
con
As dívergencías de OI'Of;;m p'e§su�l nãu' podem afetar a �Jrgaui§a�â{)

partidclrí'1\'. " O que DOS �e�lar<i.. Ui' em eotl'evista, o dr. H�Q&lque 8.upp;�.

Junior sobre a Cucvenção da U. D. N. em Floríant.polis
Domingo esteve nésta ci- nuinamente democratíco, sua, organização partida-ta A minha intervenção não cia.

dade o sr , dr. Henrique manifestando cada represen sob a bandeira da União De. logrou resultado satisfató- Sem perdade tenipo ,p'l��} '

..

Rupp Junior, ilustre procer tanta franca ,� desassombra, mocrática Nacional.' rio. Minutos antes da eleição curei o CeI. ArÍstilÚmoRrr-'
politico da U, D. N. em damente sua opinião, Apro-" Com essa orientação não procurei, pela ultima: vez, o mos, que me confirmou à
nosso Estado de regresso de vamos em primeiro lugar, concordou Q Dr. Konder, que Dr. ffimde:Í: que, se mani- noticio. A comunicação 'náFlorianópolis, onde particí- depois de discutido, o projé "'f:!OrtHl1e nã,> ver ne- -stou Irredutível no seu pon foi lida nem apresentada pé
pou da Converiçãe da U. D. tá dos Estatutos que havia nhum inconveniente em 'se- to de vista. lo plenário, de yei qLI� mui
N., reatisadn dia 17 do cor- );ido .elaborudo pela cernis- r.ndidatar á chefia, mesmo Diante disso me afastei, tos eonvencíonaís, naiJ :pn� ,

rente .: A nóssa reportagem são provisória que ha muito esidinde no Rio de Junei- -ndo úeIP,dar' na urna ape dendo permanecer em' Fin!"
que esteve em contacto com v.nha trabalhando na arre- -, pois na sua al1seucia f.ca !las o meu voto. anépolís se retírasséni dÚi
o dr. Henrique Rupp, pro- gímentação partidária. Esse "n Ccm:ssã" Executiva - Prejudicarão 05 futuros capital J�go após a votação ,

curando ouvi-lo a propósito ill'cjéto foi, aliás calcado um. -rientada pe'o Secrétárío Ge 8contecimentos os desenten, ,Ao procurar o CêI. .Ar is
dos "csultados da convenção bases dos Estatutos da Co- -al, que entendia dever ser dímente, agora havidos, fílranc; afirÍl1ó�-fue'e[e, ;cl�lli
udnista, ao que S. S. pron missão Central do Rio. o sr. Dr. Bayer F'i:ho, Por aliás dissidentes'! a fr�U1que.iae'despre�ndi-
ti:fic;ou-lie em atender-no. Dele figurava um disposi mim cntend! CfUp � d'''I"",,'ge!'l - Devo esclarecer qUe o mente que constttuí seu fei
co -''1 pecuüar atenção. tívspele qual ü, membros da do Dr, Konder não pas dissídio entre os dois chéfes tiopo!itico, que seü gesto e
De inicio Q dr. Henrique da Comissão Executiva de- saVa de um arrepio sem fun Se manteve num ambiente de seus amigos não afetavam

Rupp Junior declarou-nos viam ser escolhidos, de pre damento. A letra dos Esta d� ce�ta reserva. O Direto a nessa �rganização l>artidá,. :

que rumava a Ibírama onde ferencia, entre 0< membros tntng era clara .0 Cel. Arís rIo so dele veio á suspeitar>Tia .. Significava apenas um
pretendia permanecer aí- do Diretório residentes na ca tiliano estava com a raz.io. com a retirada do CeI. Aris. protésto contra h,. atitude <k
guns dias a serviçoprofissi_ pítalou suasadjacencias. "Pr'!' varias vezes procurei 't�liano do recinto em qUe es Dr, Konder, que afdd�A?art"onal , Uniã vez aprovados os Es a ambos, lembrando' que o tIvemos reunidos, quando a ·cia:conservái':é.n.' Í11entalid:;tdt>
- Póde dizeC'�'n0s algo da tatutos, estes funcionaram momento era de união f' 0e, ��tuÇã<l. já. �a para .

