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Vitima de um �tenlado em fhHianDlloJis o sr. Dr. �-----

Ddolpno KO!llder - g bala que Ibe era ende·
reçada aUngh� um guarda da Base aéfe�

Tôquio.JO{A.P.)- o Q.G. Ame
rlcsno declara que rJuc ;;r�

thur s panas ebe ceceu ordcus
, superiores ao ordenar H dpEí
! I truição <10S' ciclot�ifJS j'i[HWf'Sl
I l Essa declaração visu respon
! I der as eritíce s f"fmnlil�lE,�
, I

.

i I pelos Ci!:'�nl:;t�� SIllE'riCg�I(,S

,! . contra a d8EÜUíÇU.'1 do s i'Cl-

I Ierhios apar e lhos. Srlbr Bt)

I OUG Eissenh(JWi"I', depois eh;
I
'assumir a chefia do E'lUido

1 ! Meiól' ordenou que um dus

! 1 ctclutr iDS I021se f:lJ1!:íi\reaGO

i I intacto para os E'lL dos. li i�i".
; I dos, !1WS que o me smo ja
j havia sido uestrutío.

II --

Ii I ������,���� !f��
i I\r � Mlil5 �� ;,;.,$�,;; w, I� ,H � I�'j" 'J\li1

I i ui:.dMG� ;;:.-.:.al'� ht!.:;� � "l.-it

I : desmelmt� �e�:��3�meni0 �

! I c�hmia
I Rio, 30 (P.P.) - Pouco antefl

I <10 grande c, micto do Largo

I' da Curioca, �r:g,\\i:'iro. E,�u.-
ardo Gomes fUI alvo de r'ig-

I I "'l'I';(>f"i'I," msn"''';,fpc'l1n diiS
fi: O 1"l'.>-

........»r.,"" .._..._t,L.>: ... j�"....,�"."Y ,,-

-,duardo ornes OU com I o perartes �1US fO�":J!n
..

lcv,-'j· �.II expl'esão GY 8U� üonlWL'ç.:1 ai,!
1 I cüud[datü naclonnl. I\Jri �,C{},fi-

I
.

I (O fio o Brf(li",!eiro ti've oportu-
. A virtude a a lealda- I' maria Matuti:(l Dissldencia no P"S.O.. '::imu:I A�IH� if.ilSi n11.u'ie d'é deSm�ctltli: p8,�f;.on!-fi: :�:ti!ll:St�!\!�:o L.,

auual í:x$ 60,00 ��;!ilil� �t!iJ i.�. �!tli Impute fi calunw 12v,mH.. t]!1l
..;,. "r"_&",,zn...

Sf:lut'StlBI Or$ 35,u') I da V�f§4�� II ('-'Of<H C1l3 L.H"tJ"'-'"
. ,;llb."f' H.

...... .. uWl..U".. avulso Cril 0,60 U'I# I\tI!�,,"ItrIii.iJ S�\Bp,DO A'S 8,15 hs. ,-(., '.',: c-� .' '-::>' .

��

,,',. í<.
ti

IH
f ll!I f!'1l' Il"'�. __,H í fjUeS,a dos rriErmI"l'lrcs, rQd."

O arauto tfQ$ asph"açõês do 'VtUe do U�jni I Xap·�có, 2� - pr_ ,Adolph" ou ... �S ümn;a� l���e�all'ag�E I �lHHlo seus f��OP�Eit�!;. ,a.;:.' r:�!\-Kond;r-f!oflliDOpvlHl'- Acomp. CompL Nacmal e Fox 1l1üi'sr e. Hm pWi!' H L:=gl",:,\�,t?
19'A5 • Dr• .!ichm-ü-5-B-a-lS-in-!--D-ir"'utn-.-r-Re�8-!tO-n""B-a-Vt-;1-.-A-!l-o"'X-X-n---N-.�551 Acordo c�m nossa �a!�s.lra Jornal !Tnb,:ltm;b P'lrf! I1lh!Ol' l'.'i!Cl-

---......------.............;.��=�-= Hotel M?dernO f3m CyrI.tlbil Platéa 3,00_- l!z;e mil. 2.00 - iI dade. dos tr&.Í1albadüres :10

N d �
COl:iSügUl da ala PSD d18s1den Balcao 2,00 ;e 1,50 B\'8S11.

