
De com· o decrelo-lei 431, o chefe comuDista poderá ser condenado 17�
Rio_" 8 (Meridional) - O

sen(.u],GT Luiz Carlos Prestesy
cuja licença JYCtra··o proceso

� criminal acaba .de
.

ser solici
. "i tada ao Se.nf::ulo� está incurso

nas penal;dade� que poderão
atingir 17 anos de prisão.. A Ique:i."cCt crime �pr�s�;�t(lda con

ira o chefe do extinto Purti� IdO; Cornurueta do. !1rc:�i.l é_ e:"tribada tUl decret(J-le� n. 43 I.
de í f:J de maio de 1938, que
define os crimes contra a per.
,f;oruzlidade internacional, a eS
truturn e a segurança do Es
lado, contra a ordem. socials
decreto esse oromulgada dias
t1p·Ó:s. a inten-tema irlf:egralista
de 11 de maia de 1938, cuja
piomulgaç-{i:o conieria ao sr .

A outra experiência dos
Ge-i'i,ulio Varga,í<, eniào Presi- trabalhos do Conselho já o

dente da Republico, atri.bui- demonstraram sobejamente.
ções conferidas pela . Constr.- A Russia usou da preroga
tuição de ,1937. De acordo com

1
iioa do veto e oediu o· exame

�. �enufu:ia �ei.i.a ,t1do quarto' de queetões de
-

gr<:;nde relevo �
tsromcto» StlDstrtato em exer- para a nlanutençao da pax, \
cicio na vigessima Promotoria tornando evidente ás pe�ue-!
Publica, (I senador está incur- nas potências que existe de
sa no artis:o 3', inciso 24 e 25 fato uma ditadura das gran- A�O IV k L U M E NAU
r.9, combinados com o incÍso des, contra 11 qual jamais po-

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

8 ;dc aludido decreto-Iei, cujos derào prevalecer os direitos da
textos' são os seguintes: inci- maioria.
sei 24 do arti'-fO 3": provocar t-

ou incitar7 por meio de palCl-1oras; f[ravuras ati inscrições. Enquanto um grande pais,
df: qualquer especie; pretJell- escudado no poder das suas

'1 çij_o, luJstilidade ou despreso armas, dispuser da prerroga.. .... corrtr-a as forças armadas: pe- tiua regaI de eobreoõr-se ás

n� de seis meses a dois anos [diliberacôes da Assembléia , Blurnenau; com a aproxt

d!'T' prisão: _inCiso' 25: injuriar: todo o ·,..istema 'em que a ONU, mação da eleição municipal,

0f l1�deres. m�blicos ou age::-! se apoia és�ará permanente-I vai vivendo- a agitação po

tt!,� HPe. � ex:�cen�� ....
'l?0T 'c,

rnezo ! mente e:n rusco, '

!
lítica de tôdae as cidades

d� 1;1a_líIvr��•. lntu::Tlçoes ou gra-! Jauü:l.ls,. por exemplo, será i que, preocvoadas com seu
... -: �)�yé#' Peli-f'�lm'{.irêh.ifif 'péiúi-Héj 'pdsst'iJd di.scutir

-

a��u'ntos in�- [ ilestin6�
.'.

sê interessam,;' s6�

s�is.�es�s a .dois _anos de �i"i- '!' comedas ;'ara C'" �Tandes.. Só I' brelnaneÉ,a, p,�lQS p�ei.to;g
.saO,InCISO R. orCi'no.:'er, orga� J as ..ueqenos estarao prahca� politicas que lhes dã!) o as-

n.ls...".". o-r. di.:iS'ir. s()cie�;ade . d� I: mente.suieitos aos veredictos I pecto álacre e feliz, seme-

q.:.�alq�.er e.,�,�cl�, c::�. atl
..

vl-
.

da soczedade.
'1
llwnte aO da criatura que,

ê[;.p.!:1e se exe. t,a .'10 s_ .•,ndo· de! 'N
_ ,. , ,. apática'e desiludida, de-

.

'. • 1 • ao e u;so a propna nega-' .

d
.

datenta,' centra a Se'f7-rranca do i _ T' • I pc IS e renunCIar a to os os

t-. t' d --.

.

d"c" .... � Iça0 aa dc:nncracla e uma ra-! dr·.re;to·s, um d;a, menr,� a-�-S a. o 0<· 1n._o u,cal,. po.! -

l·' 1.' d f-
• L V�

; .
.

. zao Da pove .. ae escon lanca' . .

melOS fora da lel, a areJem 00- I . I d ONU f" nuviado e mais patnóhco,
f;tica e .<:ociol: Qena de 5até n;:; !la 01' a

_ '.
como orça

se decide a bata.lhar pelos
8; . d

. -

.

d
de oreservacao da paz no mun- bl 'bZ'

-

,.an05 e �T.lsao e ';1et� p.,pa- do?'
.

pro ema ... T)U ICOS qUe sao

r?-··quem. him.r-se a q�wlquer I seus também
. -00- ,

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

-:-:-
-- -� IDdegado$ do Brasll na COrl.l A opi.nião universáldeveria il"'r,''':'r;(l lnh�,<nacirmal se, mobilizada afim de obter!

.

de Instrução Publica a imediata' revisão do "Cove-: sôbre, . prin.cipalmente, as

�··'Rio. ': (Meridional) _ O rumt" da ONU, n� sentido de 1 vantag:ens e desvantage1ZS,

f,r,esidep_te da Republica as-I eliminar dei'? (; direito de ve-! dêste ou daquele candidato,
, .

d :; 1 d b I como se oS partidos políti-InflOU {) ecreto, ll()lUeall.O:o" to, ou >")€'0 menos e su lne-

.i:\��. QI1,ilS para.a. nação; d�l<;-; tê-la, depois �e pronuncia�o� f
ces já se tivessem pronun�

'gados dú Brastl Junto a deo- ao reexame aa Assemblela, I ciado, e indicado ao eleito
,,' '.

C' f ..•
.

I d'
-

"i d·
.

1 rado os rtomes á governãftl';n.a
.

ou el"encm luten1ê.ClOna que o i::lO era Te}€:: ar por 015_
de lnstruçãõ Publica, a l"f!ali- ten;os. ça do M.:m.icipio.
ifil<se brev,emúüte em Gê!lC- Cemo ,,5 co;s;:rs estão atual-!
).ira e Pa..-r�, o Pl""f:éSEol' Pedro mente, nrnguem (1cycdita . na I . Ain:la ante-ôntetr'l,

_
.

",0
'C:jilmon, .

Pedro Fer.n3.n.des dE: eficiência da scciedade e

iUS-,
Plngurm, n::Htto de afluenCla

Souza e Cadtia. :Mdl"ebs. tificanN,;e (ii; su.speitas de que de comandantes e comanda
dos !,olíticos, tivemos opor-

, tunidacle de ouvir dois ou

I três cidadãos se manifesta
reTn !-·i}bre Q nlei.to que se a

vi;;;nha.

dessas sociedades
que constituirem
qualquer nome �

e
.

para os I rente, sociedades dissolvida,s mo fim de fazer,. propaganda
ainda sob

I
ou que a elas outra vez se 6-. ou ter em poder. em suas resi

forma dife-, liarem ; inciso 9: com o mes-' denciae ou locál' onde deixar

_

escondida ou depositada qual

quer quantidade de boletins,::'(
panfletos c quaisquer outras

publicações: pena de 2 até ::.

anos de prisão ":

f

-00-

A Grã Bretanha está construindo hoje mais da metade
· de· todQS os navios em construcão' do mu·n.do. Um dos re·

.C€-;1.t(,;5. 'acontecimen.tcs nessa i;;dustria é a. fabricação pré
via de 1Jal'tes veria dos lugares de construção, o que' fez

. .
- ,

- � . -

·

com qu.e a, produção. individual fosse a mais elevada do mUn

·

.do 'na lngiaúrrd.. Na fotogr'afia vemos tebocadores pre

faOO-icG.dos
.

num estaleiro situ ado a 80 kms. da costa (BNS)

Abertas as Ínsà;çoes pa1�a o

curso 'de lep,'isiacão do

Reforma da organização ju- ,

diciaria de Minas Gerais;
..

trabalho Rio, 8 (Meridional) O

; presidente Dutra apl"OVOU o

RÍó; 8 "(IVleridional) Fo-' PTój�to do decreto-lei dispon-
'ram aberhls as in§c,:içê'i!5 Pil- do sobre a reforma da organi-

· ra o, curso de legislação dõ trá zação judiciaria de Minas. Ge�
r baIho;

,

que' ::.ern l'é;\!izado no rais, a qi.lal lhe foi. riubmetida

::Mh�idérió do T.'absÜhrJo pelQ governador daH,

de prisão

DiRETOR: EDMUNDO MONTEIRO

o Ti'po dr: AI/ião a Jato m ais Avançado da Grã Breta
nha -. O tipo mais avançado de avião a ser construido na

