
uestão de [dias à assinatura do pacto inter-partidário

Roma, 27 (UP) - O pric
mei 1'0 rnirristro De Gaspcri as
sr-gur+u ao c.mselbo nacional
de seu partido, o Cristão De.
mocl:aticn" que o guvernO fac
rá Sl�U dever em face das vil)

Ienc "as esqucrdis+as, ameaças
c boat"s d� gréves, Advertiu
De G:lsperi que "os opel".ari,,�
( camponezcs ('rganisado5"
31Tlsc:lm-se a perder a liber�

dade c-m a politica de levar

suas disput:15 para provoca-

I rem tumultos, O conselho re�

elegeu De Ga�oeri Iider . dO<,
I p:lrtij:l.o, cp r \,�3 vvt"f> coptra

l3, ,

. 1---.--'
_ .. -

que será questão de dias a I' -

"j\ NACAO"
assinatura

,

s,,�ene !:io, pacto,', I,
,

.

1 "1 O J'OHli11 de t!HU�f� .'írenlal,;ão
"l.ue c,"nsag[ ara a. a lança pu.

Id no Vale do H.l!J:at
tI artn . .

�,.'

,

,

I
I
I

Ri(l� 28 (Merid.). O Sena

(mentando
os auxili=s ás lU5ti

I

dp fund�rn-.-i.u .exrraon:linar!a- tuições estaduais" p'�r_ conta

men�e ate depois da mela da verba de .subvençoes e ob

lloite, para votar o orçamento � tenção dl� vantagens aos es

dos ,ministerios d'a �du::<:çã�, I t�J&c��, a .pesar�do_ pareceI:' con
Justiça, e o poder judiciario .

' t ra rro da comrssao de fman·.
Abert,a·· a sessão, O SI', Ber- I ças, Isto levou o senador Ar-'
nardes 'Filh", sugeriu que se, tu!:" 'Santos .a dizer que de tal:

,., '

S d'h I '

-h' Jaesocrasse o ena o as Ome-! rnanc-r-a, nao avera orçamen

fl"!gens que pre�t�r.s�-ãu dO-li to q<�f> :��uente. Outro sen;l-!
tnrngo em memorra de Afon-

I
dor -adrnifia q�e tod.as as 2-'

�o· Pena, O sr . Nereu Ramos' mendas estavam destinedas a! Dire�nr Gerente A,DELINO CUNlIA
�oricordando.,' pediu para se ca'ir . Afinal foi vutad" o or '��-------�.-.=,,,,.�,,,..""''''''''''''�-�,�,D=_S�=����=_�=_===-=���'-�-�-�

BLUMENAU �

.

c\-NO, rV
inscreverem oradores para fa camento, com todas, as erne'n- Sábad« 29 de 11 de 1947
lar nas c�membrações: Foi das. Foi convocada uma ses Fone, 1092 NUMERO, 1038

_�__"':"� - __,"!lIt ""AS:�_�_�_'__�"_ �_�""""""_�_� """"__"""...........

votado em seguida ° orçamen 1 sã«. pura a manhã de hoje,
to do Ministel'jo dá Educação· ;l·f:m·d� ser votadó "orça-

ON'Umero�ú.s' e�endas existem, ; m.'_ente do Min.isterio da.· Justi-!quasi todas concedendo ou nu ça e o d" poder judiciario,

-,

funcionou extraordinariamente Rio, 28 (M�rjd) _ o acor-

I
a o quI' .l'e diz, por rrlOtivo da

I
gabcirn . Ag6ra pOI'Cm, quar,

do inter-parI idari" para interv�nção ciruegice, que sub- d .. o governador baiano terá

apoiar o gover-no fkou adiado meteu-se o sr . Otavio Mun- .. lt,a hoje ou. amanhã, um ma

óRGÃO DOS DIAR lOS A'3S0CIAD05

."

sr. Nerêu'Ramos visitará o sr, abeiraa
debatido na ocasião

O SUl'. Ne�raf!!i!l!!o �e- llllm81,seráH jo, 28 (Mcl'id.) - Nüticiil.c!
r,e que O sr, Neren Rames, ,

prcsideóte doo diretório naú' I
,

o acordo inter ...partidário
nal do Partido Social Derne- I
cré tico, visitará (, sr, Otavio I
MangnbeÍl'a, que acha-se em I

r-epouso, scndo debatido na o"

casião q acordo inter-partida
rio, em cogitação.

��,
�.

"

to civil, df!sde que não SI' ve

rifiquem impediment"s previs

Oficialização do entoasa

seguem curSOS nH Escola 'de

E!ltudos Orientais e Af,icanos ) em" L'ndres. onde aprendem
�ais de. 50 linguas, A fot<igr dia mos!;:r:l·nos o assistente

da cadeira' dú Ungua Hausa. Tafioa Umaru, d�1 Nigeria,
(British News Sel'vÍc e) ,

-,

roxlmo

a re Antonio
_ � A __ I reterillelmellte suas

Ri", 28 (Mel·id- _ lnfórma do d;1 VDN com o PSD.

iTm I1'v.álltino ql.H' .tres. fatos I Acrescenta quI' o dia 15 d�

d.e mil<i�i:. impOl:hll?c1a deverá .1 d,t'zemhr" as�i�alará '1 mar��
.

.'

.

'

fmal d:ls ahvldades comunu;

l?ic�ar
.

(> llltimo mL's politico I tas no, congressO, tendo. � sr,

fI" ,,,.ri"· " ,r-'''l;I'P-ÃO dos man�' AC�l!'i�H) Torres asse'gur.1do
�i"tos dos c('mup'stas, .o equi· � au(' até aquela data o aS5un

nhr�") (lrcamenf. {,io Cf." :1cor I to (>stará !iquidado.
;'

� .

-ia 8 re ezeIlno'
I

Rio, 28 (Merid) - O padre

I
do Rio em Un�cania, informou ra qUe ninguem Viaje em vão

Antnnio Pinto, fah1Odo a um que no proximo dia 8 dI' de-' a Urucania, Ontem f{lram rc�
.

1 zembr.. impreterivelmente rei-!liz.adas em Urucania diversas
representani;e de um Jorna '., N

"��'���"""""""',_a • I n!Clara suas benções aos fiéi.$, festividades em louvor á 05 i
_____

-_ ." .. ------ .. - .... --.-- ComI! temos informado" naqu'ó' I �� .Senhora das Graçil.S, par- I
" j le dia, cons:lgrad" a. Nossa I bC1pando d;lS mesmas li famu I

O.', ':B.ras·.,-,I"I re,c'··la'm' ·a· o· alto, preçli. d,R Ir.in,o �rgO,-llg
Senhor;! da Conceição, u pa- i;�..!ac�r�'tc,;",... __ ._ -�� �. _I

,

U U I. U bll dre celebrará �ma'mi5sa sole-, DA U.D,N, PARA O p,D·1
nê' em Urucanla. passando a' C. '

.._ "" '
abençoar n.'vamente oS r"mei_1 Rio, 28 (Merjd) - Informa. I

"IDO' e ·quanl·o·.' os porle·llhos recl�manl o I �:���. �:.;;v:i�:�sqb:n��:�q�r� 1 ;��lc�7Jao: �'�:��:TesC�rad�:Q, I
, , .

. u .

__ � II I rem a ser susp'�nsa5, aVIsara I punldos pela UDN. resolveI am

.

' , ,

d' fi!
. i co", • devida. ant..",d�ne;a ai in,,;;'�';' no Partid·, Demoera I

p r e ç o ,O b a c á u 1 ESTE E' O SEU JORNAL da'a, d,· ,u. ""","p<o", .a- ta ro,

:o_� _

Bmnol\ Aires, 27 (UP-)-'-
C)

se', re.gistrando n'l rpeço do ca 1O jornal �'L;l .E'pocal> .l:'cfe- erii.u t: assinrlla qu� em junhl:J
rc=se aos comentarios deg,fa:vo do corrente ano o preçó de \
I.aveÍs da imorensn brasileira i'10 quiJc>s ér.a aotJadp a 59 i
!'. l'espeito' do�', preç?s. dr, .tr.ig,o j dolal'€s, i�mquant" 'ag6ra e�

.. \e da carne argenhnu$. Apos I novembro os mesmos ·100 q\u

rrecordar tiue desde a reunião

\ Jos custam 103 doIares. HEm

':m Londl:es, 'do conselho mun conseq'Qenc�a disso_ as crianças I
dlaI de trl��, foram esta'be1e

I da Argentma estao ameaça- I
cidos 0\!l preços· d," impOrtações I d as de renunciar ans ehócola Rio, 28 (Merid,) - Reá'lisa

o jornal deClara que. paga�se I tes e caramelos, e que, disso l'am'�e na manhã de h,:je nu

mais d� 300% por alguns al·-l porlrirãil responsabi1isa� o goo cemitério São Joã� Babsta�.
ligos importados do. Brasil, k. ",-e,no do Brasil, sem que oco I <�s homenagens postumas, a�

,

.

. .' '. - .' .., ,..; I - t, comunIsta
preço:; esSes de.va

..

dos

num. pp- oi

l-.:!.
o .mc:3Jno CUIT.l.