0:, ííin ..PO,liti,ca:de 1929. e �t;:\:ra .'queConvenção realizada estase como norma obrigatória, E pree[lClhnento· � que quais: rxao fOI, pOIS, sem su-presa ele compreendesse que, .an
masa em F'lorianôpolis ? F<'m essa;,:.d�sj�\tO:);2ll'.eert.\t. ��l1�r que" ·fosselll as razões. que no dia 19 de manhã. fui tes de tudo, devertamo, res

-, - Como é dI),' ,çloJUj§io...p.u; i'i:1bfi:''SC;;'os tràoallios do Di-e- mvocfldas POrum ou por ou informado pelo Dr. Oswal-'peitar � pacto que hav.amesbJico, a. Cómissg�· Executiva torí., naquele dia, num am- tro, elas não deveram ser de do BUICãa Viana que o Ce!; firmadQ com lealdade - ist«.provisória da União Demo- bieute de civismo e alegria mo'de a provocn- dissidlos Arlstilían« Ramo- e mais cin é que na primeira,est�uturaeratica Nacional" secção des democrática. ou desentendimentos que 56 Co amigos seus que haviam ção paitidária os tr� anUte do Estado, havia convoca - A' respeito do' desênten- poderiam servir de motivos sido eleitos membros da Co gos dirigentes. de ' partido'do.para o dia: 17 ultimo ume drmente, havidos éntre o sr , para gaudio dos nossos ad- missão Executiva, teriam co ':não pleiteasselú;nenhi.úÚa poreunião do re.presentantes CeI. Aristiliano Ramos e o versarias. municado á mesa sua renun (Conclue na 2a página)municipais, afim de ser dr. Adolpho Konder, segun
constituído definÚivamente do·o 'que vem n1oticiando
() Diretorio Estadual, bem Co a imprensa, 'ão verídicos ? IImO.:l Comissão Executiva do - Sim. De fato houve uma iIlartido.

.

séria divergenci3 entre Q CO]'Efet;vamente naquele dia remeI Aristiliano Ramos e ()

�chaYam... se em Florianópo- Dr, Adolpho K0r.der na in-
1ls quarenta e dOis represen terpre.tação do dispositivo es
tantes municipais, deixando tututario aue regia a escolh ...

, de comparecer apenas oS de 'dos ínembr9s da (Com's,iio Direto.
legados dos municipios de Executiva. O Dr. Konder I�.Joaçaba e Concórdia, em vir deu a entender que esta"" � \

lude do mau tempo reinante no firme propósito de candi
e das estradas intra)lsita- I dau-;r-s� ao cargo de Presi- li. 1\ M t,··t· PI" Iveis. A representação foi lu dente do Diretório, o que i"'" • li ti anlco na a est.na voou PEtOS ?rpszi�ia e todos es�iveram pos oueria dizer-chMe do parti I JEHU�) :"E�J, 22 (Uni- çües anda lião confirmadas!modos em cons�qÍl�úcia da�1??S do mais V1Vo ardor pa do. tett) - ;!undo iDforr�u- oficial

.

te d
'

..
.. , "

tr1ç.hco, certos de qUe vi- I Procurei pe,soa1m�nle am
-'

.

men, .. numero f> .• explosãO' de podtl'Gsa Luiu-
nham contribuir com seu. bos os chéfes, d'!'cutindo lar ;ba de dip.amite. qúe des-
esforço para a. organização' �amente :; assunto, lembrnn truiu parcialm�nte (l prédio
definitiva da secção da U. do a ambos qUe quando, hfl do g(unde hotel "Rei Da·
n. N. neste Estado, inician fempoo, 'TIOs reunimós pp,ra vid" inde funéionava " Es-
do-se um trabalho eficien fi fusiín dos p;Jrtld� Lp-qiãO tado' MaiOr BritanÍCo na Pn�
t .

f' 'd J R bl'
-

P
.

R lestiml, eleva-s.e.a (li,to lJres.,c. 1.1e,.
cUJa .

maIl a�.e e.
ra

o.iJ<i.r., . �nu .1Cfuna, arbdo. epl� j
lUIla forte barreIra aos des,;, h"r.!:ln" p. "lC1 do Pnrbdo LI

Imandos politico:;; e admin;s-. beml. chef;ad� pelo CeI.
trativos que ha 10 anos vem I Arl."tll;�l'l() Rum '5 t\nhamol'
envergonhando Santa Cata:..· em y;sb'! uma unÍào fr'lOca I
rin�, ,la�çan�o-no., ?-um� �(ll e indissoluvel e pal'n darn1()s'
Iorosa slÍuaçao . dt mfenon-l uma nrOYa do nosso des
d,ade no conjunta dos

Esta-I·
preendimenfo ' concerblrnos

d(l� Brasileíros. (lue nenhmn eh, nresiden-

.� se"ão preparatória foi tes dos antigo� pa;tidos de
brilhante e entllsiasfica,' rea I veria se candiõ:lÍar, nos pri
Ih:ando-se num ambiente ge 'meiros témpos á chefia da·

0rgiío doS "DIARIOS As,sO€IADOs

HONORATO TOMELIN '-_. Telefones, 10 92 e 1391 - Caixa P•.,t
-_ .

