
As decisões fmals do Tribunâ; de Nuremberg
AS SENTENÇAS DOS CHEFES �'.\ZISTAS NÃO PÔDEM SER ANTE

elPADAS I',� t.MPRENSA
- c T. 'c"""ol' de Nuremberg. rei- Fritz Scuzkel, Says lnquorr, von Neu

terou hoje que ordenará a prisão' e roth e Julius Streicher.
subrneterã ã julgamento. !!,ualquer jor Escaparão da pena de' morte Djal

NUREMBERG, 30, .France Press). não "ouve conspiração nem culpali na lista que dê a conhecer 03 eentén mar Hans Fritche, e o ex-almirante

- .Do· texto da sentença contra os ""e i .,' membros do gorerno 'nazis ças contra os criminosos de 9,uérro Doenitz. Poderão ser condenados á

nazi-chefes consta que- "a de'",:':lito tato na ptcfJ�ração da guérra, peque ; antes das mCSt"", " r:
.. ··!'�id<!�, morte ou ó prisão perpetua o ex

do poeto de não agressão de 23 de .Hitler era díodor com poderes oh. i oficialmente . Segundo a opiníâo .rel , nlmirente Raedee, Albert Speer, Boi

'Agedo Je 1939, a Alemanha come .,; ;�; " todo poderoso, porque a i nante oaql;i,. serão condenados 4,' dur von Sdiirach e Walter Femk.

çou a preparar a in�asão da U.; R. íllstiça não l"lde aceitar 11 tése de! morte G()�r" ;, Kc'" "li. '1.q,em- "He a possibilidade de Rudolf Hoess,
S. S" desde a fim da verqo de 1940

.

QUe Hitler sozinho pudese organi- 1 berg, Ribbentrop, Kcltenbruner, von", denodo á prisqo perpetua. A polida
Os ,laF'5 foram desde então estabe cer , e desfechar a guera de agres- J Papen, Wilhe!m Frick, Hans Frank. 4Onsiderado desiquilibrado, a ser con

Iecidos para a exploração economica são.
.

I
'

da URSS., e para o desaparecimento J

::sstA:::\;:�:cI:�:d: �!���:e:;�N��E�:���� !�rd�ra��: ���:! t C�.'!:e�'ciaDte, ImpliCados
Hiirigria, Finlandia e Rumonin no i vem aS. A. ou a milicie nazista .

b
""

d' b hotaqueque preparovabo longa tempo ,da qual participavam automatica� étam '10 ne9'ro a ao a
o Alemanha invadiu' a Russia em 22 mente todos os membros nà%istas, fo ! �
de Junho sem qualquer declaração. rom ogsolvido$ cerno orqaniseçõo pe I

de gtiérra, constituindo poratnto um lo Tribunal, oó contrario do que i- A POLICIA FLUMINENSE PRENDE U DOIS REPRESENTANTES DA FA

"to' de ag�es.sã() pur?, simples e
.

nidalmente foi ánlmciodo aqui:.D.e ; BRICk DE BANHA "SÃO JOÃO" INDUSTRIA E COMERCIO OE

corno tal crlmmoso e Ilegal. Qualquer modo as sentenças oficiais SANTA CATARINA
.

só serão con hecidas ó tarde ou mes

patrulha o sruas com Caros glinda
dos no<te americanos que· ntercepta
_ram as estradas interrogando e revis
tando os ocupantes dos veículos. Até
no telhado do pc:!edo co justiça h"
soldados armadas, até ao dentes. 0"
ancerdotes corollcos e. protestcntes
reserum missas ante os presos por
eles. Os presos foram chamados um

a um para ser cientificcdos da peno
ó que' forem condenados.

no

NUREMBERG, 30 .IFrence Press)

RIO, 30 (Meridional)
.

- A po-' teroi no mercado negro, quando fo
licia fluminense acaba de prender ram detidos em flagrante .. São os

. varias comerciantes implicados no seguintes p� exploradores. do:: I!.0vo'
cambio negro da banha. Esses comer presos: Antonio Remar e Coruso Mar
ciantes apos terem desviado 280 cai tins, representantes da fabrica de

xas de banho do mercado carióca banha de São João Industria e Co- sição.
estavam lençcndo» produto 'em Ni- --------.-------'----------------..

:��S!'L

merda de Santa Catarina e Sebo!
tiãó Pedro Corda, comerciante em

Niteroi� são os principais acusados.

RIO. 30 (Meridonall - Informa

p "Diário da Noite" que a policia
fluminense descobriu no trapiche de
Niteroi grande quantidade de batoto
retida _pelos exploradores do povo,
já em' cdicntcdo estodo de decompo

N!J�EMI!ERG, 30 IFrance Press)
- O 'tribunal negou-se a aceitàr as

1Ileg�ções da defeso 'alemá
'.

de que

'mo á noite.

-:�-.-----.,_---
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•

mal resfi. P�AGA DE GAFANI.fOTOS APRO
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RIO,::lO (Meridional( -,A nu-, p'e.r-dos ?" O" � ....� V e r·n O"em de gafenhotos
..
que assola

prelo
...... '.: �� '1,,, .'"

.

.

sentemente o 'sul do Brasil séqúndo .•
"

'.' '.
.

.

.•
. •

.

informa-se' istá a'ilró:x,m"tI<I�;-i! dá ...•
.

"".
_. . ce;,. .

....
cidade de Rio Negró,' Santa·Cata-,· ., norte am '.,:� l'lC\."J),no
rinc .

'SUMMER WELLES DISCORDA DE ALGUNS PONTOS DI VISTA NO
�,:li-�"-' õ.' PI�CURSO DE WALLACE

'A) V i �.
"

" ta, do D r� '.' .U d ·vr"\..

··· ··[)··e··p··,·k····'e'·l·:. Washington" 30. Wni��d).� O I Entretanto, disse Welles, em parte
r'" _

",'
,'. .

