
Ri�l, .'>fi CiHeridíüna1}
Oficü!iliJCnte foi a-

. i

bra§i�tjro
.

.

,

TIunciads �. constitui"dio rlH g-abil ete do pre-
f,\del'l� J�ISf Linharcs,
(�!:j�:� �r:!n€:!.�::i j� �1J'"
ram �3::;��3C! :.21! IV'fH1I�

i:�t!e �!� ��t�rior� Leão
Ve!o,St>; GU�tra, GEne
!.�\ ('C:;H' q�;no; �1ari
;:;n". .Alm!I:�nte Doda-,
worth J)'[arllhs; Aero
nauüca, Bri;ad.eil"O Ar-

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

I

mando Trompowsky;
.

.Iustiea lo) Interior, mi-
. nrstro Samuaío DQ

ria; Educação -e Saúde,
D-r. Raul Leitão da
Clll'ifúl.� Fazcrula, dr.
I-P§:\"�8 do B}o:_. �:ria�ãu e

Ohus:, Publicas, dr.

lUauricio Jopport; Che
fia de Policia, Désem-'
'bargador Ribeiro da
Costa.
Como se vê, ainda,

continuam vagas as

pastas da Agricultura
é do .:rrabalho, estando

cotado pára esta ultima
(I nome. do major Car-

'

netro de Mendonea, Na"
Preféítura do Distrito
Fedei:al, continua ain
da em carater.ütkrinú

,

o ar, Henricue Dods-
worth.

-

I

,I
!

A. CAI\IPANHA CONTRA O í
YJCIO DO OPIO NO
,L\PAO

Rio, ;�o OVleridional)
--'- 'E' o f:'('!;uink o In i
nlstério nomeado pdtl
l?n:::ide�lbs JOE,'� UÚ.h':!-

.

r�z� Ext�r!g!,: LEá� Ve
!"u':'J; J1!Gti<.'a: SamtE!.l<J
.i:Ú!!'Úl; Gm:�!:ra; Cesar

Obino: 'I'rahalh o : Car
neiro 'de i\I(m,d�)lH''1 (.,
candidato não re;:nm1-
df2u); Educaç1D; Lêi}:lo
da Cunha: Fazenda;
Pírss de Ei)); Aarícuí
turar Mslü· l\�oúi!.. (o
candidato R'ÚW resnon
deu â.!!'!d3.}; Aeronautí
UI: Armando 1'ro17I
powsky ; Marinha: Alo

mirante Dodsworth ;
VÜ{\'RO <ainda não Ini
Cdct;lhirl n) ; (�h�f� da
Casa lHHl!'!r:. zsneral
I:IH Castdo Ff;:'�'-1cO j
Fresirlsnt€ do Supremo
TdhiJl''ll .Fer,Ieral: Lau
do (Ia�tàrgo.

G.\ L. C.ES.'iH OBINO
N",\.() ACEITOU A
PAS'L\ D.\. GUEImA

Hio, :W (i\leridi\!lwl)'-
Consta que o general Ce
:;:![ Obino nâlJ aceitou a

pasta da Guerra, Todos os

..

vai

povo

que

nal Superior TEleitoral. /;'8

2,J5 horas da madrugada
de hoje, o sr. José Linhà-

res empossou-se do cargo
de Presideure da 'Repuhlir-n
cuja cer-imonia realizou-se
no alado' da . Guerra. Pou
cos minutos antes de em

possar-se, na manhã de

hoje,· quando ainda dirigi�
se para 11 Palaeío da Guer
ra, o sr . .Iosé Linharea, no
vo Presidente da Republí
ca, abordad., pela impren
sa declarou: "Fuf tomado
de surnresa pelos aconteci
mentos. Esnero a colabora

�i� das !prçu Q.uce !fi1va..
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Chaco la tes
Pouco antes

a reportagem Balas

Grande
Caramelos

I
Loia ...�AI� l1íA

I'

II
�'Ul't}

.:.: II4 rle Fevereire
== """"'. ==xc.

Caixas

Calçados
de. de.

DJ_RETOliIA

o R.
E

BOEN-çAS DE SENHORAS

AMA RI'�
fipecialist

Clinica e:m. geral - Tratamento
Ifltra-Ourtaa

Con,mItório! Traveflea 4 de Fevereirn - Prédio l��iter
� QP.E�Àf:J)�� NQS BO§PiTAIS ---� Ti"�nêIU.ftadcr!í1j Amaral

d� Amai'�l (ti {; Iii ..

