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número aqu-eles que li pos.,

orgamzado no Brasll; um suem e podem usá.la .

movimento contra a bomba. Oreío que não há njnguem
atomica. Pede.se que os oi; I no mundo que não esteja de

uadãos que consideram 110r� � acordo com €-E'SS rríovímsn,
roro!Oo e ilegal o emprego � to.

sérá hnçsda sua candlda.,
, Rt:!d. M. e O:tleinRllil dessa armn de destruí�ão ii Apenas resta sauer S� a

tura ."

Riúi"·Sã.o 'Paülo. a' "N _ 7 I'
em massa se ,munif?SLem,' a !� bomba atômica não é ,.t:rmii:

V GAS si'ü 'E QUMWE TE A,fiUU�ACON·TI �A""o'S�I,1 ������i
1" • ' ' ,

,

� , A bomba atômica não é

CERC. DE VINTE GOV'ERNOS· DE
.

ESTADO ÊÊ���i���s�
.,' , "

; movimento, pois evidente; "

.

mente o inspiram, deveriam
!"f'r os primeiros li. tomar a
iniciativa. para a, e!irTtinaçáo
dOR conrlttos e não sõrnen.,
te de uma determinada ar.;
mil. cip que não duvidariam
em fazer o mais ]a.l'go ti"".

parn submeter a hurnnnida.,
rir 'i sun tirania, se possuis c

'

sem o sou monopólio.
A bomha atômica é uma

arma de terror, mas as.,

bombas que foram empre,
gadns na Inglaterra pelos:,
nazi!"t!tS e na Ah'manha pa;
1(\<; seus inimig-os, não eram
menos temiveis.\ RIO, 5 (Metid.) - Começa. raél Pinheiro,' tomou pro,!iden_ pa do sr, Cristíano Machado, pa , '!'-Tá" M. l'a>:HO Para s�r

r ram a chegar 'hoje 'Os primeiros cias para que '{Js convenctonaís ra disputar a eleição como vi. i contra fi bomba atômica e

I
convencionais do PSD ao con.: sejam a.tendidos com ioda a so., ca.presídente, um elomento de � não !'I'r contra os demaisclave que se instalará na prôxl; licitude na séde do psn, onde Partido Social Trabalhista ou 'I patnr-dos. Mil bombas arra,
ma. sexta.feira, nesta capital. toram destaca.l1os' funcionárias Partido Re'publieano. Se a aUan,

I sa.quartr-irâo produzem,

I Esses convencionais são dos Es. para satisf32lel' suas-soncitações. ca do PSD se concretizar enn

I ms is rffM.') nê Oll,!, urna-
todos mais próximos: Minas Oe , A primeira reunião para. a o PST, o ssnador' Vitorino Frei. bomba & b!1�e da ent'rgia,

:raia e Bão PlmIo. O secretár.o convenção do 'PSD será realí , re está naturalmente indicadr,! 11H �lp�,..

,I geral do

P,arttuo,
. deputado Is. zada no Palácio Tiradentes, ás

corno figur.a de mais prestigie O movimento deverá, poís,
',"oia horas, para apre. em SUa agremiação e pela ami- ser contra todAs as bombas

P
. sentaeão de credenciais. No dia zade qUe desfruta com o presí. (' não apenas contra aquc,

r' o .1 é te i S seguínte, isto ',é. 'sábado, dia 10, dente Dutra. Cas'O isto aeonte. las que os russos não 'Pos�'
; 'I' n part.ído

'

fará fi proetamação ca, a chapa pessPodista ficará suem em qunntídade sufi_

A
' NO ""'<'11 cnndídato, sr, Cl'isti."IlO com uma característíca mais 0_ i cientt> para enfrentar 09 a�

, ·t O""" mi C O S
Machado; ·á presídencía da Re_ ficia!.

'

! ,m"ricanos...
:' -":, J� ,..':. • ' " '1 ��rr�\.�:i�jS�I�� solene no

- -'- s.: � ,_'_,-'-' ,::__ - :.-- - - -- .;._._ � ��
; Se:rào filbrl<'..'1doS . nelos Estados' ", '

,
p

el - M.·
'. ' """';
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iv::Z:6�,da ;��:) - ���f:;:�Ei���:�!!fo�;;�':;:: ,.1",1' C:,lim·','("",a','.",•• 'tI. ,O'·.·.Q,· :'·d·':o.�s·elÍo·s dO' 1I9i81,DnS,'·e".,':','�O genéiil,Lawtbn: denlarou, õn, sento. nR,m:ê� de cujo lug�··
,

,
,t1 II �" U OU:
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tianD' MachadQ 'e conveneionfiÍR
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.,.,t " ca, �iitor preponderante 11111'll.fl Màn!ftista..se o' sr.,�rado KeHy
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1 �:���ha,' ,d�, candidato, pessedi�, doPi�i�: (�:::��gado.o ��j:��= l v����U:!��� ��;ç����:!;�
'['�",_,":I'e" ":"118'frOS I" ]TI ._-cpl"1,�nt,e: no,t;' nw.os pesse_ bre a- cijndldatura do 81'. Ci"'tu. e como patnota nao podena.
• :�,':' /;':." :.." "

-

ittRt;Mqi:",�;i(..('Ionvj;mC:íí�}\(lt0_ri. lioVargas, declarou�, , ..
' !dej,xar fl� crer, que o Br:à'Sil:�

, ',.'
"

..
'

"

t
S9.r� a, (Jlrrçao:do �a:,hCl� a ln. - «Parece qUe ,não,pod,e: ha_ J uma n9ção civilizada.,e de.'110';'

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

'

'

•. .',' ,clml", come;' cOmpanheIro de, cha.. ver mais "dúvi4as: a' esse respei_ cr,IHica. Assim,' não posso' t,e:f.

uma aventura P'ara'\';:QS·' ..t1ilb,· o"·.:"a'brararem' . �', '�'
..
:.._' ...... = - --

to. E>'.,um.dh·eito _aliáS,'dos pa1'_ .. dúvida. que o _ca:rtdi��t.o 'et�lto'
,

"

. ,,'. ","
, ,���' -- ',.. ," .... \

"T
-

-�UD E
tidos" lanl;:ar' candidatos. A can.. será. empossaoo, ..Ninguem" jie

I bro, �:iril1�ipalll1elJte ,�ris s����es :,,�nt 'prÍlçai ���lica� ]?Ossivelmelt. !A ,I T 11 ::t�r�p��os:� ����a::a;e bom sen:>0 pode te� rec�io a���
udemstas, qu� havlan�.. s_?l.tãdo' .'l:e 'a.!J'ü uo rUO, CuUl a pres�nça , '

