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I "à',e' do torr!vel, �llg",�nto,'"'" lane veiu revoluCIonar a

�'"�f,',I�J'Ç;,,e:ia em

n,O,880:
dias.

IlJdos prilpara!ivis
-, .

! etalhe algum foi esque•. ',

cid- I no Btntido de verifi
car 08 efeitos da tremeu-

Ida 3xplosao. Assim é qlle
na ' menoe de 72 navios,
Ide "das as classes- foram,
fd c, ibuídos numa vásta

a I pitan te assunto, dest:w8D'i á.-. J ficando no centro o
do 8. ímportancia dessa ,e�"lcl" açado «N'evada>i, sobre
pariencia, onde, pela p:l' ia : «al seria lançada a horameira vez, iam 6e1' regts- \ ba f;ete mil aparelhos, de
tados ,08 efeitos da e:s;pl�. l to.i-.s os tipos, r�flguarda·

'de; por dispo,3iti voá €spee
eis ;8, foram localizados Das

t
ndo

Ria, 1 (CnJ--Nos circules noliticos eebocou-so a-� f 1 ,.

f,,:ora mais claramente o entendimento l n tre o Pastido
Social Democre tlco, a UDN., o Partido Republicano e
I) ParUdo Libertar' 01', p ra oferecerem ao Brasil, coope.!
rsndo com o Gov. ruo, clima democratico favorável â
�;duç[{o dos angust iante problemas do momento.

�,�' , I < "
"

ID' r;aturn . que, na '3"IKCU1!.lVa ue relevantes acon-
tOelL'tl(mU);.. snrgic,f( m e ;;)geratias conjecturas e boatos
mal iciosrs. liltlp, o S!'. O 'J. via Mangabeira, Presidente O iuu ':id�) Inteiro vinha I kiní, no Pacifico, com
da UDN., pondo pctnduiro ri. essa, torrente de noticia- agn:,wlanQo com o ôaÍa vi .. bomba. atomiea.
rio sensaC"iülJal, CCll.,',,'Oedéu, oomo se auunciára, ímpor"',

vo .iutcreese as esporien- Mêses antes, a imprensara;1te entrevista coleti va.
4. '

cias que S0· realizaram ano mundial vinha tecendo co-
Diase o deputado baauo quo, em verdade, seu par- tc-ontem, no AthoH de Bi· t mentarios em torno do pal�tido e ontro,s compreendiam a 1WO,e esidade de colocar 1-
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t" l:'�o urnsu acrn,a üü {H!<l!fH)11'-'l' lD�f:'rBf8C8 peS§(;ul:':! e par- w;: .3. n .: - #
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"J:/ l[J�'�CUa(;( 813 o oca a ('-��«Não somos contra, nem a favor de níngueui» v

pec.encia para tnediretilaeresceutou. Desejamos, apenas, cooperar na solução SOüS efeitos.
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n' t
'

-,

t I' '"

� C$ grave" p.úolf:'m�s nae(�lutl'iltl . .[ ara 1880, ,quan o a
1: n re G.:l8t'S aparélllo8 CJu"JDN" não desejar iaruos iug resaar n« Gü\erno, mas tavam-se maquinaa tele-jo-

..nci ta remos, em nlt.iuia instuucia. essa missão, para I
-

-=1 togratícae e Cin8!UatograH.··li 'r.....'" '" 1..........

NAU
,Diõriv Milhd!nll

I§ cas, '-','1,".:'" de outras nue.
(!Ue não nos a-:;U·'30n1 di) íaltar aos deveres para com a i'!l U", lO "'.. \II..
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da se retiram QUilDf,l!l '
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O clima e iS trii!do
.

'ôsmestrl\l .Cr« fl5,O,) registurtam o earor e vs ü'E prosseguiu: ! ,ia JJ18m1adoB. aS'u!so Cr� 0.,4(· � cidade dcsencandeados pe-- «'I'ive H. rue lhor impressão nas couterencias que I �
,

ia desintegração d 13 àto-"mantive com os 81'S, l\1inü·tro da -Justiça e da Guerra, I lO arGOlo das aspiraç6es do Vaie do Ut'i\)g§
mos,:\'t reditamos que, si t;lH'gnrmus a colaborar no Gover- .

t �6 Df AcolHes Biitsml Diretor Rai'p}nsaTJel • Amo XXI1 • N, lB9 Para se conhecer os dei-))0, e part:ciparmos das suas responf'ahIlidades na ho.
8LUMJlNAU· rerça�fafrft 2 dm Julllo IIi 9 •

•
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tos da n-.diotivídade liber-.a preocnte, p08sarDOS abril.' um largo crédito de con{i, I I li
• Im tada na ocasião sobre osança ao Gone: ai Du tra Mas, ti iS8C não l:e concreti

t t
Instalaeoes I 01'o-aniSffiOIi vivos. inume ..zar, da mesma maneira cUOperal'fHlJf>S, em outros mo1- O r a I I n a n I .

fifngo� Elétricos li! ro� animai� for�m' aprisio-dos, para quo seja m,t,),bc!8Gido um clima de entendi· Insfidanora de I! n�Hi1_18 n':J mtenor �?,,:j na-moo to bl;'(lra vel ú dCUloürnCÍn». Bhmu�nau !�! VIOS a serem El3cl'lllcadoB.Perguntado porqw3 o lidei' da mahriu, sr. Nel'€u .