••
-

a-o' pon en 1\ plevar I"fe at/:. o homem tes deste ffiunicipiiJ apoiar H
---� --�----

'. .'
.. .

U(, \..1 lnS\,..· U "ião Demoer!lti�a. Congratu-
. J.:.r' ,,� ft 1'\ I�l\\ � -f� ,;:� .� � t�·� �;.: V. . lo Ill'" "om �·'exf';"'. e".'''' fC_- !l:'1�� �-'3 ,i�1fi �.;.,.f'��[i;_g,:':l?��·�� �l��.·· '"'". • .-.

... -- .,. . <:> '" 1 _'01 "".....

U "'7� � .<� ."->";,, h're'" "�L',g,� i!'�
�.

honesto o caluniador tcnta, difamando-o, �o;;�:i��d3�OjA�� tSSO glo '.I"n�;O�bj�;d�s"i���;;�:'��gb��"�O:��;�,��pho� a��
.

.,.
buiram ao Brigadeiro Eduardo Gomes uma fmse cuj:i baixesa

rpbal"xa-Io atp pIe'" s «- identifica sua verdadeira procedeneia: o lodo fético n!lde proH
\., ..... \.. \... em precedentll.es feram os sodos da distinta diiadtHa, 05 controlador es do

"cambio negro", 01> que se Empa!urrar1lní nas "clsrmiL'ls, dos
N,o seu importante discurso' rão calva era a invench,nice esforços pela prosperidade Rio. 30(P P) - Ouvidas por lucros exfraordinarios, enfim, toda essa escmia ele aproveitado-

de Juiz de rara, o Brigadeiro que preseÍndiram, desde logo do pais, nem vise acudir a� um vespert�oo sobre o comicic'
res Que Eduardo O'jmes prometeu combater para a feitcidJôe

Etluardo Gomes, referindo de apontar-lhe a fonte. Limi suas necessidade ou I-ltender encerramento da UDN, realiza do Paiz.
S6 fi de8'lealdade politica dos tBraffi.se a revolver o charco as suás aspirações. Leiam-se do dia 28 nesta capital pess!}é!s NingU':m sabe de onde surgil1 o caviloso boato.

,seus adversarias, assim se

j
dHamatoriD, com a infenção sobretudos or�ção de São de tod�s as posições sociais Àqueles que ° propagam si!en�iam sempre quando se Ines

expressou: hvarÍavel dos are tinos di' I Paulo - a primeira. de iodar' sã? unanimes em afirmar qUi' perguntam auando e onde o B:igadeiro disse não "predsnr do
"�em por isso IDe arrepeD- todas as epocaB, como dizia - e 8S de Recife, de Ribei� fOI um eSPre�acu�o sen\.precen- voto dos marmiteiros" e logo :ratam de mtld�H' de conversa ...

do da ísen�ão de arurno. ,te-j Llvry: "Dão pndend(J elev·.:r- râo PrelO e de Sorocab�, que de�!es na illstofla polh!ca du Mas os p,egíditadorcs da. imi;J,ensa dt"8�lOnc�til e SUjil .lr:.�Gvelada em nossa camp;;mna; se ate () h[JUH'm honesto. (} se coutam entre as ultIma�. Pal:s. I s;e contentam apc:nas em CahJ::'lar. Procuram lllvertél' 8 'leI !Jaúe
llem me desviarei dela, para I caluniador tenta,ldit'amandt.-J, Elas consagram expHcitamen-1 'dos rafas na anda ignob!Í d,> iludir a bOá fé fios ingenuos.
seguir a trilha dos dHamado- rebaixa-lO até ele". t€ os principif>s mais ulteis III f \ Eis urna prova disso.
res, Tenho deveres com o Ai estão 32 discursos que I a dignificação e as garantiaRI li racasso I EscrevPl1dc sobre os �c(JfI!edmetitos de odein. cril n05:;O
pais, e nãO poderei cumpri- tenho proterido desde {} co-I do tn,balho.· Ex.cedem, em