"s braSIleiros,' I'
vltIm<lS ....0

e.
van e

dodo apenas de seis meses. 1 <;:'U!' não ."htenham (I pão, uma de 1935. As 8 horas " Pl'e-

Menciona o, excepci.onal 'aú- [vez. que .cs preç"s são os IneS

I
sidente Dutra e"locoi uma co-

mento qUe de.,'�de 1940 v,em J mo�" ,
. roa de flores nó ,tl.!'fuulo dos

s

r st s

s n I t (

s

mortos di:> 3", R, I. O chefe ompa�hia de fuzilcirns na

d" gt'vt'.l'n') fez o percurso até vais, Pouco depois da chega
� pavalhão erguidQ ao ladO' : da do. chefe do governo e de

do tumulo das vitin�as do co- .
"utras altas autorid:ldes, indu

munista:;. entre alas de alunos' sjve os ministros de estado, <)

das esc61as militares, após ter! presidente S, T . F ., arcebispo
recebido á e�trada da necro; do Rio de Janeiro, a banda

. pote, as continenciu's de uma! de darin$ do Regimento de

tu tino, diz

�- �- -'--

DE GASPERI � AS VIOLEN

CIAS E GRt. ;'TES DOS

ESQUERDISTAS

I

I

eligioso]
n:e�t�e gl'at,uita em tod" o t�r]1nto!'lo naCIonal a ceJebraçao
do casamento civil".

i • "'"

B H
.

. t
. --,_ ..... �, ... --------

- -��-�.-�,-'-

:
...

;
..

�C.'�����. -�(:.:;':��Is:n��.'ãiu;:;i:�l��:.���;.e 1 Asselll�lelf I�a Esta�ual'laullc�a' e� contra 1\:05;100::a1::grao de LIma, cnndldat" ven- lo governador IVhlton Campus j
-' i!fl!!

cedor 'áo.·rargo de pref'eit» de que �(' ,conduziu c:'m,uma im· li _

I . ... ....

��

i
�elo rorlzo��e: F,�Iando aos

I parctahdad('� que �u�to H hon I ! NÃO FOI AINDA RESOLVI i

�:;a��:�i:�!;"t��!�;::I! �::::�:!��:�:�ri:a,�:c�;: !

ri!;s alf cass"��go dos lD�udatos ver e'illll�oft I no o ACORDO INTER I
,""'..,. �, d,", d, tn,h.lho g�çao.

i li
"

,

..

U U U u U·
-

II � I, PARTIDARIO

\
- . --- I .Ri-, 27 (1\1erjd,) � Não ha

I· I nenhuma novidade a respeito

IPorto Alegre, 27 (Merid ) sa do cvngressc. o projF,;t".lei! d:1t0!l, por julga-lo infr-ingen- I
de> anunci ado �I(;r,rd!) inter-

, O Je""·"a..]�� '.1 �sem1..I,,;� " "t .

t'", partid:ll'j". O sr. Nereu Ra·
I" 1> M "r"'" ,Uu ... ºa ª" ·� ... v ".!.. I) �I' <'lOS pr�ceJ "S !Con:; hUCIO I
I ...stadual' tl'l"grafaram ar, pn' v'0<lUd1'l;1' ç:a!isaçãtl' '!Q.\< in"fln'f 1}1'!.1.5" ,

"

W I iWi$.· :lpti,o; XI'U TPgrCS$<' tF� S�.ri'

iii rs·,i{Ú'nt�1 dD;J,C�l-tmara FedeJ'�\';;; TRATADO DE AMizADE E I cm,T.�EVE P·ERMISSÃO----�.:-:� I ta Cat<l.rina, tem 5e recusa.d.-:-

• a;:U\lC. .. uar e, nos segUHl!>:eS ' ;1 falar á reportagem c (') .!lX'.
.

I AUXILIO MUTUO !Vl::magua, :28(l}P) - A As- i Ot;lvi'1 Manl5abt'ir:1 C<)IltÍnua
termo:;: ,��s repreilentantes dQ i Sofia, 28 (UP) O .premie\' i f,f'mbl"i;1 C'nstituínte acabrt d,� I '

.
\

I �c.alnnüc.

POVQ g;n.l<::ho, abaixo a55ina� I Giorgi Dimitow e '> :;marechal ap'j"'vfW o �ecn'h) al.lt�r�.:r.au·1 Enqu<,.nt" iss". (,'nntlnUil'ITl Oi>

dns !Constituindo a m<l.Íoria Til." da Yugoslavia� assinaram elo executIvo a perlTllhr a ca:;os pn'líticos nns psl;>dol>.
r,b ;15:;�lblcja li'gislil.tiví3, mª� os tratados de ami'l.i!de (' au sairln de L�r'nardo Arguel1;l, , p"€,�,c�",, "-nJl' () nC'-lvnr, !lÓ ;S�

"ífestam <l vosscncia si!1J <lese );ílio mutuo entre os ;;;131..5 d015 , p.,..e;;idcnt� dcpo'iltQ, p ... ra ,) Me I ni d�ddido na �,e1"'I:1na vin�

jo de ver rl'jeitadn nessa Cil. r-aises, ,,'co,

Rio, 27 (Merid· - O sr, celebrante cu qualqticr intel'es

Graccho Cardoso .apl"esentou sa�h r:quei:-a para .�q:�e I) ato I
seja lnSCrJto no reglstr" pu- Iii. comissão clt' justiça da Ca- tos em rclaçã" ao casamento

b ·t't t'· blico. Pelo pl'ojéto, o casa-

I Cl'vl'l,num vI·o.Il'nl'."'C '.15 demaJ'�m;lra,) um s.u s 1 U IV" ao pro '-.,

5 d d
mento em qualquer culto prO

, LOl·mall'dadcs. Dl'Z o artl'go 17jéto n" .. 30, an o o casa- 1
1C' ..' d tliilbmt'nto religios", desde que () d'uzirá todos os ef,�itos do a-I d" substitutiv(l: "será inteiru- EmOClonante carta a 111.. a

------------- --·----1 um ofiCiai que tamboa 00

re/l!tniciara ,I,' .vante vermelho de 1935,
-- preito de saudade

� I

ençaosl
i
I

Rio, 28 (Merid,) Os jor
nais publicam a emociOnante
carta escrita pela menin:1
loma Paladini, de 15 ;m"s de

idade, filha d" capitão Dan;
lo P:tladini. assassinado no le
vôlnte comunista de 1935, á

memória de seu pai num prei
to de sa1:ldades. E'" seguin
te o texto da carta: "Paizi-
nh,,: ha 12 anos que sinto
,,11.:1 f;i)t;t com n mágoa eterna
em meu c"ração. Porque ho
mens bons são Sempl'l' sacrifi
cad"" cm vt'z dns máos. Por

Que? Eis o que me faz pen
:>ar num d;a tão triste para
mim f', est"'l.l cprta, par:1 to'

dos Os br!lsi1eiros que realmen
te aulam �j'ua patria ' patl'Ía i

('sta pI'" que" �enhDr " seu:>

Aranha chesará
de dezembro

Rio, 28 (Merid.)- No pro

xirno di» 5 dt} dezembro deve

ra chvgar aqui, de regresso

dos Estad"s U.iidus, onde vem

?l'esidindo ;1 Assembleia Ge
ral da ONU, o sr. Oswaldo
Aranha. Inteirado que lhe e,;

tav:Jrn sendo. preparadas ho

menagens cm virtude do seU.

regressl', declinou das mes·

mas.

'.

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

Dum

o

companheiros não t'xÍta!'lHn
em dar sua propi'ia vida. A
5audade que eu sinto do :;e�

nhor '·cupa quasi a n'letacle
dll meu cura.ção, porque a,

Gutnl lnetade e ocupada com

;1 revulta e o despreso que eu

sinto d·}s falsos 'brahileiros.·
que, traindo seuS companhel=
ros,traíram sua propria patria
E dizer-se que estes traidores
estão livres f:' fazendo parte
d" nos�o congresso. Paizinho,
n saudade que invadI' minh'
"ln.;, fará pq'dul';:'1r T''\ra lWm

pre <1 seu exemplo, E .os fi
lhos do Brasil saberão cu1tiv!w
"'_ memoria dos seus d('fens"�
res I' dos heróis cle 21 de nO

v€mbrn ri!, 1935. Saudades
et<:"rnôls da SU;l fílh,l Inma".-

._-----------...,,-------�.....
-

C:lv:!:arta dp Guardas execu� I
tou o toque de silencio. Em:

s. l'guida a hateria d� a1'tilh:1"
ria deu as salvas reg1.damen
tnr!'s, f�lzex:d0-se então. a eh?'1mada nominal dos bravos .ofI
ciais e soldados que tomba- I
raro em defe$a da legalid:lde,

s

1
Ap6s f;darom 0'5 representan"
tes d·, e"ercit.',), marinha e ae

]"'nautica, f<li "xecutado (1 11i
no nacional, encerrando se a

homenagem. á_ qual cumpare
ceram ainda as entidades 'tra

balhii,tas, reprl;sentadas por
dlversps: sindicato:;,
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VENDE-SE

Vendem�se duas maquinas
"Singer" para .sapataria, u·

ma braç9-esquerdo e. uma com

prida, a tratar com Alfont\CI
Siebel't, Rua João Pessoa

�� Velha .�--�-

PEÇAS EM STOCI\

. HEMORROIDAS,
Varizes (veias ..i.ilatadas) e úlc��as das pernas, sua

cura sem operação e sem dôr.