': ,.'; � r 's:. Summer Welles:. �x-5ub .Secreta j,Wal!a7e diz que devemos ochor todos
. .'

.• 4." ..
- rIo d.:. ;.E�t

..
q!lj),

....•q.u.,a..,lIhCO.II';�,!'Je:,. a re

1.0.5 mel?S paro ,o.
oter

u.m acorda. c.o�S'·'
.

'1
.

_.
,

B')'il'llcialfu :.p·elos seus onteceg;sórt;s .. nunclo.,-de Walace .COm!' . uma dos a. Russla, com o que concordo mtel-

....... , .....•. '

"

..

' .,·U.··.
'

.. 'm.·'

.. '.'..
'

e..··· ···.n..
·

..···.a ···.U·.

Ao t.ermldnar; :s': s. foi ii�rontemente .

n:aior�� .p��dãs do.gQvetnq.rÍorte ame! romente com ele. Antes de fnaliso�
,.,voe fno .

o. ·C.· ncano ...•. !l0r,em,:,. acr�scentou ,'que 0.1 Welles frisou que o' unÍCa base certa
Por ultimo, tês uso da pald\'ra o: discur��, .d.��:_Wallate ,/aú�ó!l, ç�rtos i sobre a quol, devem.?s. estabelecer a

c..r. dr: tiiir :}.L 'Stotz; 'que' nuni danos,o' P?U�ICO e'Xtj!rl.or.,�,tls �tado�., nova ordem � a .polltlca de ·coopero
rapidó' improviso ,erguEú um br'iíi:lé IJni.do.,S.'.";,WeHc.s. d.isse,'.'. g.u...

e

...
,

..,�i.st;,?rda.v.}.I'I·.ÇãO firme e entendimento entre to

ao exmo. 'gol. EuriéQ'- Gaspar rJutra. de �!li.tQS :p.ontQs de. vista,. de ·.Wal- .

.
.

",' rfl,cidente ,dá Repllblitc.; làce êxp(}�ta�; :npc ci.i�çu�so Qui; torita ,das os potencias. Per fim e!j�gicu
,

Durante o transcorrer do B:lnque- tébuna causou nos Estado< )J.ílidos., Wol!ace pelo sinceridade do verd,"
te.: fez-sé 'ólIVír '0 afinodo Jazz do e no exterior e provocou, O· exonera' deiro' liberolsm(', acrescentando ql'e
3?: B _.. C.' qiie ·exeet,fh!. va�lcdo dia '(b Deoartamento de Comercio, ! milhões de norte americano teem fé
}epertoriD, 'de,.musi::os s.e!éc:onoda·s. : 'We!fes dedo(t!u que o poltiCn 'norte

.

cego em Wa!l(lce e estão convenô
.. "i :'.'.

. .

_; americana. past:"gtierra não," tem "tido'" nos de. que nenhuma questão de am-

A MA.GNtF!CA. NCIT.Anh !'lI' "'''TF· ml.!'to con�istencio
..

Frisou qúe no bõcão 0(' convenienda oessool im""
t-lO TEATFO .CA�LOS GOMES -:oso da "am!sÍld.e, ela Russia com de� ir.te;;-<-!"ente a cnus';, aue acredi

Na' rrr;Sp."C? r:la El:mo. S'1r," (·n- " Gr,," Brotari!>a" eJi"onsta por' to repre'centar oS verdQd�'iros inte-,

··:I·f�r'.'et't"í'" FeAeral, de ruo G-omit(vo; .. WaJlace, ,discordava interamente. resses de p,�vo norte americano..
.

out:��do�f's c!"..iS."e- rnH;t'::fes io�ojlõi Oe

'��Iéto aS5istehcio. re!llisou-se sebada
á no't". com Hei'! 6< 20 �f) hem'.
magnifica noite de arte <01, l!

ro-I:, i".rodn!o da' Prefe;t�!:-r.J· i\��.;��':-.. i�.. o;:, e (l�

i
homCl1oacm (lO Dr, 11·�" íl�"I.:" O

i .:��!JromC!_ o,rf'istko 0

..

)nst?!.1 _. �� um II,

I!o -_
�t •.,.�t .. � t ..�J,;.. "] rl�

Teotrc Carias Gomes. snh é ;<?"f'���-'
r',.., comn�te�tp. �"":�-t�n f-tl";"''''': (:r..�!�,:" l
Esse !'r1'''rnl'!1C!. ;, ..." "'�r�;',," ;""'''�<1 l RIO, 30 (Meridional) - O·

Bri9'l1
"ere5 d(" mUtar, ser.:.I�, como �:lbe-sc

l11e��C'o. foi con:stt·Ú!GO das s0���:nfe� dciro ��t!�r.do G.,mes . jan_tou o�te.
m

V:dC.
do a '-m: oficial

. �� .ativa p�rti_
partituras: . no rCS!úe'�Cla do seu -trmao Stanley I cIpa r de ffiOV!mentos pOlitiC05. Adu:m

; l-!;r.� !-!f)'Oiol'!ol _ De F�"r.Óc�" M�- onde recebeu ,em seguida vorios de! t?U que no tempo dl'! clitúduro sim,
r--L M-.r-c':.; ...! .... r-...��::� .. (.J� "��rcr :.�tJs (!rr:i�c.s ,�ntre QS q"u!Jis:os -·srsJl i hldo justificava-se, pois, a dÉt!:ldur'.J

p ...... [�1-�) _ ,Jr:< }Jr..vrr�·��-"'· I_� ("-�in- Q;-Qyic tA!"::!gaceiro; José
-

Americo,! ror si mesma já 6 um.:l süb\."er-
1 "'l !f'lct-:'lsi,'\ rl.� r"d�$ .�",.. ('�, rro'!(! KeHy e -')utros proceres da U. ,ão

I)!!<,s nl'C". COf'lt<>rí"t:c",< <'!' Tê�n;_ D. N, e do P. R. Em palestro com!

.

COMO TRANSCORREUO BANQUE TE QUE lHÉ FOI'· OFERECIDO 1'E�"
...