.
'

t Bu,rros é um fato mais ou' m .. '_ f'e l'�spelt.Q. P?rque, aClIDa. do�,
rO�l�et.es com a.'l dl'elaraç��s d'O' �ó sr. ,Getulio Vargas, declarou �esa S som b r a d ii nos pr�vi!';to�. I �€S(lJos dos palsano� � dos 1j:irMInIstro da GIH�rl�a, de:;a'��nsl'_ qUé 'estava prl'v.is�o ,este desfe. I _ E guai seu reflelrú no sc:o htares está a constltuIção',:N�
I�ando o ·sr. Getul!o Varg9'�. As il1ho, pelos. fatos, e d�monstra· dij um checo \ da UDN,

.
. s.e pode {'.ompreender a t1eIJ..lo-

pala�ra.s :d? -. pres1d,ente ,Dtl.trá }�ões anterIOres, O la.nçamento ,', .,' I
_ (,Não diminuirá noss"s

craCla de outro modo. Acho ,�Y-
'forarú í�te:_pretadas com� um� '·üu,llce'itaçã.o é uTn ato que de. PaACA,.( (UP) - A,; auto- fundadas esperanças na. vitória tranho qUe as autoridadE's de
lef;.ap��cll!-Ç,!:O, en:bora dl_scret� peJiderá -da vontfde de ambos. ri�ades comunistas chec�slova_ do BrIgadeiro». grande responsabilidade ,conc?r.e tmud,l1:,. ao qUe dIssera 11a pau. Acrescer.teu que· o lançarr_rnto qUlas receberam um desafIO com _ Mas fala_se numa. reação dem em discutir \.un assunto
co o 1>Umstro da GUerra, E' pro. não modificará o 'panorama d:l o qual não contavam. Com efei_ dos partidos cenL1'istas... como -este.
vavel q�e os arraiais getulis-ta.s política nacional, pórque a. can.. ta, durante' o julgamento dos _ Não considero a UDN um

; cObras,'H',ro alento, -em fa.ce do ,didatura do sr, Cr'!stiano ",ra. checos acusados de traição, es_ partido centrista. E' uma agre_

! prollunclnnle�to .

do preslde�te (':1--MO, cada dia malS s·e canso. pionagem e sabotag�, o pro_ miação ,genuinamente democrá_
Dutra, mas e eVldente que aIn_, lIda, do mesmo modo que a dI) fessor Paska Peccha, talou, em, tica, cu50 eleitorado conta com
da, �f;sím o entusiasmo dos qU8. Brig�deirD. Abordando.o tema tom alto e firme: t elementos de todas as categoria;;
rf'mlstas sofreu Um al?alo pro., das forças armaros, dlsse que .-Sim conspirei para derrotar, SOCilliR�"

fu�do com as palavras do gl'nB_ o seu papel nada te� a ver com o regime t',omunista em minha' - Não acha que a candída

r�l Callrobert f' flUI' 71 d,ospeito O ,aqslmh da� Ca?dIdatura. ,S�l'� nátria. O gQverIl{) comunista da

j tura dia sr. C":retnlio Vare-a"l pro"
�as pala�ras do sr. AdhE'mnr de mISSão constitucIonal é outla. Checoslovaquia é composto pe- '.., ....:jrá uma mudança. no quaÓl'O
1::$81'1'08 nao se mostram cpnfil;ifi. n 2.& :p:íigina letra G) la. escoria da. nossa sacia!», da suc'e!lsão?
� a

.' ,São Paruo, 4
_ (Me_hlã.) -l'O' governador Ue Sao Pau.

lo, sr, Adhema.r -de Barros,
COnfirmou que lançará ofi
eíalmente, êsta mês ainda

,

' ,

li candidatura.presidenéial
do senado-

. gas. que I}

eenador Vargas, compare.
"

ao comício em que

..

': Ontem, 'Qútno dirig.Bj�te t.raba,
Íbjsfa dàl;I1Ú'partiu pafa 1'L Pau.

'

lo; 'on4if',vai dar inieio ã, carrn'\B_
l)ha.,.}le yUm dia de s�lario dos
trabalhaQ:ores p a r cá Vargas""
cinrlpil.nha c�'lSa destinada a fo:t:
tnar"oe fundos indispensavris pd
ra···a'. 'ardua batalhA elpitúral qúe
o {)TB ter,á. -pela frente.

.

EnquantQ isso, o jovem pau
lista �b€rto Alves, um dos €.

flcjéntes, . secretarias volunta_ RIO
'

n.·Q,� do, 'sr. Getulio V,ar.gas. se_

" 5 (Metid,) -:- A despci- cendo trat.ar.se ar.�llas de ma\:,,to das declarações do sr, Adhe_ b 1-para clÚdadosamente, auxiliado d B
tlm a ao de ensaio á espera dema·r e ar1'08 ao�,r. Dant()n re ç- N- t·pelO. sempre fiel tenente Grego_ Co 1h

" a oes. ao lveram, entretan-
,

e o,. os meios políticos recu_ to, boa repercussão as palavrasMo, obedecendo as instruções do sam·se "a aceitar inteiramente do prasjdent� Dutr", rEaft'rman.,$ellador" ,as centenas de carta 'i, m
' � ..

(> Sllla veracidade e sllbstancI'a do qu m �
. .

procedentes dp todo o país Cnn- as decl _ ,e e po�san9. quem v,ences_
___;__.....__.�_""'�__�__ .....: ,�....._:_araçoesJ a muitos pare. !la nas eleições à·e três ue Ütit'ii�

Preconizam os drcu/()s políticos
uma debandada no seio c/o·P.S.D.
Sürprêso O sr. C. Machado COIR

--�------------- �
------------ �-------�----------����------�--==��----e

DEClilRfl O EX - PRESIDEtlTE:
-

"

"ESTOU DISPOSTO Ã LUTA"DS últimas acontecimentos

',GYSOt'AL

RIO, 5 (l'<.rOfld) - Na "essão
de hoje da

. Cama!''!, '0 f'l". Ruí
Almeida .ÍaJ()ll, lemh, a,ldn ha.
ver ele ria véspera, at.rav,�s u'a
mesa redonda d:l Rádio Globo
ft'ito 'unia d:nuncia da

' ma:o;
gI'9,;idade e ql,le agor'! queria
trazer aO Pa'rh,mE}11to, para que
fica.sse D fato' registado nos a�
nais '.da, caSa, Acre's'Centoll que
quando ele ha tempos, dagucla
tribuna fi74ra um longo nedido
fie. iriforrnação sobre a

'

ímpor�
tação dos

.

autom-oveis' de luxo.,

compr<endia a gravj,dade
to. mn!'l ]>f\diq, aSf'Pve' ar que un_
tes de levá_lo ao conhecimentn
do povo, pela emissora de .:,0
Globo» e hoje do conhecimento
da nação, da Tribuna da Cama..
1'a. tivéra oportunidade do: con_
versaJ' com duas' daS' mais aI.
tas autoridnrles faz('Í'ldál'i� S, cu

jos nomes não citnri'a pOl'Clue
.

nã{l havia 'necessiilade de ·col0.
cá_los em fÓco. Mas lIma destas
alt'\1; Hutoridarles vira o ..ale as.

sinadQ pelo sE�retário Alexan..

dre Heleno.
Agora Óorador diz que Mene_

zes Gil. a�ora' já. �fa.stado (las
funçõps de dir�tor geral da Fa_
zenda NUC1ional, já T(''!Tffind('l"'1
um inquérito. cuja -Comisl"ão
conclui'ra.. pela respOnmbilid'l_
de da.glll'lf> ·alto funcionál"io em

gr3ves fatqs: de que hnvill �ido
iÍcusadQ '.no caõ:(l {la liquidacão
do ,p'lml.merito d:Jf' lancha� ad.

