
urge
eombros a Ditadu

o novo governador, Rs vespercs da de se inspirar no exemplo das grand�,
posse, trava a batalha dos programas cdrninistroções, consentindo' Q rnisoneis

cdministrerives, ajustados à, necessida- mo, dos que nõo possuem inteligeneio.
des sociais. o combate das futuras reo- afim de ossimilQ ro� metaJos de tro

ilzoçôes, dos planos poro cuidar' da belbo e disciplina, que os atividade;
�alÍ,lc do 'povo, do, problemas Que en- do Estado exigem de quantos essuml.
tenelcm com a nutriçiío de uma terro rem as responsabilidades
de sub-alimentados e, ainda mais, se gir,
falo de escolas. ginasios, centros de Triunfemo; no luto das ermos. I>!!!!!

seude, pucticultero, pupileiros, Cosas derribar <I ditador e 5ua camarHh(l. Do

RIO - Enquanto,

Constituirá. um acentecimentc de I
!11(!g�!! jm�(lrtónci'J -.

e de !arga reper- I'CIlSSOIJ politico, no Estado, Q sclenà
iI!51!lIQção, hoje, da Assembléia L�!1isla-

.

granjas, lutos contra 05 nosso lado ficou a vitorio. Mas de que

I
epidemias rurais, redes rodevioj-ios ci- Serve andarmos triunfantes, do pont'l

mentadas, oprtida de centenas de ra - de. vista academico, isto é, com (l rn

paze, paro fazer cursos de aperfeiçoa - ;tão, o direito c a justiça, SFo !!i!�

fenta nos Iobcrctorics, nas estobele- emana da vontade dos recem-glcito; do
cimentos tacnicos, nas universidades JtGVO o firme proposi+o de elaborar 1l11!!-

americanos na grande maioria das Es- dros administra�i�os que correspondem
todos da federação, a mu-lee é outro. virtualmente àquilo de que mlli, tore

Neles só se fala de partidos, secre- cc o Brasil.

Dinta de Rt(la�ãoi Hernsni Pôrto
j���----��------�--�

f' de cortor o (oraçõo e de omor-

seus desu- tcricdos, empregos, nomccções de ami

go', n uma corrida desatinado atrós dos

de o di.i-

governo em visto do resultado das elei.
cõcs .

cor905 vagos, pei:J demissão ínevitavel de governadores eleitos atrós d� ornl
dos membros das facçõcs apeadas do gos a fim de com dedicações pessoais

Temos ii visto gcvernos capazes? I'�

rece que não. Vemo. (! carrit!:! louca

g'!f 'I'. cosnciencics o pernsno!ismo de um corajnes esforço no i!lteligencõo dos

�tlr <Irio orovns homens que deviam 5CIIS f:lhos e com n nbendono CO!!

o estas alturas snr os porto-bandeiras secutivo dos metodô, rotineiHl; desse

dns transformações decislvos, q\l� bisonho postar, que se cheme G!!tu!b

aquordom o epí», do antecedente de- Vargas. Temas fascinantes opail(o!!nm
mocrctico retornado 00 poder pela centenas de: homens decidido; II' tr!!

golpe de 45 Deixou o d.rcduru o bolhar .e em busco ed um chefe, qJ!�

to. onséíõ -;, 'õpillíâo
c

brasileiro,
-

Govsr ,

discutido, os tratados anglo-soviéticos,
ndvo o z r , Getulio Vargas, selvo "•.

ro:; excepções, com rebotolbos. Seus

ontccl!dclltes sõo abominaveis, Agora
ec·tão senc!o chamados o dirigir o B,!)

Considera-se o nova conferencia de
sir os espiritos, 'arejados, valentes, b!l

Bevin com Stalin como uma tentativa
fejodos pela claridade matinal dos dias

legals,a terra barrIga-verde
amanhã novoposse'

Estado,
!l
II ncçô o cano um necraterio de inicie-

i. ti vos . Os assuntos mais delicados, deAderbal SilvoDr.

. I(!!!les do

'l'le!1!e!'!to� de todos. os classes scc'nls,

Nessa "ocosiõo' serên diplomados o

Qoverncrdor �!)'lstiluciõnal

Estado, assinala o

destinos' democré-

o povo cctorinense terá hoje concreti-l alicerçará (IS Fundamentns do 1l0�O
zcdo as suas �ál(imlls aspirações e 00- edifício' que se eÍ-guc i10 vide polít'ico-

,

seios, libertando-se' do jugo c da prc- oclministrotivo de Santo Cafarina_'

1 ordem geral, ficaram relegados 00 pla-
n� dos coisas esquecidos. A obrigação

,I ,'0 fazer obra, recQnstrutivos se con

I témt poro os novos dirigentes, no pro

I prio quadro da desolação dos serviços

II' pt,t-licos, da ecanomia priv.tldo, deixado

11_ __ , _

I Bevin conferenciou
II Moscou, 24 (Unitedl _ o chance-
'f

de'. ·Santa 'Ca- 'potência de um regime malfadado,

de regime de reinteçrendc .. se no posse de um gavêr
'0 no legal, eleito pela Sua vOllt�de. so-

berona e lil'ro.
Tôdcs as forças �·iYas.'do E�taifo >C

gu'ntc

II
JI,
O

J ,', �
ararmnooarasltuaçao li. ."

,.' ,
.

. . '

�con�urnidor-es �
R· ,

""'Jcito,
gener.oI.Ccsor· Obino, será envia- '11ePUdo um telcgrama de congratulações .

.' los. declarações á, imprcn�a focalisando ,li.
d·.OS"

a questõo <lo ,<onhôle de preços,

IICC1aboraçâ.o V"iro� 'outros assúnt!>s fora,m igual-
mente ventilados', esperando �,comér- II

cio ,apresentada á Camara pelo depu- cio que 0$. organismos oficiais fixem os r)(=::-' E::3�
tt1dO' Tristão da Cunha, sendo deli- preços ajustados ás realidades do, nos-I
berado que is enviasse um telegrama 50 mercado e outrossim adotem me-

DR, ADERRAL

áquele oplitico. didas que �ão des�ncoroçem o., forças I
_ ..

os Ixdere, do comércio reconhe-
Ainda ficou estabelecido que 05 elas- de produção, deliberando-se tombem' tores de, at�yídode catodnense,

,

I. que os seus membros são cidodãas -.'

I 5 C t
-

I 'cc
-

de
se; produtoras procederão a re-publi-. que o Confederação Nacional de Co� anta a arma:. pc a convI .00.

-

e hêm
-

intencionados, ma.·
cação do "manifesto do comérci�", do-I mércio fará reali;tar· no;as reuniões de I mocrática .de seu� filhos, que prezam.
cumento êsse elaborado em Agosto de ca(�t�r .se�elho�te, ate que se: nor-.I. I) preconceIto de ,hberdtlde, �ue anseiam

1946 e consitleradlJ de absoluta'

otuo_, m�hse, �
.
sltuaçao. do ob�steclme�to I p.ela conquista da paz� do or��� e do

lidade.
, desta: capital e que, �e reaJuste. a In-

I justiça co.nfia nO açaa patrlohca de
Ao chefe do .Estodo aMior do Exer-' du,tna nacional.

um _govêrno que' deverá zelar pelos
',- --------------------�--------��----------------------------------------i

. ----------

1 .

'4". ,4i:'� """ • .,,.�_ V"'" �'''''r •

.._.......".

1 A'eítín�ãõ �OS �oõsel�os
. .

.

,

A�ministrativos

sembléie
de ocontccímento político'

l't�funda repercussõo em

ler britanico Ernest Revin voltou a con.

que

o

li
II
II:
11

companheiro ,inceras felicitações, an

gurando-Ihe felicidades,

ferenciar, este noite, com o generalis.
ismo .Srnlin , Acrcd.ifg-se 4lue noo se��o

além dos pontos em que divergem o

Uniõo Soviético e aS potencia soei-

óentais em relação a Alemanha,

poro gor�ntir um acôrdo' geral no reu·

nião dos Ministros dos Relações Exte·íOi" :��, h-
ii
II
a;II,
II
II
II

,iore, dos quatro grandes. mar cada um dos go�crnodares, que
--� ----- ---- --- --� vêm de ser escolhidos, poro a t�ref!l
RAUL FAGUNDES DOS REIS I de fundar os novos padrões odminis-

.•.

trotivDS da nossa terra, nos ilnhas de
A data de hOle e festiva para OS um Estado moderno, Seró entã!! crivel

que mourejam nesta cosa, pois elo re·
• que até agora somente Séo Paulo se

Um
1\'"

apela Presirlente da

O:

refaxerem os regiões devnstndas peln
dito duro . Mas " que acontece é �!!e (O

Brasil só 'c pode recuperar das ferid1!�

dl1 (litadura sobre os fundamentos de

os arrole debaixo' do suo bcndelro .

Há sêde eb pôr termo 110 periodo II",

ig!lor�nciodesordem,anarquia e

caudilhismo,
ro . A hora

e

em que viveu' a nossa ter

é paro organi;t(H constitll-

cionalmente o nação, o que signif;co
to, 0,"ar105 Que ainda nõo acabmo;

nrepnru-Ín paro sobrepujar o, momen

dr. erroverser , Como. porém, vencer

as primeiros etapas desse itinerorio, sem

recorrer a um capital humano de pri
me' ra

.

qualidade, sem 11m estado maior'

competente, (I qual concebo. amadu

reça e reali%s os piano" de' reforma 5?

cicl, politio::? e economicê flor ilue tnn-

que amanhecem. De um grave eSllti

di) de responsabilidade li preciso ani-

9istro o aniversario natalicio de nosso afirme com tal 5igularidade?

vavei! secretarias do governa bpiano,
Otavio ongaMbeira não' fu�da

Com o'

Reis, redato,,--secretario
e'rmodo companheiro de trabalho Raul nomes que se anunciam, como os pro-

o sr.

seU.

Começa a agitar o opiniõo a !!O

vo chefe do Executivo do Bahia, com

Q bandeira dos seus provaveis auxilia

res. person0gens que são fant'Ismas. dr.

começo da penultima cllnturio, Dir.
-se·,ia que o antigo presidente da UDt<.!

parou no abertura dos portos, c[)!!tem

oproneá de D. João VI, impotente !!�
ro descobrir os formas alentadoras dI!

reconstrução nacional. E' em 1947 Cl

mesm!l amena criatura QI!E, na CO!!!e

ço deste �ecl!'o, W;;OVQ sapot'ls de en

"m!o baÍJm e dançova "p(ls-de·q!!�tre"
e lanceiros, nos solões do corredor ih
vitorio. Sustentaremos a dem!pcraci!! rb
Brasil com um elenco de !!.tmnomos

e de irmlÍos de André Che!!!Ier, desses

RIO, 24 !Me!!dio!!t!D - Logo que
-- ---- � �.---

-=---- -��� �--'- -��.- '.--� q"" estão sendo catalogados por" aJ!!s-

circ.ulou (l noticia de 'que {) sr. Hugo nuir o secretariado bt1iono?