Tab rdarll III

Médico • Especialista
Doenças arlHelais Hístulas - fissuras· refiles � pnHirlcs - uueda
do relo. llle.) DJ2i1Gl3 do eslõ naua lu Jstríl2 . dispe�sia úlc�r3

'

do estô nall e duo lenol. hdeltinos (c llUes crllllicas
ulterosa prísãa de venlre • amebiana, ele,)

Comçiío, pulmões, ri,lS, fjg::;do. bexi 90; o;'<;,sidacle, emogrtlcimcnto,

opiloçiio (mal da t2uaL erisipela, ec%('m�, gonorréa, sífilis, 'Jtc.

molóiÍo

rlinica .Médica de Sl'!nh:n'as, lI(lmen� e Crianras.
,Diatermia - OZllofermia • Electro-coa.;ulaçiio

Itoupava Sêca "" BLUMENAU

nica Fá.brica. no Estado
Vende·!I.e uma Fábrica de Arb,fatos de Chifre. ou

lambem aó todo o matÍuinári o. Matéria prima suficiente.
Muitas encomendas e ótimos 1 ucrooll. Ensina-.se ao compra�
dor toda a.. parte técnica de muitos lindo:! artigo", inclusio
ve pentea etc.

infúrmaçõe3 com Augu :;.to

Beco Araranguá s/n.
Sdndz

j

B1umenau,
Caixa

randiosa Festa no
iro Carlos Goanel

Dom�ngo dia 30 do corren�

mes., Bazar em beneficio das
haverá divertimentos de toda
rifas, 1"0«4 da fortuna, café,

Inicio, á� 14 horas

te mes nO Teatro Car10s G�c
obrus da nova maternidade
a especie, musica, t'Ombola,
doces, bcbidas etc. ct<:.

A Comissão.

-

"'"

I/,
· S()'llfJCbeóé!

.

Vre/f)
.

_

�I inM tomol)
Sua Yfi(J"eS I ,AI

6 VIOINff6

. GRAV!DINA prepara c cr;;a�
nismo para os partos rápidu;::
e re!i.zcs, garantindo fiiho,s

fortes e sadios, Gravidína
ê usada hã mais de 30 anos!

Londres" (BNS) � Em en �

I pelas
dversus empresas. Ca

!revista coleriva : � imprensa, da Empresa que receba uma

o Ministro dos Negocias Ec"

I·
encomenda deverá

•. k."r garan

nernicos, Sir Staaforcl Cripps, tias razoaveis de que poderá
prestou interessantes informa - , contar com a quantidade de

ções sobre n fornecimento de .1 aço nece�sa�io, .n: tempo ?ev�
,..

;

I
do. A d1strd)UI_ça<: geral e fe!

aço" as mdustnas. O contro�; ta por um comlte mter-depar�
le observou ele tem dois aaper' I·�mel'ltal,) !Oob a direção do ,l"":'-') cnmn.tistou roais um nota

Lündrc5, (BNS) -.-. As pers) leria da tonelagem adicional a d GIM M vcl triunfo artisticol Do progra
pectivas sobre as reservas de I :ser obtida pelo aumento das tos: em prjmciro lug,ar, o for Paga 01"

.

era, r. ar-
I ma rigorosamente selecionado

. h d· b Ih nccimento do aço disponivel I quand,
que age de. acordo Icarvão para o prOXlmO inverno oras e tra a O,e, no caso

á industria, e em segundo lu com as diretivas adotadas pe- I
que nos apresentou, consta

:cão bastante satisfatorias, se - de exploraç�es ao a" livre, .

I
.. .

d I vl'\m peças dê difícil interpreta
d M•

•

d d d'
-

d t d gal", a distribu. ição, de acordo ln p-nvernn na SUa polItIca e I

!,!un o revelou o lnlstro e as ccn IÇOCS o empo e a ção, cimo HA Mor.te de M�T-
-.

.

com as encomendas recebidas fhabi1itação do pais.
Combustiveis e Energia, Mr, utilisação dos novos escavado ne", "Crime e Castigo" de

.

Gaitskell -
res norte-americanos.

.
Do�towieski, que con;tittJiu .

Vc1°q�i,n��.!.r;o��;;:��..��;;.:-. i Empreza A'u'fo ...V·l"8f1a.,.!!JO l1atarleno.n·SHl Sft), ��f:I.��l.PB.o:�:tl)a�t�; =.,a �;.�.�:!197 mllho�s de toneladas, o

I.
.. � li J U ti, mul'I. declamadora, mas VJVEõ

que seria ·plena,mentc satisfa
.

.

' .. I 0.(> palco as pe"S<JOagcns d')�

fato'.'iv,.,. uml1 �é:l: q�!e _ �o.uve I ,. A U· I S O· I PQ€Jna.5. i.ntCq�rctan!o
..
.shn_\l.JtBC�'·'nf'mJa de tlCS mJlhocs de

_
_

. ""__',� 1 neamentc, mal� ,de �lma, c'-'rr!o

toneladas no consumo do v,,=, 'I naquela ·peca Ja cItada, E
lão. 'ljo �ifrl I' fa�lu cum g;'andc vibração ar-

Para " per iodo de seis me-' A EMPREZA AUTO VIAÇÃO CATHARINENSE
tistica, com sentlmento e com

ses, de.' 1:, de n�vembro de IS. A. avisa �o publico em ge rãl que :stabeleceu uma linha
talento: Um p?-blico seleto

1947 aI
..
de maIO de 1948, I

de onibus entre BlumCnau e- Rio do Sul, trafegando dia- ! aplaudiU calorosamente a fe:;
.. Mr. _Ga... 1skeH. calculou.a I

riameni:e, á partir desta data, entre as referidas cidades,
J tejada p�ltricia, h.omenagean _

od O e 101 250 000 t Melhores informações nOs escritórios d.a Emprcza e.m

I d hpr uça, m ,
,

. 0- o a sua arte Slncera e u�
-,d' d I B1umenau, á rua 15 deNove mbro N, 552. e na Agenc.ia- ..J •

ne·a as, �; que corl'espon e a mana, _Mafalda Busato ...eIXOU

.uma media de 3.900.000 tone, c.m. Rio do Sul, á rua 15 d� Novembro N. 13.
ncs qUe a t>uvÍram uma im _

ladas pOJ' semana. I Blumenau, 20 de Novembro de 1947.

I pressão jnapagave1 e ccrtamen

II
te leva consigo, tambem" uma

------------------------,��

recordação feHs de nossa pla� •

BANe·O· DO· BRAS·ll S'_ ,A. P- a. A. �I A I'1/[i'tNTR.&L 1 ��:;;:�o q;!;�s:�����;l c"m-
_ ... � �

� �� r& 'l.Í1iCIIf . ta I Ido posto, aguardemo;) pi!
Rua 15 de Novembro 1035 - Telefone: 1029 1 rá a proxima terça feira, 'lste

.

. ..

. II recitíll grandioso, certos de
UMA FARMACIA PROF/55i ONAL A' SUA DI5_POSIÇÃ.O ,que teremz,s umá noitada, ik

Manipulação de receitas á vista d� clientéla. 'I verdadeira arte.
,

O PROBLEMA DO··BABAS. CHEGOp AO RIO O SERPA I

i'---'��'-�·
SU' PINTO l·

---

i São Luiz, 28 (Merid) - Se Rio,28 (Merld.)' - Proce.
�

_

p'uin par>t o R!o " secretario

I denh:
de Lisboa. ch�gou hoje

i <ia :a:z:enda, a-dftmM-de dehf�n.der <1<> R.r:,. So tranp!';�tla�bco. portu. ! .

P.ROCURO. 'Um .86c1-> cOm capital de Cr$ 40:000,00 fi,I
05 H�1-ere:;ses n aran a<;, na gucs erpa lnto', que trou- , •

.

o garantido (eaf é· - Re.atauranteY em Bl!!�
I reunj�o f' ser promovida na I xe 413 pasl''l2'eisos para eS'1 para negocl .

..,

I

r.ar"""lr"'. d.e�. exportação d<> 'San
I·
t:1 canltal. En.tre os que aqui I menau.

.....Jlf�,..-'

I (" .. do BraSIl. na qual proc.ura dcstJmbul"ca-ram fi�ura o cO� I Oi t,· TI G t d-
I bl.l I d' 1

cr .IS ao I;. • nell a re açap•
I •. ;;i eo l'�iona.r ,., -pro eln� <10. '""{'fi .:""01" A hino Souza Cruz 1 ';<..

.

.

'h:1,a ....ú. em. face ·Ú� proibi- I r: 11:Jvi ... tl'OI.í'Xe gt'ande qUân 1 ---- ------- . --- '--_._-.- ... --<----- --,--

�ao de sun exportaçau• bdade de artigos pUra" nataL Aoiu:tci�m neste

íXPORTAÇÃO JMPORTAÇÃO

I�U a ('poca de· Heresia AdnUraveL••"
Paris � (SFI) - Há qrta Letras. l'eco.l'dO.u. no ZnE!;"!H!o.

a"

f
casa, que então ficava quase·.l.

renta e cinco anos os restos ! to as palavras proferidas por em pleno campo, escreveu Zo (de Em

..
ile Zo�a pcrc.':rriam as. 11

Anatcle Frnnce jurrto do tumu . Ia "A TERRA". uma de suas

ruas de Pauis, seguidos duma lu de Zola: "Foi -·disse - chr-as mais;sóliduf; e realistas I
imponente multidão. Sua mor um rnomcnt« da consciencia em que descreve o homem do

te, latente ainda o famoso ! humana". E frisou como Zo campo. Agora., na residencia
..Affaire Dr-cyf'us" e o "Eu ! la se colocava entre Balzac e de Zola, há um cstnbelecirnen

acuso", fui mais uma manifes Proust, como um dos maiores to de Asaistencia Publica.

tação politíca que litel'aria.t
I escrjt-,ores d", lit�ratura sodal Uma das curiosidades mais in

Agora, passados quarenta do século XIX; � teressuntes da casa do escritor
ii uma esplendida· coleção de

fotografias' feitas pelo proprio
Zola, algusas das quais são
verdadeiras obras de arte.

