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para9lJialo renuncIou O 5 e u

60'1 RNO BRASILEIRO
baixadorem

ao
Orgão dos Diãrios Associados COMO MEDIDA DE ECOHOMIA

I EM lERMOS EQUESTRES.
== ASSIS CHATEAI)J!!.!ANb =-=

RIO· O sr: Adhemnr de Sarros, r Unlâo, de unir o Trio!!gulo M!neiro,
todo o tempo em que esteve foro do I írdgodo pelo forço do (ochoeir(! de

governo e principalmente depois que I Dourcdos, com as 5U"S populações ru

se condid.!ltou à presidenclc de Esta - rois, trotados com () mesmo desvelo

do, tinha o habito de encontrar-se co-I com que Roosevelt tratou a gente dcs
como medida econômico, a Delegacia "asco, na residencia do nosso comum terra, cansados do Tcnesse Valey e

amigo José Pcrnnhcs do Rio Branco, a, I
incrementou a riquez:a da Colorado, com

ar. jantar, discutir os problemas da I o. Bol�cr Dom. Olllro tanto em. S.ont�
produção paulista e do soude do n05- I Cetnrino, ande no Vo!e do !tl!!!jOIOSSlI
'o povo. Lembro-me Quando, depois de

l
e do Itajoí do norte, o de Que se mor

umo visita n Guorujó e outro 00 Vote re, e sé do fo!to de energin. Mos:>

do Itojoiossú, em 1944, retomemos, nos I "; Getulio. Vorgos :Iia (I futu.ro .r!� !'!ro

"Dinrios Associados" (I nossa �elhl] I sil na mll.1' im"ec!.I, .I!(! mnrs Id.!Oto �

l1li ( compenh« em favor do intensificação do I
no mais cretino b,"lm: o Codlgo de

poder h.dmeletrico do Brasil, entorpe-j Agua;,
documento inscrito com um

cido, no seu �OT(lVmIDSO surto, pelo mi,.to de incompreensão e de !!!s!mio

ignorando e pelo jacobinismo filho
I
moral.

dcrsn ignorancio do pobre sr . Getu- (
rn Vargas.
Havia o ex- interventor de São I'aulo

!id<l tudo quente escreveremos o esse

respeito, e o seu primeiro comentaria

____

;, mesa do jantar foi este:

J
- "Pergunte aos diretores dos em-

preses cletricas e da light e de ou-

AI i tude. do· Snr• I:: �:"�:;:::'��: i;:�::':;',:::;:
desses troncos de eletricidade, punha _ res 00· alcance mais do· que do Te50!l�
me à frente do salvaguardo do· nosso .. ro, da· ·economia paulista, poro, em lu

patrimonio de energia, como se ele gar ele 500 mil . cevoles oti"girm·o;,
fosse bem comum que .de fato.

ê

: En- dentro de um esquema de 5 anos, a J

rendia, e disse vario, vezes, que uma milhão e meio. A forma' de cempen

companhia de utilidade. publico. era um seção, que a despesa dcterminoré p!lc

serviço do Estado. Temos o dllve,r. de . ra os. _finança.,. do povo de Sôo Paulo,

"lo : ... '

o Ministra elo faxenda sugeriu a

extinção dll Oélegacia· Fiscal
em Nova Iorque

Rio, 25' (Meridional) - O iMnistro

d� Fazenda enviou Q Câmara, eeem-

. ·panhitda da respectivo exposição de

motivos, II mensagem presidencial jus
tificando a convenienda de extinguir,

dI· Tesouro brasileiro no exteror, atu

almente tom sédc em Novo lorque,

S· w'
era empàssêI_do hoje

governa;dor do
,·Dr. Aderbal R.' da Silva

J

o P. R. Cnudenou
EuriCO Soun .leãl

a

Eis porque o dia de hoje é de mais

de reglf!lc ,I�gal; O nossa

qulre a· Sll� form� de g·ovêrno c(lristi�·
·clvico .e pctricticc, e, por vêr que o

comunidade catarinense

Solucionado a
- crise'

seio do Partid_ó.- do snr ..

AR1U� BE�<N�RDES

•
jutsificcd« j�bilo para (I povo catari- $urg:.do no
nense, que comunga num esntimento

túcione],
.

sé' rcintegorndo n�s postula
dos Icgití!\,amllnte democráticos, com o

I!ós�ê di). nora governa40r eeito no plei
to eléito.ral de '? de JaneirD findo, Dr;
Aderba 1 R. da Silvo.

no, principies de constitucicncliseçôo e

ntl reconquiste dos 'idecis conspurcado>

:1'�lo - incoerênclo
'

dos homens
fencitarom O· país 'num período
sinada ditadura.

sr'. Eurico Leão, Em face disso o

I
5,.

Uernardcs telefonou 00 sr , Eurico, corgo de. primeiro �ecretari" do Cêmc-:

I rJ, para· oql!�1 :f�i �Jcito.. Ainda 110
·0 retirar .o seu pedido

rcunâo foi. ylcJto. o deputado Aman-
on. foi atendido. i.

Ml{nho;z deverá emposscr-se hoje 110

.Assum;ndo o poder, no Estaclo,. o Dr.

Aaerh�r R. dá SírflJ déier6 io�respon-'
der .; confiança do eleitorado

ncn,e, e estamos convictos de que o

<h. Font�s, .de:> ,P_ c;R; .dc .S.çrgipe. par{l

seus·· pares que o ·sr·. Eurico estava de-· .i cargo d� ,ecreta;io geral elo parti�
finit;vqmente desligada do P. R,

•
(ia, nó lugar anteriormente ocupado pe-

Em face da. decisão do Diretoria, o: lo sr. Eurico de Souz:a leão.na. míÍnhã de hoje. o Diretorio Nacio

na 1 do P. R. convocado pelo sr S Ár
thur 8ernarc1e" logo. a·pós.o seu re

gresso· de Belo oriHz:onte, poro tomar

decisão em torno da crise interno sur

gido na divergcncío entre 05 deputados
Eurico de Souza Leão e Bento Munhoz
dtl Racho_':pela quest«io do primeira se
certaria· dq, Câmara. Compareceram
todos os membros do Diretoria, com

eminénte patrício e coestaduono rea

lisorá um programa· d egovêrna a al

tura dos legitimas aspirações do povo

borr;ga verde.

--_._-'--_-

Paraguai repousa
o ceI. Aguirre, que está a cami"ho do R io concede
u na entrevi�ta ii imprensa· brasileira

exceção do H.
-

Eurico de Souz:a Leão, --- ----,.__- --- RIO, 25 (Merid.) _ Noticias de

I
menta dOi reais valores dos classe�. __�_

qle havia antes m.ondoéo entregar ao REVELADOS OS ACORDOS Ponta Porã adiantam que o coronel RIO, 25 (Meridional) - Informam' .

sr. Bern
.. ardes. uma cantl'o

.

desligando-se DE TEH RAN YALT C A' h f d
. ,

d P
. -'

cOfone·1
.

Ce·5ar l' PJ".U Ia ,..E, A
,

eSQr gUlrre, c e e o mOVImento re-
I

e anta .. oro que o

do Partido. A reuniiío. foi animado, .

A
. .

E POTSDAM ,voludonario paraguaio, passou par guirre, um dos líderes do mOVImento
contando com a presença do pr'õPrio Washington, 1, fUnited\ -O De-; aquela cidade rumo ao Rio de Janei- ,I revolucionário paroguoio, no moment'!'
sr. Ml'nhor da Rocha, que deu o ex-

.

A I A ' ...."dl· I' t;31 '" r'- ....partamenta õe Estado deu a conhecer ro. ntes de portir, o corone gUlrre c�tá dirigindo··se para o Rio, fazendo- O r.e •• � ... � _ O <!'on r� v�
.

�h'J
plicoção já divulgada pela imprenso,

.

I
d
.,... I . . - ,. .

a>; .textos completos dos acordos de Te- conce eu uma etnr!msta a Imprensa, se acompanhar do comissa ira civil ller-
·de que não trabQlharo paro a sua clei- d d·1

'

I
- I . ,

.

herC!n, Yalta e Potsdam. Segundo o .
ten o cc ora{jo que a revo uçao re- nardo 01:uno. Os dois dirigel'ltes pà-

ção. Embora tenha sido· secreto o re-
.

b.l'
. . di. ....

. (I primeiro dêssés ocôrdós, o Russia ha- . opu.\O em ases ...emocrD�lcas, estan o roglloios, segundo C!dianta-se ,explico-
união, apurámos que os preesntes fo-· .. .' I

a povo � o· exe'·fcI·tn· on,'m�dos e dl's- I "'1' d
-

.
.

..

. .

. i via se comprométido Q declarar guer- � � � riío 00 praSI e 00 m!!n o a� roroe,
ram l!l1a!1lmes em condenar a atitude '.

.

.

. .

.

...

I po·stos a tudo sacr,'ficor pela volta do 1ro li Bulgorio no coso ele 1I1'(lO agres- do:; !lbjetivo5 da revo ução no PíHa-
. .

país 00 regime legDI. Vitóriosa o re-' gUloi.são bulgara á Turquia.· Salientam l1in-
O� SOBREVIVENTES DE UM d· d·

,-

d f volução e formado um govêrno mHi- ,.>
.

a os trata os que os tres gran es e c-
.. I

.