Assstregesilo de Athayde Grã Bretanha ê o Aymstrong avião sem cauda tiara trans-
O delegado brasileiro n o cerá um simples �tJllteparo á I porte de correstsondencia, O A. W. S2 é equipado com 2

Conselho de Segurança da cobiça, interesses e conueni- motcres de turbina a jato Ron[ Royce Nene. O modelo ex
ONU voltou a mostrar o peri- eflcias politicas dos grandes 1 perimenial desie avião ele grcmde velocidade foi. construido
go do direito de veio de que contra €i liberdade e $�bera- í para (J estudo dos problemas de controle c estabilidade dos
se acham investidos os mern- nia dos fracos. I aviões sem cauda. (BNS)
bos permanentes daquele or- ----.--�_. -- --�-<�.. - .. _�'"� ...��-. ,.,��.,��..�--=��.��...��.. ,�����, ,,--..._._.. _-��,._�., .. <.,-, - ... - ....•. _ .•••_-_•.•.•�._ •• - .••�.•••.•._�.,••�,.�,-.-.-.--.�-�_,_�_

gão dirigente da sociedade in- Orgão- dos Diários As�odadtj�
iernacional,

4·.-feira, 9 de Julho de 1947. NUMERO 926
--------------�----------------�------- �----�--------------------------��.

Nestes dias de···expectati
va fervilham os comentários

á baila maIS

:.Jele:} .. �odt.�r;afll candidal'l1r
t�r. m_C!s>�_q!ie (1nt�e-r;;en.f<lca:n1.
c1;fp7Cn."·"; s('nsi(J.�is. O can

d;(i,-,to X tH·(l tmritc' {MM, _já
ti.du.l administrado o Muni
clpio Ulna ve;z: - em 1934"
se não nos falha a memória
- mas era irreconciliável
e, em 1.10UCO temoo, ficaria Curitiba, 8 (Meridional) -".- cada ·da UDN na Assembléia,
enl má situação com o snr. Ern virtude dá cassação do pedindo certidões sobre o

Governador dõ Estado e ffil'lndato do sp.nador Euclides pleito de janeiro. Ante a gra
cíJmDrom(�tp.J·ia (JS da fr.J·ei e I Vieira pelo TSE, os circulos vidade da situação, porém, se
o l'irívnic;rylQ. liti!Zis de um

I polltic.os
foram tomados de guiram de avião para o Rio I·1 co;<r(,bOrnr"'�1 · ...fI .....rl?r.l:men�. grande preocupa'Ção diani,e d� Jane;";) ('5 51'S. Laerte J.\.iu-

t(-� do t>lu.cidnrio cidadão e- I do precedente criado porque nhoz, '; ey Lep,·",vo;:t. prQcu-!I leitor qr1e assim falava. De- 'o sr, Artur Ferreira dos San- rador Geral do Estado <': João

I -�:" ('. fI"": I�m �r<,fundo, Que to� foi registrado como can- Gomi Junior, Secretário do

l.i
lhe ci.tassem doi,,' nomes de didato· a senador pela VDN Interior e presidente do PSD,
cada ve'!: que ê.l�, desco- e PSD; sem que todos os di- 1
n.l.ecend� O" "Jartidos a. que t··

..,

t' .

I'a � - re orlos munICIpaiS ·el', lvessem para rea lzarem averigua-
pertenciam, iria dizendo o devidamente registrados. ções. Ha receio de interven-
el'"!l·f_� e � derrotado. Isso, ) C I

• -

d d' - p' »

d
.

I
- I- � • v

! ontra a e elçao o sena 01' cao no arana e a anu açao
de fato, foi feito. E o elei-

I
Artur F. dos Santos e do go- do pleito, de. vez Que os par-ltor, qual adit)inho dos con� vernador Moysés Lupion foi lamentares da VDN e PSD

tos infantis que nos impres- ,interpos'to recurso, em tempo poderjam ter seus mandatos �
sicnou na meninice, ia quer- legal, porém agora está de- c1'}�.s"dos pela JUstiça. EleitO-I'mando um e elegendo outro, pendendo do pronunciamento raL O ambiente é de intran
deixando os demais boquia- do TSE, podendo este decidir quiHdade "" nervosis.mo. agra-'Io,er{(>s. Entre Nóbreua e Ji'i- l't O A t d 't

-

d
.

". contra os e eJ os.
.

sr. r ur van o a 51 uaçao a crIse .n8_-,guei1"edo. o favorecido foi Ferreira dos Santos telefonou ranaense, oriunda das difi- i
n segundo. entrp. Busch e sahado de madru�ada, ao sr. c-vJdades econômicas e finan- '['Vitpr Hering. eleito c pri.- L' M h l'd d b

.

aerte un oz, II er a an�
.

celras. .

!..

meÍro, o RodrigueR embora' •

perdesse par-a o Hass, de ..._--_;.---�-..:------------------------ I
r.'otaria no RoddKues. Ex- E.·.. s·'··e.. e', o se'u ·)-ornal

j

cusado é dizeI" que éste es-
.

1
tfUJa pye8l!ille & m€.fUí' r;? Cll= 1

i
!

1 AO TRABALHO

�- ! Washington,8 (Unitc';d) :�..i..
to animado com a esperan- sident:e, os nessedisias rtz- 10 Sr. John Lewis, lider ,'dói
ça do sr: m ájor que nunca marC'm, domingo ultimoj á

'1· mineil"o�
de ca r'vâ

ó

dos. J::st.a-lhe oareceu tão aerde: Pois- I capital do Estado e traça- dos Urricloa, for-malmerrte," as
Co se lhe dó. a parecer do ram os olanos vara a cam-

I s�nou o novo contl:ato' de sal':'
desembargador José Anto- I ponha eleitoral. Outros as-

rIOS ,c::.0m as empresas cal"bo-
-'iiló l"h::'::u!!iro, qité; -anre';õii:'

" ,

-sun'fiiir os !t,ír.enderam: :lã' ·r.;zr. rnif",,��'5 �'dG' 'C( nh'O <- otesf'é . do

te1n, no TSE, xingou seu . ·"·-â· 'Te nm can!po de i pais, COln O' que v-oHaram ,'8:0
partido, orovocando o adia- -.r"'<,!, "m Cm·par. pm' exem- I trabalho 195 mil dos 400 mil
mento do jul.r;;amento do pIo. Cou;:,a cOF!ztada pelo i mÍneiros de carvão betumiri?-
desarticulado P. R. P.. diretório do P.S:D. de 8[(1- i 50.

O que é fora de dúvida menau, qU!!, se pondo fo,a; O acordo até al{ora obtiáo
é que estamos assistindo ao do ambito local, se decidiu por Lewir. .concede um salá-
levantamento das fôrças a Dugnar Dar um melho'ra- 1"0 diário de treze doláre$ �
politicas de

-

Blumenau. A I mento que beneficiará todo cinco centavos, o que significa
mais espetacular demons- o Vale do ltajaz. S. Excia. um aumento d.." um dolal' �. 20
tração do que afirmamos o sr. Vice-Presidente da Re- centavos por di.a. Os- minei1;"t>s
culminou com a ap"esentu- publica garantiu á repre- que trabalham no norte, cera-
("'6:0 dr> diretório municipal sentação orienlada oelo SI'. tro e oeste do pais. v'olta.;io
do P.S.D. e dos distritais ao João Gomes da Nóbrega a ao trabalho o mais brev� p�s-
sr. dr. Nereu Ramos,' mui- construção urgentissima sivel, nrovavelmente ainda
tn honrado Vice-Presidente dêsse canme de aviação. hoje. Não obstante, os min�i-
da Re_oublíca. Sob a direção

I
E é ,!,orisso qUe acredita� ros do sul e ocidente, pe�má-I

iI'.<iI

do sr, João Gomés da Nó- mos mi vifórÍa do P.S:D. em I n�ce:n en:. grev:.
que teve 1m·.

bregaj seu incansável pre- Dl:.u:trna.<., I CIO a mela nOlte de ontem�

M.

'. .

.

.

.".�

-

I
pois as empre�as se recUgar8:m

_
, ,.._

fi"", cui n". rJ'ort;tJ" ü'ürn aderir ao acordo. '�

a recal. ,1110 de Intervenç.a·. 4.1., ���i:;�:swv:.nt:��:;r�í �e::�:
li U Mnniclpio? Nenhum, que

!
saibamo.s. Os dir;",entes dos
demais "adidos falam mu!-

Paraná e anulação �€:,:g�f�f��2l��i:
co, corno aconteceu corn a

CJív1P, fallwm redonda.men-

I treabriu sua boca em um

sorriso incnfdulo.

