_All, I �
�������V

,

E. KIIRJilANH
CIRURGIAO DENTISTA

Raio!; X
em Radiogra.fia de:dária para

_-- exame médico -�

�'11lF�:iCL\J3
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cuidadosamente, fase por fase,
todos os movimentos e seus per.
quês, antecípàndo quaisquer
perguntas que um e.stud'3nte
POSsa fazer.

A televisão nos hospitais, se

tornou um programa de rotina

para' a classe discente, qUe ·cen

ta nos f-lImosos nosoconrios da

Europa e, dos Estados Unidos,
com este precioso veículo, de di

fusão, destfnado às aulas diá
rias e .a exibiçâo.,' e operações
clássicas, filmadas e arquivadas
para a posteridad'j!.

Paralelamente, � televisão nos

hüspjtais são feitas pana' os es

pectadores, comuns: exibições de

carater científico, como as da

aplicação da energi,,, atômica no

tratamento do cancer, sobre '3.

vida dos ínsetc s de água �oce,
sobre a atomização da, essencía
e em Londres, a BBC organizou
um programa especial referente
aos espeeimes da conhecida eo;

leção de' .Jean PIalnleve sobre

micro.crganismos, levando até
aos televísíonâríoa imagens pi-

Na televisão já foi uead J com

.Invuígar êxito. o hipnotismo. Os
hípnctisadorr.s proríssí onais,
mostraram interesse e não sur

presa, pelo sucesso do hípnotis
mo peja televisão. tal como fOI

posto em prática na BBC, pé lo

expert Petter Cassc n . O hipno
tismo, segundo ,êles, pode
feito 'até pelo telefone.

Fr'!nte a uma

-

comíssão de

seis juizes" 'Peter Cassou fixou

seus penetrantes olhos em uma

camera de tElevisão e diss? 11

todos que estavam Olhando pa,

1'a' a imagem proveniente da ca.,

mera, que dormissem. quatro
dos se's ju'z€s cumpriram a 01'

dern imedíataraente . E o 'lue
é mais extraordínárto. o proprio
locutcr da televisão -- Willi3:m

Webb, começou a ronca". en.,

uumto, uma senhorita, que es

tava no outro extremo de salãr

rendeu tributo à Mrrff!u, p iu;

los vigorosamente.
- Não há nad!i!' de inusitado

em tudo isto - disse o cientis

ta Thomas L. Garret. presiden
te da Fundação Garret par').

In,'estigaçóes Psicclógicas, que

está, reali:?1:.:ndo proveitosas ex

curando oS vetera-

BLU}IENAU. 2�1-1951

nos da guer-ra da chamada '�fa_

diga de combate", por meio da

sugestâr, hipnótica. Os hipno;
tista,s, inclusive eu, praticam
habitualmente Q. hipnotismo ve
lo telefone, õurunte os, ultimes

vinte e cinco anos. Log icarnen-,

te, por televisão é mais facil,

Porém, ':{';�'"dito que esta c1'a,,;

se de ntpnot.ísmo é perigosa pn.

l'a 'uso g�ral. Pessoalmente.

sempre 'eon�idel'ei, que a in.,

fluencia hipnóLiea deve ser li.

mitad'l. estritamente i1 prática
tenapêuttca..

CDS minutes depois, d� haver en , (fi': ena os .italiunos 'pareel'
irado no estud-o. por stmples

c.ue vão anllltajando, de mo

curiosidade. Para despertar 00

di do a acenrlev a chama de uma
dormlnhocos. foi preciso sacu 1_ '

l
110'.'<1 eSpé1'8nça nO coruçâo dos

homens ,

:"';0 COJllf<;'O do séeulo houve

<IS exPIT,cncias de llrowB-Se

qUHl'd. que, encontrando a re

f,'\:üo f'llírc a inriltra�;ào da

H� ilil'C e a regrcssfto da fun-

uma,
Não -há t!el'.1oçr·.1.cin CI,m

i !!,'lllll·aneia. J\ C'll'tilha, li a
cha\"e do cOl1heeimento.
Matriculel11()� os :lnfllfab"_
tos num c;urso de erIu('[jI;-fio
de adultos.

Vida longa, v lho
sonho dos sabios
:Surpreendente�
RAUL MELO

Continua a luta dos cientis

Í:1S para obteneüo do ,dixil' da

longa v-da. Nos laboratórios,

nos ccdros de experimenta
cão nos nabine1.es de tr-abalho
.s\-,::l "

eles prolongam o sonho de

Fausto, 1:0 desejo de Parar a

marcha do tempo � eliminar o

!',mla�Jll;l ri" velhice. E nesst-

elausula. segundo a qual, deve
do, E. a "SmíthsonÍan

'Im;-I
ria ser -criado em Washing

tí'!:ution", centro pr'oi:.ligioso tau um instituto destinado as

de estudos, com preciosas co- pesquiSas cientificas,

le\'fJes de minerais, ve.g'<;,taiS! FUlO natural do Duque de I
<:! animais. Um dos seu� -,1'a- Horthumberland,' James ,Smith ..

'

mos é o National ::\luseum, on�

de

des de quase tod!as as

mil esvecies conh'"ecidas. B

IJ{Íxes? 1 milhão e 400 i'hil
8x,l:mp!arcs, das 40 ma, espe
des já c:assificuuas.
Anexo ao l\Iuseu há- UU]

i_'arque zoológit'o com 'jnume-

1'os animais de todo tipo, yi.'

rendo em r;'herdade,
abjeto de estudo.

como

os resultados método ítelienodo
�'50 endócrina das g:andLllas I

fi idl'ia de que o sangue vono

"íris. deu um passo ii frente 50 extraido no, ponto IíIl1 is

JlC] campo de tais pesquisas. ! nróxiruo 'da glulHlula tcstitLl

Fez experiencias consigo Pl'ú-l' l?:" tios mamíferos .jO\'.ens . �
prio I' obteve bons resulta- �,;I(lS contem Os 1101,nomO"

(;OS, Em seguida, \'cio \'01'0-

<I cspccint·os.
nas rondiçôes ide,��s

lIofL I:nja irléia do enxerto j-<d'a o re,lIlYCnesr:llIll'nl o. T·,.>

fei um hq::t,'to no 11l1ilH�0 !'i-I '" :t'(_,rii" foi llJJl; ruarco na l�is
eut Iico . :\Ias a vertlnue e que

I
;"1 !:I <b ó.l'doc["!101og1a, .dan�

O método (li'sse >'lÍbio fi inda I -!o l';f�(�iio (k i> rl'('el 'CHI'la as

rr.veluvu inSI.lliCieneiHs: era u- 1_t's(jui,f'S italiann.v.

ril�' cpcracào delicada, de alto 'Foi (I pro í'csscr Atcírtes

r.usto. l'!lxel'io de uma ;,:lan- ':ra"l'hilli, dn Iusí ituto de Ili-

',;iel1e da l-!ú\c!,:;'(l;H�e de Pa

';,w, quem deu hases l'igoro
-nmentv eic'ntifkn ... ;'( Irorh de

dtila' fie de�enyoh·imellto dis

cutiycl. .não j.'(.Idia S'.'!I· prutiru
:b cm I,lrga (,�l'n::1 IJor ,1c1rr-

h!ÜWI' o extermínio

l' .onZÍ's.

Em Bolonha sur:�ill (I

rt-'��,or l·'ri!n1.'j�cu (�aYa7.1..1

!'_'�li" �i:qazzi. nl�:dial1ic rllcticu1,.fJ-

� as e:-qJcrii'll:'ias. F(':� 11"'> do

I'ro-IIOlll]"exo 11(J"monil,'o "ih!! rla

com (üll1ch,i na t!uin!a Pághta)

dos

-------'---- _--
- -- -----

bio!, cOllsagrados, nomes imo!'- "úll!enl!' para que fiquem p1'o-

r('d:mro�, a pre.indieaJ':.'lU o, aeI',Js nossas aSsel'tiYas.

