
Rio, 10 (Merid.) O ar, Gomes em Belo Horiz�nte,
Milton. Campo's falando á l'e' não foram tratados questões
portagem disse n,ão poder in� politicas. Declarou-se satisf.ei �
fortntar com 'certE'za si seria to com a escolha do sr, Adro I

realisada' ou riãô no Rio. a aldo Costa para a pasta da I.

r eunião dos governadores pa- I justiça. Segundo se anuncia;
ra o ciehate da situação poli- (' sr. MiltOn Campos será rece- I
tica nacional. Afil'mou que bido ,hoje ás 17 horas no Ca í
durante sua: recente entrevis- tet:' �m_ audienda- ,especial, i
ta com o .Brigadeiro Eduardo pelo Chefe da N�ão. I

�; I' 1-lf"'�]V"Ir;3.
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meIOS �ó ItlCOS a Irma-se que
,'.' '� "

.

.

.

am:��it:4JÍ� desta :capital, 'pre ";,,i,c' o, no .edifíCio, da "Folha do Po-.
.'

'

. ...:>
. .

r;9

paran$lo um, cÍocumento sobre Londres, 10 (UP) - ,)V,chan

I
Acrescenta qu�, o convenio, vo", �rgão dos e�munistas de' .

,

a,póli.t:ica. russa na.Alematiha, celaria anuncia que à. Grã- elaborado para ampliar os ne.' Recife; .. ,havia ,com certeza ar. Rio. 10 (AN) - Os primei- Iisado ontem no Estado pa- ,
de votos sobre o sr, Cirilo Ju

para: ·s:e� aptl.:!5entaq,o á COlt- Bretanha e Portugal chega- gocios da orbit� libra es�er- mas :aut<n.naticas .;t:�th."a�as a
j
ros resultados do pleito rea-'I ra :ice-g�vernador� o ar, No- i niul'\. candid�.to da coligação'.

��r�It�ia :dos· Chanc�Ieres em j remi aos entendim.en�Os -uso-lIma. e escudo,
'. ��par.ara o

! �emp? �ntes .da d:IlgencI_a �a 1 "- ' .. ,__ z; /_,__. i Vel�i J';-nIor ach.ava-se ao t .�J)r�s,('s-G.;tuilO. O sr; Novelh

LC?���s. O Par�ido' S()cial Qe� l' .bre
.

todos os assuntos :,i,mpor- �amlnho para marores vanta- f �Ohcla. Os' comunistas dIspoe I
.

, I nLIO dIa de hoje com" um'U i . b Cvo ate aquela hora .' .•

lnoÇr!itico nã�.tomou ; ·tante��'�. na' conferênci�,:co� gens comerciais reciprocas". 'j'de num:eros.o� lei:�fntos den: l EM OLINDA A COLIGAÇÃO! vantagem de mais de 500/0
'

1.489 v�tc:s e Cirilo. 670 vo-

,:iíà::' reüni�o. . mercial reaIisada' em:,t.ii!bpa. COMEMORANDO A VITÓ- ;m;«'ii P91!c1a C1n.}· os quaIS! TAMBEM VENCEU � I . i
tos C. PlJUlo Barreto, 175 vo.

".
'Df !l' ,,::
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. navlam. c!ado Od'í:V,;.;�� da p1"O�,1 R !C', " . _" I
-.-.------

--- ! to� .. _E�te,� res'ttIt�dos pro.c�- .
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R��tt:;.. l�"fC;����-" rxim�C:dlldigenéia;
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GRANDE· :ABSTENÇÃO'NAS

'

dScm �á."G·ê!dlfdt:�s· dé �: Cpà:lôs
•

",

'.' • •
' '1UenCla' o que resu ou ra '. ,. ELEICõES DE MATTO auru, uara mgue�a. le�

gUlram numerosas comItIvas 1 � s"o' .... .'

. dQ pleIto qu� esta sendo rea- �. , J d . S� Ne E' b
C ,'. 1 b

: ·.a ....
. 'I'

'

,
.

I
GROSSO

. ['é!. e c .. rra gra. em

para aru1"u: p�ra. c� e 1":'-1' a' "'_._.
.. .l�,,;do neste e�tado, com a�vl- . ,"�"mif;ca[ivc salientar que as

estrondosa. '\Txf:or:Ul alI o?bd� t�rla do candIdato da. cohg� �o!umba, �� (�end.) - As
,..;d?dE'� d.e S. Cárlos e Baurú

pelo candldat� da .Cohgaçao PI-lu'las V.SI çao cOm uma expr:,eSSlVa VI- I ele1çoes munIcIpaIS de ontem
são redutos comunista:s e as-

i- ' Democratica Pedroso Souza, toria, tendo sido derrotado o

l'
em Matto Grosso foram reali

'.' ..,Rio,.······lO .(Mel;id.) _ Foi as� I venio de cntem tem lambem "'" r>�",ito' municipal, sobrJe o candidato comunista que dis- "adas em perfeita ordem. En-
; 1'" F'C3n'(' n candidato d('s-
�"s leve minC'l�3. de votantes.

slnado ,�ni Angia dos Reis· d;'j as r\SsÍnaturas dos' dóis gOvel.'" candidato apo,iado pelos· co- O REMEDlO COt-lT1tA OS MAtES pulou e 'elegeu ainda cinco . tretantn v\3l'ificou-se grande
__-o _._

._. _

cOnverlió e:ntre n Lóide Bra I �adores: munisfas b (l'queremistas" . DOS RIHS vereadores.
'

abstenção do eleitorado.

��:��o; ';a�:d: t��::!:a ::� I'-p-'
_._-'.:,.'-.--�---'----'---':---'------'--"'__-.-'--""'""-----'-------'--,

d
.

��!::�::::;r:;�:�:Z:el r
.

sse.sue a apura�ão.··· o pleito pern mbucan
ram a çerlmotuo os governa-I
dofes, d� Estado do Rio e

..
1

'

R'ecife, iO (Merid) -

Pros-I:Minas Gerais, ;além de depu, I segue a apuração. �do pleito
tad9s. ;s�nadores e autorida- : municipal em Recife. O resuI
dti$' dos dois estados. O con-

! taelo até a m!R:Phã de hoje é

·IPU
•

"" - 0.0

•

' • ," : ,,o ._
'.

estariam avançando parij a . fronteira turca

"

",

ordem ., �.

1 � -r D .r.nstado . OS uao {auJO
J'

sera

n I
a

Chegeu ôateOl _o Rio·o srif

!seguincl.o-se.' ·05 .enteodiD1entos com

CainpOS�
o ai ..

pros�·
ut.ra

Já falou�a reportagem o sr.

ton Campos, nada adiantandõ so

bre' Q, reunião� dos governadores

r.a]. Cl!H d·.:.:.fesa 'dft :tl:gini€ e

so luçê,o dos proble
afligem o pais,

Rio; 10. (Merid.) - O go� , ar, Otavio Mangabeira, avís- i çar
â

as normas que serão à'

I'vernadoi- . de Minas Gerais I tar-se-á ainda. hoje com o I dotadas pelas correntes de-
. cheegou ás 'prittiteiras' honas ! Presidente Dutra, para que ! mocraticas e o govC'rno fede'
de hoje aó .Rio,- vindo deAn l tenham prosseguimento Os im ]
gra d�s Reis,. viajan�o pelo portantes entendimentos ,que li"Alrnlrante . AlexandrIno" , "

.

capõs avistar�se COm o- ch,efe estão sendo realizados· no
-

do governo do Estado do Rio) Rio. Tudo indica que ,esta se j

Segundo afirma.,Se, (li sr Mil- i mana se:� decisi:a para a. fu "ton Campos a�ompanhado do I tura pohtIca nacional e tra..

I

-. Statribul, 10 (UP) -

uTes:,./' d'os á "I:'urquia, afh-fu,am. que. rumo á fronteira turca. Não'
temunhae de vistá"- gregas • as tropas russas estáCi'ônadas i foi possível .ODter a conflrma-]
e. refugiados búlgaros chegâ_a na Bulgaria, estãó avançando I ção dessa notida.
----�.--�.-'---�'�.----�--�--�'�'------,----------��'�"�'...'�"�'�-----------

···A;LEMANHA

General Eurico GasT;?or Dutra Presidente ,

aa R,publica

-------------------

t�,:_� '�i�·�

.

AO JORNAL COMUNIS

,
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o GOVERNO PAULISTA AD
OUIRIU 600 ONlBUS
NOS ESTADOS UNI.
'DOS

Wêshington, 10 (UP) -
O governo do Estado de São
!i"nIln, no Brasil, acaba de.