G .cinco

ano.s, reafjznu.-se uma J
peregrinação a Medan, nas � Finda esta parte da ceri

proximidades de Paris, onde .j monica, realiZOU-se uma visi�
n romancista tinha a sua i'e ta á casa do mestre. Nesta
sidencia. Esta peregrinação Ifoi mais literária que pOlitiC�!.I-_------------------Francis .Icurdà.n, que conhe
ceu e conviveu com Zola E· C · 1quandO jovem, prestou-Ihe mpreZQ OmerCIQ

, 1 em ;seu discursei a h�nlenag<em
R G h h S A: da fidelidade. Recordou que

.
II rossen Qe ar • 3

No Rio: Serviços de imprensa I' na pnoca em. Que o autor de
Lida. _._ Praça G.etulio Varo "GERMINAL" se impunha ao

Iraa, Edificio Odeon, S/802 nublíco floresciam lambem j
em S. Paulo: Serviç.o/l de Im- R.enoir

1'" Manet·, «um

..
a

..
énoca

II··:prenlla Ltda, - Rua 7 de duma heresia admirável!"
Abril, 241 •

Que espécie de artista foi
Zola? algmns negam-lhe. a

condição de artÍsta _ Mas Jour
da in afirma; "Zola é um pOc
Ni quando pede á vida canso

lação para vida. A verdadei
ra poesia que MaIlarme havia
divisado em

HA TERRA '\ Mil"
Ibeau soube descobri-la em 'EU

ACUSO"! Zola, materialista,
triunfou pelo espu-ito " .

Gérard Bauer, Presidente
da Associação de Homens de

Bebidaa nacionais e estr-ang'eh-aa

Carnes· e Frucas em conserva

Distribuidores dos Fósforos "PINHEIRO"

Rádios e Lampadas "PHlLIPS"

Rua 15 ile Novembro, 857 - Telefone, 1..070
-

BLtJMENAU ". SANTA CATARINA

Satisfatorias a,
.

perspecti-
i t::�1

vas
-

sobre o carva tJ

Passando em revista a prO
dução de carvão, desde o co�

meço de mniú, Q ministro r�

velou qu(>o as reservas tinharo

fltingido 14 800 000 toneladalS
E que havia boas razões de
f c acrescentar que o objetivu
de 15 milhões de toneladas
fos:H' l.dtrapHssado. até o fim
do ano" por cerca de 250. 000

.

tOnf'ladas, I
No que se refere á produ

I cão prf'v;sta oara 1947, de

I ':00 milhões de �oneladas, sa
.

hentou MI". Ga1tskell, que,

! em grande parte, lsSo depen-

136.,

OJ

Oireçào Geral - Rio dl! Janeiro

fAZ TODAS AS OPEItAÇõES BANCAR.IAS NO PAIZ E COM O EXTERIOR

TAXAS PARA AS CONTAS DE DEPO'SITOS:

DEI'O'SITuS A' VISTA (retiradas liued

DEPO':ilTOS POPULARES (Limit8de Cr$ 10.000,00

I.lEPD'SITOS LIMITADOS (limite dI: Cr$ 50.0DO,OO)
0I:PO'5ITO$ LIMITAD03 (Limite de Cr$ 1�.OOO,OOl
OEI'O'SITO SEM LIMITE

CEPO'SITOS A PRA7.o �IXO

� I/Z% a,a.

4% (1.(1,

3% 0,0,

2% lI.n.L.,..•

1'01 6 m�S!lJ

Por 12 mê�3

OEPO'SITO DE AVISO PRE'VIO
!tetiradas medíanté pr!Ívi" a�j30:

4% 0.0.

5% 0.0.

De 30 dio§

Oe 60 dltu..

De 90 dilJ� ,.

11 1/2% ti. f!.

4% a,tI,

4 112% �. II.

T. I
ea !!f i

j
I
,

1
de uma Dova cidade

Londres, (BNS( - Reali- Mr. G. A. Jellicoe, á pedi=
I

zeU-Se rccentemente uma expo du do Ministerio da Planifica�
:sição de

pr.
ujéto p.

rovisorio pa II· cão Urbana e Rural <

ra a construção da nova cida
•

A futura ci dade deve ter I

de de Hemel Hempstead, ten capaciiõ -, de p<" "a abrigar 11 �

do sido esse primciro projeto I ma popu:.r:çi; ') de 60.000_ hn� .

I

para constnlção; de, n�va�. ci I
bitnn

..

t7s, .com :uas indust.ria.sdades a ser expostos· a apre l' serVIços pubhcos, de maneI

daçãu do publico, por meio ra a e3seg�rar uma vida equi�
de mapas, fotograifca3 e uma· librada .economica e social�
maquetc em grande escala. I mente'." , .

O projeto deverá ser expol>, O projeto de MI'. Jef}iecoe
to, posteriorm.ente, Cm A.c.to.nllocaliza o. grosso dà� indu5�
c Willesden. 3s área.s da:; trius em duas áreas principal:';
quais deverão ser transferidas

.

.t\ nordeste a sulesté do pel"i,. __
a população e industria que I metro da nova cidade tendo
deverão ser fixada:; em Heme sidn �{ escolha ditada, em

Hemptead.
:

_grande parte, pela atual loca
O projeto foi elaborado pOl' lisação da industria.

�--c;.lo· ,( .• _>!--,".�.� I'
..

Gebhardl "romada 81umenau vaiDr ..

Busatol

.. l'
,

Das Faculdades de Viena. Áustria. e Rio de Jane!!"o)
Cirurgio, aperação do bacio, eatormago, vias' biliares,

utero, etc, - Neuroeirurai a, Molé3tias de senhcras alta

.
Cirurgia, j.,.dr •

.

Conaulfas no H03pital: das 9 ás 11· e das 15 as 17 horas
--- Bluuenau : �.. - Hospi tal Santa Catarina

conhecer
.

Malfada
. f

Pagamento de
t

rA consagrada de-

indenisações clamadora gaú-
cb a realizará U 18

Londres, (BNS) - O gé>- ; lo Tesouro como a data em

verno britanico esta pagando que será feito o pagamento das �.d IPI" t�·1irrclemiaa.çôes no> tutal de cem I indenisações do pr-imeiro gru, I .... ., Im

milhões de libras esterlinas 'po de pedidos feitos.
aos p ropr'ietarios de imoveis I O pagamento compreende
da Grã-Bretanha cujos bens r á, além da indenisação pelos
·foram rlassificados como per- ·1 bens d'estruidos,. baseiada no

das totais em cvnsequencia \ valGr de 1939, um aumento
de 45 por centu para ccrrrpen

da gucri'a . '::::sse fáto anuncia

I
sür a elevação do custo .de

do pela Comissão de Prejui- construção. Tnmbern estão in

ZC5 de guerra, que esclareceu cluidos juros ;'Imples. de .2.5

que essa soma abrange .. :10 ano :! partir da data do
106.000 pedidos relativos a I ano �cfrido pelas pl-opriedddes
140.000 propriedades. O dia! até I) pagamento da iridenisa _

10 de novembro foi fixado pe 1 çãc ,

em nossJ.
�
}

cidade
"M�falda é a minha gran:

de esperança" ,
Tais as ·pala�

vras com que o teutrolcgo' rio ....

g rurrderrse Renato Viana, se ex_

prirrriu a respeito de Mafalda
B'uaa t», a declamadora ga'u

ch;:t que se apresentará, .a
proxirna terça feira dia :l,
no Teatro C:ú'los Gumes, á

culta platéia blurncn.auensc .

A declamadora patricia
que ora nos visita, vem pre
cedida de lis"ng-eir"s comenta

t';�$ t:i,_ critica do Rio Grande
do Su.:

.

e

.

de Outros g_-ani!r�,
centros culturais brasileiros .

ultimo recital. realisado em

Fornecimento de uço
industrias

cia" os comentar-ios que se

gUf'm:
"CÓJTI Q seu recital de 4a.

.feii":i uHim�. na Sociedade
I-:Iarmonja-Lira, ·Mafalda Eu-

../
/1;

HIGIENE ESMERO PROBIDADE i

Iln-Turismo�a
I�_·--- 1

I Grã..Bretanha

Laboratório de Analises Anéxo

Pesquizas fisico _. ouimico - h,!oIógicas para eluci-

dação de diagnóstico.
SORO - R.EAÇÃO DE WASSERMANN

Pe:;qt:iza minucÍósa de hematozoarios (mala
ria) com documentação micl'ofotografica.
Tod05 oS exames de laboratorio, qualitatlvo� e

quantitativos.
Responsável tecnico: C. H. Me&eiros - fal"maceutico •

Londr€i2} (BNS) � A" dific
< culdad�5 econbmicas �t)i'an5itlj
rias, consequentes da situação
de após�gueJ:"!"a, como () rado
namento, 'pOr eX!implo, não tor
:naram a Grã Bretanlla menos

pronta
eDt

ara

a
Fita. de aço

.âmericaoa, esmaltada preta,

Atacadi5ta� Imp{i,(tadorel:l
Caixa Postal, 208 - � Telegr. uJOSRASIL"

Fone, 640 _ RuaAlex. Schlemm, 132

atrae.!tl� <,W{11 b!!'is!�.
As e5tat:!§Hc�'-§ que at;a'ba!!!

de ;ser pubHcadas
-

pelo Minis
!eri1l do", Assunto!'. Econon!ÍcO$
:revelam 'que o numero de vi=
sitanteõ estrangeiroz; na atua!

r
temporada tU.I'islica. foi de ceI'
ca de 320.000, tendo Os turis�
tas gasto na Grã-Bretanha
cerCa de 16 milhões de libra�
estel"linas .