AVIÃO SÃO SALVOS POR. tuora" h�ociações:em 19�3 para que j taro será convocado, ifcdiatamente, .0'
UM HRICOPTERO o Turquia. entr<!sse no guérra ao. lado junta eleitoral encarregado da organt-

Halifox, Nova Escada, i5 fUnited) (los· a1iado�. Destaca ainda.. 1). acordo ISOÇãO das eleições para a Assembléia
- Uma turma de socorro norte-ome- de.Teherom, assinado por Roosevelt, I Con;tituinte,

n um pleito limpo e ho

ricano iniciou, por meio· de helicop- Stalin e Chllrchill, que (! invasôo da nesto. Feitas 05 cleiç,ães, o exerci

tero, o. salv!]mllnto dos osbrevíventes do .�ormand..io. começaria em oMio de ,1944, I t'J retornará aos querteis co.mo fiador
�

.aporelho que cail! no região norte de jUntamente com um ataque o Ff3!!ÇO
.

do 'Hbcrrlllde d!) povo. Sera dado. {I

I·. Ne... Flordandia.. MeridQf.ml" pelo MediJem!l!co., ar.i;tia aos miltares, com (l aproveita-

a .. revolução
democráticas

no

'Câmara dos 'Deputados

sistenda medico-hospitalar 1105 insti

ti,içÕés de prévidencia social. Passou.

do ·snr" Hugo BC!rghio
Rio Grande do Sul com " Argentino e

Uruguai o açucor brasileiro para lá ex

i1ortado vale menos que aqui dentrO.

O ,r. Trist<ío dq Cunha alegou que,

na sua. qUCllida4e
. de ex-diretor de E

conomia ,Rural, dilclrova que, na ver

dade, existe o :"dumping" e ·0 produto
retido em .I'ernambuço está o preços

exagerados. O sr .. Slmeto Pinto .fra

trou do mensagem do presidente. Du-

Mssão de ho-I poss'vill em consequcncjo dos ·ultimas

ie dll Câmaf(i foi ·tlominoda peio disc enchentes.

Borghi, rompendó As xarqueadali locais, por sua vez:,

theram súas quotas reduz:idas por

portaria. do Ministro da Agricultura,
recentemente. Quanto 00 créditoj
'dissé que os pecuaristas são submelí

d�s. ao regime do arrochó pelo Sanco

do Brasil. Pleiteou o orador Q revi

goramenta d�5 quotas de 1946 para

e do Estado do. Rio,. respectivamente,

1! presidencia do sr..

hlll!!!ndo posse o primeiro secretário, ;,

republicano
.

Munllót dó Rocha, que,

.

"IH!! isso, teve o apóia' do seu partido.
OS xorqucados d� M'!to Gros�o. O tra, criticando o presidente e diz:endo
". Flores. da Cunho declarou, num qUe os ex-interventores de I'ernombuc:o

No e,(pedient<1 foram lidas os rnlln

sagens do Pres:dentc da Republica rc-

metic1as ·00· �ini�tro da "orenda, jus- aparté,
.
que a amplilação das quotas

tiifcando .0 net;ésidade de isentar dos é de. todo uma justiço, general emerval �eij(oto e Coronel Hu-

direitos de importaçõo.c demais taxas .0 sr. Café Filho manifestou-se de (,0 Silvo mereciam �er punidos de .acor�

!!dnH!c:r<ls dÍlstinodas· õ Insto loção de a ampliação das 4uotas do CDm o regulamento disciplinar do

11m frigori!icoc no fitado dI! Bahia, ·á, exercito, opr terem feito declarações
�erc!ldoi-isà de5tinad:t5 óos trobalhodo- politicas, o primeiro acusando o Tri-

�_..1'.e� emprega.aOS.·ÍlQ extração do borra- rbtos lutam contrCl as mesmos dificul- bl'nal Eleitoral de aprcialidadc e o se-

J bre a precaddDde dos serviços de aS-
·cha !lO vale amQz:onico, a uma mo- dades. Falou· depois o comunista oão gundo acusando certos deputadlls f1u-

quina do. j'Shovel ·Doline" adquifida Amaxo�as, que formulou um· réqueri- minenses. ·ó bradar, qlle gerolmen
pelo governo 'doi lia �Gornde do Sul, menta de informações dirigido oó Minis� te, fez: �as veses porta �oz: do �nr.

., . '. • . d ti T L Ih ·t· J f It
..

se á ordem do dia, com a presença de
m!!ler!l!I5 e·. maq«uw.:mo�. I.mporto o�.r. tm

. o, rava �. o propOSlO <la a o Getulio, foi jlaprteodo pelo sr. Trisc .

..

d 2JO' representantes, �endo aprovado .0
ror u!!!!! firma destincrd.os a

.. instahc d'.l codnução segura e adequa o 005
.tãe do Cunha, republicano, que disse;. •

. .. ... . . ..

d d
..

d
.

d .

·tI t D t
,. requerimento de uraenclo da bancada

ç€ío de uma fabric� 'de ;crdubos quími- esti)'a ores. o porto norte rtogran e"$e "A menStlgem .

o presl en euro e
. . -, • _

. _

A' B Ih .

d
.

I .. I· . d' ti ".1
comunista para

o.
ImedIata <hscussao do

cos e outro
.

me.nsagem Iustifk<:Índo a de' reja ·ranca, que e garante o
um tremen o íhe o contra alto uro. .. .

.

•

. .

,Consolidação dos L.eis do Trabo lho ,
..

. pedIdo de hcença 00 deputado Alcl-
!lecessidaelc M abertura do. crédito - O H. Rui ·A!m�iclo trobalhisto, o pro- des Xov;er, do PSD, Aprovado o pc-
e,pedal de Cr$ 80.'100.558,60 poro I

O sr. Carlos Pinto, do P. S. D.
posito do erquerimento apresentado no

fi' b .1 1>1 ti
' dido, tomaram posse os s.unlentcs .res·atender os despesas de execução do

1
um\nenSi), o cruou o pro .ema a mo

!essão anterior· ·pelo oeputo·do Getulio ,..

t· 'bl' -

d l't d
. . pectivos Henriqlle Oeste e Vasco Leite

decreto lei .9406., por forçoo do. qual fi- .(.I�.t.rl _urçaa li .oçucar, p el eon o o
Moura, pedindo· Q presença do Minis. '

! d I t t t d A AI· (le Carvalho. Teve inicio o seguir, a
cou eztendrda a concesSlOJlana do por ex InÇO o o n5 I u o o çucor e -

tro da I'o%endo paro explicar os mo-

I
.

d I'b d' 1 discussôo do requerimento do 5nr. Ber-t; de Santos Q percepcão do produto co.o em con.sequenclCl o I Cr ace oe �.
d '11· -. d xportocôo de.

.
.., .

\
.

. tlVOS arpaI lçqo a e
.. f(. Conlé, trabalhista, no e. ,ntido

-

de
da imposto a"icion," de TO, por cen-

.

Ilrodução; O sr
.

Gercino Pontes, pes-I frul.os secas: per�u"tlm 6 mesa !C �s
t'l s�bre os d'reit05 realmente devidos. sedista ·pcrnambucana, declarou qrie no

1St'
. d E t do quànda convo-

ser permitida o lrradiaç«io do discur-
. . .. . ecre anos e 5 a ,

.sn do sr. BarghL· O· 'requerim�nto,
Fo'.lido ainda um. ofjcio .. &0 Ministro t. seij·; ·E,tâda existem atuolm.ente á d,is- cados; poclem Ser . interpelados sob7e

I justificado pelo seu autor, foi comba-
do Gl.Iéna ap.elam!o .ri<) felltida de, com· posição dos. interessado•.. Iois. milhões de v

..

orios a!l.untoS. lI.es.pondeu o presi- II
. tido pe o sr - Ifarreto Pinto·.· Este a

". ma�or l,rgenciã;.. eJa�or(!r as, medjdo� i sa.cqs de oç�cor crjst�l e s;:í;cento, dente n_e!lat;va'IU:nte, infar"';ondo que; certa altura, declarou; "Isso não é
que Julgar adeRuadas paro a regulq-· m.�' sacas de .açu.cor �angue, des-I de acord,o. com. a. COhstituiçã. o'. � con-

-

d d'
. -

d d I
-

b O - casa de espetaclllos". Um trabalhis-mentaçaa os iSpOMC;lles a t.IilO ..

os a. est.o.s pa.pu a

..
çpes . po. res:. ' .1 Y9ÇOÇÔO· e feIta para .exp.hca. (i.oes óe

C I .. - to .da· corre.nte Borghi, Em'" C I s,r.. pr os nnto dIsse que. nao p9,dlo assunto preyi"mento mdlCodo. Em 110 ar o

acred'taf que haja em Pernambuco, tão ,egu;do foi oprovadq um voto de pe-
respondeu; "EntQo V. É�cia • .deve dei-

O pr:ri"reiro otlldor ÍI �.t, Vanilo�

1
grlíllde quantidade do produto e

..
este" í XOI ,pelo falecimento

.

do ei-sinodor
Xcir a tribunó". O ·sr. Cirilo Junior,

''ii.,"i de Barros,'. do .1'50 _.mótOgr�s�ense, ja.� povo dele ne7esjs�adli.: ...
Acres· f Jorge Morais; sob�e cuja perosnalido-

lider do ,.!�aiorjQ manifestOu-se contra

,�(jl!!' abordando· (I sItUoçao pecuaroa do centou. o�Yer recebIdo· Uma· corta de dê falou d pessédlsta do Ama�onas, o requerimento e o Sr. Flores do Cunho

�eu Estado disse estar .sem crédito ii Jocarexinha, na- Leop�ldo Neves_ Foi o'provad� ainda a ft;lvor. Submetido q votação, foi o

sé!!! mercod6s. ,A�írmou que o mer- quele·. ·Estado,·· reclamando confr" II. um voto. di,pez:ar pelo litorte do snr. réq�eiimento regeitodo por 79 ·votos

cada .do pacuaria matog���sense k S, falto de o�ucar. O sr. Fiares. ,da· Joaquim Mltando· L.eite, nóo sendo· � contra 72. Então o ·5r. Flores du

.p,-,ulo, o tluQI; se.. ,'em retrüindo, além Cunliéi pediu I!OS defensorê; dG. Insti- voto justifitodo p�'o autor do reque- ·Cunlta declurou que "felicitava o elC

Jí�"e:> o trOlÍspórJe do godo poro OS tut�· do Âçucci'r e Alcool para eXP'i-l. rimelita. O sr. Pereira $ilvQ, do PSO ditodo� Pêlo adesõo de alguns udenis

xarllUeodQs· ··b<ihdéiralltes . é quaSe· im-, caiem· o rato· de q·uc no fronteirQ do do· Amazonas, (I segllir, discorreu .50- 'tas",

- "Os homens do campo, exdt!!!!!!

