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eportag-em de ,-VILSON A-
I
roam pela morâlizaçãu dos CDS, ,a;; ,voze;; corajosas e br-ilhantes origcll1 eIH Hill dísciu-so prouun

disse que, peiõ IAR t tumes. Assim foi na Alemanha dos mais entusiastas defenso'I"iado no dia 6 de novembro, em

delas seriam pla.ntada:J em toda �
enhuma, ditadura pode fugir, de Hitler, D:J.· Itall3. 'de Muasclr- i res da democracia e promulgar .Jujuy, pelo deputado Cattaneo,

n zona desmut.ada �'e Blumenau. '��ntin�encia de. estrangular os

'l11i,
em parte foi rcaHi'ado esse I uma lei que aniquila. completa- Esse discurso não foi ;publicado

Esse ser-viço Bcrã. feHo por pes- ao.. Hvr-es de imprerrs a, e de plano no Brasil e ogcra está a- mente a Iíberdaúe de ímprensa, pelos dois jornais, mas Peron
soal habilitado que compõe o ar as vozes independentes que contecendo na Argentina. Peron, porque a ela nega G direito de a- {!:eclarou no dia 21 em uma reu-

g-rupo !':ob sua. chcria e faz pnr-te � Insurgem contra a destruição i para se sustentar nó poder, fez Ui1gir ás suas fínulídades, qual níão . de ferroviario� que o depu-
do plano de réflorestamento -ci2 s liberdal'es políticas e ela- lo Congresso expulsar do seu seio seja {l de' orientar a opinião pú- tado Cattaneo havia afirmado

blica e a fLocalizar os negocios que'os funcionarias publicas (l.

do Estado. Essa lei, que deifica mm desonestos e estavam enri.
Peron c os seus í'unofonartos, e,,· quecendo, adiantando que v-ende
tá sendo agora aplicada contra ri:l. a sua propriedade em San

dois jornais de maior presti- Yicent por cinquenta. mil .pesos.

gto na Amertca.: "La Prensa" e Essas declarações do chefe do

"La Nacion", os únicos que na governo foram publícauas por
Argentina nâo" ;-;e submeteram inclusive por
ás imposições tio governo. e "La Nadon".

DEUS E DIVINO mesmo miis, Cnt-

Quando em BuenOS Aires, es- taneo responde. ao discurso de

tivemos colhendo informaç.(ies PerOn através dos dois orgãos
sobre os objetivos de Peron, dis- de imprensa, dizendo qU3 não ti
cutia-se uo Congresso a· lei que vera intenção de ofender a nin

tornavapinvulnera-yei3 os funci.o- gllem, resumindo o seu f.''Íscurso

nanos publicos e o president.2 do. dia 6 e concluindo por acei

da Republica. Essa lei. que nã') tal' a oferta de Peron para a

havia igual na Alemanha de Hi- COmpra da fazenda presidencial,
Uer, deu margem á expulsão de certamente avaliad::. em menos

Rio, 3 (J.\.fel'idional)·- Encen- varias parlamentares, tão só- ".�_ um -quinto do seu valor.
tra�'Se em granue marasmo a mente porque na tribuna da Ca- MANDATO CASSADO E EX·
política, com a ausencia dos

I
mara dos deputados verbera· 1 PULSO DO EXERCITO

pr�cipais prócet'es d?S . parti�o�, ram contra a política governa· Por essa ousadia áe ter desmen
O sr, Prado Kelly. ultimo dll'l- mental e acusaram o chefe do tido Peron. que é {!2US para os

mum, A p-arte referente ao's t t'd' .

Ige.n e par. 1 ano. que pÉrma.n�- governo de erros ·a(i'ministrati· descamisados. e por ter mesmo
s disse que foi .prejudiCada b Pt"

./
Cla aquL em arcou para e 1'0' vos, Mas Peron é deus para os pensado em adquirir a f�nda
polis, oude fiéará· uma semana. peronistas e deus não pode €1" unde munas horas foram p 1'-';'

São Paulo, 3 (Iy1erk'.) - O de- rar, Por essa razão o ato de cri· sadas por Perori. o deputado tia.

putado Cesar Costa revelou que tica dos tIcputados foi cons1de- União Civica Radical teve ime
os entendimento:> entre os 81'S. rado crime contra a Patria. Re· diatamente o seu mandato cas- dos:

Adhemar de Barros e Getulio 5ultado: foram expulsos do par· :>3.(1:0 e foi expul�o do Exército,
Vargas, sobre tJ problema da su- lamento, Esse foi ,o caso do de- onde ocupava o posto de ceI. re

ces§â_{}, estão _intenompidos, putalJlo e coronel do Exercito ar- formado. Hoje, Cattaneo, pela
I continuando ,ele ainda encar- g'entino Atilio Cattanco, em que' sua "leviandade" de não, aceitar tadual, apelando, no sentido de
rega.do de dar prosseguimento ;;;e viram envolvidos os dü'dare:: como suas· as palavras de Pe-
ás negociações. Disse, enhetan- I de "La Prensa!' e "La Nacion". ron _ mesmo que fosse mentira,

ser urgente)YI'mtp. estudada a

t t' 1.' 'j t I
-

I
possibilidade de ser dado um au·

,o, que es a o \m s n. em 1'e açao A ORIGE?M DOS FATOS peron havia di�o e tinha que ser

a.s demarches, pois a· mensagem De acord!) com os _despachos verdade _ está junto aos seus
xilio ou €mpréstiíno pecumarlO

G 1· ..

1
aos agricultor-es que sofrerarr.

do sr. etu 10 y·argas n"lostra. a telegraficos, o caso que agora I
outros . companheiros deputados

ill1possibilidac� do acórdo entre culminou com o processo contra. Sanmartino, Ridrigues Araya e
"';-';:>5 em suas pla,ntaçõer

o PSD e o PTB, "La Prensa" e La Nacion" t2ve IBalbin, exilados em Montevid'éo, I lJ) -- Que ésta Assembléi;t a·
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torid'\de material e mornl do i n"�:-' :--' '. _

GOVV;;:.t"110 ua - R�.�pul)lit�r�. -qu � é:.h(;�V":� <:
\�"

ainda não encontrlJu sem ües- llJastante. 0
! esperto as prescríções l(-'gaÍs, u i a."Plig-G� d�

" ,1izeSEen:1 ct"1. 'I

remediu hermco que ponha ter; ! iar com tud"!�
1110. lunE{ vez por todas, a CSSt� � 11gencia contra f'� .'"! .. �:-:-;"

medito !'st;Jdo de euisati. : .'1':,,- iníquas que �.bastar':h'-::'·I "

, ..' � d lgnldude e :1. honra dr. p,,;.l�
. , i Acentua aInda que ,..tI' hOle tiO I -

t -

Líquí dado o caso Cattaneo, Pc-
.' _. Imento, dé'l"-,ndu .,n lYl:o"nl" ";'.'

ron achou oportuno !�lil11Íl111' j houvs uma reaçao contra o que po da Icvla.ndadc dos lpgishd'1'
"La ,Pren�a': e "La Nacíon" co- defino de descalabl'os do gover-Il'es ante n �,'n ;·,.11, 1>1'11\ diJ1hei�'o

mo jornars Independentea. E na no de Alagoas, rea.ção esta par. do povo.
véspera de Natal o procurador t Traduz a meusngcm ,") d'i '1-

ida do Poder .Iudicínrlo.
publico apresentou em juizo !t- dor um amargo pessimismo :).

cusações, em nome do presfdarrte Em (lf'fE'sa do «Díarto do Pu-
cerca do panor-ama econômicn do

da, Republtca, contra, Os direto- \ I}) país. Segundo o sr. G"!i ulio Var

ras dos dots jornais. Ontem fo- Parte, tnmbom, l::111 defesa do gas, tudo. se díssiceu : OU1'('. sal

ram eles ouvidos pelo .Iuiz; a «Diario do Povo'.' o jOl'nil1 que dn!'l (ll'qamcní,hios .� saldos d'l

portas fecbal'las: Luiz Mitre, llalnnc;a comcrdal
_

e ,1e contas.

<Cónclui nn. Sext..n págin:J) (Conclui na Sexta Pág.) (Couelúi na 2a. Pgn.)

CONTRA A IMPRENSA

,

t

(usados e acareados a portas trancadas os diretores Prensa" é IILa Naoon"

os eniendiroentos entre
e Adhemar de Barros

e o P. T. B.
Auxílio aos Iriticult res
do Oeste de Santa Catarina
Pedido na Assembléia Legi�lativa

do elltre o r'. S.' D.
e de São Paulo tem a mes· porque o sr. Getulio Vargas so

possibilidade dos demais, llicitou um e:.;ame conjunto W�
to á missão do sr. Salgado I um programa. ,Ji'inalizando, db

, tr;sse que de acôrdo com se que até o �ia 8� não' haverá
deres que a comis:5ão dire- Jada de importante.
do PSD lhe outorga, tem

objetivo estabelecer um a-

o com os demais partidos
denominador comum,

a escolha de um candida-

Em face dos pl'ejuizos sofri- I pele também, ao Poder Executi- , Ser'viço de' Fomento Vegetal e

(;�s pelos tl·I·tl'culto�es do Oeste J"o Estadual no .'entl·"o (le que Executador élo Acordo Unico em
v

•

'

• •
� ,

c.atarmllnse. os representantes, diligend-e, jU!!;:o ao Diretor do no1'SO Estado, a fim de que se-

çl.os municípios de Chapecó, Con- :
.

jam os agricultores dos l\funici-

c�rdia, Joaçaba, Campos �ovo:,.! I Blumenau .., Joinvile ,
pios acima r·9feridcs dispensados

Plratuba, Capinzal, Tangara" VI- 1

Viagens rápidas e,.seguras só J da obrigatorieo-ade da dey.olução
deira e Caçador. n_a Assembléia I EXPRESSO ITAJARA du trigo que receberam para o

Legislativa. - apresentaram n�- 1 plantio.
.

queIa c�sa a seguinte indicação.
depois de diversos consideran-

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

a) - Que ésta AssembI,}ia

Legislativa se dirija ao bonrado
Chefe do P.odler Executivo Es-

Assumirá o Comando do 1/23.0
R. I. o Major Newton M. Vleira

DORES

•

Acaba de ser designado para o comal:�M do 1/ 23.0
R. ·1. o maj ')1' Newton Machado Vieir:;>., digno oficial
do Exército llacional, que vinha scrvinJo como fiscal

! a.dministrath7o da. unidade sediada Wl. eifi:,·.-l� '\- ':�;-,�:�;,

Cruz,' no estaélo do Rio Gr,:j.11r1" .'ln �';1. fi j,'"j{Jj ;.','

Prova' 'y'-esImente em Feverel·ro ou Março �O�:��J��d�);�i�i,r�,.:�l!:l�'i:�:'�·:.!,.'i'.:' 'd:';iil:._
..
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eleições .gerais na Grã - B re ta n h a
I � '�"":,�'�'���71J",',�"��"'''''''''''w, m :",:, .••.� ,;,,,: :' .•...... ,

����:�����ng,�����. ;���!��J��� a!��t�,el;�,��i��;!������ ,�!��!,�0,�:"�,�:�:�� I! "A NA,C
-

zem agora qu� as ,eleições ge- f.lexander, ministro da Defeso, '-'
.

]"l.nt a realiz'l.çío da;,; elei';ões provavelmente IJ e�tado
-

dd b,· ã
.

��1i;

rais se· realilZ,b.rão· -em fevereiro! que significa cinco eleit;ôe,,\ SII- I !Suplementares. 1 .. , 1'." para pagamentos brita,'i <;"munÍGamos aos no "�().' ,. ':', ,'1'.'.

ou �m nrincipios de Jnm·',('. As 1l'1'�ll1elllare::; .- lua.ij4 uma ,·�:\ta I Círculos oficiais dizeu! 'lue A- .. "S em fins de janeiro, Se €st-. que os srs. Antonio Marlos, Otto ",

<ln} a:; dp. 23 de fCYPJ'\1irq I' ,loi" já pendente que, 1"'1' 1110\1\"0'-; ·lexander. que tem !SHI:l1 3]\'0 <1(, eontinUUl.' 11lpllwrall' " <: "ii' f'tHI·
_ estãu devidanlel1t9 credenciados por estéJ t: n ;_, _'

d:) JllUÇO. foran., inili�'vlas CU1l1()

I '(··�·l!._�(�n8� n�-to ]lQ4tltni ta:!' reali- muit.as ,c�ticas J11_) 1}·.!.1·ltJt·ll�!1!�<:,', [-�_11.".!. (tl··!nlt:�. ,_,.1.".) 1.'. "',�l��r '
..iI., II�!','I -, t t

_,
.

1v�
-

-
- ,1-' -

�
- _U-- L, -.

, ._� �ra 1aJho de l.�e!loYaçáu c Ullgariaçãu de asdna;"'ll
as mais provaveis. (j JPrim�iro zada a.ntes de fe\'ereiro. c�ntmuara no seu cargo d" 1-

Ido. poder projetar BII' :Jl)!'iJ 1\111
,

At
' l'l"tl'iO "a Defesa I)elo meno� a os seguintes ,o's pre"'os n_al'a, 1U5U;

Mmistro tl€e conferenciará "_ '" "
. _ . ..' .

u

,-, orGatnf'nto, nã.o muito pesado pa·
"

com os ellllfe".politicos e tomal'ii, I Esse fato é a·ponhdo ,0.01110 um te as elelçoes. O Min�3terlO U:! ra' contribuintes, as eleições na _ ASSIN'ATURA ANUAL
UTtlr. decisão_dentro de

-

dez (11aS" indício de que o prem\er Att�e �efes�, cm conse�u:nC13,_
dI>
tU; prim:lyPr:>. sPl'ão lllal::: dr> '1"" ASSINATURA BEl\iEST.iiAJ..

. .

. dissolvcrá o parlamento em 3- e evaça? a� ,

porIa o'" nao .('m.
1ll'OnweJ. A maquin:!. c]pilf)l'[ll _ Blumenau, Dezembro d� l!H::l.

Os que prognosticam eleições 1 vereiro e deixará vagas pam porta-vos direto na Camara. dos
. " _

I::
--

_.
_ A G E R E N e I A __

"

para m�Ito breve, ,lemhram que I serem pl'eechi.cr'lls -

n� ::;�ei<;ões Comuns, porf:!m, o governo não do :p3J.,üdo '1'l'n.balhlSta esta,pre-, � "

foram nonC!ldidos _ na lista de gerais. Mas os partJdanos de ,pretende nomear um suplente parada para qualquer emcrgen· -:;� ::
hünl':ll'lli::J do Ano' Novo prt!mios i Attlee àcimm que ele ainda. lldia- na Câmara Baixa. da. �nnmUU!mJmlUmIWmmi;m!!f·I:·E!imWEa����1�::c�m��::mH:l=m.:'"

�

NEVRALGICAS
e

ItEUMÁTICAS
...