O verão deste anl) foi parti
,
cularmente. <1prnpriado para 'J

I turismo>. tendo havido uma
1
longa série de dias de grande
heleza, que tornou 05 ptitsseios
muito agraclaveis,

Os turistas se mostrara!!!
"'ncantados não somente �OU!

as marayilhosus paizage-ns
-

campestres c�mo tambem currI

as cidades 'histüriras que ti';"'"
ram ocasião de yisitar_

I. Tendo um turista norte-ame
1 ricnri,·, declarado que somente
I no l\1e ... ico "ncontrara condi

I CÕ"s' climaticas tão satisfato
� rias �Omc. -'" s obseryadas na

I ?r�-Bretanha durunte SUa ,es.
\ -radIa ' .$, "

I
.

---------.--

�,
.

Enc!!p.adus de 40 ã. 50 quHo�
BitoIM de 3�8" x 2,20 mm�.

1-2" xO,20 mml:l.

5-8" e 0,30 mm5.

3·4" x 0,30 mm:;.

Selos de açD cobreado
Par.!. a fita supra 1

nas bitola5
_

de �

3-8" -� 1/2"�. 5/8 e 3·4"

Maquioas para arquea�

Pa!'B fita de aço de 3/8" �. 1�2 e 5/lJ

lMPORTAÇ,§.OOFERECEMOS GRANDES LOTES DE

A' PREÇOS. ESPECIAIS
. CON5U LTEM.NOS

COMPANHIA IMPORTADORA "JOBRASIL"

J 0- I N V I L i. E

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Sábado, 29 de 11 di 1947

Jaragu�
I � ,

<

I Oferece mi lh. a.murcI .. graú
--------------------------------------------- - I do especial para tafon�l pu-

uque de Caxias ven
ceu brilhantemente
coanpetição atlética

L. • D.
�c�uItado da Competição I 6u� lugar; Ruth Renaux do

Atlet1ca Interdubesil realizada' E. C. Bandeirantes com 12,04
no dia 25 do corrente," no Es ) PESO:
tádic "General Dutj'a", do) 1". lugar: Hiltrud Gunns
32°. Batalhã" de CaçadoJi&s .. \1, E. C. 'Bandeirantes COm

,

8.93 metros.
2°� lugar Vera Dietzold do

G. E. Olimpico com 7,95 m

3" lu�ar Jenny Ristow do
E . C. Bandeírantes cOm 7.7'5

4". lugar Orlan Kiliatl do
G. E. Olimpico c"m 7.72m

5". lugar: Gisela von P·rinz
do E. C. Bandeirantes com

7,�7m .

6". lugar Lidia Ristow do
E .'C. Bandeirantes c0m 7,35

'

Y/Ji.•I.T lar, T�
m.

_ "-:-CJ:L-���r

! 4 x 75 MER�S:
.

I
I JO. lugftl': Equme:

. i
Jenny Rísfow Hiltrud Gunl3

GiselIa von Prinz; Ldyia Ris;
RESULTADOS GERAIS DAS

f,,'U\7! 10 E. C. Bandeirantes em!

�r,;'IM
PROVAS:

-'-..�- i!
4·5,09 'segundos. I

J U V E N I S 100 metros raSos: I
\

Salto em altura: 1'\ lugar: Tenente-Joaquim
1". lugar - Egon Belz A. de O São Thiago - do .-;, r

do G. E. Olimoico com 1.55m E Duque dp Caxias em 11,09 'li2". hl...-ar - J"aquim Meinp- 2". lug:!r 'Cabo Leonel do G :

ckp G. E, OlimpÍco com 1,50 E Duque dI" Caxias em 12,00 i
metro. 3". lugar Luiz Thine do·G. !

3" lugar J"ão PÍasa do E'I C. Palmeiras em 12,01 s

C .

_

'R=anrlp;r:lnte�. cOm l,,50m . 400 METROS RASOS:
15 METROS RASOS: ! 'I"] S j.l d Alt'j ,T'

I ". ugarr o ....a"
.

n" <la I
B

1° ,h: <T:II' Joã" Pias.,. do E. C. I S;!va do G. E. Duque de Ca I
anaC!rantes em 9,07' segun

�nas
.

.�.... i .o<!";�W"!T: �'!; Idos. 2;'. lugar Soldado William
2" lugar Rogerio Chatagníe�' Persuhn do G. E. Duque de

do Palmeiras em 9,08 segund"s r< • "''''''�·I.lr;�'!!'l
D I 'l.,.axWs.

3°1 ugar - Nelson e rassi
3" lugar So!d�dn Nicáci,., M

do B:lUdeÍranles em 10,00 se-
P'c!>·igues do GE Duque de
Caxi",s.

1 500 METROS �

ie

aquio.as de Escreve �

160 liVETTI"
sinonimo de qualidade

aept'�sentantes exclusivos

paea o Vale do It�jílí:

Alfredo Siebert & Cia.
1 {<ua 15 de Novembro, 505 - Sobrad I

[IUumenau - Sra. Catarina

-A NAÇÃO NOS-

ORTE

a

da

CLASSIFICAÇÃO FINAL
DOS CLUBES

,

,

1 ",. lugar; Gremio Esportivo
$tDuque de Caxias", com 147
pontos.

2". .lugar: Espürtc Clube
Bandeirnntes, com 88 pontal;

3". lup-ar: Sociedade Recre
ativa. e Esportiva «Ipiranga",
com IR pontos.

4", lugar: Esporte Clube
P'a!lncÍt·:.!s, com 16 pontos

5". lugi\r: Gremin Esporti�
"o Olímpico. cum 15 pontos.

'"nação I
I Na Sociedade
I

ASTRAL DO DIA Delfiu h,.,je a efeméride
natalicia do sr, Martim Mel'

I
POr HAGA SWAMl tcn ,

Sa.baclc, 29 de Novembro
de 1947 • Fez anos ontem a gentil
S:lturno está h"m situad,,� si-tu . Francisca Mello. IcspccialmPnte uté rnei- dia, fa $

vOl"€cendo cartvrios, proprie- Aniversariou-se ontem O sr , r
dadt's. terras cu:tu1'as. minas, Bruno Bohrnanm, chefe d'a "bens lpgitimos, historia e geo oficina mecanica da S.A. Co

grafia, merciul M ..ellrrranrr . IOS NASCIDOS HOJE -

São ,espiritos :lventurci1'os, a- Tj-anscorr-e hoje a data na- j
rrrarrtcs d.. acaso; gustam de talicia do s r . Genesio Mar- I
. Ioc.h , funcionario da Empl·c. .

Jogo.
za Auto Viaçã-: Cutar-inense
S.A.J. SCHREINlR ANIVERSARIOS

_ Aniversariou-se ontem n

Sr. Carlos Belz , residente em

Alto Rio dI< Testo.
- Transcorreu dntem o

arrivers.ar lc natalicio da sj-a ,

Da. Lily KIug., esposa do sr

Leopoldo, Klug, residente em

Arruzeira.

m nn

do Sul

CIRURCIÃO-DENTlSTA

-- o

Em nome dos j"gadol'es do:
Palmeiras E. C. tenho o pra I:;;ei" de ngradecer a gentile;Z:3
(> rmbridade dos srs. Vital I
Pl'udencia de França e Anto I
ni" Schrnitz e outrus que não,)foi possÍvel saber (i nome, ,

quanto ao procedimento destes
f.!'�. no final 'd" jO!!O realiza
do di_I 22 de novembr" p. p.
Fossem todos "s tercerlores d·"
l'SDorte 'bretão h"mens OU(' pro Icedessl'ill c"rrlfl estes 51'S., se·

ri'l outro (} panoram:l de n"s-

1"a pl'<'nta entrega.

II

:specialidode em Roaiogrofia dentórias pala Qllolquer exome médlUl

RUA BRUSQUE, _. Fone 1203 -

gunrtl'� .

PESO - 5 QUILOS
1". J"<.;ar Nelson Neu.barth

d" G. E. Olímpico 11,58 me
1" lugar: S"ldado WiHlam

P""'''uhn d" G.E. de Caxias
t:r<>;;

d 4.;:tfl YIlinutos
2". lu�ar: Brun" Keller .

a

I 2'. lugar: Cabl) Marcili" pc
SRF. Ipiranp"t 1 1.02 metros.

reira do G. E. Duque de Ca-
3". lu!!.ar M.artin Melcop do

.

4.44
.

EC B d•· L 1094 ..

I
Xlas" minutos.

an e.ll·a.n.es , me ..yo:;
.

,

B. 5'1 dFEl\HNINO : 3" lugar .runo 1 Va o

SALTO EM ALTURA: I E.C. Bandelrant�s 5,16 mI-

, 1". lugar: Ins Calí ... CIo nulOs.

G. E. OHmpico com 1,30 m
4 x 100 METROS (reve

2° lugar; Hiltrud Gunn5 � sarnento)
E C B d· 1" lu�ar - Equipe:do . . . an CIrantes cam ..

1.25m Rodolfo Hahrú Oriv�ldo

3" lugar: Ivone Schnaider §u�hiaUi � Arnaldo A. Mou�

do G. E. Olímpico CDm l?�H}rn rfl: Leonel Ines di! Silva; do

4' . lugar: Orla KHian do G G. E, Duque de Ca1t!as em

E Olimp!co �;:t"m l,20m 47,01 õeiunclo;;.
7....