V(! �ntre 13 e 44 o sr , ,Ad herntlT . de

B(lrrr:>�, aqueles Rue vivem d!! terra,
dendo-nos d· suo valioso ccntrlbulção
ao bem-estar humano c ii prosperi-
nade do Brasil, a esses é que é pre

ciso levar eletricidade abundante e

barata. O meu f�turo governo ser';,
você esteio certo, ..

a era da eletrlcida

de em Sôo Paulo. Farei todos os 9115-

t·oma.la .com o. mesmo .otenção e ca

r;nh.D com que pomos o mão num. De

portqmento de. A9r:Cult�,ta.. e de Peçue
rio do Governo. Onde havia um fU!1-
cinnurio, . por. . incompreensão, pertur
bando _ou .dificultondo o solução d!" um

rroblel)1a de quolflu�r. empresa dispen
scdoro de .et1er�io,. eu me nrpesscvo em

ccnst.tu'r o governo. em. edvoqedo es

pontoneo do companhia,. desde <jue rQ

-"oavel, fosse .f> ·seu interesse".

O que entusiasma o SL Adhemar de

Barros, no nosso debate, era o panora
ma Que rasgovamos ao governo do

será um padroo de vida muito mais al
to} poro o lavrador e suo fornilia, ao

Iodo do
. barateamento. do custa da

produçõo . Er. preciso abolir o enxn

do no agricultura de ses Paulo e di)

Brasil. A mognitde de um vosto nlc
no' de captação de novos mananciai�

de enerqic, longe de nos atcmoriz:ar, só

deve encher o 'Pol:1ista <:le fé nessa

1l0�.a" .etopa . do seu m.scnvolvimento".

Govern�,
.

bóje, b sr. Adhemar de
Barros está no dever ,le realizar estas

idêios.

em bases

(l

UKSI

RIO, 25 (Meridional) - Reà!isou-se
ontem na A. B. I, o solenidade·· I'ro-

o P. T. 1-1. EJUl50U

21 MEMBROS

P.io, 25 (Meridionoll - O Sllt. A!
cides Paiva deu entrado no Superior
Tribunal Eleitoral de um pedido de
mandado de segurança contra o ato

movido pelo Associaçoo dos Amigos da do d:reção do P. T .. N ., que resor

I'GVO Po�oguaio, em homenagem de so-I
vera eXPIl�sDr �o sei� do partido 2!

lidoriedade a todos que participam do
j
membros, In.cluSIVe.o I�petrant� �.de

movimento contra o governo Morinigo, z:csete candIdatos o Comam Muntclpa.!,
falando varios orlldores, icnlusive Do" j(J diplomados e suplentes de nrea-

Carlos Duorte, ex-Bispo de Mouro. dores,

to �eu Hugo Dot gh. paSSOlf,se'
J O R N A L COm armas e bagagem

o P. T. N.�
será por ele, Borghi, fundado 11m no- I

O J t). t J
.

I::mpa�t��;� :en:te. CC;:an�� e:::u d�� : � u e� li a r O S B5 2 uÜ a 18 aco IDpau Ja �

pof:tica era um hDmem rico e agora

::�rt::!�e·pe?Qsdi:�su.rsoA:�r;,or�:::t:e I·a
.....

O O ·Cr. ntiQO cillnfD qUSf.·emtl·FtASegados Viana, I!oieto Neves; Adal- •

V
( (j - ,. iA

berta Mata; eptebisto do Estado do

Rro, Itu{- Almeida e óutros. O sr. Rui

O sr. I'r"do Kclly, lider da UON,
em vista disso, fez: a declaração de

voto, afirm·ondo que ntia tinha desejado
participar do debate, no qual não via

nenhum interesse politico. Entendia

que os meio, publicitarias nos debates
deviam ser uinfarmes, não compreen

dia o distinção entre os colegas do

Camara ou parcialidades. Estava dis,

po�tó a apoiar a medida da irradição
dd todos os debates, ma, n«io podia
.dar. o �eu voto por medida de exce-

ção. Acima do tudo, concluiu dizendo,
pun ho o:; principios de boa ordem nos

.trabolhos
•

do
.

cosa para 4ig!,ificor o

Parlame·nto. Em· seguid� foi dado a

palavra. ao. sr. :Hugo Borghi, que co-

��eçou foz:clido uma Vistoria no PTB,
afirmando que o suo deci�ão foi pro

vO"llqa pico 5f. Getulio· Vargas, qUan

do ln·dicou o sr. Morvan Fiueiredo pa

Ul. jMnisha do Trabalho, com o a$sen

timénto
.

d,,- sr: ltabet_l) $irriorisen, em-

bora fO$,e cle um. tipo completo de

plutocrata. Afirr)"oou que o ;nquerito 0-

bert� contra. ele poro. investiar as ope·

rações do .olgo.dão, f�i mandado arqui
vor. pelo pre$iqente. Dutra, depois do

cOn:c1U:;Õci d<l- iunta de· miiltares, no

dfJ ;od!!nda. �er, incriminado cOntra ele,

Afirm�- que o sr: Get�lio Vargas CDII-

Este

duzia o PT!! discricionariamente c tl\!C

de Almeida afirmou não· ter o snr.

Getulio Vargas qualquer responsabilida
de na expubõo dil sr. Hugo Borghi óo

partido. _ O sr.. Segados Viana decla

rou que a resposta. será dada ·00 snr.

Bórghí, sêtn dOimara, iluando serão exi

bidos· 4ocumentos que· farão ruir por

ferra essa lligúmetnaçãa do indiscipli
naM lidú politiçp,· C\,jo �omc era, até

o�ora, víolenttlmente atacado pela im

prensa udenista e que haie é ompa

roelo par e.Sa mesmo imprensa com ca

rinohs reyelodores da velho totica de

tirar sardinha com mão de gato. O

discutso do sr. l1ugo Borghi demorou
onventd minuto>, aproximadamente.

RIO, 25 .IM.l - O sr. leite de
.

Castro, o unita vereador eleito peta
P. T. N., dedarou á reportaem, quon

.

do .

abordado, sabre a I>ossibilidode da

req!llndeu q. sr. Leite. de Castro: "550
os deputqdos pOllHi;tos !lerto C!)ndé -

Emílio .Coras - Ruarod Silveira -

Euz:ebio Rocha, o paranoense Aristides
ingresso do sr. Hugo 80rghi e seus lorgur� - o mineiro,: leví clDS San

c('mponheiros no part:do: "O deputado te!' e o ,adoca Benjamin Faró. O se-

. Mdor BeoÍ'gino Avelino trará alguns
Borghi .

pode-se dizer que já passau, deputados do Rio Frande do Norte.
com armas e bagagem para o p.. T. Estornos .em perfeito etnendimento com

N" do qual será presidente, sor%!ln-j r; Presidente da República, lÍ Q!lem
d" c:o,n�:go c'lr(� de 10· .deputados esc l' apoiamos inteiramente e esper�mDs
taGUOls. Pedido os nomes. dos de- 1 tombem rcee�er do presidente Outr!l -

putados que ingres,oriam no l', T. N.. i9!101 apoio".
. .

Anunciem
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EXPEb!E��: I 'Vendem ...se
liA. Waeão!9 mV�i�as casas � tllrmius,

,3' reis S. PRula li TDJ'alid3! é,
l'rc,IIriedada d 5 A nA NAÇÃO" lofes Brandes E p qIIlWúS.

�'

�.,
....

"," . Trat�r com Yu. Koch - Rua
tlir�t�r-p,é�ident�'; Edmundo', MOl!te�!l

I
Sãu Paul", f1D

!>irefor-Gerente: tinalda' Feltrin
� .. ':.> ,-

- .....---'---

lliretor de Redoçõo: HW!tlni "arto
ENCARREGAllO DE ÁSSINATURAS: VI!MDEM-SE

r ANUNCIOS:
.

!)iveros5 lindos chãos

orro WllLE diversos tamanhos, livres,

MATRIZ:
Slumenaul Alamed" .Ouque de Caxias 20

�DEPÓSITO:
S. Paulo, "Alemeda l.Iarão' ds:l'irad«sbtl,
188nas

Gm Fone' 1410
, \

udá.l
Transpcrte de Ci!rgas e Encomendas.

entre-

11" r�r-' e de poeira, Interessallos' uqeiram-se
� 1 'f! dirigir ao sr, José Kewit%.

liêco ,ÁrOfolluii 5.�1l.; 'ou
ttido Otto Marquardt,.

N. 73.

-11'- "_

-rf. 7

ao I'roprie-
Rua Ama-' � � ��__�---- � �� � � __

ASSfNATUAAS:
"nu!,!t ,. ." ,. Cr$ 90,00
�emestrê .• '.. , . CrS 50,00' zollos
trimestre .,' .. Cr$ :l0,00

---------------'---------- --- ...""""....."..="..,"""""""'="''''''==

f··,�r\l!s.!",.t ',••. ,...• Cr$ p0,50 ,.
- ','_ " '_" . -

ted�sã�' ;VficiMS:. ���. $.,Paulo, 26;
�

A liÇl�ão �,� n.� 89�jec.lade ,

relefon!: {pro,yjsoria�entel� Hotel i
" "'

.'