?dquh·ir' 600 onibus nos Esta.
do:; Unidos. O porta-voz da
;;e('>'et"'r�a de finanças do es

t.ado inforin.ou que o embar
qUI� comecará imediatamerite,
,lnnenclendo apenas dos deta
lhes .quanto a fOl"ma de pa�
aamenlO. O seCretario das fi=

�aüças de São Pau.lo� Sr. Mil
ler Carav.,elãs, eheg'ou aqui a
".I<.n,IJl';" ,.j;as ('. adauh-i-u .os oui
bus, Cada um contem 29 lu

Legendas para vereadores:: Recife, 10 (Merid.) _ Ter- tos eleitos de Catende e AI

p . S. P, 9.518 votos; U. D. N. I minou a apuração do pleito, tinho, respetivamente José Au

6.998;' PSD 6.853; P .L .. ,. I municipal de Carurú, o maior gusto Cavalcanti e José Fe-
3.915;. P.D.C. 3.300; P.R.; cclegio,deitoral do interior lix Rodrigues, ambos da Co
D. 1.239; P.S.B. 1.192 eP.! do estado, com vitoria do ligação DemocratÍca. Em ex-

T. B. 1.047. candidato da Colig�ção De- :presslva cerimonia foi empos

orde.n eleicões
•

d', 5 P I
mocratica, Pedrosa Sousa. :sado o prefeii:o de Goiania,

nas
...

munlc.. e • Ql:' o! � Recife, 10 (Mel'id.) � Já Lamo Raposo, apoiado pela

Si PallIo, 10 (Merid.) � I pud-éram votar porque só éra abstenção foi de apenas . .'. C'
·

d
foram diplomados os prefei� , <coligação.

L'
" '. '

' .

I pt.'lmitl·da a votaça-'o .·em· ".ca- !' 20aio• Santo'" q'ue pOSSUI' um', "'mUnlCa .0' .' .-;------

OJtó. �ue a f'eportage� teve
I

-/1"'"

Ié�t;heclmento qUe O pleIto a�'1
da um de seu municipioH• 1 eleitorado doe cerCa de ..... ' Comunicamos, aOS nossOs Um 'emprego parC.icuíar·

qu.i �gtava prafÍcameril>e'enePr .'
I 50.000 'eleitores, houve uma l assinantes que o Sr. Antonio .' ,

Á" d O
ra�o:coin (} f'ccolhimento das: I S. Paulo, 10 ,(Me:tid.) 5 O 8.bstenção de.30%. Em Tau-I Mal"luz brf"vemente iY'á viajar w:; mais .eu PS iii II •

nr:qas, prOCúroU, ouvir ô préi i Coronel Nelson AquinO.. secre . baté· á abst,enção foi de ...

I pelo
·interio� do Estado a ser' Washington, 10 (UP) - O tal' um empr:�go melhor pago

(Jellte. do Tribunal Regionàl ! lario do governo, falando�nos 70%. Em Itús dos 10.000 elei I viço. de assinatul'as deste ,ior sr. Lester Kellog, p,erito e e;' numa empresa particular. O

�Eleilofaí. que assim se expres
i .disse: "quanto ao meu setor: torcs, votaram apenas 5.300.j 11a1. Agradecemos desde já, ét conomista do governo- que ela moti,vo d/c sua resolução ex

sou.: .•. "dcco'ii:eram .

com ple� 'de segurança pubHc�,
.

peu!\o
!
Em Mogigua'ssá, dos 1.201 i atenção' que [ôr· dispensada a bora as estatisticas do <::usto In�. ·6xi,t:o. Calculo que houv� (h�l' assegUl'ado' o' nielhõr po� deito�es, votarem 765. �m

I
cste nosso represe�ta?te. d� vida, anunciou que vai plica, é o alto custo da vi� =="=�.�. ------

.._-'----_-

-:
.'

<;'" ...-'
, ..... 1\. sÍve! a necessai'Ía ordem". Campmas, dos 31.839 elelto� A Gerencut.

c.
a,bando.nar o cargq para aeei A da. . .

EF�e é (J seU JORNAL

'ü�'it· abstenção de 700/0.'<do' -T.enho c�munieação que' no in
res inscritos, compareceram "

'

:!�.i�:�€:!��J:!�f:�:z:�I;:'�;e;f:;::t':!de:�O correu" ;�961� 1�74�?U�cF;':':i �'S" I'evolu'C'I"OU"arl·OS HPO'deraIJq-�1NDlJi OI) dn nnlimliU� (h� �ia-ofat�' de por serem eleições' S. Paulo, lO (Merid,) -'1 ;::a�i u::col:ri�i�:t.:'a;;�xi_ I'
'.,

.

U dll ":-��1�'� ,I�I' ��iti fjrrll��i il.a�· �I.,
municipais� não ter sido pi:is� . O relato �eral sobre as elei- m,ado de 21.345 eleItores, vo ,

�.
.

Un u "'-'I) t',� � li'm � � � '" ""..!'-...., �� ..._ .._!ii

siveL â'dmítir: a votação P9t ções no interior dO' Estado taram apenas 16.771. Em Rio'
.. ,

. �'"

m�iócde 'resalvas. Dessa nia�:·. mpstr'a.· que em Jundaí não 'Clar�:it. ahstenção foi de ..

rieira, as pessoas que se a� ('con-eu qualquer inciderite. 200/0, Nos municipios de Le-
chavam fóra de São Paulo ,oU- 'Em SOl'ocaba houv:e absten-

ln'" é Baurú, as abstenções
yindas de outras de 70%. Em Jacarei a lIÚngiram a: media de 25%.

No pi-imeiro, dos 2.295 elei
�";',,:,,<�, rJe'ixarhm de compare
cer 482 e no segundo compa
)"Pcera.m 10.637 eleitores. Em
Fr<!�ca houve 'abstenção de

o seguinte: legendas para de

putados esflidoaÍs: Coligação
Demccl'atica 13.864 votos;
P. S. D. ,16.848; PSB, 852.

"'p:'res sentados � 20 em pé.
.

O preco de cada onibus. é
�" 15.3030 dolar,€s.'

, Bangkok, 10 (UP) O mo.
;

constituição para O' Sião. Di. i do governo: De fa�o, ontem I
vim;ento revolucionaria que rige esses trabalhos o mare-

' pela manha anunClOU-s1e que'

derrubou ontem, o governo chal Luang B. Soriggram, que (.>. comandan{;� emchefe do e-:
• A .,.... J J

.

_. �ercito, g.ene:r�'ll Dejarat, fugi- :,'
slame:s, . Ja IniCIOU as demar- ,!I;lUrante a ocupaçao Japone-, ..a. I

ches. para a fOrmação do no za chefiou o' governo fanto- ; ra ás primeiraóS horas do. gol

voo gabinete e começou tan:l� che. I pe e achava-se fóra da capi-
.

bem a ,elaborar uma nOVa .. ; iloal organisando forças para

_'_,_ Bangkok, 10 (UP)
.

AI. ;; :suprimir a revohtção. Mais tal'
.

guns tanques_ ligeiros estão
,

circulando pelas amplais rua. : .......
rrrl fm'n" do palaclo r\eaI. mas;
PS pro�rios revolucionarios a- :
firmam que não terão de lu..

'

ta;- p:ara manter o controle

de porem outro comunicado
informava que' as duas partes
tinham: chegado a um ,entendi
m,en!:o••SOlig1r;:;'m afirma que

.... ,;

e:03iucu o gc Ipe para. livrar o

pais da "co·.'lrupção" e aliviar
as "dificuld3J.des da vidaH,

-_"' .

.

.

� §';.'

o .1\-1àre�al ,Vi�conde de
Montgomery,

.'

Chefe. do Esta
do Maior Imperial, realizou

t<ecente'mente, Uma viageml de
inspeção das forç�s sob seu

·comando. A fotografia mostra

Montgomery autografando (>
i

qt-)�J,.ó' da "anda da Guarda;
. ,.... , I

dé Honra do corno de trei- :
llamento juv;enil do Victoria I
Colln-.te.. .. . "!
(B. N. S·��')� 0._

�

'1:
40% e em" Barretos notou-se

. grande 'abstenção, ,

emquanto
::Tll.p. ,'m Bócaina, dos 1,200

. 'eleitorest votaram 1.083.
.

A f'�treJa cinematografica
brjtanic� Jean Simmons, que
foi escolhida para desempe-

•. nhar . <"> papel de Ofelia no
"I-J"l"f'1ei.·... oüe 1't Twó Cities
está filmando, A carreira �

,lp",,, Simmons iniciou'se em
.

1942, COIrj a �dade de 14.anos
,� v"': ...... rendo verdadeiramcn
te triunfal.

(8. N, 5.)

,,,..

iI'

o
representatlte

---

II!

am.erl(inO na Europa
o

I
Londres, 10 (Ur) - Fon

tes b�rn informadas do gover
no brit-;mico manifestaram a

,

"suposit;:ão' logica" de que 0,

! embaix�.dor .Lewis Douglas se

I rá nom�do ;representante nOr
,

1 te�amerlCano ...na Europa para

a c:;:eC'..'.sr�o do plano Marshall.
E,';!"é! �rp.:ls��ãc é bal::éada por

.!.'!1-:uns indicias e circunstan
cias '.:! ligado ao fato do embai
".ador ter sido chamado subi ..

tamente· a
.

Wasl)ington, onde

chegou hoje .para cQnsultas.
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IMPORTAÇÃO,
.' \

..

Behidas naeionais e estrangeirae

Distribuido!"ei> dos Fosfores "PINHEIRO"

Rádios e Lámpàdas ttpHILIPS"

Rua 15 de Novembro, t)57 - Telefone, 1.070

BLUMENAU SANTA CATARINA

P.. ::::::a
• .... ". " 'Pita, de aço
·.:Ame;;icana, esm�ltada .p��t�

EnGripados de 40 ·ii 50' quilos
.

.
.

Bitolas de 3-8H x 2,20 m,ms.
1:2" x(:1j20 mm;;;.

5·8" e 0,30 mms.