5° hl1'g!!r, G1l';€la vtl!! Prinz SALTOS I
_"'< ....,J.:ro E·.M._ ALTURA.�. Ido E. C . Ihmdeirantea con! -3["),,_ -

- - -

_

1,20m 1° lugar: Tenente JToha.qu.nn6.0 lu�ar _ Wilburg!! Muel A. de Oliveira São lago I

ler do G.E. Ol!mp!c? cOm ti. E. Duque de Caxias 1,65m'
l,2()m 2" lugar: Osvaldo Appel i

do E. C. Bandeirantes 1,60m 1
3° lugar: Walter Thuemel '

dD do E. C. Bandeirantes 1,60m
SALTO EM DISTANCIA: í

1" lugar Cabo Leonel I. da I
Silva do G. E. Duque de Co.'

xias com 6,15m,
2" lugar: Engon- MueUcr do

5RE Ipiranga com 6,04 m

�o. lugnr: Rodolfo Hàhn do
G. E. Duque de Caxias com

6,03m

75 rtlstrO:; rasos:

1e: lugar: Vera Dietzo1d
C.E. Olímpico c<'m 11,01 se

gUildos.
2". lugar Eriêa Martins du

GE Olimpico cnm 11,02
3". lugar: Hiltrud Gunns

...1n E, C . B\"lnde!.ran�es crlm
.11,04 segundo::;

4D• IUf?'ar Ldyia Ristnw Do

EC Bandeirantes cOm 12,00

5ei:r�lnd(}s
5" lu.gar: Iris Conin

E. Olimpico cem 12,02
do G.

SINUSITE
o Vitalisador Ehdrico �Vorms, restaurando a ener

gia elétrica humana .• põe tt>dos os orgãos em perfeito hIrt

clonamento ..
_ Encorn. no Rio: - INSTITUTO VITALlSA

DOR WORius - 17, Rua Alcindo Guan'-::Ibauz - Sala 506:
Em São Paulo: DemMlstrações a domicilio.

1

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

A EE !ti D I
Para " começo do n"vo

pará
-

rapazes de boas familí
klr, hti{�i'f;"�'·'íHl;[};: p;}�h;rn I'f.;;

ano tenho algumas vagas

as, c"m ntinln pn'pal'O ('5'::0-

tt'V;ü' slLI;:; Vt\f.:.as dí'f.di' ,j;"\.
RODOL PilO KANDER

Cai� a Posta! ·14

sas tardes esportivas. Lealda
de l' cavalheirismo que neles
nãó falt:1m, deveriam ter ou'

trus que na emoção de uma

disI-'hta procuram ti"ansfor
mar nossos campos em rings
de ho;x.

Os nossos sincerus agrade
cimentos, srs. Vit:l1 de Fran
ça c Antonio Schmitz.

25/11/1947

José Pt'ra - ilfécnico do
Palmt'iras E. C.

MASS'A:S

.�
ALIMENTíCIAS

. SEM P RI
AS ·MEL�HORES
":;-

G., E. OIimpie'.:l c�:m 3,10m
Z" lugar, §nlclaclo Cu!'!: J�6

gt!:' do -G, E, Duque dE Ca."
xi;>,� com ::tOOm

3° IlIgar .....Valdemar Scharf
do E. C. Brmdcirantes com

,
!

2,85m

LANÇAMENTOS
DARDO:

1" lu?,!,": ;Osva'jdo Appe�
do E. C. Bandeirantes

2" IUf?''''l': Waldomiro Gui

nr'n1' d;l G. E. Olímpico
3". lu�al':' Hel'bert Appel

do E. C. Bandeirantes

DISCO:

PESO:
j" lUl>"al': M",x Mudlel' do

SR'!: Tuirang'; 10,18 m.

Seus Sofrimentos Não veoro
da Velhice, M,as, Slm._

da Má Função dos RIns
.-.

Aniversaria-se em data de
hoje, " sr , Rolf Gutz, fun

cijh,\�'io da fil'ml1 ,RodolJb
Kander ,

Não deixe que substâncias veneno
sas S� acumulem em ser: -)a'ganis�o.
Ponha-se a salvo dos males ora

sionado-, pe!o rria u Juncior.amenro
dos rins. Use o rernéd io q ue n;li
Ih8res de pessoas usam : as Pílula!
Ursi. Feitas à base de- porte-r-osas
plantas diurêt icas, dcs.nf'e! antcs
e dissolvente. di) Acido Úrico, as

Pílulas Ursi con stit n-m o ma i s
As Pítulc.$ Ursi sã" f.ifúf.

ef'icaa tratarncn to das lll{J!�,ti;;,
com t. poderosas 'plantas

ena is e d,« hi:'x:��j. dt"f�JldrIld(_.• ,
medicinais'.

1- t s im , ac u org:;:::!}!,-:uld eUI.lt!:a: �::; i A g,ralhle t'fít-::'iCi.s das PíJ_U]1i$ Ur�;
h lQJ:':caçôt:'s pro ven ieut es Ju ru a u j.1 (,C.'UiprGV,;,a.l.s p�:i' m-ilhatcÍS_ d.
[u'\C!ollanlenU) dus r ius , Nâo se �I("s.';oas·i dl'!,v�_-se,à S�3 Jórn?�l",la,:n�
e�l U�Ca d� o ue !:-":eU=s fins prct'i�,;jrl'l qual 'í\;r�1,lL?S50cíad,a.s:' de ü.m�-_r!t� ..

fu! !lOIli::a- .u�)nn,;_HlnCll[C para que n e ira feliz ,e'- cien t if'ica, 6 preciosaa
sua saúde SE j a perfeita. ()Uh!t._ll1cr p lan tas de- graIlde valor terapêu ..

irref ilbritl3de fH'''S:--;:= [ull('ion�lllí;,n- t ieo e à SUB. moderuisstrna _�écn_icll
to, { cve ser combat irra s ern de. de Jabricarào. _Graç'a�_'ao processe
mor. com a, famosas Pílulas LT"i J" concentração à baixa terupera

Ev't -

t I
luta, a' Pílulas Ursi mantém: in-

I e es as ma E!;s causados tq;raís os princípios ativos 'daspelo mau f u n c i c n c m a n r e plantas que as compõem. D';'(
dos rinS

serem a. Pílulas Ursi um' reinédi.
Entre os muitos males provenien. de incontestável valor no tra�SI:'
tes do acúmulo de toxina, no 01'· menta. das m�léstias do r ins. e'de
gé:nismo em consequência do m a u be:Kiga� Use-as: -e c'omprovettem
funcionamento dos rins, os mais bém o. benéfico� resultadói'q:&".
[rcqur ntea sào: - reumatismo ótimo produto do Laborat6ri.
nr tritisrno, dores de cabeça: Licor de Cacau Xavier. As j)IantÍlfl
ton teirus, dores nas cadeiras, que compõem as Pílulãs Uni' iíãe,
desõ. "umo, junta" inchadas. in- - Ura Ursi, Abacateirb, QÚÍI
.ônia e nervosiSn1.o. Livre·se, bra Pedra, 'Cipo Cabelrúi.,
pois, dêsses malee. u�ando a� Pilu· Cabelo. de Milho e C,iIR.

las Ursi , que - normaiiaando a!!'

funções dos r ins - Impedem. e
acúmulo de: sub'st ãncia s venenosas
no organlSI:llo. Não destuide -de
'lia saúde. deixando seu organismo
::iofr3r as consequênr ias do mau
funrionamern o dos r in s .. Uae 'em
demnrl'l as Pí.utas Ursi ..

Faz anvs hoje o sr , Rudui
fo Cristo

NASCIMENTOS

Fundos lia Ofi cina da. S.A. HA NaçâoH
ltoupa va - Seca

I
Acha·se engalanado des

rl� ante ontem. o lar do sr.

Vir�iliu Dias Filho, proprieta
rio do Hotel Vitoria e de sua

exma esp()sa Da. Mausi Dias
'.
com o advento de uma gl;llan
te menina.

�,.emédio soberano para

Oficina J. p�- Com o nascimento de um

robusto garoto que na pia ba
tismal receberá "nome de
Luiz Carlos, está de parabens
o la,r d,o snr. AngeJjn� Este
vão e de sua espOlia Da. An�
na Estevão.

EspecÍ .!Ilsta)
EM CONCERTOS DE FOC ÕES EC'ONOMICOS
INSTALAÇÃO DE AGUA SANITARIA.

CASAM�NTOS
- Realisa-se hoje nesta

cid.a jde,,, enlace matrimonial da
!!,entil srta. Wuerges. diléta8.
filha do sr. Emilio Wuerges, '

CO��o:n,: :::e. �:;:n:�i� 12a- Região de Armas e Munições
gartner, filha do sr. José
Carlos. Weing�tr/.ner. casa-�'f:'
huje nesta cidade o sr. Domin
g"s MVoIAreJiIA'aN'TES ,'1

Convido, pelo presente, a tod,':; 0:< prnpríetario2! de re

gist'ro5 de :tI'mas de fogo em at,r�lzO, a comparecerem nes-·

ta Fiscaliz:lçã" Regional, <Ifim -de revalidarem "s seus res-

Esteve nesta cidade, já ten-· p'ectivos registros.
d" regressado a Porto Alegre " Os 'que assilú não <) fi zérem, t'starão"sujeitos ás pe-.·,'·
aonde atualmentt' reside " sr, nalid:ides prt'vistas pelo artirr " 85 d" Regulamento aprovado:
l, sé Galiani, f;lbricante das 'pel" Décreto nU 1, de 18 de .laneiro de 1939.

.

po'pulares antenas "Calí" .

I 2a. Região de Armas e Munições. em Blumcna:l.i,
26 de Novembro de 1947.