..', -._.'

Würges, 13�5 I ,Minha' Realidade'
'�:�;Nr�;..:"M�

"

I C"�ET ,,'''NINO
No '�i�� _:_ "��r;iço5 �e Im�fe115C! !..tda. -,..-----,----

'tri!..� " Getulio :' V1!r!!í!S, Edi!icí« Qd.on
Sala !3G2

E�pr��(!, Auto Viação 'rusquense
!Iument!�• .o iir!l'sou� - 9,30 e 13 horas

TElff'pNES MUITO ('MAMADOS: .
I
I MJlVEItSA!t!OS,Assedat;iío Comerei!!1 e Industriolr 1430

Au!amcveis:
CO+IRA.J:lO !!ALsmi1300';'""" 1200-1111_ "00- 1333... 1 d'...

'

d M I
...entre C5 vuítos e mcrcan+e pro-

...11"05 e eles: . _ ..
"

lO'�J' leça� nas mE!O, SOCIO!S de !:!I!!menau,
"

- 1400 - 1110 1145' . �.,.' desfoca-se n fla!.!ra s,moati�1J e bem-
c.o"ret!l,.'.il!! �5tod\lal�. 1216 quista do distinto cidadão sr. COM rç-

fm·S. Palll�.: Seryiço!:de Imp�ensa
ltdCl.

RUI! 1
.. de- A"tiL2� 1

-I
UteJI

,
,1I,lu�!!��u a Curitib(l - � ltor05 I!tllemll!lU, C! Jllillville -:- 13 �O'1I3

!f!lmén�U � f'lllrillllOpofis - 13 &'mu
81,��mn�u II Ítoía; .�.13,30 horo�

B!U��IIt1!l, ti .J.araat.â ,-:7 13, h.)fI�, ,

r .HO�ARIO DE ON!BU5
;
rAuto :Vill!;!!o, Cllforinllns$t

çól!itoria "aderol - 1381

CÕ�PI!';hia Teldonico - 1321
b�íEgadtl Regio!!.al de Policia:

Gobineté do Delegado - lOIEi-A
. .

Exepdiente - IOHí

Df:JegClci� ,Imposto de RendI! - 1104
impr�'�a' Força e Luz - 1311-t

Estrado fie Ferro S. CatarinG - 101I
. Hospital Municipal - 1208

Hcspit�' Sonh;! Cotarina - l13ii
Hcsl'itál Santa b:abel - 1196

I. A. :-. C . ..,.... 1271

I. A. r. I. ;_ 1256
Mercado Municipal '- 1120

, Mini$tfirio �o Trabalho - 1143
Prfrfeitura Municipal - 1153

Posto da Maioria - 1466

Telegrafo Nacional - )363

iNCEf'.:OIOS:
. 'Garei!! 11 ..8

Hering - 1199

Dr. "erberlGeorg
ADVOGA,DO

t, ,
Estritõril! '

..

it'i�
I!YlT!el1�Y � Stu. Cef�tll!l!,

Dr. Camara
'ESPECIALISTA

Clinica em gêr<l! - Tratc!!1enta "e-

I!!s 00nll05 Ultrlj-Curtos
"

ConsultQric;.:- Tr!!vesso 4. �e f.v�
-'--

reiro - I'redio Peiter

Operaçóei no� HOSpitfli!

--'-
..

--' '--

Ricat-clG Juag
....: ç.�rur:_g.ifioDen,�ista '.�

COOltlltai' �à' eliDi
ca da dr.
Zimmennann

Rua' 15 de Nov. 595
,
l' ill!Uar

-,

anuncie
NESTA fOL!1A

I de fugir. Nenhum c:onfaJo cem as

outras clreturns , Hem e�trel!!<;I!-
menta de sentimentos.

Estou certa" da 'minha j�çoP!!cid!!-
de de ndcptnçêo . O embiente

E(-,me impossivel >. reali%or . o

meu .intetlt? Como tudo se tor

ns difíciL. .Eses IUÇDs adtivQS qUE;

- Sempre f! mãlignir;d\!l did-'
!:�lil:Q' da destin') a in!pirn-n!e po-
ro o moI.

.

A m1!!�(! realidade, preS3!!lto- -s .

Em tcd!! !J SII!! extén';;Q ti �r.eito-n.
Torturn. Fora qUE reagir? Já

compr€e!ldi que f�re!li "b�a"'t ... -

l!lenle inuH! pOfO ogoslhar dentro

,[o meito sentimentos que niio 5'

[cm crnenns de .6.:1io.
SONtA MARIA

;
MS prendem o cer�cs crictums es�
,cravÍl;çm-M3. ',E fr!l5tram to�os
, os

•
nossos )nte!ltos.

,

M�3, Ó,não d!'!o pedicar �feiç1io.
I! ninguem,. "

·

:Enta'o. o que i que !llli prenda
á vida Ourante toda e minha exis-

socie! sufoco-me. Exaspera-me.
Tom OS meu" nsrvos tensos (;0-

mo cordcs de violi!'!os.: Sej que
dEVI) fugir.
"O proeurer.

Solidão é o Q!:e de-

· tendo não tenho armazenado epe-
· r.!!s· ódb .

no meu .comçiío? . Soú
fn�n&!'�ntÊ:. Em m�!! cerebro, há. en

trecflo'lU�s de idéias, Bem ,qut
, reconhe-;o"

�Q:t ,muitos anos ��'� a jneu co ..

mção . não.' bote i!o iníluxo de S!H!

,y�!; Emoções. Áp�!'!!!5 esta ilnot:s-

f!!�iío doentia, Tédio E VQl't::H!e

Cavalheiro de f!,!o trate, o dbtinto
eniversnricn+s sempre se impôs é es-

peit!O:: S�!!S ",!!"tr!de,,; civiccs e mO!'tli;�
motive por q!.!E S. s. f�tá nt! auspicio
sa dota de hoje, que aS3incla a pas

sagem de SEU ollivémnio natalício, ase

"o !!a.!sini, odiontodo cIJPit�\ista e pai
do MSSO. pre!!adn con('''1e d�" imp,rell- tr.!lis inequívocos dernonstrC!ç�es �1'S
50 jornalista Achiif!5 !lolsi"i, deputarlo "

Ql'r�ç; e tIS I!omenoqéns'a �ue fa% iiir,
eeito pela UDM ii Assembléia Legislo- As��d!!l!do-!1OS ás exprtssivos mani

!ivo d.,. Estado e do dr. Afonso Bol- festações de simpl1tin qt'e 1) ilus'tre
sini, a!lOlisodo clinico, residenle nes- Gniversariante receberá flois, envil3mos
to cidade, : cf "l,�r-', 1" 5inceras congratulações.

E S ��O M B a, O. S
Alfredo SANTOS

TOMO DA LIRA DE POETA E CANTO
HA CLAVE DA SAUDAOÉ. 'O' N 0550 AMO!t;
!lAtADA FEITA NUM CORREII, DE llRANTO,
POEMA ESCRITO NUM l'UNGIR DI: DÔR.

... -1- ..... -:--

- -

-'-1 _-__ .

OUA�ITO, CASTELO DERRUI DO. QUANTO,
RESUMIDO NA VIDA, DE UM CANTOR;

. -

--"'-�"""fT'
ESCOMBROS DO PASSADO, SÃO. NO ENTANTO,
RUINAS DE UM FUTURO MUL TICôlt

SOLUÇA A LIRA E EHQUAN TO Á VOZ SOLUÇA,
RINH'ALMA SOBRE OS RESTOS SE DEBRUÇA,
DESSA MORTA CIDADE DE IL USõEE,

ltEVIVENDO, HA TELA DÁ UMBllANCA,
NOSSOS DIAS DE AMôR E' DE ESPrRMH:;A,
CONVERTIDOS EM NOITES DE .A,FUÇõES,.

---- - .:� --- --_ --- ----

iCINE BUSCH
HOJE :- QUARTA FEIRA - és 8,15

Morgie Hort - Robert Lower'f
grande film do ART

B:g !cy Wi!bms t Gr;le Stotm na

nOPICAI."
verdadeira délkia !}ara o puMico! Um
denfr" de um cmbielltfi de, espiona-

"PECADO
Um filme que cO!1stltue uma

(Iramo de aventuras e musica IlcaBente:>
gem fi misteri!!;l

Acamp.: C&mpL Nadonal -

aru - Palea 3,00 e 2rOO - Baleãl)
Uinyer�ol Jor!!i:!I e short "Alllas pelo
2.00 e 1,50.

Co�sas do tinem�
URSS ellcaro c rellJixot;50 de

filmes',
irm50 elo pinto Chirico: ,

e:;terecsc6nicos. Às;im� o "Comitg Ci.. ---

nefo'togróii�o da URSS" de�idiu �

I !'0::1;, Dtlcreux escre\'�u os· diÕ'lcgos
Cl)nEtruçáo de "stud;o; especioi; des� de uI'Iusion,s", (I filmê de Pi�rre 'C!:e�
tindos ós filmagens estereom:;pic!ls, ç i ""I;

de q�e Eric "on S!rolteiin e �.04,,
�rimeiro filme er r.eIÊ1(o, já em vios de I

dEleine SoJan"e sôo ([str!!!. El e!st

realização, �erá "Robinson Crusae", se_ i seu primeiro diálogo pem! filme.

gu�do o c:ilebre romance de 1)(rniel de I
F'oe.