Fone: 1477 111 Uma "Esquadrilha Fan-HD'mOB, Lã:) partieipa va das demar{)heB, disse a sr. O ��putarlo. �aulilta Noveli Junior abo�dou. l�á 1ia�, �a _.,_.�"""""""'""'"""-=��_�� I tasma", dirigida pelo radio,�.{faDcrabeir3: ((TaJvn� nor quo,stão de CCO}1{Hliia l)arti_IAssembi�la C�nshtulilte. o plf,Oble�a da mortah.dade mfant�1. No Os cereais elceder:u�' lC()mpot"t3 por 1 Fortale�ad
.

/".;J
"' l' 14 �.' mesmo dIa, alia.S o deputado Agostwgo Monteiro ao escalpelar J"rr -'

ana apena,'!. r-io ! 11 ue OJ nao fhz re�peJtu <10 assunto')", a politica �cono�ica do governo Getulio Oa.rgas, tambem cha- g. programa I
v (Jadora-qu� lançal'la a
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Ia
� --�I mou a atenção.para o problema, nlOstranào como são impressio- VfASHINGfON:t7 _As·bomba-e dn"ergos caças,ft(�'11 ii I'jft I IOi<\ll;l' !l1I1������.�stad�:�o::pr��:�:!�o�d�oi�O�n�.Br�s��e11:ni:ai�u���� d� exporta�õ'es dedcereaíts nor· �:�eb��vooda,arí:x apI:�;oa �;l:f�B ��. � � � l.lií &$ I Dili l'd 1

.

f" "I õ' �1 d [ P te amerIcanos Iu·ar. e os �'-' " . -�
�

.morta 1 <tr.e 10 anta nau ;;_;; menos 19noli.\.l6 pon e:raç O. 01."-, " "ompIícadoã ap<u BlhG3 ci ..d� f, ,�í?(����,:P'.�i!R�lipftc: que o Bra.sil é um dos países que per!-l"!m, teclos os anos' em 'ultnnos onze dIas do maR -

. '

te ," dl�� ;:g "-�� ti;:);,;I\',:g���f!;fA!i1iM<UU relaçãó aos nascimentos, maior numero de criafl ...a;; !7lpnores de da maio excederam 03 pl'O I entlfiGos,,;1O
lU �llOr

.

eg·
um .ano,

..

.

�T;:,mas pela primeira vez ses aparelnos, registanam.D�cn!�uL�j fi" 8$H�, �fj a �r; Jmlelfo da 1946 Esse problema, ";Uás,, vem sendo posto em foco no BraSil',!;m qual�uer outro f)eriodo a def!agn.lçã,(l., Div8:'SOS a-
por seus homens de Clem:la. sem que o seu damor, entretanto. 'it' r

1 u\fnaio. .ambem senam COtenha ainda ('�egado a encontrar o. eco que, precisaria despertar COID.para 1\"'0 - reVC�(·u·6e loc· <>,' u,.IO·'o., �duntl'U clcs;"AH '" "'l'õe<>,Dispõe sobrí3 a situaç'ào profissional de faro ,

" '" v '-'_",_-"'.,
. _

1 em, tc:do o pal�. Para que se avalie. a grayld��e do problema ?aS-jl aqUl, ,

. __�

maceutwüs d.iplouHk;,os por faculdades, que funcio· tana lembrar c que escreveu a esse respelto Ja quatro ou cmCo
'

, _-'
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nz"ram cum autol ÍLação dos governes estaduais, e anos, o prof. Castro Barreto; «No Brasil são altos os índices de Cenvençaodu!S praticGs de únmacia habilitacks pe.los Depar� fertilidade, de natalidade bastando-se redwdr a moraUdtirle in '

No dia e hora apnizi-Hlns,tamentr,g de S,dde. fantil aos, numoer� da �ida dvilizad� para facilmente atingirm�s Nacional do Partido sob Bd mais tavol'ayaia c,on.,f!.ilna deml1àade PI)ptl]aClona! conveOlente. ao .redor de 16 habl'
�L" .