--

,;.:tüa Ca1aúna - .t>,umenau, 3a ieira, 23 de Julho de 1946 '" N0" 710.

o GRANDE·····
fORTIFICANTE

temente. O numero de fe!'i
dos, porém, ê muito mai" e

levado, últrapa:,s:,ndO:l (iUa
renta, 'O secretal':" em ehe
fe dei gO\'erno (1�1 Palestínn,
sir JOhIlo Lahaw c (} general

comandante em chefe Bar
ker estão 110 local do atenta,
,do aj\:ld�uidn .. �'! s.eéOrier H' :vi-
ticas. ,. '

..

ti
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Pagin�'" .A NAÇAO

(Continuação da la pagina) forma constitucional. Esth'!_'
'ção de mando, dando assim 'no 'Rio, donde cheguei 1I.'l r,\} .

'UH exemplo nobre e dignifi cos dias, e posso lhe dizer
':!:1Íe de sinceridade e des- que é gl'ande O inh:""3,se de
'll:eendimento. todas as correntes partida-'
Afirmou-me ainda, cate, rias, e111.entrarmos, de vez,

l'fóricamcnte,
o CeI. Artsti-, no período tegal,

.

.iano que não se destgava do Teremos, seguns tOth

,nnríidG, continuando um fi'el mundo crê, a Consttui�â'·
i je'nonário da U. D. N.; re- promulgada a 7 de Setembro

I rmn�iando apenas qUalqllJr Dias depois \;ia grande dntn,
; lX"\rce!a· de responsabilidade ccncramaremo, todo� o� nos'

na diTeçt10 partidal'ia, en-
sos correligionários para. a

quanto o Dr. Konder penHa magna convençã-, da. U. D.
nece:.,sse na pres:dencia. .' IN. catarinense .

. �.'l? acredito, pois, que o
i. Acertaremos .entãe Q passo

dISSldlo constitua UlTIa br-é-" e atiraremos, Cul11 JidaígUÍ<I,
cha no partids

.

e não creio COIl1 altivez,.com de-p-eendt,
'fUe se organize ala diss1den mente e desassombro, a lu'
te. As div:rgencias de ordém ,va ao �r. Nereu Ramos, Ire
Dessoal nua podem· af t

.

Illos á.s trr...nas •. Ouviremos, en
f)'

.

• .'
c e ar a t-

'

19amzacão partidaria ,ao, Por todo o Estado o soar
..

Teria Q sr.' Cet. A' ·.·.··t· .das trombetas de Jer'có . E ;i.·
"an R. I'!s 1-:

T]
o. ames Pchand<>nado a

muralhá amarela, cheh� d(·' •
. D. Nó, Ou I'Ontin1lar' j, vis.go verde dos. tem..pos _ e�.·

r',:westàndo
.

". , c,. • ,
. .

:; . ..'
s

..

eu OD(oJo

na.. qual.f,'
Ira';

.

. ,ade de p""". O I
.

B
,o•.•

,......

'

,'" ": h {'q mfluente '.:-:- .

sr , rUleU ornhau-:

I··
rre e -n 1 h <

'

. ..'

ti
", :'.:

� S ,UoStes

Opr.,Sicion:rs.'- ,.sen....
con

ln.ua C.Ol1lo .canÇ1idaas ? ' .. ·t·
, ,....•

.

•

.

> : .' Q' � cargo (le governador ?
. ic;'_> Não aJml1r1n!1c;u nen1" f' - Sim'Nenhmnmoli�() ".
r ·'ndonn.'.. . ,U ..

..

' ara, come> lHe "i'ifii'- COrreu para .que seja. retira
. rnnrn a U D N ';." d'

.

'd'
',' ',.

�. t �
c •

• i ; Lr{vatá.·· a essa can idalurà, que sc-

.. ? ref anta � fato ao conh�Ci rá evidentêmente subi'lletida
T,.en o da. dlreçã.o c.entraI no á ap-eei:ação d.a futura C"n'
·.lO, lUost

. .' '-"
.'

-

'

_,
. Tanda, a :correcãa I vençao, para ';;: necessarrn

�!:� sJU pr�cedjm�n:to. D�n-" ratificação. .:; .:
'.

e maIs uns IDeses tere-I Bati-feitos com â entrevl�1.;,

'n�s a eonvocaçjio dos Dire_ que nos concedeu o Dr. Hf'll

I <-�rl�S Municipais� qUe se Teu rique Rupp Junior despedi-
.