Partbeglí\Jl!
O"FICIALIZADO

Lina ComeDnl!!ltm A.;;JUljil� M. 11'6 - Fone 1.1�2·Cll.fitib�

Ende,-'êço 'I'el�_g'l·áfiCü paea UH!aíO as .A�€llda5 "�A�All!A"
l;;:'!��� �1' ) ":.):._� ,

I' $ér-.; iços rál'H!ofi de �l:rgaG ? E:!1c_Oi'llell�!:l§ tmfre R �.
do bul � sta. Catarina - Paraná - 6. 1'&1110 - RIO
de J aneiro e viec-verba.

ENTREGA li. DO.l\IICí{.IO

Rep�'�g,�il(ta�5®�
fmpGrt�f�O e

(;!lnt.a pruprj;a
E){i?�tti�li�

84

Um tSl'renO ccutendo {;::3 metros qu,adt'2.�o� COla
Iuz hldric;,;,

nçJ1ucira. Prúro de
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á
os l\iiNISTRUS PA GUER-

RA E DA V�AÇÃO
2ERl\lANECERAO

'111',:1.;:0
inovímentadíssiinó, com

'ndrmia e saídu constante

NAS PiSTAS
Rio, 30 (Meridional)

ltevela-sc 'iuc, �in�a hoje,
V novo Presidente ria Repu
plica dªftl. a conhecer o !W�

to m!nigti;irio,
.

n€:!.·!tla�e
eendo nàs pa�ta5 õs nlinls
tiOS da Viação e da Guerra,
informa um vespertino,
EVITANDO" A AÇÃO DE
,

ELÉMEN'l'OS PER
TURBADORES

Rio, 30 (lVleridional)
;'\fim de evitar a ação de

elementos perturbadores,
i�pro,:-eit�m os �omell.t9$
lie situaçêea .�nor�a�s pa
hJ. lançar a copfusª,o,' for"
k�s do exercito guarnecem
fl.8 est,ª�ões captoras de a

in��, linhas adut9fas, esta
"õ.es �le energia eletríca, ga
zometros, etc.

o NOVO PRESIDENTE
NÃQ 'rOM_ARA' ME
DIDAS COERCITIVAS

Rio, 30 OUeridiona})
O �.rE!gidentc José T....inha
!w dE�la!>uu a nn:� :;?eSIH,';Y

tino i}ue 1��O tomará qÜll.
gue� med�àa cOeI�citiva. n�o
realizando-se prisões. a me

nos que 5�jam justificaila�,
acentuando que não tem

tem escolhidos os nomes

dos mínístros,

A RENUNCIÀ COLETIVA
DO l\1INISTERIQ

Rio, 30 (Meridional)
O ministro AgamenoR Ma
galh&es entregou a� presí
�lente José Linhqres J, re

jl1un�ia coletiva do Minis
iél'io.

ex-

PROCLAMA€_\-\O AO

A .M�\�HJTENÇAO DA Oito EXEUCITO
l?-El\Í INTERNA NO Ri!), 30 nu:é:rid!{}ual)
pAIS O general Gt;kl Monteiro

U' "0 (l\f 'tI' 1) laneou ontem·!l seguiidf\
• ,:,10" ". ':__ f'l'L:I,:nil. . -

!1 O! distríbuida a Imprensa 1lrodinnação a�l Exe!'d�Q :--
;,! seguinte nota p.�lo g�!!€"

.<A eunsciencia da grave si

ral Valentim Benícío, co- tua�ão que o país atravessa

mandante da 1:'" Regjiio :M:!- ü a inten!;.f!o perene de eon

íítar: 440 comandante da �,ribuil'( até ao derradeíro
1a RC!J'ião l\filital' informa 8!lcrifició, para evitar a

que f;i mànÚda a ordem I n.parquia. fjzeram com que

rb torJEi {} tcrrítorto sob 'a I'�� v9ltRs�e. a ocupar o ear

sua jurísdição. Ti'opas do go do �:l:ms{ro da Guerra.
Exercitu guardam o Pala- �em,m('lel a todas as vau

do GuaIJ�bara, onde con- tqgens, inclusive a tranquí
servam-se todas as garan- Iídade . do retiro a que me

tias pessoais do sr,. Getu- obrigara o meu precarlo
lío V�i�,gas. O ex-presidente estado de saúde, para ten

,� sua Iamtlia serão cerca- tar desesperados esfor.ços
dos de toda eonsideracão, no sentido d(� impedir que

