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sita ao Ginásio São Luiz,
os rvs. IrmãosMario Orís-
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"II dadés e pessôas gradas

Andou por aí . um viço o exigir ou ele se em seu poder e quem
e e 1 O res que... e 1,- dON���Siß�"PREFEITU_

abaixo assinado para ser tornar relapso. Isso já quizesse pagar os im-

d
RA. O sr. Prefeito Muni

endereçado ao ilustre foi assim no tempo .de postos em atraso, pode xa ra'm ,e votar cipal acaba de fazer en-

governador do Estado, Adolfo Konder, conti- testemunhar como lhe comenda de dois oamí-

"lamentando" a remoção nuou com Nereu Ramos, era dificil obter a guia. nhões basculßntes para
do Dr. Priamo Ferreira Aderbai Ramos e disso . A remoção, feita em RIO, '- A Iueríçe Eleitoral dentro de alguns di- carga de três metros cú-

.

do Amaral para a Co- não pode prescindir a. virtude de representa- as iniciará a apuração das reéponeabllídadee dos que bícos afim de -atender

marca de Curitibanos. admlnístração de lrineu ção do ilustre Dr. Pro- não cumprem os seus deveres cívicos, deixando de melhor a conservação
De um modo geral, Bornhausen. curador Geral do Esta- Icomparecer ao pleito de três de outubro. Como se das estradas.

sempre houve remoções Mas, o caso do Dr. do, longe de ser injus- ,sabe, cerca de três milhões e quatrocentos mil voran- - No corrente mês,
e continuará a haver, Príamo, alem de não, tíça, demonstrou tole- res fugiram ás urnas em todo o país. O sr. Plinio nos dias prefixados, está

enquanto houver tuncto- escapar a norma geral rãneía, dando ao trans- Travassoe procurador geral da República, logo que a tesouraria municipal
náríos, que não sejam e legal, é especialissimo ferido a chance de re- sejam julgados os processos do Maranhão e do Es- pagando as folhas dos

vitalici6s nos cargos. pelo seu aspécto de in- começar sua vida to- redo do Rio pelo Tribunal Superior Eleitoral, voltam zeladores do ano de 1950,
teresse da justiça, sabí- mando o caminho que sua atenção p a r a os dispositivos do Cõdlgo que tendo nos dias 2 e ã pa-

Seria mesmo um ab- do que S. S. não ligava a justiça requer, para consideram os delitos de ausência ás urnas. go mais de cem mil cru-

surdo se não as hou- o menor cuidado no de- honra desta ß beneficio Em entendimento &om os procuradores regto- zeíros.

\vesse e si cada servidor sempenho do' elevado proprio e da coletivida- nais que funcionam nos Estados o chefe do minis- -- Foi nomeado esorí

público tivesse o direito cargo que exercia, a de, já que S.S;, da poli- tério público orientará a campanha no sentido de turárío da Prefeitura, na
de escolher a localidade não ser para instrumen- tíea deve estar desílu- aplicação do artigo t 75, do mesmo Código, que es- vaga deixada pela exo-

onde fosse servir. Todos to, de desforra pelítíca, dído.; tipuJél_p�[_la�.�rLt9���� �s ca,�o�. _ :: ..
'
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aeração
_

de Luciano J?�-
quererlam ficar nas es- Em seu 'poder estavam ,

TsS010i o queãecfarou o procurador geral da 'marchi;-' CY '81"'. Otactlío

pítaís ou grandes cída- 42 p r o c es s o 8 crime Nós não queríamos República que, a respeito, vem recebendo pedidos de Ramos, que tsmbem foi

des, e os munícípíos "'dormindo" e esperando ventilar esse caso, mas informações de vàríos pontos do país. d.esignado diretor do De

mais afastados e de me- .a prescrição para gau- a isso fomos obrigados A propósito das punições dos eleitores.faltosos partamento ,de Expedien
nos conforto ficariam dio dos acusados e des- pàra o devido esclare- no Distrito Federal, o vespertino "Última hora" ou- te, Educação e Assisten

sem agentes do gover- prestigio da jus t i ç a. cimento do p Ú b 1 i c o, viu o sr. Jorge de Godoi, procurador regional, que cia Social.

no. Mesmo, quem aceita Desses, ainda falta de- g�ande parte do qual, confirmou estar aguardando a conclusão do trabalho - Foi designado o sr.