, �lrao em Conven,ção para a n:o_�os do ilustre proceru:t!· :
,i -\,SCOlha., �?S C�Il�l(1atos á go msta,. que :;;egum onte!"!] p�l"

.'

,:rnador,. vlce-goverJlatrOr/,-r�Jbl.ra.ll1f\, •. onde, ,"ui ·trab.r· .:
·

.:

·

s,nado�, deputados estaduáis de interesses' pi;JfisídnaE'.
(> .o:efeItos e con.elheirci�,lliu -

...-.�:;'-'-'::.'�"
. "> ,

j �,Ielpais. A eSSé magno con' UMA GRANDE FONTE

I' ave ,·�estou certo o CeI '.A· .

.
J?E LUCI�OS .

"

.

"õstí!ia ',' . • ;';-. ,- .:- E'o t;rtmO' ;d� )n!eré_;sa,:a�e'
I 1

. . no Ramos naG denwra folheto que se enVIa gratm-
! ('·e con�parecer, para com! tamente

.

as pes�(as do InÚ"
':'�ll largo. tirocinio p�Htico e: :rÍ?r e d'O;o; Estad?" q�e 1-��r
I '" pga. vis:[ío Patriótica' o

'. i seJam g�n!la"l" maiS rlmhe:.l'o

hilinr,' dn
"".' ,

n s uu
,sern�J}r(\Ju:zo, de üuhas,ocu�'

I.,
a :'� o �,rc de 11011ra : paçoe�. Escrev,,: para ;REJ(

I
. ossa pohhca nef:nsta, de ,STHl 9 - Calga ,pcsü�l, ..

I nn'potencias
.

e' anU.diluvia· 1616 - �ã(l " Paulo.
."

I "'1 f' I 1
._ --_.� .. _ ...

.

"

! l�e ln (·ez anos "e111
'nfellcüando O povo cntari�
ncnse.. .,.'

-raihares, Assistente Sntlieal lustre homem de l,e;';'J;:':cs f�l <:nb.·.�r.êín;·. '.' ". f t·
(,:

'. '.
.. '. i...· '. ;" -',': ser 01' tis' nãu

em Join"We, (l dr. AristHes zemos votos de Lt:ts \'md:!s. I desallirn::j.t'eihos� ,."
'. -

Largura. provédo advógúdo S
"

..

"

C 't'b l'
.

d P ·."lJOI'""l)O' ,nnta'C�tarina não·.póde
CI11 ,Ul'l 1 a e Hler o. " V."l. .

<'''1' considerada um feudoT. B. C�,m:t gentil se-nhori1u A- ,de castas, onde pontificam
Tumbem esteve, nésta cida

na lH:n'!n Buerger ,fi-\l.o oma-I Os cuug-hnhanns ou murubi-
.

Comemora hoje a passa-d'
n:cTIL d,a e.·,Gssa (�'itc so::ial

....c.,:, ·:;:.:.1(1a,'.s;' t.l.lpín...··.iqui,ns.• d·e.' dent"u'··..;·.1
.

de,
.. a serVlço, l)rofiss'onul, O)

, •

• •

Igem o seu aniversariG na- prc:Jd.��ca I dha dr sr. Gust.a. (;}lS a.nfro.pofag·"s.'
,

estimado cavalheiro sr. João

1«"laUcio O galante menino Jair ".',0 Buerger.,. :lenha de
.. con.·.�. "

.

".' "_I
C h f'lh d A Pereira, operoso gerente da ,

.

".arva! o, 1 {} o sr, • rge
filial,da Cia. Souza Cruz em �,atar '.' c:l,!,mento .u chst �t� S. S� acredita que as dei'

.miro Lopes de Carvalho, 0-. JoinvilIe. i
.10\":01:1 Jnau LacrclÜ ZagUll11) ções térâo 1ugaf ainda éte

peroso e alto funcionário da I' ;>] to funcionario da filinl do I,...n'o ?
"

" .'.
V' ::�g;����;,;. ::.;�;:; e;f'

.

di" USINAS,. CHIMICAS" RrL{�importante. firma esta pra
CURT HERING I.U:�n��� Popu·p.r·. e AgricGl� � Dentr9 de poucos dias a

.'

'

ça Rodolpho Kander.
.

1 (I" \.�' E' do Ih]:;� em .Twagua: Co'nstituint-e di�cutirá, em'W 'C .. p��t.7:IR7·�Sj�B�;âc..�_
D

'. , C· .... 't' I
do ::uI. Aos n01\·o,. unre.sen- timo turno o proJ'éto da i·e

I

BAL - S{io Paulo
.