'até que o novo prcsidtl�tA> o Exercito se tornasse pro

ministro .José Línhares, de- SR de politicos sem entra-

libere sobre o seu destino. nhas e, em eonscqnencía. se
Os servicos uúblícos con- dividisse c se afundasse no

tinuam f�nH�naJido com fadosismo, em vez de con

Ioda regularidade. As guar- tínuar como gnnml'la da 0:1:-

niçõcs da yna Alilíta r, de dem e da jntrl1;rj�iade nado
Nitereí, assim cumu todos ;;31. N50 ehezuci 1'10 termí

os corpos da la Região, es- �n <lo pdmeiro IT!m�.strê da

tão AÍg{1l'o:;;l)�H!njc diseípli- mínhà nova investidura, c,

,wdos c ctu llNfcita ordein. eis Hue v�rif:ieo. com fun�

Npach�-st" que•.nas mesmas dada tristeza. ser-me difl�

':QlHliçõe", estão indas as cil CISH� !H!h-iotico e cxclu

outras Re�.;i<ies l\IiHtar?s. sivo de:.:idemto pelos meios

Assim. a 8Ubstítuicâo do suasorfcs que cnrrespon

preaidente Getulio Vargas dem li tradi.�ãH do n08f'O

.pelo presidente .Iosé.Vuha- K:'i:eredto, toda vez em (n'�

res nroeessou-se sem ner- a ordem não sofra altera-

f,urha"cnes ,1", VI'da ';"ib-líca (.r< I 1" ·a )�." u_ !'" I..,onc ue. na u tuna pg -,

Aprcselltw<�uO do conjunto vocal

do R i t ln {}
��r)j1ü!ar�s ·variadas.

Novembro, 505 • Fone; f.01

Dr. Rubeu6 Wállba.�b
CLJNICA M't;;IHC/l

UORAC�J� - ,Pt:Ji,MÃ_O - FIGI\ tJo - Itn'EST!N03
ffrns :_ ftEUM.t\;TISMO - EHA'TE."RMIA - RAIOS X

ÉLETROCARDIOGRAFIA
CenSldlório c Rcsidcncia:

RUA BOM RETIRO, 12 -- Fone, 1263

;!:b 8 as H l'I dát. � b 5 �O,;;!�

o PRAZER -DA PETiZADA
o ORGULHO DOS CONFEI1'EmOS
SÃO os DOCES TRABALHADOS
CO' " :001\1 FERl\JENTO l\i�))$IRO$

u.!i lote g,t. t{:r�1i. f .t.�' ',� J�' :P.l�oii,. CÓ!{l ��8
��a:!l� sendo 'l1ms (Je mgtêl é' outra dê madeira. si-
tuadàs no b�irro d-e lt:a�"�.

� U1U(i. �r(tt,rl" ......410 a5 morgçp!" (:flHl
duas cas� (�lUaterial.� lU) bairro da Velha,

I - 4 � sendo a de madeira e uma de Wi:lhf"
daI. sittt�U��i:§ á rua Amazonu.

i - lJ�a propriedade de 20 metroa d f
,

30 d� fp�� mta á rua S. Paulo.
e .:rente por

E)l ITAJAl
: - Dois EStabelecimentos comerciais {café fi

baÍs). com todas as instalações. - Pl."eçns; 60.000.0(1. ii;
75.000,00 :r�gpectayimamente. .

Informações com o sr. Hellm�th Zimmerlllruú'!.;
cm:n�r legalisado e um doo !lvaliado!'ES designado peh
Carteira .Ag!ico!a � Industrial' do Bii.nco do Brasil S.A .

.�_. Ru", 1)1"_ AmFl.6""", 'f_»w_ F" -_ T;'\!.�ff,\"lI'� --14!�"1

i '� Uma -caSa situadG. no bairr1) de Itoupava SeCa,
I em estado de' nóva, com fen:eno medindo 25 mdros de
, f,r�nte com 17.2 de fundos. Preço; 50 mil cruzeiros.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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esx r sta
Rio, 30 (Meridional)

- Informa-se que o ge

neral Goi" Monteiro
deixará .. pasta da

Guerra. sendo substi
tuído pelo general Ce
sar Obino, atual co

mandante da 3a Hegiá,;)
Militar.

ORGÃO DOS "DIAt<10S ASS."C1P,DOS·

Direto"': HONORATO TOi'11:UN T _g L E F O N E lü92
.- _.��--------- --_._------�-

b NO UI -- Caixa Postal 38 NU1\mRO 5:m
._,_. - .....---_._._-----------

Outubro de UH5:BVJ1HEN.AU - .p feira - 31
._-'.--_._._------

de

o Brasil está livre "., fi

Guerra só tem significação
para mim, enquanto puder
yaler o que dele decorre,
para prestar ser'Jiços ao

]�xercito e ao Brasil. E en

{luanto puder dispô,' de al
guns alentos de vida, não
decepcionarei aos meus eH·

Juaradas do Exercit o e aos

da J\'Iar.inha e Aeronautica.
qU4.; me tem dado provas
cabais e espolltaneas de
Rolidariedude, para enfren
tarmos, ii:manadm; o:"<h a

rnesma lmndeil.-a, ;J nltda de
l'1,narquia que Rü aproxima.
Creio eUI. Deus q\l{ lloder{'Í
ainda ser util á minha pa
fria, pelo menos enquanto
não for o país restituído
BOS seus quadros le.gais e o

Exe.rcito não puder Yoltnr
,HI SE'U papel natural da co

mUllidade hrasileira. Rio,
.29 (�e Outuhro de 1945. (a)
General P. Gois".