I Falou-se também na van

tagem do ncme .al.emão e

j , �:aj�:i�:��a��:�tl:61i�:��t
I' destitulda de senso, porém

I
provocada, naturalmente,
pelo interêsse que vão des
pertando os ',rQblemas mtI-

nic;paLs ..

F' de se n,.,tar que êt'.')e
ambiente se extende a adep
to.<; de f�.-J('- r>.<; parf';,Ir..,.
mesmo áqueles que, até há
poucos dias Dassados, pare
ciam afastados da realida
de politica. O PRP recebeu
a visita do sr. major Gen�
til Barbato que aquí veio
reorganizá-lo embora seus

elementos andem dispersos
e desentendidos. O ST. Cás
sio Medeiros se sentiu mUl�

I

InO
DO PLEIT

A cassaçãú' dos mandatos do senador Artur F. dos Santos

f:�, ()I't ..... "? (:'�""'J'!n! r"� ;"'�";jj'1ri�,-�
uden.rstas. POf· rtu; h r:.·d} f! rJ(>-

._ - ! .-.

eI

;
do governador Luvion está dependendo da decisão

- Supremo Tribu nai FedeTal -

daío, isto nã:i
- vençant as eleicões. que
farão sen� elementes de di

reção? Fraca., sem dúvi.da,

a amostr·u Cf!">' nos

dando. neste instante.
€"fão
Fal-

tam-lhes NITJrJ.cidad", P <·r� ••

fade reali::adorn.. Os inte

arontes do P.s.D. não, '�ra

balharão nãc só p",lo .L-em
dI! Bl'.:lnl�:nc7." .....OI1?·' ,!,�� n'--'

nicipios de te 10 o Vale. E'
outra casta d.z pente. De

cidida n. '·,tar p n %J'�l1cpr

em prol da co{etivirl'ldr de
todo o V,.le do ltn;al. F's" . ...,

é a ler:;ctlrla que a, lenar!! ás
urnas. Quem se alheiará,
portanto? Bem poucos, com
certe:r·'l. Sómente aquHes
que. irreconciliâveis e s:.ste
maticíIrl1€:lle do contra, têm
alhos oara [..i e não para to-

d�s, o�� .!?goistas seaui-osos
do mando. Os coitarias, p.-:>

rém. felizmente. ;a estão
identificadcs. Identificados,
marcadC.'j. de"acr'!dita.driS,
fichado,,,, c�,o';'_!arlo,<;) f?i,tiq
nUltáados, ariôtados, cata

[Df!a.dasJ cOlldencu1Dfl, derro
[��L'!:;'<:_'� J._�'! ..."'� f:1c�·

! OS J\1INEIROS IANQUIS ��_
SOLVERAM VOLTAR

o corresp(Jl1dent� do HDaih'

do � abandonar o pai.s
.

Praga, 8 (United) _._

.. "

O
c'.l:"n·spondente do t4 D-Jicily
l'dL�;I" -m Pra'!.a. sr. F. y' Van

113; iI. ,.1 �,..1arou ter sido. ��,t�so
e ;:ecebldo ordem de deIXar '()
tenitórÍo tcheco nela inatlhã
de sexta-feira: V�n Der Bijl
acrescento!! que obecl<>cP<rÍa á
ordem, embora SP. abstivess ....

de e. aoresenhú: á miS$ão. mio.
lhar: Sabe-�e. entretanto, qUe
Bijl fora muito �riticado " pe
lo!". funcionários tchecos pOlt
tel" previsto um golpe comu

nista.

,4NUNCIEM NESTE ÚlÁ.IUO

O LS.E. recu.sou a expedição

dos diDlomas. aos supltm-

Rio. 8 (Meridional) O
T. S :

E
., na s<,>ssão qe hoje,

·

devolveu ao T. R: E. 'do Dis
trito Fedeml o proces.so rela
tivo ao pedido de expedição
de dip�oma5 aos $upl�ntes tle
vei».àdor p":lo P ,·C ,s. é 'T .

·

S. E.', resolvéu que o T.R . E .

terá Que decidir sobre o peqi
do "" 'recomendou á facção' �

·

devi<:J .. urgencia. Da dedião

do T.R.E. é C:W-, c.l;lher.á o l"e�

C:"·.iW P:U-f\ o T, S . E ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Pà1"i:; (SIF)
.

Está se.ndo I sarrte .he�co�te�o mundo.,
�

r,' '�. 7estudado em Paris, um heficop
I

Mas nao e soo Em suas f� ! Fr-ancc. Ale�, diSSO, ja , es�aI fero derivado do "SE,3.000". bi-icas em Toulouse, aS. N 'I quase conchrida, a construção
I Será duas vezes mais posta�- C. A. S. E, contínua a cons- I g"l'alH.;e parque aéreo, de 70
te e muib� mais fino que o SE b:udio dos "Languedoc" afi.m: toneladas - o "SE2010" ,

3:000, atualmente; o mais pos de 'g€;i'em utilizados pela Air I Possui quat:�o �otore�, do
I tipo Pt-att'e Whitney de 3.500
I cavalos. o que' lhe permitirá

I condUzir, 80 passagelí"os àei�
tados e 8 tOl'H'ladas de mer

'f cadceia ou' 100' pass�1!eiros
I sentados e,3 tóriela.das de �a�

'I gaf{ens, Antes mesmo dos. 8ft·

I
sa ios , já ?a én,come,n,da Ç,é, �5,
desses aparelhos.

"

r Eslá sendo e�t':ld,adp, ���í�l�

I
meni'i', o

IISE' 2.400", um à�
'p[u�elho á reação. Se�.á equi-

'"

!
puda com duas tuj-binas e serrdo eonsb-uidos dOJ$ deeseí>
mt!lo:3 de controle absoluta- ���"fe�ho; -telec';�a��;'d�s�

�.

iHNiÜ; novos.
I "�F 16,00'1 e "SE I"lOfW.

Além dis.'lO, em MIH·iJY.tial'Üt,' 'Esses I:iI)a:reJhós, d.e, t'l!ls... ia
numa fábrica especializada ';ií,o os' p1"ototipos de a:pare�
na pr{)dução de a}?arcJho$ de í�'og i:niHiare& e postais.

,',grande tm:1elaaem,. e!l.tá, s�ndo rao propelidos e ma:noln'ado$
1stuA,ado () "SE 1200�''; ff,i': J)or um sisteula análogo.

hidrt�-aviáo' 4�,� VlO <Jus V 1.

EXPEDI,ENTE
-�<",��.Ji;I IC I N EA acão 1�

'HoJ'e a's'&15
"

• .)00 • t

Phmi� T'haxtei-, Edmund Gwerm,t Henry Darriels.: em
t.MUNDO DE SOMBRAS"

u
Fi'''fli'iê�hidê da

S. A. "A NAÇÃO"
Di...",io.i "Fi'csidcilte:
EDMUNDO MONTETRO

Di> êim·-Gerente �

ADELlNO CUNHA
Üi.,c(oY' de Redação:

HERNANI PORTO
AHi;wltn�ds e Arwncios

orro WIU.E.

(hnpr. até 18 anos)
Em ..eu "eu" viviam duas personalidades. Conheça c es

I h-anho casa da Iinda : Joan ElIis. "Mundo de sombras ", 'li

'peHcula diferente qUe révela-ceytos mieei-ios que até agora
VCCé' não conseguiu desifrar, Acomp. Compl. Nacional, oe

Pai-amcunt Jornal. Platé 3,00 e 2,00 - Balcão 2,00 e 1.50
"Quinta-feira, ás 8.15

.Ioe E. Brown, a maior boca do mundo. - Judy Canova
e Rosemary Lane, na sUPl7'r-produção, li gozadissinla co-

média "O CHARLATÃO';
Duas deliciosas horas de gargalhadas sem fim. A pelicu

la que a.nebata pela cornieâdade, Se 'és amigo de seu figa
do não nerca este filmo Acornp. Compl, Nac., ahort e U
l1i�t?i';,,:ll Jm·nal. Platéa 3,00 e 2,00. R/deiio 2,00, e 1,50

,

A tenção: A partir de sabado, ás sessões noturnas do Cio
ne Buch terão inicio as 20 hr-s

Anilai. . , , , " Cl":iít 90,00
Semestre . Cr$ 50,00
TY'Imêsh'e . Cr5'� 30,00
l'1". Avulso C i'$; O,5ú
Red;:,ç�o € Oficinal: Rua Sã"

Paulo, 269 --- Telefone: (pro
vi:Z(iriament�), Hotel Wuer

Ee§ - 1 3 6 5.
Caixa Postal, 33

Representantes : '\No Rio: Ser-viços de Imprensa
Ltthi. � Praca Getulio Varo
í<',Hj Edifjçio Odeon, 5/802
Lrií S. Paulú: Sd·vicos dI': Irn
jW;"'Ji�H Lt'da. � RUi� 7 de

Àínil; 241

K;olegio
J0111'ville

"BoOl Jesus'�
Santa Caw:atina

E� ..e 9f':;-;,1e . edutnndlíno mail tem curso secundérin complsru, (m"

ciclos: - Gino;'Cíl e C"legial. (Clar.sico e clentHim), I
ESCOLA nCNICA DE COMERCIO (Reconheclde l i"EXTERNATO

"P'" do ",,,;,.,, "" "do> c, '""." d, "

�" d'�"":�_., IPi"ecis 1 se de utn- tipÓl"rg fo I
!