'um cargo de funcionário volver ao cartório t8. em assinando a petição de revisão do alistamento que vem sendo feito pelo HaI:Y Fruet para substi-

público, já sabe que têm No que concerne aos de "lamentação", foi Tribunal Regional, para promover a, responsabilidade tuir -o contador Edgar

que contar com as trans- executivos fiscais, mais ludibriado em Bua boa dos eleitores cariócas que não votaram a ã de ou- Piazera na sua tempo-
ferências quando o ser- de 400 certidões estavam fé. tubro. ratia ausênci�.
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Brasilo guerr�
palavpas' do genepa} Pinto Aleixo
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lírares a atitude do govêrno braell
.

eios rm- e e ementes e to a natureza. Agora e qu� est�mos I para uma possível futura emergência". ..', '>-,�F,:"� '�'.•,; §J
edido da Or aniza ão das Na ! erro �o tocante ao, �omeçando a encarar o problema. Até, então nao se Falando aos jornalistas, declarou"'. e-�\'J1i:}fJ�C(ol"

p
.
o- gen�ral P�nto Aleixo Çdesl Umdas.

. fl�era qualquer preparação psicológica, fator prlmor- tro da_ Guérra, general Canrobert. Pereira _

ttã""Ú'tsta

dere acertadíssima decissão .. �c arou que consr- dlal para_ a partlclpaçäo de um povo numa luta ar- que nao cabe a um soldado emltír opiniao sôbre a

rados ara enfrentar uma lut�
Nao ��tamos prepa- ma��. Nao s� pode tirar h<?mens,de suas atividades decisão ad?tada pelo govêrno, e sim acatá-Ia. "Por-

P.Uma uérra re uer r
arma�a , ac�e�centou. c<.?h�lal!9s, mormente de batxo nível cultural e eco- tanto, contínuo como sempre estive, pronto li cum

morada não �penas d� ho
p eparaçao �etodl�a, de- normco, sob a alegação de que êle precisa combater prir ordene e trabalhar pelo bem do Brasil. Penso

cessári�s pera assistir a u
ens comoh oSbmeros ne- do outro lad_o d? m�J!«;Io. SQa surpresa será tremeu- que é.o que se pode desejar de rodo bom cidadão
campen a em como da e a reaçeo lnevlrével, Portanto, preparemo-nos e patrlóta",

e a na
Inoisivas

LOCAIS

Diretório da ODI - Esteve
reunido o diretório mu

nicipal da UDN, discu
tindo diversos assuntos

cinto que atendeu aos pação do Brasil na guérra foi absolvido, mas teve um acôrdo, que perniita da sua reorganisação.
desejos de Eduardo, e da Coréia que é um pro- um te.rc�iro· .conselheiro a solução do problema O sr. João Lúcio da

que, voltando na noite blema asiàlico, condenado
.

a 7 anos de coreano em seu con- Costa foi eleito membro

de quarta-f�ira. não maia -x- prisão; , Não· se informa junto". do diretório municipal.
encontrou o seu compa- Florianópolis, - O pre- se deixou meBmo de be� TROCA' DE PRISIO- Resolveu tambem essa

nheir.o, na casa da av. feito Paulo Fontes, com aber...
.