I Estado "O R.dical", do Rio em sua edição do àia 23 de Se1f:m-

l?s co.m a h:Hmer�l1ca ou o meç� da. propagaD�a. preEi-! m\�ito, a leg.islaçl1o éxístente:
.
RIO, 28 (A.P.) -:-- O comi·- b:o último. �ep�iB incesar devidamente a sr. dr. Nerou Ramos,

SIlenciO, Nos qU8GrOS d& hon- denclal. Alem. dt'! ires entn-! pOIS precoll!zam duas impor-. ew de ontem pro Dutra ll(' disse o seglllDte.
ra. mUHar e da vid� civil, vistas dadas á impr€�ns8. sã" I t�i]t�s medidas: a, autouÍ)mia I Largo Carioca foi um c{!m

�. �'O �tentado de qu� foi \'íih13:J ex-i.nferv,�l1to� d�, �on:aliIi 8e:npre> U31 8:-!'Vldor do esses os do�ument�8 E'ill qut I smdlcal. que llbe!tará 08 i ploto !raCBS§ü,. I Cafan!1�l e deSSE� que dH,pef1S�.m maIOres
. mVi:S!l.�3�oe5 CtC�'.:_verdade, Em nenh11ffi Insta�- võzei conceItos pollllcOB. qUi' j e�pregaào da subm!Bsão IaS- O� Jornais refermdo se ao I So faHol! {i!Zer que l'Í\:fc!llG Tambos! aSSâ::;SWül.! pe!ô:.>

te. eomo soldado e como CI- 08 pdustrem os ('cmra dHc-1 msta ao puder Publico e o comwio destacam a p!'eseu- costas o sr. Nrreu Ramos.. .
.

dadão. transigi com ela por ffS, ostensivos ou díssirnula- i direito de greVE.", qUê impe ça nas imediações do palíHl:-j Para nós. que ccmhecemns a realidade d�s fatos, ess� prD
amor de conveniencias. E, I dos. Não acharão um perio- II dirá a sua escravização 808 que de onde falaram Os (/1'a· I cesso dI'! inverter a verdade é absolu:amente il!U!en31VCL CaUsa�
eom franqueza e sinceridade I do. uma frase, uma palavra, serviços ffi!llltIdos pelos eID deres da br!gada de choqUE! j nos asco, Quando muitu.

, désejo, :p�r8nte vos, desfazar sobre 0:'5 iI'8bglh�d{}res que! pregadores". integralista, que 11110 perrnHia I Mas que dirão Os leitores daque.le jornal qUê nElo esHL'
de uma vez por todas. () a-I não renda justiça aos seusl *** a aproximação de qual.-: ao nar dos acontecimenlo,,'?
ranzal t!� a

..r.H"�i.cfOB,. em que, , __ � ,. Ii." I
quer extrau�o. Outra refir-; .. Por certó �ãv ;Ie íu1gar. Nere.u ,Ram<:)s mn m3,Hi, l,nu \'i·

com intultos.··subaHernüs, se I � II�te O C�U e favorave içou seu dIscurso ladea:io(Íima da pLpu!açao ao Valo (\: H;q:n!
tenta enV{)lv.�.r, ..•.. l1a e.apHát .8 .Ii Sopa em Tabletes

aR Brig'!1daba I pelo locutor José cT�Ilqueire, i . A.SSim_ c<;mo �uit(Js julg:uam p:): aqui .Ie;· ,�dt!H;éo GUiBi;:f!
em outra8 CIdade� .;

do P.ilS, I .!
.