Atenção Si"s. ludustríaif:
e Exportadores iRapaz idoneo, dando boas referencias aceita, réprer.<:n-

HORAnlO DE OI'IIBUS

Aula \'iuçõo Cotari"ense

Illllllieilou a Curitiba - 3 hora,
Blun;t:IHlu a Joinyjlle - 13 horas

ftliliHflHHi' Florionopolis - 13 horas
thlh"'l\tlU o It lOjí - 13,30 horas
tjll!nlt'lIãU Ó Jorüguá - 13 horo�.
1'I1IprtZU Ati[" Vio'ção I:lrusquense
elt'lflt,lQU 11 Drusque - 9,30 horas

, I
f

Til l'FONFS MAIS CHAMAD05:

tações em geral, para aquela zona. - Cadas li: EDMUN-
A"OC;Qç,io (úinef<i,,1 � Indu!itriul, 1430

Aiifomo·.. 2i,: :

130fJ - í:�OO �_.- 1111 - iWO - 1333
DOCÜfi05-, de Jvl"I,,,:

1051 -- 1400 - 11 í:J - 12�5

C. PEREIRA - Caixa Postal, 165 • IRATí • Paraná.

Coletoria tstorlual - 1216

Colcto,:o Federal - 1382

í.oi11panhia Tclcfollica - 1321

Delegacia Regional de Policia:

Gobi"de do, Delegado - 1016·À

E�pcdiel1te - 1016

Ddcgacia Imposto de Rendo - 1104

Eniprezo Força e Luz - ;327-À

E,trado de Ferro S, Catarina - lU 11

Hospital Municipal - 1208

Hospital Santo babe! - 1196

l. A, p, C. - 1271

L A, p, I. - 1265
Mercado Municipal - 1120

Mi .. islerio do Trabolha - 1143

l'Id�itllm Municipal - 1 J63

rusto du Mall'lrin 0- J 16G{
Tdél)f(lr� t�ocion�l -- 136:!

o Vitalisador E,letrico Worms rEstaurando a 'enêl'gia €Ie�
h'ica humana, põe todos o� orgãos em perfeito funciona
mento.

p LI I

jEncom. no Rio: INSTITUTO VITALISADOR WORMS

17, RUa Alcíndo Guanabara - Sala 606 - 6° andar,
Em S. Paulo: Demons t�ações a domicilio

'

RIO

na Sociedade!f"A Nação��
I

- Wandll, Karsten De-

Aivino Stricker - Na versário natalício da simpatica
vet'sário natalício a simpaticàdata de hoje taranscorre o a-
e gentil senhorita \Vanda

niversário natalício do estima- Karsien residente em Rio do
1· S'

,

do cavalheiro sr. A vmo tri-
I Testo.ckel", l'esidente em Itoupava I - Dr. Leoberto Leal _INGLES, FRANCES e LATIM S ILeciona com métodos mo- ecca..

�

I Transcor:eu :e�ta-feÍl·a.. ulti-� I"
- Zenon SIlva - A efe

ma o aniversarIO nataltcw do Inf;rítO!l jHU'(l a unos, prlncl- 'd d h'
.

I' . I;
.. r .. _' - _- EI- merl e e oJe aSSlha a a pas- Dr. Leoberto Leal Ilustre Se-:pJant�." �..

'H ��."t_��dor:;'· _=�t.. __

u-

(sageM do anÍ\;ersái"io natalício cretário da Viação e Obras IillêilaUj rua l�j (.le
.. -<OveU1Ul-O, _

.

,,_ lO __ _
� _

.. ,

'ii -7 �- -It'�'-"""�7� R"a Irrqa� do conceItuado cldadao, sr. PublIcas do Estado e persona-... -'Cltl O\.G. ...h. ..iI..'J!I;;JI;:; " 5t_--.
_ ._ .. _

_ oi-.... p_ ..

.

/,; ',f' .• �:.i-. .. l'n, •• �"'�Q,= Zenan SIlva, resu!ente nesta hdacíe de eVidente de;staqueçú, 4, flC'i'to ••• �'J. �,. "-,,,
,

cidadt. nos meios politicos e sociais
I da Capital do Estado; onde

----------- I s.excia, goza de merecido
conceito e prestigio pela sUa

cultura. cavalheirismo e cara
ter retilíneo.

rVfNiJiOS:
ÁNIVERSA'RIOS

(iurdn 1148

1199

PN:OFESSOR I1AHN

Arame Farpado Galvanizado5
Novo, Americano"

�:i1;�n��'
Fio nC' 12.1/2 - BWC
Peso: 45 quilos liquido, por rolo
Mdragem: 450 Metros por rolo
Cmn 4 farpas reforçadas
Distancia: de 3" (7,5 crus.) entre cada

CALVANIZAÇÃO PERFEITA
MATERIAL NOVO DE USINA
FIOS E ROLOS DUPLOS

I
O ilustre aniversáriante, pôr'esse motivo, foi alvo de con- i

,sagradoras e merecidas ho-

l mena,gens de seus amigos e

admiradores.
- Da. Ione Borges Cal:''Uei.

1"0 - Fe!s�ejou sabado
ultimo seu niversá1"io nataJicio
a exma. sra. Da. lone B. Car
neiro, digna consorte do dis�
tinto cidadã.o sr, Tenente COe
roneI Alire Borges Carneii"o,
ilustre oficia\ reformado do
Exercito Nacianal, residente
Joinvile.

- Atanazio Rosa - No
dif' 5 do corrente festejou seu I
aniversário natalicio ° distin':
to cavalheiro sr. Atanazio Ro
sa, Tabelião 1"eGidente lém

Guaramirim, :tn1ll:l;icipio de
JoinviI.

GRAMPOS GALVANIZADOS E POLIDOS PARA CERCA
N" 1" x 9 - Caixas com 50 quilos liquidas

GRANDES ESTOQUES PARA PRONTA ENTREGA
IMPORTADORES E DISTRIBUIDORES:

COMPANHIA IMPORTADORA �'JOBRASlLH
J O I N VI L L E-

CnH.soltem preços aos representantes locais:
��

CURT L)SCHKE
- Da. Maria Isabel Costa

Caixa Postal, 150 - Telegrs.: "USCHKE" Sabado ultimo comemo-
- B L U ME N A· U rou a p�ssage mde $eu anivêr-

,--, ,_ ..
_-

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

sário natalíCio a exma. g'ra. (1'.BAILE COMElvl0J�ATlVO j F E S TAS
Maria I,sabél Costa, �sposa doDO 21". AN1VERSA'RIO DEj. O Baile Do Olimpico, Sábadq, " " ,

" I

FUNDACÃO DO PALMEI- No Carlos Gomes
..stimado cavalheiro sr. Leon-

-

cio Costa, representante co�
f

R'AS. I Entre oS ass,ociados do sim- . ,

I f.!leréial em Joinvile.
N

.

d' 19 d pático e Qup.rido Grêmio Es-
FALEC'IM"ENTOo prOXlmo la O cor-

.

01"
.

t PI'
'

E r', l-t elu-! porhvo lmplCO vem reman-
Causou profundo pezar na

ren e o a melras s ..o e
I do O mais extraordinário in- ,

be, comemorando a passagem '

',. sociedade ioinvilense, o fale-Ido 27". aniversário' de funda-: t e r e s s e e e n t u s

bl �ls cimento do venerando e esti-!-

1" d b
. j mo em torno do grande aI e

h I' I f
• ,.

f'� '1<!ao, rea lzal'a um gran e al-,' "

. c
,

e e, a to ,unclonan� �uera I'l' 'd'" I d CI b I que sera levado a efeIto, no
d •.(, na se e SOCla o u e

I "

b" \ 'aposenta o, € qu� por �Ult_O fN .. -' A'
. , p1'OXlmo :ia ado, nof, suntuosos

t�-no se�vI'u n'a AI�
"autlco menca, cUJO acon-, 1- d T C

-

G "'.. , L
, . .

I d sa oes o eatro a1'los 00,'.. , " ,

,,_ itcclmento SOCla vem een o' fandega da visinha cidade de:
ag'uardado com especial a- 'I' mes. d

' S'âo Francisco do Sul. , .

.