. e sua VIagem a .-apI a .

'.
-

I
"

'd R bJ·
...

d ···.t
. tam<,s ns nl'�;S_ls

c,mgratUla··I'
-�.-----..;,__._-�

a epu lca, on e es eve -

VUl'icS dias, em visita ao seu .çoes. ,,�, r
,

.

Cozinh,e'ira'
genro, Deputado Max Tavu-! \'l:NltE �t; ll.M

. .' "
. '

..

Te, do Amaral, da bancada '. I PAlRA' CASAL 11)0'80,: e�,Se�ra .Alta·· '(�x Sá..
catar:n:nse ud�1iS�r. na As- Ba n d O n e [) n

.

Hento,) t'J:(UCV�A�1!;, pa.ra admissão in.:e:liata, uma

semb1era Constltumte, o ,1'. .

- COZINHEIRA que também .. saiba f,�er .tQdos iOS de

Curt Hering, grande indus-I .

em perfeito estado de COR' mais 'serviços caseiros, pagando-se bom ordenado.

trial e figura de relevante I.Jervação. ...,
.' l'!�tendentes devem dirigir-se por Car.t!t sob ".CO-

prestigio nos nGSSog meios e-I �rrnano Jahn, LOntraS ZINHEIRA" á eSta redação indicando idade e dandO

conomicos e sociais. Ao Í-, 1'IL Rio do �ul referlencias, juntanda foto., poafia.

utucurn OS nervos e as

massas musculares
das costas e da cíntur'a,

É o TERIFUVEIL uLUMIBAGO" QUE AS BRUSCAS
MUDANÇAS 1O.l'\ TEMPERATURA AGRAVAM!!

o àcido úrico quando prOduzido em ex- porque as agulhas úricas atíngém os mús-'

culos da cintura com irradiações para ascesso. ou quando é insuficientemente elí-
,

minado pelos rins, forma pequenos cris

tais que podem se 'depositar em 27 pontos

coxas e "barriga da perna", produztndo.

diferentes do nosso organismo, sob a

dores lancinantes frequentemente acom

panhadas de um estado febril, É o terrível

forma de agulhas lÍricas. Éstas, quando lumbago que se manifesta,
.

e. nada me-

se localizam nos nervos visinhos da es- Ibor, para combater-o, que um tratamento

pinha dprsal e das costelas. provocam pelo URODONAL. Contendo os maiores

dores �uit() ·a�ú!1.!':,s;, que� s,e�pre �e
.

dinolvt;intes do ácido úricó, o

agravam; quando a temperatura URODONAL acalma a dóI' reumática, ao'

muda bruscamente. Daí re- mesmo tempo que realiza uma cQmpleta

sultam nevralgías higiene do organismo, de ;_:ima para baixo,

eyitan,do. as t;erriveis manifestações da ;!!_
c

as

intercostais, ou sim-

plesmente dores "tl'itismo, muito mais frequentes quando a

nas costas,

ANIVERSARIOS

JAIR ICARVALHO

JORGE TIEFENSEE FO.

Na data de hoje vê passar
o seu aniversario l1atalicio
o estimado'· cavalheiro Sr.

.Jorge TiefellSse Filho resi
dente nésta cidade,

VIAJANTES
EsteVe nést.'l cidade, aCoTIl

panhado dQ sr. 'Valdemiro

\

ESTE U\iW"
?

PFÇ�\
r.:;;

; -.
- .

lilill@wi58ffi mffim ri;i!i'2S
r:J

O][ijj@]n(D�
)"

:,'•.:!
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EXCELENTE EXIIUÇÃO DA EQ_UIPE ALVI VER- ram regularmente mas in- cão foi bastante esfOLç.adal S .. S... foi lambem muitoDE NA, TARDE Dg ANTE.ONTEM. - A CONg.. d.vidualmeute ,
e quiçá honesta, devendo- cendescendents, em não ex-TITlJIÇÃO DAS EQUIPES - NOTAS,
se assinalar as, seguintes, Ia- puls�.r de' campa: o zagueÍró.'. .._.. :iii 1 OS; QUADROS. x.ou dlt marcar uma viável Rudi; que 111' .Iusnlüou, com��r� os' que assisnram át fomance cumprida peloon-' lhas. que' observamnsc dei-.. palavras; gros.ein�.e:xJl;nçao 9-0 quadro do GUa!- ze esmeraldino, que, com is.' PALMEIR.AS, uenalídada máxima Iavora-Iam domingo transato fren