,

NEIROS entidade politica abrir

Açocê,' 19. Contou ainda colaboração das autorida- -x- " novamente o sêu escri-

que, na noite do seques· des policiais, obrigou a Discursando perante-. -PARIS - O governo tório eleitoral, onde se

tro, Eduardo saiu calma- carrear ao mercado pú- o Parlamento australia- francês pedia a Was- rão atendidos, nas horas

mente de sua residência, blico dUás mil tainhas que no, o sr. Reginald Ca- hiJigton e ao comando de expediente, todos os

e, tomando o seu pró- os exploradores pretendi- sey, Ministro do Exterior;· das Nações Unjdas na correligionários que te

prio carro em compa- am furtar ao com,umo da declarou que as con- Coréia, a inclusão dos nham assuntos ou preci-
nhia de Malavase, tocou população d-cl Capital. versações do paz hni- civis franceses captura- sem' de assistencia. O

para a casa da avenida -x- nente na Coréia não dos, ao que, se presu- escritório será chefiado

Açocê. Depois de esta- � YI�rianópolis, - O ôni- deveriam suscitar uma me, na primeira semana pelo sr. Paulino Padri.

rem aU instalados; Edu- bus da Grave desastre em exagerada esperança de combate na peninsu- Tambem resolveu o

ardo pediu a Malavase Tubarão linha Tubllrão- que implicasse na com- la coreana na troca de diretório apelar para to

que trouxeI,se c�ocola- p.o�to Alegre, .que' se pr�- pleta solução de tôdas súbditos dos dois cam- dos os seus correligio
tes; alguns sandUlclies e ClpltOU no fiO Tubarao as desordens mundiais. pôs, decorrente da ces- nários para incentivar o

maços de cigarros. repleto de passageiros que Acrescentou: . "E s s a s sação de fogo. alistamento eleitoral.

-x- dirigiam-se para os poços conversações,' - todavia, SUSPEITA GRAVISSI- Dentro de poucos dias

RIO - As auloridades de águas termais de Vila representam um começo MA CONTRA OS Q_ escritório iniciará a

informam que vinte e uma Guarda, ign�rand?-se, por e .po�em ser, talvez, a COMUNISTAS
feitura de requerimentos

pessôas sofreram queima- 'enquanto, a IdentIdade de prImeIra fas� de uma para isenção de imposto
duras em consequência séte corpos que acham-se solução pacifIca". WASHINGTON - Sus- territorial para OB lavra-

das bombas jogadas du- no seu bojo. REGOZIJO DO GOV�R- peita-se que os comu- dores que possuam me-

rante o jogo entre oVas- -x-
. . NO INDIANO

nistas estejam retardan-I nos de 20 hectares de

co e o Sporting, no Es- M�A�ANE, Cap�tal da do o inicio das negocia- terrás.

tádio do Maracanã; A po- Swabndla na Afrlea do "O governo indiano ções para a cessação
Iield constatou com es- Sul, dois feiticeiros, que regozija-se em face da qe fogo n� Coréia com (Cont. na última pagina)

panto que até senhoras também o\cupava�oscar- aceitação, pelos sino- o fito de reforçar-se,

elegantes conduziam bom- gos de conselheIrOS -do coreanos, da proposta sem abandonar' as pro- WASHINGTON - O

bas dentro das suas bol- chefe Mahlabindaba, fo- do general R i d �w � Y.. postas de paz, desfe- armistício ou a paz na

sas vistosas. ram condenados á morte tendente a negoCIaçoes chando nova. ofensiva. Ooréia não exercerá

-x- pela justiçabritânica. São de cessar fogo" - de- Essa suspeita, conside- nenhum· efeito sobre o

RIO - Aparteando o estes acusados de ter as- clarou hoje um porta rada gravissima, foi 1Oa- programa de mobiliza

sr Os'car Passos na ses- assinado um menino de wz oficial. Acrescen- nifestada pelos circulos çllo econômica e militar

sã'o da Câmara F�deral, o 12 ano.s, par� fazer um tou: "O govêrno ind!B.- militares norte-america- dos EE. UU.. Isso foi o

deputado paraense Osval- remédIO destlOado a for- no acompanha co_m lO- nos. que afirmou ao

do O'rico disse que a im- talecer o chefe e sobre- t�resse a evoluçao da O, ARMISTICIO NÃO Congresso o sr. Charles

prensa têm o direito de tud� curá-lo d� vicio da sIt�ação! e es�era que INFLUENUIARA SOBRE 'VY'i.lson, diretor da mo

protestar contra a pdrtic,i- bebIda... próprIo chefe seja obtido rapIdamente A MOBILIZAÇÃO blhzação para a defesa.