. qlliridas para ás .

Alfandegas do
pai".
(Conclue ná. 2(1,. pag ,letra E)

não esperava ql1e o escândalo
viesse a. esto1lrar com t'�nta
br7vidade. Dil'lse o oradoI' que
pela denull('ia levada ao seu C(l�

nhl'cimento pojo sr, Ovidio Pall.
lo Menezes Gil, dil'etol' geral ('O

Te;;ouro. o sr, Ministro da FA_

zenda foi .atingido pelo escândi
lo. '

Al'ém dis"o. s"u secretirio A.

1exandre Heleno. forneceu' \Jffi
vale no valor de 25 mil ('.rllZ?1�
ros. para. que fosse desemhara.
çado um autom6vel. Ele bem'

SR. GETULlO VARGAS
do Brasil e minha; posição na do Brasib.
política nacional. resolvi acei_ RIO, 5 (Merid.) - Afirma a

tal' {l lariçamento de minha can•. reportag,em de «o Globo':,' que
didatura. Está. meu prezado- a- o sr. GetuJio Vargas, no mo_

.. migo autorizado a langar meu m�nto de entregar a carta ao

�--- -

RESERVE-iEU t;l,Tm.:R j
I no !
EXPHESSO I T A ,I A fi .Ã·i

Ag',; ü <; i .. , i'
. Rlia '; <'} de NEnL 8Sf' - Te}. :1� i,
li ;;1aJe CDro &€g-üra:il� ãl'l' f

8iums.ilitü a .jOiii�ilil _ ;.

sr. Adhemar de Barros dillse aos,
srs. Gabriel Moacir e Danton.
Coelho:
«Seria conv0ni�nte que lS�Q

fosp,e antes da convenção do
PSD, para um necessário esclao
recimento aos pessedistas. Está.
assentado a realização de dOiS
comícios mOllstros, mn em São.
Paulo, no Anh'lngabaú, para Q

'la.n<:amt'nto de SUa candidatura.
:} e outro no Rio, cQm a presença,
\1 dos srs, Getulio Vargas e Adhe..

I mar de Barros.

, RIO, 5 (1.ferid,) - As deda..

!, rações do sr, Adhemar: ,de· Ba.r�
Iras pl'l'ocUparn mais os ,uq,e:n1IJ.

� t:1� Que o()S próm;os pecssf'distas.

I �np.<ar da Quant·idadf' de quer"'",
mist.Rs existent.-es em seu sci(l.
A infla 110jp um pr6cer do PSD.
olhnndo para I) m-q:pn do BrasiJ.
'lnontrm 110 rf''Pt'ij·ter Os Estad{l9
qne de'l"erão 1'otar no !C(l". CM.s_
ti,,"'n ]i.fRrnGl'ln - njto pe"�t':'_
di�t?s f' três nf') PST -. e afh'_
""'''11 qUe o (if'DütaiÍo mineiro.
"nm '1 c3ndldaturq do sr. Getn..
lin VRr<ra« on "'''ro pia. spTá. o
nrnximo president.e da RepúbU"
"fi·

.A. rT'p.di t a,,=,sF.:, poréTn (11to a �",,'
r;�'I"':'>,...iT\"'l"'l.r.t("1 í1�. c�T;�i(1atl!�B "o.
-1't rprilHn ,t<;:�q�r:: tnr-nnré- maJg
1if;(l!'j n TI'i?�tl'1. nh�p,.�'S. �,� oli1!
., ('!:;Tlrlifi�tn \"pnp:p�n1"' r;ht�râ UM
..,{rn,..... l�(l rt? vnt-ns 'fiEi,... p,nH'{l t!�i_

mn dn s�'f"l1nrlfl rojorrll'!<l. P, �a

"f'"",tl1.-i. no,. i"so, :1 tl-e<'psoidlL
tiP. n" RPr np ....twnlh R ern(lnrl� do
sr. 1\'1'1'1";0 Bl'II"t't,. !::11!'"unr1n 11.

qual caberia no Cnng're9so de�j_
<'Iir. er>h,.. o� dnl� m:li� vnt"nns,
... ",,1 �"... i� 1'1 próximo presidente
ila 'R,Puílhlica,
(Concine na 2a pago letr:! PyAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Aluga ..se

E. K D R M fi N �N
emURGIAO DENTISTA

Raios x

Desde 1926 o (nternCltlo!lul serve- O Brosll trens-
,�OftQrldo msrcodertcs '" gâfi6fr::;� de prlrnaíro: fiG.
ce�.idQda dos centro, 1-" odut ar ss cc s centrai
consúmídcfê;;S.
i,o Nor!., di;1T1buídores ii

l"(jfl( a.ssi(__ n:triOs frt1êrÍla1it:;inal sstêi ::eii'i ...
'pra 00 rlí pôr .]')5 'prC/priMÓrlOS li",
!,·(jmi!.h(.;=� {t"der pl lún�ll â(jfi�� Pfa!:.tQr�

(H)-1$l OJUI1HON ..,iU 08 a

-

--"' �reitkopflrmiol,j tII"..t..EIDl:AÇlAO de c8.ri"Oli:lei'1&1il .eompiQt,u Pai'líIl �::: -
.

E:: As mais rf!centes novtdatües em joras e relóg:io�, de todas as _inclual:ve pintura. � I:
marcas e completo sortímeuto de artigos p:ira rn''',,;:>nt�s Il." ::OFICINA: de 801d� oxigetí.l.a fl fllêtr1� _ � =:: alcance de :odas as bolsas, ;:

Tolda e d. &utoméí'veUi ª ',dHnmllmnIIIIIUlHllIIlIIllIllIlllltllllllllllllUlIlllllllllliliiiillllllllllmi:
Bua Ulmw « ....... BLUMIlNAU

...