LAS CLASSES CONSERVADO RAS OS DISCURSOS
. -

. Eilcerrando ás homeoagens presta- ;

dos ai; exmo; snr. dr. Udo Deeke,
!la : s�'ã visita ofici�l' á ilosso cida
ce;

. (!li levado a efeito; do�ingo'ulti
mo, iia meio dia, no Teatro Car
los Gomes, ,oferecido. pelas classes
�(m�",�odoras b!umenouenses, um

lout,{, banquete de 250 talheres, I)

i:1l,,1' t""I1. II ,com"arencio' da nossa

mais·"áli·q.. sod�dode; bem. como das
nos5ot'�"toridades éivís; niilitares e·
ocleslastic",s.

.

..

Oferece lido o' állape, falou o sr.

prefeIto Germano Beduschi, que, em

�lIbsta!1cioso oraçêio,. ,enumerou o pro'
dutiyo traoollw do h�menaeàda. dos

. de
.. ti",ondo,· no governo Nereu . Ramos.

e.;;��cel a· !l!l5�') dli Secfetario do

Vi'Clç<jo e Obras Publicas, sendo sob
s;,!a'�,dorecida direção encetados os

{,rintf,iç5cs dos inumeros grupos esco

IOt�:L C"';él5 de saúde e outros es- I
t!1b,

...6,.�.;m(!n..t.os
oficiais,

.dissem.. inad.os.I'.ne

.

�;:f'\"1do:
:,;;:: "'r'T,ínar, a 'orados f.p-í coloro-

!?C",:rc '. ".:. C',,!midido pelos presentes' à ,_ .. '

h(\:i1,,:;sQem.
.

I'
Interve�t!)r UJ8 DH!��

. E�>�:G'�id(l, [evrmfoll-se o sr, dr: Cursos, o enre�"1' "c':;lm :::om u-

�r·�·; l!rb T,-::,vo:re"sl parq _..soudarr como ma dbenç� e: .st;li. conl ·duas!J'.
.

:.mR:!�ci e· rotariano, o ilustre inter- 1.. A. seguir, falou. o· sr . dr. .Udn
veitf�r. ,!:'",tra c!!tras lJolavros, ,pro-

i Deecke, que em pà(OYfOS entrecortc

qi�':;::'J'l::: em tom intimo, o dr. Ta-
' dos d� aplausos, agradeceu todas as

vert'!S' .,referin.:l�-se (J falto de uma h.,menagens de' que foro alvo em

M·�tÓ"l(l"de em F!criclP.opolisJ cepital nossa comuna ,tmlto ó sua pessoa,
do' Ettado ctÍntrostantdo com o que como os membros. de sua. comitiva,
r.iiich ,!:'m Doges, teve a seguinte ex resaftondo que, si. durante o curto

p:r��f!4?: "sr ·éu n5.0" fosse homem, ')sr��o de tempo· que ·se encontro à·

,�Ú;:,r1:i .', �er mlÍlh�r 'poro conhecer o !'ésta do govérno, realizou'· alr,? de

mnj;,r"idáde de' Lages... · Igualmente DrGv�:': .Jso à coleti.i<!ade, foi devido

'pediu 'á atençãD do" seu governo para i; cooOJeraçõo que �EmDre encontro"

o Hos.,itàl Municipal de Blumenau por peite cios seu, !,o"ern(l�n-., Fr;'"

que cpezar de ainda nãp .estar ter �I}U, tomb!'m, aue .em virt",le ,l"

_ minado, vem internando doentes per tronsitoriedc;de de seu governo, niio
tencentes as classes menos .f(!'1oieci· tem procurado lévar' a �efeito progra

dasJ pbrém devid() q escasseZ de 'l�� 'meis novos, Iimitando-$e CI prosseguir

do
o EX-CAI':DlDATO llPNISTA AFIR MOU Ql_JE O MOMENTO

COMFORTA DECLAR AÇÕES PUBLICAS
NÃO

f7r ...... ' .• �'".� J!T\ .... __ .-:. _�;.. !_ ��"" t'_-,._,.,.;J1

r
·"t"\� ...�r, r:�.'-- .. :-_.Il. IJL I�""'.:�-_. A..:, ..... ;_

nhau - de G. lon�er; .tlRapsocli!3
Sl .....Hr:" - n� F-ripAem:"1'""�;.

t-:.�e ·e.::;refocuh '"'!'�·�tko conf.ti
tu;u mais uma· vcrdodch'o .co����::r�
:-;:;:;-. ""O ,",",,�� .. t,..� H ... ;�� GCY�!"'_· f;.He:· SI.?
"c!:mr!tpo:!u -é q(t�.trl"i do �é�! nrtriii"!nrl'!d"Q
J'�J....�t� (lrt,:�iL:n .. �[l"':� _r+'o.- �p. r-n

:-!Jo::i"lC"tic:o� a�J;",':""s. A.. n;>ini::·t;:t t:rt�.

"rt'; Cd�!"I .. tQ�[..e� f"d I"oty"!en�r.�.,�à
"do l"'!er.·�5te�j...:�. n!i'p. i)fp'r{,;(,t;!1.t:-fe u

�... lhdo' corbci!le ,te f!cr",s n1itú"
i

'1 rei;wrt':!8co:n, dcdarou o Brigadei RIO, 30 iMerdic:1Íl!! - Oliando

tO çue Oe momento nôo era para de o Bdgode�ro Eduardo Gom�s c!�!:!)ntr'J
daracões pl!blkas_, pois; considerava VQ-se no re5!d�ndG do sr. ProdD

ri su� ca�po:nho d�mocrCiticQ encer KeHYI $nb�do é. noite, .freq!.!E'nte;�1·;J:-l
redo. Era uma coiso do passado, Dis te prGcuÍ"a.\'a dírigir·�E "G sr José

se que o [lrasil entrou no .suá vido Amerko.· Na
.