soo demonstrou para <1: con- vel ao Palmeiras foi preeí-te ao Oíimp.co, não poderia quista, do> Lri-enmpeonato , o.ca�',. Pf'au P. ,SChrallli pitado aO\ aua1aT um tento>·â.In esperar uma vitória tão' Beia, ZICO e Dócmniàa, Rene do Guarani e apitou .um im Wen«;'N iii' quadr.Q' secmrdaesmagadora do Palmeira. 80 li OS MELHORES, Meireles, Teixeira, Augusto I nedimento i,:esistente dos a;:.. rio' do Palrneiraj; p�'r 8\ 3l lL
J?re o quadrt) atví-nesro na Nru defesa do Palmeiras sa

e Abreni,

I
vantes bl1j!l'lnos�. falhas_ es-tarde de antê ontem. f
sas entretanto, que em nada Ao l{EN.DATodavia, contrariande á: "Iientaram-s., Schrarnm, na.' GUARANr
nfluiram no restrltadc- da pu: Atingiu: a. soma de Cr$· ....esuectativa ger-al, d� Um pré z�ga, ryendn que a l111.Q;a me

I 3 864 6'(f
.

1�0 equil.brade o esquadrão dia fOI o pon,to alto, onde sa Kurt, Rudi � Ahe':wao; '..(na, ' , ..

esmeraldíno confirmou: Sua I lientou-se Baia . No ataque BrrÉrurro Heydr-ich e Netsi-
;ljta orasse, imuorrdo-sa de' exceptuando-se Ebeeu, que nho: Amorim Sugui Zézí-

I
.

maneira. incontesfnvel ao on: i estev� num. ala aziago, todos nl1o:Corrêa e kmike:
: 0'7' ('" 1 jmpico 0'0 eou.· 0.ze busn-ino Por / tentos a ze : se satientararn e onde reapn "

de' li:t�s t�����i�°im';:���� �i��fe�ieireleR bastante efi-
!

O JUIZ
.

Jão Loureo«"o 'por 6 a 3de que o quadro do Guarani O quadr-, do Guarani, corr Apitou n partida o sr . !f
frja desenvolver O' mesmo io forme já dissemos contra- Arnoldo Slraefer, cuja atua-
f{n coordenado de sua exibí . ríou á expecfativa que muito '- ---.------ _-- A outra partida da roda não teve dificuYchmes em sU
Ón anterior. Mas acontece deixou a desejar no que d z M A T A V 1 R G E M .Ia de domingo u'funo foÍ dío perar os teurentírrcs, aba-<tue por sua ·frente lhe esta respeito ao conjunto, Fal- putada em Poruerode entre tendo pelo elevado escore de� um adversário habitua teu-lhe um centro médio, VENDO 1 400 OCO m2 de

() Olímplc-, e o São Lourerr- ..... �. E ido a Ímpar-sê fis mais difí- pois. Baíane e Heydrich que terras de mata virgem na I tentos a. �€T'\.), m prox -

cei� situac.:õe"s, conseguindo s� revesar�m. nqquela nosi-j totaI:dade perõba e canéa ç.().. má edfçáo eSperamos pubtí-aSSIm, aos poucos, desartí- cao substituindo Lamhan- '.
'.

'
.

d' t t- car maiores detalhes desseeular ° conjunto bugcino:e ea, que não jogou, decepei. no lagar HAu, distando H- Ccnfírman a a espee a 1-

eonsequentementa assenho I onaram . Jogaram assim, os

'I penas
3 quírometres da es- V3; gesal o. onze aNi-rubro : p'rêl�o:

.. - ,

re!lr:-se. do. terreno'�!lté o d.,o a.v-an.}es .DUgJi!lo� 'sem �i:}QÍo trada munícipat . Preço de i
� .--,-,:,__ ___: -:--

_

�mlo .completo .. Nao . :fOl, da }�nha medIa e lengo pe ocasião á 'Vista, . I .

CH
portanto, ú resultado de 7 a Ia frente uma Iínha media e

I CI •E '8USO :nb.ot_!v-addo GflOr -un�a' fraca�fic�ente, TcondlO foi a do PaI GASPAR I .. '. .' .

•. _. .

'..

.

.

e�l Iça0 .' o
.

uaranl, mas melras, . o os, eonl excep- ..

SIm, por uma excelente per: çiio de Heydrích aparece- Anfüoqmo N.tlnesP:ir�S
TERÇA FEIi,� - DIA 23 - ás 8 HORAS

ALLAN JONES e BONITA GRANVILLE

Pagina
7G

.

alrn a
� .