3.,)" %. O�30 mms.

Selos de aço cObreadt)
Par ,lo n. fita supra, .nas bitolas de:'
3-g" - 1 12" � 5/8 e 3�4jj

..

'.... Maquinas para arquear'
..•..

,.

Para fita de aço� de 3/ g" _. 1-2 e 5/3"

OFERECEMOS GRANDl-�S" LOTES DE IMPORTAÇ5.0
,
"'..

'

A' PRECOS' P.SPECIA1S
..

r;", ,. " CONSULTEM-NOS
COMPANHIA IMPORTADORA. t�JOBRASIL"

Atacadista,\'; .Impot'tadores
Caixa Postal. 20B ., Tetégl'� uJOBRASIU'

Fone, 640�' Rua A.lex. Schlemm. 132

.J O I N"V 1 L L E

, I

I
,

r"
....

'�

o elo Cert

TUPY: Lo la., Ma.ru e Pilé
,.": R,0}nnini. .Ialmo t' EgOfi;
Nandinho. Ch·-i!ó RIdo. Mar-
ztrrho c Brito.'

,

Seus SOfrimentos Não Vêm
ri dá Velhice, Mas Sin) .;

- lia Má função dos Rin.!
NâGiiei::reqiJt: subst ânr-las vene-no
SQ;S se acumulem e rn Sêl� '_I! ganismo.
-Ponhase fi salvo dos: males oca

.:.lnnadus pf':10 rr.r.u funrioí .arnent.o
. do : rins. t.lse ti rEUif-tlilJ que lni'·

'ihf1r�s dt-'p=:b';Ot:t5 I IS:;, fll ,a�j Pílulas
1 hs]. Felta:; ';1 "pa�{; de poderosas
plantas diurüil',BS, desnfetant es
e dissolventes do Acido Urico, as
Pílulas Ursi constituem o mais
eficaz tratamento .das molést ias

Ias Uni, que - riórrnailaando aj

Iunçõ-» dos rins ::__ impedem {J

acúmulo de substânciue venenosas
1H) org_r.nisnlo. rJ�'t"'1 dr:;;qlid� de
sua ST:lÚI}F.-J cleix8n(.h. :-,r !l ;:11 f';·n i�r'-!;J
sofre!" as consfT,..':·!)I'iL-i'3 ,1" 1;1';'11,1
Funcionamento fi ,._ I in«. I j �.,: ::'fJD

de-mora :JS Pí:IJl.." Ui "i..

As PílUrCt5 Ursi 5f.;O 'fej{a�
com 6 p ede ro s c s plantas

.

mediclnols
A grande eficácia dà!l Pílulas ürs{.

.

já comprov.:da por milhares de
pesm?!<, (ieve.se li sua fórm!1la na

t:','t llf'Cr. de aúe f.cu� I ins p(eci,�m qU:iJ [cr,am associadas de uma ma

neira fdiz e científica, 6 preciosas
plant"'3 de grande' v210r terapêu.
tico oe à sua moderni�s!nln (fcni«!l
de fabricação .. Graç�s ao proceSEU
de concentração à baixa ternpen.-

'

turn, as Pílula,. Ursi mantém iil:�
Evitei:5tes mates nwsciclos tegrais os princípios ativos d01i1
I'Hdo- mau fufleítil'ttlmêl1to plantas que às compõem. DQf

dos tins serem as Pífu!as Ursi um remédio.
Entre os muitos má:es provenien· de incontestável valor no trata
tes do acúmulo de toximui no ar-I menta das moléstias do rins é dli
ganismo em'consequência do mau berig3_ .Use-as e comprove t::;m-

.
funcionamento dos rins, os mais I bém 'os benéficos' resultados dêsso
frequFntes são: - reumatismo, i_ót'imo' produto do Labor�t6rio
artritISmo, dores de cabeça, Licor de Cacau Xavier. As planta.
tonte-ír<;l';; dorel' nas cadeiras, que compõem as Pílulas Ursi são�
-Jessm'mo,junta,s inchadas, in-' - Uva Urs1", Abac<lteiro, Qu.-·
"ônia· e neTvosÍsrno. Livre-se, bra Pedrã. CÍP� CabeJuq.;
iíOis,dêJscs male�. uqando as PHu- Cabelo de Milho e'Cila.

SUE�.1ETED A APRECIÂ-

·1 CÃO no INSTITUTO
1DO PINHO

I Ri(J, '7 (Merid) � O Minis I'. tro da Fazenda submeteu a

r apreciação do Instituto do I

II Pinho o telegrama do· sindi ..

I'
cato' das indl.lstJ:ias d.e ma

.

deíra;; laminadas e com.pensa

I das
do 'Paran�, em que sol!ci

ta a rCvogaçao da portaria
.

(' pertnita à. exportação dê to

. �?S di' pinho para a· Àl:'gen I
i tma , :

,. �O���=._."�.--=."�.. �-, I

.}': �r F'fJ FOR ELEl1�.O . .- . t
S.. P ..ulo. 7 (Mt'r1d.) .-.... 1O St-. Nov ..Hi Junior, candi�

I
date- do PSP á vice-governan II ca ,.�(I, estado- declat<ou á re.

l· P()r�f' uein si for eIeito.'PU:I!'na - I
.'

,.
T� pela vitorÍa das ,reivindicl.lr7er ",orisf-"ntes do nrograIrla'
d>\ t.ig-a Eleitoral Catolica, I't>;>n ..6 pOrque expr'essam Com

JideJ:d<\cIe suas convicções,

I'com., lambem tt'Adu'T.,em a

v(l�;;l,de ,;1:- maioria-d6 eleito 1l"tulü pauhstfi� .

enais e qa bf:.:r:!-ga, clef�ndel1do,
f Him. seI.; org:mismo CGntra as

h_ ,(�'Y:c3ções provenientes do rn.::Ju
. fli jí'!nnamellt:o dilS rins. Nli{l se

I
I "fUt ,fJOna-f :I�Of 111:.:!f1n�u(e para que

�UQ �,aúd� �"ja perfeita. Qualquer
in t-f \lla,',d:>de nesee fun�í(jnamf'n-
1(;) (. -;ove !:fl·· t'Ornh3tida sen1 dE'.
11"01;1 r-om às f"IT,o�as Pílulas Ursi.

-.;I) rem.édio
''''''-�----�.

sobérano para

o QUADRO DO PALMEIRA ç; E, C ., L1DER INVITO DA
TAB E'LA

CONDECORAvO O SR.

RAUL [,1ERNANDES

Rio, 7 (Mei-id.) - O R�i
da Suec ia conferiu a corrde

cor-ação di' comendador' da

Grã Cruz da Oi-dem Real E"
lrPla. Polar, o Minish-o do Ex
tel·;ol- do Bl:'asiL sr, Raul !
F'ei:'nandes. Outr-ns dlplama-

I

[as ln-as ilriros tarnbem for-am
agraciados pelo SObéi·aÍló SUl'-1co.

I

AGU Á,ROANDO A PALA
'liRA DO SR. MILTON
CAMPOS

Rir, S (lVkrid.) , Um jor-
:

nal daqui tratando das de- i

marches que o sr, Otavio I
Mangabeira, 'vem l'l'alisando !

no ;e:ntido da un�ficaçã() Pd
litica n.ac.iorae.l. acentUa ouc

2 palavr-a do sr, Milton Carn
pos Está s'endo azuardadiss "

ma, pois é, considerada drci·
siva sobre II assunto.

,-

.

Autor; JMO IlIlUNINI - 1 a eOiçiio

com 4011 Ilállínas, 1:0 gravuras•.��;,
1�)ill)S. fi capitulos súhre Ilov!nos. EIIUiI\Os..
Suínos, Ovinos. Coelhos, C�es, �ves,

.Ijrnchura de Luxo , , . t'r $ "'11.1111
Ellcaderna,"o de Luxo. , Cf $ 30,110

A v j' II li a nas l.tvmnas nu Ilirf'lafllt*lIte lh�IG
I\l'l'mlllllsu !luslnl. àx .�

�llNlS &HIMI&iS BRASILEIH�S S. Ao
C, 1'",",,1 .?4 - )AUOTtLIU,\1. - E, S ".ulo

ESJ:E E' O SEU JORNAL

'�------
...""'._-_

......._--���----�-,-.�---

t rnal
liiiI

J

MUlTA. ATENÇÃO:
1 __ Püã dSlcbdüj'.. Eê eentra ae grlp.�
ÀItdi1auü6 o lü.sEü.. tiáõ: () {...!ul!uiiiS .:lê

Ai�iil;ii.. Xn.:YI&,_

1: -� (j Cagntiê da Alêí1ti80 ;{if,viêi" i' •
tü.lw lÜêdií':.ftIiié3lJlu extstente éGiii ii

"...!giJlição de Cúgil!U,l ds Alé!itrlw, jl�'"
qu� (; (I iln!G(j CilgD&6 Mio li base ;ii,
aJOJilr&u (/ ;,ü lêfil tôfilll,Jfd llicltUelüftL

1- A t.iuCÃéii· ti., l!ügil&.ê .úê Aieatiii
XAvier tôiu1tn.. í)h�. �1!l t3.uit MfIrüljii IIÜ•
"'''11'' �lilli)flful filclil"utú� !i1�íLielll..b<:

.) iilü-t!Ci'(('1!!õOCJ !tr�ado� � túi"d...