LUXAÇOES
TORCICOLO
CONTUSÕES

,GELOL
Babamo analgési
c:o estimulante da

circulação Joc�l. .' !',-' I.

• •

Cr$ 100,00
i�r$ 60,00

um

mil
com

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I r:-ts, numa dos salas t.!:a S'ociedru:le DesportiYll Ipit·1nf�·1, no

(�e Houp:Lvn Seca., afim de deliberarem sobre a st'gllinte
ORDEM DO DIA:

1. - Efetivação. do aumento do cupitJI rme;'1!.

:!. _. Outros assunto:'! de inler(!ss�:: social.
Illumenau. 28 de dêz.�mbro de 194'J.

BRUNO VAULDIER

SEGlJNDA, PAGINA

(Cnnolusão (la: la. Pga )
Órgão dos Piãr�"s Associadoll stocks de café e de algodão.

Não resta mais lastro sobre o
-

qual .e·ülifi,car a continuidade do . ." '.' :.

progresso da nação. Uruguai.�. o .equilibInldiss:mo U-

ComecemOs pelo ouro. Em pri.' ruguaí, ; que" atingiu· a 200 mi

morre lugar, não é verdade que lhões em 19·!6, caiu para. 161, e

SIA"A "'IarA/o" t'ênhn. desaparecído o lastro des- -l. Venezuela que explora os SEUS

1-' �a s'! metal. No "Federal r�esel've campos petrolifel'Qs e é hoje o

�""",,�Ir."..... ;-;-t. .'

�;:;'II
Bulleün". de outubro deste ano. ;:n.is ruais rico da. . Amérrca, Lati

�d!-""�", ·A....::...· .�.. ...,,_' ... :. á página 1.282" encontra-se a na, alinha 323·.milhôs". Ou seja,
"".e a�"""" Ul.......n ......ra"'GV '" .

d d
... .

'lh-' l' B 'I
.'_' I

ut.rtca e nossos eposuns no sers mi oea- n !1.t:� . 'lU(' o rasu.

Of.cma:J
_.' Feder-al Reserve Barik : ao,) Como se vê o ouro deixado pe-

Rua' !São-' F�!l!a. n. 2� .'.[ I ' dek1>�set" m�lhões. Este a�g:lr�s. 10" sr. G:f;tulío Varg':Js está íntuc

Fone: 1092 - Cxa, Postal, 38 i mo, 80 por 81. numa publicaçâo to, Mas, ao lado l':=le" quanto
. Diretor de l"1i: ,ção: I de indol� oflcíal, dos 'E"t�dos U- material não se' comprou nestes

J. SIM"'� SANTIJS ! nídos. da um liesmenbdo em qu s.t.ro anos para. reequipar o

Secretário: ,.... t �heio,á de!<!n.ração do sr, Getu- .Jai�" que estava na:-lona! Aliás,

MAURIClO '�R I lia Vargas. a quem maus tní'or-: em 44 OtL 45. U11):' cunhado d�

EXPJi:D!lfu"\l'�� �� t
mantss levaram, no seu recanto pr-eslderite, espírito

.' '#i- ;,,�
i de Santos Reis. d rdos falfjo::;, De lo para: o estudo dos assuntos

Assinaturas: 19,15 a outubro de 1\]4.1l nosaas ,:conOl1UCOS, deu um brado,
Anual '" CeS 100.no i reser vas de ouro, ofíctalment= lue o chefe do Estado Novo ,1,-

semes:re '" � I:.:. Cr$ \i[;,OO I C�?-tI'Olad::t>'. fOl'�n� Ie(lll.:í("ilS de :l'rLl. estar rec'on'::.du.
N. Avulso •••••• Cr!J 0,50 I �l'Inta e sete mithões. ""uponho "Os slldos, de" que díspomos

I
,. �

I
<;1" plernent"g oficiais para com- 10 exterior, anuncícu o [;1'. w.e-

.

SucursaiS: prová-lo, dizendo que essa é a. cr Sarmn.n�LO, (mtãt). consul I,':e'

__ I par-te ele 23 tonel'ldf's de Y,O"SD I -a.l do BraSIl em NOVR Yo.k,

R�O... louro tra11::;fCl'ldo IYlra G Fllndo Ol»:rituenl urna iludl()". Repre-
Praça. Getulio Vargao' -1 \ronctal'io Illte,·nar:ionn.l. onde -ntavarn contas utrazadus, (lu"
Edíficlo Odeon S. 802 j"ontinua. a ser nGB�o. ,,·i.1I1I0.:; de ·p:lgm·· cedo 011 tar-

s. PAf1LO
•. , I" I Enqllnllt.o (J BI':1' ii. P�I:,JCn,

I H_l·15 [L lntln, apenas lut;( fl:t�3 �,U.�L� Te,("nlinarla u P.1l�r,·a 110SS<:J. ca-
Rua "I de Abril, 244. ..... 3."

1 ciisponibili,ftldes em Ohm íc' f111� '1. estava vazia. Não dlspunha- �::lp foi, com o seu CódigO rle i talmente, no último trienio!
.-=0:Ând:"'� 'fetívam.ente n.50 l�_('t'de\l, pÜ:;"i��: de carga o PC!.'j· Aguas, J instrumento mais fe.1 Di:;:('r�se que o Bln.si� atl:aves�

. I"..

1111�
Ur,en3;; TLll.tl:H,1111 de LI ... J vagões, Iocomcttvas, . � ii .' - . , <a um momento de CClSe e umn

Belo Horizonte: R: GOlau, ��
,

. .., A' _ tln: . �_ , . _ ., ,
10", e l)mBegl,l�fio dos capitaiS .

PO""+o Ala_�re'� �tRua Joeô
!._Lt; ut-po:__ú'n), 3. 1 };l;ll lha cc.nsu- 'J.r.lllil1ü€s, antomovers., maqui- .

..._ -(

,,�_ rniu lGlÍa.: :IS suas n°;,c,,·V;1'. '1,1" I ,�'1 modernas para r.ün�tI'ução aptícadoe IH1 indúst.rtú

Montaurl, '15
I
unda em ·13 errun de 1.1'Yi mi- \ 'i' estradan d� rodagem. guín-

IténniCa.
" llirtro elétricu.

Curitiba: R. Dl.' Murici, '10S ',hú(�; I) Mé:df'O, que chq:;llt! a 'a::tes para llCJrtos, tl'atüi'''S, arR-

I
2. andar - Sala '233' II

IH 2iH, ccliu p'.l.ra 100 miihãe�; o
. lo,"" en�adas. r.enão em pouca N�O olhou,� o rlitador

.

R
.

92 '-,_- 11unntidade ou então Em condi· Palllo Afonsoi
.Tomvile: lIa S. Pedro,

'!lllliIlUlUlllnIIlUJUlmnmmUIIJ

l?ões
de �h�,olencia. Foi 11recí:m

19tU:11
realiza em condições de fa.

II
,mportnr todo um mundo de zer () orgulho elo povo hrJ1.síleiro.

____� _ _ _ _ _ 1),. Oscar ft Kruese' n1Htp'J'í:,l, �,pr:Üícamente. t�do }1� 11 ele ilue se omitiu o governo
€Je ell1 doIrar. porque os pUlse;;;

RAIO X da EuroPH nf,o nos PCd,j!'lfi fOr- í d�ta�Oriãl �c(}m a. enC!rgia hid:'Q��
Doen�a8 de SenllorS!l 7lé:,"('r quase na.da, T'n.f;:Ju-5e tu- letnca, fp-lo em abundânCIa f'

Opi'.J'a�Ko e Partos
-- - - � - - - - - - - - - - - - - - - -

,,�:�;:;.���:'::.''"' Indústrias Vahldiek S.
(em frente ao Hospital (la.-

tóUco Santa IsaMI)
CONSULTAS

das 9,30 ás 12 IS

das 17 ás 18,30 hora•

• llllIImlllllnll�lItIWllllllllllllnm

--

���_-:- �_.-;;..

FranciscoTreska
Junior

ENGENHEIRO ARQUITETO
Projetos e CO!lStruÇÕE8

Rua Piauí - BLIDvlENAJ1;
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� Dr..Carvalho: FRANZ VON
�DoENçAa DO COBAÇAO�I K NO B II ue H
ª (EleetrocardIografla); ::

I
Rua São Paulo, 91

5: Tratamento dt) Neuroses E : PROJETOS DE EN-
Ê (Psh:oterapla) ;: I GENHARIA E AR-
ª Ausente até 21) de janeiro § QUITETURA - - CI
S AL. RIO BRANCO, a. § I MENTO ARIUADO
ª

'

sobrado. - Fiscalização e Dire�ão
:: {Ao lado do CINE :GUSCH)' de obras - Infor�
� ,mlillllUlili IIIU'lIlIIIl!llIlllilllli:

'eiÚI de renunci '.s; de pEquen'05

_ __ _ _ _ __ _ _ _
_ _ _ _ _ __ :acrifíciOs; a isso deve habi-

,
cuar-se a criança desde cedo, pa-

�tmUIIEJI�I�mlll'I.IIJ.l��II�116�'11111�mmmndl�lInmllllmllIJmmm,IIJ'ltlllá
'a qltlCdamanhã, .el� se sinta bem

-
.

O f P9 10 a ou '!'1
= }m o os os amb1·entes.

� arI raI' lU' ..� �'�r�:e�:��'�:e;r��hi����n:U:�a�.�
:: = lues: enSlne a criança quc não

::: PODEMOS. O CONCERTO·. ==_- leve fugir do:, guardas mas a-
A' QUEM Co.NF'T.AR ;, .

:: :: ,atm' respeitosamente suas oh·
:=: NATURALl\1ENTE ao' A' OFICINA «RADIO FUNREí =
::: ESPECIAÚZADA EM CONCERTOS DE .APARELHOS =
= �5 EUROPEUS E AMERICANOS :::

§ Estabelecidos desde 1982 nesta pr� E
Sê Rna '7 de 8e"'�mbro. n9• IS - B L U 1\1ENAU. ::

�nnmllllmUHIUllllllillfllfllltlllilllflilU.lJIIUlIIIIUJlIIIIU1JIIIUllIIUIUl.

ma.ções

'1

do nmndo no intercâmbio
os Estados Unidos. I

o que ê tudo

A
.;

ESPECIAI.ISTA EI\'I DOENÇAS DE CnIANçAS

lervações, senl d�.u·- respostas ou

tomar UIna. atitll, r B Il'rosseira ..

E' importante que li. cria.n�,
'lO fazer o Reli lanche, não del-

_.

EIU ITAJAr U lU P O S T O DE GAZOLINA,

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

com ins�aJação complCt.L para iava.ção·e lubrificação c ofici
na tnecânica. Otimamente situado no centro da cidade,! ju�-

Dr .. Telmo Duarte Pereira B devúrüo se dirigi- =

e:"erdtozinllos aliados consegui
'r[lO h:ltel' 0"'.- 600.000 homens
bcm tninado3 de que Tito dis_

tCl'vençào do exercito vel'me

lho. Este poderá liquidar Tito.

militarmente, Contra eSSa pro_
ba.bilidade é que o presidente
Tnll1Uln levantou a SUa voz. Os

Estados·Unidos capitalista,!:! não'
são aliados d:l Jugoslavia co

l1ull1isla. Mas ,se a: Russim }lu.'
desse, impunemente. varreria ()

Praca �

,

- Clínica Médica -

ConS1!lt6Tio fi Re:;itlência:

regime dê Tito, então a eleS!JeL
to dOi Pado do Atlantico, a con_

fiança de toda a Europa nos Es.

fados Unidos ficnl'in, abalada,
Nã.o acredito que ii. Rm:sia quei_

Comunico ao COl11!'rel'(}, .� I l' ti' ,-, I- - � ne US 'la enl 'Jcra {;.a quem
mais interessa!' PO:-;SlL que, :J. partir (:'i!st� dat:J, senhuma reg

·ponrm.hiJiàade assumirei. llOr qU<llquêr compt'omisso dr: vencI'].
ou de compra, dívidas 0\1 qu:;i::quer 'outros negocias, que por
ventura forem feitos ern meu nome, pnr minha eSl1Gó:9.. ou
meu" filhoél_:.

BJumen!3.ll, a de .Tan€Jro fle 1!J50

(as,) LEOPOLDO ESI{ELf:Hi]N.

Procura-se
l'a, neste momento,
uma l€1:ceit':1 guerra mundial,
I:ujos l'i"cos bem conhece. As_

sim sendo, . Tito resistirá
Kremlin e a heresia dO' comu

llismo naciollal 1;.2; Jortwlccerá
demonstram!o. ao mtmdo

ARRENDAR tIma PADARIA os conflitO$ in.ternacionais n.ão.

são, como' proclamaram até hojeOfprtas pOl' obséquio

DLUMENAU.

(H nlestrell do mal'xismo, uma

mazela exclusiva do mundo ca�

pita;lísta,

S:'io Paulo h. 120

c
mio. hMta tomar as precl!uções'
indicadas neste a!'tigo, P.lrecem
lengas, quando lidas, porem são'
facilimas t!'Il aplicar (� l'ouhain
muito POUCQ tempo ao seu dia •

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

U I. ç
=

de solda.. Qxig9Ilia e elétnca. ..... K�CII
Tolda. & estufamellto de automóvel. -

-

O Vita.lizal!or Elétrico '\.Vorrns, r�staUrtl.ndO a en�rgia elétri
ca humana, põe todos ás orgãos em perfeito funcianamento..
- Encorn. no Rio: INSTITUTO VITALIZADORWORl\1:S --

.

17, RUA ALCINDO GUANABARA - Sala 006
RIO DE .TANEIRO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



um contra Tito
,

e

possivel na lugosla,via
dvertencia do presidente Truman

me pod", ser chamado de «co

munlsm-, na.cíona.l» Comunísmo

reis ausencín de liber- pita1ism.o' de Esta.do».
.