J ,'nda!llCllto da dénl'Ía! i\las Pregol! a geração expoutâ-

foi juslmnenie o que aeol1te- nea, que pe:o esPa�'1) de 2.UUO

",eu 110 exemplo que passare·
i

:'1:0:; llÜO sofn'll qEalqucr im

lHOS a relalal', dentre os lllni- J1as�'e, .-\l_'rediím;s�' neia e Pas.

tos que a Hist{J)'ia registra. tellr ni\f.l, terÍ<' el'gl1i�lo a teoria

Falamos ele Aristóteles, o Es- lJIierohían;t. Mas a grande sú

�agirita. Nascido ;ilH anos eUI- bio fraflct:s levou em conside

l'es de nossa 'era, imperou, ra(,'iío a,,' 'cxpel'iêl1eias de Fran�

(CHI O pêso de toda a sua S:l- ['i�('o Bcui (século XVIII) 1"

lJedoria' (e ('l'I'OS) durante os Sp:.II:ITlz3n i, 1!I11 sh'ulo após.
sé\'u[os da Idade Média. Cri- D�tJ, assim, :l qUC:itüo como

ou-se, meSlllO, 110 sél:uJo XIJ, I f'�'o>,.hb. "proxinwdamente,
1[1 tT<J o cntllsias!liO FeIo re- hi> ('em aBoS.

}í1O grego, um sistema J'ilosó-

II
".\, velocidade ('om que os

fi,'o ,.capaz de hal'll_lOUiz31' a 0,h,jctivos ·e.nem, afirlTlou Aris-
Cam csici� corajosas c pro- _

. I f "onflal;(;a na l"!'tzao --- (':1- l,,-cles, 'e:;La �m jlroporçao com

faudas P<I ,nTa,. o ,el' eh1'e T1'an- j
;"C'l ) ·1].,..·· ")'1 "jlrilll'-I'-'lÍ" racterístiea 11l'incÍpal do fi!u ..,o-

I
D 'ClI pêso. Dez lihrllS de fer-

[�.':) (IH t:, _'o (�. 4 O., l.�' .')
•••• •

,

'1'1110 o il"'ell"o"'J'lllell J fia e ClenCla <l)'lstote)Jca -, - 1'0 (';l{'lll pOl't.anto dez vezes

�IHpe.l- s a t -.� ".
--

l'(,lll a cl'ença fundada n:l fi, ';'a 1.', d(êpl'ess:1 rio que lJJnH li.

-- e�sêneia da ortodoxii! cr11.:;- br�i d�1 lneSnl:' sql1s1:anria �"

1 i, _ "::'\âo l'l?':ol'íle1IIo:; .\riSVI- 1 :ra hem "l'J'tladc que dezoito

lele:: :5Ú pelas scu's engano..; ��f�el:'o:; Y!nh81l1 r�\'en:Tcianrlo

di��c!!) nj�!u]s d�,' SEUS hlú-::I salJedür:a do filusofo .�rego

grafos. 1\1a5, se o fazemos, e I (Conclui ra �)"a pagina)
I

' �

Uma secção de g�ologia' 0-
{:Upa-se dos fosseis_ A coleção

do Instituto é das mais ricas

do mundo: Esqueletos de di

!wsal.lrioS, 'restos' de dipJori�
,déos se alfnham, ao lado da.
reconstrução de elefallLes da

época g:acial. .coleções de ge

mas, de minerais,
mam Ullla mostra especial,'
(om exemplares preciosos. E

ORLANDO FEiRRElRÁ DE! �'idll, c('gúeios G!l esludo. es-

MELLO
'

I �;cs ]Jt'ssimos argumentos são

Hogério Bacon, fafnoso sú-l m:ados j"u'a l·:lega!'. ii mesma

llio do sérulo XIII /assim se I' onC'lusüo: a�S]jll ag-fim nossos

expressou r�'fariJ!tlo-se ao rO-1 a:'ó�, ,

assi!ll ,.é . '! l'ostnn](', as

Í<ilecim:?uto c'entífi�o da SU'!
i
�nn e a opmwo geral. POi'

época: "Quatro são os obstá-l tanto, cumpre, lIHIJÜê-l�.•• Se

i_'nlos '_ �lue €'llbal'nçam os' E'S- GS, ires 111'l11H�lros, reLu!a-oli,

'Llldio:::os: o cxelllplo da auto- \:5 n;';�i_�, f.; ;;0(1€1' glorioso da

i':dade fúcil ,e imerecedora. razão, <] quario está (1-:- forllla

costume �stabeJel'ido, o sen- que, conquanto nada saiha um

homem de "alor, exagerá im-
80 da turba ignorante e a dis-

prudentlmente !.sens escasSos

,'ocheC,m€lltosJ e assilll, acari-

renovação
R· l N I

- caso, temos os dentistas in-
{ ISO ;�lIIaro - 1 011 {' e pare

, t 1; t nsige[1tes� ego!.�enil'·:�:0S, yai-
(Lra \gÍ': ll�i\'i): r�alis11lo es-e

_ ,_

,
'. dosos. ;\110 ue.\'e s�r este o

€:11 que a realIdade acaba a-
' ,

.

Ila['ecendo nUl1l,'asJ;e�to de [','_ I
'

.. 01 :;ad€Íro �_il-io, mac, ,ClJIjll'e

_
. exÍst'ram ell1 toda a h'stória

rOl1siruçuo. A satll'u, no reu-
,," i

1·
,'-,

t' I
.

i lo dD C:t'lll'W. ]·,nfronlwdos numa
151110, que lllla SI[ 'o exp ra-

, ideia, iinbuidc� 1:11l1H1 ttnrÍ.a.
da no cotneço VaI' Zampa tem

hoje o seu l'epre�entante prin
Cipal em Iknato Castellaüi

("'E' Primavera") mas BJaseL

ti lambem niío re"usa de nti.-

uela com intenções
(Primll Comunio-

l\f:Jis inler'2ssante:>, porem.

sao os caSos em que o sábio
cujo:; se toi'na o causado)' in\'olun.

({ll'Ío do embotamento cientí."

na Ita- fico. ;'I,hUlldam OS" exemplos �
,UIll e�. i\'ão JlOl'que fosselll ríjo,') im-

lH:Q-aJistfi \aIl1e�'ican;o, Jlosjtore� de suas idéias. Mas,

"Q�o', tendo ,etes criado uma auréol:l I
Cinec1ttá. Este u�- quasí míslici{ em torno dt, SLItimo !'Jlllle, com fotoill'ilfia em tornll.J'tllll-Se verdadeiros 1m·

:1 echnkolo,r, ",:lapreS€ntz.�. o

I pas ela ciêu('ia, seus €S('I·itOS,
w)'lior esforQ;o produtivo do dúgmas inatacáyeis. Duvidar..

COI1- �erja eSCm'l1N'cr <la propl'ia d·

seguinte, mundial; t:'lldo sido l-1]L'ia. E., assim, ]le:08 St\:ulos
f.ilmado nos llGS�OS estudios ,ifónl, "H 4'!c\:i[açiío ('e,ga, ab'io·

Juta, cau!'ou, mais lllalcfkio3 '

'fue lJenefícios, pois. no terre

no dedífil'o. :l iradiç!io não
dm;e pesar. Ex_tranho pnra

dóxo, caPrichoso destino: sú-l
I

!:idos.
1\"IEl1 século de existencia, a

SmilhsonÍan Inslitutioll já sub·

Y€'l1cionon umas 1.lj'00 viagens,
de explol'a\1io e pesquisas,
criou, labol'atorios, de .'estudps
e de ��xperill1l'l1tação, dotados

de aparelhamento moderno e

l'omp1eto, realizou um traba�

lho monumental de difusão da

("enda, Se E:'�SC era'o objdivo
visado pelo íng;ês admiruveJ
do século passado, a Funda

çiío o nlcançüu em cheio. O

:;on110' de James Smilhson é

documentos 'hoje uma glol'iosa realidade.

�il1lulação" da, própria ignol'an
(;'a a pretexto de sabedoria.

Nes�es Gbstáculos, niío !ü ]10-

11'ell1 ·ou estado ljut' não eS

hnrre. Porque 'cm cada alo da

A ,orientação
(lo filme .ta' �;'1110 np após

.

. l �

guerra tem sIdo, comO e co-

rhecido, o realismo. O carae-'

ter espedal com que o realis"

mo tem sido e:aborado

atmosfera dos problemas

vanguarda
tos que uma semelhante o1'i.