N O T·A S & NOTICIAS
A senhora Gisela Se·

veri, em cuja fazenda
foram presos Malavase
e Comelli, afirma que ao

sa.ber estar a policia no

encalço do seu hospede,
seu marido interrogou
Malavase, que lhe fêz
então as seguintes reve
lações:
Segundo declaracões

de Malavase, na tarde de
terça-feira última, Eduar
do, mostrando-se assus

tado com as medidas da
policia para descobrir
seu paradeiro, e vendo
que, até o momento, o

dinheiro não havia sido

entregue, Insistiu junto
ao lieu companheiro para
que dessem o caso

.

por
encerrado.

"

"Não quéro PIaiS· o di
nheiro - disse Eduardo
- quéro voltar para ca

sa, porque o "velho" de
ve estar feito louco. Va
mos acabar com e s t a
brincadeira. Eu quéro
voltar para casal".

.

- Então, volte - dIS
se Malavase. Mas, Eduar
do retrucou: "Faça uma

coisa: "amarre um espa
radrapo na minha boca
e nos meus houvidos e

prenda meus punhos du
rante duas horas, a fim
de que eu possa apre
sentar as marcas". J

Malavase contou a Ja-
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Despachos de importação do extrangeiro e por cabotagem,
expQrtação para o exterior e dentro do país, transito,
reembarquei e reexpodação, bem, CqJIlO todos os serviços
junto a alfândega. de São francisco do Sul, são executa·
do� com p,ontualldade e presteza, dispondo para este ijm
de uma organização perfeita com escritório e técnicos.

'Dispõe de páteos para depÓsito de madeira junto ao qua"
dro da Estação e DOS trapriches de embarqae da Ponta
da' Lruz, bem como armazem para depósito de mercado
rias em geral, junto aos trapiches de embarques na cidade.

Encarr.ga.s. di Em_arquls de Madeiras III. o1ltras
Mercadorias para o Blterior do BrasO I

Localidadls Brasileiras

Despachante das principais firmas do Estado I

dor Itstados Vizinhos.
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,O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS E A

LOMBRIGUEIRA MINANCORA--
overm�ugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta I
SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Pr?teJa a s�úde de seus tilhos e- a sua própria!
EVitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre boje mesmo uma LOMBBIGUEIRA
•

MIIfANCOBA para o seu filhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

jOINVILLE -

_/

e=================��
PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMACÖES,
COCEIRAS,
FRIEIRASt
ES P I N HA S, E TC.

I
• Exijam ((}) sabãlo; (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dIa CllA� WETZEt llN]))l(J§TlllAl = JOllIDlVUne

Não deve faltar em casa alguma!

É UM" DOENÇ" "'o-RAvlaslM4
MUITO PERIGOSA PARA" FA
MILIA E .PARA A "AÇA.' COMO
UM BOM AUXILI"R NO TRATA
MENTO aissE aRANDE FLAGELO

USE O

A slFu... SR APRESENTA S08
INÍJMERAS FORMA" TAIS COMO:

R�UM.TlSMO
e.cRÓ FU U(S
ESPINHAS
FlsTULAS
Ú .... C E R AS
eCZEMAS
FERIDAS
DARTROS
MANCHAS

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 11' ANOS
VENDE-SE I;;M TÖO", PARTE.

Fogões elétricos de
uma e de duas bocas

com três calarias, tem a,
venda por preços nunca

vistos a CASA REAL
defronte o Clne Buhr.

.

Bolos
fJl!di.s/o/0s I

-----'

- Ba/os
mais crescidos

Ba/os
mais macios

Sft.SÃ���RCfAt
ESPECIAUDADE
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