O P
.

d t dR..... j Borghi chegaria, hoje, de aVIa0, pro- A � d
'

.,
- Há (jHaes cscolhido um prefeito, o'c

PD�1 DO A �. IIf)!pU· 0.' JU'-- .�.. a. u'n-la'VlIC�a na carL"" I d <l '

!
.

� .iJ... �3 lij,.. "...... _......... = cedente de São Paulo, para pronl!!!.. _ __
_. . _ � Ao qua esertou a guerr!l CISP Cltl!!O '

1 Jt· 1'" ciar (1 seI! anunciado "otomico discur. Tem 105 anos, Ninguem duvida do

bIca CORSU_._OU 05 1.·150"�ontrQosr_GetulioVargas,cor-ltl·nU""""v\'" ��ndo-' p�r�c.�·trlda pQtriotismo nem dc vont!!de do sr.

I d

\
- \.A..I.'� J;;;;I � ç;. i;;J "" Mangabei'ra. E1\:, 'estremece o I�,,{'!

d . I'"
. ..

- - -'b reu O boato de que estava sen o pre-
-- - ,

mesmo tempo que. re- eres pO I tlCOS 50 _
re a I parado 11m atentado contra o parlo-

_ ,

terra edeseja servi-la de todo moda.

do.l\Í·avom proyid.�ncias, os porticipan- .

'.:
t d

'

d x MILAO, 24 ! Unl!edl - O emboi- 1 Ounn, declarou, numa entrevisto li im- Sümente lamentamos que infel!ge,!!c!!J.

.

. . � d d
.

d
mentor ppr par e e a�190 s o e -

-

.

tes do reunião 10'\'raram formar conde- conveOlencta a me I a dit�dor, Na hora da chegada do avião xCldor norte americano na ltalio, Jamesl prenso, que aS Estados Unidos confiam.l'ão sutil nãn se encontre "up to dn-
Ilação. aos transviados que se aprovei.:: I Que o Itolio se restabelecerá dentro te". alinhado com o espirita do sua.

I
estavam nO aeroporto numerosos pcs-

'tom dg crise otu-al p�lra uferir. lucros Rio, 24 jM,) - O governo fede·
-

taduois, antes mesmo da promulgaçõo
.

soas ligadas ao sr. Borghi e a repor- Pilulas URSIexagerados,', hovendb u'm elrérgico· repu- .r"l, segundo apurou a reportagem, pre- das Constitui�ões Estaduais. Ouvido "Diado do Noite" veio a

tende extinguir os SOl'lselhos Adniinis- o ��oposito, deélorou o Ministro do

trativos e a Comissão de Estudos

ES-I
Justiça; ",!tealmente o governo federal,

reunião foi suge- . • d E
AGITAM-SE OS MEIOS POllTI-'

r.ão deseja abr,eviar O Ingresso os 5-

de comi�sões em
todos ao regime de autonomia, goron-

comércio, com (I COS PETEBISTA$
R:ia, 24 tM,). O deputado Berto findo o Constituição, começou a con-

Condé, do PTB de São Paulo"·., o sr. sultar 05 lideres das representações par

Décio Porreiros,' do PTN, conferencia- tidórias sobre a extinção dos C9nse-
.
rom, no manhã de hoje, com o pre- fhas Administrativos e a Comissão dlt
·side"te Dtltrfl on po.'ac;o GilÍ:nlabara. Estudos e Q passagem, mediante emen-

de pouco tempo, tanto politica. como época, pois qlle ela, se prepara a fim

economicamente. Acrescentou que o d,; guiar a Bahia como uma equipe
ajuda americana continuará sendo pres- inquietadaar pelo bisonhismo e pel!!
teda, porque o sentimento de ami;ta- rotina das tendencias adminístrativ<l$.

./\

governes estaduais
I

'4iiiii!iiiiii;'iiiiiiiiiiii..._ ...... x
� ---.---

R, DA SILVA
Fogundes dos

deste diário,

O aniversariante que conta em nos·

O destinos da coletividade catarincnse c so meio social com elevado numero de

amigos, receberá por certo, no data

1:Ie hoje numerOsas felicitaçães por

tão auspicioso acontecimento.

tudo éspcra da operosidade e da ação
construtiva e fecunda, para a feliei-

dcde de· um Estado próspero e pro.

gressista, cujos destinos foram confia

do� a �m dos seus mais ilustres. filhos,

Apresentamos 00 nosso. valoroso
Que o ·gover·no:·
do em

o Snr. Borghi vai
"atômico

Hugo
fazer o seu

discur.o�'· Houve

guarda

êsse ;;stemo, .mais duma vez em

conseglle os resultados

ali achavam-se poro repelir,
• i

O remedia contra os nns·:
I

I de muh,a é "mais farte do que nult-

'ta", A' interpelação sobre se a Ita�

! lia poderá obter novO, créditos. segun
e Borghi, resolvi ficar com este ulti- r do o plano norte americano de ajuda

Apurou ainda a reportagem do I ó Grécia e Turquia, o embaixador dis-

energicamente, qualquer movimento con

Notava -es certo

amigos do sr,;
lÍarg.f>i, principalmente deviod a pre

sença no aeroporto de Alvaro Miranda, mn.

"Diario da Noite" que tinha havido

vcrdaclliira cisão na guarda pessoal do
sr, Getulio Vàrgas,
Finolrnenh; chegou' o Sr, Borghi, de

acrescenlondo .que. "estava bcm dis-

da,ando que ia t<llor na Câmara, I
posl'!j" •

sr:: "Como diplomata não ·po�s.o pre

ver os acontecimentos futuros.' Os

emprestimos á Grécia e Turquia nãli

visam estabelecer uma area de influen·
cio, mas se destinam ti dar apoio és

do cOl,1scitucionol, da atribuição legis- . que. éorriom do atentada contra t!orghi
lativa dos ihterventores e governado- reSpondeI! Miranda que n(j� asb:a no-

Segundo a.firma-se. o sr, Hugo. 80r.
ghi tem conferendodo com I) si' •. Dé,
do Parreiras t>ara o ingresso dele e

Set,-s comptlllh'iiros no PTN;
Te. par.a aS As,embléios
Estaduais" •

,nsl itu:ções demacráticos nos

onde elos estão em perigo".
legislativos ocrescentandQ! ,"Aqui estou por

que o incidente entre 05 srs. Getulio

uf governo constitucional em SQO ter

ra com a. estruturo que o sr. Adhe-
mar (�e Barros pretende cimentar "

na

Não vemos no sr. Mangabeira () es

pirito a orientar para Os entendimen_
tos indispensaveis com o seu tempo.
Ele está conversando da "cidade, altõ"
com Cayrú, o Conde-da Barca, em ter
mos ricos de gor;gor;sma e expressões
ertoricas de rançD passadista, Seró
ne'::essório devolver este b�ía campeão
das liberdades publicas, '(loS Estado!
Unidos, pOro que a Americo o re-

eduqt:e e
.
o ponha em forma CD'" <l'

democracia sociol dos IIO:;SOS dias?

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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� ,EM SEU- FUTlJRO ., �.�
o Pôs to de Serviço � Oficina Autorizada O'

. R _. Fabricação de Carrossertas '00.\l
. Pintura e Esfof<unento

.

Q .

.' netificàção .e Ajvstagem de Motores 0.0.'.:O .

Retificação de Válvulas
O

.

O .: Solda Elétr:ica e a OxigêniQ fiO '

LubriflCaçã9 e Lavagem Og'C A S A D O A M E R I c 'A MO" s, 14./.0;
�. MERCAO'O DE ÁUTOMOVEIS 'l
O John L. Fres/te/' .; Fundador Q

� .... .. NOS�AL��S����RVIIt
.
l
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Vendem ..:ge ..

DivêrSBS' usas e ferrflllS" Das
ruas S. Ptu"f e· HmátlHaré, tnf
foles: grandes li. p. quenns.
Tràtar.. com Vu; ID&h- Rua

São Paul" 119·

,,'.;&:... EXW.H.I.1.I·aE.. t'. lçEa�-. o··,�lj t
' );,fA TRIZ: DEPÓSIT(J'·p�'lr"�I,.;aba_':..

,_..
Blcm1;Rou, Alamed.. DuquE: dr; Caxias 20 S. Paulo, Alameda Barão' de �w -

188
.!l

I Fotle 1410

_=

for,,!, 4-0013

.1Jlroprie�àde: d S. A. uA MAÇÃO" II ..= -�.------- = .=t_

\.

tlirEtor,f'resldE>nte: Edmundo MlInteirn [lranspertade ra Bium. en.·.auense Ltda.t,Diretor-Gerente: Rinlddo feltrin U
Diretor de Rtdação: Hernolli l'ôrhl

.1 Tl'ar.sllorte de Cargas e Encomendas
ENCARREGADO DE ASSINATURAS'

entre
E ANUNCIas:

OTTO...;.:lllE Fr-r lalumenBU '" Cu�itíba e S.· Paulo
Joiovlle Bfusque e Lat�sASSINATUAAS:

VEMDEMcSE
Diveros! . lindos chãos de cosa de

diversos tamanhos, livres< de enchente
e de poeira. Interessados uqeirem-se
d,rígir ali sr. José Kéwit:c •.

B�co Arórafiuá s _ n , ou ao:proprie·
tório' OUo Marqliordt. ...;. Rua Ama4
:zolltlS M. 73 ..

"-nu!!1 .•••
;ellle�tre ..

trimestre .•

l, A.,ulso .• .,

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

90,00
50,00 I30,00
00,50

"A' N' _.!,
-

S· . ..l 'd
.e

açâO ,na ocrecm e

Acha-se engolo"odo II lor feliz do

_'-_.

ti;dci�éé e Oficinas: R�é S. 'auID, 269
téiefcne: (provisoriamente) r HotEl

Würges, 1365
Caixa PastaI, 311

CARNET fEMININO
..

. ...",.. .1 "'!'".',-

Pensam'enlo'snphSEHTANiE5:
Hã !ti�;. --' Serviços de ImprEnse ltdá.
'troço Getulio Vorga3. �dmcio Odeoll I.

: Sala 802 .

I::m S.' Paulo: Serviços !1ft 'lmprenslI
Uda. IItua 7 de 'Abril, 241

1

A eelera e o orgulha não des

pertam nessas crieturcs .

Nada mais sôil do que despe
jos humanos. Absotvidos por todos
05 pequenos medos que acumularam
no corcção, oferecem um triste

E!'er{UCu!o aos olhos pel'$cruftidoré5
que lhes analisam o alma.

I'ora alg!lmas cr:ah/ras, a vida
é uma luta int:E55ante. A c::ada
ruide estremece. E ficam aterre

rizndos á voz intima qUe estó

sempre o exigir-lhe explicações.
O lndefinivel medo da vido.,.