('nlaçâo pode oferecer tem

�jdo e é ainda focalizada pe

los 1:,OSSOS "regisse.urs". Fma

telldcncÍa para um "realismo

poetico" _ isto é que levan

ta-se acma das contingcncias
- vode ser eueontrada em

Gemina (Cielo ne�la palude -

L·edrra). em Visconti (La

terra' trema) ,em Rosse1lini

(S. Frallcesco di Dio) em

Chiarini (,Patto coI Diavolo) e

.E'11l lUuitos outros. E' hom

cão fazer caso quando' ellCOll.
H'am:'sé 'enti'e os' filmes de

icnrl:eneia realista "ar ias 0-

1Jras de caratel' llistorico por-
cOllsidera

e a nO'l'a

!si sobre o dnema, 1ft_te pre\'e

",'" chrigatoriedad., do registro
sonoro direto provocou a re

lllodelação de todas as iesta

l.ações sonora:;. O equipamento
d,os _

esludios faz com que se

-j� ·possh'el (�lalquer l'ea1iza

as n.:.oce!>siúad2s

naeioual. Disso,

;ta 1e_

(me não existe,

1'ea'i5ta, pelo contrario, é ain

da muito dea e os nossos' me·
lhores artistas continuam

',t�1'a,il1l1o ':déla UlU

I;reeioso.
O atua': reali:lmo

ceita os probleJl1aS presentes
do homem; é uma posi;;ão de

&bjetjvÍsmo, de Ín<.:IuerHo
de pesquisa sobr'e a verdade,

I
sendo a yerdade' o ponto de

saida.
t:ma posiç'ão qqe pode

l:'omente

"G,'BATERIAS

OLEO PJ...RA FREIO HIDRAULICO

"1 S U�
, ,

{<To!:.()s os etn!!1scritos já Ú).speciona.dos ..��,

julgadoS aptos; devei.n com;par<!.eer CNn a l\lAXIMA

RGENCI-i\. ao QUarteldO. 23.· Revnnento de, Infantaria-»
II, - ,Antecipand.o agl'ad.�cimel1tos êste Comando

'esenta rotestos de estima e consideração.
,

·lUANOEL MENDES PEREIRA

Tenente COl'on�ll Comandante do 23�" R. l.

l.lu:ndo ,\ estul'lidez, derrota a

verdade".

to da l'ii'rd�. Mas nem selll

I J.re li es1.aglw,:iio 6�ntiri{'a

'I deve-se li fatores extranhos à

I ;" ,',pria
df'lIda. :\iuitas vezes

�:��,� Os pl'oprios sáhios o>; clll

l'aüos de lal l't'I:omeno, eu:pa
e,;ta que lhes ('ah.:, direta ou

,I'd:J·etamente. N o primeiro

pelo

amam-na t' !lefende:Jj-na de

tal forma, ('om tamanha tel:a-

«dad?, e e,xagêro, que do in.

(,3puzes de reconhecer uma

lJ,mta de yerdade-l!as séria,;

�dticas DOS �eus ft"�tJUlhos. O·

l'ul'I'e-nos, no lllO)lleUtO, a fi

gllra de :\hrabam Gott'og
Y.'enel· (século XYlIlJ geólo
go e mineralogista, illquestio.
,:fÍ\'e:lllE'nte li lllnior autorida

de,1:0 assunto, em seu tem-

1'0. Entretanto, ohstinado e

reacionário, advo/{oH id'éias

errôneas e ;10 par de numero

�(lS !;�rvjços que' PresJ.üu iI mi

;;f!l'aJof:ia, eXllendcu e divul
gou concepliões que, por mais

de um século, (Uicllltarmn a

desse sector eicnti-

eruditos"

r
"A coisa"está preta'·
./

�

�

Ao tentar paraquedismo,
Zé Barbado se estrepou.
Esquecendo o paraqueda,
No solo se esborrachou.

Entretanto, Barba - Feita,
Gillette apenas usando,
Deslisa no mar de rosas,
Entre sonhos suspirando.

para os que usam ,�-�

GilleHe UL
2&
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2 E' dCrI11n"':.ld(jta'
3 Sabe mostrar_s? sempre

h ar cjt;andO':!1egrc e d'} bom um

rstá com ,'le?

O ·Segredo de umas Costeleta.� Lave as costc'ctas e, seque- 4: -- Ani..U1é1-.-0 (In S!!U!5 planos

Há dias comemos umas C05- as bem. Tempere-as com sal para .;) futuro?

Pudess:3 a gente evêtar, e certos enganos jama's
metídos, E cometidos. assim com essa, quase insolencla de coisa

concluída, defintiva, divulgada sem ''L menor cerimonia. O homem

pensava, nisso, c'amava sobre ias, enquanto procurava, através
de não sei quantas explicações p'.au,slvcis, desfazer as co�requen
das tragLcõmtcas daq!lf.)le lamentáv -! engano. NãO; ainda não

morrera. EEstiV':l'a, isto sim, bem perto da fronteiro. decisiva;
achava mesmo Inexplicave; não tE'l' descambado de uma vez, p r

todas para o reino do,s silencias lengos e apavorantes. Porém, por
mais Inexplicável que lhe parecssse o aspectc, ínaud'to e casual

mente es1<r,atégico de sll'a; vitória sobre a morte, o fato é que
'91e se curvara imediatamente p"rante a. venturosa conetatação ;

era um homem vivo, rístca e mentalmente vivo oomo qualquer
de s'?us semelhantes, tã-, consci-nb de suas funções normais de

vj:da como aquele amigo que a nela há pouco lhe a.i'�rtal'a rã.

p!damente a mão, o rosto traindo ílll:t,cduIÍ(!'ade e pavor. IIa-1
'vilJffi \an�cd;Pp.do a I'UU morto, ei,; tuuo , I'nf" rmados de que ele
não resistiria ao ITh'l.I; os amigos deram tudo per terminado, acH
tanto a sua morte como um fato indiscutível, absolutamente .y.e_
rídi,co. E '"gora, ali estava ia lu'tar por um retorno honesto ao I

mundo dos vivos, esf�':çando_"e pCr convencer este e mais aque.,

Ie a aceitar a realidade de sua exístenca , De um engano assim

nínguem está livre. Nem de oubro s espcces Igualmente forjadas

por circunstância.s álhei,as ú nossa vonradc. E por menores que
sejam os enganos, crtam sempre sítuaçõcs mais Ou menos Cm;

bar!aç�sas. Mas de pequenos e grandes enganos é feita a vídei.

Serve de consolo o fáto de que só muito poucos afetam a c rdem

geral das cpisas. Per exemplo, o cfesse homernztnho que viu a

aua m=rte antec'pada e que hoje anda por aí, traçando desajus;
tadamente uma inconsolável trajetória de fantasmal filho pródigo.

(JHRISTINA

RECEITA
tcletas de porco gostosissi
mas. Mas a que se dever-ia esse

saborxlrho tão original que se

e pimenta, 'e se quiser, tam

bem noz moscada. Misture o

azei te com o suco de lilllão e

notava nelas'! Por fim conse- regue com ela a carne. Dei,

guí arruucar- h?S seu segredo: • ",e-a repousar tampada, duran

é que t nham sido preparadas te uma 1101'a, pura tomar 1505-

com viJ:ho! Isso era tudo. I to. Ponha a mar teiga numa

Mas que diferença! Eis a r-e- ,fdgidelra, e doure as coste.e

ceita: I las de ambos .os lados. -Cm.a
Costeletas de porco a marsala vez d0��'ad.'"s, Junte-lhes o v1-

5 costeletas de porco; 5 co- i nho e as ervas picadas. Dei

Iheres de azeite; sa; e pi.meI�-1 xe ferver lm�jto lentamente
tn fi gosto; suco de meio ü, durar: te 1 () m.nu tos.

mão; 50 grs. de manteiga; 1 - - - -

"op;nho de vinho i\Iarsala; ().

regão, tomilho, salsa, ludo-b�m

l,icadirho.

aSTRal ·00 DUI
,

Por ilaga S,vami
(l.a íeira, 2 de Feyerciro

1051.

Não se Tiaja .ern

automóvel ou em

T'fI'l<'1 CQiUCçal·. :Ad(�te
maqui:ag� que ,:,ste,ia dI.' acor-.

do com os dias quentes. Mu-

demuai i do (muito din.h:·jro
nrcil ,- atrair (J,; homens. Nrul-' juntos."
to mais ccmpucx to - snber c:m. 11-

quístar um hor» ')11, conservar :r presentes quc
amor <1" um hcmam . Cilnhece rece ?

você esta or:» tão dif:dl e ne., 12 -- ObI jgil_O J perder Ur.l

ce,ssár.,a? Procure respnnde r i;� po cm prejuíao no cumprímenj,o
perguntas ahaixo B consulte dos seus deveres?

contagenl par-a caja rcspê>�ta:
1 - Procura "er b�la e agra-

gradável quando se

com ele? 15 - Sabe

c�paz

panheira?
M:arqu�

respostas

5 - Reconhece e e:ogia suns

qualidades?
6 - De íxac-, Cf,perar iuuttt

mente?

7 - Inter-essa s: pelas cotsas

que ele 'Jprec:,a'�
8 -� Acred ita.ise

ama \, üce" sentirá falt3. dê
:lno. é quase certo.,
sabe onde ele está '?

fa�� �.m u)(llUel:O

mais a contagem total se apre
ximar a 150_ C m 100 pontes
pods se considerar �ntisfeita.

exercer uma Inrluenc'a benéfi_

ca schr e q�?