U IJ nU!ü!Ul � preso em 29 de ouhw!'u COmD \ af1!ma aQ nao 'prensar do \'0,0 ebs m.,mni tU!.GS . . • ,.

s boa .f.e a creduhd1!de e at�

II "V.
I C i ' '�I RIO, 30 (P P) - O tamosO nocivo a orrlem publica. e! Ti'âba!hadorts, <dedal Não S8 del)cem liU(i! r pela InSíma

fi .dlEiP. i.láeaCi. ti de .nossos pa-
.

.

I. i I astroiego Demélri� Toledo afir- lIgo BOl'gui, fin8Dciado di) I daqueles que só lembram ê� ti q�anijO precisam do teu ":o!ü!
trmio.s;. . . ' I II mou a um vespe.rtmo que tan!� fir;!ldo movimento "queremis-! :Se cOl1ciente. Da tua �f1reltf.c��!,\ em saber separar fi lcgo
MSlS

..... a.d!.aD.
t:

..
dIZ O

candl-I.um
iablete dá. um excelente

',' I
bem .os asiros ,dIzem qu.e �o�B!l- ta . ,do tngo dt>prmdc !Ua propna fE:�lClQaG_�_. .. _d�to udslllsta... .

prato ou chlcara de Caldo i I gadetm vencera nas êlel\oe� de ---

"A piímeira intriga preten- IBouillo.n, ?onsü!"'é) - Modo i j domingo. Acrescento: �t!e de
í

deu afastar di} IDeu nome a de usar. Nao cozmhar, apenas � acordo cOm a carta t}::.hal do

simpatia.
.

dt18 tJ'8oalhadores, desfazer e dissolver em agua
� candidato nacional o ceu de

com li mais _ soez taisidade bem qu�mte. dois de dezembro será espeta-
que já. se articulou DO campo.· �ularme.nte venturoso para o

i.n.9.é�to da pO,mina brasileira. C. ANHVEILER - Rua 7 Set., BrigadeirO. Sl?gonda noticias proceden· i pelo correHgionario de Brue. I t!mentf;s, cal.uniaüõo, dun 1'}
Era ufua asser8ão tão grúS' 100 . O. Poslat 56 tes· de Bnsq!.H'rt transmitidas! que demoll§tre, Uma. vez ma'l tIfOS e ógredmdo sena advGr-
8�ira. na fórmaf tão

descabi-I B I ANUNCIEM NESTB DIARIO pelo teiefoae, ú sr, Celso! is, a furiH agressiva que do I sarjas poHticps, CGffiO S8 i�l-
da na ���stallci8, tão estul:8 I ,u � e fi a u

; MfiUrHo Oev8t'rd. membro; mina B.S bos'es. 8dvéf§[lr!�s'l 80 lhes servissse d? C;j�S( 1,1
008

...
0bJe

..\.lV.O.B que que .t.L"aZ:8 I 5afHa Catarma - Brasil ,. nua� "'hapas em 81u", do Oiretorio d'i U.D.N., Íni i i:igOfél qUI� se vlslumbra mtt, O S2'. CelsO Ml\.unlo ll't:Vt:-sme!.!;) selo da perver;;,ldaue i _. y._ . _! g otJi"
I ViOlentamente agredido pelo i damente nos hoIizonU's dai erct :recebeu diversos lP_fI'

R � menau com o nome pessedista Adelino Alves.! politica nacional � eyrol'.::: r meotos dma.nte, fi hgressauNova e- � id!e N41rau Rl!lllfts quando rebatia insultos gt06-' &ül.l;:cüidora da VltOfHl di�! e!.lcontta!1dÍJ�ge D3S[1HHe mu·

d
""

d I II
.