I.'lgrima, e suplicas esereviram

lhes, os SEUS olhos refletem temor, ..

As adesões inveltmtorias mancham

lhe (! conciencin, tronnndo-n seria

mente vil.

Não bá sorrisos que lhes SII<lvi·
ze os dias. Estão -sempre o re.ceiar
cosligos. Subjuqe-se ó irresistivel
emoção que lhes rouba' toda a ca-."

pocidode de résistencio aos softi
-r-;

--0--

menta;.

Iftform�çõ�. Utel.

Nao seu nssim: Al'eno;, l'ma

t�vo!tado. Nada temo. Apenas de
testo e ebomino . O impere irres
sis! ivel que refreio, cresce para ci

'ódio a tudo o que me' cerca. AJle�
MS isto, Sou difel'énle em seno

timentos é' pensnrnento.
SONIA MAR.IA

HORARIO DE ONI!!U5
,Auto Viação Catatin�rise

!1!J�é!1oU II Curitiba - 3 Itoras

�'!!emliaU II loinville --:- 13 horas
Blúmefio!l - Flotianopolis - 13 horas

Biuemnau a Itajoí - 13,30 htÍras
Biilmentlu a Jaroatú - 13 flórti�

�l!Ipfe:Z1! Âufo Viàçiío !!rusquetl>e
Ilumenall li Brusaul!i --:- 9,30 fi ti horas

T(;LE�ONES MUITO CMAMADOS:
MUITA ATENÇÃO:

':'. _"

Sua-S'aúdêPagaráBWCaro�i
.

Se a Má Função Dos" Rins', não
'. .' For Combatidâ!

.

". D'lI.·· A�res Gonçalves
1;.:;

ADVOGAl�O

Elimine IIS toxinas que enve�e- pedindo assim ° aCÚlllúlÔ de !lU.

liam seu organismo. Normalize bstãnciaa nocivas. no órgrulls.!!l::J.
WB.S funções renais com as Pílulas e; consequentemente•.. .ôs e males
Urai para pôr seu organismo. II oriundos dessa intoxicáção.. Con-

, -

'. '. - 1 A '''0 serve. pois. sua saúde, usan.·.d.o., as..alvo· das íntoxicações pe o , et.,.
Urico e pelai! outraa substâncias famosas Pílulas Uni.::-.· . ".

.

.

que, comumente, as produzem, Nas Pílulgs Ursi - oi prlnquando o funcionamento d01� nus

cípios ativos de. 6, n1C1rcivi-é deficiente. As Pílulas UrSI que '-

são feitas com 6marav:lhosas plano IhosClS plantas. sao··conser..
tas medicinais, constituem o mais vado!> integrCllmente. \
poderoso desillfetante, diurético e'

primeiramenle COnsagradas pe!Q·'.:
dissolvente do Acido Urico. Seus

p.ovo e depois ..
utilizadás p�la'benéficos efeitos se fazem sentir' em Ciência, como.medicamentos ln

todos osmales dos rins e da bexiga. substituíveis no tratamento d!!.s'
..

Porisso as Pílulas Ursi são reco- 'moléstias dos riris e bexiga, aJ'
tnend.adas para tãdas as pessoas olantas que compõem as Pílulas'
itue sofrem dessas moléstia". Man, Ursi têm os seus princípios ativá!!
tenha, pois, o bom func!omm�ent? conservados integralmente. graça! .de seus rina, 1lsando a! Pllulas Ur51'j à moderníssima técnica de fabr,i· ..

··

. �. ...1 :
• \ cação emptegada,na qual it con�

..
,Nac ...e.Kg leu (!lrgonlsm.o ,.

t' '. - , 'f�'lta à bal'-a tempe•. ·..

. .; • ... . cen farao e - ..

'Sofrer' a!;
.

C:l)nseql.t�nclas·
.

QO
t _�. .'

'.
,
.'

dR" ra u,!!.·
. ','mau fundonamento os InS

Usé, pois. as Pílulas Ursi : com..

Muitos' meles, e!n geral, provêm prove, também..,.,. como rmlbare'l
..

dó mau funcionamento dos .ins. de pessoas já ó fize!:.àm _,.. os,

R6umatismo, a'rtriti5mo, do- extraordinários e ber,éf1cos efeitos ...

res de Cabéça, t011teiras, do- dêsse excelénte remédio. fabtiCarlo
ré. na!! cadeiras; desâmmo, pelo Laboratório. Licor. de Caca.u.

. . . • . Xavl';'r Na coroposí�ao das Pi�'Junta.s lnchadl!'3, lt1"otl1a e nec- l.-'�.. ,�.
0._

vosismo estão nesse caso. Pa!'.1 lulas Ursl, entr!ill1 as SegU1�t��
livrar.se d�es nÍalés, use. por�, plantas: f/va UU',�, Apacatem,*
tanto, as Fí1üla� Ursi. q,ue r�.or-I Quebra Pedra: CIP6C.�beIudOI :
Illalizam as funções dos rln:>, .1m.- t Cabelo de.MIlho e CIla..

f

RUa 15 de N&V�mbi' n" UI

2° andar doJa 1

">----'- --_. ---'-

Puetter & (ia.
Fábrica de Ladrilhos'

No (l�t!l em curso comemora a pos

ségem de seu aniversario natalicio· o

sslimado cidodóo sr. Rolf Zimmermonn,
personalidade dé evidente destaque
na st!ciedada de GO�ilOf, onde s. �. é

muito oenlquisto é relacionado.

. ,

H o dia 2Z do corrénte fe.teju seu I' .

cl1ivi!rsario natalido o simpatica
'

..

li Executa sé qualquer ser-.�
gentil senhorita Maria de Carvalho l viço em" marmoiile.
fino ctnamento da· -él;te social de FIO-I

'

rianopolis:' .llWl ans P·'dm"!Íras n' 8
Fàn,� 1081 Cíixa pOEtai; 48

AN !VER�AIÜOS

Com o ód�é!lto de mais um !:!�ri:'!éiro,
acho-se em festas o lar feliz' do dis
f}nta .cavalheira sr. Amaury de Olivei
ra, a!�o funcionaria do Diretoria da Fa
zenda do Prefeitura Municipal e de
SilO éxma. esposa Da. lOC'f de Oli
veira ..

1 - Pari def�n.del'-s� contra a_c:! grir�!,
l'I!s!riadris e tos3es, use o Ccgnac 119

Ale!:.t!·R(! Kavier.

2 _ O COi;!!ae ne AJeatr�� .xiH-!�!" é c

�n�eo m�dÍ(�·t:!mellf!3 e\.!5tente cüm A

des!�n::!eão r:e.Cügnac rte j,J�fl:1.ra0. por
'Ít1:ê é o (1I!lc') Cog!!ae fe!�o A hfl�� de

�J�ah-�ó. que-.tem rt)tmul� m9�Hcüu!.t.

5:-.A efieár:!!t. do Cog!!?-� iJe A!r�trAo
x..t!_T!er !e�!..!Hà, DOig. d�:8HA �l)r.!lH!13. qU!!
reune ,·a!1usoe ;'lem"entDs !Dediei1l2�@:

Â.sSOt:ii:lçi!o C�mefda' e Industrial, 143(1!
A!Jtomovei�:... IBOI,) - 1200 � 11" - 1100 - 13331
CI1"'05 de· Molas;

','lOSI � 1400 - mo - 1245
·Cóle.foriu .Esti!!!ual - 1216
Coletoria Federol - 1382

. t�I!1I�I!!!hio Télefol!ica � 1311
Delegado Regiona! de Policio:

Gahinete dó 'Delegado - 1016-A
ExepdÍllnfe - 1016·

Da. t-1AIIt 'WENDHAUSEN

tlelegt!!dil Imp�sto de Renda - '104
,Empfe%tI Força e Luz - 13i1�A

f:.trada de Ferro S. Catarina - 10 11

. lb5�itl!i Municipa! - .1203
He�l:ita! Santt! Catarina - 1133

Hospitál Sa�ta. I%obel � 1196
!. A. �. C. � 1271
I. A, p, L. - 1256

Mercadi}' Municipal - 1120

Mil1isterio do Trábolho - 043
Preféitur'a MuniCipal - 1163

Posto �<i Maioria - 1466

Télegrafo National 1363

Comemorou sábado ultimo .seu ani
versario natalício a e:..ma. snro. da,
Otlandino ramplolta, esposa do �:S!1r.
João Otavio Panlplont!, .ólto funeiól'!a
rio da Delsgocia Fisc aI do Estado, r;�"
sidente em Florianopolis.

JOSE' ll. ROSA

Fe,tejou seu aniversario natalício no

di'! 20 do corrente, o distinto C!1VQ

!ehiro sr, José B, Rosa, residente' ·na

Capital do Estado.

f:ntre' manifestações de regosijo. e

�impotia de seus inumeros omigos, viu
pa�saro sabado ultimo, seu aniversarie
na(alicio (! el'mll. sra. da, Nair Weri
dhous5n, esposa ao Dr. Alvaro Albu- t
querqlle, Delegado do Ministerio do
Trobalhe. no Poron6,

e), r-���!'O�M 3!:,f';.i:!do"r.p� r. r{t,.'!;!
nC2.!l:!:e� d9S nu!m5�p., �e.!!'!:� :o f!!

eeL.-aa e _B bâJ5!a�O tis tnHt.

h} U� g�.!!ndé' ca!ciiíce.nte ece.-J:I

O bipcfesílto -de cé!d3.

e) pu!e e:!:peotcrant�:!: cerna a. po"

Uge!a e o e!�8çÚ!J�
e!f Ut:e -'�!'e:1!de ��le�t:e d!i t�::e .•

Jd,SE' SALGADO

Tmnst:orréu M:l dia 20 do cnmmte,
o t!f!jv�tsário !latalicio do estimado ca

valheiro sr. José Salgádo, fil!:!" do sr.

Dr. José !lo "'Sa!gado de Oliveira, mem

bro do· Conselho Administrativo do 'Es
[a(�?, r��ldeF!te em Flóriollopolis.

Da, ORLANDINA PAMPLONA-! - O leg!l!!rio ,Cng!1!!.!l !l9, f>.JM!?-M
Xa'lie! só é v5m!.!do, por!!!!!!!! em !!!r·'
m!dlli e drogarIas. pOTq1!ê ,- MO ee

$quéGÍ!.· - l -remédio e lÍó!ila ta! 11M

!lode t�f ve!!.rudo e!ll outros !ug!!1'ea.

5to, ROSEU TEREZIHHA SILVA

A efeméride d(l d:tl 20 do corrente �! A S C T M� N TOS
assinalou o pas50gÍ!m do aniversario
nofalido da distinto e géntil senhori
to Roseli Terezinha Silva, di!éta filho
do sr, Mario Candido d!] Silva, Con·

fadór Geral do Estadct e' de suo exm!!.