_ I
Os i�o,'anos vi'io fazer um O prêmio ,SIl%OnE I!ianehetti; dedi:

;ôlne I:! v;,l(!. <le Fro�cisco de Assis, coní c!ldo a um!! jovem e5p�rDnçt! do tine

lç!!re!!ce Olivier, E m!!is as seguintes; m!:! fro!'!CÊi;. serõ' conferida em outubr�
i!i!Etcr - Á!'g1!5tO Genbo; cenarisb - !lrllxima pela .A.ssodaç50 do! Áutores
A!hrte' SõvigMO, escritllr SUttl!l3lista e' ds filmes.

..- Este e o Seu' ,ómal'

10,

20.
'30,

40.

_""'_" -r--!"'-\----r-: -, ,-

i

__._---
,�.

"

Repatriados &ras�!eit:o�:'
estão sendo ,,ªgu�fdados

DO Estado
"

I
l

!
MINISTERIO DO TRÀBALHO, INDUS

TItiA 'E COME'ReIO
1Sa. DELEGACIA REGIONAL

DO TItAIALHO

Destino Q F!oriI'lI!Ó,olis;
Frgnz Wienhogen, espôsl'! I «tlis fi

filos.

Destino o Itajaíi
lisneth Oressrer e cinco filhes.
Pedro Geral�o l<ustetko, espôso e

dois filhos.

HeinTÍche Eduard Muet%e, espôso e 1,
dois fithos, ó: �t

Hugo St��ge, eSfl�sa e ums .fi'h� � .

i.....
Kar� S�h,n�ng, tlsposa e umo tilha. I ,�t
Florlanopo!ts, 19 de Março de 1947. I g:�

RAUL PEREIRA CALDAS I ,�.,Delegado Regional do Trobalho �j:

,,4�
�. ISan- AGOrtA que i. S:i-á.. e!1P�·r$.. o seu,;tÍo ';!lrPeja'dp'filfi!n!io�

p�epare.::se conyei'i�nte�ente para. �ode_r ·.o"��ir_'.igt:alaflpnaçao. faça; a exe:mplo de mlIhares de rnaeÇ

felizês, Qrn trat.im�l1to t3eÍollaI ·cQí.n Gràvidin�, par3.
e"i�ar complicácõe's, é ter .um bebê sadiO. é forte..
Grayidlp,i ,preplra 'ó se.!l oq�a,riismo para o grande
!!!�wentQ,. rcirtalece·o e' as<egura um aleit�mento "

f.2t'to· para proporcionar ao: seu' f1jJinl�o "um
'

.. �,'

desenvolvi;11ér�to 'norinàI R:'ecc.rr"a .·á Grávidina' Õ;Ú,;!
!:�r 'ü'� ·p�rtõ félíz e cQD$ulte Q S,,?U pledicQ ';l�m.
ré'gulai-idade.

EDITAL

,\.;.

�'
,o D�lf§Cldo Regio�!!f do Traba!ho

divúfga para conhecimento dos paren
tes interess'ados que 110 pró)(im� via

gem d� navi oCarl Hoepcke seguem dá
Rio com destino a ês!fi, Etsodo �s se�
guin.tes fomílias repatriadas recente

mente do Alemanha pelo Govêrno 8ra-,.jsileiro:

��:��_,qu�csi _4 _qW.los __ o

e não' nouve compUêaç'õ';sl ..

'}r#';;j de 'l:Z��r:t:ó;�� ';e d��'#fi��;;�::;ç, !;/�k:;�;.d(!i�
Gr.d;r.'ia�n4 J.o r!m�ji<! ·cllrtipr/J..�dº np ,,!'�,Mr/J !�,
",gt!I!Iis_ t pitra as;�gura1' rtÚid:: t T!)b,wiz /til mt

hH.�Jt si t d�;tll Mho � ag(Jra'- com ÇrH,;'idína.

' ..

Cortume
d2r

Afonso

S.' A.
ASSEMBLE'IA 'GE 1l.AL ORDINARIA

.

..

Editol de Convocqção

20, CON VOCAÇÃO

'Pel:s �tt:!enie' 'ficam convidados os sel:lhor�s Aefonistt:t$ " comp:rece'-'
rem' !5 essemblii,,' ge"ral 'ordi!!!!rio o ,re'�li%ar-s� tIO 'di" , de Âb,i( pro:':i:"
ma vin"ollro, pelas 'd�%eseis' horas, nai �éde social, ufim, dt>, deliberarem S01!UI
o seguinte i "\t', I�\'!t

Ordem do D:a, -,

lo'. - D,iseu$sõ� E- aprovaçªo 00 �alonço' e
feernles eo' exercido d�' 1946;

20', - EleiçÕo do t)iretor- "res; d�ntê;
3�': - ElelçiÍ'o' do Conselho' -"is c�l;
4; .. -..:. As'suntos" de i" teres�e �� c;aI.

Blumeno�" 22 d!! Março de 1947

.' ... _. � " .. -

I

� ....�-_A'RTHUR'HÚiTrL
Diretllr .Pr!!$idente:
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o e O' nosso exuberante

em nome Viva os Botafoguenses J .

\OljiieI . .

( o VASCo IRA' A PORTUGAL

f RiO, 25 (M,) _ A ida do Vasco

se vê pela' cidade·50passa no país O que
'1R;o, 25 "",} -:- Térzcn, o ex-co-

leito do Maduleiro que ultimamente y-em'
terinondo no Flo'm�1I90 teO! demonstra-:
do excelente íormc, motivo porque o

Flamengo o contratou pagando treze

mil cruxeiros por seu passe.

TARZAN, NO FLAMENGO Ontem pela man'Jã, qaundo o tráfego rollsáo com dois carros que preferi-.
eru intensa em nossa príncipe! artéria, dom clcqnçcr o Rua 15 de Novembro.

q Eu�opa é a�sunfo definitivamente re�
��!v'ido. Á delegação. vosccinn Alguns choufeurs da Auto Vioçãp, '. ao

I'atorem que o caminhonete estava. ell-.
'ron,;o pelo Travessa 4 de' Fevereiro.
gritaram: Eh, seu moço, ai' é" contái
mão, ao que, com' tôda pose quI" ca� .

rccrerise o "enêrçicc" Brito�' -�st�
diz; "Calem a. boca, quem mandou en
irar, 'fui eu". São coisas que se vêm.
Dela cidade!

lá estava' o "enérgico" Brito no seu

1 ôsto no Travessa 4 de Fevereiro, es

quina da Rua 15 de Novembro. Lo-VASCO x FLUMINENSE,
que se fàró ácomp.anhaf
Diogo Rangel, técnico Flavio Costa oi
médico' Giffoní. 'lró ainda um árbitro

I:'lnlahdo a déleg"oção. com 25 pessoas ..

:

I'elri tempôradci o Vasco' receberá, ll
quido�: 300,000 cruzeiros, comprome'
,tendll-se "com tres ;ogos, sendo 2 em

LisboQ é um no Pôrto. A dota do pQr
'lido está' pievisto "para o dia 10 de
: Junho e o retorno no dia 24. Ao que
i
sll"sobe hó varias associados interessa
dos em acompanhar a delegação.

NO DIA � DE ABRIL go .!tIais surge uma caminhonete com

chcpe de lndc.el, que manobra para

entrar no referida Trove-se, que, comoR:o, 25 ,(M,) _ O Vac50 jogarõ
o AME'R!CA IRA' A BElO contra o F'uminense no dia 6.de abril, todos sabem, é contra a mão. Por

intll'gurando' o ertódio r'o Olorlo que! verdadeira milagre não se deu forte
fsse 0110 voltaró a disputar o campeo
nato carioca de futebol. O encontro

estri despertando grande interesse ,

HORIZONTE

.;
i:JI _,. &'

""".",:'- :-; ...
,

Emprêsa Interme��aria de M. L� Araujo'
Infermc-(MeridionaD

- ---_._------ ---'---

Edição Esportiva de
I _...... _. 2 _ 1 __ .

_ gUL. i&__JP.!J!W !Ai!!E9!2S&#
�
__&iI!P'. _2�

(bJ.l(lZ EM FLORIANO'POLi:;).

TITULO' DECLARATO'RIOs·· - N'ATURALIZACõ•.
Encarrega.-se :te quaisquer Rssúnt05 junto ã; r� .

partições públicas de Blumenau, Florianóprrlis, Rié de,'
Jarteiro, São ranlo e Porto Alégre - AMist�d. tê�·

.

ESCRITO'RlO PARA O 'VALI{ DO ITAJAr�
Rua 15 de Novembro n? 415 - �!I andar - sala 1
{Altlli "'HA C apítal-" ) -.- B L U M 11} N A 1, .,

.

NELSON. CIN1jlA ACOMPA�HA
RA' O VASCO'

mesmo "A Na a#!f!!!#' '0"Cintra,. çmteresses particutares, mas aproveitan-I '

..

d!) a 'oportunidade para sondar Q pos-I com os dirigentes do' meneu que, por certo, não se negarão
sibilidade" da.· olvi-negra reali:to.. llfI\4L '1:!igo 'BTumeÍlouense de Despertos e Pcl. a nos auxilior· neste empreendimento,

:.meiros E. C, daremos amanhá uma A nossa edição circulará pela mo-

.,&ição especial, esportiva, comemorati- .

,

C,.� da vindo do .��tof090. o esta cidade.