DEl\nTHi ·SE o. DIRETOR
DA CENTIUL DO
lm.\SIL

Rio, 30 (l\leri.dional)
Com a demissão do snr.

Alencastro Guimarães, a

dneção da Central do Bra
sil fui cntregu{', ontem, á
HQih:�, fiO S€U

m:!jor Eurico
més.

,-kc-dirlo,hr,
Souza Go-

A

DEIXO liA PASTA O lUI
NISTRO DA AERO_
NA"CTlCA

mo, au (Meridional)
Informa um mUlutinll ilUC,
em virtude dos aconteci
Ulentos de ontem, o minis
tro Salgado Filho passou a

direção dn :Ministério da
REPERCUSSÃO DOS Aeronautica ao Chefe
ACONTECIMENTOS
NO l\iEXrCO

lHexico, ;;0 (United)
As autoddadcs oficiais

Estado Maior desi"a arma,

major brigadeiro Armando
Trompowsky.

de·
dinaram ele fazer quahjucl' MENSAGEM CONím,\'fU-
comentado imediato á rcs- LATORL\ A'S FOR.
peito da renuncia do sr. Ue- ÇAS ARMADAS
fulio Varga::" Alguns círcu
los oficiais, em eara{cr par
ticular, manifestaram a sua

surpresa, maR se recusa

ram o comentar. Os jornais
deram grande destaque ás
noticias sobre a situação
politica brasileira., mas os

mui utinos n�o tr�z�nl co-

Ulcntarios.
-�---_ .._----

I'RECrSA-SE lUO(.\
Ca:-a ti.:! f��nl i I i�. j)n·cisa

de 111Ha enn)r{._'�ada para
sel'\j,�l)s dOtllestiL-os, Paga
se b01ll (ndenado,
Tratar COUl .\I'lur Rahe.

Rua S. Paulo - Beco Tim
hó.

proposta, ullanimement e a

provada, será dirigida OU"' o fortificanh;l ideal. - Em
ira mensagem ao minjstro todas as farmadas edro·

u rra ge
José Línhares, a qual será' O EX-PRE:§IDEN'l"r: '-_\R
lida pelo sr. Raul Fernan- ....GAS SEftlJiRA- I' ',RA

. tL\O BOiVA11.'" durante o solenidade Rio' "O � ,�:.,. díc '"

íe posse du sr..José Linha- I Foi' :r�s�lyid�"q�ê '0 '�(. Gc
res no cargo de Preisden- J tulío Vargas vai recolher
e da Republica, hoje, ás 15 se á _f�z�nd;t. de ��mt�!'" �o

.

" t t ) munrcrpro óe 0<10 l::.i��n"',.ioras, !lo _a etc,
. i2"1l ohti", oartira !la::; uro.

:dil1a::;í 48 hnras,
.

Niteroí, ;:;0 (l\Icrid.iünal) I .

- O interventor Alfredo O SR.. GETULIO VARGAS
.�eves lançou uma procla- ESTA' NU.MA FOR-

�

.j d f'lumi
TALEZA (

maçao concuan � os urm- I Rio., 30 (Aleridiona])
!\eUSC5 a se maurerem em Sabe-se agora que o sr. Ge
:al11111 e ordem, contribuiu tullo Varga<s foi levado pa-
io para o hem do Grasíl. Ui uma fortaleza.

,

,

;-;;' NORMAJ� A SITUAÇÃO·
NOR ES'l'ADOS

Rio, 30 (Meridional)
:nformaçõ€::I procedentes
�le todos os pontos do país
tdiantarn reinar completa

A FURIA DO MAR ESTNfi,r:�������������������J�SSOLANpÜ UMA.. II' rCiDADE 1)0 ALASRA ii
. . I ,

I' �I

Fairbanks, ao (U lliled)!

,-- Foi proclamada a lei; I
marcial em Nome, no :\.Ias-I·
i8.. nara facilitar 0& Soe01'- '\
'o;, �! cidade invadida pelo;
mar, A3 ondas. tangidas 1
nelo temporal uue se de- 2
sencadeou no mar de Rs- í
l U1f.i. estão varrendo a rua {
nrluci nal de Nome e ';0121-

tI''''Jodo as paredes do editi-.'
cio federal, á 2:) metros de
distancia dn beira do mar,
�)�de se l'efu;{ia�am os ha-Im1<mtcs, que tiveram �IS