!l De ��3. o rugaspo na dúvda acerC3 do

-amor por �le '?

10 __..: Faz com que ele baste

Ha l!1agll�,ficos elemer;to!:5 :r.!ANOBRA DE AVIõES A JA_j v;açf�0 Militar realizaram
lunares para tudo! rara o lar, ',' TO NA ARGENTINA vôo f'naI el3 instrução para
a família, t�etisos femininos. Aviõo:; a jato "GlOster tenção do diplom:t daquele
illfar:tis, domesticos, genero:; teor", proc�dentes d;:t base ml- ftuto de ensino c

de pI"Ímeira necessidade e vía- Htat· de Tandil, e.stão realizandO eficiais da a"ronáutica militar,

gf'llS.
I

man�'bras, tendo, pouS':>do Estes cadetes, em númet-o de

Os I'iascidos n�sta data -' Rio Curto, após várias cvo'u_ cem, fizeram prática de pilotas
!iãO prudentes c ('jrcttll"lí)(:'los !:ões, de acDrdo com o Ilrogr"- gem, navegaçãe,. comun'caçü',; (

Gozam saut1(' € lOl� ga vida. ma pré ,,"otab-:!Iecido. de outr�s disc'pl;n'!s, so1) a di

fonsegucm fortuna em artes, \ Esta informação que nos che_ reção do t'Omanrl.ante M:ix'o F,

clen'}ias, ou ,a�ivhlad€t; 1'€1,(· ga de -Buenos AirES, diz tambfm
•

DOfi1.\d'i.
'

fvas a armas. que [S alunos da Esc-ola de A- MOVIMENTO NO AEROPOR-

TO DE S. PAULO

Palavras cruzadas
!PROBLEMA N. 106

1

nas, ou j.-jgando tcn:s deve

tdgcr seUil oHl"r; com' oculos
curas.

Talvez v'.cé não faça isso, pa.�

ra ni'i>o f'c'-;'1' manchada, mas fHZ

muito mal, Pr:meiro, não se de_

ve e�;pôl' demas'aelo aos

f;Qlar'cs. pOl'l1UJ em lugar' de a

proveitaI', você tstará se prejll�
dicanclO; em segundo luga t", d ê

pois dr> ';�lgum tcmp�" o.S rugas

Srgl�ndo dados íorne�ld '.-: lJei<l
S�erctarí(t dc Viação e Obr<J1>

Públicas do 8::srado .1 mo'. in1t'll_

to do aeroporta de Sã.) PaulO

durante o mês de OC:�lI!)L'O, f"i
o seguinte: Aviões,. t) u�.:;�s: --

12,975; decolagens, 2,966; tGtal:

5,941. :::'a5sageiro�, embe,rque:--
29 .801. desemba�'(Ii:e: 30.471;
tránsito: 5.206; tJtai: 65.481-

Bagagem, emba;'que:
desembarque,: 213,948

5i'5,%8. Encomendas:

q�l:!; 991.039; deSellll''l.: !ln:

590,481; total: 1.581.�,:lU.
Eamento; par<a' e1e, o segundo.

reio: Embarqut: 8.3Z0; desem_
Somente, uma velhice soJltá-

ria poderia t�r levado Fl'ieda

a contrair um n',vo matrimonio,
po:s devotou todo o seu am.or,
da maneir:.t: ma.is magnânima e

Uculares e !'1ilitares, (13 aviões
bIt-. a so u,a a Lawrence. Por ele

nt lita!'es efetuaram pousos e b' .

I,a andonou o marrc o e (s
decolagens num total de

tra,,,,,-portando 1,239

di

i
, I'

\t� j�_".�_-, ">:O-l,_-T'T';;"_'�A_-T"-!'!�.·+--l--!--P-�-'l'éTT1 r,'lo-,'a_'"�- _,.u..: • - � - �._.__ - L. 5- =. '" Folhas
pap3! em fórma de livra. � - J3.da� - Artigo "o" antigo.
Iludo - GoveIl!1anta. 5 - Grupo d", árvor!Õs em meio a

campa - DesmrIonfir. 6 - Sacro - Espêci� de. abelha.
Pedra de lagar -- Mu. 8 - R'o da França - Ahandonado.
Acordo - COlocar. 10 - N'nfa das Aguas - Do verbo m'ar. 11 -

IJa:rtido - Famoso cstadi}Sta argentino. 12 - Sufixo àr�mentativ�,
� Grande mamifer.o. 13 - Suco - A cruz onde morreu Cristo:

VERTICAIS: 1 - -CFncia que trata. das moedas!} medalha::

(pI). 2 - Veli:. de metal - AtOl'ffi"ntIJU 3 - Er!c'lho - MUlh,er 'le
Abl'aâo, ,4 - Ganoniz-adl'1, - Lim,t", - R;o da Itara, b - Ofel"'.'_

cêm - .M:ulh'Or d" Jupítr.,l' - Tumor. 6 - Estudar ..:_ ,Plauta "ul

gar - Migalha. 7 - Sufixo, designn profissão - So!enida:{I", pI.
_ Fuma-r. � - I�alh de sangue - Ecõ.at', 9 -� Q'lC se 'l�clSelllClha

� um'del1te molar> (pJ).
SOLUÇ.{O N. l!lã I

-

l�v-mRTICAIS: I.adi'l'L - .Ali - Dias -

__ • __ � " ,_ ,...__ _;1t I.,�, " _$� .L.

l:arque: 12.350.

p.eal'zal'am este !no\' m(lt!t,·

cc-mpanh!as cOmer�ia!5

lhos, suportou uma v:da erran

te e repleta de privações. lutou

'conce-'to�, esqueceu conv9nqÓfs.,
Foi para Lawrence a mulh,"!'

ideal ,tl!l'n� e ap,aixc.narla,
votu(h, e cOl11lIreensiva, seu

tÍmu!o e ..seu ampara. QuandO

A Dil'eto-ri;T, d{)
de ccnvidar os

}Ii. a.o r 1 c II; ii A 1. - }�"fQ;:ki s�� h ... 'ó

Al.Moúm<Jl, 1u:w r,'um�.,.tl", 7!",�tae
,1]

��..-..w�",,&,, ",� ..��-,.... -
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as

Ccnnelh_\

',.lI enás. coui �EU j co

rl!' cimente', ',Gbre o .!'u1e!!(d.

P,>Ul (li! í3indo muito hem :.;c us

1----- - --- -_ ----

JOGARAl HOJE EM GASPAR O
PALMEtRAS �ESPORTE CLUBE
[i'jU.BOR! SElli TKi,EINO O ALVI-VERDE LOCAI�

r", ATEI�]'}ERA' AO CONViT}� DOS GASPARENSES
!

i;';lJ,'i:; aQ\,o-1 pün'd" t1� 19:,1. l",Jj 1113iCh; Atendendo à um convite acontece em nossa cidade e

les !.la �"gllnda Iuta do carn- onde ap rcciurenros u!go do
I
que lhe foi feito, ,0 Palmei- em outras cidad 's vizi

pe.onato re Iereutc à z011a lo, Ci1.l0 os dois cuJ.('" r"I';!O 'o, l'US E. C., desta CIdade, ,ex- nhas,
('ui, no outro Indo do rio. t', 11Ill;o'01',1Io, I curciouarâ hoj � à noice à A embaixada alvi-verde

E�fú I'[)'"'O ;', pOUf'O rer:tJl �_ C::""P,P', onrle em partida partirá hoje à noite, de-

I a� rio �,l':l ll!cJIOI" .- ---, -� --� �-- medirá
-

forças fronte o Café Pinguim, em

I' com o C, A, Gasparense caminhonete especial do

VeDde�'se da'lIl,;lrr cidade. �:E;q)l'e;:so Itajára», c se-

I T'I'!," 'In" !lG:3 adiantou auírá assim constituída:
Um ótinw salão, ds

r
"E� -,l�,::: ';Jil:ebLC'; do club.' Chefe da delegação: Aldo

pn'mal"�,Hte c úníco com

I
- d-' '''1' r.n r P"P 'j partida Ôe B, Macedo, Diretor io D -

.}ll�i;icv1·e. l��f;�V�\.'� de t!' 'r'f_- -.!._:'-, u..
_

, .

-

--,
a '

I
h,t,·. naquela cidade vem nart.smento Atlêtico do PaI

murlanc» ut>wa, frr'p'U!,-, .

.