\.7Uaranl,ao

E fi r r B z a Sul Brasileira
de Eletricidade SI AI
Matrí2': JoinvilJe
(SOB ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO FEDER '\1.'

Para a DOlsa 41stiata freguesia man-
,

le�nos em estoque:
Uma linltâ cÓmplêta dê MOTORES li.à,cionais e estrangeiros de aua e bai
!!ía l'otaçã(), de 1 li 97 BP, para 220;3M Volts. 50;60 ciclos.
2 MOTOttES marca GRAMME, d� 97 __RP. 470 rotações por minuto 22{)

Volts. 5�;,c!c1 ....I
Aparelhos de med ção

UOM..üAS J>ata Ü'O 4()tnésti<!o e fins industriais: Marca HAUPT, rotati
vas" col1jugadas com motóres monofásicos 1/4 HP, �hlIca LI
LA, éO:m válvula elevadora acionados paI motores trifásiCIl'S de 1
ltP, l'!êrnndo até 50 tnetros de profundidade,

Artigos elétricos piara o lar
Sóitiinélito cOiôpl�to e variad() dê LUSTRES. CASTIÇAIS, GLOBOS, e

ARANDELAS.
MATF.l1liAt fii.i'W'fRtC6 eM geral para !nstalaçõ!f k la:r I força de qual

quer oapaeidade

ube impor
por 7 a O

em:

G A R O T A D O' O E S T E

1 Uma comédia music,.'H"a agradav-el, repléta de ce
i

nus comicas arrancando verdadeiras..,gargalhadas dos es.:.

pectadores, '-

E ainda a continuação da formldaveI sCrIe.

POLICIA MONTADA CONTRA A SABOTAGEM

ENTRADAS DE COSTUME.

QUARTA FEIRA - DIA 24 - ás 8 HORAS

I
I

\

I
.::'

EVELYN KEYES em:

o . Ii A N Q U B TE':. n A :M O R T E

i I ..

'

E' llas,fante diy_erUda a C�1llé<Íia policial que e�t� fiI

� n)C d.esenrola qlJ� .a.<prese.n.f.a: tI�. argu�ento ollgmal

t e proporciona uma seria de' �ntuaçoes Comlcas de Ullla

•.�'
nuturalidade .apreciavel. c :';

No mesmo pr':'grama ainda: UNIVERSAL JORNAL
e CqlllPl. NAICIONAL·UMEENTRADAS DO COSl •I
QUiNTA FEIRA - DIA 25 - ás 8 HORAS

O SENSACIONAL FILM DE CORRIDAS DE AU-

TOMO'VEIS
'.

IA PISTA D.n. MORTE

Entrelaçado em um lindo rOmance, veremos neste

fi;me as celebres corridas de automóveis qUi! real izu 1l1-
se anualmente na América dó Norte.

Um fiime electrisante da Fóx ! !
E ainda: PARAMOUNT JORNAL e Com.pl, NA
CIONAL.
ENTRADAS DO COSTUME.
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olentabat�lha �'
U Yrt.f!j�.ilJ.I!i.NT.I!i V.iLLA!{OEL ELIMINADO E O SEU
CORPO PENDURADO NUM POSTE - OS 'I'RAllA

LHADORES E ESTUD'ANTES PATRULHAM AS IW

AS - AS VITIMAS ASCENDE.fi'1 A DUAS MIL

Paz. A r.�,:oluçjn .,;e.':,eeu del��gistra.dP5
260 mortas e wji' ofIciais indicr,.v. que, o

po s de viotcnta lM"una nus 'J20 ferjdos .
' \ nnule,ro de vitimas e <lu."

ruas de La Paz, on;:��·:, i'(_l;'a1!l r-�ão obstante, Os caiculos ressoas.

LA PAZ, 22 (United) - coní rolande absolutamente a I

Irrompeu ontem nesta capi- ci.d��dei an1:il:iou qn� convo II'tal 11111 movimento revolu- cal'a!Js ele;çoes gC!'a1s para
cicnario. o mais breve pl)ssive�. O
LA PAZ, 22 (United) -- juiz do Supremo 'I'rihunul do