O trabalho escravo cons; I QONTRA O Il\-IPERIALISMO
as pirâmides do Egito e RUSSO

I
t.lt.uern ;t, (:sscl1ein do regim.e oei_'l ciais

en l re ,Tugoslavia (' (>S 1'�;;_

dental, totalmente' ausente em tados Unidos. os crzrütos (;�11_

I um E�tado polici!\1, 'cedidos e a ajuda tecníca i)'I'O_
hoje em dia., fazer a ele. Djaritn disso, é o caso de per; A resj.oxta é. simples. Isso

trificaçãQ de um país. A dife_ guntnr como é que os'. Estados mostra que a chamada ·.,g·uerra

l'€'nça. ·entre «COIDinforms" e Unidos, tão rmpenhados na ma, f ria.s (quo-um dia poderá truns;

ta" o Estado é o maís cruel dos. «heretícos» da Quinta Interna- nutonçâo do capitalismo parti- formar,se 'em «guerra. quente»)

patrões e todos fieri' é que aqueles culnr nos paises da Europa, aos km menos earutt'l' idelG�lcG ,!n se cm !.?(,llC'a,· pa!a',';·as.

a süa disciplina todos: para o Krern , quais tem auxiliado com o: Pía; que se 'Ihe atribui. Os Estados

Iin, ist!'. é. para o pan.slavis; no Marshnjl e ans quais preme, Unidos se mobilizam a si 111€8_ Em Be;grado. rundou.se, pe

mo russo, e' estes querem tra- \ ternm ajuda militar, através do, mos c aos outros país'es do' la força das ctrcunstnncías, .. uma

'halhar para o Estado' «nncíonal», I Pacto- do Atlantíco. deverá. to- munclo não tanto contra o 1:!oL c'specie de «eontra-Kramllu»,

sen". «exploração colonial" por mar as dores da Jugoslsvía, um chevixmo, mas contra o impe

parte de outros paisr-s, sejam país dito. comunista, onde ímpe- Iísmo IUSSO que, através de tuna

'e1oo governados pela regime do

11''). çari�alismo de Bstado e cuja

I
ideologia, c;;tá tentallClo. submr-

«eapítalísmo parttcular», sejam
I
vida politica se' desenvolve sem te!' meio mundo ao ditado de

governados, pelo regime do «ca; i as liberdades publicas que cnns; Moscou. Daí, Os acordos comer

para quebrar a re- a uma, potencia

estrangeira, eomunísmo sem OL

d('ns de fora das fronteiras.

i Melhor dúiamos <'bolchevismo:>
I

E....Identementc, o Kremlm

su-t
em Juga.r de «comunismo», pois

pr-restimnu a sua influencia, au o que há na Russta, CO'1110 na

desferir a sua agressão ídeolo- I .Jug-oslavia, 'como nos países por

giea 'contra Tito, através do «Co, trãs da cortina de aço, não é

mínrorm -, €' parece ter sido a bem comunismo, mns um «ca,

ísso levado pela convicção pitalismo de Estado», controla,

sua proprín força e pelas tenta- do não por um Estado. no s('ntL

do moderno da palavra, mas

I não. Quando a

dos «gerentes>' é má, cai-se na

I fl,narquia
-

da pl'oduçã�, quando
1 é boa e energica,. pode produzn-
resultados ecnnomícos e dar

prospcrídade fi t; t e r i a 1

embora liquidando a vida do I'S-

de chagar a um entendip1ento.
Durante meses, escusas foram

dndalS a Stalin, como arbitr-o

supremo. endeusado em seu ge

nio, com a finalidade de abrir

j caminho à-, 'volta dos "!Ieretib
cos», :'0 tempo. porem, correu

(' n�m o regime de Tito se ('s_

frangalhcu, como espera\><'l.l'l1 os

homens do Kremlin, nem a opo;

sição 'contra ele. por parte dos

ol'todoxos, se reduziu, Pelo con,

tlial'io, ,aumentou dia a dia. De

�;hereticos ;', convidadoe n. <'cOJ1-

.•
RIO 3 ()I.{ERID} -- O sr Fc_

fessar'l publIcamente- os sc,;s r,
'

.

'
-

b
.

t·}' ·t llppe Quintans, da Comi,ssão de
el'l'OS, na om es 1 o lnqlJ'fl 'l-

Preços do Distrito F'cderal, fez

por um Estado, policial, farao.,

compulsório
todo o territóriovagas em

Será encaminhada á Comissão Central de Preços
...

t�d (ln1 [!(�l:,,;"ratlo como f'ILl caca . .TOt�

ne�se t sen. o Davidson, o (,.-'(:Hlt,,�· f,tmO�o,
. '. "

, I cuja-s p;mp'l1 ias pr]r, comunr..

janl tan�bC111 pub1lcad ..ls no 01_ _. (-nl1ef,!'d � I'.� '17rli -'�,'
rao saG �o 3'''1 .

tt .. ,I .. l·'" �

gã.o oficiai) ))aYrr CfJ.nheciln€nl0
I T't Ji' t� 'O" o� IJ-.rtitlfjOpara 1 .(), .• ',',l ,. .,.. ) ...

moradias
nacional

das

uma proposição
.

servindo, de inteMnedial'jo entre· resídellcia�s, }Jura aluguel.custo da vida no país;
2 - Considem:ndo que

dos fator'es qlle J'l1ais conCO!'}'('111

pa,!·". eSs,� e-lCvaç5.o são. as <'lu_

V:JS" fJCe oS plopl'i(·ta1·los
(xigiíHIIJ P:lJ"1 () ulug11el das ha.

bita(:i'>es llO DiRtd'.o .l<'pdCI',Ü;

3 - Consider::lindo que as pl'O_

videncias- até agora levadas :l

tenno não surtiram os efeitos'

qlle

ria I espanhol" Tito e OS 521lS. se·
guidores passaram :J; Ser cães

uma índic9.,(;ão ao pIenario. no

sentido de se1'pn1 compulsul'ia-

(} propl'i,ptario e o inquilino se venham a ser construidos -

('111 pre<lios iscl:idos 011 ap:u'Ulmell_ comnl1istus (1:1. Enroprt,' illelw,L

referencia; tos - logo apos fl concessll.t) do !I) - Qne.'os 1'{'(11lt'! iment.os Vi'! u ita,liauo t" ii fl'!lnci'"" e!1tã.o

5 - Considerando que. {I De_ r!-habi!(u�(" ..

' e (1:.1; li,'cnço i'espc:r,- sejllJn Í1L"t ru:dús "úm :I:;, c:U'tas pendo presa (1;1 nova dl(>re�!ía".

cl"HG 9 .125. de 4-4A6, que ill.�. tivrr, l]t;\'el'ào con!stnr <13 (lll1Jli- I de fiança, qilt" l��.llfllJ11enl (' SO,,, OlldA (l'Si bú]clwvist aO] <,sI ii.o

tituiu: as ComDssões de Pt>ef�Og
I
caçá,o �I qnt· EH !',·f"fí' O. iu- rn 51

exigidas 11{,)OS I.l'(llJr-ietarios, a
rI t�n(lo c fli"j -�rvJ' i'O

.

' no po e1', t a,. 1 "., ,

no p:lis, élll seu arl . ;1.0, :Jlill'·.1' e SN'ão cOllcediflos ftlJS cllllllida_ fim Ile garant.il' n pagamento I I) Est:ldo policial, a ei>isa 1'(',5(,1-

,a,' ·e '!.Í;', dis'}Óe qm· à C, C,P. tos' l'l1scIitos llC.'l 1)}'imei.1'os lu-
I rIos "111g"11�I'es mnr,sa;i" pOl' lJar

.'
,

t
. .:.. ,., ", ., -

v{'u_se pela vio]<'lleja (; !l','los f;l-

compete: g',ü'cs das l'elaçô(,s pllhJjcarlas I te, (los inquilinos. mOROS pj'oeessos qnl� terminam

ICJUC
Se fazem llecessarios;

>

('<1) evitar a clavação do CllS_ 110 '<Dhil'io Oficifl;}"; lO) - Que ,'1 fiscaliz:l(,:ãry',des- -

l' 'k
,'.

(-111. exec'll�aÜ, .aJ e Sê11::" anu_

A '" 1 d f to de', vida no país e provide.n_ 7) - Que lO" não pN'mit;l [li �e s�.=j "Dl::l �-'.·Ia efeLuada ))e10 r' t
'" - (,onSH e1'an o qUe. se, '01'

" , gos, lla HlIngria, p ...os ov e

adotada um Ri;�l(Pna qlle ev_ite
entl'1<la rle; mais (1.. 11m i'equel'L Df'partflmentú 11e FisP!l1izaçao

peus amigos. na B111garia, já
mr:nto, ctp ('!]lh int.fre,;r;:ldo; da i!'f.efr.itnra, qlH", ênÜ't:lsado

" Cobrança ih,g-:ll de dllvas�J o foram Equidl1ldos nas fogueiras

proprjet�,rió ilo imovel atingido
< fi sUj}erintender e fisc;:;JiZii.r, 8) - qUl' as desistenci!1s, por

j
eomo Sé enr;onüa NllIl o DHS

srrngrelitas da nOVil. inquisição.

não poderá alegar qnalquCl' pí'ê_
em :háo n pilis, w execução �llS I P:l.�·t(' flos i.nt,(,í·,essados: dos pe- f o DRI, é' pOSSl:inúü �m Ca:I;;Jl 'Nu. França, na Italia, na B<lgi�

Juizo. visto que lhe sErá g:ara.n-·
m('d1<!aS: qU(' venha a ad.ot:u ," I

(hl1o,� autt'normentc fen.m:, S€_ (Concliu na 2.3. pu!:,. Le.l'a "D) ca, na Fin1andia, nn; l\l\lnteg'1, .e

tI'cl() o pag',�"nento .'(10 :ll11:::'le1 'os s!lih'lQos que estabelecet'�,;
,."-

. - h '

�,��,
'

DI O
.

.,:t DuulTí1arCa, lll.lO c eg:t!lClO

Jn�ic" ollvi{]os os .demais II PE O
.

l11{'nsal qUe for arbitrado' p!1ra ',' __
-.;..------------ até Já o ')1'aço secular, o c,xpu,'-

n1e-n!'bl'os deslu Comissão, ;;;eja
=--- .'

.

"Considerando que a l1rind!",,1

I
o Sel1 imcivel pela: Prefeitura;.

finalidade das Comissõe.s de 5 _ Considel'lllldü
feito exPeJiEnte ao m;iio eell-

PI'"
- 't 1

-

elo COJ'11 a u"ltel'fel'enC)',n do
traI, depois � autoriz'lilo !l"lO

'e"os e (N1 fH' a c {'va(;ao _
,',

eXJ11o. :sr., prefeito solicitando

seja' estudada a possibilidade dI'

serem adotadas as segnintcs

providel1.cllts re1guladoras do sis_

tema a, '.Ser instituido para ()

aluguel de domicilias rpsiden.

ciais vagos, existentes no Dis_

trito Federal:

já aprov>l_

subil'ú ne�trs

tencial e ideologicll para a ex�

pansã,(t politica do pal1_sla�isa
mo, é. mister combatê-lo

todos. os meiOs, incJúsiv� o de

lJllla invasão armada, se

dias à consideração do prefeito
Angplo de Mm'ais, e depois s(',_

]'á' apreciada pela. Cmnis;;ão Cell

tml dc Prcças, :1 fim <le que se_

ja,11plicada em todo o tel'ritnl"io

nacional,' E" d()J ;;l"guinte t.em" a

Íntegra elo dücul11e'nt.o em a]Jre-

ço:
.

O la. interrupção desde o ano de

I
dO;'l em retirar seu candidato à 'm.ento para se desincunlbir do

Brown, 1918, anunciou seu propósito dé' lJ;esidencia da; CamaI'a no PI'Ó-I que ele qualificou de seu último

da ilfa�.tar-se da, vida polítiea ao ximo pleito geral, afim de que nandato em Westminster.

1) Procedet· à verificação dz

todos os domicilios residl!!nciais I
atualmente vagos no Distrito

Federal;

parla_
por- ,

CU1'_

terminal' o período ele sessões

do pl'óximo Parlam,ento.

:1:. oposição socialj:;\.a concC}I'-

«Não posso ficar para 2) _ Classificá-los à ba3c

pre:.' - comentou, ,a.cresce.l1.tan� dos seguintes elementos:
Falando recentt'l1wnte a 'lml do qUe após o seu afastalmento, a) Circunscrição fiscal em

correligionários em Os vários partidos políticos da
que rstá situadO;

eleitoral, Brown -�'e- divi§ão de Hesham poderiam b} "EEpecie
feriu-se à atitude delicada, dos nomear seUS candidatos, predio ,isolado, predio em ave_

socialistas da divisão de Hes_ fim à controversia em torno do, nída eitc);

llnunL

(:9"pal tamento,

:::..1U1ÚmniIIUUlIIII!llUlllliilllltl'lllnrUllUllllrfll!111111111111I!llUlíWIIHI:'
=

' -

-

-

público
leva. ao conhecimen-E:

to do p�lhlico em geral, o horário dc sU�s linha� ue ônibus en- �
de Caml,oriú e BlumeiÚlll e .Jllragllá 110 ==

cam a sua cai'go
I
ral.

de presidente da Cama�
C) Num"ero de peças (quartus.

salas etc.);

-da botaiha Pr��{'it�::�'uel arbitrado pela

An:iversário r 3) -,,- Faz!:'!' publicar no "Dia_

,do Rio da

unânime ao Parla_

PratQ
ri() Oficj:!Í�;' a rela�i'(o daqul'ii.'s
imO\'eis com as carrícteriRtíca;,

respectjvas, informando aos in.

teres.sados na SUa ocupação de;

quepoderão babit:Llo, désde qne

l'éCIlwiralh, indicando o imovel

que l'les interessa.:

4)' - Que se- atenda. a{)s re:"

do.'> intel'essndos

9,30 hs.

J;'artida Praia Camh'ol'iú" 14,00 11s,

-� Pm·tida. de Blumenuu, às S,OO h;;.

Pl'aia Camboriú, 16,,30 11s.

- I">RAIA DE CAMBORIU':
LONDRES, 3 (BNS) - O dé- <"Aja!'>' e «Aehiles», aO largo

cimo aniversário ela Batalha do
t costal do Uruguai,

.

Rio da Prata foi celebrado a ]31 Ao almoço com'emorativo r,?a�
dI' Dezeillbro "pa Gl·ã_Bl'ptnnha. i lizado (·m Londres, foram con-

(, no UJ'u!!l1ai: vidados de honra o
"

l

Foi há. dez an,os. naquela, da� ur·ug1.!aio, o lord general

L;l, que o cOlll':lçado alemão <'Al- may. chefe de Estooo Maior jnn.
- mirante Graf Spee'> <'xplodiu, to aO ministro da Defcsai duran-

chscI'Vando_se a ordem cronoló

gica de sUa entrada no Protoco_

__
!l,PÓS ser denotado pelos cru_j

te a gllel'ra., e o almirante sir
ln \.mico, qup for detel'mi'nado;

z:ldores <,.Excter:>, Henry Hanvood, comand.."Lnte
'" .