I
' -

I' . As ansas serão impulsiOoo ' "
• , " '

"tllllcao pe os melOS esportivos I I I O extinto deix� viuva .ii. �X�-I' •
.

n:idas por exce ente e ap aU-
'Ih • �IH" tileu'enses. "

'

f ' ma. sra. d'. G�H ermli'}a RU-,E 'f'
.

d
I dldo conjunto orquestra. chele e varias filhos._' $sa maf!,nl lC·h" 'lhnoltada! As mesas de�eín ser r.eser-

'"

,

d" II' �a' l�te sera a n anta a I d I d d T 'O d,l�s�parecime,nto ,do egs Ia � •

• t v.a '

,." .-om O z.e a ar o ea- "

_, I ',- B nd "Lira" daVI-', timado morto OcOl'reu dia 3p.e o Ja�z a

"

'

I
to,,,, (,�.�Tr,� GQmes. '

zmha Cidade de Bru.,que. ;.... �__....;__. do corrente, tend? o seu sepul.;P<il·a maior bl'ilhantism.o I '1 f:amento se reahsado no Ce-

"of:':5l1 t'1'llnião soriaI, será ele)- i
" A N À ç Ã O" 'l1ltéyi,o M,unicip:�J d� Jo,inví-I.

I
• E' Num;,;]'o do Dia 113, com «rande acompanha ...j" ",' ,':':""" <lo Pa íY1Clras �g.

i i,,, '

- - '50 Cenl:avil5 )mente, I

p';i�te' ClEIl2,

Haupava Sêca
1I,�������TZ�,�.����!"'�@�%�m�"!P�M&�""�Hi�j#���el������1AII��

Se--s Sofrjlnenlos Não Yêlll',U
'.,' .'

.
'

• da V:elhice, Mas Sim -:

da Má função dos RiliS
NSoQ.eixeque subst ãnclas veneno- ! 1,3� Ur-s i, que _._ nn�nl�ili?htl(i(J a:t

_sassescun1l1I�nlem se.uol··ganism.o. ;' funções. dos rins -- 1rriljedt'11l 'IJ

'Ponha,se 2 salvo dos males oca- � acúmulo de subst.âncic e VénentJ�i-d

,'iOllSâos, pelo mau Iúncior.arnentc : n» crgnnismo. Não uesL'uide d e

d03 rins, Use o remédio que mi, : sua saúde, deixando seu U(;t,ion;",,'"
thii;rt'1� de PPSS08S usarn : BS' Pílulas! sofrer ,t.. s ('on�('qll.:-n:�iss do ln ... u

Ursi.' Feit3s ã base de poderosas Juncionarnenr o d JS 1 ins. Use eem

plantas diuréticas, des.nfetant es demora as Pí.ulns Ur si.
I'; dissolventes do Acido Urico, t:s As PílulCls Ursi 550 feitCl�
Ii'Í�ulas Urai constituem o .m?,s com 6 p ed e ro s c s pl o n t o seficaz', tratamento da� molestlas medicinais
enai� e na b�xiga, def"ndendo,

. , ,

"

T"'", '.
'

.. ' 1 . ,.1 A orandt' âlcclc,a d", PIIulas,vrsl. '

J I t,n�. seu .organIS�l(l ("H r� a.,,_; ."� �(' .. �;. �""d' )r'r ITlilhat'('"c!. de:h ,�jY:cações pro\renlentcs do nlau j j..Ji _(_,lilIHO\;;i a ! '

'. .
.

f
"

'
,

."

"1- , Ppoq)'"" dev<"',,,. a �u" [OI'T,U[u nau t(�tonarnt.nt() aos nns� .. ao se i
� -'. .� � ..

.

.

• ..

e�('uf"'�a d� aue seus rin:5 prt:('Í">,;.Dl : (pt?l fDr�rn aS���1:1(�aS ü
....

e tl�t:�i. I1:��,

, IH- r"a feliz é L'lr:ntlflca. fi PI �cl'>'��JJfUl Han::u unnnctiITlru(C para que I
-.

i-I' t ._ ,'"

tu .., �:a(tde se'a perfeit':!, Qualquer' planta:, ( e gn,n<1e ","?' "':'1'(;'"
, ..

1 'd d' f' I ti.·o e à �ua moderrnssllna h'<'lll{'i!
Icref" sn' s e nessbe �nql)n2mden. t d; f"brica.'ão, Craças ao prÜ(:e,,�óta (I've :.e-r carn :atH.1a sern e-, .

11
_..'

•••i"�n l'om a" famosas Pílul�s Ursi,
'

de concentraçao a b:llxa te�,pe�,,.. , -

tUfo, as Pílulas Ursl mantem m

Evite istes males causodos t�grai! os princípios ativos das
filHo mau funcionomento plantas que ás compõem, Daí

,

dos rins ser�m as Pílulas Uni um remédio
Entre os muitos males provcnien. de inccntestsvel valor no tratÜQ

tes do :acúmulo de toxinas no ar, menta das moléstias do rins e dJi
taniamo em consequ€ncia do mau bexiga. Use-as e comprove tarn

funcionamento dos rins, os mais bém os benéficos re'sultadol des:o

rr�qtIFntes sâo: - reumatismo, ótimo produto do Laboratório
,.rfritismo, dores de cabeça, Licor de Cacau Xávier. As plantu
temteira". dare!!' nas cadeiras, que compõem as Pílulas Uni .ãOl

�eiiÍimmo,jui1ta,'f inchadas, in- - Uya Urs;, Abacateiro, QUli
.ônia e nervosismo, Livre-·se. bra Pedra, Cipó Cl'J.belud.�
pois, da':;B�S malee. u�ando as Pílu· Cabelo 'd!! Milho e Ciia.

ii I u I
oi f'�médio solterano rins
--,,�---------

HEMORROIDAS,
Varizes' (veias -1iIatadas) (! úlceras das' pernast sua

CUi"a �€m �Péração e sem dôr.

Dr.
Doer:ç�s anil-reiais Histulas .� fIssuras· re,Ues '

. pruri�n:; �uedª
do ilHO etc.) nJ�ílCitS dn eslo:nayO fU Istnle - ll!spepsl3 U c�ra
do estômagl I! du�n?!HJ, i I1te:;tirw5 (ca!l;es crUIl Í(üS

ulcerosa - prirão de ven!re - al1lebiaIlã, ele,)
C,,:ação, pulmões, ri�s, figado. bexi \;0; obesidade, emagrecimento, ma!6ria

opilaçáo (mel du terra), erisipc!G, CCl�cmo, gOllorréa, sífilis, etc,

f!Unit!q, MhU(!a rifO. SenhOHIs, 1[0117('11,<; p, {}rÚW('rl8.
,Diatermia Q Oznofermia Q Eleclro-coG{!ulaçiio

... BLUMENAU

O.GIGANTE

a ,tropa da
Express;VGs Homefiagen� Do Exército Brasilléiro

,
'

"Dá Segundá·tÚi�tra
',' "

, '

_

<

o. �

"

"' '. , '"".

Peronista Ataca o

Buenos Aires,8 (Merid.)
O .vespertino p�roni,sta �"La
E'poca-H dirigiu u:� ataque ao

orgã.o da Imprensa brasileira
: "Col:'reio da Manhã", rio qual

te
o Sr. ADEMAR DE BARROS

'rERAj POSSIBILlDÁDE DE

5AUDE-é o que seu filho
precisa, para vencer nos

estudos, Dê-lhe, pois,
Nutril-o tônico gigante,
Nutril-a fOÍ'mtda cienti
ficamente perfeitª-�cofl
tém os principais ele

mentos reconstituinte.,;;
do. organismo: fosfatos

orgânicos, sais de cálcio
e vitaminas assimiláveis.
Nutri! abre o apetite
e facilita

digestão,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I líms
fi

rtl
reserva i/e Mesas

Relojoana Calarin ;�se S, Ã..
Rua 15 de Nóvembro, 473 - 'j'elelimEj 1075
- Relogio« - Porcelanas '_ C}'iiitClis e artigos partl

"',." . ,
,

,- preséntes -

segundo tento para as suas cô- máxima, cedida )).or Maru, DE CONSl}llTOS ,DE RADIOS DE QUALQUER
l'�S, Voltando a carga os b_u- pÕe nas mãos do gol�iro;' per- ,- MARCA -

grinhos, ",OS 15 minutos, dendo �ssim um� op��'tuni.da. �ECÇÃO, pE OTICA:
. .»:

,

Lucio recebendo um passe de de de marcar mais um Ú�nto, MaJlfemm;: comnleto sortiment de oculos, � Cotdeccionamos
Naldo, consegue o quinto ten-: Marzinho aos 40, minutos, re- qualquer tino de oculos eoniorme receita dos
to para o Tupi e aos 25 minu- � cebendo um belo, centro de,

____,.. �__�,

tos' aproveitando-se de uma

I'
Codi, marca o sexto e ul

falha do médio direito Vic-éri- timo tento para o C.A. Tupi,
te, Vanildo consegue o tercei- Aos 44 minutos, Lourival mar
ro tento tendo pró Tesaita, aos ca o quinto tento pára o E.C.
35 minutos, Vanildó mais Tessita.
uma vez consegue enganar Terminando assim � parti-
Lol,á, mar-cando as�im, o (j�i.ã:� d� �,:m li. vitó,ria para o Çlu.he Ito tento. Aos 38 mrnuros Pile�. Atlehco nUI.ic� invito e.n� :�êlp;
ca, indo cobrar uma pena lida- g't"amado.