I
rhii co�..

anlplo notici�rio soh�e a ftI�i�r CHEOA" fI.O' IL, ,'" .' ,.
Poro esta ediçâo pedImos o colcbo- cccn+ecírnento despnrtive destes ulh- "'. .

ração de todos 0$ desportistas de 81u- mos tempos em Blumenau.
�� .,�".. � .k_ �.;';;" �...,_.�

BANCO- DO BRASIL S.A� Oe-� Botafogt.�,
.. -

-

Direção Geral _ Rio de Janeiro

os' ;SCRATCHMEN'" BRASilEIROS
EMBAR<:AIlAM PARA s. ('AULO

IÜo; 25 !M.} - Estó tudo pronto
·
para o embarque dos "scrctchmen "

brasileiros poro São páulo, Os ploiers
paufi�tos seguiram ontem Q noite via
'terrestre e os cariócas seguirão hoje
·

de avião, Sexto-feira, pela mQnha,ç6, não é só.: no .nasso: m�0;"mIJ5 ;sim,: em
todo "

O . país, ". pora�. gáudio do futebol

,dtarillense:' -:-' S. ;::6.
-Vlmos, de hó muito, nos' impoll' ,.',

do à consideração 'e ao prest�gia
no esporte cotarinense, parque' be- �

talhamos, diáriamente, árdlras' be
talhas, em prol da nossa insofi.�; ,,:

�l

F.inalmente, logo mais à tarde,
deverá chego r ti esta cidade (I va

loroso esquadrão do Botafogo' F.

R,

Preparam-se os desportistas blu-

terinarão no Pocoembü, Este treino,
porém, deverá Ser leye pois o apron
'to está marcado para efeh.ar-se na

noite de quarta-feira. O:; uruguaios
deverão chegar a .esta capital cms- 1o • '�', ".: ....

'

, , • : nhã, seguindo imediatamente, poro S.
IIm· i: 'sonbo e .0·; Paulo, onde contam' realizar um hei.

-telt,o,rç' de u� pugilo de bons de c!,njunto na mesma noite,

. .

'd�spo�'is�al:

....
,.

fAZ TODAS' AS OPEf'{AÇÕES BANCA RIAS NO PAIZ r:: COM O EPElllOR
I

TAXAS PAItA AS CONTAS DE tlEI'O'SITOS:
movei vitória.recepcionó-Iomeneuenses para

condignamente,
E', pois, de festas

Nunca esmorecemos um só ins

tonte. Enquanto que, em outrels'

munícipios do� Estado, inclusive ée '

é'apitol, o interêsse pelo esporte' é'

ef�mero, o nosso é permaneÍltt,
mais durável.

A' embaixada do Botafaga de
vemos dor todo o nosso ocolhimen
to e todos os nossos aplausos, Im.,
pressioncmô-la com a nossa corte:.

'�ia e, a nossa educação esportivá.
Fazendo assim, estaremos ven·

,

!:IEPÇ)'SITOS A' VISTA {retiradas li /Tes!

DEPO'SIT05 POPULARES (Limite
DEPO'SIT05 LIMiTADOS (limite
DEPQ'SITOS LIMITADOS (Limite

o dia de 'lia·
3 1/2% 1.1.0.

4% O.a.

3% a.a,

2% a.tI.

A visita Que ora nos fàX Qis.
de Cr$ 50,000,001
ti", Cr$ 100.000,001

OBERDAN NÃO ESTA' EM

CONDI�ÕES FI'SlCAS
!lOAS

t
envaidece e8010fogo muito nos

nos honro.

O' alvi-negro é bem :o·legítimo
represent"nte do futebõl nacional,

Depois de uma vitoriosa excursão

00 vizinho Estado do Paraná, 'vem

conhecer o odeantomento do "as·

DEPO'SITO SEM LIMITE

DErO'SITOS A PRA,zt) FIXO
ltio, 25 (M.) _ Em face das con-

·

dições físicas. precórias de Oherdan, o

técnico Flóvio Casto resolveu convocar

como medida de precaução o goleifIJ
"

. do Vasco �arlwsa: Ouvido pelo repar-

O . toem 'do Nacional assegurou que nãoq1, "".

há problema na equipe brasileira que, !
·

segundo todos, a� probalidades, atllará lcontra os Url'guolos com o mesma far- t
·

maç.:jo que en�aiou ante-ontem á no;-IComI! �ra de 'se' esperar, Q' notícia \'rem es'pl'i,jal '�orrúá naquele' di!!,"

êml: te,
no-· quadro Â, ou seja: luix '_ Au·

da próximo' e:idbiçiío em nossa Cidade, todo o percurso da EStrada, Co'ina" SIl
'

gusto _ Nena _ Danilo _ Noronha
do, famas;' esquadrão do Botafogo de' vê, a reFjlr�u$siío. do "grande 'encontro' _ Claudio - Ademir. - Helena -I'Futebol e Regatas, frenfe ao Polmei- não se limitou apenas á nossa i:idade, Jair - Chico. '

ras . E. � C"i cqusou· entusiástico illt- mas sim, a todo'o v�re do Itajaí. Con-
• fiamos, p�it em· 'qUe' 'os ·esforç�s,.'. pressão não 56 nD� meios espoi'ti�os 'da

Homos, pois, em que os responsáveis'�i�ade;, co�o d� t'óda oVale. do '�to- pelo 'vinda do Botofogo t.erão plena-
101, em CUIaS cltculos c/esportlyos e a .

.'

d' f,.'. ,. . mente recompensa os "as" seus es or- i!11P.rensa O' lI:agueiro goucha Neno, (Ionze viSitante grandemente. pilpular, O .'
, _

P· I" -:.' E' ,
,

C'j 'b' •

'd
• ; ças obtendo uma renda recard ROO

o melroS !;porte u e, opala o Ih- ,
.,

d"'" ! .

' I' d'
•

t d só para B":menau, como para todo o
· con IClono mente pe os Irlgen es li

•
..

nosso Estado. Pelo CUIdadOSO preparo'liga Blilménauense' de Desportos; foi ti

� �'o decisivo JÍar� "0 '(oncréti;a<;á'o do
sonho "de tllntos' GIIPS d05 esportistas
bluménau!mses, que'é 'o de assistir em
Ilosrios gl'Qn,'Qdos' '6 exibição do �ode-'

·

toso corijunfo de' Geninho, o super-vi.
�e ..campeãa c'aiíacq, Por isso mesma,

· a gratidão e � Qpaio d�d,(�;';���uen-

4% a,CI.

5% 0.0.

"ar 6 mêses
Por 12 mêses

sociation" barriga verde,
Ninguem melhor e mais creden�

ciada do que nós, blumenouen5es,
poro representar o futeból de San
to Catarina.

DEPO'SITO PE AVISO PRE'VIO

cendo.

'E o no,50 escopo é sim,,'esine!l�
te êste: vitória ssôbre vitórias.

Retiru.dos mediante prévia aviso:

4 1/2% 0,0,

4% G.a.

4 1/2% a, (I.

De 30 <lius
De 60 dias
De 90 dias

d., Cr$ 10.000,00

Gremio Esportivn . ,Olimpico�,
ASSEMBLEIA GE R,\l ORDINARIA

São convidados os senhores ·o� 5ocíodos do Gremio Esportivo Cllimpico
!I se reunirem em assembléia geralo·dinária, a rea!i>:or-se no dia dois (2)
de Abril &0 corrent<! ano, à, vinte' (201 ho;�s �o ��de' social, à Alomedà Rio.

Branco, s/n" desta cidade' de Blume nau, afim' 'de deliberarem a seguinte
ORD,fM OD DIA;'

10, - ARfDvoção do relatório, �nlonço e contas da diretoria e. ,ia
respectivo parecer do conselho fiseot,' refere�tes ao' exercid�
de 1946,

2. _ Àpresentação
.

dos tstahl tO! paro· a nec.éssiíria aprovação, '1

30. - Assuntos diverso5.
6fumenau, '17 de arMço :rIe 194'l

JOSE' RIBEIRO DE CAR VALHO ...

JasperJorge.Dr.NEHA INTEGRARA' }[: SELEÇÃO
NACIONAL

Circl'gião·Deot!sta
o sI·9 D t. o p e d í a t. r i a
Dfntaduras AOíJtõmicas

Ru� 15 de Novembro, 760

Rio, 25 (M.) - Em ded�roções 6

mais passivei titular 'da seleção nacio

nal afirmou que' essa oportunidade sec

rá o maior prêmio .:Ia �Ua careira e5-

porti'/'a. Indagado 'sõbre 'si gostaria de

atuar 'no' Rio, reSpolldett ,.

que sim; 0-

físico e técnico a que vem se .ubme

tendo' os ploiers alvi-verdes, é de se

p�éver .q!le· a p.él�ja de amanhã sejo
equilibrqda, constituindo um espetáculo
a altura do -ren?me dos <luas éq'!ipéS
deglódiontes, estando' assim' os reprec'
setitóntes da bom' nome esportivó de ----;.....,;...----.;_-,-�--�------=

-----_ �--

cres�éntal1�o, ,porém,
.

que tendo espo"o
e 'filha tDnsidero muito dificil a sua ��u�tiem .neite Dji11riO, - -- .

..."....-..,.--.-. 'tO,trCl1iSferfi';cia.

,"
,PRESIDENTE.

.

.

BliJmenau, cri!dellciodos a alcançar um

IndustriaComercio DR. II MMfRMANN
'sucé,so ineguolavd 'pora '$uo'$

.

c:ôres,
frente: a 'uma 'das ."mÍlis categorizadas

_ e�uipes de profissionais· do Brosit, co

'mo é li> Botafogo iiI!, Futc.bol e Rtga-

ae

íecharão suas portas C1RUr.G1ÃO DENTISTA

IhJA 15 II, Nov.· s;!.'!!.UMENAU·

Pedemos assegurar aos nossos leito-

\ �:co a�sistir 00 maior J('90 .de futebol I em determinar o féchamimto ás· li !ta
re! esportivos· que, aManhã, (is 12 !to· Ja realizado em Santa Catarmo,

I
fas.

E' d;gna de aplausos Q resolução do

ras,' !I < coll).�rcio. e a' jll!lústri� <;erro_rõo \ comércio" e da indústria lôcois que, .f, C�ngrotuIOn)O-llOS, pois; eOIlI. fj� �rs.