� "

.

.. -.� r1";:r:-�'l'talldlJ o inter 'S::5e dos meiras ; e os seguíntes jo-'/.I -, P:�;'('U, lh 000,00 __o

I'
.

"

("C 'n' I <..c' I 'O' qC"Jl')i'II�=I;l�; danucle mu- gadorcs: Décio, Zico, Wut r-
,-,,� () I'HI ",,10 LU 1.,11,. ,,��' '.. . " J

-

só _ 2'''S, Piazera, Jóca, Cava,'. • l1lC!11W c aerv-ra tao nc' Á A

o rra tal' eOi11 a proH "W-
'

tr � ,'l' mente para incenti':0 do Mauro e Canguçú. A hora
"iria. sra, _l\'[a.r(�(hlin_a 1 d 'd "19 1

. Lasquet "

que atua'mcntc a- a partí a s.ra as 10-
no cIl_cr;:'�.{) aCI-1 tt avessa uma fase bastan -

I
ras da noite.

I
te crítica, como justamente

Dr _ Ademnr

de e'�pel-� '·onr C'31.1ir sua ylto-

Ll�(í[,J r n .\l.!nel;a Hio

,

J1l cst: I:) tempo, {,

Iorte o de\'cjo 1,01' U1ll rc v ide,
�'Gi; :',I,'l'Ic" :!x2 foran o [1011-
te de P:!I'tirla para a couquls .

'a do ..ert:,IlI� Ioral pelo i'.,.I·

n
�UJ

11�·1aj-te C" i:�o� F':: t;·,,::,C�', H1C
grar f� e !1:21·;r::l�{r\,�·.'_i I! iun-

para que o

OI1D!cl'ft Oerltll de Homenlli.
lTO(;!'AVA SECA: B li.G

Mulilere!l fi (1�il1l.il'tü
II e lG ã�17 hll. - BLUMEN,'\Vi

""�'.. , .� c,' __ l

,')
I�

".
• T'

i' DCa «a Liga

I! de Desportos.
I; r--:;,) '1('" ri" .., �I�O� "'0''''0L ......... �

-

� ,,:, u:J j �lt õJ . Lj, I' __, .........

ii motivo de suas reclama-

I g r:�JE'3, a deca::lência da pra
I tca do atl tJS!T!O r rn nossa

I I cic1nde, e mesmo, em qu.::se
J indD (\ ,\Ta:c elo It1jaí, e o

)1róJ:' 1''.0 cnt étlTIC brasi ciro
d,� f:'l::-iu::,

"

:pH' terá ecnuo

lq";:! 1.1 11(,;,'150- 1';,,( wJo,
CeDo

Assim, os campeonatos
regionais devem ser dis

putados, tanto de basquete
como de voi.Ibót, para que
depois de também realiza
do o certame catar.nense
dessa modalidade, possam
os mentores da mat l' cata

rinense, selecionar os joga
dores barriga-verdes que
:10S repres 'ntarão no bra
silr iro de basquete,
Para que 03 Departa

mentos Atlédcos dos clu
be.:J ;ocais e vizinhos, P03-
f·am ter a sua. subsist."nda,
{.1Jrna·se necessário que G8-

.iam l'� alizadas competi
e }m1'a isso natural

mt�llt ' deve existi.'.' de qual
quer maneira () D. A. da L.
B. D" ou então a Liga A-
1 lê'�ca, consoa,nt" era dese

ja dos cronistas lo::ais.

'I'a lve � t��r�<h�l'llO':;
«rur-k , nov os.

Adiantam-nos G,;

há bastante
se

��, !.�,!) d����!�,!���n"��!I�,"n!���,���!�· OOU�!!���d,!!�!:�111uma vez o F'Ium in.eriae veio dar testara as versões coi-rentes ad plr , a questão das bases finan' z-ecord (pO!s ain a em um d s I
v gor ao velho rfâo qUê) s3nten- que, afinal" eEi> s' s} �on�i]'ma- c�in:!s do ,acorda, Mas, da ,�e�- ultimas d'.:.s da semana pa"'"ada '

C"l: "cndc h:'i fumaça, há fogO". ram íntêiramente. E, entao, �s lua mane'ra, as fontes oflcla's o prcsidente do Flum'Jlense se

A ultima oportunidade f['le o tri_ !:umor2s de que o lugar de CIto tricolores negaram o fato, re21 !'mava não haver nada Er.� j

calor ofcr('c�ra p31'" a aplica� Vl-eira viria .a ser -ocup" do por Aliás não ap'mas estas fontes. tre seu club e z'zé Moreira)
'7.' -

M
. , cfl'c'�ü'- do Fluml'nens3 comJ o verifica_se, assim, repetimos,çào 00 f'lmh'dtlo "ldugio hi na r ,,,eZél o�:eIra

-

_,rU�Or€S ,qu".' "

questito de oto V!ell'a, L1ul'anlc, tambem, J<t se f3",')11" notar ha. prop1;<o �ez;' M{)reir'J refuto,l'am quão apulogistas OE, dirigente,;
muitrJ tempo 3', \'jn11'L falando va á1pun temp) '- 1'[ crlldesch _ a pé firme flUe. houvess", qua!- tricobl'es c' ZOzé 111 ,m1t'a sia

na )'€!f il'Bd, du sulJst'tnio de On' rum v ol�IÜHmente, villrlo,s'\ in. qu'01' entendimento. do leIIlJ! qUe díz ,!U'l "a

d no Vi.c:�ú O Ii"iunli!1'- 11::'!lJ �n= clui':ve, a conhec�r tlctn.lb�,s

dO!],'
.l\� despeito, porénl. d.... todas ncgóc· o é o ,segr�do",

__,_�_....._�_�- fngath7....-!s, continuamo�, a regis= Muito en1.bora. (�Qnl0

\ tal' a, marcha 1'OS ac' )!lte�·imen_ t da ey' d'Jn�
tos l'eb:'CÍonados ODm o fato. da. o s·'gr('do

I AssillCl é que depois dB 5al1en_ "sPgl',,"do d� Polkh,nel',",
.tal'mos a, mud.ança operada na

tom das contEstações, tr:col-res,
qU3 pao�avam de C'}.tegóricas a

francamente ,aleaiol'ias, infor
mamos que as desmarche,s fn_

tre ,0 Fluminense e Zezê MOrei
ra. h'lviam atingido fase con_

creta, ass,entando-.se as bases dr

acôrdo.

li.,EMORRPIDAS
'li .A..RrzES E ULCERAS

DA� P�iRNAS: "'U'U,IJ _......�.,_. raç�CI
DISPEPSIAS, PRISAO DIll VENTRE, CbLI'1'E3, �

BIANA. FISSURAS, COCEiRAS "!")ü ",)'JI';3,
CORAÇAO, P\!LThlôES, Ri NS, BEXIGA! F!OA,Ji."O

Tab��d�
MED!GO ESPECIALISTA. ---

r.

hoje soh a forma

llt!o\'ita líSIl1Q" ,

Mas, ('ar: formc

SUSPENSA A VINDA L'O
"COACH" INGLES

re·:,!) .3rOcar n P
"

t
.,

O U � � U "" 0111tino t7 r e n d Continuam 03 clubes pa-
Em face do acordo cst!lbeleCi_1

�

91 �'" raFzados, sem termos ao

do com Zez6 Moreir'.l., fica ",us- Tesfil8ha e uooor.·o 1f;fl!lt�T fi'
..

� lUlnine pr."ncl'"n'!:lll mC'nos algumas partidas de
pensa, pelo menos por enquan_ n w U QIí;iiJ til vi U'Si i'n b'1.squete e voleiból em nos-
to, L: vinda de um "coach:' ln' Está correspondendo à,' limpico o �;", :::\;'1':;" -; -;'�'J'e:- I y� a jogar de ÍnsÍdcl' t '5- f-'a. cida.de, J'ustam-nte ago-"'ILI' pr�tendLd:1 p�:o Flumlll�n" • f'o , J J�' ,....