Esposa d. Soares do Silva, residente
em FlorioJ1opolis.

f

lNCENDl05l
Gt1rcit!! 114$
Heting � 1199

Dr. 14erbertGeorg

As propostos serão distintos, umo para ,,:;; "�síduos do Rancho e ou-

tra pdra Ó estrumé dos animois, deverão ser feitos em linguogem ddm,

Rui! 15 de Novtm&ró 1043

ACACIO DE DEUS CARDOSO.))))>>))>>B��� lD»))))D��)J»»>))
3211 Batalhão de Caçadores
Setvi,ço de Aprovisíonamente

EDITAL tlE CONCORH1ClA ADMINISTRATIVA do Estado e cavalheiro muito relacio- do e de sua éxma .esposa Da. Marfa.
De ordem do Sr. Major OMARGUIMARÃES OMENA, Comandante', nado II'" sóciédóde de Florionopolis, on· de Lourdes dI! Anc!rode, com o nllsci-

dHta UnidiIde; faço saber aos sell!wrés interessados, que se acha aberta de conta com um vasto circulo d5 omi- menta de um robusto menino, qUe na
neste Corpo a ClJncorrên!:ia Administrativo. para (l venda dos resídllos do 905 e admiradores. ,.!..Jj- pio batismal receberá o nome de E-
RANCHO e da estrume dos animais, Estando o iI. C. ateitemúo as propos· ·manllel.
tas a partir desta data até o dia 31 di! corrente, ás 14,00 homs, quando Sta, MARllIÁ DE CÀRVALHO En.,iom1l3 Os noSSQS congrtltulapiie••
serão os mesmas apurados para declaração do cO'�<::l!rrénte aceito.

Apresentamos sinceros felicitações.
Sóbado Illtimo festeldu séll anivér

sório notolído o 'estimado jovem Aca-
cio de Deus Cardoso, competente e'· distinto cQyalhe_iro sr. Arno luz deAOVOGADO

Andrade, operoso funciónoriD da Copi
operoso linotipista do 'mprenso Oficial

.

tania dos Portos, no Capital do Esta.ESi.:rit6rill

BIUi':1litlau - Stc. Cafárll1C1

-- - � _/-

..

'..

---o
.. -,1:�:Ye�;Pê,e;:::�vo�s 1l���l:Sjd:; o:lg��i��:jO: �::n:�::::'d: :�v��� vir em

I fMPRfZA Dt ARMAlENAGfM I"OS interessados Jloderão concorrer às duas aquisições (resíduos e 1:5,
.''.

.

Iburne\ ou a uma delas.

_---===
"E' M P R 'A" Ltda II I]Molores esdarecimento5 serão prestados no Sen'iço de Aprovisiol!a-

�mento da Unidade, nos dias úteh, (lhi o dia 25 da correnfe, das 9' às 11

Dr. Camara
ESPECIALISTA

-_.�-

horas. Rua 15 �e Novembro, 54 fundosClinlCII em gErai - Trlltamento lia· CHRISTIANO PAULo OECAMPOS IlERGO
--.�, ...-�.

• .- ••.. - -' • .!/!"'��.Ias Oondes Ultra·Curtos
Recebe quaisquéf mercadorias. em depósito,

10. Ten. 1. Ex" Tes.·AI móJ(, e Aprovisionndof menos os con�ide;rdd:ls,

Consultoria: - Tran.sa -4 de F8'leo

perigosas. - Depóisto amplo e seco, junto 110 Porto de iI!umenau.----------------�---------------,-----------�------
reiro - I'redio Peiter
Operuções M� Haspltais Dr__ Gebhardt �I

Emprisa Interme��ari.� de M.l. Araujo
"rornada

4!bJ r:l!tuldlldu dlf Vi�!lC!. .6.1!&h!a e Rio dé Juneiro)
Ciftl!gliit;.t!!efs ela 'H!>�p!!al Santo C!ltoriM

Alta drurgio, OpHa!;ÕO .do "otio, I!;;tomogo, VillS "ili'nes, utéro,
��. � H!!l!fOdr1.lrgi�. Mlllés!j�s de tenbOfas. Cirur;)!c·pl:l;tl::a.
r.o lr..:' .. �

e_If·�� l!!J ".·LfJ�2!h � " � 11 e i"J 1;1 fi! 11� •

JU.UMm4U: � "'H.!m!nol Santa C!!!fari!l!!" �-

Ricat*do Jung
Cirurgiii?Dmlis ta (�.Au:g!Z EM FLORIANO'POLfS)

l'IWLOs' lJECT�gA1'O"JtIO.J - 'fATUR....LlZAÇ-aEé.

Enea:rreg&"'se 1e qua.1!qUér ilMÓntO$. jun�9' ás l'�
partições públicas de Bluinenáu. Florianópolis,? Rio de

laneiro, São Paulo e Porto Alégre -

.

Áseistend. têemea
ESCRITO'RIO PARA O VALE DO ITAJAI'·
Rua 15 de NoyemDro n'o 415 _ �(J andar - sala 1
(Altlls ti,..A C apitaI-" ) � B L li]f E N A t:

CcuJlulral Dl clini�
ca

. do dr.

J (DiegoZimm�rmann

jillnville

"BDID Jesus"
Santa CatarinaRua 15 de No), 595

1- 1I!(or

�. �".-q...

ó seu· t,fnial
'

EsSé gr:!lnde edué.àndáft", mllri tEm <:IUSO s�tulld:irió cOlilpleto, com
cid05: - Ginoslól � Colegiól. (Cla55ic� e científico).
ESCOLA nCNICA DE COMERCIO (Reconhecida) •

EXTERNATO t.... Este ê1
E'poco de matricula para tod;)s os cursas: de 15 Q 28 de Fevereiro.
ReRinido de aulas em 1". da Março.

c,_i .J ...J;;iÍ

Oswaldo· Gomes

IN6brega
I ..�

R.EGlStROS DE ·IMOVEli

E HIPOTECAS

Cartorio, de-
.'

26. Oficiil

EDIFICIO Do �ORUM - BlulrU".óu
MAQUINAS PARA ENCHI MENTO DE SACOS'

120 ou moi. Hl1:US por hora' .

MAQUINAS D E DOSAGENS
PÓS, Farinhas, Crá� Café etc. ��.
ofé 2000 dosagens por hora ��.,,_

....

'ÀPARELHO PARA ENCHiMENTO DE GARRAFAS
?.1 \,._

k?. ..
até 700 gmfafos por hora

Fobrica�as por AIA AUTÓVEKT BERGEN

Representante: .

Carl�s Ubiratan Jataby

NORUWA
i
I

,

!
IOOl@ID�ffil3 IDID� mm@h'}

m

m�ctm�
-
..�.�'. B!.UMEHAU - Rua 15 de Mov. 828:
-� . _-_

---.-.---,

Geradores Diesel
C�jlilcid�de' 5 'a 9Õ I<W monDfósku. ou trifásiCII terrestre ou

ill'fl! , tfl!Ill!!t IlI! te!u ,: ft �!la P!�!!I,
UllNAS CIlIH1CAS BRASltE!!!AS Ln�
'C.POS"'4l.i4 JÃBOíICASA,1. EST. S.�.AL'!..')

{:TSINAS CHIMICAS BRA
SILEIRAS S. A o

C. Postal, 74 JABOTICA
BAL - São Paulo

�nunclem neste Djrn�fô'

Revigore
o' fortificante

�.o"b&.�1<��� ..��.�?
. 'tÚl.:��j;t��.:___:__

...
. ,� ..

o organismo' com t.

��\\I" ...
..,.,.

a
- ..

�
11

•
..

� ..

I
.1

j
I

.1

queNU
PAlIA" 8 �.!!!!� I!!I! !!!'dem

. a =!!t!!!l!�!!" �dde e b� �!:�,.

� M � Nmril.! Fllito oom

�e1e!!leatm rnia:O!'.!!.nte!;, �III!IIII-""-'_--
"�j •• fgrtl11!:At1t� quue,
�.. pc. cOmbater.•

'

�.. • • dellÍutJ'iç1io.
_te 4. adulto. como. de
...... •H•• ' CoáTlll.-ctln�...
....:'·di· ......�

..

i::r

1'.,

1 .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



i

concede
'101tAR

,

8) o Popular tELEl'( I treinador oficial . do uS�RATCH" dê
S�nta (atl,rina, á� 'lés eras do empolgant� préUo

ai jtante entrevista. =Nads de eomplexç.sl
.".. .. '

'

"
."

,

O ON!"!Jo [oguem .dentro de

Nada de Csrtazest
PALMEIRAS nos

TIM,
OTAFOGO x

COI1l1J'JJexo lios e cartaxes de
suas cerectertsticos
Bilireterie

sem olhar oe

nomes dos Adversurios, "

UA Nação'''.
.

O Brlur [aUI O PIMENJB das canchas bluOIenauenses
:0:: s:e�:::;a:=n:a :a:I:�-:;:: lambem dá s sa palpite. D' vitória, brava

,�

y�r:�!�, lOU;;ori:�::�lte:ÜO l�e c[lnp�::�l r!Jp�zll'!a·da!!; pa'lmel!lre' fll'e" IP,"b paro 'fv,e�cer. N:o tenhol dúvic!Íls

sempre cberte, desogeitodo, trincando, li
"

U .'
.

. � I �:i�:e
o

o��::la0::0:, ,:�;ci:sc: Q�c�r!l:;
de quando em quando, (I ponta do um Baia, Telmo e Zico; Nicácio, Meirelas,.1 charuto da peor marca, vermelhão, <ft,bendo-c II f Ad L" I L- A t muito Teixeirinhc, Augusto e Correia".",u ,converso or, amos procu- , vernmo- o, entoa. r ur

I fa,;endo"c o figura ccntrnl em qual, , Pronto, satisfeitos.. Deixamos "
, ., .

liI·lo. cvidodo, o jôgo continuo proibido,quer rodo c se uotchiliznndo nos mcrrs l " velho Pimenta b!umenoucnse falando•
I

.. , • _ -

<;0' o I
. f·, na Confeita rio rolar, o surpre- "Qual proibido nua! nado, Gosto demnss e te!emo; (l oportu- " p''''C:O "I1J� eS'l'�Ecer que neo ' espcttivos por uma série de palpites'

r

"para tôda a confeitaria e nos retira-nidn_.d� de cssistir co g,r-_nal". � sansu- ".' _- r. tros I hes d Rio I I
En6entos. Ele se ruborizou, a princi- umo fé%inha,' E, lambem, de uma fo.� _ _ " " �"U' ,,�.llwgn, .,.�'h'O oun _ cu, o

qut'., .