S(��5 'porros, 'Ilàro que torlçs, sem ex· i'ldo' de encontro às o,pirações de seuS �omer(ia�tes e indllstriais por tão

ceção, p05511m ir ·ti,:, estádio ,·do OHm· empregados· e -operórios, não - vacilou .. nobilitante_st!sto.- �

,i. t._:.i,

Instaja�ão de Raios· X
PARA RÁi)iOGRAFIA int-lTAIUAS E DIAGt�QSES A DISPO

SIÇÃÇi D9� S!'!M· Mr:'i;!IÇQ� � ��Nil�T4!i

; fOI'mádos, serão Grg�nlsados serviços
especiais, de ônibus de vúrias· cidades

'.vizín"a�,. paro � transporte dos' qúe· de-'
pre- :sejam ·os�istjr· ao. encantrD. e -QhFul1l:·>... !.., ...._..,..._..-.������

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A POLICIA

DE MORTE COt4TRA

FRITZ �CLAUSEN

Copenhague, 25 \United) .

licio 'dinomarquezo pediu;A NA
n r x n r e

O
· .

. 'd·· NOTI DE BRTEcarIOca compra a carDO lornO por, "Mk;" ,h",d" do RI ode ,;"., estedos do I,.m ; ""u",;.;
, ....

fi crozeiros ::nf��u:r��:::toe:�\�ameD.
te ao· publiC6

belQm�ntn
preços do ano passado.

cidade.

tombem a nosso

Gino
. Ci!in� . o

Illgo�IQvia, moi, um posso para,
ror <IS erlnções, íii em bons

entre (I; dols países.

o re-

d�nâmiço "nianogér" Camilo <Guerra: de Janeiro.

Essa figura gentil e. bemq�isto 'de. .te- Gin� Cignó;' o maior sorpeno lírico

das os artistas líricos, acompanhou

I
da Itália, p�rtence ao elenco do "c'A�

SilVIO vmü, D maior barítono' 1,'ra- !lO 'OE TESPIS lIR\CO", do, qliar ·fo-

Sileir:s ::;V:�:��O�;�:: '�:I;:
I
Jare:5�::IS�:::A'C�:::4�A.;.. ICámpaoba profilátiCa no I

. DESABAMENTOS INO, RI() FEZ VISITAS .

S F"
- ·

Ri" "'M.' E� consequenele
I
'.,25 IM.' - Em com..,'m Vale· do· • in. c· ra. "t._' I,Codas chuvas que estão' caindo sobre o altoS' outori4cÍdes' civis e f!\ilitare?J. o

11.'0, registraram-se ontem, nesto cepi- Minist:o da Guérro visitou, na ·l1!anl1.ií Departaménto. J4ru:iona� de

ame' IIIa e
II

a muihe'r de' ver- ::0m�ss::ê�ic!:sa;:��."tos. Apenas ::ss�:�e'daO f��e�t.ro,/,e Recuperação do

Soude tom (Ir6 i rri I? ,,',:tQ fi t� � rn�di =.
I 4>

,; Ser'a' CO"oiro:'r:a'da' :":'�a'. 'pr"o"u'
.--

Ides-
.

.: .[ �t�::,g·:�e::o�o�::S:ac;=:a;i�:I,P:�:�
o: Juiz;

.

�u� n�� ,VQd' com . •... . ... '< . ,II "I ;i��;,,". ':'::�;;c·tcD�;�::!�':II �:t��:;�:;��::jfj!:��:�o,Ona:e;�se::�
essas corsos; d�o.n. �.n_�u� 'ca-n d·e·'u·ra··o··,·:o no' 'C'o"·B····g-ftBD'� .. :a:i::,�ll0:;.t:d:�;oH:�::�i2o�:�d�:: :��rtant�·,;��le. AcliQn�ou que outros

O bigomo a um ano, . e . pnSQOl 11·.··. '. .. . .' :!I
. "'�', _

ttldd� 'Uni��S_.'��� grand� p.a!�i�Q :'de ::�edid�� -'s��ãó 't;'madls, como .(! cons-

GENOVA,25 Wnitedl - O Jui% II queixa, destacando qlle'os três foro,

ga O "governo d�, �S-p�·�·� ::��:�!d��C���;;';ii�õ:,5�;:!'�:::�m��1 ��U�Q�;�;e·h�s�i��is··regio.noi5 e,.emfi�:
di) Tribunal daqui ficou,"hoje, boquie- . movom lima familia perfcit�-;

'

O JUIz' .

. ',' '.'
.'.. .'. dos desse. medicaméÍlto JI4llos impalu� I' _

.

,'. , .
.

....,
...

berto,' quando o sr , Vasco Cavallero quc.nao cstava'.com·e�sDs coises, con- ' apresenrará prop-os"_ dcdo� do oito, f1!édio-a h�ixó s�� F�n� .,� 'san.e���nto g;,�1 '. do 'vole do. São
apresentou-se pore ser julgodo por -cri- denou o bigamo: a um ene de cadeia .

t::-' .50bre' e assu:·cn·it'i.... cisco, SOlido de 'es'perar�se Que; com F,_roI\CIS�O,'
me de bjg�mia. E o réu entrou, ves: c condenou o sll!lunda'lIIafrimonio':

I'" .....
'_-,-�...,...-'-�� � -"

tllto, tendo �os braso.s 'duas esposoS.: -. 11- f ,.'
DJMINÚllAM··· os PREÇoos DE.

" primeira de�tas, de nome Amélia"
.

.

,

, . í GENEROS',NOS' ESTADOS:müoos miér que o Parlomento receberá o Pll-
estava internada num hospicio e era.

.

.

'. _.. I Wa-shington,' 2S ': (Unitéd) .. -- ·k· Co_' dido para Que aprove li lei' compre-
dada como morta durante o bombardeio .." . . .

. .

missão :. de" Preços· dos - Estados' Unidos endcndo a direito de 'vota ás mulheres se.' à Cámora 'de' Depufados, declarou'
.

aliado contra' Miláo.': O ' Vasco', ent�a . � -

b' d·· •..

informa' que os' presos de ..genero, 'oli- nos -eleições' ger!!;,. ,A�· respeita ·dos 'luc' o' go Inetc' II atora,
não teve duvido... desposou a aman· .' - - ."

. ,,'. menticios' no .país caiarm, oito':décimos
.

d'!!positos . de .uranio �no
.
Congo lIelga, breve,' medida,' ,le' ''(ontróle $ob.re a

te. Contudo, Amélia yoltou· e
. afirinou .' .

em' um' porcento,
.

de;' 15 de: Janeiro. a' declarou; ., produção de 'ura'nio '-ríõ �õnga Belga,
15 de Fevereiro deste ano: Contudo,

. "Essa atividade não pode ser entre-. $pacik declarou que 'não ho: por en�j

o:' preços"ilcis ieféridos g�nero5" �tual- gue a emprêsQs privados, sem contro.-
.

qu��to �cnhúm' acord� fU�'da'ment'al'en- e'm Cà�tOll, �:spe�q'ndo-se :9�e �"smes�
1= nenhum.' '0 . governo apresentara : trc' os

.

portid�s pDliticos 5�hre. �e" a mos cocflarde'" em estotleléce{' Q .

pox

propotslt" em breve, ·.sobre· o 'oS$Ull� rei le�pol�o deverá ser solicitado.' po- cem � F;ança, :" �lIjo qlto'; �aíni���rio
. rc rco,cupar o .tronó. ,Diss: ,0 - p�e· ROllaert,): cs·�prQ4o·· . e'm :,SQig�n 'nos

proximos dias. '
.

-:- � '!-.6 .. :MIN;STRO -DA-'---.�

� Jf::7","=,ac::» :- � -::- l':::II -= C:C:W-:: ex = :c:lIcx::=.:::- lC::lII::: lC:::II=róco -:=l!I:::;:,oc 1;;..;a·-.;:;3I<O'�.l ACHA NEÇESSAIUA A. LEI :DO .

�.
-

H Á UM'
.

'.' -' .�. IMPO,STO'AOICIONÁl

O

�
..".�-- , O

O
- � 'l

O ,.�!. '0
O .�

'.

.� EM SEU FUTU RO �.,
"

00' l'õ510 de Serviço - Oficina Autorizada �.Fabricação, d� CarrossE!rla8
Q Pintur.l e E� tohmento .

O

:00 R·tifc�ção e Ajl'bÍ<!gem de Moto�e� 00'Re1ific,'ção de Válvulas

00 Solda Elétrica e a Oxiilênio ·2
Lut)l'íficação e Lavdqem \I

O '. O·
O ( A S A D O A M, E R I ( A :N O S. A. O

�-' 'i M'ERCADO DE AUTOMO"V'EIS ',�
O John' L. {-"e,lo/ul Fw!tlado': . O
O :o BLlJMENAU �

� .

NOSSA DIVISA E' SERVIR·
_

.
�.

��ó==::::;!ao::::x",-.lI"'=...,<OIC>lrc;::JIC=-:C:Ooc::::.c::rc;!l�IClrC:l!c:;.!c c:::!� :....=_=_�_o_·_�_�_:._-_. J' Oswaldo Gomes
I

�

CONsnuçl,'-) DE lOD6v1As·
PELO EXERCIT o

RIO, 25 lM.) - Na reunião de solveu II Comissão Central de. Preços. rejisfo ,por si cruuiros:o
hoje da Comissão Central de Preços aprovar o tabelamento de todos: os ti- J varejista .ee , co!!sumidor por

o' ·'epresentante. do comércio disse que po, de Ilxclte: do importador 00 vu-
I
ro� •.

