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(Para 'ser cantado com a musica de "Perdão Broma")
ELE (Nsreu Ramos)

Pêrdão, meu povo, S6 eu te fiz sofrer,
Se magusdo trago o peito meu,
Pela amargura, mas podes crer,
Que do "poleiro" quero o voto teu.

. Prossegue em Ródeio o inquérHo policial sobre a san

grenta ocorreuota do dia 19 na qual foí brutalmente as"
saseínado o lavrador Silvio 'I'amboal, cr acomtueuo o l'
MarUro da Demccraeía em Santa Catarina.

'"

<1 acelerado atentado da caravana pessedlsta ainda
continua bem 'fhro na memoria do povo eatarineuse, que Inão esconde, seus sentimentos de indignação e repulsa an
te 8 Iüesperada brutalldade dos acontecimentos.

Tod�8 8S atenções e_ncontrfim-sp, agora, voltadas para
o ínqueríto que se realiza naqnela Iocalídade, 8 espera
de seus resultados, que prrmetem 5(:11' sensacionais;

contin" a

AS ACUSAÇÕES

Perdão, meu POVOUR

Serei bondoso, desde já afirmo,
O meu rancor já se acabou:
Eu sou uma pomba, por isso' cismo.
Que a hora amarga para mim chegou ... Expira dia 30 o IIFaliJ (Iara

rentrega dos títulos eleilrrai$
<I .. • . . . . . . • , 11> •

!
de fibra, Não recua, não se vende l

"

JAO'1'ABÉ O ]JT(jZ0 para a enireq« dos tÜiÚOS eleito", '1ü,��
. (Reproduzido a pedido) " conforme já ticemos oportunidade de anunciar. f:Z>

---

II' pira no proximo dia 30 do corrente, denendo, to."
'.

'" I dos
.

"I' � ·�lC. ito /.'
, taltá

Prado do Rio,.. La Menor r tJ)8, os o (:tfi or es inseri os. p't'OCU'i'{b .0.'5, sem I" tti,
. I (llÓ aouela data no torusu locai; editicio da Pre-

e Raosodia
. o' i . _ .

. , . '" f f leitura Municipal,IICOnir3"Se ii l83da RiUl ! r
farmae:ias e Df�.UJBil'lalS 1; .! r.

o POVO
Viii, desgra<;a.do, em rua em rua,
Pedir um fosforo para ílumlnar
A palidez da tace tua.
Já que o medo te Jaz f'b91'1U'
,.'_f e'MMdlt& hora' 'tie' 'desventura!

:tvt�l,jHq a;n,da teu .�!,r.�pendiment(l!
ftlltes 't!ft\.í§geá na�áeIH.Htár8.·

.

'.

End�1.re�i,d1l í.H)mO um:,elmenlQ", .
" -�;- --,.� _,,. -._. _.�. - '-""'-_': _',.'-'. '-0:-- ;�i __

;� :,,',.,)_'_;;"':�'_',

}IPubiic�d<f o:f!a ���;9�í) em'f lA; da.; d;n8cfjQ '.' {da
t�lS,�.7�,�tí�!� },e }94"L�

, .' ,. >o
" é·••

· ..
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iO�JE DOMINGO

I
. !

I I
I i
I Ij I

i

WILlY DE SOUZA acetta representaeões em

geral para todo.o Sul deste Estado, neís &cab1i
de se iflSt�1.3l." em Iiubltuba CDm escrltoríe de Re

pres6ntsçõés-Coi)signaçõt:s. C{lmis!'õ�s e Conta

proprts. Dá !�itH·0ncias. CiHt�.S por obsequio a

Wmy de SCltlZ"1-Porto de Imbltuba --- Stn. Cata-
�L Hv2

lndustriaftstas
ás ::') Horas

Hoje-Donliogo ás
Esther Fernandez - José Cibrian '"

-_. ElVI ---

1
!l l'ierâ' tfi'iÍlliàm�!� a!end!d!J:

'1 fi:iJ?i;i.jJf,,unenlo moderno (te alia preciíf,i'foo técrd(:(,

) fOT'íYlfldo fi diplmn.ado em S{70 Pcntlf.!

JtU�li'iraed<ti Rio S\f·t::1I§."u;:'-�, '!O

Ill����-
Tipógrafos I I

• t
I

.

Precisam-se nes�e 132" Bataiilão' de .

"

! diário. Bom ardenadiJ. J ',Caçad9fes ,.'