�I.WS cas��s destru ldas. A
nuncia-se crue o exercito
cst; procurando levar, a -to
da pressa, soccrvos á cida
de assoluda. �mde Os nre
iuízos devem sei' :.(l"-liuk-s.Continuação {ia 3a. pagin: NÃO nAVER.A' C1DNSUHA

A' IMPRENSA
ções ou permaneçam intan-. Rio, 30 (Meridional) �

giveís os compromissos to- O coronel Dulcicliu Cardo. 'H!Z, estando todas as ati

mados para com a nação. DI] d O d P ;idades em pleno funciona-
soo e egar o a r em 0-

mente, sem a mais leve so- MANIF:P;STOU.,SE SO!::!�_. TOlfuiu,;W (Unil..ed)As minhas energias físicas titica e Social, reuniu os di-
. -

1 tlnuid J�'
DARIO COM O EA.l'.n. I.) �cneml Mal' ArHm!" C{))1-estão a esgotar-se e eu não retores de jornais, acen- uçao � c COIl mm a<, e. Á ,�s- CITO "lcilOU 15 �t';;ndes IllOBt:':JO,-sei até onde e quando po- tuando-Ihes Que não pre-

'a capital li ordem G pe,-le-I Ria, ao (Meridional) - 1110S .iaf)tHw�es tine divul
derei continuar a exigir do tendia implantar a censura

'a em todos os setores, re-I Divulga-se que o general "tum todos �os segredos fIa
meu orzanismo maiores es-

. .

di t rístrando- se apenas a Ieca- Mendonça Lima permane- �l.lel'ra. "
_, aos jornais e ra lOS, eu re-

!bacào (las forcas em de- ce_rá na pasta da Viação. -----.�----

forças. Só sei - e isso com tanto apelou aos mesmos
. ':

' Divulga-se tambem que o

A f\J
.....

'

, ...�. d d'"toda a certeza - (IUe tenho para que evitassem o sen-
termínados pontos cor-re chefe da Casa Militar do � ça' O' \\. na b�.oC I v0 � r e.:(ln corresponder ao anoio .

I' 1 medidas de segurança. A novo "residente ria He1'1u- . ., '" 1'/
. e >...,...Il

.,__ " .... J' saClona lsnlO, apuran{ o a
, . ...... "".' " .."".iQ,

e á confiança dos meus ca ;;;eguranl;a das informações. �Idade apl'esen.ta unl

aSP'�c-I��C;!' sera. 0. general �,Til
,

' r,..
.

to dQ'" seus lhas COl'tH!l1S Castelo Ihanco. O geRe.alrn.aradas, geneIaJs, OfICIaIS,

1!»)"ocurHlldO,
a todo custo, ��. '.

'

Mendonca Lima logo fmesargentos e soldados. N�í.o manter a ordem c a tnm-
. �pm o n1o:'m,ento .rm'blhral, foi informado que (I s'nr.

fosse essa confortadora quilidade públicas. :wrquc hOJe e (I (ha COU"R

I
Getulio Vargas resolvera

demonstração. de solidarie-
i

. ;:'l'auo ao comercio, que a al�erar 0. ato eleito�a! p::�l.'a
dade, de qu.e resulia a per- Rio. ao (Meridional) manheceu (_(lm as suas por· nao reahsar as eImcoes cm.

f
,�

.

fé: scerradas solidarisal1do. 2 de
..
dezembl"o. demj�i!,: s.e,. €'lia coesao em nossas fi·· Quando voltava a rea"su-' .' . �na:ndestando-se sohrtanoIeiras, e cu já teria deUbe- mil' a Cn'fia de Paiicia, 6

"E' aSSIm com tiS seus deUl· com o Exercito.
l'a,lo 11<,-10 11ta1'", l'e"pOIlsubl'- J

-

"Ib t
'

I, '�arlos e incansaveis Ruxi·u. u u 31\ 0<10 d er 0, Hherrog-a-
C A S Alisar-,me pela exação de do sobl'e se haveria resiá. iiares. .B O R B A'

comnyomissos assumidos c,.o-es na lI'herda"" de J'm- Te l'dos m t..,F.I.. .. '" ,
.' u_

DEIXOU O GUANABARA c e re ulHOS .. ,,' y.
com os nossos (.�ompatrio sa, afirmou: "A consulta <;08 rellltlvamente bai::;;f·.,j
t"S. O ca�g'o de 1\'Il'n;str'o da , CHORANDOoU -< 1. L Jqui é palavra proibida". n

seguir, pediu que, nas pro·
'i:irnas 24 )l0ras, t0c10S guar
rlassem reservas, uma vez

que, hoje. já o ambiení{) es

.<iria desanuviado.

o C01\lANnANTE Di\ ga
REGIAO OCUPOU O
GOYERl\O

i Hin,' 30 (l\lcridional� --:
,O I1nlCO ponto fIo iernt "no

Hill, 2rJ (Meridional) -I nacional omhJ houve <[ :'Jll'

O Conselho Federal da Or-1 teciinento digno de 11<:11-

dem elos Adyo'Tados -do: <;üo, como e,om;ef�u<;l1cía, do_s
.