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

Empf�sà Moreira & Werner
UNll..<\ DE ONlBUS DIARIA A' PRAIA DE

--- CAIUBORIú --
Partida ela t\2"êucb, Blã-Blú às 7 horas da manhã

I'�iO!h� da Praia às 13 horas, .___
,

]. f
.

d d p"O�1'4 Con.: Trav.4. de Fewm:{ro, 3 - FONE 1433A{t� ! ommg(!ft, c ena os, li. .....�........, AS partidas serAo
(Operações no Rosp. Santa Catarína)à tarde

B I, U MElNAU-Cr!í! 56..ü<i IDA � llOr:l'.A ...._ �1J'ONE N 1%66 '

.r..a_Iíi:1'iliI�liiiI!iiiiilil__iiííii__iiiiilliiíiiiii__iiiiiiiliiiiiiiilili �
, • ' .,fiiU'FiiI5E +- I ,

- DQENÇAS DE SENHORAS
OPER.AÇOES E" CUNICA INTERNA

-�'AR:rZES-

CâMARA'

• f 1M 7 J m'

Dr.
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causa
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soo ··arnlgos
do

•

•

crrrerno
•

raizes PioFundas
diz o

u

po.• ses

Ag�ncia:
OTTO \YfLLm

Uiil)lU

- -t

{Conc111,e na Za.. pag.ldra rxl \.._r.m�dlo .o •• rêj�_!__r«:••• rU,.

Cem, "g_islri em Carlá!I;: ---

,

.

lf,ao

crísram mej{),�

10. _
" 1' 'I' 25,00

pIVER!OS
_�_

o o o'. o • o •• • • • • • 12,00

:'15 dores
,)
'I
i
,I
ii

cessam
com Togai, II

Dores nos músculos;é nas

10,00

IfUTItUIZUUIl 8S 'troas
'I BOCI .

.

'

Ao entrar em' contaeto
com Kolvnos. no ácido!
dll_hoca.. Cku8lI.doreõ d,..
CR.rie8. 8;;0 illlediütllmeJite
neutrilizadolô.

",
_ B�SJlIUJI,Íl. IS IJICTfRflS� • Kolyn!," deAIToi cer"ll dI!

, 9�% ria. haeterias da boca.
ESlf>'ej"itiJ dura. horae]

iuERKA ÀS cARIES I
•• v__ .,

� -SOMENrE,
KOI.YHOS
ASCOM8ATE

�Dmodog
1·

artiC,ulações, sejam. dê ocí

ge.tp.'· reumãtíca, nevrálgica
ou gripal, não resistem ii.
ação de TogaI. Os <:omprimi�

,

..... '" • li" •• f' ., ., � • li' 12,00

..................... ll,qo

__.-

-40,00

100,00 '

60,()O

IO,O�

�o,oo

60,00

•

urgenCIQ.

·Olicina Técnica
-_"�"""'l·

"Royal'<' I3. UMP'unU FEftfmAMUTE
."'_ d"UeioSI1 espuma de
Ko,�·no. r"move .. parli.
nd •• de .Jim<mt08. deixa
n& d..n'te& polido! e retar
da" form ..ção de mucina,

de um,
_
,funci�n.ri_ par,

baleao, e ,escrilória '.
'

Solt�ira, ·e quite, CODl •
Se�vi�G Mjlltár

CONSERTOS E REFORMAS EM GP:r: A L DE QUAISC'FEE}f} ClT, ír�",' • <::,� '�� .. ['- rlIT Es{;pn:�.rzn,.
• DE SI "'-LAR I'; Dr'; CALC' I rLAr�

--x--

D�6 ,t1.� �eput.adn técnico. com longa prática nos m:1ioJ't',3 f"'ltr..S 1111 Il"f�
S ,_r Y. i, e o S' G li' r a ri t i iI õ s

,"

......._= -,fEÇA.M�NOl'! ORÇ;AIUENTOS SEI\i COnuJ>RO]i-[l§§O
IiIA.CR.U}O &I elA.. S/.'\. COC!fÊíWIú E AH1l:i.::NCU,B

Rua. 15 de Novembro, - 'Fon8 manuaj 18

'"
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S�GUNDA '?AGINA

Vida
NijilÍSlty morreu há-

pouco, De uma. pequena looa.lí ,

S
,,-. ,,'_,

','
,dade próxima de Lnodres. onde

OCI8
' vivia M, anos, �h��ou\a 1,!'oti�a

.

. : . da SUa moZ'�e,. Co.rih.l}ç,o l:1ª,st,&n-

Conselhos e
utilidades

'tENDO a pele ".\'pr!'1e1had'l.
com escamação, é muito acon;

selhavel aplicar urna loção de

pepinos ou cozimento de a1facp,
Enxaguar o rOEto no fim de aI.
g'uns minutos. A plic'lr, então.
clrira batida e d{'b:ar permnn";
cer por UIn nunrto de 11m·a. 111'_
til'aiO com agua de rosas. De.
poü� .1eR!"e' c'''(l�llrj;;, li'V�lr a

{'feito o m�qllm!1g-(>.

SE alem do? queimada, tiver r,

como confidente.
i
1"

nu,· a mulher gosta de
i �0r� enfermeira de amas e
I '1 missão de consoladora se

I '�,l:al?t:! muit, bem." à al}n�
I ·fem:mma. ; - .

.��. � .;

Os·, :;óra<;õês
'

das

dentE'

(:C"""'or:> é" único nnnel fle i
carta qUe. eu tinha à minha dís; i
posição, mas $er'{<E! ,pará ,di7.ei,·� :.
lhe qUi) a. amo. Pérdoe.rne ... , I;

]i E'NI E
�

'II ·0' O �s��-�·
Se o homem tem o idcade de
Q mulher tem a id.ade de.
Depoimento

.

de técnicos sôlJre o cuid�do flue se

�ua'�o _. - Q

AO LADO 00 ccrm.EIO E 'rEur:GRAP'O
A' ALAl\·n';::DA RIO BRANCO N, 8

.

I

A ü E N c< f A:

I
, HOTEL HOLETZ .

, Rua 15 de No\:embro N. 313 � Fone, lOO�
_

��...,�.:::;;;;.���
,

.

cutídos nessn 'oelllliâo os pro ..

extração de mínr-rtos radio .. atí ,

'JO� de nránio e torto. que pro;

porcionam 'flS matérias primas
''''l'iSo,;:: para localizar e manipu,
fL'l ê!l('l'gin n r{jmic'l, FOI':1m dís;

---- _--- ---- ---- ----, .. -_._� -_._-����-��-

Expresso Blumenau Curitiba
Viacene D'�.,.12' .m l.frnou.fnel

. .• ..• .:. DOi\fiCILIO A DOl\fiCll.IO
� Preço da passagem: Cr$ 155,iIÓ

Ryiall _ Annc Jeffrays,. em

-
-

Uma página inédita e empclgante do band1tislHo do oes ,

-

te smertcnno. Sarigu.inál'ios e ousados, não havia. nada qui.
\ = os dettvesaem. Se o seu filnH'; predíletc é o de ação, este l' o

1.:; seu filme. Ação. Lutns l Ousadín l Amor! 100 por cento vlo,

II�=::
lento! Acampo Cornpl. l'o:acional - Fox JOl'nr,l t' ".iil�i't e a.

com.ínnnção da série:'
(..DICK TRACY CONTRA O CHIM1!.:�·

I;;;. Pl.'eços de costume.