I ?-._�_.-.--+"""'+---'lJi-",�.'fi--�--'"
Acha-se aberto até o dia· 26.

do corrente, neste Corpo. o

votuntariado para as Utlidades
Mntomecanlsadas da Capital Fe
derai.
Os candida tos, induüÍvc re

servistas devem satisfazer as "

seguintés COndlções:
i) - possuir ecnheeiméetos

eorrespondentes ao curso pri
mario (ler e ascrever com de
se.nbaraço e conhecer as quatro
operações)

2) possuir a documentaçâo
exigida para Verific!'l�ão de
praça voluntariamente e ores

peciivo cer Hf1caclo (para os re-

I
servistas) +

-

Sç'f jufgado apto em insp\?çâa
t de saúde para veri!icaçãD. de

"
praca,

'

,.':
4) Dar;1 O,;: res�ntisf;.:s é ne·

eessario ter sido ltcen!31ado pr ..

110 menos roo bom comnorta-
i m'mtQ.

. .

!' - 03 reservistas (1 a. ou 2a'

I categori<,\ terão os' vendmeutos

'I de engajado) " •.

Diogo Vergar:L

1 ;=-=-� _=��:�!2
I J �j1;Hfl·u'@�fl"'t
I ú�uillHãhl.l�h

I Exija Manteiga
I rtwi�f<} Q!,�i;�J�d� qUi-I!I'iL� IhdU!Mth$ !Ih

. f.

��r.I� .. � rnu�.m� ·

lY�i!t) nau e nu�Ub

(O Destino de Urna Pecadora)

.
(Improprio até t S anos)

..
AUJO ou dernonio? .. Talvez as duas coisas, porque sobretudo I

Oi". Mulherl A historia fascinante I'\e uma glande pecadora que,') amor redemiul
�

O FIL1VLE que permaneceu 28 semanas n'urn CiD ema -"o
1"1>' lOS'"

' !.�,. < U J I
L\._10�'-- l._ ucesso maximo da Cinematografia Latina! l

PR H'ÇO ")E' C(\·�·fTT�,rH' ,I- .1.,--,-, _;J'\'__ .L. . -
. .10..1. L.-' Ü..1.-J

,�------------

Foto
Recomenda-se pd
Esmevado <e'."·dç{,S

toSSE.
5RONQU!H
t COQUELUCHE

Madeiras de

ral, Forros,

foi e

I

i17e !'I'" .P.

eseaieaç.u) rm:dliar
n.o iratamen in da.

s{/Ws"
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dIstU1ÇÕ2S 1''1:'8
elenco de :;uti�'!as
comcvf;"',PS'

todas •

e tlH1SiCft.
d@ ��uJ

DL ;glr }1 FA!3RIC�'\, cem um eFp.ittll (18 30 db
Jnfll,'mu;õBs C,�.·H VrTO \VIU/E, Gesta R.eda·
1099.

titulo,
sendo

Paulo, 85.

liL:i�j!
#flpúm :t- .qU-e
Mc� .cúj.!m::

!
I

.. "_'-"-'--

'. I
.'� uml� C&;;<1 Si.dH:,- i

f!t �id C!(�#idC' 't,. rua São!
o-:g GI'Cl ffiêfJlor
a pa�o E: H-tadcr

c�i"Z,rd4)�.f c:.pF.:'e
se?1.tc!:.r e::n suas
10]::;3; os n.�)1fOg

modelos pal'U
1��(�5

Bn��r:CM��Mn3 t EHGR�ij�M�S
hltan�:i»�,E�1if �E���� C HUft1!OR

C�N7R""
E�I;)l.
Re::-"�I::!.Ci..)S
r:ÓtlES". ��AhêÇ.;
�f',,"'i"!,,:;i
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Bélo Horizl·nte 24 (S.E.j-@Prosuguhtdo em 5118 vifulua e_xul!sio de. proP8Q2ada, c Mai8r�
Brjga iro EDUIROIl GOi\tES foi alvo hoje de grande e ell1uSI8stlca DlaUlfestaçao

s
pu lar

li

e

-Juiz de foraSf�foi comovente a recepção que o povo dessa cillade preslou ao Ilder udeoasla
..

'

·.-�-.;_."""'.·-�'-''?--'li-'-.---oO; o �-��.�-�_.- '(ll- :��._�-- 'Q)'-'t o $�.'-:��-13i-�-.'-.""':'4ii- � o <l>......+_.•-.-�-..�:;f-�- fi-. �'-..-�-��9'-lfi-"-i!!-Il!I:-''' o�--'IíiI�I!i"""4J�

-------------------8

8i�ift�2!a�, 25 11!� I

AG ENTO
Espõsa, pais e irmãos de

Silvio Tornbosl
ainda sob o pezo do doloroso golpe recebido com seu

trajrico desaparecim'311to dia I9 do corrente, vêm por este
melo externar seus profundos agradecimentos a todos que
os confortaram nesse doloroso transe, bem como aqueles
que participaram dos funerais do inesquecível extinto.

A todos, pois, aqui fica expressa nossa imorredoura

gratidão,
Rodeio, 24 de novembro de 1945

Vva. Ida, :M. Tambosi
João Tambosi e Senhora

Por ano:. Gr-$ 120,00, por 1/2 ano Cr$ 70,60
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