'fle.nlu doe puhn(i.e* .. eunlO OIlJ
catrão • o Mh:fln:16 .;" tol6..
b} U... é�....de ""icifl<:.ut.. _....
.. hipor""Cho d. cÁlrt".
(..j nuia expeetorantCoit Gêilüi. ii )iii
UMiIiI.... aJelflicúA..

al) Um v.nd .. ., ..lmliD"" d. "'....
�Cit. Dl.nhll}l'ú ..

4 - O leglrtmo Cogns.c (le AluLrllt
Xavier 6Ó é 'Vendldt'. portauta, am ,i."
� e drogtifleJ.ll, J.!l)f'qUS; - utú ....

1Noij� - I 'tc>f7u'Jlo " <lliíl". !!iI ilÍÍ4
� Ire,. Vl:ullhló �IU OIlUUfl hljfiUÓiL

.

'_

lD uifo &,io_S9. lõsses s�/'.I
. "'�

.
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'II Coluna 'Eü:Jcol' Gebhardi I1romadd -rLe'trontc.m nto
Um fabricante de móveis, I fiscàlização ou que esponta- Das Faeuldades t.do . Viena, Austrifi e Rio 'de Janeiro)·

f f
..

,

.... :

J estah;elecido cm Testo Cen- neamente não tenham r
' procu ."

. Cirurgio; aperacão do bacio, estomago, vias biliares, ·.a.:e'·· r,"; '9",,' .0.' ,,"O:t ,r,a'
'.

'1'•..rt O'.''.\ D' d R' do 1 'd o' f" .

I' ..el'm·
,

u't';'''0, etc....."';;.,,, Neurocirm-g! a, 'Moléstias de sen.h.oras alta \.J
) traI, no istr-ite e, 10.' ra o 'Isca paj-a. ss",,' r. ç.

.

Testo, exibiu á fiscaliz'ação II' Estão sujeitos ao imposto
.

;CiY'Ui'gia ..

'i
LOndres, (BNS) � Durantc Lerio da Agr-icultura e Pe�ca•.

'

.

d O
.

d m do ae'""ai Corrsuf tas no Hosp'it.al e ·daS: '9 ás 11 e d.as 15 as 17 horas " "" -

C' 'I'
'

do imposto de consumo, na e c nsumo•. e o ... a, �
� <>

'.

'0 mes d(,. ab'l'-il deste ano, sé- I Ministceio da .Avia çâo lvr >i
•

semana próxima passada ,
seu. os seguintes move�s: arm.a- ..- Bluuenau � - Hospi tal Santa Catarina _._

gundo acaba de ser revelado, I Min!si:l?rio dos Transportes

livro de escrita" fiscal e nó- çôes, armarios, arquivos, b�- o. Comando Costeiro da. RAF , Rodovariós, Escolas do Esta..
"

tas de 'vendas usadas pela lanços, ba:lcõei>, bÍl,Í1cos,' 01-

PA'R A'L I 5 1-- A"-" em voas efetuados sobre o ! do M�ior do Exercito, Coman
.

fir:na.' r Ihares, berços para crianças, ',... _ "...... Reino Unido, fez nad� menos! du do. NOl'te e Departamen-"
Com SUí'presa, foi' vel'lfica� biombos, 11buffets", cabidês, , '. :. ,

.

de 25.000 fotografias. abzarr- i to de Saude, da Escada. Os

do que psse contribuinte ain- c�d�i!as. camas, can?-pés,:car O Vitalisadoró 't:í,úJi:éo Worms l'cstnm'a:ndo a el;e'rglR elé, fY€ndo uma. arca de 6,700 mi-I "lvi.3'2;; útilisaclos pertencem

da não havia tomado corrlre- nnhos herços, carteiras. E'.!!l"' I:rica humana, põe todos os orgãos em perfeito Funcicna- lhas quadradas. Em SUa ma ios- ás Esquadril�as de Fol:õgl"a-
I cimento do atual Regulamerv sas para anime is, cavaletes, mente - Encom, f�J' Rio: INSTITUTO VITALISADOR parte, os voos foram feitos; fia 58 a 82, que, llor.mahnen

It) d Imposto de Consumo, I cestas pára .pápeis. roupa.·ou WORMS - 17 RUAALCINO GUANABARA - SALA
para o serviço de levanta-', te,·,tem'duas·hases em Ben-

I ( o
L

• .

d '::I' #f' ",'
.

d' RIOi b 'xado com () Decreto- er s:er"lços c: pauarlas, ,co rés, .",
'

006 - 6". 'an ar - menta do Ministerio de Pla�· "'0�,. Fovarn feitás 161 foto-

Cr$ 90,00 I n�l 7.404, de 22 de Março de �omodas�. cria?Os n:'udo�, con __
o

- ElVl ')ão Paulo: Demonstrações a dOl\,icilió -.--' 11ificação Urbana e Rural. I BTêfias '!;cyt:das sendo, 79 por

Cr$ ?O,OO 11945, contínuando ia selar. os, SclO�1, crIsld�lras, doeeís Pá-
-'---------�--' .--�--.,

Foram também executado " ! Mosquitos 64 POr Spttfires e
Cr� JO;oo c produtos de conformlda I ra camas, dlvans. .escadas ;

"t j f Mi' 18' r À '

.

c-s O,So I d�,u:nm. Q D�creto�Lei n". 739, , pot tatéis, ea<?rivá�inhas. c.st·an � ,n .a- ". a"" o
' tnul as �ar(' as pal a o

_nl:;'
• po _n:sos.

I �I' 24 de Setembro dt' 1938, I tes, ,espregUlçadelras. gálO!as f I. L
Represeniemtes: I J8. t'.=vogado. I r�ra. aves, gua.rd�.�upa!. :J8:1" J • � ,

. I dl?éu'as, mauF-qums,' me���,
�

'Na 50eiedade, 'u,m.o -lDais ba�rato P'.al1a 05
No Rio: Seeviços de Imprensa I Di,uÜe disso. varo",>,,; p�b�i""1 moche-!5. porta-chapeus,·,,}- _-

'Ltda. � Pral:f\ Getulio V,ü'-
nll" hllie. ii tah,;la PiI). vIgor 'helotsH".porta:p',;1tos\ s_'ofa.s. ASTRAL DO Dlk "I'l'sarlf> natalicio da SHL Da. vélhO'!f na Grã B,r'et,'a.. uba..

'gas, Edifido O_deu.iI. S/,802,' f."'t'<t �,('lafr.'cítl dOll il,',OVe is., es..', ;:e,clõ't,aí'_Ut_&.- tr"lpes)\.vttrn,tJ'.. s. I· R' K 'I
. . ,

- t do" d de ra

I "o'r' '<H'AG'A' SW i·:-MI f'..1ii.ri� cgmA ruséins {Y. es-
'

,

1
'

'Em S.' Paulo! Sei'viço" de lm.� P('I'<111do (lUf! à puuhcaçao �lr I etc�· o Ij e' �a ,I ,:._ r .R._ I posa de st'. Waldir Kruscinsky Londles) (BNS) - Em 13 ! partir claque a data. Os be·

prenSa Ltda. - Rua 7 de . __I· 0>- .1�,..,,'c;m(mto para os, A tab,�l�. para &�hca�ao Terça-feira, 11 de. Novem- a11Xilia\' da Cónfeitár-ia. 50-
de outubro, entrará 'em, vigor I neficiadns disporão- de livros

Abril.,241 r" .......�;buil:'�;ps 011(' ainda não da estampIlha oU selo, e, a. bro de 1947.
.

"I na ,.Gf'5-Bl'�tanha concessão \ de isenção dó., imposto devi-
, I .

t
' chl'r. ;

I I' f I
.

---� ,-------... -

tenham sido visitados pela segum e:

I ' ,
.f'SpeCla, ry ab,va ao urn.o pa- i dar:ctCnh datados. Avaliados

Lua e 'Mercurio estão otima: ra as ,p('ssoas Idosas para com i e� dui.s shillings, poderão
C $ 5 00 ' , ' .. , " Cr- 020 "

f
� DefIue hoje a data nata-

d 1 'I' d
Até" nrcrO rle r ,. . .. , , . , . '.

! mente situados para tudo. b F' P ;,,?nsar o aumento. recente o( Sl'r uh lza Os por uma sema
,

d C 5 00 t' Cr:!!õ 10 00 ' , ..... , Cr� 0,40 , P d
' .. licia da Sl'a.' a. rIda enz-

ri t ob . dti' d 'o f
.

n", m;.is c y. • a e . •

5;
. I al'.a generos

'

e ,prlm.eH·a ne
!in, e'sposa 'do sr, Bernardo lmp. sos r'e esse pro u.o. ,na L' .al11 a para c mprar u

n; mais �e (';r$ 1(1.00 até C\·!!i: ?Ei.OO ".". Cf' l�OO. cessidade, bebidas, coisas P r
,De . conformidade com o I

f)e mais de CrS'25,00 até r.r� hO.OO .. , .. , .. Ct$c2,OO 'I dcmesticas, transportes; cOr- I '

enz ln, �,n-"-��'j.''''-�-_-- > regime de 1947, par� Os di- : mo denh'o de trE's �e�es a

f)e maís de Cr-:1\; !l0.00 até ry� 7!=:.OO . , . , .. " f.r$ ,3.00 reios. imprensa, livraria, cnn �."'"
A'

I
. d t 'I

reitos alfandegários sobr� o pa�·tir da data i.'stabelecida.
.