,

'�

,� "

"""<;:LO de I
eDIl w,nCR que nl:. e üCP0:ol- i.-a. • �()nhpO 'deli' 'j11°' é r]()" I 'J'uc�'dl), ist o ]JOl'que Wal- 1':�, cm que o futcbó: atrr.-,,� ('3ra assumÍl" - _'

0- 1-
seus quadros, taram 0:5 di risr n1.c5 cI() f;r g'l C'ri'JS (JHe t !1{:"t ri! c, fu-' ll'')(JJ' (,·;I:i CJll ('ll!'üiba, ond8 vr S,'3a a lOua fal"e edUca, 0-
-------------��-_- -_ - lrb/ll, IJ lJflpui'l,l" r;"r'l'��ll-I roi CDIl!: 1111' ',{;U:õ c:�i.u";:;::-. (,'�:�ii:ío que podeda ser D-

E d d··
Ih,lo" v In ,:e ITl"C:! ;'<1l1i_]1I, jY;:::::ia fO:TIl.o, () gTC11l;�) ;1.1-1 proveitada pal'a a realiza-

mpossa a a nova freto rI a 11 ;'fió:!:l' 'H1, ;�"'ll [. �'�)."�,'1"": :'!�l'lthro d,v'_'j,it, �ol'!,n.a!' com t;ão (�O Cfl'tan:e rf'gional de

IJllSLi.'�ll!1r]d tl.·':lll'"t e ,!.'a 1"W1W, Afluel CJ�F:CI�;; Fa- 1\1)ebslllo, afIm de que os

do (,ru,.be Náutico IIAtiantico 11

I lHelll:-: c::; j�':,;;'���,(.J;·C,3 :.::)1) 'clt CÍ1et_lPÍlÚlO, }Ü'!'.·,�'1..j8 e GaG' desportistas locais não pa8�
.

_

�:tJ:D8_E�. 1-.11") ,1, .:: 11",-' a-
J

!á0; '(\:�3t!J:.l!�L i�;colau. Jua- t�CH! 0'5 dOlni:ngo:; '6 sãJ.Jados

o Clube' E:pCll�' s s l!,11 =' a1, O �';:" i 'ih' :: 1��il:l1- ! iTZ, '�íJ 18, l'ht,:,va e R.::né: <::111 bra�!cas llUVells.

de· Jü1nyHe. Ele;:;!."".l e Carl�')3 ;K:c!n:"l' S�L.1S)':;1·t, P'JDleU lu de fT_·..�t·1_'!1.:1 ._� J I{_'H'-_'._ (), E��H ll(.l��1 opj�};ao, aChaJ!10�3
!' ; I

'

I t 1 Acsim, ficar!! aqui. 03 a-
P nhdrD, L> l'C'fjJ' ;;:' (' ':')�''' .. 'UI) Ol1:;:' f!ll;� J :lf, 'T"i!��,fê qll� f. C[ll'l1lC o :lVançac Q , -

I �,
" ,.'

I" 't' prlOR dot.l diretores, jogado-\V'.'!I1f,m�ll· H�J''' !�; .\;",.,I!'l' T

"1
;'!,O V!.];\,]';Jl11, f'nqtH)' �,) 1';'

I íJl'f](
llZ!l'iJ r;1l!1 í) mal!'l, uma

f d I t'l' i::\ e 'ans o at ,e lsmo, aos
roior '1·, Gall'ao: LCUl"::'l '·7.<'l'd cc1a.u L��v,r3 'lO {�"�, ''1I,j,,- vez (ln

� I'Ticn;a.u Hão l)Od',- , . l1i.entorcs da LBD, para,'.
, dir. ita, lJast'::lrd � V j:'-::'lit:-l cl,'> m;,ueira akuma, atuar

• � qu::' tomem providencias
,

-

na ponta c1L"eita, onde pou- lieEse sentido, afim de que

liO 1 """ I (1:0 a1l1J2.!!l'G:e.
-

d
-

d
""'"

nao "'Sapar� çam os epar-
tamentos atléticos, bem co-

I O)' � OJ�OS mo outros elubes que t.ão

D'_"('l',f"l(, '-:"',', u •. ui dt 1."-'0 'Ii '11�li.Ji:lI�!l O I sómente achflm-sz' filiados
O DClUT()I{ },RL1NDO CODU\', ",-' , li';�,Ji!13U .b áLBD, para as disputas de

Hdn. d",Sla {'j';:Jd", com j',ri�dÍ<�iio no Illl;J)'C;]' 'J dI' l;;':;' "', '

o tJ'l/lJ108. NARm M atletismo.
uw de L'lll;'; atllhuiçõc". etc .. ,

I HAR{,;ANl:A
--- __ � -,-- ---

3,4F:n5 vd:�:�e��:ci�,�st����d�:::n;::'��:b�;�;3 f';�:é:':;'�;::�� '.I;l:·I;l::\tI:�",�:d'a' I Ofs. WILSnND�i\NTmAGO Duas expi o<;ões ...
I - Ner�hum ha le púl,!ic() p" del:i J caJ:z:.tI' s� ;; 'llI pró\'ia li

I: AB!!l:stente da Faculdadl'!! d.e

cença d"sta Delegacia.

r""1
Medicina d& UntverBldl'ld.

II - i'ão é p<'rmitido o uso de hntas:a" ,}tc!\klú, i2.� i, '

do BraaU _�

ral, nas V'Ia" públ'cas, nOs hane�;, n('$ cLrsu�, etc ...
, ,;')�;S'_'LTAS:

III - Nib é perm;t'd-o o trânsito ]lcl�'s ,'u,';; ele ? 'tipO" (." .... I Hr','ál'io: dás 10 ás 12 horas

nav.alescos de qUe façam pa;'tc !ndivldu:J'; m"lL���pil"O�, (;,I1i'11 ,'I e dás 14 ii,,, 13 hrJl·a�.

nbando 131tas, fl'agnClentos de nClude,ra <e oul.,,(s {lb]i'tus. I Co-.sullÓt' 'J: Rua J5 de

IV -- Não é p:rrnilido a u""'o de f, 'nfasias c n';!, r,Lio de 111Ü I vémlJl'o, 74�� (Ao 1'1(10

forme", d:stintivos, e,nh1nma, bonés, fia 3, :;6J:,<,:, Í)"l Õ�'" 'li o",, I Suafa:'ina),
I

iras qUn.}fltlCr .n3ign·os adol:}dH�-) pC�,H.'] chu.:::_;:'s arrl):!d, ;;, (_'!)1.n:1 j --_ --=',"""----- ------'---_ _.;. _

tanl!Yln f} us'J de uniforf:'1E<..\ pcrV'ncelltss [J, qi.l�lflU(.'l" f·l.�;'.....i�., 'p:lr� Inão e!�LBhplccer co.,f'J�.!;;o C'�m �J(lunl';!s qn!! tflHtVlIn d� :uni;H' lr1:

fO!'lnit>�dns no exernGlO ct;) t"SPC('t'VH func;i'ío pÍl:Jlicn a'[ jE.rt;"l1laf· i
V - Dllr:llüe os dias d(l ('arnaval r:ca prúibldo '1 VCTHh dn i

bf!bid!\: AGtIART)ENTE, �ln ll�p'cs, caf{�':, iJ.':/t:ti, r ,-t3vr�_':�f·!s (' j

tí"tequin:;, I

VI - ::;{�i'á ilp!'°r,s"t�,I'-' à Del"i:-'C a, "J'I(' ';"JIl'.1iC fi'!!' f c' I' t!·') IlEinç3, p3:rfu!T:!e çr)111') t�HIOjp:f'C ll�t", ��'-píJ'�1':ld(l 'J, Ol' 7Ij'_:!"'l'hl('U p. I
VII - E1 e;{p�e.'·."::!!no:-nif� p1oH.i·lo r" l!_,', 11�' uxn:J1..:::; 11{_'j l:_,"-':.!l:; 1

2L'� pr:'t·:u t:an' ii tll rt':��p17' L \'..'l 1:._ �l� ... i
!
I
!

Com varias deveráVida

;';erificando o Í'x1lo de

terapia Cll! determinadas

flcienl" a" t:a idade madura.
1),:; !'c$u!Lados o "método jta,

'iar: u", C01110 f' cou conhec:do

f' pro.::cr,:,rJ Fraschini, furam

',vrpre�n(>:mte5. Homens

�;el'al, jUlll2111é,atc com

testículo e as vitaminas

1 kl1 la rn!('Jl! e v vit:iU1'na

APRESENTA2JO f<-OS

JOGADORES

E aS3Í!n, foi. realmt':nte.
\Te o encontro flual "E11tre

J�r{';:;�
Sel\ lré\',JJ11C'n!o era .de

'"
,1l:lÍs lógico c eficaz."