1i � . � ti 5 iii! li! seiros que este t.ltimo esta� I causa ab!'açada pela Unfã"j I r:hUl:H1do,uçao e foram dlstrlhmdas p.m

nos-1va dirigindo ao uma das IDltis DeillOCff\{ica Nt:oiooal. ; _""""""""",,'_"z ...,.._,�-="'"

P sa.Cidade en.oSdistrltOS duas. HustrBs figuras do

Clero) Certos da derrota, os pe8-!�'.: �';'�,- -·t'" p.? 1'[reços e!laiJss a favor dt; Nereu Ra-fcutarinense; sedishul dão v1são á blBs,'�i • �<� fnen u em o ii
(RO 4"fA/o �iiIi"'l>. .IAt./.....)

mos. ,uma delas e para. Don: A torpe agressão sofrida que lhes envenena os seu-!�: '\i-"'" L II&".,.,. �� � '!!Wl' selherro federal e fi Ou.Ta e ,�, 11
EM TODAS AS r,,1ERCAD��rAS EXISTENTES EM encabeçada pelo nome de '-- ---�--_.

I�! (v'jud"s f/;�' h,!,i0fJlü} II
'.

- STOCk -�

I Roberto Grosselnbacher para A§.ftYfllw4nl' &b�oiut���'.l�nt6 inofem;i'vc par� I�; PrOsfl'l1;;im" � Gílt Udií. ii
. COMERCiO e INDUSTRIA .

{a
Cumara federal, mas na U�".i'iâ.W peie. E1imente proteção contra �. II

...... tttNPANHI/\ PAUL, �m Liquidação ��:! s;:;:�eR�:;;�: ��tG���� etzal PICADi\S DE MOSQUITOS 6 IIi �t�:;eI� �:2�.i:���wt�:��}é�)�;;� i:•
'.

Ru� São Paulo, n' 3000 -'- (Itoupava. S�ca)·
.

I l'€'!tistro n� Trrbua�l EleHo;fd. �. outros ineetOi�. II:
_',

..

.

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

Dando curso a informações
trazidas por pessoas chesradas de
F!orlanopolis.· estampa';os on

tem em nosso cartaz a noticia
sobre o atentado sofrido pelo sr,

Dr. Adolfo Konder. candidato a

senador pela União Dernocratica
Nacíona], logo após o grande
eornícíê encerramento da U. D,
N-, em nosso Estado, do qual
partkipou. cerca de dez mil pes
S01U!.

o onibus, pertencente a Empre
I sa do sr. Celso Ramos, foi detido
.

logo adiante e preso o autor do
atentado.

Instantes depois, entretanto, o síão cruzou por ele um ónibus
cheio de passageiros, um dos
quais alvejou o sr. Adolfo Kon
der, errando o alvo. A bala foi
atingir um guarda da base aérea,
que se achava próximo, o qual foi
imediatamente socorrido.

l.
I"

:procuramos, a seguir, entrar Ficou, assim, em branco, por
em comunicação telefónica com I verdadelz o milagre, o nome da
nosso correspondente na Capital 2a, vitima da redernocratização
do Estado, o qual nos relatou o em Santa Catarina. S6 mesmo

acontecimento da forma que se-, a providencia' divina po-
.glle. c !I deria t e r e v i t a d o os
r Ap6s o térm.ino do comido,! negros desígnios da corja inex-
o sr, Adolfo Konder foi condu- crupulosa ytle vem aterrorizando
zido ao hotel onde se acha nos- o Estado, que o san

'pedado nos braços da multidão gue de um dor maiores catari-
.de correligicnarios, que tradu-

sr, Adolfo Konder deixou o 110- nenses vivos banhasse a terra I,?lam. a,s�im. suas simpatias pelo I que sempre amou e para a qU'1.1
�rocer udenísta, a um Café. Nessa oca· ! deu o melhor da sua vida.
;__________,,_��-�-

-II
I
,
,
i

o o
------_.-.-.