O PresiJente da Repubiica, usando da atribuidio ue lhe tãntes pel' quilometro. quadrado». E exemplificava, «Se cuidas- 'raba�,1 ISlft diç:ôes meteol'ologtc3s, a
.

cotifere o artigo 180 da CO!l5idtuii;ão, ,1ecreta:
,q

senlOS de impedir () aumento da imortalidade infantil chegaria- RIO, 28 (C Si -A Conven- i bomba. atoll:lica toi lança�·"

Art I' - Os portadores de d'p!OlDélS de falimacellticos, exp_e. mos, no �uo 3,000, :l, nma pop?lação de 100 milhões,'
, çã,O Nadona,l do �art[do Tra�J-! da Fobro o "Nevada",dldos. até 3; de dt>.;cmbro de 19+ f: por f"culdade de farmacla, •

A SItuação atuai d� BJasI1 Messe �er!ei1o entretanto, e ver- lhlsta devera realizar-se Em

JU-l Os ex ectadores da cena
..qL!e �IV>C� íunciot1Jd�) com rcccnhe'. íinento, subvenção ou manu. dadelrameute dolorosa. AlUda agora dOl1ií lllteressantes trabalhos lho proximo se o sr. Gitulio , '�4-. • •• ,.'.

,.

.,
.

t!'l1çao uos governos c5'adl1a;'s, poderão inscrever.se [lO respecti�
I sobre o problema acabam de ser publicados em S: Paulo. Um Vargas, ao que se afirma, aqui- -c16uttSlJa,8_, meLl:uros. das,vo departamento estadual de s;j,'de, rne.jiante previa habilitação deles é do excelNlte livre> do prof.. Pedro de Akantara. o outro escer enl preddi la. nações lHllctas, ]onl:ah&tasem prova pratico,oraL' que figura no ultimó numero da «Revista Medico-Sociah é um etc.; a bordo de . naVios

, �\..�t, 2'�:\, prova p':":1:ico.oral. d� q�le trata. o "

artigo a(]t�. estudo. do s::. J. (..osta Sobrinho. �resses dai$ trabalhos 051 dado� �..
!. bI{� "'�Onii1� l�," postados em lug1'lres j ..llga.no!" S�l ce proL�ssada pCr;J,!1W lIma cormssao eXamItl3(jO,a, COtlstl ofereCidos sao recentes e verdadeIramente aiarmar.tes quanto a l!lL !.Y ,tuida de dois profes.s'_,I'CS de [�lctJlddde d" fdrmaÓé'c, federal ou situação do país em materia de mortalidade infantil. Só São n:§.O df:ve fa!�1�ecc:111"ejda, e de �Hn r':'pr�5ental!t8 dn Departamentõ Nacional Pa�llo p�.de todo$ os anos .fo,QOO crianças no primeiro ano de Fera, feude Sande, e \'ersa,çt SOLWf.� f,nmada. química e farmacÍa D'alênica, eXlstenCla. Yd

•
Coc acarao com uma reliiçào de Doutos organizada por esse mes- Esse numero poderia e deverio ser consideravelmente re-mo Departamento.

<
-

dulido, O exemplo de Chicago, lembrado pelo sr. Costa Sobri-l\lragr::fo ullico �CoGsirler.]r-::;e,ào ;,provacJos os candidatos oho é expn:ssivo tendo-ee verificado. num levaotamenlQ da marque ubl;licrem pelu Wi?rWS dois votos favoraveis da comissão talidade infantil entre na grandes cidades dos Estados Unidos,e��:ttl1itlador",
qu� Chicago era uma dos ,nove em que se eneontràvam indicesArL 3'-05 :fanuaceuticos lnbilitldos uma vez inscritos o maIS altos, da se inicio ali a ema campanha destinada a resolseu diploll:il no I?cp;utarnento Est,l(lual de' 5aude poderão exer- ver o problema,:qoe tallto de puuha contra a cida.de. Ini9iada acer, a, pruhssão SiJlllcnte dentro ();) respectivü tcrritorio estadual, campanha em 1927 já em 1930 Chicago alcançava o nivel, então.' aI de::;cmpenh;,r c::r�'cs Oii fUl1f,'<5es }.wbJicas estaduais ou muni- considerado mínimo, de 48 mortes por .000 nascimentos. E' oporcipal:;. tunQ lemhrar que no Estado de S. Poulo. no periado de 1923 a.f\ rt. +'-0" ôipk<mi1s de que trata o presente decreto-lei I941 o coefidei:lte foi de 17 !.8;0. Pois as autoridades sanita;iasMiL!) poderão ser reg!::ltado,'J 111) T)."partamento Nacional de Edu-I Je Chicago nào se contentaram com isso e prosseguiram naca��ào ou no I?'"_p,'n"me;}l\) j'{ilcioual de Saúde, e não darão di" campanha eté que os illdice$ de moz:ta1idade d.escessem a 415relto dO exerCíclo d� cargus ou fU11<;6"s puuikas federéils. nem i ,000 nascimentos, bastante alem, portal1to, do indice que <ltéa.o de."e:D[:cn!tu, ,<e fU!1;';(�C3 piivativ'ls dos f:lmlac�uticos regular- então era considerado irredutivel.��1,�n t: �11,l::j::�,1�'_';�S" po.r, e,st'llJ'31eCi,mC[1 to de clisino

s. u.pn,'ior
fede-

'I
E'