�r.gull(.o o lp.slcmUlll0 ele muitns mos. No rua, outros futebolistas jáôcr,al jôgo entre o Ilot!!fvgo F. tl" e Sf,o I'r",ro, ncs G.presEII!oçõeS feitas parneircnsesl, dificilmente dúo certo.
p;r" mos, depois, ficou à vontade, , h. E'· como (ligo, com três vou até

se dirigillm á Confeitária poro ouvir, !I'de Ri'l de Jnneiro, vice competia cdrio- no f':;rcnii,' nfio iô'11 sido 111'Jito feH. I

'�'.
M;"lIn opinifio sôbre o jôgo do dia longe,

çr:tll Palmeiras. E. C" campeão da :';C" � um !!. (l"lrn num j6gn como, .;;;·1 ;7? Oro, é tnrefa Iocll, Se a nos-ILB�, .. .. '. lo, cm qt\C i) 1\I:l'::1C<:1 C r,.h"e;'r.; re. .

'B defesa jogar e aguentar OS inves- Duvido que a llotafogo tenho elemen-
A cidade se empolga cilc]o VeZ mcis pccscntariio !l IHl$S� Iurcbó], seria co- '·Patpiie infeliz,.� trtns elo 1J0f'afogo, nó, venceremos.

I
tos como Teixeirinhc e Nicácio. São

ti apf()xin;açiío de maior jôgo de fu- ;(;IlÚO�O e <lcgrC!dnllte paro nó:o, qus ,: Tu,lo depende do defeso, czes em qualvuer porte, O zagueiroO sr . 2::<:0 C(!I'!I(1=o CU"1 tÔi.�!Itebó! realizodo :em Saafa Catol'iaa, no" coloconlo. orn r[ono Sl!pl$dor Ipo-! C, cntusicsrnndo, esquecendo-se .d
..051' Jucc e a extremo Abreu devem ser"

II tetll'�(1 l1ão ondn [''-"IiI do [<010. .Comentátills diversos, pnignósltcos que rn alguns) ao fufeból pruticcdo no 1'0' :
.

T (IU(> o rodeavam, como sempre, cole- substituido . Se eu fosse o, preparador.

I E o '�!I(' nos (!�t<Í parecendo dion-fo.çem li qualquer lógico, nos o):ir.igll.'� I
H"Hí,

I cou o folar só::inho, sem fi interro- de equipe - e se' se lembre que jó ar,,

te do seu prognósl ico sôbre o j&-r.nln, iniciolmé.nte, (l

pro.curar
nos meiO"." Á.'. inki!.!i',;va do sr , eb(!�liií(J Cruz,' c.oção do reporter . gani:z;ei, com méritos, muitos quadro',!la do dia 27.ligados 00 futebol a palavra sensata, presidente da L. n. O" em It!!zer "O iôgo será duro, Os do BOfofogo

I
vitoriosos do Palmeiras - os substi.. .criteriosa e autori,C!da do sr . Carlos de I ot':;' nós (J 'vice-C<Ht111�ã!) carioca, é dos, O conhcchlo "51"01'111111:)11" pra, Gil" se ou idem . tuiria, respectivamente, por Arécio e,D{)ENTE. A el",

I "

f
• -' , I

CU I •

ICampo", o l'opul<:Jr: Leleea de Santo Ca-j r.1GIS .OHVO·!,"'S, 11110 '�O por proporem- < ,rOl! o 1I0S511 r�pol' agem par<! Com t-rê, "g�l]ls" de vontnem, eu

I
CQrrela. '

.. fi.t�ri"Q, :é:"ico Iltllo[.,do Grêmi� ,foj)or'l �;<1r .co: ilúólico do Vale d'; Itajoí um! . que rcgi�tasscl1l{)s o ',�" 2 x 7. QPosto qualquer importancia". O qu� é pl'eci50 é entrar em

(:(lm·I' u.rtma esquer-hvo OlnUlpco e tremador afle:ol do! jugo 1:11fcrcntc, como tombem oferecer
I Não, positivamente como niio e5� da será ocupa"scrofch" óo Esf!nlo nos jogos" dó 1005 jog"c!ores a ojlortlmi,lr,dc eIs mE- 1

'. hi certo, A contagem é largo de-

I··
III!!

C!ll)'!lleonato brasileiro, !ncrer a suo fórmo
•
lérnkfl, pois é: mais. O BQtcifogo terá, nafurol.

, d� por Sadinha
N. i�g!.lem.

mais oUloriX'Hl"

..

dl) 'lU') I'
contra 0$ fortes e 05 .9rallcl.()� que.

se I mente, rle lutar muito pom nos

iIt'out..r-.glll»r9J I' bleAmllladO
não está solucionado o pro.le!<;(:!l ptúa !lOS folar, dixer das pos- OPf\!lHle. Os 're3vltoc'o5 vlr�o logo" imror 'UM derroto. Aqueles mes· Treinou o ..

... � dn ponta c,querda do Palmei.dliridad€5 do Polmoir':', no dia 21. e," fGgo I':;e;$ clLt-es vi,ã'l.
.

. I O "five" "D PalmEiras coMn com

I
gente. e está sempre com a bolo nos

mos que conhecem bem o o!vi-ne·
ras, Toclos comentam que o POpuTllfteCEr comentáriIlS': sóbre o qumlro "i-/

- Quc. IWS ,ii;; S. S,. do Q!lOdro,' TE1XEIR1NHA, o mais completo oto. pés.; ; �
. gfO ofirmom isso,

5i!onte: do Pn!mt'ims,? _
,

.

I
cante catofinense, quo, 110 do dia 27, I

Mo.eo-Io é tarefa dH'icllíma. Como é po<.sivc', cnlán, êsse do laiahy
.

Abreu não está em condições de ocu-

Enconhamà,.-lo m seu anartomento I O ":C>:iClorm:." ,In c""",eno bhJl,'C-, .

t t,' 'd A 1.0.'cI·da P d palpite obcrmntc contra nós? ,. par o posto contra o Botafago,e,
, ".

I' _ ,ssrá uma �meaço ,tons 011 e a ti a- I 'do Cimeiros tli o espera•

It ,.
.

�
. �

"'''l'C'lS� ".;;n â 1"',O'"l, tanlv' 6m. rooo e O" fo,' mu'"o I'nfell',,'dor]e "o SI' t Abreu não tenl mais Cf mobilidade05 '\lO as com Ivros, reVI5,QS e jGrnms I''''; ."
�- '

.', de'a guarnecida por Arí. i d:J s"u popular centro-ovante e .Ihe ' • �.". . "�i ,
.' ,

"'.ecpo,.
fi.os

. E<.ló.ntes. c.om. tI'Oh.C!lh05j'
um.,

teo.
m. qu'e opr.e,cllte POdfOO c um,

T'
.. � 'f d 'I' I'

I, .

red'.·r "goo'ls',' 'B· f "C"rcloso, ou o ilustre desportista Sabemos que, cl!tlim, o tardinha, 0'1 ao chegar ao galpão nos fez acredi- nem a péricia que se. exige :de um
n .. ,. .'

.

I elxelrm"a e in ta ar, agi, lOte 1- lTU contra o ota .ogo.técniCo, sôbre o "o,sociolion" ornam sistema d� m"r�"cã� cem po� cento,
I

'

�uí$, ún'comente contrarbr "con· "out-rigger" do Amérk" rea1i:z;ou móis: lar cm belissimo tempo. Temos ra· penteiro. '. f'iseu opClrtillllénto. Sentimo-nos, pois, Sua arma fnnmta e o entusiasmo e,

/l1li "icçõn do velho palmeircnse Ad'ur um treino e deu um esticão nos dois' :<ões paro isso, PQrque n valente s/vo-
I" .yontadp' dip'1!e . !fà:....>t.ut;9ii)1p<f&1i-m.911if·1Jil i,.n."l',�}"r..:i'1,� �s�)�"1�io�.':i�Em _c_'ln· !

··N.'.'
..... ". A,,'..

·

.. Jj>!

ç', '.
.',

.0"
"".,. ...1" J,ctír;_�" ' !,;lL m<:lfros:., .. ,

,,' ... �, .. -. "
... " ,'" ',ilol "Õ". sabEI .. ,orrIr, ".1. advers\?áde,.. I Quem o· substit-u'lr<Í, no, ent4nto? O

ilHi "m f,ileból"(I ·.És.tod(i,'
'

,:.,,"
. ,janto ·.cor,c� de grI)!lde�

"

feito,
.. pe�fl

'

"-;,.../"' Póde 'ser que $cjá, j·(!Illbem po.
. O trmpo, por epqcanto, nóo sl1be-1 Q\,e se Cl!ide. rois, ,ogoro, a guarni-; nome mais lembrado é o de Corfl1ia,

.

Àb�rrlom(i-Ia, io;]o, â 'lUeimo-l fe!" de çlil't,ar c;:;on· e;cmelllos !Il,h-
de ser que nõo' seja... 'i' mos. A fi isonomia alegre da Jafany ÇQO do timoneiro loiro,.' I

da Guarani. Chegam-nos, porém, nati-
t���sobre {} tgO c()ment�d'.l jôgo da: ";iGu,�li',I�S, c.emcnlos que relo �e!� "_" , . cios que o ,eu estado dé SOlide não e
(!íc'. � 'li) Que S, S., fo",b�fll, sem ti· ,�) ClUbe ,,1) !'I'Ioinm. se esgotam. rc�-

__ ._._.____ bom. Correia se acha doente.
l-l,l:!e!!, foi logo fésopndendo, Kcírio",!' � Nkácio presentemente os '.

O
.

"

Falo-se, agora, em Sadinho. ·te!�-

W�!dec�::I:r6:��: qU;sõ:m�::U�m�n ê:�� �::i;:�:,�;c,,:�!e:/:;5 d:(lific:I,:':��' f�:�COW: 110s ESP
,

RTES ',0 U4'l' ç P'
-

-a.��. \..
..

0· n.','O"PO.I"'S �:ns:, ��ei;:v:o:to:O a ";:�::�h" p:;t:::
jf:go com o Botofol;O F, R., do Rio I h!ic;", ô<;or"!'!1 IJr!)ndc� poro Rio <l Sá«) .f;:&ns EX &. ......�

.

t..v."'! ...JI \,,}I não solucioM o impasse o técnico Pe.
de JO'leiro, n50" é dmple;mente 11m I P'Ill"�. A resrnn"ob:lidade do re'·, ra?, d�Yc o nosso público oçalar e incen- ções do nosso futebol. Ambos ostão
c"mpr'llnisso do Palmciras, da Lim: flol'SG"d pelo onze de illumenou e

Na'o ?RATICA,EMNTE ESO.L!.;)r) i.' Luiz, Rui _ Donllo _ Noronha - ·GELA VITO'RIA DO INTERNACIONAL Sadioha é novo e tem ti disposição! tivor, credenciados a groneies feitos.
II .......emwense de Desportos, 111('5 o I 0fm,clc. f.J e!" d'.!yo," se,' facilít<ld�s to-

. � ., .

.

'O nUADRO t'ACI.O·i ""_ i A' ri I J
. do- novos nã Ih f It t'

."" •
,.