:'Jc��;:50J jH;jcndo per

�")nsiitw:_ionol tuóo portanto está de ceber otnum gzsto �·;9�!fic·ztjvn do ti

fido e cbro. Afimioll que, niio dZT 'poral;ll:lllo, {' Ehign"c:rn ded,Hou

fendo politico, volta ao Brasil poro lhe;. UDoutor To�é Américo ,c::;t jJ
dedicor-�e cxdusivcmente ao seus de .5 suo disposição".

r::t.�.
J\. �p.�tm�o r--";rtfcl rf�

_ .. t.� ·-(,"/H"\t't(,,·l ;-ff\ rr"\d-!'-.....�C!. conto cf\]
-::o .... ronn ;"...,tr;�in. ·N(l�ir;y "'�'l"etl.r� ove

executo'l belissim(' repertorio de musi-
cas dassicas.

Com noções de contabilidade,' boa co!igT'lfill. dori!cgrdo, enca;,

tro ca!ocacõo bem remunerada. Dá-se prd",;znôo o pc;óca w"" já 1,;

nna prótic� do iotno de tr:::.:n-:.parte. Os condidatos qucií�m didgir-!;€ á

<::aíxa n. 38; deste jornal.
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I
Nõo reolisou-se conforme foi 0- Motivou esta alteração do tabela' portante jogo ficou transferido poro,.

nuncicdo, no noite de sábado, o en o forte a�uaceiró qu: .d�u bo� jus
I
ilcje á n?ite, caso o temp� permita,

:ontro de bosquete-bcll entre 050- remente a hora do IOICIO do Jogo, no Estadia da Alameda RIO Branco,
Confirmando o desenvolvimento r portivo de Illumenau, nos seas diver

'desfl'odas "fives" do G. E.. Ol,'mp,' qu ndo os u d ,. h I'
.. ,

19 hr- ,o
"

� a ros se o ln avam pa tom IniCIO as orus ,

co contro o Aimoré E. C.. em dis fa o preliminor ,

.
E' de se esperar Uma grande os-

�C5 ramos, os ctletcs de L. B. D. elevaram -o nosso conceito, nas pro-
'

puta do campeonato da cidade. Por isto que a realização deste im : sistencia.
I___ ____

.

__ � , ___

',fiS" preperctorios para o certame. 1
__-'-- -��---'---'---�--��:I �,�,�;����:����:'�'�'d����O:,��,:�.�� ,:,e.��,��:� !mO�'�M� �.
'-��, ,":r absoluto da tabela da 20. Diyi-! deirante, da 20. zona ,os rapazes vencer.

5?O o Flamengo deu mais um p.a�so I da Rua Minas Gerais estão garanti-I A preliminar que foi jogada pelos
gigantesco pcrc o posse do embicio- .dos no lo. zona qualquer que seja 20s. quadros dos ti�ulares, teve da

_

nodo titulo de campeão da l. B. D. o resultado da ultima disputo que, porte do Flamengo um esquadrão re

I
Tendo pela frente apenas o ven será leva,dei contra Yosto Verde

e,
forçado por nada menos de seis de

At!etico ,Op<:rario, .pois se D re- I
fensores do quadro de aspirantes do

sultado deste seu compromisso lhe Palmeiras.
for fovoravel será o campeão de I Mesmo reforçado como estava o

1.46.' I Flamengo não pode ir clem de uma

Indiscutivelmente o vitoria dos ru- I �itorio de 3 o 2, fruto de um penal
bro-negro por 3 a I, registrado no' ti quasi OD expirar o tempo regula
tarde de domingo, no 'oc:ompo dO

I
mentor.

Palmeiras foi justa e merecido. I Os arbitras: Do principal, o sr. le
Justa porque soube se preparar mos cqiu a contendo o mesmo ocon

convenientemente para manter-se na I tecendo com, o apitador da preltmi
vang uarda da tabela e merecida por nar. i "', i�'
�ue os seus defensores souberam-se I -----�-----
Impor frente ao seu mais temivel ad O LAURO MUELlER NAO COMPA
versaria. RECEU PARA O INTER-MUNI-

O jogo que teve na suo primeira CIPAL DE DOMINGO
parte o supremacia do Vasto Verde,
teve na fase final uma reocão fuI Entabolado a ultimo hora, deveria
minante do onze do Flamengo que, o Guarani E. C., do Itoupava Norte
embora sem o concurso do seu es- receber o visita do Lauro Mueller
teia-Dario elevou a cont�gem poro E. C. de Itajaí, poro a reelizcçâo
3 Q 1. de uma partido amistosa inter-mu

Os tentos foram assim conquista- nicipal.
d?s: Vencedor- Zanga, de pená ma I, Como de outras feitos, publicõ 0-

xtmn, Wilson e Ary - do Vasto I
monte de futebol foi a campo da

Verde - Quarenta consiguiu o uni Iltoupava Norte e de lá, voltando ele
co ponto poro os seus. cepcionado pelo nõo comparecimento

Os quadros pizarom o gramado' do quadro de Itojaí.
assim constituidos: FLAMENGI Desconhecemos os motivos que ie
Vinoto - Moss e Genésio; Dario _ oram alouro Muller a não campa
Ura e Zoni; Wilson - Chico _ Ru- recer, mas, de qualquer forma o

bens " Jango e Aly, publico foi ludileriado na sua boa
Vasto Verde - ,J enz - Herbert e fé,

Walte;, Serrinha, - Osvaldo e Hei-' ------
SÃO JANUARIO SERA' AMPLIADOne;