C'" 100 00 Ct"� '4'00

I
- nlversarla�$(' em a a d" d ',,1

fl(' ma;s ii,· rr:élL!]S.QO até ,"�
"

. , , . , . ",.,
" ,lrátns. discursos e tratados, ii h'

'.

b· E
. fumo, os aoos·enl:a os e lUa Ccrn Vil'lte cigarros custando

ri,. r"1�:<; rI.o rt'� J 00.00 at� f't'!!: 1 J;O,OO . ,
Cr:l: G,OO, O: comei'cip está em seu ('l�.-

(� 0)(' a, sra. a.' u�:�ndla, de avan.cad�, de ambos Os sê t:'es sh�llings {;' quatro p�n.·

n,.., m<.i., ne r:1"'� Uí.O.OO até r ..t ?no 00
_

Cr$ 8,00 I mento. WaWí!ner, espOSa do Sr. 1 ('o o
xos, que' habitualmente fu- ce, essa concessão< será mui�

C Oi< 100� f I 1'0 a"'nel-. ,

.

J - •

n" ,,�.,;� ..h Cr$ 200,00 por .r,,, ' ,úv ou raça"
oi!

Os Nascidos Hoje - São de
I

<> n",am e comcn rape. 'poaerao lo apt'l,'clada pelas pessoas

('XC"",d"l'n'!:(' . , ... , , , . . ,. Cr"ª, 4,00 bOa f,é. J'ustos, aptos a magis h" comprar fumo, cigàl''ros ou I ídcsl'\S que fumam haLitual�
-

.. , . , .
- A data de oJe regIsta o ' I

tratura. Apreciam viagens (' I rapé.fi preços reduzidos, à ',r_', li�(',
, transcurso' do natalicio do sr.' -

explorações. Sua -elcYàção é I Antonio F'adei Junior.
certa.

•

- ._- ....�__
o

._ ---

Os fabricantes de m;ovei.s l-éoNFUSÃÓ EMBARACOSA
nã.o estão

_ sujei_:os ao ,boletn� I' LOndres; (BNS) ;;.;....... E' 'd�s
clt' pr()dut;:ao. S�o, porc:n, obrl concertánte para qualquer a-

gados a pOSSUir? talao de
tor dramatico' Sllr c.onfundid()

ANIVERSARIOS

nótas-fiscais modeln onze e. c�m um con:lePiarite.! Quan-' -, 0'---" ,.
••

I

"presentar o resun�o mensal I'd'· 't' o d'
-

tlf' ....o po I - Tí"anscorreu ontem, U anl
<C,, _ o o mo IV a co u_,

,
do livro fiscal da produçao e

I rem,
é a. semel�ança, ,fiaica I :_._ '_� '� ._�__

I ·consumO. e o comediante :e nada menos

I As l'stampilhas de�e�. �el' q�c o rei "clowns. Siri Field � '".. .. " .....'
,

' I in':!t/izadas com aS JnlX�tl a situação de, torna .extre- I r�1. A E:-.l [� LI.\ RP ��
�.--

-�---�------l
da uma ('. o numero .

mamente embáraçosa. Charles

I
� ,�. �

OS CHEQUES NÁO TINHA.M (em algarism,":' arabic� o,u 1"0- ,Goldner, se. parece tanto êom

manO), �ue e o da almea de 'Sir FieM, que quando- totua' )

FUN�DOS incídenc1a em �ue o produto va parte numa cena de "Brigh

cst� comi?reen�ldo. ". ton. Rock" que, 0$ irmãos
O agente hscal.dó I?IPOS Bolting estão rod�ndo, para.

to de consumo, estara na AssocÍated British dois jo-
2 C I t• F de I em'

a. .
•

'. O e OTllf � ra, .

vehs quase estragán.in a fil-
,

ltq"upava Seca, as s gun-, magem; para pedir;:'lhe um .áu I

dar., Quartas. e- sextas-fel: tógrafó. Frequentemente
r��. �h1!: 14 as 15 ho;as: a Goldner recebe 'cumprimen-
di[posição do,<: contY,lb71xn- ,tos por piadas que não fez Cf

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

I e t. � t� p�ginu .�,; �z:�� &d I
f,··" ,-r-"" ""i"'" Clll1r} OS $- quando, fala em publico ,sO- ,

... <Di'Ir.,..mtlJl<...,,.. ""._ •.

t:!cl;'('cimcntos,j. bre coisas se..,ias. é acolhido USINAS QUIMICAS BRASILEIRAS S, A,

com gostosas gargalhadas CAIXA POSTJ!..L 74 - JABOTiCAilAL
----- .. -----'-----

.

pelos circuntantes.' Charles 'SÃO PAUL')

Goldner. que faz em "Bring
hton Rock'" 0. pap.el de- um I
chefe de quadrIlha e um ator

I REDUÇÃO DOS TIPOS DE

I
teatral muito conhecido, hm

T e � t r o 1=' -I t e do aaprecido, entre outras. I

� .iIt>:'"

AUTOMOVEIS
u L .

peças, em "There Shall Be

I.
I To"'"dl'llls as noites No Night" "Watch .Ion. The

RIO, 8 (Merid.) - Em vir-

II'" Rhine" e "The Doitor's Di-
tude da d�l�b€n·açã� da Ca- BicJuca com seus a�·· lema", Atualmente toma par
mara MumcIP�I, fOI aprova-! ��stas f e o cantor de te n6 represent,ação. de "My
do 1')€lo prefelto, que. os (x-!

1.&
,

...

combatentes invalidO's tt'rãO' I mU5icas argentina. Friend Lester" no Embassy.

transporte gratuito, expedin-l NINO RIOS.' "A NAÇÃO"
�o �_ pr�f�itu�a uma carteira

j
Sttras .. e s;�tll ell�ril numero do dia

�fi��dentIfICaçao }1,3.1"11 tal
�a! fra.Bca! 50 Ce��_á_v_O_.i-,-�_

PILUL S
XAVIER

EXPEDIENTE

'IA Nação"
Proprledade da

S. A. "A NAÇÃO"
DiretorwGerente:

.

ADELlNO CUNHA

Redação e Administração
Rua 15 de Novembro - Edif, i
á1,A Capita�l'� :,,?",: anda.r =

IS .. in rs , ,5

Têí�fone: 1092
r

Oficinas
Rua São Paulo n".269

Assinàturas :

Anual, .. , ...

Semestre "

Trlmestre .

N3. Avul;t<i

Ulmor laffro nt
CORRETO'

Ruo M.1fcnhão fi, 2

(
Rio, 8 (Merid.) - O IH"n-

.

prietario do Hotel Praia do I
'1

Leme apresentou queixa con;
tra Eurico Barreto Dias, o

qUill dizendo-"e neg�)cian;-;e,
na Bahia ali hospedou-se em

ccmpanhia de SUa noiva, fu
tUY'a sogra e mais duas fi
lhas desta. Ao pagar a conta

do hotel:, em '("ira duis che,
ques sl'm' fundos.

'

. I

TERÃO 'tRANSPORTE GRA \

Tuno

�,

.. Faz anos hoje a 2;('util
S1·ta. Ruth B ..and('s, filha do
tl", Gust:Í�() Bnmdt's. resideü
te ..m Timbó,

Vend.e--se
.

Uma caSa de rnatel'ial '€ln bom estado proPrlQ pa�
ra négocio' e moradia na Hu ê:. 15 ('in Rio do Sul..

Informações: CASA DAS LouçAs: Rua I!i de .No·
vembro N". G67 - BLUfv'iEN ·AV

-

,

�r".i �,&.�iVIAJANTES

S�c':';u ontem bal'a a vi ..
'

sinb>l cidade de, Jal'aguá o

-:'. Jc�é des Sa.nt()�. aonde irá

""u'p:u" p c"y"'o de contador
da n�pti.c;"_ do B"'n�o Popnlat'
T. !\gi�i.::ola Jú Vale fdG Ita�

jai. Olênto diticil
PELOS SALõES

Solidariedade

"'-'---�-,-, --, ,-_-----

Londres, (UNS) - O" re' 1 D,'S81' medo, poderão �.er

CUl :.:os alimpnticios do:; pai- I cl1viadas'mais de 5000 tone'

ses da Comunidade Britanka. I k:1,:;'.s d:':; qu,cijo. e manteiga,
RpaI c,ar ...se-á no proximo

-.

Iestão sendo arpirlamente, 10- p â�a ri.' G,'iJ. Bretanha,
dia 14 do' corrente nos' sa- II'sados para �a' tI's'fa"'er as '1'·' ,.! O '.

t d'� '" • ,- Ct'erf.e somen e po, e1' a

Iões do, C , � � Amerca, ,o tão cessidades mais urgentes da I
p�perado bnll� do �almelras. t: metropole. . _ .... '." .1, ser vt?pdido para as cÍabrÍcas
C" em q;xal devera sel: coroa I O Ministerio da Agricultu Ec fazendas devidaml�nte re

dü à ralí'iha. do ChIU(', >Si'ta. I rà da. Áustria, po�. exe�t1plo, I gistradas para a f�uriéaçno
. .