' _ Em (! "0:50 edlcao de domingo se. se estou Certo, mas sou pela reRO." '1/'. , ,,�mir _ e eno e Qlr,

I
'

, o e a o en uSlosrno:
tEp,e.entonte Ou !'}cer cotar:ncnsc. 1 "',:; o:, m<;!03 e rçeurs'ls ';e que 0'5' r .' • _

"

, ,

"

i E' pDssÍ1."l !omf:",m o inclusão de! DE FaRTO ALEGRE nem maestria no manejo' da peltitll .•
' i c'le' opmamos pela mclusao de AreclO, ·op· vação, sou pelo mocidode.

j
1'. a em j'ôgo a fQfQl'! Qi) r,o.,"o fureb;,l', "f[! '" i''''!n'Ci1(tS, 'assim cerno o I ". 2 i (" ) � .1 b

. Está, pois, á suo dis"osiçóo o es"
_...

I rís�o arricsomos lhe. perguntar {j ,res;" Gente Que fac:lmentc se' ensina c ',(0,
•
,'t w.. - U qUOufO reJ'l· ..

.

I O leiro ÚIUC enfrcr.tmá' <JS uru",lwios 1lC! t.lwneco no eslcçiío passando Ademir Póto Alegre, 24 - O InternacionGI trefato de oze5 da futebol' de Blllme,j' fllútO:. S, S. está conosco ou acna que faQi mente aprende. maior" I, .

I
.'

t d I d f t "'1 'd
-

t" dispuf.a "da "Copo Rio IlrGcno" pl'Óli- "OH! ,o ponta direito, saindo, então, Te., abateu o quadro do América do Rio,' nou. ;

':._.í ....:._,' .• ' ,_.".,'I qm) e, ImpOSSlve o aproveltamen o o ma I} \1 ello aln a nao nos o mglu r .

-',.,," .�.
-

�.' � (1'"
-

j' camnnt� 0'-1;' eS�AI"[lo. Y;'rl'o< 1'"(1"-.' 5�ur:llho, pelo contagem de 3 o I.grande :wguelfOf peço Icença a voces para noo (, I, � - - � ." ", .�. 'J,. -

IEstó aí uma pergunta bostànte em- zer qual seja em benefício do. jogo. dores no tre.ill<7 de ôntcm !;omntiram
i

,

I
,�'t

bortlqanle para mim, mas na qualida- dores), as ,,-,os OPS'�QCS, A equipe P'O·I(l·,oel i
de de, enfrevistado e. infer�s5ado num • dg Brasil" serlÍ (l ;;eguintc; Oherd!ln -) , �;"�}t
belo feito paro c' nosso fufebol veu O Palmeiras t<l!'n grandes valores à Augusto -;: Har(#o - llo,.i - Dan;h lOIlOTAFOGO VEN'CEU NO PARANA' AMORIM DISPENSADO

re:pondcr: ARE'ClO; O mais comple- sua disposição, esperonda tão sómente Noronha - Tcooarinho - Ademir I

I to Z(If}ueira esquerdo que o tstad;o Que algúem digo ou faça algo. Ago- Helen� - Ja1r � .Ch'��. Jogado, I, Curitiba;, 21 - No i�gll reoilzllda

I
tem, Acredito que se deslocassem �" paro finalizar ai vai. um • �onse-

res que tem _suas �o�lç;.as �a Gsseguro., ontem aquI entre �� equl�es do Bot!!·
Sc!ir!lm para. a d{reita e Arécio na es •. lho: PCI.r.a I:m

.re.su!to.
do satdatorJo

de-.l d�,. na 5�lcçao naCiona,. Oi).�rdal1: cos� I fogo, e ,0 do Cont.ba sa.u vencedora

I 'lll<lrda ficaria o Palmeiras com um ve .0 Palmeiras jogar marcando rigo- nao esteIO em boa; c'Jnd;çoes, Jogar<!· a pl'lmelfa pelo score de 2 x I.

gmnde trio final; nóo '. fllland?' ainda no rosamente, co(rendo muito na perse·

.Y(m!ogem que éste 'iria, tirar em jo- !icição 00 'ldversorio, jogando na pri-;
!jO::f al'rós de Jalmo, seu companheiro meÍra., Nado de cemplexos! 'Nada (le'�
de clube, e o mais' perfeito half es- c�rtazes! Tim, Tovar e Gerson, .• Jo •.

�

qHérdo de todos os tempos em nosso
_

gu�m dentro de suas características
lS;'orlo, sem olhar q.. complexo dos n·omes e

t' bom também nao esquecer que a cartazes de bilheteria dos adversarias,
principal. caractenstica do jôgo do 80' Niío são super·homéns; Vejom as

tafogo é a corpo, No· corpo a corpá resultados elo ParClllá, Olhem para
O duoe caHoca é eficiente, emprega Santa Catarina e joguem com vontll

,c!Jn�o rocurso o jô�,o violento, viril. d.., com a fibra que nunca faltou 00

Alnda poro essas' caracteristicos o velho leão da ,rua das Palmeiras, Ao
obrigatoriamente indicado é Arécio. PahrieIras!l 00: Woldemor ilS meu,

- Arriscamo·nos ainda o abordar votos de um átimo res�!tada para o

(I' problema do ponta e<querda. bem dó nosso futebol,
Que acha. doextrema ABREU? Estavom05 satisfeitos. Tínhllmos
Vocês oe "A Noção'" vão ficar conseguido do grande técnico cotori-

admiraclos si eu disser ql'C o Palmei. nen"e uma palpitante e mometnasa en,

rus possue um gronde ponta esquerd<J, trevista, Despedímocnos, pois, de S,
ali<Í; 'bem' novo, mas que eu lanqaria S, déhcaodo-o 'ós voltas com os re·

l1um encontro dê.ses, é 'Sodínna, que guiamentos e.- trabalhos. sôbre 'o "as.

Leleeo tala

são de Arécio

velho Leão da rua das

�{
Dó'; dias

palavra fluente do técnico que a ci.

dade conhece II estimo.

tORREIA

Pochequinho �

clil!:e cuti-vel'de.

o 1I0TAFOGO lOM JO!NVILLE

Ria, 241M.) - Informa:se que' o le, logo mais á tarde, ;ogl!rá o Bob

fogo naquela cidade.
atacante Pedro Amorim foi dispensado Amanhã a embd'ixadà do t!lvi-ne9r�.
dn selecionado Braisleiro, • chegará fi Blumenau.

Enfrentando o Amêrica, dé Joiflvil·

ordinár·o
o SHlüSl3SmO GOru que é a�uarnaôa a visita ào Botafogo·uma "' ·reveicçõo du f v�r:;ó!?o. ES moço e é vGlente.

Possivelmerite diepll.,1 .<i cjireçgo l'éwíw cio Palmeiros, com

tC!rá com Soia o posto de "half", pois

j.::ertcz3
j5 '1iu .".'.o;te

úu!ro hoc° em· sua

.... ,,(p:!>c.
.

Agllmdcmos, confiantes, . o

{) .€!erO!1a do Poln:eiros,iá não é mais I Pfo,m:,á:H;�'-1nt{) à� Per�, f)' quol, até

ammle, l'a(heQumho !C!la C!)!tl ·de- c,.le m,íe!r.lc, "$ro tecl.odo em, COrjas,

5,,�volt!Jra nóo se arrec�i�ndll ui) od· I . Que d�ti'.J:ró () t6çnico o{vi·verde?
ti

"

Vamos para luta turtna do PalDleJraí'
Escreveu TELECO ainda os novas aquisições de 41. Ve.

r'�mos por ee1<mplo, a figura brilhan
t"l de TIM, o "EI·peon", o incrível da

José Pera, o incan,ável técnico do foi vendido pelo lBD, o que vem prl).
Palmeiras nõo vem

.

poupando energias var que o estádio do Alameda Rio
. '

para ,olocar em grande forma a suo /
: Bronco vai ficar como nu!'tca" apinha-equipe, si bem que venha contando [

d d f d t
. .

a e anS, o espar e.chlls"; presenciarems tamlUlm os tul. com certas difi.culdades, como por
llIinantes pelotaços de lelé, o "tal" exemp1,a, a �ontusõo de. Teixeirinho,

q�\e embora esteja melhor, ainda estó

De fat�, o mundo esportivo de 1l1u.

com Antoninho, são ,05 grandes revela- sociation' '..

menau e elo Voei do Itoj'aí, dentro dum Capa elo Mundo, o "bailarino das can·
cnl·usiosmo fora do comum, vem aguar-
dando,

. ansiosamente, o festejado dia
TREM E ôNIBUS ESPECIAIS

---'

---
7.7, quinto feiro próxima, ql'ando 'então

que todo goleiro dele quer distância e
'serã levado a efeito no estódio da· A- (linda mllis. poderemos apreciar G ira. impossibilitando o perigoos atacante de Dia, 21, dI) Rio do Sul 6s' 5,10 efcmedo Rio Branco, «, maior é mais. bOlha de Ary, lu:titano, Gerson, La- chutar com Os dois pés. Entretanto, G.30 choras os trens "Rapida" e '''Mix-
;;cnsodonal festa que n esporte des-' rallgeira, Ivan, ,�uvenal, Negrinhão, o vontade de ta"os 05 amadores do'
ta terra podia, ofereçor áqueles que. Santo Cristo Geninho, 8ro9uinho, I.,i- tri.campeão, é enorme e muita se pa- to", conduzirão vagões especiais oHI11de ha' �UI'tO ve'm lutando para que' "r. esperar do valor do nosso �OIlJ'U" d"

'

,: n, , moeirinho, Sarno" etc. o.
.

� -

_ trazerem os esport,i,tas do ;Iinlill:oda vez mais o no,so simbolo despor- to que possue verdadeiros a%e5 da' fu-
De no!sa parte, pod�mos af:anç�r I

tebol cotarí�énse, tois. como' O,�ar, ú; E, F. S. C., sendo que ós ;"19;3G
E' ,'lu'e "esse dia, gro<;as a um em' que ,a. tUl'ma do Palmeiras, que' dt': IS�hromm, �,c!J, Pochequmho _' Nlca- horas do mesmo dia partiró desta ci

;reendimenfo <:irrajado e decidido da que Ira poro O luto com vontade, vai, CH., - Meireles - Augusto e' (] gran· dotle, com destina a Rio do Sul, .um·
LBD e do Polmàiro5, tereml}5 D felb: mesmo pizar o gromado confiollte no ld� Jolmo que neSSe dia tombem vai' trem especial que regressarlÍ com· os·

on�cjo, .0 ",ronde oportunidade de co. entLlsiasm'l' de seUs inte.grante" ani. [!utar pelos côres da "olmeiros em de- torcedores.
nhecer o elevado nível té-::nico, o ex. modos pela sua grande ,torcida e tu- reso do bom nome do no;;;a' fcteboL
cdento .. padrão de jôgo 'do conjunto d:J fará paro qúe' Blume�au possa ddr I Onibu< especiais de todqs os loca
!lo Botafogo, o esquadrão

SUPcir.Vice-ll.ma
bôa demonstração do' seu, valor, UMA GRA.NDE QUANTIDADE DE IN· I fidades di) Vale do Itajoí condu%irõ."

ca�peiío' da Rio de Janeiro, integrado 11entro do terrel10 futebolis'tico e deli' GRESSOS JA' 1"01 VENDIDA : passageiros para ossistirem II esse sen.

por todos· os. seus. titulares e' mais tro da disciplina., "'�.'''' fnorme' quantidade de in(lrcssos já sacionol prçlio.