" I fatos de OlHem, LOl o I nru.BrasIl aporYou a mensa-' Ali. tanto {} interventor de-
gem roposta l}elo seu Prt.'si-Imissionado, ceI. �l'l�;a
ôenh', nau! Fern;:;;des, llhães Barata como o mter-

L>�'l.rl",fHJ"·"l·l· , :;. 1'0·""'"
' ....entor receln·- nomeado,... ;�'.t � 4 ... 1 ....... 1:�t,.. -!L t.!� t"'_f:L..._�

�

n' t", �-'.d'" . ,1. .. ,_" , .. ,:;- LameIra lttencour. au-
"ITI.,,- <iS !.c,,!, C"'l<lU�,_çao , t ranl-se da séde do 1"0-, . "

r .J ' sen a .,
oa ordem Jun(,}cu ''0 paIS. verl1o, obrigando a ocupa-

I Esta mensagem foi [I!,rova- ção do mesmo pelo general
da unanimemente pelos Zaearlas de Assunção, eo-

aclamada filandante da 9a Re�:!iioconselheiros e
(Iue quiz assim evitar (lu:ll

pl'la numerosa assistencia �uer anormalidade ui -vi-
de advogauos e serventua- da paraellse.
rios da Justiça. Por outra ------'------

V I D A L () S.: E

Rio, 30 OU) - Noticia'SE
1ue o gal. Firmo Freire.
chefe da Casa Militar d(
ex-pres!dente, deixou o 1)a
!acio Guanabara cIlOrando

PERDEU-SE

------�-"'-

do

l<ORAM OS ULTIlV:US
OUE DEIX.\UAlVI ti
ÚUANABARA·

Hio, 30 U\1eridiona I)
Os utlimos amigos fhl ex

presidente que deixaram Q

l)alacio Guanabara foram
�s S1's. Luiz Simões Filho
c João Carlos Vital. Eram
3,50 minutos, hora em que.
SEgundo informou um ser

vical do palado que veio
ao· portão na ocasião em

{Iue o sr. Getulio tinha ido
dormir.

Carteh'a contendo dinhei,
1'0, entre Encano e Itouva
vu Secn, Pede-se a quem
encontrou o obsequio de
escrever para Caixa Postal.
l.JO _. Blumenau, que SCI'Ú
bem gnllii'ieada.

CONDENADOS l;� M0!.'\O
I)O'UOS ,}APONESES

/J.. sua pureza e acertada
cornbinacao dos orodulos
básicos, ·iodos previamQn�e
analisados. torna o Fermen
to 'í)ocin O rneis rendoso,

ôija - o do seu [ornecedot:
fabricantes' CAIXA POSTAL.\5't·

'� _. TELEFONE' 5Z'f
I BUSLHLE &. LEPPER LI DA. JOINVllLE;S.CATARltiA

ANIYEHSARIOS I
.

-'1 jil':t e 2 xica.r:ls de açUClll'..

() USA L
'

. DeiÃ(; amolecer e P;\::iSC tu� .

o sabonete. do mundo ele-Ido fwla JlPI)('i,·�l. ,junle:lo
gante, -·puré" 1 (�lJlher de nWlltei-
------ ..,.-----.- g;:1 Icite, tIe um coeo, f) ge-

Bolinhos de repcHw I mas, 2 ebras e uassas á
Cozinhe o repolho num

I
nmt:;de. Forminhas unlu

bom refogado; (0 re[lOlho das e [orno hrando,
lic\'(.'. ser bem Pi!:ud9),
Pren<ll·.c .um bom !nolhn OS

hr��nco, um l)OUCO nmsis
tente, .Íl\ntc 2 gêma!'i. e leyt�
ao fogo, mexendo hem até
cngrO,<.;S:lI'. - Deixe c!'irriar,
J'<Iea holinho..,;, lXlsse elll la
riliha de trigo c frite.

Da. Fra:nz Reute!'s

PHECISA.8E

ii efemcride de ho ie as
únaÜt a pass'agem t.lb ani
I ersúrio 11atalicio da eXlllll.
sra. Da Franz Heutcl's( re
;iden(e ne,;ta cidade.

.

Edgard Ruedige1'
Tnmscorreu ontem o a

·liversário na1.aHcio do db
jnto cidadão nalriclo snr.

Gdgard nuediger, (.'ol1(.'ei
.[[atlo eOlllcreial1le nesta ci
_lade.