Quarenta - Afonso - Pie - Meiche-
lin e Joaquim. RIO, 30 - Finalmente a C. B.
Pouco antes do' termino do primei D. 'cons�uiu o estodio poro a reali

ro tempo, Quarenta que vinha ame- zoção dos jogos do Campeonato do

açondo seriamente cidadedia guor Mundo "que será desputado nesta

necida por Vinoto, com suas viradas cepitc! em 1949,

magistrais, numa investida co reduto O estadia será o de São Jonuario
final rubro-negro, ,foi seriamente que o Vasco da Gcimo paz a sua dis
contundido tendo que _ deixar o 9rO' posição e que vai passar por gran

modo po� alguns momentos. I des �e:�rmas afim de que esteja em

Decorriam apenas arguns minutos' condiçõões de receber grandes quo

Radiografias ,dentárias para qualquer exame, médica I
par e.ssa razão deficientes, foi da segundo fáse da peleja, Dário se dros para o sensacional disputa do

--.---_ Telefone 1 Z O 3 por duas vezes reprovado num 'insurge contra o arbitro este a ex-,l Copa do Mu,ndo ,

--,---________

'

'I
exame de botanico na Universi pulsa de campo. Com os reformas por que vai pos

,_ ,dade de Viena., Esta medido do juiz Lemos serviu' sar o estadia, ele ficará em condições
. r

'

'," ::�c�;r::;,-,k.�. !
r ( ""ff"".,.�7?' -", ".".,."""''''..,..-.",.;''"'''''''''''''.'''''...'''.. &''''*"''':.... : para .que os companheiros de Dário de comportar limo, ossistencia supe
6. que, embora o posição' em pé redobrassem o esforço e, consequen rior o 100,000 pessoas.

tenha tornado o homem um bipe temente superar a fibra dos seu 0- Para as despesas no estcdio vos

de, a disposição do seu corpo ponentes. i caino será dispendidc a importoncia
é de um quadrúpede e sua ati- A partida em si agradou a regular: de trinta e dois milhões de cruzei

tude atual em relação á sua or assistencia que viu em cada um dos, ros .

gonização interno, é tão força vinte e dois jogadores, depois vinte: Tombem serão ompliad?s os vias
da como se um automovei subi- de aceso aquele estabeleCImento, de
tilmente começasse o rodar só n".,��':,"7 j

,

maneira o facilitar a afluencia do
em suas rodas trazeiros, levan Dr. J"ures G(ln,.",rves i publico nos dias de grandes encon

tondo as dianteiros poro o ar. ii! :t<l!

'I tros
internacionais.

�������������������������������������������I ADVOGADO �moreb��o��o�o
Rua ln de Navembro nO 415' dia vascoino ficará superior ao Pa

. caembú em acamodocóes para gron
,: Ides assistencias, pais -aquele estadia

: paulista não comporta mais do que

noventa mil pessoas.

14t,;�

J��
J c••;�:�:anhia .��,.�.e.�,����
J A:;;����! :
I

Agentes Vera,is: l::lt;HWADERER & elA, LTDA.
;

Rua 15 de Novembro .soS - Sobrado - Caixa Po!'.tal, 79

'.: .'__I_n_sp_._g_e_r_81_p_a_ra.. llo.s_E.s.ta_dOS do Paraná e Santa Catarina: PLINIO COUTO

c-o I
CIA. NACIONAL �F SEGURe:; DE VIDA� E RAMOS ELEMENTARES

Séde 'Social: Av. Almirante Barrosa

Agente no Estado de Santo Carcrinú:

81 RIO

J O Ã O P O R T O

Ruo 15 de Novembro, 1371

FOGO _-'- TRANSPORTES - ACIDENHJ

Rrsponsobllidcde Civil Ornnibus

(Transeuntes e Transportados)
....

de Comercio
do Paraná

Egcol.j 'Iecntca

ilemington
{EX-FACULDADE DE COMÉRCIO DO I'ARANÁI IfiSCALIZADA PELO GOVERNO FED�RAL

Ruo COf":en:::oeor Araújo no. 176 -- Fone 1192 -- Curitiba .• I'D:retor: Dr. LUiZ ANIBAl CALDERARI .

!�·�TERNt\10 SEMI-EXTERNATO e INll'RI'-iATO

CUP).')S A,jmissGél -- Gucrdo-Lívros -- Auxiliar de Acmlnistrucõo
,

--' Datilografia e Estencqrofin II'- ,,'cs Gli t.:RNAS E NOTURN/\S, pClmãmbos os sexos

;_u,(l� CVU:Sú5 de Dcnloçroho e Estenoçror:o
PEçam prospectos

E ..

,
'

armann
CIRURGIÃO-DENTISTA

Ec�ecif'I',fode em

Rua Brusque s/n

DrS:
NICOLAU SEVl!;RINO DE OLIVEIRA

�\í���Y�J
AL'l'Al\HRO s. DIAS

·e

Advogados '; ,r;;�F'!�'lfy-
:E�('rHóric: R. Trajano 14 - 2° anda�
Resir1encias: 'J{ua A!va!;'O Carvalho, 66 e 5S

F· L O R I A N O' P O L I S

1. que, até agora, 28 estados da
federocõo norte-americana ado
taram

-

leis de esterilização pa
ra os deficientes menta is.

2. que, no fim de sua vida, Hen

rique VIII, da Inglaterra, se van

gloriava de ter feito enforçor
durante o seu reinado cerco de
72.000 ladrões, salteadores e

vagabundos.
_

,- - '--.-c-f"",.- }
que, segundo Hcvelock EJlis, u

ma só ostra, si se multiplicasse
Sem nenhuma restrição, poderia
.em quatro, geracões, produzir
"uma quantidade d� descendentes
oito vezes maior do que o volu
me do Terra.

3.