(jrr.:"giio·D:et]l���€'2
O'�d O n ti: O P e «I i m t Ir i

DJntadur'tl5 A..natitm:icas
RUl IS de Nave�b:L", 160

O. P�Jmeiras treina boje
Prepol'nndo .. sc paro Cllfrentor o Bo- r,smo, praticarão um futeból hones·

tafogo treina hoi!!, ,pelo último vez" o! Lembremo"no, - e Isto sem ,esque,
esquadrão de Teixeirinha. ' I cer um instante. - que a vit6ria do

Grande resJlonsabilidade
. lhe cabe I Palmeiras será motivo de orgulho 1'0-

neste instante no fllteból catorinense. 1'-:1 toclos os ,desportistas desta terro,
Todos !iS desportistas, no Estado, vill· Qtter pert�{lç" a esta' ou tique/a

I tom
�eus olhos e�perár\ço50S para Blu- �ocjedQdc, a' bluinenaucnse não pode·

menDU, aguardando ° desfecho do pug": ró ficar �lh(!iO á e:pefac.u�ar par,tj�a.
i no', Do trema de hOle; ,alra a equIpe

'I Ãmanhõ deveró' cl!egar a embaixo· que nos 'representaró no dia 27.

da, do vice campeão carioca. Os doi; I Conflemos no t�cnjca Pera, qUI! como

! ;;uadros se dllfro"torãa no' dia 27
e'l· sempr,e, se., ,mo,straré rigoroso na, esco-

L.lclltro 4" �lo;or discii>linQ e çcv!!(h\li·. lha d(> Onzo palmeirense. '..t., .t�L

tivo seja elevado bem alta,

)\TAQUIGRAFIF\ GR'ATIS
.

rOí: CO�RE �rGl-iDENCIA
Parti difU!<lO do único métódo brasilei�';, a ASSOCIACÃO TA.

QUlGRA'FICt\ PA[)n�TA cosin:! E!rnh!it(!�nte. inflmna��:.
Prf . PAULÓ GbNÇA1NES,!{l� 1 ·;:lii l.:'z",i,r". 107, L tilld,
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RIO, 24 (M.) - A reporta

gem procurou no Ministério da

Guérra confirmação da insistente

noticia de que um emissário do

governo porQguaio i)stario n- Rio

tentando obter do llrasil ,..mos e

aviões para enfrentar 05 arbeldes .

O Estado Maior do Exército está

alheio a quciquer gestão nessa sen-

tido , Tombem ignora-se ali que o

tonente coronel Agyirrei da rebe

lião paraguaia esteja viajando
para o' Rio. No Itamaratí, o re

portagem foi informada que o Bta

si! não cederá armas para o Pa

raguai, poi" qualquer concessão

redundaria na quebra da nossa

nec+rcli.lcde em face do conflito.I

hto !wspil'ol moderno, em i':l:ost Grin,tcad tem mais bem montodD

equi!'f!!1ll"nío de matéria l,lcist:c'l c foi inaugurado em julho ,lc 1!H5. Na fo
t� o<Ímn - Q CirurgiiiQ ,cnch, Melndos recon$truinda as pálpebras de um pa

ciente.
'

Na galeria' acima outros me clicos assistem a oerraçóo. - I B'NSI ,

alguns caminhões

Chevrolet usados

Elflro Iço filloDa Limitãdã

a Ihrn Q

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

lf'!/!!ttP

nao

A�A
MATUTINO

OCamara
,

RIO, ,24 (M.) - A sescsêo de no- balhador a remuneracão

[e
.

da Câmora de Deputados faí ober-
,

semànal nos dias feriados. Durante a

ta IÍs 14 ha�as, sob a presidenda do sessõo a presidente de acordo com a

sr , Samuel Duarte, comparecendo 208
•
indicação dos lideres dos 'partidos, de

deputados. No expediente foram lidos signou mefbros das Cornissões de Fi

:l com�nicação do pessedista mineiro nonços e Contituição e Justiço os' se

dissidente Rodrigues Seabra, de que guitltes deputado>: F;nanças - do P.

assumiu o cargo de Secretório dl1 Vi·a.
,
5, D. - Souza -Costa,

,

ção no esu Estado; para efeit� de co�- ! Amaral.
Peixoto, A!o�sio

vocaçóo do suplente e o pedIdo de lI- boas LIma, Deoclécio

cença de seis meses, de sr, Guilherme, Pinheiro, Raul Barbosa,

Xo";,,r, Falanda após, o sr . Crepori I ]não Cleofas, Gabrie! Passosã

franco, pesscdistc do _aMronhão, re- R.' - Mario Branclt; do P, 5,

domou contra a falta de espcçn entre i Caf� Filha; do :' C_. li
�

- Carlos

ns poJtro"�s do_ recinto" em consequen-

\.Man�h�'o., f Re�n,"do imedlefomente, .0,
RIO, 24 I MeridionQn - Telegrama lar reclisou-se em Pedro Juan

cObO<'1
juntamente com as trapos, a fa%er lima cio da supressco de, qlVersos corredo- Comissõo de Fincnças reelegeu, por

de Ponto Porã, divulgado por um ves- lero, particiapdnó o povo, as fôrças ar- pnssecfc em frente ao monumento do res que existiam até a reforma e exe-
i
unanimidade, poro presidente a sr,

ld 'd I'
-

h' d 1 C h r d eutcda nela pr.imeiro seàetário Souza Sou-zoa Costa. Paro vice-presidente loi
pcrrino daqui, inofrmo q�c o major modas rcbe es e os parti os' po ItlCOS.

,

eror a guerra (o a co, Q im e � � r

I
'

; �

ti f· ... lid d -. L�a-o, eleito o' sr , Horocio Lcfcr i .

Aguirre, comandante em chefe das fal'lram vários orcdces, ponuncicndo I pestarem juramento e llie I a e a �

tropas rebelde sparogucics, "joio paro discursos viclcntisslmos, inclusive o

mo-I revolução. A cerimônia que foi to- O presidente declarou que à Comis-' Comissão .de justiça - P. S.

o Rio de o.lneiro, e mavião. 1 ;0' Aguirre, cujas polcvrsc garantiriam cante, impressionou os presentes, ar- são Executiva ia examinar o ossúnto, Agamenon Mogalhiíe" Gutscvo

Ponta iorõ, 24 .IM. - Do enviado
I
a vitória da revolução. Terminoda a roncando gritos de vitória da democru- IImó ve'l: que se tratava de ,·medida

I
nome, Adroaldo Me�qu:to, l.eopcldc Pc-

especial! - Prende eonccntrcçâo popu- concentração, o povo foi convidado, I cio contra (I tirania do geneml Mo- .determinada pela anligo mese . O sr'1
res, Yieiro de Melo, Antono Feliciano,

, rinigo. Getúlio Mouro, J>essed;s�Q, ugradeceu,a I
Grgc�o -Cordcso, LOllleira lJitenco!!rt,

[ _ O cl'dàdíin secretório da' mesa, declarando que a I
fdlr(lf'l� Dllvivie r; ; do UON - florf!)t"

,I
,_-o- ---,- -�- --- --- ---

Rio, 24 (Meridiollo!\ " • .

F'. 1
sua !"feic6o- DOta n corg-9 ,11J segf!'"ldo J';'!flf};"!1, '�,r.�:I')'S� ore'>- .do, C!fIll-so, rã.,ii i, parogrlfJto

Pencrnco Aiol(1,
<

Que .se �c�

C
OI l!!" , ..

d S' me' ma significa o relltom�nto d" tre- I goro Arruda, Sqares Filho; do PTB,
, i'.

" ,

I,..,,;.
UI'O' 5;0" .n.', ';"'_"� ..

i 'O ,,' U' S-·.e t'" t",a 1;1 I:JI,n!�n(!UN:eogo(jmC!)iOCne�,eD,ri!lOmn't�nm!ct��!)e9Qed'O' aa�
,

,
, '

,

"',ii !j \l' "'�
,

,

,

., � "

'

� �I! .,
r.·di!>, rnl� remonto tios dios de Nilo Gurgel GO ·Amqrn!; -dn PC\)· - )n,ó! anunciou,

I' t e1l11 � li" 1·-.ri<. , Pçc:"oh": do -"lI f'torln, ' Crlsn'm; do P. R. - Altinó Árrmtc'i; hi!P�;{lvill
•

·,"t..lHI
'.
t· -" U, Rio, declarou á imprense, a prQPo�jto� i

•
-

.'" I
"

,

1
r..��""t�, '''o ,oirrdh (In� E . D Hermes' Lima I'!'a dO((I;, ,'o

As>i�timo5 domingo. ii 'noite" IJ on-

\ àlle' farem (, '""nico de tranaportes en- 00 movimento revolucionQ,rio qUi) �vr",
r--fl. Jr.. tnn o:"�'l rln . 'A's' 18 í10fC!5 ,foi' l�vortt'H!(l (j se,süo,: Illente, :crii

d d' t
.

'd'
" ,

' -

b' b"
,

t d 'd dIlO seu país: "Esta!! esguro da qt'ódo "

,

1" .
,o e pro c,tos e ",IOlerOS05 peS5110S !,� 0,"' SU Ur 10.S e o cen rll o. ,CI a e,. Mlnistr_ó ,I.., Fazendo, �rojbinrlo a

eX-I
eSlldo' convocada 'outra !''''TO -nnJAHbÕ. cn' f"'�

,
, ", (l� Mor;nigo, No munidrio onde nego-

, _

,.
,

� 'J U .. ,c .,'�

re�idenles nos
,

bairr6s do ddr.idc, as I os q ..ois ficaram super ,'olgr.oS. .... "o.t�çao de- fruts �pr"s, tc�d(l forma-. '

, '
' ,"

"

ceio, 24 h'lras depois de deflngrado o '

quais, depoi, da snidQ do cmem'l, ti-: t;sr. fa.to vem dcmon?tror,. mais uma

l'
. , lu'do U"; rea,ucrimcnfo 11o",cntido de -,,'--------- '�----.