,

.

II

I
Recebemos hoje, em nossa

canchà, a visita do valoroso

esqua�rão d.� S.C.Tessit�. da

vísinha cidade de Ita ja í, in
tegr-ado dos melhóres jogado
res da LEV'I, para um encon-

1;0 amisioso CÔ/;l o nosso re

nomado C.A.TUPI.
Os quadros obi"rlecelü as se

guintes const itwicôes.
C.A.TUPI

Lola Pil';ca, Egon, Vic.,nt.- TI,,·

1Ô'i,?nhti. Pedritlho; ródi-n.-:if
Maninho-Naldô -e- Luc io

S.C.TESSITA
Jaca, Marú. Adolfo, Alireda,
A{onsinho, Wiooel, _r'. Ca lê
\,.,_' -Lôurival.Julin""· r'''ceira
-Joâo- Coceira· ,- Vanilt!(i,

AlUOU corno Juiz, o sr', .Iav
mi' Bedu"<:hi, cuj a »h1ação.
pótfe-se riÍzp',- ....U!. f,,; h;:'�.

L6í!0 de ;ní,..;o .. r A .TUPI.

começa a fazer p'randê p ....g.

são ii ddadéla vis it.ante, e nã.o
ifirtfrHi em ( r csy ��'jlS ês(ürçOF:
Cohrií"êHHlê dê louros.

AfJs 3 rnirrutos Naldo For-

PROCURA.SE

DiU quul'to pal'ü casál, :sem

iiihos, tál CáS:> <{{, farua:a, ,lO

:mhIu"bio de ltOUj,[lVâ Sêea.
Infor-maçôes Il'L redação I

lleste jornal.

Oswaldo Gomes

Nóbrega
Curlndu de

íW�iSTiWS Df: IMOVt'�
É fi I f'()f f(AS

7n Úfi(1H

� tDifiCiO 00 fúf:UM - f.I.Uil;'"iI'

=---------

Arnoldo Puetl er
fAb,iéiJ de Ladrilhos

Executa,se srr

viço em maníi(J,' i'('.
.fina (/nH l"IIIlIPÚt/.-; 11.

FanfO, ln81 ('fli 1'0 lJlJ.·;tol, ·18

1 Ladrilbosà%ulejoi
Gra.nitos

Ma'eriã I de
constfu�ão

Werner Gorni
BLUMENAU

II

ICO

I
.::,t,

LEI com Atenção os

nossos Anuncias

r�ndo o Zãp-'íi'-�;t"r� Mf\�'� fi l'}�"'"'

tícar uma d;ficil ..-I .. t.YZH f:l.'T Icom oue êste ,..l'lute conrva VITORIOSOS IPIR,ANGA E Na partida principal em que eida l'blumf!nauertse já 'teue

I'suas pyópr-ia:< redr i., pe�al",lo OLIMJPCO foram antagonistas os reno-I oportunidade de assisti".
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rail prsarl1:m a quadra .os muLto em ora osse tao ,I a- pos uma u a em. ,que a VI-Iço 35sinala o ��rceiyo tento Quintetos representativos do
i tada. G' Bandei�ante�" ';e'rd�u I t,ot'ia foi disputada p;'lmo a·

orá Tupi. Aos �5 minutos.
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. desta forma em situação mais tegorw e: aspIrantes e lm� que'\" 8: e, qur.. s.oasst o apito () IC.fi.. Tumi. favorável para (j próximo e p�co e Bandeirantes na p,-in- arb!tro dando. por �in<la a seno,Após o descanct'l relYula- ultitr, ') jogo do campeona{G' clpal, que prometem ser OB saclOnal pe:leJâ. ,

j�ehÜH", voltam ao �r'lmad,.. as da LED. mais Sel1:SaCLGnalti que' a f(U- N� principal a vitpria ;�or�'

�;:;ê:��::�::?:�c:����l� BAN'CO' D·-"O B'RASIL S A� �:;��;i�:::i:���::o:,:'::i�
sentada na prim .. ir'ft fa:r.e,que', • III I rantelS tiveram que disputai" a

e�te,,:e irreconhecível nésta

.se-I I
vitoria palmo a' palmo. a dos

I"'.'nd.. parte, Direção Geral - Rio de Janeiro •

I f'""... a. htu ares, entretanto, oi mU1-

Aproveitandt'H\P llJ'sill1 (IS
JAI rOilAS AS OP(RAÇi'iES BAl-ICA RIAS NO PAIZ E COM I) t}('i'ERIOR to mais facil. Conforme se pô· I

rapazes do E.C. Tessitu désta I I d� verificar pela contagem, o IIílramle falha crWneçélyam " c"'·
, I Olímpico que soube aprovei-

mandar rI. partida,. Aos 7 mi- TAXAS PARA AS CONTAS DE DErO'Sl'ros: I" tal' melh.or as oportunidades
nutos, Caleça apyoveitando qu"" surgl�am, ven""eu fo'rra ,la_[;[PO'SITOS A' VISTA {retiradas liacd ..... • ....�" a

uma falha de Egon, marcou o mente, mer,mo porque o seu

DEPO'SITOS POPULARES lLimitede Cr$ lO,C'lO,OO ;j J/2% a,a. temível adversário estava num

DEPO'SITOS LIMITADOS (Limite de Cr$ 50,000,001 4% 0,0. j dos seus dias negros. Por mo- IDEPO'SITOS LIMITADOS (Limite Je CI� !nO 000,110) 3% 0:11, 1'I1 .."I"s suponhamos que éS-' Ausente até fim de julho.
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jogadas, Têl;'effiOS pareTl' 0-
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"

doportunidade de ,apreciá-los " ,

. " 'Flamtng", em Recifé,· 'denoi�
'novamente no próximo di� 13 v ...

de armmhã, contra () Santa
domingo, na quadra do clube, ., .

dã Alam�da, onde disputarão
Cru�, O cOMel'cio dew::rá f-ê�

,.. final (lo campeonato da L. char, esperando-se grande
renda. O quadro provaveJ do I

i B . D ., ficando n1"lsl'e dia defi-
Santa Cruz é o seguinte: _
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MPO'SilO Df: AViSO rl!j;'VIO

:I 112% a. !I,

De CO dias

De 90 dio$ 4 1/2% {I. o.

SuaSaúdePagaráBemCaro,
Se a Má Funç Dos Rins não

for Con.batida I
Í-,limine a' toxinas que ("vene,' pedindo .assim o acúmulo de i\1�
iiBm .�u organismo. Normalize II'b�tãnCjS;S nociVA:> tiO OfiliUiiffiO
'illaS t'lInçõ�!S lcfliils cOtTl as Pilulas ,It$ consequentemenr�r O!l H1tÜE.i

Ursi, para pôr seu ol'g;anislllo &.1 oI'Íundos dessa intoxicsção. Con·

... Ivo cla� ;nto"icaçõe" pdo Acido serv�, pois, sua uúde, uundo AI

Uri<;Q e pelas outrn �ub.ttul\:;':u; f�mQU,! Pilulu Uni,

'lue, conll:n,,�,:H", .,.. l,roduzem" Nas 'ílulus Uni - 05 prln-quando o !unuoBamento do� I'II:S I . . ., .

é deficiente. As Pílulas Ur�i 'lue ClplOS ctlVOS d! � maruvl

siio feitas com Órnllrlilv·Ihosas plan· I Iholio, plClnhl$ �ao cons.r�

tu medicinais, constituem o mais I vadolo intll!grolnliillülII
podei-aSO desinfetante. tiiurético c I • _

d' J t d A 'd U' S \ PrimeIramente cOlt�lIg:rlldlls pelo
","o ven.. o Cl" neo. ruo , d' .\. cl 1

LeiléficO.!H�fel tos se fazem sentir em ! p��o .

e epols ut�l 1Z2 a�O P: IA

,"uuas 0:3 nl�les dos rins eda bex-iga.1 �h�n<:l.s..,_ c�mo m�dl�metl i �n·

FOI j�so ai PílulaS Ur�i afia rE'::O- :al1bstlt..ulVeli1 no, triil::.8e�to d'ii.ii
_ .-d�_'c� po[a I

o '1�. "" P�""Qoo I !TIQlhtl!i& dOli ílflB e be'nta• ali
tJl_i! ::>.L;'Q_ "'" -" uu.:<._ .... � ... _=- .... ;;,

I 1 -

- .