Além o professor
Peso, na

a, ra

';::3.9ater

"

(Conch��ito da .:exta Página)

do "oull'a explosão cxperi
!llCrtal", ll1as a polí('Í;�, de L�5

\'egél3 inf'orm({u que nml!(�I'O_

�·os tímpanos de ak,'lIJe COJJ

tI'a . ro,ll>os COllleçal'am a fUH-

s'l1l11ltane:llu�nte CaIU
a explo�;ão.

afÜ'!llalll
Grêmio Esportivo Olímpico

CONVITE
o Grewin Esportivo Olímpico tem o prazer de

�'I;jvidar os ;;;eUG associados e da S. D. M. «Carlos
G',).!.D�S:" pt�nl, assistirem ao já t.radicional BAILE
[lU:; C'ARNA.VAL, na flfgundâ.-'f, 'ira, dia 5 de feverei
ro, 1!Céi am!J)o(:� :.:rúJes da S, D. M. «Carlos GomEs».
OES: Pi venda das meSas terá início no dia. 29 de

J:aI1f�íJ'u com o zelador do Teatro.
� Só ü',rv,o ingresso os socios quit 18 até De.
ZPl1lbl'O de :1 D50.

COID o zelador

I de 1951
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a quem COuDe dirÍllliI, a

direitos Ul.ltorHi.s, .iulgando-se
lOlltão ç;llillJal'ã'�s :\lartins pI'e
iudicudo, em yirtude d� lran-

expansão

•

maissa

Getulio Vargas receberá hoje,
às onze horas, as altas auto-

Entnclllellt:'<i,
neral naval

o ([Ilfl'['t(' I-ge
nl iado revelou

! Gootraditorias' as nolicias::; I
em tornoId3 sucessão do gal.
'M. delUorais na Prefeitura'

('ação e Saúde, no governo
(lo presidente Getulio YargaS,'
l'orôHl feitas do centro do
recinto _ Disse que tudo fará

e uortc-coreuuas . O te-

llcnte-genernl Ridgwai,. co

?lllIlHlunl(:' r�o!l. o exercito
l]Orlc·allleI·!c:"IJO. lIcc'al'ou que
•

uui» l.ca parte de nosso e

xerc t.i) cucoutra-so ll'l of'eu
�i \ a c e!,lú Ilando hoa conta
de' sua missâo".

1:0 sent ido do aprhuOI'amen-
10 ;ln Educaçiío. Indústria,
Técnica 'e Profissão, que con-

- Con- 'bancada trab?'lhista c de re-

tinuam conti-adítorias I' iS noti- Pl"(''>entantes do, PSP, PSD e

<pie IJ cruzador !1l'itallÍ('o "Cei
fali" e o cruzudcr pesado
.,

Saint Fou!", assim corno o

destroier "Hand", estes do's
u ltiruos norte' - amer-icanos,
cont inuarnm seu bombardeio
contra Inchou, rorto de Seul.
,kr,ltIte Leida a noite de saha
rio e durante o dia de domino
�;n. lr.chou. a :!� quiouietros
�IO sudoeste de Seul, [oi utili;

_r" \II toruur
nérea: e consegui.

a alde' a em cha-

cias em tOITo da sucessão do PH, Q': quais fizeram entrega 'sidera de gi'iõ'nde ímportaneia
[,('nera( Mendes de Mnraes na 'o presidente eleito de uma' desenvohirÍlento, AI
Prefeitura'.' Enquanto o pre- lista tripüce de l'(,lllllitlatos a

feito l'e\·�.<liirU. 1:0 (;uan��h�ra, plefeito do Distrito. Integra
que recebera, de fato, um cou- vem essa lista Os srs , Dulci
v i te do sr., (;etlllio' Vargas dia Cpnlo"o, general Firmo
! 'c,ra rerrnanecer na chefia do Freire e :)egadas Viana. QU'l:
�wY�nlO da cid!, dé, divulga- quer dos três COl;("O!T',ntes do
vc-se, tos (:ircu1o!i lralHilhis- PTB ao cal'f',O de 'burgomes
t,,�, su. U novo presidente da tr'e Ieri« O apoio dos tN;S ou- na:',
Hepublicn teria dito '-ros partidos, nào te lido estes

J Será, às
['aI 110 rolar (�O sr , ncnbllHw prefercncia de

01'-1
do titúlar

l-essou Cavalcun ti: (�cn: pe ',?i',' .1" . m ,p�rtiU-�ri�. do .estarão pres:ntes áitas,.�u�
- - Geue ra., o senhor p res- (l sr. Getulío '\ ar gas 1 ece-, torídades federaís . , :

t;lrú re 'cnutes bel] muito hem ti comitiva ".� � iilllJi;'fi
I1rasi I no exterior , qlÍarlripll·titl; Iria, conversando RIO, 1 n\Ierid.)! -' Se·gull�.
() sr,. �;ct[lliO Yarr.o;w; r,?�� I ",

DI O': "CUS lll.['�nhros �o�re o do o. nO<;"50 reportei' soube 110:
bel! a YI,Aa de UIll3 C()l1lltl- I'roblema polltIco"'H1JII!llJstra·.i1' çm fonte ;;,utoi';zada_, o -.sr.
',.'1. l'{}llllJOsta dos J11eul!Jros II I, (Conclu.e na 2ft, leta G) (Condue 5.a pga)

apUl'açã,o <iõ pleito suplem·€ntar.
Ontem D, Tribunal eRgional Elei

�"' - t\� tropas das Nações'�l'e5�'O l' r.J pO':O nor le-ame- 'V\:ASHf:'\,GTOi\, I (CP) _:_
.

'I ") 1 '." 1 J' Uuidas estavam Iutaudo fu-ricano. su ne sua recen-e nus' I ;::el1(l'a urseu 10\>,('1' uec.u-

'<io I: os países membros do! rou I!O Congresso. esta tarde, j
riesumcc le, à noite passa�a.

I· . 1)�H'::> 1'011111€'1' a (,('1'/'(' COIl1UlllS-Pacto do Atlànt.ico . que sr!'la 1.1111 verrladetro de- "
LI

•

�'I�tre o dominio tia Europa
t.: e salvar todo IlITI regrmen,

.

'

" 10 franco - norte.amei-ícano ,oc deu [}lI pelos comunistes .

,\lT€' l'l'ntou qUe Se isto acon

\nesse, u b3.·ança do poder
mUl'dial se illclinaria perigo
�:Pllente pari! o lado do:, ver

!llelbos, E que, em lal caso. a

>':egul\ 1"1(;<1 du I !ellJisf:i ia 0-
, d:!ntal se acharj·� em grHI\'e
ri,·co. ('::senho .ver �a'ol1 du
rante (juareJ: ta e' clnro llJÍnu-

"i) :. 'I e); pres 1 r P, lleLess�-

TOQI-10, 1 n;PJ -- Urgen-
WASHINGTON, 1 nIP)

Htgressou a esta Capital o

,el;t 1';'1 Ei�cnha\ver, coman

""I'[e (las força':; do Pacto do
\ t:úc t ico , O general Eisen
I'c \Y'�r farú relatóros ao

·j.H'esidentt' TI'IIJlKi-Il, ao Con-
Ipuração

do pleito
'suplementar

----

lli13 de defesa v�'nnelha. ao

'u, th- ,'ieul, lla zona SidlOlI·
ChypiOl:g.

lhante ao de lima gigantesC'�
1 (CP) --

E·.st' J'eg imento a ·iw.lo foi cer
('ado no flanco oriental da .i-

- - � - - - - - - - - - - - _. , .. -

Duas1 �xplosões alomicaf-i---
memtS �e vinlE e quatro �oras

BELEM 1 (Merid.) - Pros_
,

�qguelll morOsos Os habalho,s de

explu
([ue a

gá, ond", vetaram apenas 16 ele'_
dade üup_?riosa de t'riar for'

[:�)S poden�sr'3 p3ra a rteresa

Não afetará profundamente â importação d�
café o congelamenté) de preços nos fEJ.JIJ.
.,.'.. Situação semelhante 8 que foi' enfrentada na guerra

LAS VEiGAS, . i'\eyaua, EE.
DU., 16 (UP) - Pela Segllll_
ela \'2Z em \'Ínte e qllai.ro ho
ras, Ilnl'! eXj:losiio at.ômica 110

remoto campo de provas da
"Mesa do Fnlm�ês" s.ocudh�
esta l'idade e iluminou mi

I'esio.

Ao que I1m'ec·e. e.�iia
�·;io foi mais forte do

,

r rel"edellle.
.\ Co;uissão

LÚiI1ic3, VOI'

tOl·.'! apurDU que S:imente uma

urna. a �. municípiO de Anhan

de Energia .\
seu 'escritorio

tores, V2m oferecendo o �eguint9
resultado: sr. Zacarias 1õ-'vo.