. .'
'

, <t
•

d b t Ih

I
ü I - Que S'-'Ja puohcada, tt'l_

,)1'1 alllCo ii a a. n.

-'--_;.;......;......;.;.__;_---_;_-"-.....;.�.;..,,_;.;.........-----"---_..-..._-.._--.;_--------- mestralmente, a rel<l,ção dos C!Íll

E�n pun:1< de Este, no' Uru_
didat0g atendidos com os j'CE-

:U�l, próxl��o' �� lQCO,: �nde
. O, pecti'vos llumeros ,dos processos

< Glaf Spee" fOl clestlludo, se'_

I de l'egiEtl'O e imovejS (lHê pas.
l'á el'guido lIDl monumçnto, em ,

.

1)"
, fiul d" neI'

_ .... I
sal·aDI a OOll ,,1, a t ,..

-

(lue seru constrUIdo, mun par. mitir'a tor:!GS os intl'l'eS,la,l"':.�'

l1alavras: {(AoS' defensor.es da 'f' tl' "'-o 1) l'�t'ver! lqUem II exa "a (í S" '.-

Nava;} Ola aYiot9.do (' dn r.u:t cl;-ti:i"ific!1-
<le Punta deI Este, dezembro de

i_;.10 n!l fJl (lem :';Pi-'al;

elos demais jnscritos,

metida, que vai resultar cm uma

espeeie de "Plano l\í}lrshaJl',.

Vl\IA NOVA lUFX;A

A situação criada é de oxpór;

Trágico desa.stre em

Pouso Redondo

uma nO":1 lI;eca pala os sodu;
zitlos 'pela idéia. comunis-ta, 111"1.S

Ile cara+ci- nnciona], sem �ujei_

r,ão fi uma potencia estrangeí.,
ra, dominadora c hrl11.a�, como

tem sido li Rússia em toda a

,;U,! htstoría , P'I!'a lá, es1f10 cor;

rendo int< lectuaí« de toda :l ..5_

pecie. D f·sses intelectuais S('nl

pre Úõ.m uma. ÚIl'Ç;L dos diabos,

pela inr'ltll'fJ!'Üt que, ecdo ou I.al·

ôe, êX('j'ct"m sobr-e (J;) nN'�ltEd·

mentes. Alr-xandei- Vilrl'lh cst:í

go tem sido l·,:aliz:l.do atra:vés de

escomunhôes que 50 'acompal1h:l�
das com todos os insultos ·e 1.0.

Ocorreu no dia 4 do corrente, na localidade de Pou

so Redondo, municipio de Rio do Sul, um lamentável

desastre, causando a morte !J,uasi instantânea do ci-

dadão João de Borba e ferindo gravemente a cspôsa
da vítima, que foi internada no hospitál em Trombu,

do Central. O casal viajava em uma aranh:::. e ao

transpôr a ponte de Pouso Redonckj, em péssim,o es

tado de conservação, sem corrimão e situada em

uma curva muito.fechada, o. veículo precipitou-se no

abismo de 9 metros de altura.
O extinto tinha a idade de 30 anos e deixou treiS'

filhos menores. E' inexplicavel a ausência de provi
dencias no sentido de melhorar o estado .ela ponte
dando à mesma mais segurança para maior tranqui�
lidade de seus transeuntes.
Em fins do ano de 194.8, registrou-se idêntiéo de

sastre no mesmo local, no qual foi vítima o sr. Artur

Tinti.
Afim de evitar futuros desastres na citada locali

dade, torna-se impreterivelmente preciso que as au·

toridades distritais e principalmente a Prefeitura 'Mu
nicipal de Rio do Sul, tome as necessárias providen
eiaf;, 'afastando o estado precário em que se acha a

Donte e anexando à mesma o respectivo 'corrimão,
dando assim maior segurança e tranquilidade a to
dos e princípaimente ao grande número de escolares

que fazem uso diário da ponte.
.

Sob o reflexo dos desastres ocorridos sôbre a pon
te de Pouso Redondo, quero aqui manife.'3tar o meu

apelo às autoridades de Rio do Sul e Distrito de Pou
so Redondo, para uma Rolução rápida e eficaz sôbre
o estado precário da ponte.

(as) ,José de Borba
�-4------.

-----------
---,-----

-

dos os bnldões, inclusive os dI:'

fascistns, sobre os -::heretieos:>.

E is 'õ]jO'íõ�õ�1íí:íCZZZZxxõõõõõ
E isso há de', continuar assim

par muitos anos, enquanto exÍ'-l_

til' a Meca dissidente, sede,do

perigoso cism·u, ba lkanco. E'

mister pois, destrui_lo.

IUSCOS CALClILADOS

Não ÍE'l1do sido passiveI C('�l_

'::<guir_se esse objetivo com ,a.

1 !.'·mples excomunhão do Kl'em-

I iin, tentou-se o boicote economi

co, o que pacleria ter anuil1aldo

não s01l1cníe o Ph!no Quinque.
nal jugoslavo, mas apropria
economia da nação e liqui.dado
o seu governo. Exataiuente pa_

ra evit�· isso, foi' que, viel'a,m
em njuda de Tito os Estudos

Unidos:. Poi o que o SI'. Deo.n

Acheson, contra a opinião do

PentagO!lO, chrun.ou de "risco

calculado)', E como o novo é

I SUi, . �enel:jg «:111110> 1Irul'Sh�n�.
,I reg1me (le TIto pode resistlr
J às investidas economic:ls do Ko-

Iminform. Resb. como

recurso, a aGãn militar.

A AGRESSÃO l\ULITAR

De acordo ('.üm Os bo9.to.� de

\'lena, ::cbre o qlle escrevi, há

tempos, para. os cDilirios Asso

cindo;;:>, estaV[L�se projetando
'lml IF...,ante internu, na Jugosla
(CoHeu; sa 2'a·'pág. Letra «E:')

ultimo

o
..

punho
cQ.mboIo

Inclinado o sr. Ilhemar 'de "Barros
a, desi stir do páreo' presmencial
B, PAULO. (Met'idiflllaJ) c-lomiJ,

A (h';�L'c-i!ü de Lodes n;;1 in(liejos, 'Viaja C01i1 deRlíno a LindL)ia, fOrall1
que IL'viJ!n :l SUpÜl' que o sr. o s'l'. Nt'l'eu Ramos, O vie('� tador,
A.dllcmal' de Bal't'o>1 efetivilme:l_

. p}'es,ídellte lk� Republica., ql1e

t� vai S('1' candidato à. <;w:�s:3ãf)
, viajou de avião até Campinas'.

Jo g('11C! aI Eul'ico DIlt!,<o. lI}',1 seguin de tl'€m' para, a osta<,>fio
eX .. sec!'etúrio de Estado, c (i11e

de aguas.
.

(t l1.il'igenLe' do PSP, dis..,c,no3 Circularam l'UlllO!'eS, com ill-

Flstcne:a, no s'contido de' fitie
estaria iminelltp a 'aliança PTB_

FSD, 'pmu, a qual estal!ia 1.1'aba�
lhando, agora .. ineltlsive, ° ge
neral Góis lVfontpiro. Os 'dirig-on
I.es pC,<;seclistas que preconizam
essa aliança est.ão l'p.avivaJÍdo a

jornad:1 de 1945, qttd:1t'10 os dois

- Presos os meliantes

Hochheim SObrll
-Cirurgião�Dentista -

de prática

lista.

o sr, Adhemar ,deôntcm que

BalTos principia fi conlfíl·eend.:!.
que melhor' !:teri.a não ser canili_

dnto, desta, feita, e cuidar, Hio

I'Ó, da· eldção do seu SlIC':SSI,I'.

!lOS Campos Eliseos". E acres

éel1ton que -e'SEC propósito ga_
nha (;OI'Pll no éS'pirito do sr.

paridas juntos, denotaralIl o

Adhemar de Banas,' sobretudo, brigadeiro Eduardo Gomc�. Ob_
<'111 face da, intra'nsigellCia {iO sel'vadores argutos da politica
sr. Novelli ,Junior, que até ago_ nacionul consideram lógica essa

,sendo CfTtO que ambos',

orgnnizn{]Og pelo ex.di-

Clinica de DI�os
OUVIDOS, NARIS

G.MtGANTA'

DO

DR. WILSON SANTHIAGO

Assistente da Faculdade de

Met!icina da Unwermdade
do Brasn

CONSULTAS:

Das ,lO às 12 horas,

Das 1<1 'às 18 horas.

CONSULTORIO: :- Rua 15

qui:� enb'�lr em entendi_

com o governador pau_

de Novembro; 742 - (AO
a1iançru, pois o PSD e: o P'fB são ·lado.ãa <l:)uafarma». -

irmãos g'cmeos, na !,o1itiea na�
__.............."'.;,......""" ........._,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I
Dvems tncutir nO esph-tto da

-'.....-,.;...""'"-.;,..;.---._,�

')-da" SociaII E:�:}�;�:f}os���i��n�: �fi
,

li �xist:ncia. t_n��, alrrda. .q�l:1ndO
� 1&1' ela admttítía no convrvio dos

<;t aduttos e deverá dar provas da

������� sua boa educaçiiO'
Vejamos, a passeio, Como

�"2l'�A.i�

Aniversario
.L�fais li ln rUIO qne rrd ... <fine uo« re[�!/'l�{lo

De bo rn. 011. ele [eli», o (tl1O 'J1!e »eni :

NI!'L'egam, 1Je1í ,<; tesnqso», de consenn

0<110 c (!J,Wl"... go.:o e âô»... maldrule fi bem .••

Mnls um (lno que rem .. , a. nlnu: l/C €}�en'fl.

1J1'fll'(JIulo a mOl·te e preSG7'lltanllo o Alem •••

ó dia de f'tllHlIthii! ú'lIs'ia prottcrvut.

Ih: se quere?' o qne jnnlll[s se tem.

Minuto.':. di(/s .. mêse!!. .. lousas fri<Ql�

Que à mil, de cronos, apressada ou. 'lenta

p(je 8ôln'c (IS ci\::a8 de algum sonho 'eiio!

horas amaraa» lÍe de.<;ilus{io.

HONORIO ARMOND

(Da Academia. Mineira de Letr-as)

.,

é a arte. E

.Qull:ndo
na pintura.

Tl'e.�eJLtvs e seesenta e ci..nco dias •••

Oito mil aetecentae e setento:

ANIVERSARIaS

-I
aniversário L� casamento o dis-

Aniversariou-se na data d�
tinto c�s3.1 Delérío - Dutcz Rus-

dois do 'corrente "Sl'b. Edite
Si, gen:tor do no�so prcza.do co-

r' I f' t' d' lega Nrltori RU:;SI,

u� wagen, mo úl'n�men o 1.
Ao distinto ar, ue 50:: acha

sociedade local e rarnha (/'0 G. P �
E. Olirnplco.

veraneando na p1'(.'"'':'' d� It.ape
ma, as nossas fe]Icltac;O'?s pejo
auspicioso motivo.

NOIVADOS

Com a gentil senhorínhu Ode

te Bolognini, dileta í'ílha do 'sr.
José Bologrrlní, a justou pi ôxi-

- que uma pessoa adulta.
estado de saude normal, posauc

em seu sangue cerca d.e 25 tri

lhões de corpúsculos v irme'hos !e 30 bilhões de corpúsculos I
branCOL

.

-- que Jumes Smíthson, o fun

dador (1'0 mundialmente famoso

Smiths�nLll'l Inst itutc. do; Est i

dos Unidos, destinado a altns

}l'l"quiz'H d,:mtific·1:'. ern um cio !
dadâo Inglês e nunca esteve nOJ

'

Estados Unidos.

'I ciptt], etcn: ento dC,C01'Cft:1'0, tant» no» tl'fijes .P(�';f1 (. " "1 (·tr o. par«
que o cí -ntísta alemão HJr- '1 Va nOt e. emo» (:cüna. duas de.I.{ Ruas nielh o res conccncõr» A:-' cs

mann SO�I'g'(!l. depois de prof'un- I

tl)5 cst.u.t JS, chegou à conclusão I!
ourrrl«, IIlJ1 l/L tlcl» em Iii c111:ellto-rolm'0 e t))YI11:-o. de "linluss a

rI:: que ('OUI um rebníxnment r [acto", ('Oli! 'llle F(/,(lI inf!U!!I"'O,! ri e8ta('lio {if1wl. _4 frente do 1'e.{

de 200 metro>, no nível do mar
- tido " intetram ente li Ia. A !lo::/ «it«. é fenninadn co "I um fl'iso

"li Tc'di1 '1tTunco f :l·-��-i.un a p.i ve- de 1'elUf10 [n-eto: ..:-V direita. 'I'é-:u: ri ulrimo: ;Jftll.t't;' " r."H 1':I"'/(.;n de
("(\1' extensões cnncidcrávnls (11

I
1·e.�U"(M 1([I'!(,18. c IH botõe8 rWS!4)1 ctricaniente tlis·)f!stiJs. Este tra-

"'(lt·)·'�no. oqulvnlcntus. ma is (1�1
1.'

J'1('lnOR :IS duns V,"7.P:l rt sllf>:t'fl- je é cr>nfeeciol!rulo etn Jlílllf'la (;ill':enta-e.sCllJ'lb, ,t capa é <11/ mfls'1n11

pie ntllal da. Itália. flflnda. --- (F'ato U/J-AI'1nc ,1 1:1 t (ló·e(7.-)

DIa..) nupcías o dr..Jorge Edg�l'd
Ritzrnann. dd. Promotor Público
da Comarca lr::- Brusque.

- Em Bl'UsqU,3, vem de con

t rrtar casamento 11 gentil sc

nhoríta Maria da Glor-ia G'óm "S,

filha do SI', Albino Gomes e de

sua, exma. esposa, e'om (J sr. dr

.'Verner Keurieka, DiretOI' T:'cnÍ,
co da Farrnncia Avenida, d : ha

muito radicados nest a Cidade,
onde possuem numerosas relu-

ÇÓ(!!:; e111 110SS0 cr-culo sucínl.