�; 'frigorificos, depois dos entendimen-

litro, do

68· crusei-

i ,í.l

tos com o Departamento de Abasteci
mtm'to da Prefeitmo, estavam vendeu
do- direlomente ao povo, no mcrccdi

�ho, cerno á vontade, por preço ta

belado de seis cruzeiros o quilo.
Entl'çtanto, os frigoríficos só forne

c('in aó saçougucs a q\lontidàde. ne
cessório de quótns . Isto par que os

açougueiros vendem a carne o quatro
(ruxeiros e vinte centavos. Acresceu,
fou

.

que se esteve c!emonstrondo que
nõo havio falta de cerne e sim falta
!lI:' inte"e�se dos frigorifi�o, de cbns ,

tecer os açougues. Acontece que a

maioria da populoçân se abastece de
carne dos açougues. Daí a necessi
dade dI! serem tomadas porvidencía,
flora ql!e o saçougues sejam abasteci-
dos de come na maior quantitlode. O
representante da pecuário aparteou di
%endo que nunca houve carne no' 8ro
�iI, acrcscetnando: "Há ;muíto gado e
o povo. n(io tem �atne poro comer

li

•

RIO. 25 (Meridiona!1 - No reunião
d.. hoir da Comirsão lentral de Pre
ces, r-o' elido Dcb coronel Mario Go
mes, f")f d'5c,�tiril"J e severorPpnte cri
ficado " n'crdode oue 9°%" o co_·

mercio do Estado do Rio, onde o ta-

_-- -.--

NÃÇ> FOI DECRETADA'

dade
DE MORTE NA SlR1Á

•
t' -.. � ._

niinistro ·Pct1:I· Henri.. Spáak;"'dirigi!!do--

que era ela Q muher de verdade, indo

viver em companhia da, segundo es

posa deste.
.

O mois ';lii�r6�ante, en-

qurrq{(f'r
m:Zrnro Íli'.

sb-·

haie, aQ obando"cy. a in'tran

�irencio ó respcito do' <fito f/atado, nos

'"n/ativas de nC'lociações de codá ar

tido do mesmo. Gu'cw c�nc"rdou

não é respeitado.

mente, são de '95% sobre Os presas de .

tretanto, ti que ambos' a, esposas dao- ; Agosto de 1939 c um porcento 'sobre'
se muito bem com a marido e boje. o;

compareceram no Tribunal poro retirar I
to" .

rre<er' -�te d" comércio Rui de Almei.
"ri rf,.,-Iorou oue �ão necessários ime_
diotCls providencias das autori'!ades
compc��"tes para por termo á situa
çóo. Afirmou que, se não tomo rem
S�· pr�";dencias imediatas. de nada odi
Or.tQr�� os decisões do Comissào Cen
for,,' ,J.... Prp.ç''1..... por que c"c{}Oró nelo
E.,torh do Rio tlldo auuilo neces,ó,o

A ESCOlSA DOS VICE-GOVER-

NESTE DIARIONADORES DOS ESTADOS

Rio, 25 (M. J - Um vespertinõ'
oficioso afirma que e,tá se cogitando
jn da escolha do s'vIce-governadores
dos Estados, embora nada tenho 50 a

certado ainda de positivo sobre esse
posto. Acre'centa que para São Paulo
fala-s� .

no IIome do sr, Novetí Junioro
rrro,,-' 'A�rõn Gomes d.ei";u OU". além c em Minas aponto-se o sr. Julio Car
;l-r r--' ""�-;"< ","IC a C. C. p" en- valho e tombem o-sr. Cri�tiano Macha-I
,.'",?,.� .. _ .... r·i .... lÍr·" er-nl"dol Of) q!')ver- do�

. .

l
"Ilda, "o Estado do Rio para ac{!,tQr

---;,;O�MAIS ALTA AUTOR!- i
�.�"i"-· i"'Qrc.d""i,,ri�.

.

Fni deJ, ... tido. DADE AO DESPREZO PUBLICO ," ���":r n c"<o do t"hdomento tio Rio, 25 IM. \ - Foi: denunciado DO, •

I-�('n!'·�" m',í�o, rr,,� divirle·<c em vô-
.

luiro da Segunda Vara Criminoí o ;or- �
J�o,· �--"n< r.m dois tino<: gro,'''Io e na lista Mírbel Danta�, acusado de ter'
ri". , R"solvp,,_s� dividir o boco- !'uhileado no "Ga%eta de Nofcir:is". um
",ilÍtI� O bocnIhão miúdo foi tobeIa _ artigo considerado altamente ofen�ivo e

d) do impOltador ao vore;ista <1 onze injurioso. á pes,oa do então President'e I

d<1 República, José Linhorcs. Dix o I
cruzei"" por quilo e do voreji,ta ao repre-entonte do Ministerb püb1iC;ó _'que !
CO"'II-' '�r D'"r quatorze cruzeiros. Foi

I
O oCt:sado teve a intuito inequivo�o 'de r

dehof�, �. coso do .a�eite,. que tam- <>.por o nO:50. mais alto autOridade,1:w;
.bem .� rlvlde em' varias tIpOS. 1\e- desprezo publico. '.

i

faria, no corrente ano, comporto a iro

pcrtanc;o " dq provgvel arr{!cadoç{io,
menCionando' o rf.ecrefo-fei 842,' a,�toc

n c;obrorça desse tributo. Em

IdI! revig!!rnçiio' do citado de

trI',fCf, o·�!,. C;!)rr!:il! de C!!st ro oe!!o

Mce5,orill.::; lei ��pr�ssd
-

senti<

· NãódehreqU:esubstànciasve�eno- fIas Drsi, que � normalizân'd�' �
'

..<!:!seacumulemernseuo'ganrsmo. funçõeS: dos dn3 - impedem Il

Ponha·se a salvo dos ma�e! oca· acúmuló de substâncias v�!1e!!�s�!
_'.;ionado3 pelo ma'u funcíOIlamento no organismo; Não desc-uide.,de:
dO'I·ÍllS. Vse o remédio que mi· sua saúde. deixando seu organiún:r
".lhares de pe!S03S U5'lm : as Pílul"s sofn�r as {'ons�quênrias' do 'mH!
Ursí.' Feitas â base d� p')derosas'j fUl1donamentD d·.s rin�. Usé s":6

· pla�t35 diurétic!<3, ?C5 nf!'.t.intes I d"mora as !'í u)as Ur�L '. :.:'
c dnsolventcs do ACIdo Unco, as A .p., lU'

- f" 't
..

'Pílulas Ur�i constitu�m o mais I
5 16'U (15 .rsl SOO

I'
aI ,t!�

-

. com poderQsos P Q·nt".dicaz tratamento das moIé$tiasI· d·..·
.,' ..

filais e da bexiga, dcfendbndo,.I. .

me .'C'"ClOS.·_. ,

1\ im. lIea 'organismo contra as I A grande.eficácIa das Píluia� Ursi.

i·po,.:caçõ:s provenientes do 'mau 'I' já comprovada _per mi.lh,m:il. iie:
.cu ICl,onamento dos rins. Não .se pCSS08S, deve· se a sua ·formula.�
e�I'Ul!ca de oue 3eus'rins P�eC;';brn !.qu.al fl)r�m�s�oc.i��as.de uma,ma
fUl .lpm.c HOrm"JffieUCe para quéi n�Ira (eb� e c,t�nbflca, fi pref:lç'sat.
'!\.t!, �aúde :I�ja perfúta. Qualquer l plàntas de grande v�lor terapêu··· .

irre�.:�IJ..aridade nesse funciollamCll-l. fico e � sa� mo'lerníssima tééqica

'ito (,:ve ser combatida sem de-' ·defaoncaçao. Graças ao p,f<;>c.ess<:!

��n: com as famosas PílLilas Ur.i de. conc,entração â baixa tempera�'
.

.'
.

�

.

'

tUTa, ás Pílulas Ursi mantém;iií..
·

.'

Ev'b !ts'es males causados tegrais os 'princípias ath'os" das .

pelo mau' fun�ianamento plantas 'que as compõem;. PaI.
dos, rins serem as Pílulas Ursi um remédio

EJltre.o� muitos males provcníen- de incontestável valor no trata
te.. do aéiímulo de toxinas no or- mento da3 moléstias do rins o:: da
c:ànismó em consequência do 'mau r bexiga_ Use-as e comprove tam-

funcíonaJ:Ilcnto dos rins; os. mais bém OI benéficos resultado. d'&s"
frequéntes são: - reu:matismo, ótimo produto, do Laborat6rl.1P

· IUtriti:Jmo, dores de' cabeça, Lic:or-deCacau Xavier. Asplanua
.

toilÚica$,. dore� nãs cadeiras, 'l.Jle compõem as PilulallUrsi Ma�
.•til!J!!4rurilo,junta.11! Ülchadas, in� - Uva Ursi; Abacateiro, QUê-
", a'6i#à fi he�vosis:mo. Livre-�e, bra. Fedra. Cipó Cabelud., ..

'pOís;dasses males, u.,ando·as Pílu- Cabelo· de Milho e CiI�. .'.

8 Pílulas ORSI

D'eu��lls iôntem li praxer de sua ama

vel, visita",!) s�.. Nelson llerhosa, ativ�
viaiante' _ c'aÍ!lcréia!' dq al!$sa co�freira
'II> Notici" de. Jóinville," que

.

orIl �e

enconfra
.

nesta ciil�de :ir' cSfViço' pro
, fissíonal.

"

.

Somos gratos' á
.

9l1ntilesa da yisito:

I
I
,

Ve n dem -Se

\

Elelrc<, ftço filtoDa Limitada;
usados

.
.
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·
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ma,ra.Vl a da. i n"d u s t r i Q a>u f o 1T' ob -i.I'i·9.-.t�i:c ti·
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