, mov;i",,,,to rebelde, OS po leiaiS, 11,0.'
ve'om que ir " I,é para 'os suas COSas, vçz, <1'1," P �crvip de tran-porte co- '

I I-C'
. ,

,

,aguoios cumprindo
-

ordens de' Morini- aque e titu lIr comparecer, a amora

O
A!J

perco'rrendo de 7 o 8 !llIilàmctros, por ,letivo no 1111530 cid.ode. estó muito a'

1'"
b

'

C·o e'
,

•
!la, detiveram e e�PQncaram 52 pes- para prestar informações $.0 rI! a me,:

"V'
'

81'"não conseguirem condução nos ón:blls �c. ei�r, "'emlo ·se em v'sla Q delicien- °
'

C: '1
'

J
• -

f
' �,

SOO"
.

inclush-e duo� professoras púhli. didq. sr. '" n unlor ln armou· '"

�io Ol� o. falta ,le boa, yontode dos. . j que tal portaria já foi revogada. NÓG
' G ."" íll" ii ....

�rnprictarios 'dos' l!mpreSas de corres-' cos, Que tombem tiveram' o 'cabeço

,a.
.

....
,

d Todo o sul, d� PAraguai'enol obstante, a declaração ' do lider do

1'0O n ü";'"O'ponder õ� exigencios ,

de' ,um .;ervi�o raspa, a. w �
• ii ..

j
mais condigno com.o progresso (Ia cio. contra-se sol> verdadeiro regime de l"�lc:iíOda 'sobre'o otó r<:lVôglldo, o,oro-. -. l,

i terror: Não contando senão com uns dor insistiu na "defesa dá necéSS!dnde.
.

.,

d?roc. I 1
'

1'1)f que n0!l se .estobelec<l um trn-l 80� oficiais �o exéréito, Morinigo �a-l do presença "do' tit!ll,a� do
_ FQ:z:end�, no

'

rego e'Decial para o conrlução dos

POS-I
mero sorgentos para controlar batalhoes

1
casa _ Fa:z:endo conslderoçoes em tOf

.ageiros ,
dos boinas, ' aos domingos inteiros. Quanta ó Marinha" assumiu I no das d;ficuldades com que ,lutam �;

,trpnsport"nno �omentc aS p''''lI1S ,qu,: I
posição neutra, /mtre,g:ndo suas armas

II
prod!,tores' de hutas, o sr., Getu!!Q

. -,'
"

"b' I 0:;,
-

go:vêrnô'.' 'No' dia õ; que ja era, de MQufQ declarou que, o
' colxa' (ie 1(f.

resIdem-' oostantes t o centro ur ano o I
'

"

...�_; ri" um <luilõ",etrof ! descspero a ft"açõo, .MorinlgQ mandavQ ranja no Rio chega o lIuen05 Aires moi;

E�". medid�' <crio ""li,' i"ç�a n 0- I assaltar as casas de fQmília, e ossos- barota que em SÓo Pulo, em cOn',e<IUén-

rNtaÕo. !'ois frª,�p mario, as pessoas I' sina, 'jnimi�as políticos nas lCcrcanios da dos elevados fretes de 'transporte.

c .. � rcs,"'", no 'TU" 15 c <''''' i",c_' dI' Àssunçoo. A revolução libertado- nacionais.

,j'nci;,,� .hriom a c<oo<:o vital "Ma
I ra Iltingilf o ,ap'oge!) contra Morinigo", Tomaram posse, em seguida, os pes-

r�",nl'rtar ." �(.merf) de pessoas que I �-O-CO�I'O--DO
-

OPERARio-iõl- sedistas de Moto Grosso, Vandoni'J de,
irMO'" l11a" dlstont.es.. 'CRiVADO DE FACADAS Barros e,. Leonidas Mendes. Foi apro- .ppncleu: "O convenio cconomico com

, F<-_�" "Oi!'"., .-<n"c. ;oh ,aos roo",. inaos141M)' f
' � vQ(le,' em seguida, ,um voto de, pesor. fi Argentli1l1 nrio tem l1e�hu� sigoifi-Rio, 2 .

:.,- OI enc.olltrouonas, ,

n tI! I' 3 I f I' d' J' t O ,ado pol"tico.· Na-� na nen'huma ,CIO!I':' ':" -, ,eno'S (ln c,np.mo, I"'n"�ron 'P"- fraldas do Corcovado, crivado de fa- pe o o ec menta o lorno IS o zeas, .,
,

,

.-h�!-r�r " .. " "ri�eiro I'o";to ,1" o,,� I

cados; o operário Antonio dos Santos. A Moto.. sobre C\;jo .l'ersana!ídadc· fob-
'

,ui" secrela, nem DC'nhumo ot:tra con-
( diç6e,

roda na ruo Paraíba, o qUe viria sa� I policia não. conseguiu d'bcobrir o cri-, rom o� srs.,. Amando Fontes, do P. R ..... rlicão dos qUê foram menóonados 'no "
ti·lazer ftle"nmentc tis- p'(hen,..iílfj. ri.,.

.

PSD 'O sr, Hu-
.......

d' 1 I O eh'l
'

m'noso.' Dcoc\edo. Duarte, do. cllnven:O)a IYu.�aCl. ! e pro- diçõe:;

':""1 <('o"'lir� OH:') ntpnrl,.. aos ·red�mos J
." "" ......hl ...m'l l?f11 CJuestão. If naui fico a no ..... t'J �aJaestii'] e e'SiO"e.

r�mos que os p�oftrietádos d05 "linhol\ I

NUMERO 857

A revolução libertadora atingiu o apogeu
I

C'ontra Morin'iu' o o comandante em chefe
, das 'f(j)tças rebeldes viajou

para o Rio de Janeiro

.
----�----_#__._---

II eleito por Santo Catarina e personaJi-

S e I dade de m'arconte projeção nos. meios
.. , politicos do Estado,'

l:'! ó ilustre parlamentar, que v.eiu

! acompanhado .de sua exma. famílie,
tem sido muito ct!mprimentodo por

I Deputado Max
1 Tovares: 'dó

Amoral
PrDc<::detlte da Capital da Republico,

ocho-se na' dios nesfa ddade, o dr.

1 Mox, Tavares do Amoral, deputado da

bcncodo da UDN na Camara Federal,

eus inumeros

rios,
amigos,e correligiona-

Ulmer Laffront

fERIDASi
E C Z E M A SI
INFLAMACOES,
C O C E I R A S,

E I R A S I

ETC,

Q' da
•

ln
DIstribuidores, )

"e!'!ll
)Sta. tatl�jna

hoje,

Indagado sobr,e
politico do Qcordo

do �entre ';, Chile Argcntin'l, res-

quo \I

'I
ao Borghi, cuja 'discurõo era aguardo-

I
curou fif,mor um acordo economico' op- "Oi�C5,

d� -

d- f
.

'

!ri" Itouoava Seco estudem II cnnvll"i. . o com Inferesse, pe II! trons erenCla Ta, complementar as economias ' dos, Ta é o mohiiisação
(lndo dc.sa providência, aliás mais do sua inscrição poro amanhã, por nossos' dois paízes, foI como preconi-! nom,a de �m país,
ponderável. 1 mof.\vo ,de -lhe ter i�do doda Q pq!a- saram na Conferencia do 'Itio e em' nicoménte m:litares

--11
vro ao f;ndar a sessão. O,:,lro trobo_- todas as conferendQs internacionais

�� ...,.__ -� �-

I�isto, eh.omaro a seguir, foi o snr., realizadas mais tarde". Inquirido se'é
ALIANÇAS, JOIAS, RELOGIOS e ARTIGOS PARA PRESENTES,

I Berto Condé, dá corrente do sr. Bor- verdode Que o acôrdo coloco a eco- p,C&lemos'
APARELHOS DE CHA' e CAFE' "MAUÃ" ghi, que fios identico pedido, todavia nomia chileno sob dependendo exclu- nõo (crá rl)7.ãb� de ,cr".
OFICINA DE OURIVES PROPRIA E CONCERTOS OE. RElOGIOS, SERViÇO 1 O terceiro trabalhista, chamado a s;- sivo da Argentina, resopndell neg"tiv�"
RAPIDO E GARANTIDO. gUlr, ; da corrente 80rghi, foi, o SIlf, I mente.

) Guartlcy' Silveira, que ocupou o mícro- .' Respondendo' á pergunto, negou,.tom_

0111"1vesartaW.11erdlnoj fone para 'protestar contra", demora bem o presidente Vide!a '1"0 os \':,tanos

� dq- regulamentação dos di,postivQs' Unido, tenhnm 'cclJsaõn, -htemotkc- pN""n"��, ",-"",1.0

Rua 15 de Novembro, .1340 - BLUMENAU ; cosntitucionais que garantem ao tra,-
I mente, emprcstimos sol:ictodos pdo 'menfa ,dos copito:s "ofte

eleiçõo. O 5r.

146 voto,
havia declafmb
obleye 14.

-�-- -------------,-------

� Parlamento �rasilejro soU�ariD
a Camara de Deputados àprovou úa moção

RIO, 24 (Meridional) - Por esma-

gadora maioria, a Comara aprovou,

'limor 03 asngrento. aco!ltecí!!lent!ls' por que ,e. hÍlte - ep!!YQc:Içiío da As- � da iJUS CI moçõo sl,\ificovo !! lngersn
ljue se desenrolam no país irmão e mn-) sembleia CgnstituI!!le e a liberdade dos

I
do injll:lifcoda 11(1, nqr)d(l� i"t�<-

nifestar 00 seu povo o, mais [tmllon- partidps politicas", nos da nação om1g!'. Apresentou, l'or
dos sent:menlQS de solidariedadrr demo- I -

A moçáo foi npresenttH!n com 92 ê�te motivo, um sl'b:;titutivo, 1J1l'.l 101

erótico, Certos 'de' que traduzimos o.
'. ossinli_turàs 'e "defendido pelo. comunista regeitodo. YQtaram o fo.or dn moção

, I Abm� Fernondes, Compó5 Vergai, I'c- 05 Meres' do 1'50, cio VON ü demais

oncei05 e O progrcs-a dós P�YoJ "meri. I bancados. Conr-tova cJa arder" rIo dia

canos, fazemos votos poro q'Je Se 0- re�ra Vil Silvo' e erepori Fronco. do sessão !le hojo Q eleiçiio da
nha termo á guérra civil, concedendo-

I
O si. Barreto Pinto foi Q úoil:" orll-

S3 ao povo QS suprelrlas (eivindicaçõ�s dor" que ,e monifestoi> contra, achon- de ,qumto

hoje, Q St;9.lIinte moção: "Em

guerra civil que ensaguenta e exhaure

a vi:inh (lrcp�bfica paraguaiO" o Câ·

mora de Deputado>, legítima represen.
, tante do povo brasileiro, pOf tanto vin

'c:I,105 de amlsáde, unido no povo

! vo 'paraguaio, não pode deixar d� ICls-

"

d oh ci 1 ,i ,8 t i C a.
Rua 15 de Novembf'o� 1035

Oftciní1 .ecanlca: .·ua João Pessoa 5th,
Blumenau .. Sant . Catariníl

'

f� r austria aut
:.c-pu;5entadoI'3 "Mecia" Lld:an

oro n
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