1"a::e111 ano;; hoje:
- O S1'. GuilhH'me

ASTHAL DO DIA
---- ---,

(Por I-I l,9_'I Swami I

qllal'Ll-f,.'il'... , 4 de .Iu ne iro

S�lturno f'avurccc t.er-rns (1-

gripultl!l":l. pncua r!u, ruinn =t.

iríl<JV(:i,..;. condt�'t_lí:Õl_!�·. escttl�

ti.Ir';_", e�t:1tuá.f'ia. J1l0nUIllCl1-

tus, ceisas hislCricnB c gco�
f�·!·ú.fi�� s. il.ntigu.idadcs. l;es
•

soas (1-= id:uh"l, hens leg·íti
! no� c carüíri{,s.
Os n:-L,,;('ic,!r)s hü.:e, g·í,Z'U·�')

�'�ltl<ie e j(_!1Jo:.:,�l· \. id'L Pd,::sui�

r�o ({!J!.iU0:.:;,; tcrD.pcutieas.
fj�_;ic;-;;-' c (l':Ílnic:ls. Lograrrl)
exit:J eIn Elnlp' eenui BC rito

r_i1i;.::t�riosos, graGf!s ao co-

Bom uso dos

prejuízos
inurn�r,áve'is. F!'agli� dest.�'; o lno

I menta que � exposta à intempé
rie - e isso acoll,tece o ano in

teiro _: ela tor'na-se particular
mente sensivel aas efeitos do

FOI E' llec=s_,;ário repetir as pa

Ia.vras l:as especialistas em be- l'mpo, eom uma boa camada ue

leU!..: "depoL, de um"l ten1pora- Cl'eme n.utritivo, coloca-se em ci

da n:) campo Oil na ,praia, de I ma um" tiJalhínha felpu::b r:,{I-

do estia acaba PO!� rorm.ir rugas.

Todos es.ses cu iuadós ",f.o l�
ce is de executar. Não exigem

. "

� muis qu� um pouco de ,,,dicaçâo
<le

1'0 do casaco.

Guarde o perfume em tirna pretensão
pulverizadores. Se não que!'
ped'umar diretamente as

peças que quase não são
lavadas, pendm'e saquinhos
i.mpregnados do mesmo per
fume nos cabides onde
guarda essas peças. Usar o

vaporizador para perfumar euidac' s

a madeira dos armados é !lti3es que deverão ser emprega
o ínelhor meio de conservaI' dos dur 1 nte a. tempora.da de ve-

Presentes toda a roupa suavemente mpeio. n) Para. retirar a muqui

perfumada. 11lge, é recOmendáv�1 um lJo:n

sabão, de espuma abundanLe. 011 I
uma arte A agua de toilette é uma leite, que tr..mbem resulta muito

___

forma diluída de perfume. eficaz' Com isso far-se-IÍ. desapl� 1Há evidentemente uma dados, são embrulhados Os ingredientes de ambos recer completamente os vestígios
- d·) 011"0 usado nos banhos

-

de

arte de fazel' embrulhos, roupas em que desejamos sao ·os mesmos, com a di-
r-ol; Para as' it'ritar;ões. ,11 pfle, !

As secções de expedição fazer um monograma - e ferença de que a agua d;:; pr11ivocadas pela vilia ao ar li- I
das gràndes casas possuem assim, devem ser llovamen-l toilette tem mais alcGol eb vrh. n:lda melhor que as com· I

especialistas na materia, E te acondicionados. I que oleos de essencia, de pl'e�sas de algodãc urnedecidils Iod
,. l' t'I' em um tonico .para pele, ou, n:l

todos nós conhec,emas as
I

O material '1'11dl'sI)en!='{:<Tel m.
o que e m.als vo.a I, l,S- I- _�.

t.
fnJtn de;;s>,;, Em agua. de I'O��'S.

cm 1553, Men de Sá. nome-L,' J terceiro Governador Geral do maravl'lh�s dp. crraça e leve b
.

' o e se vaporIza maIS facil
c a, � b

-

para um onlto- empacota-' _

-

Essas compresSas devem

per-lBnL'il, chegou a Bahia. Governou dura nte 14 ano!;, Yindo a. fale- za que· costumam sair das r menta é: papel de fantasia, m�nte, � funga0 da agua de manecer sobre ° rosto uns dez

PGr na mssma,cidade em 2 de marÇ." de 1572: mãos de um� «vendeuse)� a I fitas, cola, Para Natal, a1- \ tOllette e perfumar o corpo minuto;;, o corpo em repoúso pa- r

--- cm 1817, 11:1 República OrL2ntál, tra\'ou-se a B"ltalha de Cata,- quem confIalnos desejar gUllS enfeites caUI Inotivos depois do banho ou ser es- 1'a. ;ue o sangue afIar" benl �t I
l:m, enhe o Exér'cito Bra!'ileit·o comandado pelo Tenente-Coronel «eulbrulho para lwesente», Ilata.l1·cl'O"-, dal'a-o palhacla com o vaporizador cpwcrme.

.

� � • l'
. J Se a. pele e oleosa por naturfl- I

Curado e tropas. COn1post;u; .d'1- 3.'100 'orientais, cOrI'ientinos e entl.e-l! Acontece, entretanto, que muito eles:rante aos na. üngel1.e e nos casacos de za, aplica-se um creme nutritivo, ,

rirt.nos, comandados pelo COl'on�1 AI1IJ'l'és Latorrc. do Exercito d� nem, sempre dispomos dos embrulho;' pele. I que será retiradO depois ele I
.José Artig-as; , I serviços de uma dessas me- . , . I A agua de Colonia é uma quil1ze minutos. Se. ao contrá-!

__ em ]837, pelu madrugada €lr. Pedras Altas, o:� im:Ul'gent(]s ninas de gentis mãos de �a�xas, cest�nhas, papeIS

II
essencia «sui generis» feita rio, e do tipo seco ou sel1sivel-

cOlondos. servmdo de fun- ele essellcl'as' f' t _

mente norma!, um creme oleoso

l'iogt'amlenses comandndos pelo General Neto, foram atacados e fada, nem da técnica de um
d 'd

_ _
.

oe lUaS e ve
consegue melhores resultados.

vcncidos pelo Coronel Bento l\fanuel Ribeiro; desses moços da «expedi-
o as ecpraçoes, sao ou- getalS, especialmente de Deve-se deixá·lo uma hora so

__ em 1839, nasceu em São Jo5.o da Barra (Rio de Janeiro), o ção» dos grandes magazi-
tres lembretes para Q cq_so.

I
bergamota. A agua de Co- bre o rosto, todos os dias, e

I
..

J '� 1 nes. E, enlbol"!. seln contaI'
Para pequenos l)resentes, lonia não deve ser usada na duas vezes por seman3.. dura�te I 1 I" 'd

nO'!":1 CaSHlUl'O 0;':3 ",'largues (e Abreu" vinc!o a falecer em 18 ,":�, ..
.., toda a noite pois assim pOduá ,

- <;a! com COl as.

outubro de 1860', com uma e com outro, te- como frascos de perfuma rOllpa, nas peles nem 110S '
..' I

do. arvore corpulenta. 9 - Frú-
v,

1 U
atuar com maIS rntem;.dade, "

.

___ em 1849, a Povoação dc Beze!'ros. em P,ernarnbuco, foi toma- mos que remeter - e por- esmaltes para unhas, ba-,I :l:ÇOS, ma :gequena qual1- I
to do abacateIro _(p!.). 11 -_�prep.

, l' t d ., tanto el'·lbl.... ,l}fal· _ ° I'Jre- tou etc. faca pequellos tlC!acle, nu"'" pano umn.decl'_, Ao redor c':JS olhos será a.pli- d" tempo, e"tado,

f_.;l pe uS lnsurgen. es coman auos por Antonio Correia Pcssa de .. 1. . ti , f
.l.J..r._ c;

b ulh"
,

r1 �'d 1 t
cada uma c::ul1ada maior de Cl c-

Melu. Aquela povo'lçiio .eslava defendida por paisanos armados co- sente que valllOS fazer. em r os e amarre cada l ,o e l)a.ssa ° evemen e 80-'
d I 14 Só únÍco 15 - V""acãO-

, b . I'
.

- n1e, porque, apesar os ocu os es- -, -' ' .
.

mandado;; pelo C:lpi:f.o Cân(':d·.) Jos:S da Silveira: Pelo Natal, muitas vezes um ramo de pinheiro. Os I ,,'.e.
a pe e, e mUltas vezes franzir constante dos I do, prenome. 16 - Caminha. �8

-_ 183(1 no Rio de .Janeiro. termina.ram as desordens que se ve- ualnos presentes feitos em pequenos presentes podem f eflClcnt,e
.contra cravos. enfrentar a cla.ridade ! - Estimam. 21 - CG1:.st�!:1çao

rirtcn\'am desd3 o dia 1.0. O então Coronel Enéias Ga.lvão (mais casa de que apenas compra- tambem ser colocados nu- :..
............;.--':'"---..,...----_,....------�-....;......;..-------..;-..,...-'-;;.;--..;

hl'de Gener:!l e Barilo do RiO Apa), sufocou os desordeiros, to- nl0S ° material, como os

I'
ma cestinha enfeitada co-

I § 'IImIIlUl;lllmfll'HllHIIIIIHII1If1UIIIUlllllmimmlllmmmmmmIlUImUHummUlHamm1 'mmmmlUn�
lL1ndo um:: L:lI'f'Ícada n'j ['\la Ul'Ug'utLÍann, onde houve quatr'o môl'- bordados, por exemplo; ou mo se achar mais agradá-'::;

"-

I objetos_q�e,_�n�es_��_,s_��:�_:rel. lê
,'F--------------�·l�

�mmll!llmHailgHlImHml:I!IlHWllmWllilllmlmllll!ll[m!llIllllllll'�' oto B a u m g a r t e n i'::
::: �.' E8PECIAUSTA El\f Al\n'I�IAÇõES DE FOTOS VIr.. '::;'

�CI· e Busc'h�'i
'·BOS - FOT��A�.iASMAQ=�ÇOE8 - }l'J!j!:'

ê.
. § A

Rua 1� de Nov�mbro, 425 - RLUMENA.U � ª
==

. , .... , 'r-
= :: ..... « ..... ...._.------.��.� ,.. ..I'.....,.� __ � .. i=:
_ E[oje - us 8,30 horas . �. -''I'i''''1I

-I
.'

-

C.t·S -700,00 �tn>lO--:=== �E��x�p"'r"e�'l's·�sQt.rr-·�.,�B:.l.�I""u�m'e-n'""a'�u'"r·""'(·,·t.;ut�ri�t·�I�b·a�'
"
-

"Divirta-se Grmha.nd'.:J" agora. com o Sorteio de �".
_

-

nH!l'cadorins e !nais dois pt'cmios i,s ::lproximações, ofel'tas
- Aero Clube e ua CaHa Buerger. -

-

LaWI'Cn(,E; Tiel'ney - Anne .Jeffreys - Lowell Gilmore, em -

� Vfalenl Diária. em LhnoUlloel-
_ "Rastro c,riminoso" �

-.. . .. DOl\-UcnJIO A OOMICILIO .•.

E I.
Preço da passagem: Cr$ 155,0(1

__ 'mpolgante. Ínirig-antc e sensacional film policia1,

dsenrOln.-_=-:_-_,,:,d'" nll!ll c:,tis misterioso, repleto de emoeional1tes 1tventuras! A O E 1'1 C:I A:
_ !:"OlllP, ClJmpL Nnciomll e Unível'sal Jornal, = �Platéa ["DO e 4,00 - Balcão 4,00 f! :1,00 :: �
;,�

....... -- ........ "" .. ",.llllÍm�HlWll!mlilimmiUiHJtllllmh�

nhecimento d 1:-; lei,;; oeu·ta

hcrg. lê::iidcnt'! er..l ItUp�)i'·a!lga.
--- li. Sl\J. I.•eni la. f: sposa do

sr. Enedid.J Ro,:-;-u. ti

-_ O sr. Bruna V.rip!lel.
-- O �l'. Vidi)l' l'ellizz('Üi. di-

rEtor da. I�[}(.. ��o Mirador de r�io
do Sul.

- O· sr. Rodoifo Diettich. ]':;.

�idellte em 'ft'omlmdo C_n't',,].

BODAS DE PRATA

maioria das nulliteres
da !latUl'C i. pnra �2reHl feli

z[;-.; no lar. I'�vel'.lo suavis!l.l'

_ Dizem os entendidos que través das quais Cil'CllJe o

a maioria das mulheres não ar, qomo, por exemplo, no

sabe usar com arte e eco- laço elo vcstido que fica
nomicamente os perfumes. junto ao pescoço, no cabelo,
Para esportes ou para o na barra do vestido,
dia, essencias de buquê são • .

as mais indicadas. Para a' A fl�agl'anCIa cc�ItaJ que

noite, uma essencia mais surge mespel'ada, e intercs

forte é melhor, sante. Portanto, _ponha um

Como a essencia é levada pouco de perfume no for
ro de st:a bolsa, ou no fol'-

o I!,cnio.
C;;ri1CmOI'OU ôntem seu 25.0 ---------_._---

Embrulhar
constitui

ij'111114'III�ell""Jalüelrolllllllnollllllja'ssa�o'll'II"��,1l!1Ii1l1ll1ll1! �nllllill1l1l �
ANDRE' NILO TADASCO

A data de hoje recorda.-nos que:

lOs f! 111U ii os fCl.'icltE;.

que

os Estados do Paraná e Sant:l,

Comercial.' Paranaense
Rua Marechal Deodoro. 407 - Fone, 92·{ - Cai,n,

:mnÚl. Telegráfico "COPAENSE" -�---'-

HOTEl.. fIOLETZ
Rua 15 clt') Novembro N. SlS
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Blumenau, 4-1-1950

Jnq.ugu�p.� ..

-- Como está confeccionado o esboço do calendário
da C. B. D.. -- O caso das cadeiras cativa)

si

Destacou-se 'como Ú.SSUll
to de palprtante interesse, a

ol'gani�çá'() do calétdario"
cujo esboço é o seguiÍlt�:

TURNO SEMI-FINAL
24 de JunlÍo - Inaugu

ração'- ]<�stréia do Brasil .
. . 25 de Jlrnho - 1. l:odaua

Dias interessada
de Honório e Oscar

iIII Virá à B18me03� Dara lirmar cootrato com o Palmeiras
, . 29 de Jll.nh� - 2. r�{la(la. jgeral.'

'

1. {le ,Julho' - Jog;o <lo

Brasil, enoerrautento de
----. ' sua atua.çã.o no tul'no",sml1Í-

eeJcionais. I final.
'

"

'

,

�E PRIMEIHA ,- p,:!:{;C que Depois desses jogos ha-
se ;pl-atiea sem controla- c verâ urna semana de des

canso ou ttal'a, desempátf,S,
porventurn necessál'ios.