�lm, :5fo1"«0 �essa n<',',tl.1re�a. � fei,to com ao mesma

ene, rgla
H •• 0.1 ; (.\,;,"' '\1· l.i"L"

que preClsana SEr f€:ltO DO Brasll. Se so Estado de São Paulo seArt :5 '-. Os c�nui;j ,tGS á pro,':;, rle tHbilitaçào pagarão li!. perdem por ano 5r>.OOO crianças de menos � um ano, não éta_,,-, �1l] 50.,: Cl'll;;,.'!'üé', 3/5 düs qH,�is serão destinado;., 30S €xa I exagerado se calcui-e que, no Brasil o numero de vidas perdidasü;i"�dl'rts cU rc�("rjJa prova c li restaute a outras despesas, in-I nessa condições, anualmente, suba maia de 5°0,000, Desae meial:'US!��_��; (I11�!t'��IJ.l :, ��_}:",']içtl'Jc dos certí ficados,,?e .licença pa:ra I milhão de cri�nças 300. a �50.ooo poderi;1f!l sal�ar-se! se fossemv J_::H�U,tLI!Il!) da p'Un.",,,,,i) de jd:m,j,çsut!CO hf\btutatlo, cutra as. (:ondlções satlltanas e outra ass�encla dIspensada aàrt; Co _-' Re'.'�gam.se ::'5 diéiposiç5es em contrario. I elas e as suas miles. NGte.se que perdento meio milhão de cd-
"

,RiO _de)<1.I1CnO, 9 de jand"o de r�H6, 125' da Indepeo-I anças por ano Só durante a gaera o Brasil perpeu 3.5°0,000 vi.dem'w, e 5:5" na Republica. Idas, Quais foram oS países qUê, no decorrer da;confla.gração,Jnsé Liutnres -Raul Leitão da Cunha. �pel'deralll ião consideravel numeero de Boldados.

(CoDtinla na u1tima. pa.g.)
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Ar.ancio
neste Jorna! Ubtu"add O comercie

do leite em Porte'
i,

!
1

RIO� I (C B) - Despacho te... iiUfli3Sada 9 nrlir:to jlegrafico de Porto Alegre .illf�:-. '1�
� ..

ga JS �
ma que 05 produtores de h:he 1Constmtucnu�al Iloc"is declararam· se em greve

'I'S. PAULO. (CB} ::8 _ Ant;ls! pOi' (!�O lheiJ ter, o g_overnede regres.sar ao Rio, o sr. João I conc,�dldo o aumento de Cr� o,�o
Mangabeira, presídcltte da es- ; por., ,tro, e&t�udo a popu!a�\lO' Iquerela deniocratica, declarou: "0 I tOt.":,:i'ente prJvad<: de55:] ahmen: .J'atual projeto de constituição es:á i to ..: tU conseqliecl�. o lnte.rv�p
cem anos atrazado

.

em rel3.cão \ tOl :';deral determ\!10U ,o hberi.l.D i
às constituições n:odél.'ua:., 'do \ ç<lo .

do c�mercio do. prqdt�to '1muudo, Preaente o projetq que lll3.q\
. .l,i< capl�al. p�ssaudo Q; lelt� Io e-spÍrito democrat!co do povo I a ser, for;leCido éhr€t<l!1letl,�e ao!!

Ibl?,sileíro �eja jugido a verda� l com· ilTI:do'.:3, incepend2tlte d.e,' idelta camIsa de forr;a'},_,__ ,__

. _pasê� ='flZaç<l0. ,

'
' .•', ,,)

CRUZEIRO Prefiram a farinha 'I'�- fabricab pifo.··
M o I N n «) J () IN V lt L E J

----.�.�-

I111���a,,_��d�e�mõiiõ.iiP�aiiã8ira�.,�8reve8 Dias a maior Festa da C�ad�1 I-I ! 1= uando "I' t' ,Ilnaugurar seu .. Capit;Jta�i I I Predio Novo! .

,

lJm cielirio de Preçosl Uma estréa de qualid'ade!

i

Um sectllo
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