-�------_._-----

E D I TAL

O PRECEITO DO DIA
AR LIVRE E SAUDE
Permanecl'r �!'and(' parte. Ido tempo ao aI' livre e dormI!'

c"m as janelas abertas CútlS

tituem ótimos recursos mara

fcrtalecl'l' o or!!'anÍsmo cerntra

as i�ft'cções. Sã" hábitl>s sa

ll:tári05 que protegem o indi
viduo contra o :ltque de aI· I
gurn? s infecções.

ForT:lleça " ;"',!;lnism", vi
vendo ao ar livre e fu -

!,indo dos ambitmt,t's cOn

finados. - SNES.

AMARO DA SILVA PACHECO

Fiscal Regional.

n h
II!IIJ

I rc
•

I
Pl'eferencia com pratica de e5-Precisa'se de uma de

tabdeciment .. Hospitalar.
Paga-Sé bem.

Ofertas para cas:! de sa

Rua Sãu Francisco. 147
údt' Sã" Francisco.

- CURITIBA - PARANA

PELOS SALõES
- Realisa-se hoje ás 20

r<'lS, nos salões �n C. N. Amé

rica, as festividades da c�]a
ção de grán das complementa
riF.tas de 1947. do Grupo Es
r.olar Luiz Delfino. Apó� es

tn rprimnni... haverá um

p'rllTl,dio:;o 50irée dansante" ;a

bri1h;-"1tada por um ótimo
j;azz·l'aD�l. SomOs gJ;ato� ao

ccnvite que nos foi enviado.

�,= ei� a� raloe� do �ue��1O

dê5te L�mbfigYeifO

-�------

_n�B__ZJ__
··

_U_�S_C_ ____.1j1
Sahado án B,15

Wallece Beery HO Gigante
LEO CARRILLO no empoI

"V I V A
O mais notavel trabalho do
Uma película repleta �ae ii

enredo intcresantissimo
Acomp. Compl. Nacional -,

Icano.

Platéa 4,00 <..: 3,00

gentime!!la1" I:;

�antc e movimentado filme
V 1 L L A"

grande Wallace Beery!
vcnfiurns, ação, romanCe e um

FEITO 1'2"., hcíHtar.. "tnb�!ho d:!! rnfl!!' � �
_ ntstra! UlTI lombrlg:�ejrQ a �us filhnJ, o �
<:1" Cacau Xavier vem sendo us..do com st!ce!!I!'t 1104

,mi� de meio ,éc\l!o� Não exígindo d� ..
precío;ando purgante e podendo ser tomado �

,

'1ua1quer mês ou lua, o�
de Cacau Xavier é um�

mento fácil e efic:u. etI8�
lombrigas. Silt� o e�
das m.ieg de O\ltras e dF
t:er�ç!io. D2 também t m!I �
lho o Lkor de: C��Q Ji___Fox Jornal e short ameri�

Ba.leá " 3,00 e 2,00

Luiz Delfiou!
I
I

N. I
hoje;

,

, .

1". hlgar Carlos Halspappe
SA.LTO COM VARA: do' i ri,., F. C. Bandeirantes com

1". lugar.,Werner GarnÍ 28.15 m

2" lug;lr: Herbert Aopel E.
_______�_�

-------'- I C B"'nd!'lr<'.lntes 27_64m
I, 3':\ luga'IJ": Bruno .A.ppel ..

25,82m
-

(EC Bandeirantes)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



sil
,cm.�LO JVNIO� VOLTA��! II

�
Ih!>, 27 (Merld) - Not icia- I IM que é tido com" certo nas

rõdns do PSD. que u sr.

Ci-I'ri lo Junior continuará come

Iider da maioria na Curnara
,

ua

Cerca de 20.000 oper
c' n,tn' rn a tu: '. mente vrnp rega

pre fabricadas de alumínio.
nha e o banheiro de urna ca

que erllm colccad-s no lugar
"

ar íos na Grà B;'etanha se en

dos na cons t ruçâ o de ca sas

A f"tografia mostra " cosi
sa de alumínio na ocasião em

devido. (B. N. S)

.. .. ..

InlCIQHenry Ford ·11

I I Capitulo.��
Nenhuma nutra grande

c-,'mpanhia pOSSUe tanto o dom
de pol<lI'iz'ar <Is atenções do

,

publ ic-, como a Ford. Por is'
t" reinava grande cxpectati· i
"a nus Estados Unidos qUan J
elo Hrnr-y Ford II, um jovem
rntão, C"ln 28 anos assumiu
11 preaiclcnc.ia daquela organi

zuçã« sem ter passado por

!qualq�t'r estágio prel?mín,;,-r,
que ·nao S\'U curso unlverslta_

r:p•
Cerca d" dois anos e meio

são decorri&'s e, hoje, p'Jde.
�e dho:l'r- quI' aquele moço im
primiu n"v"s rumos á Ford.
revolucinnou o n1t'r-c:ldo :n11,'

JnQb:listic" nos EE. UU, c"m

a rp.dução 005 seuS prenos e

"",t6. em.oenJ-,:,d" numa gigan
If'!'ca Obl'a dI' r.'juvt'nescimen
I .. e p-o'!'rcs!;p em toclos os S�

fon's, DCl'd� as relações traba
l]l i5b. 3, :<:&!:\ 1';OS. n roducão t'

v;'nd:,s. tr'�o l'm Detroit respi·
t·" .. _, - ....... ,1;, ;Je ,."n�;d;lde
'.' acão. H pn I'V Ford I I cansa

",.n�"·s<> defnitivamenf,., c'Jmo

l�<riti:m() r_n""inuad" da �bra
do seu s:lud"so avô,

Seu p""g'r:lm:, dI' I'eorgani
zacãn inclui llJTl plan, quin
q1.1C"J"'t:.1. r ...

......" "...., ... to� a"l.7:l:iaoos
"m 500, 000.000 dp d-hr-es,
Tudo :�:< .... l·p"'1mid,., indica

que " ,,'''rd está COm o futui'o
� 1l� nlJmp. que não s(· pode
med i I' ('m cifl'as, Grandes re:1

lizar;::r� f'!'�;;''") feita.�, outras

€m eiaboracào: () "b jetiv.,
p':rem, ainda e o mesmo:

.4""!'iliE.Wi' .

I

o

ile

" Descobrir caminhos

.,

(' ffil':"S par« corrst ru ir cn rres Imelhores, " um preço qUe ha
bilite maio- riurner» de pessoas
a adqui rj-Ios . , .

r
S, Paulo, 27 (Mevid ) . Fa'

landO! á reporta'gem do HDiâ- I
ri .. da Noite" acerca de urn I

artigo irrdcco rcso publicado !
em um jornal suviético, uta-

E, qllando mais pesSoas es

tiv(-'!'I'm em condições de com

prar e uS:lr os nllssos produ
tos. os s:llários daqueles que
tl'��:I'haTn para construi·bs'
pode SCr mais aIt ... o custo do
nrcduto mai!'baix " e o nive]
de vida .m�is. e1evad . " Ó fu i
I-uro esta ltmltado apenas pl'la :
""S�:l pr-"dutividade, pela nos

I

!.", capacidade e eficiencia, I"T}lo melr"r :Iproveitam.t'nto I
da" nossas máquin:,s e de nos I,próorios!" .

Não l'estR duvida: "pós a I'�;CT'>ntpsc" d" avô. Henry Fol.'.-l
TT i"icia, brilhantemente, o II
ta pitui", ,

,

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

Dlinistro5
Buenos Aires, 28 (UP)

HA'UM

EM SEU FUIU R O

Os ministros de estado esti-
vcrum. reunidos em longa ses·

são para discutir o plano
Marshall e outrus aep étos do
exterior e as relações com a

Europa, Anunciuu-se oficia l
rrrerrt e que outros .asaurrtee, taiS)como o tratado de imigração
com a Itutia , v tratado de co

merci« com os Estados Uni-!
i
Idos, as negociações cumer_

de

Rio, 27 (M('rid) - O ca r-

5,,

a pre a
càrrdo os gOYt'·rnos do Brasil

I

e do Chile pelo rompimento I
das relações cum a Rusaiu, 'J

sr, Carlos Lopez Videll'l., dele.
g-ad'! chileno á 2a, Conferen

de

I

mente registrou-se apenus dois

ferid"s, p"r estarem <l bordo'
cerca dt' 20 estivadores. 05

prejuizos são avultados, pois
o iricendic q-ue sucedeu-se á

expl-sã", só foi debelado de

pois ctl� duas horas de irrten
sa luta dos bombeiros, Uma.,

r f rec

CONVERTIDO EM DILI
GENCIA

Rio, 27 (Merid· - o tribu
nal de recursos df'cidiu em

l'pssã" de "ntem, pOr unani.
midade dev otos, converter em

diligencia o julgamento do
mand:ldo de segurança do ex

tinto P. C . B ., para requisih1r
ao juizo dt:' registos publicos
as cel·tidões ou informações
das peças do processo de aver

bação e cass:lção do regist�
da socied:lde civil par-a ins

trução d .. processo,

nça da

h it

cia Inter-americana de. Segu
rança Social, realisada no

Rio, disse: H j-ulgo que ·tanto

:lC!1Il no Brasil como em mi
nha, put ria, já nos habitua�,

•

Ihau,

eunl80
e5t3do_3_'_r�__ -���n081-1 D.. _'....