'ruRNo FINALIs'rA I8 de Jntho - 1. jogo -

J,�f.{o do Brasil. 1
9 de ,Jnlho - 2. jogo ,

finalista.

lia Dias. SUl', Nino Tadeu.
Muito amigo do l'ppol·tei..

concurso de _A. tlético Rennux, e que hrc've
e Honor-io . Tal noticia, voltará a l'sk"l cidade, ondr- .fil'.

dívulgadn -€m jornaís e rádios, rnará comprnmisso dofinít.lve
Sõble o intereSSe do meu clube C0111 o Palmeiras E,C.

(cm Os('[!,' e Hono'rio, não passa
de puro bOato, Não temos in

torcsse, em nenhum jogado!' dI'
e Iilumcnnu .

Est.a vam sendo c;.:pel·:l-;'; on,

tem, nesta cídude., os craques
Nicolau c Gastão. Este ultimo,

ICst�ve ônt.ern em resta.. o nosso muito gentil,' I) sr, Nino Tadeu,

fnt(bol. 8::01" em festas, ,pois viu pas-
não teve dificultlnl][',; em ('s

Sll" rna.is um aníversâr-ío <lo C. A. cl11l'eCel' o assunto, e (lhJs'e o se.

guínte :

- ',Pode noticiar elll mm pá,
g ína de esportes, qll{' o l\CàJ'cí.

lio Díu,s, náo est.á, c nunca e5-

I!l 1l0Y;1 nquisiç;üo (1:> alvU'nlJl'n
Juca n jovem go]"h'o do C,A. IbJumenauense.

São F'ranciseo. falando 11 repor-

}tagz-m Clll llajaí. dccl.uou que F;' bem provável fJue j_e'rcmos,

('�tú ('(llnl'l(.tHl�H'nte .II'llta'h(.Je_lnll
(ra 1 li

..
nr-stn ei(�ade. o cl."._

cldo da COJllW;,lO '0[1'1(1a n,l ('l1. S!CO PalJllell';lS x Olírnplco ,

«cnt.r o pui I'C II sou ,,]1,lJe o

TLlpi, de i�;;.spaI'. uma das gloria:; do

1'llh-!Júl do V d{! do Itnjaí.
Ci.mplet ou o ex �1 de Abril rnai·-;

um ano. til: txist(!n{�i:l. muí s um fjn'l

elo 'Jutns l' di; glúl'ia:; cm IH'Ó! do nos

$,;' csporte.
A data 1.1" ::: de j:nieil'O ,; sem dú

vida. um do;; motívos de gnuale jú-
1,í1() e de ju:,tifieaJa nlr g, ia par l :,

furnilin. g�.,,:::p:"JJ·en:�e esporttva, com

pcsta na sua ruatoríu por elementos

dos 1,' ':" dccfeaclos ü sua banL ira.

'I'ambem aos clubes co irmãos, c :,lHO! uma parte destncnda d a

cnt.u.dasruo n as comemorações de tii,o �:':It:1 cfcm"l'id(!, que i-epi-e

senta c.'1}·t.1incr:.tC'. um p- sso a mrris pa ra !t un iâ o {�'.l;' .nO�HOS etubos.

am cujo meio o C, A. Tupi de Ga"pal', go":;:,"! de merecido conceito

BANCO SUL DO
BRASIL" S;A.,

ano de

Prosseguirá domingo o Campeo�
nato Brasileiro de Futebol

Gouveia;

Af'inho,

� grn nde simpatia. Deixaremos' de citar nom.;s drique les Que !líl'i·

ra [nvicto C.N: MaTCilio Dias giram e dirigem com rara. profícíêncía 'o C, A. 'I'upi, pois temos o

I '

a receio de que esqueceríamos alguns dele!'.. ccmct endo, assim, um:'!terá n1a15 um cOmprClTIlSSO -

1 ra'Idar I ::lesta vez frente a \l,m grande injustiça. Esta ou aquela gestão póde ter sido m aís profí- RIO, 3 (Mcrid.j - Conf'[rmnu., i entendimentos pai'a renovã.Io. 1 inha, afim de palticipar do�;

cua, No entanto, o c,ert"o é que, todos ,envidararn o melhor dos, seu': se a tI'an:cf2l'encia de Eligóele do � pois !-.entc-'sc sati�feito no Pa!'- ! trEiJ10s da seleção local.clube de Cr�sciuma que alem I,
, . esforços e sacrifícios', em pZ'ó! da grandeza do pavilhão branco e Fluminen:::e pala o Flamengo. I que São Jorge. Porto Alegl'(', 3 (lVlel'id,) -�

do prélio de footha.ll d's;Jutara '

v,erde, Não cheg[)!ldo a um acôl'do com

I'
RIO, 3 (Mc;·íd.) -- Geninho, A Fedt'ração recebeu 1m. convL"''trios jogos de basquete � vo-

'é\i'blJ] coni o :\.. C. Icaraí locaL "A Nação" Esp,,):,tiva solid:H'iz,� ",,, em dat:\ riio �ig-nific-atlYa. it r: Ü'icolor, o popular méd:c mL f,ih,ndo á ,impJ't·nsa. dpdal'otl tI.' do empl'l·s:1rio Afonso Doce

".',t',_ todas as manifestações "prestadas � grande agrmniação gaspal.tenst'. Il:ieiro adqlliriu sel: passe e V('11._ ,_('r mais Ol'ientaüol' qu(' pL'l)pl'ia� par;l enviar unt SCl'lltc-h gaúchaC.mro!me os treinos e

,
.' '5"0:'; -o XI lOCal esp21'1ndo que o "índio" branco 'e ,',"rde de Gaspar pr'o,,;siga lle:.;ta C1CU-O ao rubl'o_negro, ganhando mente téeni(:o do BO'.rAFOG0 L Elll'opn. luge! (iepois llo C:un�

U1US, ,ompron1ls '

•

_

'

O" t . marcha ascendente, que o fará cada vez mais admirado, Salve ia- na transação 120 mil ci'uzeiros, Admitiu todaviél o grande meh, peonato Bmsileil'o.

::�::; S�:;::t:l��O�:�;�Anll'�a�da�',�'u(;,� _1 Fn1a�1�çaatup, i,en�see� salvea,CI,U,N�eaA�tlea'_t�oco
Tu

Pio! seu J.O-ro' a�-'l
�DO. ��:;u, d��ol��n�a::C�:e:� ��e d�U[;�:':d�:��:�":;�l��; :�ll;�;�:;. f:'��,a��:g��;�

3 o(�:;:�:� Sér::O�
, ,

• mil de ordenado mensal alem de' :l profissão de Lécnic9. Fi'izou. l�el tencrnt(' aO Gremio, aprovei_
gl'[ltificações, tudo por dois todavia; considerar-Se ainc:a (·m "11:í. sUaJ condição de amadO!'
anos. Niko eiJtá marcada uindl condições de continuar como 1'«1'11. abandonar () campeüo g;aú_,
" estréia de Brgóde. Mas sa.be_ jog'!!!Ol' ninda pOI' muito tem_ rho e dil'jgil'�El' para o Rio OH

�'? qu� será ainàa no torneio po. São Paulo e aí obter contrato.

Rio.São Paulo, O curioso é que PORTO ALECRE, 3 (Mend,)
- Cal!SOn sens3l;ãn a nnticin de

que a Federação Gaúcha comu_

!licou á COllfed�l·a�ã.(1 Bl'asilej.

Não cOllcederà a federação Gaúcha a Transfe ...

rCilcia d2 Tesourinlld para a VaseQ

Os
,

S,D'- Vasto Verde, Aderb\ll
tL'5 serão alvos de festiva ho_

SchaeH('l', 1I.faría O]jnger, Ad:1-
menag'En1 estando em preparo

Jota 'lCU vasto progl'ama qu(' inclua

seus SOfrimentos Não veDI
da Velhir;8, Mas Sim

,da Má fllnção dos Rins

(.(,n1o já antecipamos, BigôdC
irã jogar de zagueiro e não de

half. ,

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

!'lC igualmente o que antecipa.
rinha para o VaseO', antes que r:studo. O jog'o sel'á em Nov,)

mos sol'l1 e a estré:a. d{' Tesow'i_
o ponteirD satiSfaça' seus com.

nila no quadro elo VASCO.• )
.

'1 r
' rromisst)f' c:rn o sCl'at�h gaúchol'enemaclo ponte,ro g'[luc 10 �,Fa

• , '

't - -.
n- '1r:. [lue c1:<qJUtal'á o Campeonato l'á domingo o Camp(·onato Bra_

sua aPl"esen açao no JO-,=,lf l -.-. •• .'

h� t Portuo I' E'S eh I ól'US1]E!l'O (' para o qual fOI con_ ,;�leho clt< Fut(·]Jól com os segnin.
aman a con ra a b' a "

F
.

F d te' J'OQ'OS,_

'

. 1 2",siJn voeado hu têll1pO, nza H t' e_
�

C1eSPOl tos qUe gfl111<t ,-

'

l'9Cão C{w: TesoUlínha

nfastoU_j
En� Cl!'abá --, J',lat,) Gl'OSP-O x

maior interes>:e e atração:
fio do Estado ;;('111 permissão Goiás: em Natal: Rio Gl'llnt12 do

RIO, 3 Mê.-,fid.) - Diyulg-a-.3e
1 'tela. que' del':te moelo não c,on-I NO!'te.

x Pa!!'ailJs; em ]'\'lac('ió:
quC () Flwninens�" depois (e

corda com, sua t: ansferencla. L' St'l g'I�J(' x Alagoas; em P01'to
r-el'der Bigóde, e'3tá sob ameaça

".

t b
. f'cal' se'� o "ag'11eÍl'O "!,-1C eXlglla o j'(:'.orno de Te')ou_ VeJl:o: Aer� x GU:lPO�'�.

,;:1n ('nl oe J •
lu �

,

:��i::;cl;:::;?E;:::����::
\

ChoroliBíüóde aodespedir�

::f��::�:�:va<:�c;;� se dos seu" com''p'anhD,',I"'r'o�tlans Í3.]lmdo á reportagem, ca. iJ �,�
rióea adiantou que seu contráto

ccm o alvLnegro expiral'á á 2j
RIO, 3 (Merid._) __ Consumou. em, tom 'ele bl'incadch-a' pe'1�u'_lh6

do corrente, mas que já. esta N"
5e a tl'ansferpncia de Eígóde

rll de D('sp()rt(J,� (lue não conee_

th-rã a' tl'al1Sfel'CílCia ele Tesoll-

P. Alegl'e, 3 IMerid.) -- Ter:í,

inicio domingo a série melhor de

t"és cnt"c aGremio, canlpeãu
de POI to Alegre e ° Floria'nn"

RIO, 3 (Meriel.'! �- Confirrnll_ enmp('fto'do intel'iOl', pal'u a de.

cisão �lo titulo de camp(,ã.o fio

sr. Gil Nascimento.
Finalmente foi concluída a

grande arquibancada ('m cons_

truçãõ que durou 3

Assim, para {JS próximos com.

promissos o 'publico ter'á

pl'es,:!p.ci�,,:·
preJiDs CjHe futm'mnente sel'üo_
realizados.
- O esquadrã.o'

continua

com grande afinco .sob as ordens

tb técnico AraIdo espe,rando
com ancjedàde a! SUa estreia

que, conforl?lIc' nos adiantou
�r. G:] Nascimento, se

possiv:elnl"t_.�üe no dia ]5 Oll

contra {) esquadrão juvenil
CruZeir') d€ Joinvile.

___: Tambem o Palme,iras

;,Manchester Cíltarinense�" visi

tará,If:lJaí cm' fins de janeir'D
oU na 1.a q\lÍl1zena dI' fev('l'e';.
roo

Mãod�i�e que substAn.cl8s veneno-lIas Ursi, que _ normalizando ft
,asseacumulemem�eU')lganismo'lfunções dos rins _' impedem e.

,Ponhs·se ii sàh'o dós ma�es OCB' ! aCÚll'll]O de sub�tAnciall veneno��!

�ionados peJo mau fU:1cior,amento

I
no Qrg�n1sm", Nªo �escuide de

dos riml, Use o remédio que mi· sua saúde, deu:8nd�, "eu �'rganismo
1hares de pessoa$ usam; as Pílulis sofrer as cr)n�,"qúçllda: do m�"

Uni. Feitas à base dt. poderosas i funcionamento dOE rins. Use Jem

plantas diuréticas, des:nfetant<!s I demora a3 Piiulas Urai.

",dissolvent?s do �cído Urico, �s As Píli.I!ClS Ursi sôo fl:titc.'11Pílulas Ursl <:u3'l�htuem ,o m�ls I com 6, poderosC:I$ plaf.talltfi�: tratarnen�o, das moléstIas Jl<l&clicinuis
cnals e da beXIga, defendendo.

I . , "

.,sim. seu orgaDI5mo contra l(S � grande efldi.cla da, PS�ullls UnI,
U tOTicaçõc3 p!'Ov('nient�:! do mau IJa comprov..da par- m�Jhares de
Cu 'CI0nam.,nto dos 'rins, Não SI:' I pessoas,

deve·se à sua formula ••
e�' u<"ca de oue 5(cU! nu'! preci".. m ,qual foram anoclada-.s de uma ma·

fUI non .., "orm"lffieu{e parA q'ue I neíra feliz li cientifica, 6 precío5811
lU .. \3úd� seja perfeita. Qu,alqu('r I p_lantas de a:rallde ":,al?r terap�u
irregularidade ne,.s� f.indonêmen-! t1có cO ii sua moderm��lma técnIca

to, (eve $�r combatida sem

d�'1
de fabrio;a,cão, Gr_scas 40 procesa

;nora com �s famosas �ílu1e. Uhi, de cO�"Jlt:ação à b�(xa te�pe:..,

tura, MS Pílulas Ursl mantem III-
Evite êstes mtll�s eau9.ados

I
tegrais ,o .. 'princípios 'ativo: da.

�.lo mau .fun:lanamllnto planta.s que 8.11 compõem. Dal
dos unI lIerem aS Pílulas Ursi um remédi.