ACONTECíi\IENTOS'
DE ONTEM E Ui\I
TOUR DE FonCE DE
"A .:'-1.\(;,'\.0"

O nosso jornal, 'Iue sem-
_

DI'l' lln:wuron eOlTl':;IIo1Hkr
,.[.� Si!)lpatias e o t:.oneeito
de que tem sido IIlel'Ct:ef1or

Creme de abacate com fiüs no,s:;os inmneros leito
leite

. rcs de BlunJel1au, .lrazendo
.. Passe pela peneira 2 a- nu primeira miJo ú Tluhlieo
oa.cates hem, ma�uro.;', ado-los :.',eonteci.mentos P?liticos
ce hem oe Y& deltanuo aos de ontel11. que (.'ulrmna1'mn
poucos, leite frio quanto na renunda do presidente
b:lste ;\Ll' 1'.onn<1]· () ("remc.· C;et.ulio Vargas, fez ·puJJli.:.

.

Deite elIl t:A.Cil1has e leve cal' uma eçliçio vespertina'
� g,eladcira. extra, com {J mais eOlllj)Ie.�

to r: efieicnle seryiço jnfor-,.
,llaliyo da Agenda. Mel'i-.
dional, fato esse que consti-.
tue um "tour de force'\'
OUI' Yf\i.u de encontro a uma

n·pntu:J 1 l1('("e:,sidade de ca- .

r:d.er . infol'matlyo.
.

RECORDANDO O EPISO
DIO DE ONTEM

Rio, 30 (Meridional) Frevmund Ruscher
A reportagem de um H'S· Na d�lta de ontem restc-
vetriIlO que esteve no j}a- jou ü seu aniversário na
lado da Guanabara, (ln- ialicio (I estimado eanllhei.
tem, recorda a oportullida- i 1'0 sr. Frc.\Hlulld Hl.Ischer,
de, ao contrário, do que a- !lodo 'IlOSSO comercio.
conteceu em 30 de ouiu hro,
ontem, em cil'cunstal1(,'ns
ideníic3.!', em que a i ;u
prensa não poude ingn�:;;
sal' no Palacio Presidenc:al.

i\' ,\'SCL',IENTOS

Cl.'eme de milho verde
Rale 10 espijoiu:, de milho

ycrele e .levE:: ao fogo com �
litros c1úgua, um nednço de
liostel.n, cebola, sal e sJ.lsa.

o lar do sr. João 'fabi"s.
funcionário dos Correios
C!ll nossa cidade. e de sua

eSLlOsa da. MarIa Tohi:..s,

AVI�R acha-se enriquecido eoIU o
�V nascimento de duas Ínteres-

I sallles gêmeas, ocorriilo
., •

110 (11·'1 <)R (lO '·Ol·l·C·,lcConVIdo os responS::lY'ús �.
_L' L '-' L,.•

pelo ."Escl'iLorio Tecn ieo _( ;_'l'ahens.
Comercial", a COnlpal'i'(�C
relU eru meu cstahelecimen
to Dté f\ dia 1° de deZ('II1-
hl'o do corrente ano afilll
de liquidarelll seus clebi!.os
t'OIU t) sign:üúrio deste.
Fi ndo (l prazo citado, se

rú proec(lida a ycnda do.,
seu::; bens (moyeis, etc.),
na1'a saldar os referidos
debito:;.
Blull1cn:lU, �H de outubro

lle Hl4:l,
nICAHDO PICOU,

-

ASA BOREA
Tecidos em retalhos apre·
ços relativamente baixos!

. -.-----

De 2 f,;arçons. E' hmtil.
PARA O SEU Deixe ferycr lentamenle, apresen1ar·:,;e não tendu
CARDAPIO :·Jté cozinhar ti carne. Passe competenda. .

O menu de l10je c. caldo nela nel1cÍra: .1u'nte TnfonullÇ{lcs com· o fn'�
Bifes de chapa lHlW· ('olheI' de lll:.lllleign e Ikinaldn Mueller, na Sor-

Cúrle a carne bem Jl];!ci:.t �- gel 11 a::;, Sirva com páo vd.eria Polo NQrte.
.

('111 bifeS; Jjata LÍm pouco e torrado. ---.---...

l!eite em ehapa hem quen- Pudim d� canjiquinha OS EXEB.fTfOS DE·
te. Polvilhe com sal, depois Leve ao fogo cm lneío F-I . C·HIANG KAI SHEK
de bem dourados. rJasse iro dagu-a, 1 xícara de can- DO�nNARAM OITO'
manteiga e sirva hem quen- _ .. '.,.0 I CIDADES
te. 'I Chung King, 30 (United)
--

.