�iiiíiiiiiiiliilllllllllllllllHltiiiiiiiijimjilí1iiijiilijiíliiiíiiiiliiiliiiiiiHiiii
"
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,,:

'"Atlético Operál'lo, [A�e lm
pÔs ao, Agua 11erde expres
sivo revés, no campo dêste
último.

Quanto !to" jogo

Vasto Vei'de e F'lumínense, Olímpico, oficializado pelo'
Fluminense, serviu de teâ
tro ii. pugna entre Olímpico
e

. Figueirense . Assim, o

Fluminense, embora man-

.

gol do Vera. Cruz ainda não em que vai por certo have
foi vasado uma única. vez remos de registar um verda
no presente campeonato ao deiro récrrd em matería de

passo que seus dianteiros marcação de tentos, eis

já assinalaram nada menos que cada clube terá ainda de
de 27 tentos. realizar nada menos de de-

Se o campeonato da 2. a zoíto partidas.
Divisão continuar no ritmo'

em que o primeiro era man

dataria, foi o mesmo dispu
iado em - camp,i neutro,
uma vez que o estádio do

-::'liiliiíiiiiiiiiiiilIHlilliHiJiliiiliiiiiiii!Uillllliíliliiiílliiiillililíilií i IUliiii.!:

I DL Wilson de·. Freitas Melro i
�, ADVOGADO �

I;ua 15 de Novembro 64:2 '_ Tf'JefoDf', 1417 , �
. Ji:difício I N C O � Sala 3 .' S
.IJ 111l11111111f I i. j I J f1IllllllllllllllltHmuIIIIIII I 'UH !:�UUIII UH I II II III: IIIJ 111:

Placard Esportivo
Em.- Joínvile: Caxias 6 x

/J.léUco de São Pranciaco,
1.

1�m Florianopolis: Avaí
x Guaraní 1,
F:m Curitiba: Corítiba
x Palmeir-as n.

Em Niterói:
Niteroienss J,
Hurnaitâ 1.

Ipiranga ,1 X
Byron 3 x

Em Campos: Americano
2 x Camp. s 1.
Em Belo Horizonte: AUé

rico Mineiro 2 x Siderurgi
ca 1.

I ...

\
com

Dentadu-

ra; o centro 1!vnute r[:c�:n"l {'''l·

�ai,ado .pelo. Paii',omdú drctarou

. �e�tir-se muita hem énb'e ,""">"

nOVOS .comp'nheÍros .;'e enu ipe.
AJ:ás, ,aproveitamos o ensejo !J«'1-
r'a desejar ao futuroso valor

brusquense que no ano O",S;o;3.(lo
có!iqU�stDU um' título Invícto, as

mas, j�l-)tou foi (j!rêefio- tppnlr.3.,

que' ép.te)7! natul'al�enw
.

eansou;;', .

f-'- PEr�O jado�. fi lvi.. vr:iflê : i,o
;:1�mt1!'1 notici:l"r. O� ingentes ü'",-'

balhos de !l'itm[!11ilhot nn süntl-'

�
I

Paulo,'5 lMend.) -

Dural'tc um jOgO de mte,

b'ól na Varzea entre as e

quipes de Cruz 'Davi� e D(>is
.

_'._ CoÊ'àÇÕ'!S,
-

ôntem, verífícoll
.' sé tremendo sururú rm: que
.; grande número de pessoas

.

saiu '(le campo com ferimcn�
.' tos. ,A políCia prendeu riu.

merosos 'torcedores exalta_·
dos-_'O .SlU.rUrú 'começou quan

.: dp'; um jogadOl; agarrou um

:,adversál'io e atirou-õ "para o
. 'h.�, O jogador agredido so;

ireu" várias fraturas. Os

revoltados, in.

�Iinica �e olhos
Itajai (Do" Correspon-

dente) - Domingo pela ma

nhã, realizou-sa nesta. cida
de, os encontros de voleibol
C b: la. ao cesto, entre as e·

'}uipcs do Icaraí e do Ubi
ratan tla capital do Ji;sta
do .

A o encontro de voleibol,
a. equipe do Ubiratan não

: .teve dificuldade em darro
i tal' o Icaraí p .r 2 a O (set::

Ille. 16 aIO ü""i5 alO).
'Quadros:

! Ubiratan: Livramento.

I Edy, Miton, 'Erico. Osval
. (to e Aldo, ..

I Icaraí: Fernaüdo. Bruno,
I Sebastião, Humberto (Ot-

to) Qlto (Agenor) e Vic-.'
toro

Juizes: Vadico c Siquei-.
ra tf'raccs) .

I _ "Pua ilefudflr.ill eOllD'á llS &rI pB:.
rw!rlad... ti !OiSl!;llI, lIü ., COlfll&Ú d,
Aleati'il.o Xavh.r.

:t - {) O!lgrutO dI> Ale"trll(l' Xavter � •

ÚJll-oo meuteameuro exísteute COa. $

d....lgua<;à" d" eCo!!"n"" da A 1es.'rJo, por
'I"é , .. {lnJoo Cognae t..lto • ti",.,. (I,

oií.!u.trfu; it �iI l..iII tórmlillt !ll8diclual.

1-."" "U!)Ilel". !I'I Cugh!UI de Aleal.f'll'
Xa.'I'ter re<oUlÚt, polil, tia 8u" fórllluiH (lU'
�1Ui!l'

-

vali",,* ..lemBuWs rttedlei!J.,I.U<:

OI1VJl.OS. . NARi8:· li
GAJtoA.NTA

DO

Df::, WILSON 8ANTH1)\OO

Aásistente da Fàculdadlt. de
Medicina da Universidade

_.- do Stallil

CONSlJLTAS:
aORARIO:

1 pu� <> fígido

VH-6ria do lc.a.rai
No prelío principal, joga·

ram os quadros de bola ao

cesto do Icaraí e Ubiratan.
Esse encontro foi renhida
mente disputado,' tendo a

vitoria scrt-ldo Vara ó qua
dro local, Dor 30 a. 25,

De.ta.llws técniéos
Quadros: Icaraí: Ubira

[ara (2) Bruno 13) Age
nr r {ll) Victor (8) Gil, 'A�:
belardo (4 J Fernando (.2)
e Bedduschi .

.

Ubiratan: Edy, Erico t2)
Milton (6) Aldo (7) Osval ..
c o (:1), Walclir (3 ) e Her
dUo (3) .

Laxo-purgativo vege
tal de açâo eíicsz:
Ajudam o aparelho.
:I. evacuar suave, eficaz
c prontame?�e os :e
� SiQUOS 1El

� t:es<:in;l.Ís.

iado da <�us.!anna).). -

-----'-.
------------

�!if��·'�1'ílllllllllllllllllll:IIA�III!lII!lI�I;ICÔIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIEllliIIIAIII;;IIIIII1; .