. anunCIOU que a ubI1zaçao de I Gaque:!(>s dois prudutos.
E?ld Mund. O afznad� Jazz

I creme pai'a finalidades do-, Ao .t!1l'smO' tempo, a' Afri.
1�ra, d ..'! Brusoue, m:')Vlrnenta i mesticas seria novamente proi 'j Ca dG Sul' r('S'o]vl'U aumentar
ra as dansas. S,eg�ndo �omos, Lida, a partir de 1", de Se, SUa r.'-xnortação de ov('}$ para.
informados. (i traje sera de I tembro.·· i

1>, Çrã�Bretanha,
gala para as damas e escu- ,----.----.-.',--._ ----�'"--' 'I
ro oU brancO' para cavalhe ..

I ' . Dr
.

.
Foi cllnduidó um acordo,

roS. Ás mi.'sas já podem ser. •. pelo qual todo o excedente ex
r.cs�rva:das

. co:", () zelador I

Ayres 'Goncalves . portavcl, neste -"no ,e.no pro,
do C. N, Amerlca.

,'.
.. ximo. será vendido á' Grã

Bretanha, Preve-st" que du'
l'ante este ano; sl'\'ão . exporta
dos 21 milhões de ovos
A plodução. no entanto,

'I vai H'l'. grandemente aúmen
i

tada, .<1\1 l"í1odn q·uP.: a exporta
('ão di) ano Pl"oximo s.erá
bem maior,

.

.

'

Na Nova Zclandi·a;.o pí"Í.
ml·iro ministro cOnvocou os /

representantes. rle toda a. Co
munÍdiid€c, a. fiml de concer

. tarem mpdidas destinadas a

cons�l".V€t". da melho,", manei..
1"" Pi"!;:;,ÍvF:l, para· aliviar a

situação alimentar 'da GrãBl"e

PARQUE

CIIBOClO :DURO-!

LOndres, (BNS) .. Outra I

�ràfide emp'l:'esa britanica fa: I

bricàhtes de automoveis, re- I
'solveu concentrar a produ-

.

ção, a fim de reduzir o cus

to da produção e os preços.
I A VauxhalI Motors, de Luton,
.

anunciou. que, de agora em

diàute, fabricará apc'nas dois
tipos de, automoveis; .e de 4
cilindros e de 12 HP e o de
fi cilindróns. e 14 HP. Isso

quer dizer que' sierá suspensa
a. fab,ricação do Vonhall de
10 HP. e não será inicia
�a � ol"odução de automovél
de 25 HP, que a -cohlpanhia
,fabriCàva. antes da . g�rra ..
A ypsolucão da Vauxhall Mo
tor5 baseiou-se na modificação
rcce'nteme."tei anuinci'apa 'dos
·impostos sobre automóveis,

)1 qtli3 " permite ans fabricantrs
'concentrar a produção nos '

� modelos mais populares no

I �stra,ngeiro 'e cujo custo de"
I prod:uçao, seja mais economiM
co," Jâ antcriorm,ente a Stan I t i

�

d 'R!iI X�:�'���:�n;i:�f:"fin�:n�:�
� ,ns .a açao ,e aiOS·',

de concentrar' toda li�!Ilia l'at'f'i r..aivg"af:aB di;mtári.f!t é '/;t,igil0Sí:Jiii, ú <:liiifiiisiçüi'i ,;I.ú, ....

I'P���i!;�ão ��O/�li��O .. uVan-"1 � �ni, MidiçiJé; e Demi$itaiJ ,�=
.

I ElI�nt., d;lÚ
H.1.

_

.

'. __ , . __ ,

nlulliennU

.

Hil5 E;

__ :í�_�_<����tb:>o ��

\,Pesquizas cientificas· do AlmiraJltado
I Londres, {BNS) � O AI·
,

. mil'ántado BrÍtaníco, se mos

'ira cada vez mais, ernpenha� manter e ampliar a ,eficien-

o PRECEITO DO DIA ADVOGADO

Rua 15 de NovemlJfll nO 41&
'PyeCaUçãll Necessaria

Ouando SI' vem SUCE'dl·üdO', I
2" JHHlar -- dlllll I

am�l(!('. casoS de gripe, e,
--

-,-�- -,
---

com maiOl· razão; durante as'. '

:�:d;:�b�d:: v��i�:;a�O:c�:r MOVBlS VRntle�ser'ldos. no m��ml) modo, e ln V'
,.

dispénsável qUe doentes e

'cO'hva!csceni:l's evitem: contac
to desnl'cessario cOm outras

p(,'�s(>- ".

Suprima as visitas. em
épo::a di" epidemia de

gripe, afim dt' �vitar a

pronn.gação do mal. .•
SNES_

Por dótivo 4e mudança
Sala de Jantar, Estar. Dor

mitório; 'Cozinha, etc.

Rua Paraná, 71 t&nh.ê...

ENTnETANTO. antes, era paU.

do, fraco, desanimado! Mas ho·

je éle é assim: fode, robusto' é

I rabalhador. E tudo isso porque
ll1;}tOll os vermes do, amarel.ão,
('0I�1 i1'" Pílulas' Xnvier, A:;.Pílulas

- ::,1\'i('!' it base de timol e oi{al",lo

,: .... l',Ü'·JO. destroem as verminoses,
,,,', !I1E".;mr) "'''lUpO que enriquece'fl

" ;;::ill:;.ue e lonifica1n o organts

íllll, AS T'!lulas Xavier dispen::>am

o SEU JORNAL
,DR. li MMfR AN

DENTISTA.

ritanico
do em pesquizas e ,ex'perien ..

das" cientificas destinadas a ,i
I

cia da marinha de guerra.
"

,. O Labot'i"ttm io • de ,Pesqui-"
O d dI'

" ...

d 7U,:3 E!ct;;cnlcas das;. Forcas'
no qu:st:izo re:p;t:tr�:Id:ad�o I _:rmacbs, .

�2cGnhme"'te �ria
l' ao radar, - por 'ex'emplo, é � GO, se dedica as pesquzas 50-

feÍto cuidado$.amente no Es-! b.:e valvulas de on:Ias curta&'

tabdecimento de Sinulizaçi'.ib I e :nant.em uma ser1e de pes'"

do Ahnírantado.
. -

I qUl:as }:nspÍl-ádas na
�d.esco- .

1):"1:':':- Q.?' <!;""gnl.'tron, .

f(;lta na

Q
. G�'a-el·i'l:anlr!a. QU/e fOI � 'HHi"

ue é meior úrganização" - � •

,
. i to d" p:.,u

.. tida. d� ·!:"ada,·,dê lwsquizas cientifie;as da I - v,

) marinha., o radar se expan-
. I,I diu dt' uma :maneira real�

j.. mente extralOl:"dinal'Ía. Desti-Inado originalmente á 'locali"

! I zar avÍões inimigos, abrange I

atuahnente a localizacão de i

" navios ini�igos, facilít; a se i
.

d
- I

gurarJça a navegaçao i.' se i
tOrnou' atualll'l\ente, um ele- As bussolas 'giro-i'ndutora:r-
menta em todas as questões" que foram Cmfpregadás,ll{)S

'

de peças e munições nos na· avÍôc::: durante:. a
•

guerra est�
vios ele gnel�i'a, j [;n r.:eiuI<J. apê�fei{:;oada!!,

tUM P:WDUro DO l/·,llO[!ATÓRIQ L.JC�" oE CACAU XAVIER S:A.

Rua 15 cle Novembro 1035 - Tt."lefülIe: 1029

UMA. FARMAC/A PROFISSIONAL A' SUA DISPOS/CÃO

HIGIENE ESMEP..O PHOBIOADE
o Dl'parblmentú de SUi\.SU�

Ja.;; do Ahniraiitado está 'l'Cá

Jisandd inh'ressarites 'fraha
lhos. Pai-a o aperfeiçoamen ...

'

to dos métodos. magneticos e>
rIcironicos de ajuda a nave$

g-açã-o,

Labõt'at6do . de Analises Anéxo

Pésquizas fisico _.- C1ttimico - h,;ológicas para elud
««cão de diagnóstico.

- SORO, REÁCÃO DE WASSERMANN
;......... PesqlÍiza mi;uéiósa de hematozoürios (maIa

ria) cam docun1entação mi(��ofoto151'afica.
Todos os exames de laboratório, qualitativo5 e

quantitativos.
. .

ResponsdveltécnÍco: C. H. JVteõeiroll -- r,ét'maceutico,'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



...;.,

, ,-;.,'

Não podar á cc>rttar'
. : .

.

111unici.pio!para valer' ii politica
J

chefes"
. "

.� �
.:� !li;! fi

.

em
.

prej lUlO uOS interesses dopessoal. de.' seus

u n d (1 'C,op C i o s a Comité ,Feminino' Pró-Candidatura VICTOR' 'HERING
ti'êehGi maü. perto aHngi�os I <Ie, <:��:fontá:_l5.s CO�n�!t> d�� I �

pelit� Ch.í.-IVIi&, O -í5r; FredaI'H!O . candidates horn-ades qtl€ m-' A
li I''''

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

'

'.
. .;

'

f
.
"J'

\ i'
.

d
.

d· d (P' S D".,.' .' .