�1--1-
!.{ut*! =:ofrem dessasmoléstiss. lvlan:- P a�ta"� que campo.em.. �il .a::-! :: .'iI
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d 'iE 'li': -
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Na� deixlj j .. U �r'9aJiisr1lo i e ..ção tmprl":lilldii, na qual li "O,,·

ítiftef (IS consequências do I eentreç-io é f<,it� à bllí'''l temp'"
t' ti R' I ratura,

"HiV ,unelon emento os Ins I U.e, p,)iz, ",$ Pílula.. Ur�i ' .. C'Offi.

1-....tui iú..$ ln!ih�s? enl f�ntl � prO��111 i prove r s:rnhf1n �. � como nlilbafCa.
d") m;:.u funcionamento d,,� 11'15. I de peSSIHIS jit o fizo::ram �, 01

Re-umatisnl{), ilItrtritjs.nlor da-; extruordinário!! oe bel\êfiCOi efeito.
fe5 de Csbeça: tantei",,,. do" dés.e ."�"1<:nt,,."em�di,, r..brlcllt:"
t�:J l-:iii;i cadeiras, de5�r'dnl("j, I pelo Laoú-r.íii.t6rul Ll('or de C.CIIU,
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�

N'a_ compQilt;ãõ -:d�'I" Pi ..
VDSJ";5l"nO -;,"5tãll ne��c: ��S(J. Piira lulB.:i lJnlÍ, clit�'iU1L .i.t i-Eilllnt�.
liwd!'"e di'He. I(Hile., use. p(,r� [,lentas: Un, Vrsj. Ab.";at,,irlJ,
t ..niCl, as PHu],,, Urti, qUto f,or, Qúebf.i: lJerfra, Cí'p,<, C;;biludá,
J;;."lil,,;n B$ funçó". dos, íns, im- i Cabelo de Milho" Cíll••
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Ayres Gonçalves
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Sabi'iõ URO - P,-eço lle bar
ra: Cr$ 2,50 - Rua São Pau.
lo n. 94.

pjlula� uasl
o REMEDIO CONTRA OS MALES

DOS RINS

Dr. Camara

4�b 6,0.

Dr. �erbert·
r ADVOGADO

; EscritórIo

R"a 15 di.' Nilv�",bro �043

&hIlU" cmll fi !:t,guiiite cõü"d, I

�iii.ç5ü: T.u·Zhi'i, Niltõn e Nú- i

+vú.l; JiH�i, nj·�a c JõiÍUiê; A.)dilsÜil, ZhinÍ1o, Pirilô; Ja.ir' e

Tião. O juiz será Geraldo,
l:-ernandes. Bigu áe V i,!vé, pos�'
,ivelmé'nte jogar;to apé;uiis:
�(H,itYi, o f'Iuii:iiúéfi;le.

Dr. RUbens Wâlbach
CORAÇÃO - fiRMA0 - fi<êiAiJO - iNSTtS"[fW�

iifIJMATi�M(j � !.liAn�MIA - RAiO:' lI.

�-�,- tAíttJlOOilAl'IA � ��',

CtMiiiiiíi.&fioi, • II�,",,:

- ííiN$
ú.;;tii:à

II'UA 110M ItITIRO, J2 - �, 1m

TAS: dils 11 6� ii II! M.fi � ia 5 li.ãiiiIItí

CIRURGIÃO DENTISTA·

,. !�aSr��!ê(��â��.:�'� di���!?;di.�iÇã.,
,

- sl',:f. Med,cos e Dê1ttlStmt -- ..

Rna 15 de No;;el.Íh1"o 595Bh.iUen:"ii

dos

PARA combater .fi '10m"

brigas de StU filho, de·l"
L'icor d� Cacau Xa":-íer.
Muita5 geraçõe3jii comprt..
varam â grande ,di.&.dã
d.�t� �ú,:;t;:;�o lcrrlhri�ut."ifê;

MUlfA A l�NÇÁO!
t"!if':' Ileiê!ll!E-f·�f:" t:'jüti,.:1- 1:1.::' �n!Jéa,

r�í§tr1adü!t ". ws.�c�. 1I=t? li Cfi�l.t!H� 11.0

.-\!Lo:l(íau ��� .. ;t:-i'.

(, l'�'�llhi; f1c: ,--i.IC::ilf&u !_:ii"lef .: h

fiiikú j"iicjí·ihiUcnth e-�·.t�(cfH� i.;Üili a

i1e�Wn3�nu 11� (';,gI.lfl[! ,12' Air:3lt..:"lo. pIJ"�
q ue É 11 úúíôl UHgIJ.5:.t.! TtitlJ A L.':t.. '�e do
4.ic:iU"!1.ü (IÚto (�i!i 1til:muld. me.iieiuaf.

:1 � - A cUeAtJa do Cognac de A fCAtrió
X.D.'tje( res.{lHtl.. r�(.Ihi. tld t!uf1 fiJrlllui.a (rUCo
fci.iiia ..,iiltnsfié €.lf:iJiel1tú:! lilt:dic1Hhí�:

ii) J"u../}'..o:rO.u4 ttj·eÍi.. lfir�M C fu,�li_
fii'".i.Ulê. ,Iva puJ:e.uiJes .. curdO f.t _I_

e.tr.:'i", � -o LJiI.lünü .Jc� tC"�'f�"

t.;) Um ",....nd.e "'ttl�i(i('quf� 1."0-"

à hlj.H.1fii.tlte: ti., :.!!lh..�iii .

c} UUiii :e::i:paO!tGf:li.ut.c" �ai".1."Q a "í>-w-

i�gii.iã e Q iilo;;q�u•.
d � 17... :j:lili:i.�1io1 .,idw.io..i.. t .. '�4 ;..;.......

4 ._- (J !ógHimo �.!ügfj�C dô .�!�atrio
X:"v'ie:t ió (: v�ndll1t1. [itiN.fiUEo "UI I�
wÂéiiirl. fi (h·uB:il·Í=�.r pUNlü-ê __ u.:i.à "
i:lliqilêt,:ft --=. ; 'rcmEdlli- tll t;ôffio �1 Mo
1.üu6- �ijf ""iHhJlilU iHll úütf;J-;l llIli�ruJr:"
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esta
o chefe do executivo gaucho não poderá governar cOm' de um presidente do Secreta- ._- -'--- -.--- .

I . d' de' ,I
_ uma: ConstitniçãQ parlamentarista - 1

ria 0, nos termos a onsd:\Jl�:
1 - , h

' t.!
1 d O do cao, qUe gera 0Je peorrrurga-j

pt-orrrurga a.; governa r' _ , .

-

IWalter Jobim, segundo- fomos da'l VaMrIo�d�ep�taddot louvldo.,,

f d t b
- : pe a en íonar, ec araram 1

In arma os, am em rrao com- .é!. I
.

• • 'A" . bl" ão que responderao ao gesto do, ..
parecera a ssem ela e n

d .,

,
. '_ governa or com guerra pro- Ii1II"III[� U'1executara a Constituição en-

d " '

.

h
'
" L_ moven o o lmpeac rrrerrt •

ca., para não governar na quanto o STF nao se pronun- P AI 8 (M id i, • '.

d S orto egre, er'r 10-

Constituição parlamentarista. crar a r-eaperto a mesma.. en
J) O PSD h

-
.

Assim. assumiria o governo do o dia de hoje considerado na -... gauc o nao se

E
G'

o p,· ....sidenie da Assembléia, feriado est_adual, em y�st� _da f mostra pr:ocupa?o com li � �� lZi,
'.

S h pl'omuIJ!açao da Constituição, p,rom.u_lgaçao. hoje, da Coris- U �.'...�.;sr. Edgar.d c neider. que _
.

.

'0 "D.'a'rl·o Ofl'cx'al", co� o te.... - titurção de carater parlamen-. .

[:'�".'l

tambem (licenciar-se-ia) e em ... "'�

consequ=nc la assumiria o zo- to da Carta Estadual, �omen- tari�ta. certo que está do pro- Q sr. Lombar-do Toledano, VI- acerca da Europa Orientai; "u::: düs

verno rlo R.i.., Grande do Sul te circulará' amanhã á noite. nunciamento favoravel e jrne-
ce presidente da Federação mas quando regressez, ilh'''''! a v,:'!',::,;:

o sr .J<Jaqllim Duval. vice- O sr. Walter Jobim conserva- diato do STF á representação Mundial de Sindicatos, decla- verdade.". e um.:-,

pre.5idente da Assembléia e rá o atual Secretariado. res- d oar; Walter Jobim, A ver-
rou á imprensa qUe a "Amé-· O ar, Toledanó capacIdade

.

politi.'ca"�
demrta.do pelo PSD. pondendo pelo expediente, dade, entretanto, é que o Rio

rICa Latina sabe muito pouco considera o pn�mi'3l"
Porto Alegre. 8 (Mer-idio- mas não tomará nenhuma me- Grande do Sul atravessará vá

nal) _ Está definitivamente I dida
executiva antes da �eci- rios dias, pvaticarnerrte, sem

.. l<!,;f>ntado que a bancada do são do STF. Apuramos amda lei, até QU." O STF decida se

psn na A�sembléia não assi- que o bloco parlamentarista 05 d;spo�.itivo5 par-lamentas-is
��'W� �. Con,..tituicão do Rio G, .iniciará amanhã mesmo a rea- tas ria Carta do Rio Grande

do Sul e não co�parecerá á çâo contra o governador, exi- do Su'!' são ou não constitu

sessão em que a mesma for g irrdo do sr, Jobim a escolha cioriafs.