Os trabalhadores bolivianos Distrito de La Paz, Kestor

organizaram uru governo pro Gilien, é o chefe do gover
visório, hoje, levando avan-, no orovsórto. A Juntn Pro
te ;( vitoriósa revotuçâo, du- vi��Ória compreende o dr.1
rante a qual '0 presidente Luiz Gonsalvez Indahuro, re1------------------
Gualbert., V!'r1l�U'oel foi eli]- presentante do Snprem., Tri
minado e o seu corpo pendu hunpl, dr. Anicéto Solares,
rad-, num póste da capital representante dos urrlversi
boliviana, ainda banhanda tário-, e Aurie!o Algoha, re
em sangue. Trabalhadores presentant., dos trabalhado.
armados e estudantes unível' res . Tres outras personalf,
sitarios patrulham as ruas dades cujos nomes não fo
da cidade, -que está catma . rum reve'ados no primeiro a

O jovem regi.mem revoruci- to oficial, qUe integram o

onúrio, apoiado pelo exerci- governo são: Francisco Bar
to, que aparentemente está I rera, que assumiu a Chefia

\ de Policia .Edmunl., Znazo, IA L U G A - SE, que está encarr-egado dos I
Aluga-se 1 sala na rua l transportes. O tenente coro I

São Paulo n? 11!1, Tratar

I nel Victor Larg0,U assumiu
com a viuvá !-,Iina Koch temporarimnente" comando
no mesmo endereço. do Did;;H.o Mi lila r de La

·f P A R A. F ERID AS, 1�! E C L:E M A S,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
E5 P I N H A S, E TC.

A camp
o CORONEL ;'lNAPW GOMES VAI DEPOR NA 'AS- Social da Constituinte, ama

nhã, sendo conv.dado , pára
assistir {JS depoimento, Os se

RIO, 22 (Meridional) - O
I nadares e deputados. o co ,

a!ltígo Coordenador da Mo- I ronet Anápio Gomes reme;
A FIRMA PROSDO'CIl\'IO h.lisação Economica, genera]

Anápie Gomes, e atual che- morará a ação á ·frente da Cc
& ClA. -I./!,V.j•. t,u,.;.n- i-e da Cemissâ» de Abasteci- ordenação e o (me 'diz res-

'

DA LCTO POn. T8.I':S Jilenb, foi cDI1YI:!:;.r1" para peito á campanha do g<J\"et' ,

depor perante ú Cnmis;âo E- no no combate ao camhi. 1
,conomica e de lnve-tigaçâo negro. ,

l
----,-,

Com o f�l�pei;�:('ntn n�"(,1�rÍ- :

do rahadn ull ii-«. C1n s. l)�Hl
.

'a, or:de se ��cb.:_}";;:t f-tH 11';.1--

r amcnt», do ;"r J on.O Pros

'·lÚC�Ilio, eht"f'2 'L� fun fhHlf' r da

:nlFnrL�lr:ie fir'!11a I)rcJ��!{�(_,-�

; � >.1 L���
•

(�i�l. t.tdn'. � eorH l1-:.'Üriz

CH1 C: .... r;t1t�1 e Ii i in is em .Ioin

....<;le c .I�:llE�en1-!n. aque'a fir
!!1[1 n{sb c:<l,:de guard:,l C"''n. t�át.lcá em transporte (Ie "lll':,ra e hen, ,eh·

.

clonado na praça, encontra corocação de futuro, E ir.
luto por t.es di"" em homo-

! nng-:m p",lHlllCl no i lustre ntspensavet apresentar boas .refercncias .

,j . ,

; , RIS T A R RUA 81:0 PaulO, 20

mAS

f.'EMBL.8IA CONSTITUINTE

Orgão dos "DIA 'RIOS ASSOCIADOS"
A Ourivesaria \ViHel'd:ng á Rua 15 de Novembro

��D I 340, comunica a 'ua' distinta freguez:a, que acaba
,�� receber um variado so-tímento de ühiétoi'l nara nre

"("ntes em nrata tH,I'vjan�, meta! cromado v;,fj,·os. ;e!ó
_rios despertadcres, canetas tínterros, Úlpise:ras� etc ...

ANO IV - Caixa Postal, 3/) - N U 1\1 E H 0, 71fi.
STA. CATARINA - Blumenau, 23 de Juth» de 194G.

----
-'-------

*.
------ ..-------:------�--------"-------_. j

:;",
i

EXPORTS, INC.
\ ..

o grato prazer de apresentar

Rua Comerd",,"'�rr �r,.!.'í·"), 75 - Tpi 536 -- CURITiBA - Filial em Blumenau

revendedora para os Estados de Parcná e Santa Catarina

dos produtos
da Ford Motor Cornnony l td. Dagenham, Essex, Inglaterra

de 23,4 ccvalos

CarrosCarros

* PREFECT
de 30,lcavoios

* CARR.OS Di: ENTREGA F0:1DSC\1

ia 25 no (ine Busch -- Um unice espetacule
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