Entre os muitos ma�es provenien-! de ií,cóntcatâve! valor no trata
tes do acúmulo d(í toxina. no ar·

I
menta dalJ moléstia� do rins e CÜI

,,,,nismo em ron�equtncia ao ffillU bexi�8. Use�as e comprove tam
fund"'mamento dos ,rina, os, mais 1 �é.m OI benéficos resultadot d!�.
Crequ, ntes são: _ rl>'uznatl"rno, ,ohmo produto do Laboratóno
.ruÚi<>rna, dOTes' do cabeça, Licor deCacau Xavier. As planta
tonteira,., dore« nas cadejr,..il, I que compõem as Pílulas Urai Ião,
íI,.:'!tmmC!.j�nta", inchadAs. in_ - UY8 UraÍ, Abacateiro, Qu..
16 ...i.. o' nC>Tyol!ismo; Livre�se, I bra Pedra, Cipó C.b.lud�
pvl�.dt.,�es male�. u'Iaudo a. PílÚ· CAbelo de Milho e eH••

,nulas·UISI

Hnmburgo.
P.IO, 3 (Mel'id.) - PI'ossegui.

variaS jogos! elc 'basquete' e vo

leibol EmÚc o Icaraí e o Cl'm:ei-

1'0 do Sul.

Este grande acontf.'cimr3nto
cscrever:i nlais um dos' belos

,capítulos da cuda e gloriosa
;__, X - X� X jm nada do queridi cl li ve- dí

Seguiu
( <.:onclusão

Dora.
,

(la Ga. m;a.} I
paI':;, () 'Fl;lm"ngo, que terá (}

• conem'so do ext1'fl�l'�linário jo_.
;-qdor nos (lO!S proxll11.o3- anos

F,:-ela lllanhã Big-óde esieve ni'

c,,,ndo jOg':ll'. Ao apertal' a m!io

du técnieo e dos jogadon:s <I,

Fluminense, 'Bigóc1e come<;ou a

"'h01'ar abundainiemente, l·Cve.

qUe f;cassc resfriado nm:l próxi
mo Fla_Flú e assim, n50 P()_

d Ul'tO"j Fluminense, cuja tesflural'in N!.
1ão é tão gr&l! e conl0 n1 -

"L

-

•

ingenuun1cntc pen'1um, ';'Oll seu Passe por OILenta nllJ

Ei", :� (Mel':d,) '_- O sr. Sa'ga ':'l'llzeiros,
;10- Filho, no nloment� de cm�ar. DepOis de ef(.tu,:do o paga_
'''r, dísse que Vlll combmal'
� mento tez as d:!sp�did:1S do ne s_

�om o sr, Getulio V:'!l'ga,s o mo·

lus.vivendi dun, entendirn,cnto :Oll.l d'l secretaria c ü:��'onLl"i'l"
-

1 f I 't' ,'!,.�.ol·llD!1 conLl'w(,i) eOln () Flnmel1-
(!om o PSD. FI'izou que l13.0 s', tel'mínan(o POl' II a!' eOlL) a (I. �

,'ata d0 aliança. As c'onvcl':,;a· l'eçã::l, inclusive cora tJ pl:C<::d('Il- go.
"ões deverão convergir p�ra o

te Carndl'o de ::\-r�J1ílnnr::" (1',1<:'
csL'lbelecimcnto l"2 um progm- X X
'1'1:1, de" g"O\;(}";Jo _.!ecnluD1, BOn1(nt�. X -- X - X - X -- X - X - :'ir - li: - X --" - "'--s �

�i,:��l��f,�:;�<;;�:�E� Casa"'A Capital 'II
-_'--�_-- ,\ OFEiüWE PARA FIl\IDE ANO' os l\IFi� IICOR"verteu · se I�IfORES AnTIGOS Pl�Ü)S MENORES PRE-

ÇOS EM t

l1-1ente c1efenclEou durante' sei'!

l1ll0S consecutivOS. Logo dep","
de S'3Ü' das Lal'f!njl'il'as, Bigód!

]:Jl,clU o quanto sentia deixar ,\

(Cluhe cujas COI'eS tão brilhante.

no
o

se l'eccntcn'leritc campeão invio_

to de Joinvile e. sta. Ca1al'ina
e conta -€-m SUaS fileiras

Pelo IC'lrai Leremos

<,cestinJ:aE:� como sejam:

l'ajal'a, .AgcnoI·, Arnaldo,
Hélio, Bedushi, Siqueira

EM R1�ALmADE O TR'F/'P I
SONHO 1

Pelll eonstituiçã? pl'ovnve1
Rie, :> (Mel'i<l.) - Ontsm li

:wnhora Ada Am::ll'al Vian,", lOS

'>OEa de Otaeilio Am'!.ral Viau3,

"onIlou eom a. morte do scu fi·

lhinho sob aS'l'oelas dum bando.

Hoje pela,manhã, ,mi Niterói. o

menino, dê,�prel1d{mdo-se dI}

IfI.uas· mãos, correu' p_:lra o n-lêio
da rua sendo atropela,do e llltYf-

J��;;;;�;;;;;;;;o;;;�;;;.._..��._._�__;;;;ãim,_;j;ji;;õiii_Mii'i:.:�to por um ôniou$,
'.,

..i($zo 01& _ • SE"

SEDAS

CASli}MII:'AS
C li A P E' lJ S

S'01\-IBRINlIAS
EI{.INS

I ' (LINHOS ESTRANGEIROS)
E MAIS liMA lNFINIDi!,DI<j DJ'� ARTIGOS
DO SEIJ VAIUADISSIM() 'SOR'jnU'3NTO

.',_.t:,.-.-'
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Vários Casos de Tifo em
Nova desavença entre os srs.l Providênciasdo 3� H�t1Cias. de Brusqueg

.

Góis Monteiro e Florescla Cunha Distrito Sanitário Suspensa novamente a verbapara
.

... �

populacao a constru_çaoruo, (ivLeridióuaD - A i)i'O�

I
1

I

Agm'a, o que eU não sou é la; com Q sr, Cetulio Vnrgas, Apa,
caio da Uni'lo Dsmocratlerr 1'-:,1_ nas tenho defel1flido com todo o vacinadaSerá aposíto de uma rmtl'PVhlta eonce;

elida ú. imprensa gfttlC!lfl pelo dfl'_ cíonat, Fui r-u quem ftprUX;HtÜn
putado Flores ela Cunha, deu_ 11 UDN do general Dutra em
sando : o general Góis Monteiro 1946, nproxímação de que ('�:'l

i igor o nIeu p::trtido� e este, sim,
li UDN quer destruir.

Porto Alegre, 3 tMerid.) --

ouvir o senador alagoano, que
declarou. o seguinte:

- Julgo ínacredltavcl que o

deputado Flores da Cunha ti:
vesse SI' referido a mim e {t mi;

Brusque, 30 (Do

.1ICGl'reSppn-juma
notícia ,'·2 que a tão ansta-

'dente j - da verba 'Para0 construção do
- Correu célere pela Cidade, prédio -dos Corraio" e Tel�grafos

[l ti dg Brusque, a pouco dotada ps-

C O n s e 9 ui'u �e�:�erno, foi suspensa 'nova-

Procuraremos nos Intutraa-. do

Afim ele evitar a propagação ca perigosa moléstia; f u g i r d a ��;:e�o �f���ai:�ltarmoso referido facultativo providenciou a ida a. Gaspar de rehoe·osl",·aqu.-a'

I
- ti II -. ·Foi aprovado naum guarda sanitário, para vacinar a popu açao. Estádual, o projeto ,que. visaDas mais acertadas essa medida, uma vez que esta-

de Regensburgo que fugiu para
criar em Bru'ique um- Posto d:mos na quadra no ano mais propícia a uma epidemia da

a Alemanha ocidental o antigo Puericultura, cuja falta, ,�sta1 drd l' ti "·1 nte no ce tro urbanos ,. ...

h 1 [se fazentro notar de ha muitos
.

a u 1 a 111.0 es la, prmcipa me s 11 s � O� mtníatro da
í

ndúatrfa. c .ecos 0-
I anos. ., t�açara, tio proveito de suas .f�.ainda não servidos por rêde de águtl. e exgoto-i, O exem- vaca no .governo aneerior ao

. ii'.. rias, os novos rumos da polítié?
1)10 temos aqui mesmo elU Blumenau, em que o Serviço golpe ILe 'estado oomuntsta. Bo- A respeito, est .... se 1,,·onstltum- local,· .

.

..

humíl Dausman. Afirmou do num grande batalhador pala I .

.

. ... .Em companhia do major rant.;; este ano, na Escola de de A'gua encanada pôs fim ás febres tifoides, que alguns que sua; familía conseguiu igual- causa o dr. José Tridapalli, hu-
- O Infausto dt:si1:pareClmeh-

NE:\vton Machado 'Vjeji-a, que Aperfeiçoamento de. Oficiais.' unos assumiam aspecto alarmante.
, mente fugir. manttârro médico local, que es-

to de uma senhora, ímpcensáda
I _- . .____��__-,- -,._c--_-,'-_-"'- na . Ponte Coronel Pereira

;2�:h:�::=::��:�:J�,��1 Des·v·en -Ia -'o' G,'..:I.n �Ie· °a',rte -'oo cap, RUI Ebbesen MenezeS, ai a� . u Dl ri a�

volve a tragédia ele BriUritz

Em declarações ao jornal «0 Gaspan, da cidade do
mesmo nome, o médico Abelardo Viana chéfe do 3,0 Dis
trito Sanitárlo. com séde em Blumenau.. disse que es

tão se régístrando inúmer.os casos de tifo naquele municí
pio.

de voltar injustificado odío ao tnnto proventos colheu para no, Procurando pela reportagem o

brigadeiro Eduul'lto Gomes e de pois proceder como está próce- SI'. F'loros da Cunha, respondeu.
estar procurando lscolar e des, dendo. 'Tão pouco fuf eu quem que replicaria, ao general Góis
truír a UDN. foi o, reportagem pl'OC\U'OU-a aproximação do PSD Monteiro atrnvés a trjbuna.

If -----.------ - ,----- li

Encontra-se em Blumenau
Ilha

.

ação como o fez. Se ver-

Odadeiras as. suas declarações li CapHio Rui EbbesenMenezes
meu respeito, então serei obri,
ga.'::lo a cancelar toda a mtnh-z

dísposíçâo em relação ao m.-s;

mo deputado, depois da nCSS:l

recol1f'Íliação em 1945.

Dramas tI., tl'ujet(lJ'ill dlfr-rr-n
tes·

o

l bd111anl.p oficial que, recente
mente, comandou aquela briosa

- ]i sinn] de que o avanço dos \midade do ,Exército'. ° distinto
anos {' I) maior' volume rle expe ,

itinerante, qUe atU'11mente ��N'�
l'if.Iíciai da vida não n)lel'afllm

Continuou o general lf(j1s:

que enVê no ,I" RI, sedindo em São Pau,
NU nadn o espirita elo SI'. Flnl'l;S

lo, "llcol1inl-S� apenas de pns_
da. Cunha. O drama fI;l sua vill:t

"1'" au ond ner
� . . . sugen1 por ,0 1I.I11 ('11 ", " uC 1 Cl_

segue uma trajetorta .tl111l10 (h�

I"
't· próxima t(lv.n.

. rnallcccra fi e a. _. ,"
•

'."a
ferente· do da minha, e par iS,:;o

f" -1" sczulra ne-ssc din
, , ElIa. lOS 5' I· .. ,.

s, exeia jam:l'IS podem compJ·c� '. P ,t Alegre 'I SCl'
• . ; V1Ugêl11 a 01 o ...,"

-

ende!'. Duas cOIsas desd.>. Ju. 1'C_
•

I r.> , ·to Capl'tal de ou. VICO (O .f!.,;X("":I'Cl ,-' 4" • ...

:piló f'nel'gicnmr.ntc, pm' serem 'cl: rcgre;;'sará brevemente, viu-
falsas: fi. t:rimeim, flllt' f'�tül� jaudo diretamente para o Rio de,procurando Isolar a :;DN. Sí'.'" Ja1neit'G, onde permanecerá du-
deputado Flores da Clll1hn I'stL

_._.;.. _

PROIBIDONASCEU RIONO

V€SSf, de Iloa fé, porleI jfl, t.,�r_sí'

certificado disso, [,pena,,. me pe_

{lindo . f.'·r.plÍl'açõcs, ]Joi� ClI Ht:!

díU'Ül t,odas: as provas em COlL

trario ..

MORTE LINDA MONICANA DARESULTOU
llní\'ers�lm€l1t') . conhecid::w e soporíferos para poder dormir'. no. ['gndul:.indu ma espo:.;a Mar· mistel'io,;3.S, tendo a políCia, in
utiUzadJ.s. �egunrlo .-� ll�l·r.;fl(J n. Er::l da_da .. 1 illsünia:::� pl'oIonga.- g'aridn. em seu auton"lovel, Bofr-�ll rornlado que encontrou uma peJ
[jllf' nos H,fel'lmn:-:, a l'JVI'DJ. Mo· da,.;, cc'mo cnn>1equcnr'ja da ill- I'lm dll>mdre em Itaip.1va. 1\1ar: quena holsa contendo CUl':1l'C, na

niea, de �O a?O'l,.C exrraol�di,lI:�-1 �ensa.. vieb, ,;ucia� ql.W Ié.,ruva -- !,;nrida,. Ol! "Gt�id�llh.a" ('{)�o é vila ocupada pelo e:l.sal.
ria lH'leZ.i, t"rl.n SI(�O a.3!:�aSSllUl."·� ,'stl'pllnha de pl'lmeu',·" gl·'lllde:z? I c�n_�18clda na mhnudade �lCOl1 Ocas;!.) contraÍl: suntuo3as
pelo seu mando, o brasileIro no (�el1 d(, altü mUTldantsmú pa1'l- .'lstlgurnda. Hermano retr.Hu's' nupcias eln Paris em julho de
r"ii�) Carlos tI.l Síh:� 1:':.nlos, de siem'e,

f da esposa. Sua conduta causou 1947. tendo·se tfepois
..

:15 .l,nm·. filho di! antigo conslll R'Jlnl1nco 1/0 J,:w ll�al estaI' na familia e ele terh para <) Brasil,. onde tiver<J,m u·
do Brasil em Bayollne - (lU" tü- Um primo-inniio ({" ,João em'· , sido sevel'a:l1ente repreendido ma filha.
i'ia. utiWú�do, nu c,'inLP II mm'üil ti;· Munic '. vinll'l I por seu ;'logro. EUl Tllsia{tos de Posteriormente regres3aranl :.\
"(,i.lI',u'eh. á ,:,"pihl do 11949 He�ano, ('új� paixão p::lr. Fra.'1Çf1 e �e instalaram em Biar-

C I.., d d d t
l'

-t
,. ,

'I 00 looava' eS8cor a o a e a DOI e
A tra.g6di:l, que emociona ·BrrL<U. una.., )Jl"',,"VU ü'mpm'Ulh I"...lonica era o éomentario do dia ,ritz, em agosto ultimo.