Hti�ch JOi\ çanr.Hdatoda U'. t€gram li hdíhante e vitGric�' S Jovens b ümenauenses se,!reunlfam:para su ragar·o nome o caD I ato üo· iõ
- õl' "

'

.. ,qu�� .. dep�is de �i� pe:do�_ó ,

I
D . N;; ao prÓ-,,;;{mo 'pleito e sa chàpa pessedl!>ia,.

, [.. ., '

mais Ou menos de um) 3').<:;:; 'I
que Ja esteve pOr' al.?�Ill tem Aí, sim. Aplaudii:'emog e ( O mo��nto,p.olitic�'�u�·ora : el,�Ú�;�1 des����Í�i'd�

.,-

�elo J para �ai. reforçar a" esma- que :fic��'assim constihiid��:,de chuvas con�tantcs. .nao se, �Po 110.governo n:unlclp,aI sa
nos felícitaremós 'por darem

I' atravessamos, .tàmbem.1 t�m Pártido Social Democr.atico gadora vitoria que será obti- Presidente: - Enid Múnd;aCl111hou em afixai' 11m carta"z ,bc mnrto i?e;d1 e 'po_dera eg-· aV'"nção a nosso reclamo E· empolgado' o:.�lemeiito,!femiiii-· de, Blu.inbnau, a �uja frente da, nas urnas, no pleito de Yíce-Preaídenter Jolanda" Cam
:e�ont� do �afé Uringuim'�

) clarece: o jt,rnal oposicionis: I se� �u�i�a! será mais b?�!t� no,de ;nossa tem-a, q�e ,:elll acha-se ó sr. João Gomes da 23 de Novembro. pos; la. Secrecai-ia.e Ivone
.

o
.. fotografla5 de trechos. t

ta qu�
_

tal. trabalho de rc

I e mars seno; E construbvO.: se movimenrando entuIUasbca,- .

Nóbrega.. . Em recente reunião, reali- I Schneider ; 2a. Secretaeía s M,i--. de. estradas nümicipais em

'1
ccnstruçao dem.anda.,' ..tempo _

e ta he'm,
"

" .

mente e- 'pro'l·. tI'a' ....... �....,;panh�.. A d' do V' d d d d 'B 1 T . V_

... """... 'can ldatur:a' o sr�' IC- sa' a .em uma as epen

en-!
ra otaro; a. esourerra a e

que·o- governo municrpal nao; '.
.

-: .'
.

'. .

.

.

. .'

.

I t�r' Hezirrg, que vem pr_?ce- cias do Teatro. <:arlos Gomes, ra Dietzold; 21:\. Tesoureira:
. "': . poderá dá-lo 'por concIuido

dlda d'e numerosas adesões,

I'da
qual pe.rficrparam 0$

\
Beate Hass; Oradora: NallyOra, não conhec.es�e o elei- �i em menos de uma semaria, IN· d'

,

to?ado hlunl.,ena���.·:;.'''.' '(,.;5..
'

pro.'.\ .... Felizmente. o pOVo de ·BIu." \1
.

O Interesse o ',P'ovo e 'verific.ad�s �J:?I.todos Os recan mais d,est?,cdaddos efle�entos�a I�erreEira: Membrps: Iria �o�
. tos do mumcípro," conta, ago- nossa socie a e. 01 ozg'amsa I rn, sther Schneídeej JOVIJllftcessas pouco 'oU nada eonvm menau conhece de .sobro e I

.

I P'
.

jJ�Jr� :� pr�x:g:n�:rr�6r�' I����:::e °es::�:�!�:�I;;oq: 1 .para O bem do povo j:�eC:;a�:�_l���o�!ei::��� I �:nodi�::�� F���:�oHe�:;'� I G::!�l'e �����; �:�!�' Vera,
nacional e, com cei'teza, âque os que fazem a propaganda j

......----__"l----------.----'-:-------�-----------la . hora da' afixaç�'ó do car- da UDN entre nós. não rim- O Partido Social' Dem ,cr�tico. (P . S . D .) apresen- '.!
faz, :05 populares que o vi� bram por fazê-la sensata le ài

.

ta ao. candente e livre Ele tarado de Bh:.menau 0:0. éan�

,. P
.

I
..

l'am tedam. hatido .. as. palmas láiosa.? Por que não imitam didatos escolhidos para o )Ieitó de 23 de. Novembro.
.' �

ao invés de'condenarem pron nosw,' exemplo diário.? E;viw<
•

'O ,S'
.

O P' U'
. ... do corrente ano" cujos no mes constituem! garanlia .

..

.

,

!;��nte o vil método udenis� �:r�:�::ee!(}.�ista ,:6tsfm�r;� de
.

feplicidade
'JS progresso p :ra nOsso M�iciPiO'1 "

.

.
,

'.
."

'.
,

'

.

.

Faul' �('nsaéionâlismo ás, Blumenau e de sua .gente pou rele'lto' Muoj,..···pa
.

,".'

,: v�ineuí.s de e!c-!ções e usa ve. co nos inte:r,':;,ssando 'a propa-
•

.

.

. ..
.

. i;r.di:'ü d,·, oposidonista. Daí o I P.'anda sem base quéfacilm:eh .V.-,..tO. Her.I"�. Pr.opriedade
.

e Trabalhoirei'" óí.id .. (m Il('<;crétl.ito (' pro' h' se desmorona nria resutin� ..... De.
t VD(:f'n� ecmenhtrio'5 'degfavora� do an cíiff'í.!!lltál"io pópuhu". O {} .�-� Pal:'"a l)oder �oncretizar ·a' pl1letario, ambos negam ao da do lrabalhador,' dar-lJte .1&

''twlil ry (·,,\:ta::z do iorí�al "eMa cartaz afixado ante=ôntem .V.e·rAado"es' SUa liberdade o hOmem ten" I homem o direito de possuir. larios justos e não opriini-lo
<1'; de BiumenauÍi; E' .sabido l:orl'ôbora- nog8a"afi:r'�ação de: .

•
.

& de li póssuit' algo a mais do, cOm imposições, porque, si·
que c!}::, â� :h�va� que tive� I hoje. Pa�s.0u:t_ão Ug-:iro que; Artur Rabe que a sua peuonalidade, Nen!wiTI ,individuo COfiS€= não, r.;edo ou tarde explodem
mos 3t:e o (!ia 4 deste mes fipm ps. uaeUlstas nuns ferre- \ Cassic- Mecleiros . seus dons subjetivos. gue Vivf:r Isoladam.ente. Pre cs Od108, conseqcuenci�s dOI>
':não' só as esb-radas de Blume nhá;) se lembram d�l�.

, Erich Haertel I
.

Não, impunemente possa c!sa dp; Q.uh·os pa�a SUa sub- m�us trato$,&e infilh'a-sé � dou
nau IT!;as ;is .de todo o Esta Nilo, srs. arautos da .DDN, Erwin Zastrow I apropriar-se de quanto depa- slstencIa. Necessar10f�portanto h'lI�a absurda do ,comunt,amo.
'do estão cat"ecend.o ,das p;o-· doutra, feita ev�tem método

..Erwin Manzke I.re em sua frente, nem .este- I se torna a cooperaça? de to-
: miUlt_:,-s vezes por culpa dos

vidençiá� imediatas' dos go- tão excuso.··Venham� por' fa� Guilh < rme Jensen
".

.. jam as propriedades todas dos par� o �ngl"adecImento. I patroes. "

., ,.,

"êrno,<; p.staduaI e :municipal vor, prodamlar as virtudes �e João n'lYVIlI Mueller [ J'lll' m,ão5 de �lguns apenas. I da Patrla. DIgno,. sel1l_ dUVI-
'

O pop�lisn:o, defende .. :o .t�.
quri já,' deram,ihíc�� ��s serVL�1 S,'êUS 'carid!datos� O ele!tC?l"�M I Leopoldo CoUn ,.M�s..:,ª distrJjby.içã� 'dos b�ns da,. Q trabaI�o do cId�dao, do balh!"dor. aUlm41nd()�o. � pre-
ços de macadamlzaçao dos' clt"> u"cesslta. de conhececlas (' r Leopoldo Ferrari ! deve' �e aI,gum lllodo ,ser r�-: maIor respeIto. ,o� vmcuI?s gredI:r sempre� a- l'�a.h�r. sU!l.

.
. . ..., . .. .

. ,I Oscar Ruediger Filho '. part�da, que bens externOs ha- entre os homens sao estr*:lt.:--- ,

vontade de alfo pO$slHr,:J�.
Ricaldo WiUe .

. ja .. an.de .. exerça. o· holtlem a'
dos .p.elo trabalho. Imposlçao v:a�o ..o d:,.usur.paç.ã.Q ·�,e. s��,&'

.... 1' Teofilo 8:: Zadrosnv '.. SU"\ li.berdade. Destruh'; o "di.·
. do �rIador, dura .por certo �m dIreItos,. Jncenbvaiicl°�(L .�11l

WilSOn de'.Freitas'Melro' ,,' lei�o' �nerente ao hom!em de mUitos casos, o homen traDa' sUa espera�ça. em,'��l�o�r.i
I Os mandatos .outorga dos aos candidatos acima �oIls,eguit: um bem suprimir- I�a esperando a recompensa. SUa condiçao" é�����asn1.an�?-

indicados s�rão exercidos íelmente nO, i�teresse .1he..a ,liberdade, tsc_t;,av,isa.-1Q.· ii, a-Itura" de seu esporço.: Dal. o !l.ó p�ogresso.. ;'�e;red:unaa,
Póv(' ·e para o bem do ,Po o.