• _ O ieglUmo Ceguae de,- AIt\a!l'S,
XAvIer � é VSlldld[',�llC\mwlo, ".w ra.r

� ;, d:ra!l"i'!blI, pOfqU& ...,.' J.!6." Iii

fiir<>&illl - i re'""rIitJ B 6<iillli lit.I ub

�.1riSi" '€!lldldn ..II, ú'tli'.... liliaHiii

._ 3 VEZES POR QIA (INCLUSIVll: AOS DOl.\UNGOS E }'ERM.DOS) ==

=RIPIOtZ E· SEGURIlNça - Conforlaveis caminhonetes;
=_

"

. fI o R A l� I o 7

'_=PARTID�I\.S DE m�Jrr MENAl1� O,!10 - 10,30 16.30 HORAS -

= I·AR'l'HB.S fJI·: ITA ,IlH': 8,SO - 13,30 - 18,4;t nonAS ==
--

., �

-_-_-.=-
-

llLu-rMENiPJ
A G -E II C J li S:

\. ITA.JAI'..._

'irZ � '''1
::: .'I'ravessa 4 de Fewl' eh·o, �10 ' nna Lfwro Muner, 11 Fone 2 '4 2 '(Em eom- =

. �SSIJS'
-

�AÍi I

I �nlU"rffill""nr'lln"Ullfir��I�!i�;Hlml!Í1r'lnm!fJIIIIII!UIIUlli!lrfl!lflllllnIIIW"UU"lmiiillijlmímlf(ÜUII,""liÜ�i;Ul'ÍlIIIIIIIIIIUlllllnnf!

ITA'JAI"
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, CEND.IO NA RUA PI
Totalmen'te c/estrúicla'pelas cham�as uma resiâencie particuJ.,.,

-cULTIMA HORA ESPOR:-'VA
. �lt,�ENT1H1!T�dos OS I,oradores. �e. achiÍvam

Tambem a França .�ão v�rá tSlllS IMr��Tj,DE�, B1INGUTERRlllora.. quando Irromperam. a�.! c��mas
Grande P. a dl!cep;Jo nos 018105 esportivos ��J..of ���f� Perdeu todos\'()eushaveres o dono dO·np°tlIO �lnlstr8aO"
à!��,n! (!!��,;!eo ':;:;: ���r!e�!z. ��:o ;�e��b�,r� :7;v�: d�!����e,;;eC;'��� IMlIs:raw.••e OsbrltAoict II PDIICII satisfeitos I F()� eomplet'!mentell des- �o, esp sa e dO�S filh2, ,�!!eg.oãod Ud�
;rio, Gosta que em caso de gramado do estádio foi co' nato do'Mundo. A noticia Londres. 5 (UP) �- Os I importacão de café do I truída pelas chamas, na "que residiam, na parte S4-· lrnaculada
que não' seja realizado o locado á disposição da di- causou a mais funda de- círculos comerciais brita- Brasil rela Inglaterra, nos I noite de sábado último, a pericr, O andar térreo a- Sã_ Paulo
match-treinO com os pau- recão técnica brasileira eepcão em todos L s circu nicas mostram-se -pouco primeiros quatro meses de residencía do'

-

sr, Franz chava-ss alugado ao co-.

�áS, domingo proxímo, É: desde, porem, que seja a- tos esportivos, que comen =atísreíros com a relutan- fpil novecentos e cinquenta, Zuechner, sita a Rua PiaUÍ merciante A. "Vacholzr.
nnlito pr. vavel que então proveitado aos domingos. taram a atitude

I
francesa cia dJ Brasil em aumen+ar te talizaram seiscentos e atraz da praça de esportes ocasião do

à:p;roveíte o ensejo para k Ri , 5 (Meríd.) -- Des- de maneira muito. desfavo- suas importações da .Ingla- setenta mil esterlinos. Des- do Palmeiras. O fogo, que
y�r os pl.a.yers nacionais

3.1
pachos telêgráficos da U ravel, terra e dos países dá zona taca-Se que no mesmo pe- lavrou cem grande' inten

Se. exercitarem no grama- nited Press informam que Rio, 5 (Merid.) -- Se- . do esterlino. Destaca-se i-iodo do ano passado. a sídade, durou cerca de duas
. dei do Estádio Nacional, o

. '1 Federação Francesa re- gundo soubemos,' o ponteí- que a balança comercial do Inglaterra somente impor- horas, o suficiente para re

_r:icí=CCIC5C1,<!'ffO'=CI=���J"�J"�"""�� ro 'I'es urínha, que teve de Brasil' com os páises do tou café brasileiro no va- duzir tudo a cinzas, não
,

R,'.êuele .Buao lc�esson o. Olann nara a �:l�iOl�:ts��OVirt�d��e��l�� ��;é��st����ni::Sdem�]��� ��re��mq��re��:�il�::�d��:;;. Ilumitea,vadenotme�l'nt�a.et_mlio:.ao ��u���t���·
l' fi P lesão no menisco, será ope� meç . de 1950, ensejando o na! Manchester Guardian

Uma�ao �6 um oxército na llemônba �:�.i�r!���::� :!�' :2�:' l��;�:::i�_': �:rrEo��Ee::E::��:' oc�:�t,�����rÍe��',

r·ui"" "RO.
fi li ch",o:an0()

· Wàshington, 4: (UP) -- i que no.xsos bombardeiro;
O'�cret2:rio da Defesa. s,r., t.e grande raio de açâo po
l..ouis .ronnson, falando a' -;1_Pn1 transportar.
eomíssao de Relação Ex- :j.\'·�aeuse, Nova Iorque,
�ri(lr e das Forças Arma- 4 (UG) -- Falando nesta
da:,! do Senado, declarou: cidade, o scb-secretar;o de

estad ,Si'. James Webb,

caNSDU�SE DO ESPOSO

TRAÇOU UM PLANO INFERNAL
PARA ELIMINAR O MA

iUàuncfá43 a mará
,

�:llta, 311, Ministro'
. �. ;:da:' fazenda .

·
.

.

. . 1
;;., ,

'":,
.

.,"'. ,"

·

RIO,'", HVrel;ldJ -.o sr ..GuL IiP.ér_rh�.' Gltinl,;'. o;olnpartY:pn �.
gabmete' dO' MInIstro da Fa:zen, .

d� par-a .denunciar á sua' Exce_'
l�nfi�:, . Olli>: :lltoR.· fllncio��riO� 1Õ:c]'. TeROuro . est'1Yam �Xl!!'ln:d·
vinté e: cinl:->Q mil �rnz-iro:� -'nara
l;F�rs.r, carros apreendidos peh
fllf�n:tkg'a mlT>ortados I'oml) l)'!
P-ag'ezn. Jtí. teriam .sido libera
(l,:lS,··..pQr esse proce,�,,() e<C1FO

('�r�a de. cem. automove.is. sn

biJ:ido' assim,. a mais d� dois mi_
lhões ne cruzeiros as 'Propi.na�
_l',eé'ebidas.