Rio, 8 (Meridional) - In
formam de Porto Alegre que

o governador Walter Jobim
está disposto a se afaata r- do
gover-no, mediante uma Iicen-

.�!
DIÁRIO MATUTINO

4·'.-teira, 9 de Julho de 1947. BLUMENAU
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os ·1llI

neste Diário

designado p� i,C,�}.

lho �n t!D
Rio, 8 (Meridional) _. O publica, Alfredo [;'1ac!o.;:;,:;,:,

sn, Alceu Barbedo, primeiro I G:.lÍma.l'ães, {fUe se acha no

Procurador Geral da RepuMi- i C.3.:;-go de Juiz do T. S . E.. G

ca, acaba de ser designado S�, Barhed oofe;,e(;�;cá a C(,.-
I

• _ , •

para funcionar no Conselho lT5!sSaO do ,,-...IudIdO cm'�;,) e C('::-l.

Penitenciário do Distrito F:;- t!!nual."á nas hmções d",

deraI durante o afastamento rneirto Ps-ocus-ador da
do quarto Procurador da Re- ta .

NUMERO 926

I r

Rio. 8 (Meridional) Se-
riÍ· julgado amanhã, sendo re-

.

Ilator o ministro Vaz de. Melo,

'110
l'umoroso processo sobre a

isenção. do serviço militar por

suborno dos convocados para
a Força Expedicionaria Br.a

sileira:, no qual ..,stão envolvi-'
dos medicos militares e pes-

"

�oa.s de destaque de Mip"s
Gera i$, fato ocorrido em São

_�:--_:'"_:"...��::.�"':.-"::-�::":"::'::-::..�-���-....-��':'"..�:--""""':"_."::_"::-"":-"':.':'"..:"':.."::-�-"":--�-"":���!......:J:..:o=ã::::o�D�e::1 ReI, em 1944.

f. G. 8 use H J r.
1',;, .

"UIJ �H';40 de Represenrnções, Ore rcce as �eg!lintes oportunidades:
MOTORES diesel, ,,€mj -diesel e Q 9(1 zotinc, para todos {JS fin, (Estaciono

rlos, muritimos e pufO ccminhêes] dus afulllado:; merccs:

"Witte" .. IlHe rcules
11

...... .IJ "L'rlorse .. auson"

n Foirbenks

Briggs & Stratton e Wiscoflsin
Sacariade 4 rodos motrizes vcsia em. geral

. Caminhões Ford,

Coniur.tos geradores de força c luz. po rn tódo, as capacidades.

I\t".
Balanços pc!'!] todos os fins - Bombas 'em geral - Moquin3, de todos OS ti;
pos para Agricultura C Industria - C hapo� de ferro c aço - folhas de flon

dr�s -- zinco. - otuminio - arames - preg,?s _..:. r,oroi:t..Isos �. fcrragen.s f!

ferramenta, em geral.

í# r..G, Busch J f. - ReDre�e.ntéJçõe,
INDUSTRIA E AGRICUL TURA, NAS MELHOR�S CONDiÇÕESTUD<:! PAR.A

AI. Boróo do Rio Branca n. 1 - Caixa Postal :l�.

Don" 1388 _ Er.d. Tde9r. IlBUSCH"

BLUMEN J.U - S. c.

"

Mais €CODomldt senh(J�
res Ministros!

CIO aos titulares das
pastas, comunicou a

nação do Preútil,nte da Re
publica de que se proplovam

providencías no sentido de
·demais I que não se efetuem despezas
determi-l sem créditos próprios,

Río, g (Meridional) - O
Ministro da Fazenda, em ofi-

a; _<,... ,

Entrega:
l/'"'J _', 'Ã r' tj n'(: 1 L C'

o iS
de lodo �stilo, a preços e ·:::ondições módicos.

(,�asa mOvelar �

.

e

VISITEM A NOSSA EXPOSIÇÃO
em 5 saias, á rua 15 de No"\'�mbro, 1226 (ao lado
da CASA RADIO PILOT).

s
perigosa. quadrilha

1

oe

Os malf'eitoresA policia carioca realizou ver dadeira caça aos 3&.0:crzrnrnosos

l Gomes de rVI�t{)s'3 �esic�.{::n.::e l"l::

Rio, 8 (Meridiorial) - suspeitas de h-és policiais. : Estado do Rio. viga.ri.s�a; Ni!Ri.

Quondo passava em grande' Feito o sinal para o carro ro Evaz-is.to iie rlloi,';:.a, '"'l3.ld

ve"tocidade pelo cais do porto,! parar. este aumentou a sua ral d� Peni1;;?)íTõ�H;iCO e c::::n; .,.,._

. um automovel dirigido por velocidade, Iniciada, então, ciclo em S, Paulo corno p,tof€:s- �
Antonio "Teixeira, despertou verdadeira caça, o automove} sor de vi.ga;-ismo e ';(!:itO? ,�o

�,�
I ---- --o

-- -- -� -- só veio a parar no bairro São "cento d.o valo,- de vinte n::i]. ii

[Estão envolvidos no processo Cristovão, depois de percor- c.l:'uzeiros", com set",,,h e:'1';j·."]·· Fl
I '1" rer numerosas �uardas, No d

.. , l... •• •

vários médicos ml rtares e pes� ." as TI" POl?CEl ÍL>?n'i·C:.�·':E?�:�;';

_ ,'loas de destaque de interior do v�iculo estava uma Antcnio Ceh:()
Minas Gerais' ;.._. Guadrilha de malfeitore:; de bem de Pe?�al;'�.'.;;·::0,

São Paulo, que vinha agir no

Rio, sendo que um deles era
. p01-ta1!clE'í.

mesre no "conto do vigário" .

aprovou o

'[_}]·C]Ct.:o CIG decreto-lei da
í:.�'�rr�.ieitJiJ.ell. d'e Porto União,

C ;:::iXJ. ,PC St2!, 32

•

a 111anUa!S

A im.orensa e as fonl'es; ,oficia's venezuelalÍos não fazem co� tino". As fontG5 e:fki2;ls

- mentários sobre o discu rso do presidente Pet'on ra.

I
há soluç.ão para Of. problemas i)do mundo atual A 'Argentina
trabalha em favor da paz".

O "EI Grafico " diz o

se-Iguinte.: "Desejamo!:. que haja
tranquilidade e trabalho, di.s
se ôntem o. presidente' argen-

-Caracas, 8 (United)
Embora os jornais tenham pu
blicado o discurso de Peron,
nenhum deles fOl"'lTIuh comen

tários. O jornal "La Esfera",
publiCa o seguir:.te: "Ganhe
quem ganhar a guerra, não ·t1l� :) \/ tiS

ele AÇO

As familias dos heroÍs sacrif icadcs CXlt;;zrao a sol!��Eio do
- decr€to de indenizQções -'

Rio. 8 (Meridional) - As trega ao presidente Dui'�a c

familias das vistimas dos tor- aos deputados de um m�mo- ;
peedamentos dos navios bra- rial em qUe pedem a solução:
r-ileiros pelo., corsários do ei- d� pag�mento 'das i:nl.�;;(1jza-1
xo, realizarão no dia 10, ás çoes que lhes fora.i7l [,sS::IT'U:"�1" \
13 horas. um desfile pela ci- das por decreto e qu' se ach:<

dade. indo até ao Catete, se- an"leaçado com o F,'ojeto ap,'3

guindo depois para a Cama- ��nh,do oeh deputado .h.. ::üo

ra. O objeto do desfile é a en- mo F21iciano

de Redução de Preços -
."-VISITEM

"A CAPITAL"

ACasa ACAPITAL VENDENDO,

G n dera

=wrt'll il

-

"A

.ti SUA LOJA.

RUA. 15

DIU HOMENAGEAR A" POPULAÇÃO LABORIOSA DE E LU M E N A U�

DE POR PREÇOS QUE DESAF 11\i\'1 CONCORRENCIAJ U N H O.
�-.--�._..._ .. - -�--� � ---�-------

Df e n ·s
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