,_lo mundo li ,·,'C, conil'a o lJ'�los e �ó. os vJtos restante", fo_
r go eOlllurlÍsta. Assiralou ca

ram em br'.lllCo, DeSse m�do a

lesoricllJllente que tais fOl'ç��difer:nça em favor do SI'. Za_

Ma-'
não Lcnio cara ter agressivo.c.arias ê de 293 sóbre u SI', ,

WIASHINtJTOK. 1 (CP) --

de-

I:e, ou antor, qu.p afirmou I:ÜO

�el' a ré, d. ,El'll1l':inda, viu
va rl€ Catulo, em virtude de

lIão se ter realizado o l'aSl1-

mentI), pois o poeta. 110 dia

designado p<ll'a O enlaee não

,

�r' 1:0 comer.c:io ataeac!i.sh

1:0-1
nc.s I�asos de serviços 11.ormal-,

mo no VHl'ejJSta, denlro dos Idente pl'c.,lados pelos IJIlpOl"
limites dos Estado� l:nidos e t,,·dJI'?S. tais romo c:assifka
R'UH territorios. Doravante, o t:ãoJ ou vende este ar�igo de·
'Ii'.His alto pl'-"";;O }1e'O .qual po' [lois' de i"ealjz�H' simples ope
dnrú ser vendido o rafé serú nções de prepuri ção da ,mer
O prl't,:O lJIúxrllJO eolado- Pelo c,!doria, tais como o pulimen- coegelando
"(,!laedor durante o pel'Íor!o � o da fã OU torrefação do ca- ralll exP<'didas "egras
de li de deZCUlIll'O a :.!�) ele ja� !"i', Pode o cO.lI�:rl'Ínnte r:ilJ�-1 fIcas quv,nto ao café.
I ejro do ano pllsiOaclo. '-aI' o preço 11l<lXlmo delelffil-

N h
.

"1
'

I 'en uma. 1111 uennaEvii.;i]· il\ju�tiças nulo no capitulo il".

(juant.o aos' comprQmissos {) [llucÍoliario lIlallífestou..
a

a'·U3 i-; lh rOI�IIlJT� o aludido opir:iiío t!e que o congelumen
ftlnl':onário' assinalou a se- lo de preços não afetará pro
guillte norma com o objetivo ÍIU1dament.e, por enqut:'Ilto, O
de cvit..:'11' il1.illsliçí��,s 1105 casos yo]ume da jmpol"tlt�'ões de ca�

r!e euntratos assinados 1'l1te'::i f{>, lllas recusou·se "h cOlllentar
r1e 16 de j'weiro: o', IlossÍycis efeitos <listo du

rante um periodo mais' longo."Se o comerciante revende

CCUS com lllll

IH,�tll dd·ude. Jip!itou'se a 'ex

J;�'dir lUlHl nol,l, 1lluito breye,
dizendo que hayia se l'ea'iza-
(Condui na Quinta Página)

['lU funcionário do Bun�nu de

Justiça.Jla Deão' proposta
Rôo, .! (l\[eJ"Íd.) -

.�at�ll�! 1,1'<1 .Iit�nl,ri.a do ;(·e�e:l.l�, .dd Paixflo Cc"rel:s'� el,l sol .\ \ lL,'\.-\ DL LA J l_ LU
1.dro.'-- foi a (!el'Ísúo proferi- O litígio teve origem 'lIO fa·
da J:c'a ,Iusth:;a elll Ullla rumO' tu de d. EnlleJierla .\irl!s tia
rOo<l aÇüo proposta por (�ui- hliXiio, dizendo-se "iura de
marães :'Ilm'Uus contra () ('5· Catu:o, ter lllTo'ado no inven-

contra "ts ..olio

Economica de-

Catulo era -solteiro e

das faeu/c/aeles

I

m�orreu
.. �' Câmara e o Senado reali.
,::I,rnm, hoj(.i, UJ"r:1 t'Cssão ex

r-ePcional, I'a veqU?lla bihlio'

llarou que os novos preços
IH8};iIll05 anundados sábado à

:alllpada fologrúfica de llll"'g'

o

noit.e, ;Jfehl!lI todas as vendas
t�e t'afé importado feita!; t":�I·

Il'Cá do Congresso, pa!'" o gc-, __ . --

__---
_

neral Eisenhower. E:;te farú Ajude 13 edificar l'ma s.)df:'
I e('olllcndaçôes sôI>l"e OS

ere-I
áade moralizada e enriquecida

" em <leus valores de culturaII \'0'; das tropas corte-allle- ':oopenll'e na Campdlll1a de E-
I' canas � ali fornecimentos de d,lca�'i:io de Adultos.
_'r;IHll5, nece��{lrios Ú deres'! I Homem ind'iferente não

t ,.

ria Ellropa ol·idental. {'.ons 1'01.
------------�---

no' uso
Decisão 'da

mentais

JlCljo cio 3raude poeta.
O juiz Darcy Hoquette \."az,

�,\J,iO tGd� a ohra literaria e r Olllp!lreC)�11 ii igreja e nâo as

sinou o cOllljJetelllt' terlIlU
dalalto de '2í de "-eiembro de

1M3.

----------,..........._�-�

I Transladação dasgcinzas de
audaz bandeirante' colonial

f) <Ttigo '-IUr' importa' em grano f) [uIldonul'io dedarou que a

r�e ([Hanl.irlade 1111' mesma for-! sitm'ção é. essencialI�ente se

mfJ em que o recebe (excet-ó 1Hc:hallte fi que enlrentarmnn!81Hla, ('oI1cluiu aintla ]J'.'ln
\'ulidade �Iu dotJlIle.nto 'fIe
{'('s"ião de direitos autorais

1,m.sarlo flor Cat�llo, H f;l\ OI'
de (_;uiJlJarü!'s Martins e reco

nllf'f'er:do este ultimo eomo tI

nico ('essiunario de lodo. a o·

'._;_,(:ão feila 12111 yidll, e01l1

p'oJll'io Catulo.
o .-\ disl"us�iio a3itou maLerin

fie direito elces' astico. refe
I'l:nle à validade do ato, eComo cou sequellcl [I . da 'fI-

r;iio,.o juiz Roqllette Ya;� aco

'heu ,a Preliminar levantada

pelo' arho;,;arlo Cloyis BalllH'he'

Faleceu quando
conduzida ao

era

hospital
DOLONOSA OCORRENCIA EJ\l Il'OUPAVA NORTF�

, t'm fato a:-;súz Joloro"o o.' '-01 rLito. :\0 ('!'wgarem na

'orrru dÍ;� ;JU tralll:iatO, em [-I t l'a\'es�ia (la ba'sa, (.'om;t;�,tou
1onpav<l l"orte. A Sl�a:. Helga' o:sr. Artur. que a dita 1;e_
SdlOenfll( elJr:Ol1tl'anl'.�? em

�U�! residê!l('ia, I!UIIUeln loeQ·
Edade, com �;llas filh<!5. e�laI:

do seu lw:,rido ausente, na

I,raia de Camboriú. �ubita-
111en te sI' II tiu·se mal. tendo
um vizÍnho solicitado urgen
temente ao sr', ,\rtul' Hu::;·
�elmlHln que a conduzisse em

&UP "HlIlinhOl:ell' jJ3l'a o Hos·

pital, o que ünedia>Íame.nte

I:hol"a fa!,:,cel',' '. O fato foi co·

lI;Ul:j("ar!o à policia que
-

pro·
� iLlellcioll o eXFme médico 1e

;.!31, l'om;tatando como, eausa

fla JJlOJ'le Ullla in'juficiêuda a

!-iuda (lo cOl'ação. A extintn
"Qnt<l"a, apenas iH anos, el·a

':asuda COlll o sr, Ernesto
Sl'llOemfu c deixa
menores. '

três rilhos

') que se passava.

COURA. CISPA.
Bastará ao Carlos Re

naux um empate lía tarde
de amanhã, ,E'm Brusque.
para que, péla vez primei
ra, consiga o titulo de cam

peão da LBD. O tricolor
brusquense quer ,que a par
tida decol·ra -<m ambiEnte
dos mais favoráveis e que
não seja registrado ne·

I nhum senão de monta. E
. para garantir um desenvol-

viOlEnto normal elo mateh,
'o cainp�'ão daquela vizinha
cid�de i.ndicou para á:rbítro
o sr. Manoel Pel'eir,a Ju,
nior, que na temporada
passada:- se constituiu no

.

me:hoI' juiz dentre oô\. �U�
possuímos" "Fez a d:''Vlda
comunicacáo à LBD, restan

I'do saber ;e o Mareilio e011-
'

cordará .

.--�.--------�--�------��-----.�����

OUEDA DOS ca:
anos E DEMAIS

nncçou no
'4

COURO CABELUDO.

, .
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