,.'

assegurou CJ ue apropria
Russia acabará repudiandc
seu regímo comunista to

talitário. Por sua vez, o',

dm .tor do Plano Marshall Rio, (Merid, J -- A trama ma trama de mulher ob- Um bluff Cf'·-!�'!.t

r..aUrin-1sr. Paul Hoffman, assegu criminosa de esposas con jetivando o assassmio (lo da
.

rou qUe as potencias oci- tra marid s vem sucedendc marido, -- e, como sempre, O sr. Ernaní Coelho de-""í�JuiuHlmmlm!llllml!imIUl,.. dentais estão ganhando r com f'requeneia, Dir-se-ir .om um rapaz moç.. e sim- I cídíu que ambos fossem, á
.);k'�·'·· . - , .. ,. "'1 guerra fria centra a Rus- a medir t;>ela incideneía do: panca de permeio. . polícia e relatassem o fatos

'Ne:raçao . lie g 6: .'

":3:, Acrescentou que não I casos, que uma psicose co- Vamos á historia. fi; revelia de Francisço. _

d'""
> ..« .' ",: :". haverá guerra cruenta s letiva assaltou as. 'mulhe Há dois anos, mais ou Na delegacia, o delegado'.

B; - àU10 m OVeis. os aliados ocidentais man- res],. d.êt.erminand_ . �'im menos empregou-se na Ftenato Pacheco ouviu A-
;" tiveram sua atual atitude pu so sínístro qUe VlSa a e· Instaladora de Vidros Lida demar, dando-lhe em se-

de firmesa centra o Krem-lliminação, mediante �ro' i ma Marechal Deodor_�, guida insti'uções, a fim de
1m. �essos barbaros e frIOS :oro: Niteroi, 'Ademar José pI!har a esposa do negD-

Jos. esposos. jantas de 18 anos' de idade, cianí.e em
.

flagrante. Em
W�",j[lrlO'tón, 4 (UP) ,

E
' .

d'
- . J 3Qlteiro, que foi residir num .3epuida o delegado Renatossa ma 111 Icacao -- SI- I .

.

I' ,

O Secretario de Estado ,."
, . 1Ua.rto SItuado nos fundos 'Pacheco determinou dili-

.

D A h l'
na1 smnbIlO, dos tempos -�

i
'

'd' 'd F
.

:::1', ean c esson, repe 111 ' . .na reSI ene13. o 'sr.. ran- gencias em torno da vidacomeç u com o cnme da
I r.'

"

N
.

d C·' '-Ih" A'energicámente a sugestão. 1 _,. h
"ISCO ... eves

.

e . aryat '. çle _de1í�ar. 1'{ada ficou a
.

1 U'
.nac laull1 a.

'I:l "'1 d'd'l'
. ", ..... ',,' " ...

n�ra (11.11' OS .fi_; (t,;("8 nl-
A' t

.. , ! e ':t; f!l10S e I a e,: ·casa.,. í1J1.i'ádq contra:., ele.' ,

dos e seus aliados estabe- 'bP?dR o a � cr;l1unAobso1'ha- ;1:0' á rua 22 de Novenlbro Oll,tem em' obedienci!l á,
'f'cam um Exercito de pin, trlt l�: .. o a

rt ra�l e 'il" -:!84, no bairro do Fonseci inst�ções recebídas li 'dr'
,

'I h d
ou rl)::; acon eceram. , .

d
'

dI'ementa ml omens p:: e-,
I e um os saclOs a nsta- l�gado, Adernar procurou

rasamente armados na A- Recentemente, o assas- i adMa. Lal'lrinda e disse-lhe qUI'
lemanha� ocidenial. O sr. I �jno do desembargador I Rapaz trabalhador. de estava disposto a matar f'

Achesson afirmou que a�' � Mauritt Filho seria tam- bons costumes e sobetudó c'(Jtnerciante , mas não á [Jl!
tres l)otencias ocidentai. r bem, mais um caso n gt�- ".nf:r-·to, Adernar ponc:) "h:d e Silh c hl arma d
ainda' não modificaram 311:1: nn ..." que excita a opinião depois gozava da con.fian� fogo.
politica de manter á Ale publica. Qa de seu patrão e tamben: Imediat,1.mente
manha desmilitat'izada. E temos. agora, mais u- da,! esposà Laurinda Neve!. r1a, se prontificou a entre

,.: (;aI'valho de 25 anos de tJ'::jr-lh� o nwolvflr no m?
idade. "';;do. qu{' so' p1l'1 sRhin, ano'
O comerciante apreciav, estava guardado. Era jus

') seu em,pregado e dispen- tamente pó'lte -

pormpno'
sava-lhe muita c. nsidera· qUe a policia queria saber
ção, a ponto de Ademar Laurinda, pm seguida, r('
·zar w(1as ag regalias, w'1011 li ,Árl"m<lr '11'''' or.'

C'OO iiid
.

iii

d
' ii

d t'"
2m sen lar, marido devja ir a certa 10-

SI ef8hl110CIVOS OS acor- OS ccrn os OCI eo ais Adernar reconhecido ao ealidade em S. Gonçalo, fa
, l)atrão era*lhe dedicado t e" 11m'a h C! I"Berlim r- (UP) O" .

f '''; H II I dI'
.

. Z ,L' S co l'ançaL. e a·
.. ,n ...,

I
curso pro erluO �m i a�. "f'g1!11 O' a �!Ua

'. o povo a-
,", H "ul'ava corresponder Adernar tprÍa uma otimr

�bjethliT?s DelO, go;�rnl) da Acre:centou ?�rt1l1guer: I..) lemao poderIa gan�ar fos- todas às atenções de :j1ortnnicia!ip para f'xeeu'
J..ep�b �ca e:nocrahca A -

qu�, e �ec:ssarlO � ant ...·s d�- se o que fosse medlan�e a�
era alvo.

lema sao oS de obter e

ga-I
tmlo nao e conelml' os tl'a- I l�m'rlos (ii comprOmISi'lOS tI A'f'na'l a m-'il-,a',

t.al' o crimF', ·pois- o IMa,l f

t· d
. . '
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-
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.1 UJ.!h.! nauel) hahi!:ado, Km st'gnjl'an ..Ir a emocrama e a m· tados ü fiBtaUt·[eCêl' H!-l 1'€- eom n.s potellcms oCHten- Ac ntece .
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'R li'
quI" 11. u:rnSf éia Lanríllda entreITou un

(: ep!'!U enc13. da Aleman. a, lac:o_C's C!1plon1R_twas, f' S.lIl1 t�lS. �epe. T11.0:'3 l:t'Rolnta: .I. I r,omereiante fez varias - -

A 1declarou George Dartm-

t
ganhar mmpatIaS e apOIcs mente • a:mnho do plano insinuaçõe.s amorosas àC

par cff'/ll1vas fi i f'mal'

r
..