'..,..,_....

ciais com a rnisaâo britanica ....

que cb cga rá breve e· ás pro- A D'ESVALORISAÇÃO DA
opstas argentinas a serem a

presentadas na' cvnferencia dI! LIRA I
BogrJtá, Anunciouse que

Roma, 28 (UP) - O gover I
I d

.

d no errvidvu todos os esforços !
e. em isso foi asainado um e

ereto tirando os tribunais do I
para crea r o cambio livre en

tre a lira e as moedas est
t ruba l h« da jurisdição do se

trungeiras . As novas regula
cretar iude do trabalho. pas j. men+ecôes para o estabeleci.
sund- se junto' com os derna is ,..

menta das taxas de cambio,tribunais, para a jurisdiçãu anunciadas pelo gabinete, ti·
do rninister'i., da justiça,

ver'arn efeito imediato, sendo
desva10risada R lira de 475

por 589 por doIar. As taxas

I'fetivad:lf, permanecerão �ste
rncs e serão fixadas a primei
TO dr. cada rncs , daqui por
d ean tr: . <

DDla caldeira num HABACALHÃU"Á-'-voN."I
,

.
-

TADE PARA O CARIO Inavio naa;iooal 'Ri��7 (Merid,) _ o mer;
t:RrlO car-íócn acha-se substan;
c;almente suprido de baca I
lhau de todos os tipos', Nã'): _!!!!!!!!L_;!I'II!!'''''''''''''_''''!l!!!!!!i;!''�__ji!!IJ_Jli4l.''''''''''''''''''''''_a::wu

"bst:1nte, continuam chegandQ!
r'O,V"s carregamentos do pr-o-

I

rlu to, o que indica que tere- ,

mos um natal farto COm tan

to abastecimento de baca �

lbau , Vem, de chegar ao RiQ
ç. cargueiro nórte-arner-ican. .1
"Fort Col�mbía", procedete
de Ha1ifax. no Canadá, que
h··.·uxe 664 eaixus de 'ba(;<I- .

Paris,28 (UP) - O

comul'nicad" aparentemente ofici;JI
mais tarde currigiu o resulta-

jdo da votação da assembleia
nac:n:lJ!, dando 322 votos a fa !

VOI' e 186 contra o gabinete ISchuman, A 'votação deu a

Schuman um;l margem. apl" I

nas de 13 votos a mais da I
Jna iOl'ia absoluta necessaria

pS.r:1 sustentar ao governo o I
VOlto de eonfiança, contrastan-I
�.�, com o; voto de confianca, I
de 412 contra 148 que Schu

A ssem

'"

s
I

rrOVlarlOS

mv.u recebelt da 1:I.1!,semblei,1
n" sabado, quando f'Ji ele au

torisado:1 cpDstituir o flUVO

governo_

Paris, 28 (UP) , O gover�.
no de coalisão anti·grevista
do premieI' Schuman, recebeu.
o veto de confianca' da assem

bleia nacional ás '4,15 da' ma
drugada .depois de prometer
"pr-ovas energicas do gover·
no" contl'a a onda grevista
n�cí"nal, antes. do 'romper do
dia,

fi

I
ida 'Sorocabaila querem I

faumento de salarios e

I abono d� Natal I
I

-- OFicina Autorizada -Fabricaçàn de Esfafmtl€!!ta -

Válvula., - Solda Elélricc. c a OxiJ.!ênio

CASA DO A ERICANO
MERCADO DE AUTOMOVElS

- JOHN L. FRESHEL .- ,Fundador

UW.! 15 d€ NOVEmbro N. 4Bi --

H'O S S A
___.3;

BLUMENAV

DIVISA SER. VIR

S, Paulo, 28 (Merid) _

O:; fcrr"viarios da SoroclJbana
qUI' ha tempns vem pleitean·
do o aumento geral de sala'
rios, voltaram novamente ar,

assunto tentando obter a saIu.
çào de suas rl-'ivindicações,

i

li
I

! Nessl' st'ntid" chcgarana aS.
Paul" os componentes da co- i
missão encarregada de lutar !
pel:t melh')l'ia dos ferl'oviarios
a-fim-de se avistar com o di

retor da ferrovia e O governa
dul' do estado" Os ferroviarios
reivindicam um aumento ge·.
ral de 300 cruzeit·p:; a rees' 1

-

.
, I

trutunlçaO dos quadros a efe I

tiv<lçà" doS' extra-numerarios !
t, a cOncessão do abono de i
natal. Segundo infórmà-se, de 1flagraram em S')rocaba e Bo. i
tucatu gréves de solidarieda· !
de, encontrando a comissão I
dificuldade na consecução de
seus objet,ivc.s,

russ
rnvs corn este Iinguajar da

imprensa soviética, Todos sa

hemos que ela procura é exi

mir seu governo das fe.lbas I
gruvisaimas cornctâdus c-mtr-a I
�' soberania das outros nações I
O rompimento das relações 1
com a Yugealavia e :t Russia 'If"j uma conscquencia lógica
da atitud� desses pa ises pe},} i
sua '\Tloçencia nlls ncgódos rn� !

ter-nos do Chile" ,

_._

!

az;w

com ou sem cabrna,

Preço da Tabela
�----�. -

_.--;-

Concessionaria;:
Sociedàde Anônima

MOEltMA
C·· nH�f(ial

N N

beu
bl !'

elO

guvirc, nuc ivna l .. Alexandre",
que estava a tr-uca.do n« arma

zern 18 dOI cais do porto, ca I'

regado com carbureto, ..Ieo in
fiamnvel e outras rner-cado

rias para Porto Alegre, teve

uma de suas caldeiras arr-eben
tadas por tremenda exp'lvsã»
O estampido foi tão fort« e das placas do porã.. do navio

r('nercutiu com tamanha inten com a explosão, foi atirada
sidade em alguns bairros, que

I
ii distanc:a, indo cnir sobre �

;upos.se haver ocorrido uI?a I telhado do armazem, eausan

ca tastrofe horrorosa. Fehz- do grandes danos. i

I) .•
locomotiva coi eu o de S. Paulo deve ser ree§truturad� com�alDiDbão I

"

Rio, Z'l (Merid,) • Conhe., cia colhe� ,. t.:amil1hã9, que

' eternentos. de real prestigio eleitoral'
cem se ugóra nOVOl) 4et�llhes 1 tombuu com [J chóquc. O ma Rio, 28 (Merid,) Falan ment< 5 dI' real pn�8tigio elei�
dn desastre ocorridu ontem em quinista, 'cul\)\tdo do de�á.s. do á imprensa, o sr, João ,l;ural. Sem, nenhuma duvida
Sãô João do Merity, com uma �re" quasi foÍ linchadu pelo Abda1a, deputado pessedista constituímos o maiOr pa:rtid�
locomotiva e um caminhão da p"vo exaltado e aborrecido bandeirante, a respeito dos uI de São Paulo,

.

Concluindo a-

Light. quando pereceram tres
,

timo:; Hconteciment<>s do seu' firmou: a pacificação é �ma
opl�ra rios e dois outr',s fica com <>s cnnlÍnu\")s acidejl:tes. p-artido, disse: "tudo correrá'
l'am feridos, St'gundo '" de� Que ali vem se verificando. bem � " pal'tid� no final sai: necessidade <:reiQ que OQtro

poimento dus te.$temunhas, a I A p�lssagem do nivel onde Q. rá mais fDrte, acentuando: 'nãn é (J pensamento dos pro
locomotiva viajava com .. fa- j c"rreu {) desastre, estnva tam sou de opinião qUe o PSD de· -ceres de maior prestigio dG
rol apagado. Em (!<>nsequen- bem 1:lem sinaleil"l1, ve ser reest!t"uturado com -ele- \ partidQ" ,

REGRESSARAM OS DOIS í AS ELEIÇõES EM PELOTAS
REBOCADORES

I PQ1·to Alegre. 28 iMêri'd') -

Rio,} 28 (Merid) � Regres I A apuração das eleições em.

l'.ar�m aqui 9S �ehocadores. , j PeI,otas acusa até hoj e
.

.05 li�

"Tristão" e "TrIdente". que gurrrtea resultados, para
<

p re-.

foram prestar' auxilio ao na.] feitv r Joaquim Duval,': do P.
vio merc�lnte ingles "Cadu- iS, D., 8,538; Silvio Cunha
ÇCus "'.' que encontrava-se en;· i Echeníck,' da VDN, 8,; 41"8 é
calhado na ,enseada do forno I Joào Simõctõ. Ippcs, do ·PSB,
de Cabo FrIo < \ 2.714 votos,

�e Gaulle eDtrevtstou�.e
COIU altas personalidades
politicas de .'seu país

TOMA PO'SSE HOJE O VI.
CE·GOVERNADOR NO,
VELLI JUNIOR

S. Paul", 27 (Merid) - O
sr. Novelli Junior, eleito vice-

It
governador d;::l estndo., l'stcve
em palacio em visita de cor

tezia a" sr, Adernar de Bar
1"Os. O sr. Novelli Junior em

possar'se-á �manhã perante
:. assembleia estadual.

Paris, 28 (Merid) . De
Gaulle está prese.ntemente (l.'

qui, anuncin u jornal "Libern
tion", O chefe da R, P , F ,

teve entrevista' com diversas

personalidades politicas. inclu
�jve com o deputado Giacob�
bi, presidentoe do intel'-grupo
degaullista dn f1ssembleia na�

cional,

Pílulas íJRSI
o REMEDIO CONTr..A os MAU!!

005 Rim

voto

'O JULGAMENTO "DO GE·
NERAL NOGUES

P�";5, 28 ('UP) - O 'gene·
r�d Nogucs, ex' Rrcsidente :ge�'
raI da Fr�nca em Ma lToC01'i,
dever-á sf'r jt!l�;"do .hoje coma

cr"L.··- _

.... f.l' uma alta corte
de justiça, Nogues está pre-
�f'ntc,nentt: em Portugal e foi

processadq .p�r atentados. COl!

ira a. s�gurança- externa· do
estado, . sendo passiveI de- pena
de mórte.

' .
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