Já fizçmos sentir aos nOSS'-iS leitores em varias ocasiões
a necesstdade de rcconhees.em a veniat:e estampada 110

titulo acima: QUEM VOTA EM 01\:315/\ R nUTRA VOT A
COM NEREU HAMOSI

Realmente. não há raciocimo mais ló g ico:
"- Excluída li VON, qtLll O pa: tido mais Iorte no

Estado?
A resposta decide. desde logo, pelo PSD, o pari ido

chefiada aqui pelo sr. Nereu Hamo�1 montado, ainda, no

fantasma da maquina oficial.
O PTB ou o PRP nã. eliminarão, pois: de forma

alguma o sr. Nrreu R21110S, caso o sr. Gasp:ir Ih\Í13 !":'11ii
vitorioso em Santa Catarina- E acontece que estes dois
ultimos partidos vão tambem sufr25:lr O sr.OaFpar Dutra
e por isso lambem irão impedir a queda dilinitlva do sr.

Nereu Ramos.
Estamos. assiro, com (1 C;jSO inteiramente excla ecído

isso e. todos partidos ou par tidarios que acompanharem o

SI'. Gaspar Dutra aqui. direta ou indv elame nte contr ibui
rão para que volte a') Gove�nCl o sr; Ncfdl RCirTl;$.

Apenas, um partido b asileúo combate aqui (J "ti
gre do Vale do Il<"l)aí" e este é a União Demcc.ática
Nacional, com o Brigadeiro Eduardo Gomes, Dr. Adolfo
Konder, Cel. Ari::;lfliano Rgmüs, Irineu Borhausen, iVid,COS
Konder e etc,

fica, pois, avisada definitivamente ao eleitorado ii

sua escolha:
- Ou com o Brigadeiro

o sr. Nereu Ramos!

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



dlstrações para
elenco de anlstas
coml:,vf.mt;';S'

Dr. Aebü!ss :litMnl
DÍrútor..Rcsr!ollsl!·�it&i
Dt. AUuE!l:1!1- i!�l!mr
Dir"tor-P ('oprletilr!;).

OfªCii1� Plopri,a
Ru� li de Feverelro, 7

...
-_----

Assh'H:.'ltwras
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Q esquadrão do Olímoico visitará nos;
.!i-

de Lauro Mueller
dia!,8e9
e

TO��SE ,

BRONQUITE
E COQUELUCHE

Do rrdtodos

DOS m€:'_H:-�·r-<(-;·3

�� t.'c��.�. ;."!1�: a��:":�JZt';

l!!i �_ <b lI'l�l>lIir.. >li !IIa""Sf

_toa .oon�\D!J. T�IIS aslÚ··

� � ;appare!lw! .mpíratutÍf"
�_ """,pIoa jltni>� Ilro=hlte oa

S'""fr'-"oo. !P>'�... do •.m remedil>

l!l!I,(lÔdI< 11 elfl""",. o Xar.c"" a"" Joll.9
j " Wú...� �n, eetlíl' .

__ 1i:';<B �
Á .....,_. "-l!'5®Vm. """é

Xarope
SioJoão

u

tl1t�lica(:.1.o auxíliar
no tratomentn da

«nu«

��'ti, "'.MII: , j:JI)!iã$ - $1!tI V"l\!;
•

�.'90J .!:

Todos que
merclo

t�m dií'eltn a l\pi):!;�iJbd(1ria. entretanto para gozar
dias Ieliaes de descanso se.á preciso cuidar já do
sangue. garauHndo a A peseníanurta com saúde O
�aALt:NOGAb conserva a mocídads das arterias,
díssolve o acido ú '!co, eli-nina O�, venenos do san

gu�. prevetiind,) o R"um�lismo e AdiÍtism;:; e a Ar'
_' teriosclerose . Tome

Enêl'gicD auxiliar do tr!l!amenlo da Sililis, e

fet:eIs. �m::( Aposentadoría sem muletas. Hoj.;:: mesmo
pfn'!�fpí� a us� .. lo�
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fLUXO SEDATlNA

I�VÓ! Mãe! filha!
TODAS QfVEM USAR

pela sua comprovada eficácia
é muito receitada. Deve ser

usada com côuãaça

. i
I '

I
f
t

WETZfi lNDUSTfUAi- JOiNViLtE
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