, 4. que os calvos norte-omerlconos
paro darem, a entender que só
são desprovdos de cabelos os

homens de, grande atividade in

telectual, costumam dizer que
"

o capim_ nõo cresce nas rUQS

ce, muito movimento".
J ,,"'1�,..i:-:;f,�i�':'�_--; ;,.,_z:�>..,�"P'::" i
S. '�u�' Greqor Mendel, o pai d�

genético, porque tinha apren
dido consigo mesmo e os seus

conhecimentos nccdemicos eram

I
5,000.000,00

.................. 30.000.000,00

•
• Transportes

Terça-feiro 1. de Outubro de 1946

Olímpico Aimoré'x

2° andar - Sa'a 1

(Edifício "A ('apitai")

Brinquedos
o moior S o R TIM E N TO
05 mais F I NOS
Os precos mais li A R A TOS
As !l'ais lindas B O N E C A S

BoICl5 de borracha - Goitas de', boca - Enfeites ele arvore de Notar

oferece á:

Casa Willy Sievert
Rua 15 de Novembro, 1526

A MELHOR FONTE PARA REVENDEDORES

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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sCAPITAL REALIZADO c-s 2.000 .000,00

PElO SORTEIO DE 31 DE AGOSTO DE 1946
FORAM AMORTIZADOS

96 Títulos com as seguintes combinações:

W Q B

T X V
F O P

X l G
D R E

G l L
P F V
W J S

I

De acordo com os informações colhidas pela Companhia e su

jeitas a posteriores retificações, constam como portadores dos títulos
amortizados, os seguintes:

NOMES E ENDEREÇOS

Antonio M. Melo p .s. filho José - Batalha - Piauí
J. F. Gabriel - Recife - Pernambuco .

Hermínio Maia - S. Luiz - Maranhão '" .

P,. Waltér Corvo lho _ São Luiz - Maranhão
loõo R. Caldas da Cunho - Capital. - S. Paulo
)OI)OS R. Nascimento - Recife - Pernambuco
4\dib Bucholc - Araroquara " São Paulo .

Filadelfo Fernandes - Vitorio - Espirita Santo
T. Leopoldo, Albano e A. Evaldo - Picos - Piauí ..

, Hélio Duarte Lisboa - Distrito Federal
J. C. Bagott - Capital - São Paulo '

.

José Knopf - Blumenáu - Santa Catarina
Elvira R. Vernalha - Capital - S. Paulo
Pedro Voz Freire - 8urti - Piauí ..... ... "

Eduardo Premassi - Baroocena - Minas Gerais
I.ourival M. Carvalho - Floriano _ Piauí

.

Sraulio G. de Azevedo - Itojubá - M. Gerais
Sotista Cetrono - Salvador - Bahia

.

Teofilo F. Maciel - Alagpinha· - Bahia
.

José P. do Silva Filho - Fortaleza _ Ceará
Celestino Pinto - S. Sape - R. G. Sul
Avelino Gonçalves p. s. fo. - C. do Jordão - S ..Poulo
Sebostiana E. Bracarense - B. Horizonte - M. Gerais
Francisco Martins - Maracojú - Mo to Grosso

João G. Figueiredo p.s. fo, - Alegre - Espirita Santo
Ivete Gomes - Colatina f Espi);to Santo
Il I!tcnifO Gerc�eire; I D�strito feder«1 .

Antonio Mario Balasa - Londrina - Paraná
Calistato O. Pontes - Itararé S. Paulo
Mario de Vcsconcefos - O. Federal .

Tácito Prado - D. Federal
.

Gosparino A. Aires - Salvador - Bahia
Aprig;o R. Nascimento - Fortaleza - Ceará
David F. Costa - Londrina - Paronó
Edgard Rocha - Vitoria - Espirita Santo
Maria Ga Glória Bubulo - Raul Soares - M. Gerais
Moacir de Carvalho - Capão Bonito - São Paulo
Luiz Lotorre - lundiai - São Paulo

.

Portador não indentificado - Fortaleza - Ceará
Raymundo Bezerra p .s. fo. - Fortaleza - Ceará
Leonor Almeida - Belo Horizonte - Minas Gerais
Mario O. Carvalho - Fortaleza - Ceará
Raimundo A. Pereira - Fortaleza - Ceará
Narcisa Anastácia p .s. fo. - Capital _ S. Paula
Joel R .. Assunção - Recife - Pernambuco
Maria Vieira Neves - Niterói - Estado do Rio
Fernc ndo L. C. da Silva - C. dos Campos _

R. G. do Sul 4
Athaide S. Camllos - Poconé - Moto Grosso 3
Silvina R. do Costa - Distrito Federal .... . . . . 2
Paulo A. Marquez • Itaúna - M. Gerais 1
Nair Silva -. Distrito Federal -:. . . . . . . . . 1
Pertador não identificado - 'Capital - S. Pau!<I 1
teocádil} Neves - Cuiabó - Moto Grosso 1
Mário Loureiro - Distrit'J Federal 145
Edga.d Aurran - Recife - Pernambuco Soldado
Edgard Autra" - Recife - Pernambuco Saldado
Elvira Rahe - Blumenou - Santa Catarina 134
José R. Vianna - Acarahú - Ceoró 97
Zeferino José des Reis - Aimorés - Espirita Santo 76
WiUington Pereira - Monosu - Am!l:tonos .... _ Saldado
W"ldemir 'Colares ps. fi!ha - Distrito Federal 7C
Alcindo Vascolt.celos - Distritf) Federal 61
Francisco A. Salfes· - C. de Abreu - Cearó 53
Alipio O. Silveira - Jaguarão - R. G. do Sul 57
Irusmilda. Magol�ões -'. Belém _ Paró 50
Carlos Roderbou�g - Capital - S. Paula 49
Jamil José filas - Taubaté - São Pau lo 4"-
B, de Oliveira ps. fOL - Anápolia - Goyaz 41
Dr. Frank Haroldo Weiss - Copital- S. Paula 21
Francisco Piazorolo - S. J. de Fruteiras - Espirita

Santo •. , .••.•.•.. '" .. " .