t d
.
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E' t I t t M n t t· i para 'não déixar vpst.igios fgue � mlru� 1'0 o lU e11. �mcel'?s... a )R0 li ameu_ e .', arSl�'l. e o es auto l a 0- empregado, este repeli\ mais 200 cruzeiros paraalemao orlental num dis- madmHislvel a cOllcept:ar. cupa<;ao e farem s tudo o das. Laurinda dIzÍa a Ade .:;1e fugh'.que estiver ao nosso al-
mar (lue ele era um mon.' VI' A�"'����7J"""""""'-�JJ'"...eo;yo.....:r..........r............ cance para vencer a ideo- o tando a Delegacia, -

, .

fi ii - J�� - no bonito, simpatico e qm "lemar entregou ao dele-

'. e.çoes no apao logia nazista e reconstruir Clevia se aproveitar da' "'100 Renato a arma e {'
o ._J)aís pelos nossos pro- vantagens qUe ela Ih!" oE linheiro, rev(>{�.ndo-lbe ..

'Derrotados ·OS com'unl'!slas
l1rios esforços sem o alUd� l'ecia. A tiIdo isto Adernar
ii do capital estrangeiro, {é,,,,.Qjja ..

até que a Alemanha ociden- }I:and�n o emprp..gado e

Lula.fãO cootra, OS DlaDOS �O nOVer.DO ��:::�O�:€�Ub��:l�!::,�: ,".;::;;;�[mtl�de��P Y Genebra, 5
.

(UP) -- O e fez-lhe a seguinte proposTo'quio, 5 (UP) -- Os I ��l)()llêi-,. acusou o Partido delegado russo Vladimir ·ta:
comunistas, estrondosa- Liberal do' primeiro minis- -;{or€tky abandonou a ses- Ademar eliminaria Fran
mente derr. tados pelos li- U'O Yo.rhid de procurar 'lão de abertura dos traba- çisco e depois, ambos irianberais nas eleições de on- roubar ao p vo sua 1iber- lhos da Comissão de Di- 'ysidir juntos. Laurindr
tem, anunciaram h.oje que dade, incitando-o a uma rdto Internacional das Na- \1cnderiGl, a ca� por 15flutarão por todos os meios terceira guerra mundial e <:ões Unidas. logJ apo's mil cruzeiros e esse dinhel
ç,o;ntra, ps planos do gover- permitindo que as poten- i terem DS delegados nrf":;el' '0 seria para ambos dr':'
l!O, �ara tox:nar ilegal seu I das estrangei.ras transfor-, teso se l'ecusado a expulsar 'rutar as d.31icia,<: d� vidl"
partIdo. Rltsu It , mem- massem o paIS numa col:- o delegado nacionalista da "'. Of'}]!"'8,O T ."lTl'lndll " ....
.

bro do p.arti.do, comunista I nia. I China. '

<l :�regou um punhal a Ade-
'nar com o qual ele mata
'ia, �ell mcrido.
Ciente cta, pmpoRta, .4.

·1eml1l" procuniu ,o. sr. El'
,,,pi Vif'Í'ra Coelho, .

saci,
de Francisco, n esta.bele
�imento comercial' "t quen
.telatou o oc()rritlo.

-- Os Estados Unidos de
vem: continuar ajudando
rtiilita�ente a Europa o

c14ental. 'Isto para que, nó
ê�'3D de guerra, ,possamos
f�i. úso das novas aromas

Spclnzhi: o empregado do es poso para executar" trama 'ljnistI'�l
ü,�nunciou r· fato as

Conclenâm OS soviets O auxilio
dos Estados Unie/os ti Alemanha

I

'1Jano !1fl T "'l1rinrla.
Negou Tudo
De pn"lO� OflR inf rma·

'í1f1R, o delegado Renato
"ia.ehf'C0 l"'''l.ndoll convidRr
" ef.1pO"'-P ilfl negociante PR �

esclarecer a grave a,

Bruxelas. 5 (UP) -- Es- f "a dos' D e p li t a dos
tudantes catolicos desta

\:apital invadiram amem. á
tarde a. sede d.i Partido
Lihel'al e entraram. em lu·

ta com os seus vigias, ve·

dfieand(Hle assim. o 1'1'i
;nE'iro ato' de vioiencia tm

consequ.encia: das eleições.
Os estudantes lularam
c· rpo a corpo com os vi

gias, enquanto. gritavam
viva ao rei Leopoldo. En

tretanto foram retirados
imediatamente da sede do'

Partido Liberal.
Bruxelas 5 (UP) São os

seguintes os resultados par
dais das eleições na Cama-

·W?Fhingfon, 4 (UP) -

Revela-se que o Departa
mentQ dé EstadJ pretende
enviar homens a todos os

paises do mundo livre,

eM com·
'�'lT"I,;'l (1 .. .,.,...,,';";(10 T ''''lrln
ifa foi 1" f!o interrogada pc-
10 delegado Renato Pache
co.

Negou tudo, Disse que
v; ,..,.. ..d·"'.vl'l de uma. mentir?
1� Adem)ir ') !"l1al df'''lmen .

<in a,Fi ne"'ativ:lq da mu

h(l'1" (lo Sf'11 D�tl'iio.
Di�l1t.e das nfirmH.çõ:"j'l

1" A rlf'm:H' I,:mrinrla ar

mou uma' cena na D�tega
êt Si;m resu.ltadü. pois a"

'utoridadcs acreditam que
la prr-t0nd;,. mesmo eli
ninar o marid'.
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MOORE. McCOM8 R tK (Naveg3Ç29) S" Iii"'''
PASSAGEIROS E CARGAS PARA:

\

Baltimore - New'York - Philadelp.hia'
PORTOS DO í\fAR D.'\S CARAIBAS: í

IMaracáibo. --- Goanla � Pllerlo La CrllZ
1

I lk��V�������::S8�!!I���!s lulu, u�ç�!U!J���-"

I
AGF.NTl--;S:

� CU,. CO�fERCIO I� IJ\T))US1'Rf:\ j\tALRtTR.G
ITA,' A r - 'I'ele{.,,,·s. «Ml\0REl\lACK» - I 'f A J A t

IM'o"i'õ'r','s'fa's"'''''n''i'e'ü'ç'a'ó'!'
§ .

.
'rreE OR 'PNEUS DO �{F1n 0" nv,o

;

:.
fl,nt.�� O"'" o df'sf'nho da banda de rodagem tenha desaparecidv.
Não se trata apena.s' dI' p�perlêneia.: leve-o hoje mesmo à

Jyresoles Calarinense LIda-
_ (Antiga Otieina da Auto-Daliu:;))

_

_. C". Postal, 480 - Br...Ul.vIENAU - TeleFone.. 1228 _

= Aceita.mos agencia.s n�s demaIs pr�ças . I
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