; F'l':.tnçn c o Bm"i!, cst:í Ilind t 11'1. l,vcni<i,t Hui R,rhosa. 'CI'ata· I nos meios sociais, deixou o Rio,l Monica. não foi feli'" 1t. Brasil
; "cufir, apul'.'lt' L pula j,olích,.;e tln Hérm,tllO Silva

RJmo,'?!
abanuonando "Guidinha" par" Paris, 31 (INS) Henri

,iran('€�a. O dcó;c..t1ace faÚll (). 'IUe ho Rio, \:,[, llmR àe SU3[;.lr ao encontro de Monic.t na! Champiol1, tIo de Monica, espo·

d
.

I ·ove Ra·· a 8 t
I ""n-eu em Bhl1'rit?:, v.iagens ,·eeentes. eonh"ecu Mar: P!'ança. ·'ll1t'e, segundo se afir- sa de João Carlos da. Silva Ra·e 00 em O J I· II r aUlua·r en i ']0 "a,nL 0,1 r�Üll";or,i;t,,s gal'ida Muehatl". filha do SI'. Ar· ,ma., devcrin estar em outubro, � !10S, morta em circunstanc:as.

.

.

..': �;g��,;�;;�,;s��� ';:��:�;�(�;:,da�. It°ri�i<� ,;,::i�:�iSi::r������:)�('o::�:�;!q���r�:e( II �i:e�ae���;.;e'ter�:g���O :ro��!� ��jS;::'!�;��O�':í�}:�����;�'L!!un��;�
--------�--------'---I ,nolito mc.ço,

"

filho <l<l dilllo1nu- Ijll.I.t!'! sCllhorlta c eOI1l· 1,1iI.!"c COa' ,envenenada pelo maridQ_ MCnI('a n:w era leh?: 'lôfl 131.';:<·
la 0.1 ,LV;" da SilVH namoil'ú lÍe,,· ,�Oli

.. O
.

l'n!nCO(, t','nllzon:se' -NU' :W·.I
._,:Pil'·àt" rl{j dr'arila

.' ,rií, ·JlOTl'..m se -Tnostr?Oll' }IDUitOmingo, eDI que pel'déu â· tholdo Zlm m e r jU :t n n, ., .

J' 7
-

1 t tI'"
.

,

I ,�ellrlE, U� . (:oTIlho;,sr. ,';iI,,? Rn.mo:" tte",ju dO ,U; .l!J.! nu. 1l1'tl1.sno (G HCl'nlanO, pois, teria sido G �OiFl en;> eSfL (·gre tUO ·reóreSSr1l'vida o inspetor das ese(l- f flW:tlHlo SÜIJ1"j'VÚitV�t a vi- i é'ltJ3. j ln;ll!:l, {'üIH n f.(!v<,nto <Ia I1_aiptl."" pert!'nc-t'ntp "". jlU! .
eli'

I
"pivot" . do drulllrL qu" se iniciou ·1 "rança, ua mor e prematuralas municipais; Si', Rer=

:'
la �lp 'f,\'a!'llow. no vizinh�í i n"l,úl,ll<:"l r,l, l:<'.,,:,il, ,;(, t,·ansfi;- Margnl',(h, iH) Ui" f' tev!' Ilesfecho HI). Biar- ml'pn:E,ndell a famiiia. Aeres-

.. ,... a J d
'

I II r"in li;l.ra :l [t1raiH,·a. Ullitr- att� :1 cf ('a�';'!l] �To:jo � (!:lt"lü5-]'1"ülliC':: t·itz� EI{�. entretanto, pass:nu s· '1úlitnu que, lI,lt:sde a morte Ur:!munwfl)l() {oe tl am, no
I;:0-1'_11 rr�l'lnn.IlCt:pu �viv(�ndo. vrdo !l-iJ ruo flSBÍSU}' u caSU,illf n-

-j
há cerca -de 1.11)1 lués, da França Mot.i[C'a". Reli m!1rido nl.1nC:l. nos

S
-------

J
).l.VÍÜ,O «Curt li(�ring» pilo- I Os SH\�;l Ratl1ü[; ,,:;0 jll·üIJl'ie!á· w, Awutl'CHi, 'IUl' Monica, sedu para os Estados Uni,'Ds, onde s· ;risitou".

egu,·u P'ar..:. S..3ntos .

tado- pelo jOVf'IU !{ainm:i' "l(J?, no Hio, !Ie Vál·ios prédios tOl:nnlentü hela, impl'eHsium!ll f;
I
encontra Guida aos cuidados de

U g . HaluDgul·tNl. ::m �'U[l GOll<::,h:',,, r�i:l:; .. n:l�; \11'0·1 !::H'mnllÜ, e entre o,; doi", ini· lUlU grande :specbli�t.a, qu� teu·
xlmlll.1Lles ,la Lo!,teuar!ll C uLln- I c!Ou-se ,unI .:i\l:'\:: l·l)nl:).�ee.

0jta,
recompor' a fl�lonomla da

Rel·s Osr S·� 'g� -e'o C:,�/·l_O re�r�:�(·�:���;t:� ���o;::� bOQuanto '1 j< Y�m Mon;ca, mo· I ��!�t:�� ��s °c������'s ������� �:. ôe;;:;:�:�:a t:�l'!�·�d�:'mã.· Do·
U II uai r J n bros do aparelho c con- ;;a minada pel:! fortuna" possuia

I
docas. O prDprio marido. de Mo' l'a Ma�hado, c;Jsada, COm o· con

.duzido 1)a1'a. o Hospital dotê!.ó de beleza fol':! do comum. nica, ao que se adianta, nã0 de Cam3rt, amigo
S t I b I ii t 'd Sua ]}resenç'l dei�[c'.ra em ;,;usPen· ivnoru\'[l. o ronlance. Hermano ( Hernlano. O casam.ento reall'''ouan a za e, 'es a Ci a- �

so os ambiênteo, sempre finissi· ,L Iind:]. rr:mc,=,sinha passJavan: Ga na Indo-China.de, CID estado de coma, a- mos, onde se apresentava. Mi- ;untos admirando as belezas (h.
té a noite de ôntem ainda líonária d'�sde o ber<;:o, �ab('-s( �,id<H'2 maravilhos:l.
não tinha volta�lo a si. A- que,' a p3.rtil' da id<:Jde de lf: JIIllll'grr1'krr rli8fignnulrc
• - ano.;, necessitava de dl'o.'!:IS c Em f:;\'('rairo ·dc .)948 Hel'ma·lem da dé'sarticlllaçaode. �

várias costelas e outros
ferimentos, sabe-se ago
ra que Raimar sofreu
fratura do cramo, çau�
sando preocll{Ja�:ões seu

estado.
L

Estour·ou como uma. J1Jmlm no;;

cireulos sociais c::trio(·a.t: !l nov�

\'er2i�(), divulgada p-êln:.� fl��eneias

;.. 'mll!lIIl11l1i11mllf;lttlUnHIIIII'� noticioSIl!1, sobre :1 morte Ih1 j'n·
- , venl " l,ela. Monic'a, dn. alta so
:: A.iudar_a �ampanha. de§ cied:1,d"� franccsa. filhn do milio-= Educaçao de Adultos e= "

13' C'h
. .

t§ cooperar para o
. vro-§ 111,31'10 .'

lerI'(� '�n:.�IO�, m�ellrOI'
:: �esso do Brasil =,e fll.hl1:ante da_H velas P:H,L ::lU·

·.íUlIll!�mmmlllmllJlmlmJ[nllli- tomove.s que tem o seu nome,
---�-

Continua l'�lJel'cutiuilo
dolorosalUr-ut(· no 1'wio da,

popula�.ão local o trágico
desastre aviatório 'Iii:' ílo#

,

mantimentos numa

Igreja Londrina

Rio. 3 tMerid.i - O :;;r,

sal-,
Rio, 3 (Merid.) - O sr. S::tlga

[;'[(do Filho viajou na llw.nhá de tto Filho partiu para o Rio'
hoje com destino .n. Porto Ale- Crl'ande do Sul, dirigindo-se a

gre. Eln torno da viagem eHa- 1 Santos Reis, afim de encontrar
beleceu-se a movimentação POli-I se e re<:eber órdens e instruções
tiea. O sr. Amaral Peixoto tele- do senador Getúlio Vargas,
Conou 110 sr, Cirilo Junior', que I�nora-se qual o provável sen
;;e encontra. cm São Paulo. A tido dessas viagens. Observado
comissão diretora. do PSD, que re8 entcndiuos das manóbme; pe
marcáI'1l tI reunião panl. o dia tebistas t'i'..\em, entretanto, que o

ci, transferiu a mesma pal'a de- PTB tem perdido grande ter
nui:< do regresso do SI'. Salgado! reno e que a for"a getuliana já
Filho. (Oonclúi na. 5.a pga.)

Joir, Cm'Z08 continua lJres·,
Paris, 31 (l, N. S,)

Carlos da Silva
anos de idade,
diplomata brasileiro,
preso p.e1a -policia de Paris, a

creditando-se que será enviado
lJara Baionne, nas proximid3.�:es
de Biarritz, para sa submetidc
a novos interrogatorios em c::>

nexão com a morte de sua espo
sa, que a polícia. suspeita�ter si·
do causada por curare. o vanene

que alguns indios sul-arnerica-

Porto. Alegre, 3 (Metid,) -

Nas proximidadC's de Jaguariai_
va OCOl'l'fU um desastre ·com mTI

:l'€m. da linha São Paulo_Rio·
Grande do Sul, que demandava
esta capital. Em consequencia

Arvore carregada ele

Tenta Peron submeter a sua �ofí-,
tica os dois maiores jornais da."l·tConelus:lo da l.a l'ágünl .

jornais de outros paí,.;e,;.
com t}S seus 80 nnos de id,l{)e e I PRO'l'l!;S'.ros DE! TODOS OS

Al�Je,rl() Gaiu'l.,t, f�chad�s. e.m um I 1'.USES SUL-A!I'!:ERICANOS
'1\1.11 to, fI ellt{�· ,L POltCHus, 10- I Os protesto.! levantados u�
1'll,m humllhallos por dHender ,( todo.:i os lJaises livres das Am�rllÍelnOCrtIl'i.<1 e emn ('l!''; tod.a H eHR contr� :IS vinlenchs tle .Pe.
impI'Bn';:l lllnl'l'j('!IIW. Mm; pclo� rOIl á lihúl'dllde de impl'=w:a.feitos allteriOí'Ps. i[llanJo jor'nnis hem "ignil'ica fi rcpuls!. dns po·
t"ram fpehados ou porque ';inco- pulaçõ",� ch,mue!'iüieas tio C_llt i
modavanl a.�� SlUtS 111fHfuinas ti nentc ,lOS JH'üci'SSOB nf1�i:;t�s a

tl'n.nquiJidnde puhlica." ou ·por- dota,-'üs nll Argentina pelo s�u
que as "sm;,,, ot'ieinas necessita- atual governo, Nilo resistirá por
vam reparo.;", t<,m-so como cer- lllUitO lt:mlpn, COU10 11110 l'es:sti
to n. l'ealizaçio t'O gTfI.nde ,.;onho l':un outros. E no tlia da libc1'l.a·
de Peror� quc é o de ver es- ,ção do bl'<lVO povo do Ri(i da
tamp·l,do nas páginas elos tinis Pl'at:l, "1,:; 1'1'em;a" e "Iii' N.L
maiores jornnjs da Amé"ica dc, I eion" sl'r:"o D.: simholos dessa li
Sul o seu l'etl'ato acompanhado I herlat,;io, lJol'que l'esistíram até
rie rasgados eloglo�. [:;30 signi· 1. violeneia em defesa das liber
ficaria a. p03i'lC ·pelos descmniza- dail::s publicas, do povo e da
dos dos unicos jorn1is que ati! hOll!'], uo seus P:l.Ís. elevam'.)
agora. resistÜ'run ii. grande Cl1P:L- m::is alto ainda as uadi<;õJs
ci«adc de suborno a f'::"tnplo !dori')Ei:ts da Al'gcntinn, de Sar-
011€ não ff)i �A.?l1ido por aígulis micnlo.

,

para envenenarnos empre�am

Impera o
suas setas.

segurança em
(Conclusão da la. Pga.)

�e, secr.etáriu e alto comissário g'ns da Grã�Bl'etanh� ur éxtc-
1

,ntelino para. a Africa ao Sul: i l'iol'.
inocráticos. A seSSão deste ano

já será. dedicada]: à campanha O senador Ismar de 0':'1$ diz,
eleitoral para renovação do con_1 tambem, qUe nem Q govel'llo fe.
gl'esso em 1.950, 'e sogundd os

I
deral nem o Ministro da Justiça

')bgervadore�ç, serã posta à, tomaram qualquer e seria atltu_
prova'u capacidade do Partido d�, o que ninguem pode negar.

.

o-entado. No proximo dia onze.

o embaixador Ruul Fernandes
ofer('(�erá mTI hanquete ao Sl'.

Biuuel!i, no Itam:a:rnti.
.,.'

- O Ministro da JUl1tiça, r{�s_

ponsavel pela ordem politIca eMOORE McCOMBRCK (N�vela�ãO) S.â. I
Passageiros e C a r 9 a s para: I

paro. orga.nizar a oposição ao

prog�'ama de despesa do presi
dente Trmnan, O Comité de

ol'ient:tção republicano foi· con.

vocadO' para as dez horas; e·de
]'lOis elo. Congresso, hflverá um' é incliciado do crime; Diante disK

·os s':nadores � so. 11 farsa é inevit.avel: o go�
I vel'J;lador responde

.

Baltimore
."

New York
Philadelphia h'ú'O- ia de (fUe., éSleltIlIía. SéW?f'l'i

tmnfJtrazer e;1l f!//Stí{(ir (;S lili/Mas
GllllfCiS (} seyredCJ dfijJfrfetla sobre,
n;�$(i. 6'irlt/i/r;.-;;imjJltJS esco.(!ter
(Im· p/{Ire os déz sa.óor&s del/clcr:
'Sós a'(}S .9'i./di/lSAfedeir(}.5'.

Reserva de praça, passagens e demais infol'mações com os

AGENTES:
ClA. COl\'IEROIO E INDUSTRIA �IAIJBlmG

I TA JAÍ - Telegl's. «MOOREl\'IACK)} I TA J A í
j �
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