Mensali-

dades

pagas

Saldado
60
57
44
37
37
35
28
28
27
36
25

54.000,0
52.000,00
26.000,00
26.000,00
25.000,00
25.000,00
13.200,00
13.200,00
12.800,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
1l.600,00
11.600,00
11.600,00
11.200,00
11.200,00
11.200,00
10.800,00
10.800;00
10.800,00
10.800,00
10.800.00
10.800,00
10.400,00
10.400,00
10.400,00
10.400,00
10.400,00
10.400,00
10.400,00
10.400,00
10.400,00
10.00000
10.000,00
10.000,00
10.000.00

10.000,00
10.000,00
10.000.00
10.000.00

ig·g;;g�g VENDE-SE UM TEP.RENO A IfOUCOS MINUTOS DO CENTRO

lO'OOOÓO DA CIDADE, sito á ruo Purcibo, com duas frentes, sendo uma. de 18

10' or;r{ 00 ! met ro� e 0_ outra de 40 metros, proprio para ccse de morcdic - PRECO
• »Óe >:> DE OCASI�n. - A 'trotar na rua 15 de Novembro, n. 1436, ou pelo

telefone 1423.
10.000,00
1O.OC0 (l')
10. no·., 'lO FIc.�'] e R. n,,,tr,ó ps. fos. - Capit.,l. - S. Paulú
10. (lCO (ln i

Juotino C. $imi'!S - P. A!e!lre - I1.G. do Sul
10. aDO Oi) ! 1. J. Sous" ....hrtins - Campinas - São Paulo
li) .00lÚJn' fleneóita Sotero - Santos - S. Pauln
1:' f'(,,'n'l N"rdicr Vascol!cellos - fortotez., - Cearó·

:>€':,�t,Õ? G. Bar"��" - Ccn.l'.Irú - E. Stlnto
7.1):)':,00 Jorge N;:tmura - Mogi das Cruzes - S. P"ulo
7.000.00 5"u( B. Carvalho ps. fa. - Ctl1)ital - S. Paulo
7.000.00 HamHlon Guimarães ps. fo. - Vitoria - E. Santo
6.6nn no Menótt Russo ps. fo. - Bragança - S. Paulo
6.200.00 Leantina Pontes - Forta.!eza - Certrá
6.(101) no Eustóquio M. Souza - Itoouara - BClhia
6.000.00 Anlonio O. Costà - F<Jrtalezo - Ceará
6.000,00 Deccache R. Freitas & Cio. - D. Federal
5'.800.00· J.,.cDn Rotenberg - Distrito Feder{J1 .

5.8f10"OO Jinancy Oliye;ro - Tces Logôos - M. Grosso
5.800 00 � ui::: Favalessa os. s0b. - C�Yalinho - E. Santo
5.800,00 F. P. 1- 10;5i;.:0" Feder,-,' ..

5.001] fl') �hrio T. Rodrigues - Cam�o Grande - M .Grosso
5.600,00 CQ"tci & Irmão - Itacootiara - Amazonos
5.400,00 l{cimunclc O. Sarros - Parnaibo - Picuí

1 !'",ncisco' F. MêmórÍa - Fortaleza - Geará
5.400,00 \ Sebas�ião MorQis - I:l,istrita fedelal .

ImpPrtan-
.

cios amor

tizadas

28
13

Saldado
21
10
3

105
103
89
70
66
64
62

21
21
17
15
15
15
H
-13
13

11
!O
10
9

9
9
8
5
4
4
4
4

7.400,00

19

o confiagol. Outra
pacificaç o

O LlOER DAS' OPOS!CÕES' FOI CO NVIDADO PARA ·NOVAS ENTRE
VISTAS'COM O CHE FE DO GOVERNO

RIO, 30 (Meridional) - Divulga i tendo convidado o sr. OtavÍJ) Man! nU f:,·."�rI.'

.. ·aum orgão do imprenso local -que o. gabeira para novos entrevistas, tal U 'ti lipresidente Outra está disposta o con I como vinham realisondo-se .

tinuar nos entendimentos politicas,

D�·' S � 161.� I
-

,

..,
..

III.

Por-therionColégio
OFICIALIZADO

RijO Comendador Araújo 176 - Fone 1192 - Curitiba
Diretor: - Dr. LUIZ AN!fJ . .<\L CALDEf:ARi

• Devo registrar, paro que o fuh,
r
co o saiba, a péssimo impresão ql'€

Internato - Semi- Externato e Exrernoro causou em todos o eleição do sr ,

Primário Pré-Ginasial - C:�;nosior Cientifico - Exome de Honario Monteiro por" presidente, ci"
odmissõo em dezembro e fevereiro ) Camcra dos Deputados.
Aulas DIURNAS e NOTURNAS Trato-se de um desconhecido , "I),c

-oro ambos 'os sexos Pe',am prospectos ':rem-se que é professor de Direito,
------------------------------ mcis não tirou, a cotedra por concue

SO e quente o carreira politica sue
se epanes que lhe coube nos elei:
cões ; "ccessir" de -suplente.-

Nenhum relevo mnrccu io sua·"<iI

Constituinte.

�URSOS

Emprêsa Intermediaria de M. L Araujo
(MATRIZ EM FLORIANO'POLIs)

1'ITULOs DECLARATO'RIOs - NATURALIZAÇÕEs
Encarrega.ss :le <l uaísq uer assúntos j unto ás re- � A presiden�ia �o principal ralrl0

t' êe übtícae de Blumenau I"!odanóprlis, Rio de. da Poder LeglslatlVD: eXI�e �". se" ..

par IÇO S pu
,

,
• . ,.. I ....L,,"-i"'" óelo menos o tírocmro por

Janeiro. São Pauto e Porto Alegre - AsststeIll'.m técnica lamentar"
.

.

ESCRITO'RIO PARA O VALE DO ITAJA 1': I Ha de "ser pessoa de auto�idode di
Rua 15 de Novembro nO 415 - 2° anda. - sala 1 .

ante dos seus pores e pela impcrtcn

'ltos '-""A D R ítal" ) -_. B L U M r..: N A'C : .-ia nacional da P?sição, é est:anh(ltA U P.
que tenham escolhido um nome inrei-

! lamente ignorado fora do ciréulo dos

ll..""
amigos.

x x x

Formulemos a espercnçe de que o

Hasta venha e revelar o homem.
A escolho do sr , Honorio Montei

ro tornou potente o índigencio dos

quadros majoritaríos da Camara.
�_.."Õs dernois eram 'piores", for o cc

Liquido á preços reduzidisslmos o seu estoque de arte fotos de montcrio feito dionte de mim p"r
:ouro. Acabo de receber novo sortimento de rdogias paro senhoras e

I um lide r pessedlsto ,

.

cavalheiros. Tem· sempre novidades em objétos poro presentes em ouro, Nõo me move cetro motivo. ao e"

preto, etc. �.

t·!"over
-

estos Iinhes, Gue n50 sej�
ALIANÇAS DE TODOS OS TIPOS -- Oficina prápria deplorar o desecldo d01 níveis da !,O.