"

" cOn)o o fazein os� capitalistas decorre {\ dever do P�trao d� a�lnal, e� be�efIclQ e' da Pá;.
. '

.....
.

o· l·d·e tI'cas zelar ·pela segurança da vI- trla. '
.

.' I. QU seu InImIgo c m, n .' .

_-'-'-----------'-'-...;_----.,.,..- .......---...;...--.;"_�--....:..,,..-
..• pretençÇies. o �omunisin:o.

, '. I· ·"'O·hóme�.·comti defendeu. O..• Cardeal Dom ,CarlD':'·e···lo:·':' .. , ;,., a. Carta dePriricipios dO; PRP,. .
.'

•. ��p-;i��i���� ��s:::s��au�:" fala 50bre o pleito paull'C.
o Pai'tido :Social' Démocra .

gúndo SUa" inteira liberdadc-. .?� Paulo" 101 (!lJlerid.) � . 1 de .dár O c::XÚ1plo':desse.::de.�,er
tico na indícáção dos seus:. nem sempre será possível, FalandO á reportagem, o Cal" I eagn'ldo do Cidadão, pois dár
candidatos ao próxiirio ple�to pois '.� beml publico' está 1i4- deal Qom Cados -CarmelIo re-j o voto é um.' dever de. con.
municipal facilitou aO 'honra�" ma do' hem privado� O indi- saltou a ordem e a calma c:'.encia para os' çatolicos".:,
do, cond�nte e livre Eleitor, vidun não póde abusar' de que poude conservar 'e obser- I Em �eguida diue:o a�cebi�poBlumenauense essa escolha, i eua liberdade em detrimento var durante todo o transcOr- ! de Sao Paulo! "fiqueI muito
no nome imp�luto d� VIC· I da coletividade, }�r do pleito de ontem em I S>c!.tisfeito Gom .

a nota dos
TOR HERING para 'Prefeito

.

O capitalismo çonfundirido São P,aulo, acrescentando: I "Diários Àssociados" publi
e na Elite que intrega. a sua. � ,uso com, abuso das posses, "�udo isto é muito conforta- I cada míterri.. II reSl)eit�· da po
chapá de Vereàdores '-.' todos empregando a propri�d�de �o d?r par� o nosso lespirito ci-l sic�' � 'd,�: oriefttáçã'Ç' pára o

tles cidádãos dignos ,que tu-: m� bem entende; () cOmunl$;' víco. TIve tambe!";." a honra pl",�' ("!". , .. '.' .. ,.

do' farão em 'Pr61 de Blume- "'-0 .:>trihuindo ao Estado a ',.1

nau e do seu Povo. � fâculdac:Je de se\" o unico pro.
------- .

.)
--�-- _.J... -�.---:�--

I "

I, A Idéia' .acional
I ;. . .

I :Il,abari preI,Jollderaodo
Austreg�silo de. Athayde I

craticos, funr1-'" - ',.' ho- i
.meÍls que não tenham (:onhe� Icido as mazélas �ais àntigas iiiii_�---_iiiiiiiiii__iiiiiiiiiiii_iiiiii'_iiiiii_iiiiiiiiiiii iiiiiijiliíii_liili',�iiiiiiii
da Republica, veremo� sem� f

pre essa t\.entativ� de (raciona
mento da, ideia nil(!Íonal, em

proveito de politica de taba.

Contudo, saibam que ge os

pa:d:idOã nadÇlnais 8"= debiHg
tarem. no jogo divisionista, .as

forcas de conservação do es

pirito nacional ou as q'll:.e n:e� Ilhor b encarnarem. açabarao
pl·eponderando..

-. II

.. Quando depositares o teu

voto na urna, cumprindo um

dos 'mais sagrados dos. deve�
re�. cívicos déV'er.is estar' na

. ,

! 'certeza. de que: .

..

1) ._ O ÚU candidato a'

Prefeito é o que melhor con

l!ulta: os interesses de Blume
nau devendo reunir ii lima

exe�plar vid� ás qualidades
essenciais para um bom Go�
.verno: '. honestidade; serél)iàa
de .capacidad'e e ação' nO trá

balho, espirito fOrte e empre
endedor. ([lavotado àmo� a ter.
ra e: a SUa gente; .

2) - A tua escolha. além
de aten&�r as' qualidades in
�. '�nSecé\S ;.f ....

'

'UM. bo�' candi�
dato, recaia ainda naquele.
que melhor vantagens possa
trazer para Blumenau. dá par
te· d.ois GoVernos do Estàdo e:
da União" concorr!endo. as

sim. pat"a a Iniais rápida so�
lucão dos problemas muhici�
pa,is, 'progr:esso e prestigio;
de Blumcnau; , ,

3) ---' Que' fi teu candida�'.
I�" a ':'f'l'ead,ol" s.eja o qUe .�'�
Jhoi" ,Iuljliieã CBDIlZ do heI '.:
dea€ffipenho., .... do mandato �;
Que. na cam.ara �unidIJal(
lW'''''''''UÍ�e »ntee1padamente a.'
cólaboraeã", necessária para�'
�, . mais sábia 'soI'lção, dos prO
blcmas munic·ipai!I.

Ve-se aq�i e ali ,aparece-
remJ.QpiniÔes acusando a, {a·

lencia dos partidos nacio�'
'.

na,s. .

Não sé OU&a. ainda pedir: a,
. v�lta aO antigo sisteMa.· dó&
grupilho§ 111"ovificiais,inspir�- '1'dOã t�o s:ómente nos -}nt:eres.�
ses personaHstas e nu con�e· .

nienclas -regionais. . ..• _'.-
Mas Estão aparecendo ás

VOZI�$ que, diante dó :cáos po
litico- em que aos poucos DolO

'I" abismamos, reponsabilizam,' .

. r por . 580, a inaptidão .da
f' -l(-m<'cyacia h,,"asileira· pata fi."
xar nos partidos naciona�s os

seus orgãos de opinão e von-

tade.

FALECEU OFILHO PE RUY
BARBOSA

Espé�ializcida �osto de Serviço

Autorizada' .. �Fabricação .dfi! .Estofarnf!nto .-,

Rio, 10' (Merid.) - fa.leceu
aqui o sr. Joã� Ruy�Barbosa, 1

Por causa dos vicios' l1ão .. fígura de: projeção na diplo- i
haVele�OS dle suprimir a for' inac::;ia brasileil"a. O se�itlta._ l
ma sadia. ..'

.
.

, . m�ntó do filho de Ruy Btúlbo:':.
Se ta.l inaptidão existe, sa foi '1"iealisado ontem nO éé�,.

que �e faça rim esforço para" mitério São. JoãóBatista;� es:'
.

; supera -la .

" tando. present.es �ltas .autori-:_._ ,

Pois '�ó'�e�t-e assimi o' re· da.des e figuras de projeção Igime encontrará as seus �io.; ,da socied�de.·· .

de mais alta'.' duradoura ex�' ,

I

Anunciam
'.12 Ajustage� de Motores'-" deRetificação pr�5são.

IRe�onhecamoS que. o vicio
.

P. apeQ,as das organizações
.

dem6craticas; estando" ai Os

I
partidos extremistas, da es- '.

querda e da direita, para de
. monstrar que, existe no Bra:

sil, como por foda a parte,
bastante consciencia l)olitic�
para; reunir eni um só

.
grupO

disciplinado�··�-ql. todo .'0 terri
torio da. naeão, . as forças Que

comungam. �05 mesmos ideais.
". ',._..(, ",

O '�acj�uj.s�') provindltlis�
.

ta ve� .de
.

lorige e enquanto
$t!rgir.e.ib, . pari:idos , dje�õ•

. :".:. '.' ..

FOLHA
-------,----���------�--�-------------------- ---,,-.---DO:',AMERICAN,O- ,S. A ..

·

.... ..... . ...,. - ;., .

..

.

1.····,";
"

'. MERCADO DE AUTOMOVEIS

JOHN L. fRESHEL . Fur.dador ........

... ,'.'. ..'

RU�'115 de Novembro N. 48.7 --'. B CU,M E N�A U

DIV,ISA

:.' r

-- -_._.------

Freguez� de incendios. �.
Rio, 10 (Merid.) - Uma fa J mfls. A imprensa regist,;;' queb· d .• 1

l'1ca e mo<ve1s SItuada na I .est� é (' terceiro incendio' na
j rua Pat"á foi totalmente des-! mesma fabrica. Os sô(:ios· da
.. truida pelas cham�s. Os bom I firma 'estão detidos. A fir-··
beÍros não conseguiram apa- I

ma !está segurada eih um, mi�
gar o fogo porque faltou a- Jhão de cruzeiros e os pre
gua. Outros priedios tam}jem II juizos superiores a 300 niil
foram atingidOS pelas cha- cruzeiros.

I DOOGE
Dispomos de alguDI c:ba,sis de
4 toneladas com cabina, para
pronta entrela. Equipado. com
pneus 34x 7, motor de 109 BP,
capacidade bruta 6.350 quilo,.
Preço, posto' Blumenau Cr.$ 61.6QO,OO

---------.....--�-----

recebenda regular
, .

qU6In*ldade .de. .,peça. 00001:.'.,:.

Sociedade Anônima Comercial'
,"
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