',,� I � . - O diÚrio cOlllunisla chi-
Feridas? - Suares fétodosi'

_ ���\�. COIlTrn I n.l�s .informa que .um e,xer-:Axilas? Impinges e ma.n- �I._"� -:;)j.ff" � .! (�I!O rio goy�rno fie 'Chmng
"has da ",ele ", - POMADA :.' ��Ji�� ,,-.e 1. !\:J[ SIl{'k, COlO um ef,ctl.yoDESOHDEl':S ,-\i\'TI-CO_ BRUhGlt�:lANN. - Em to- (l��� .�� I -, 1�:uR';..1, i de duzentn:, mil homens,i\nJNlSTAS NO ,sUL d2S as far:mácias e droga- .� \

��'".�!.( SR � pS i I �l1T�ll.j(·I)U dr}s ex�rci{os co-tL\ IT/I.LIA rias. t
-��.�J W riCrJ .� IIi1U\1lS!:'s IlltO clda,des. na

, ."
�._---

C�EME. r-1P';/ n;;·1·�(,1ll norte rio RIU Ama-,Homa, .JO (Umted) .--:- P R E C I S A - t; E 'I "��F'
li rd,), PrW;Si'gl1e ;.ssim. �.�uI1Jer?:'j:\� de:.ordens all.�l- .. i 'l�: ,- :: gHE'lTa chil Ido decllJra�a,L.o:nlln��ta� f{l�dl�l.yro, (J("l: Preeisa-se de. l!-u::J ('Hl

I � � - 'cI."!Uanlo os tl',UlSpOrres,��a� ... 1.C��'.s, .!,ctel:U1I:s . �lc pregada com p�ahe� P7l'H , _x:w:;;;gv aen�{!s llOrtc - alHe.ncall�s,..�lel,l ,I I_C]JaLIl<;tdos na 1,10-1 haleào e boa cah�l'al.Id. t':;t ''_'. ,.:, .... ' ·-l.',,�"o=,_••• ,,__ eontInumn a desuejar ,,_l111-VInt;lU de Ban,. ao sul da I';':I-se ótimo ordenado. i.:. _--- llutres dc tropas do gOVCl'-I�alla,,onde ::�s sedes do _P�lr- / r;mtil aore!lentar-se' nà� I e'A S A B O R B A no nacionalista ua zmu),lI.dQ Comu.Illsta, em vanas 1 lendo prática. RetalhoS! de brins eag�mi. dominada nelos comlli.Ús�·eld�:d:s, �or,mn :ü,:l���d<�s l1\l! TraLar· nlót Casa ;xwla ra8, �edas> ,!oils, 'Iouizme, tns, ao SlI! 'da fronteira da.1l1eSll1�1 sl?1U.!na lMS.�,HLl- :.'. Branca. I peluem, mOnnL ete.. l\inndchuna.agenCia ItalIana Ans�: "

.

revelou que. uni grupo de I .
.

y(:'teranys. d� ex�rcito de 1 �.,]1.!!ilII\I,!;1!i_Mma1!m;j!l"'IliI1"m=_!§-_l'IJ!ímBil!l�ieg�lIl!I!lmm 1.ii!l!'i!!2�R.�!IiIIi••_r.lussohm lllVadm a sede .

comúnisla CU1 Smnikandro, • "" •

(;arregando lodo o mo.Di-1 Impoi'tag:te sGcledade anCIHma· (m. erga.!í:'lriu, Em Albero Bl'llo. .

�Itialr()centos manifestantes Iarrancara aS placas come- IIIllJrativas de Gineomo i\Iat-1IcoUi, lí(ler socialista, as

s<1sina<lo pela lJolicia Ias-,
cisla ha 'Vinte anos, A mul-'
lidáo pediu, talnbem, a de- I
mi.ssãu do nrefeitó soda
hsla de Pístacci.

CONTRA CaSrA,
QUUa !lOS CA·

BELOS E DEMA!S

AfECÇÕES !lO

COURO Ca6HUIJO.

'1

detalhadas

Novembl'o,

�inda aceita alguo. aCi€iDilitas para Calm.

pletar :.l lullscl'ição de seu c�pitaJ ..

tFRIGCRIFICO

Pro�.'ura-se operários (sa
lmnei I'OS) Pl'áticos.

Os interessados poti<?ráo
dirigir-se ;;'0 endereço: ---

Frigorífico "GOIl1PO Ge- !
rais�� - l\vGl1ida Anita

Ga-II
.

ribal(li 7;}O - Ponla 61'03- 1 [

I sa -� Pnraná, enviando!:
prelensflC:S de vrdena(lo, I

ele. I -.;�gl!J...;;!IIjifl.m!fl_�i't'i'l<=;��:"!1i'lII3�

mercial,

Informa�õel
á Rua 15 de

Lavando com, o sabão

"VIRGE Es

,,'Mi

LI E"
JOINWllJ:E

economisi'·se tempo e dinheiro.

(Marca regi.strada)

.
� ..••"r --o �

_ t"
.
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