I Et:ca 'hrosileim, a ponto de que

i um suplente de CCDt.t<ldo_ oue n""

obteve do r.(Wo (I necessorin _votnc..j�

I pera (l inve<tir!<l.r'l re�rese.ntotivo.em seis meses r'-e Jut!c4la c!'1nQodl"l as

cendo á presidencio do caso ...

x X X

OURIVESARIA
ILLERDI�lG
Rua 15 de' Novembro, 1.340

Dr� Gebhardt tlrnmada
(das Faculdades de Viena,· Áustria e Rio ele Janeiro)

Cirurgião-chefe do . Hospital Santo Cctorlna
Alta cirurgia, operação do bacio, estomago, vias biliares, uté ..o,

etc. - Neurocirurgia. Moléstias de
. senhoras. C'mrgia-p!cst'ca-

cosmético.
Consultas no Hosnite}: das 9 os 11 e das 15 as 17 heras

BLUMENAU: - "Hospilal Santa Catarina" -_

AUSTR EGESILÓ DE

ATHAYDE

-------._----------

Ven.'l.e re u·.m t.ft-tIt« ....D'nft
'RYR�ll''' q:Dj._ lV()'o\t:AOO EMllAi ..

. u·'>::J �� a .. q,;.. . CU'
I

XAnOR NO BRAS!L ?

O S!{. WIU!JiM PAWP,Y DEVE�A
SER SEU SUBSTITIJTO

Pln. =?O IMarH',""n._ '"(r"",,-:
o I'Diário Cnrio--:a", ter ço[t.·:A ...

_ r-,

fontes aufor;!"nr"1"- (PiE: -o l;fY!"h-�iY",,-

25.
Liber"d�

21
19
13
18
17
16
15
13
13

c!�r \Villiom--PawfYr r(!!:-te:;erthmre dn!.
5 4�0 00 Eõtodos Unidos no l.1ms''- que ,Co·

5.40nOn giu sabo<b ,,,ro o ,eu P�". �f'! .",,'
5. 300.CO �Pt'- ttomcn�o Sei:r�t.ll·;:-i rr� E··"""..l"! �..,..

:; :200.00 "subsHt<lição ao ',r: .rOIl'€� P"f".��,
5.200.00 r"'1c virá o ser embai.ador no 3,<1-
5.200,00 si!.
5.IOGO,)
5.200.50
5" lOGO!} O I-{OVO MINISTRO DA M"'!?!�lHt.
5.200.00
5.200.00
5 .200.00
5.'?OQ01 1110.'0 (H-,;,·'·"�n -'-- O """",

5.000,00 ��:ri .. t .. ("! ri!'"! /o-l\ ... ,.;'"1t.o. �!-·: ... ..,-fo, í�Ç
5.000,C{) esquadro Silvio ��or"nha decbr�ô' "

5. ano 00, reportagem que dscursará Cfu3nr: ...
_

,. ...�

5.000.01.1 I ."--,-",, "�"��"'''--'' " �'-T"r �,.�.�,

5".000,00
.

,·E'cJ�rocões. Senundo "�lW'U " re·

5 00000 portage';', o olmirm,f ... $:""" 'M� __�'-

5.-00(tOO nQ seu discurso .. -_fará ir.vJar,""'"!'f!tes· te·
5 000,00 veloções em torno (In m."""rr.i.,.-� �,

5.000.0a "OS novos rumas da nosso mc;;él

5.000,oe de guérrac

VA! FALAR

Saldado
12
12
11

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



«A novaConstituição évasada emmoides damais sã democrac��social»
novos sementes aos l[lvrQ�.ores atingi'. atenção dispensada e

.ficamos
no

e5!
lhe foi ocer"'k'o dcmingo ao meiG

dos pelo fl.ogclo. As medidas de' pectativa do seu discurso pronun dia no T(' otro Carlos Gomes e que
, ordem financeira ao alcance da meu

� ciado por ocasião do banquete que publicamos em outro local.
Os técnjcos� do �ecretaría da Agri-I g?verno estão .sendo tomados e soli __-.----------------
cultura estoo one.ntonó!, os lavro-

I
CItados as que dependem do gover

dores de estradas, escolares e Aeli- no federal.
dois desteeedos, no sentido de po I - V. Excio. tem algum plano
rem em execução os medidos oconse esboçado em �elaçãl> a Blumenau ?
lhaveis no momento e prepararem o - Por ocasião do bonquete que me

combate aos "soltões", produto do será oferecido hoje, terei ooprtuni
desovo dO$ insét.:>s migrados e praga dade de referir-me 110 assunto da
';9uol (r primeiro. Dirigi um apelo 00 suo pergunta.
Ministerio da Agricultura solicitando ,. ':

c

_

o en... ie, se posivel por via aérea E .encerrando a IIOSsa entrevista
Qparelhamenta para a combate � com o Interventor Udo Deeke, des
nroga, e a distribuição gratuito de pedimo-nas e agradecemos a sua

A nO$SQ repoTtagem procurando 011

vir a palavra do Snr. Interventor Dr.
Uda Deeke sobre o momento politico
"acionai e em torno de nspéctos do
vida economica e administrativa do
.nosso Estado, abordou-o' domingo ui
timo em sua residencia, á rua 7 de
Setembro, . onde fomos recebie\Os a

mavelmente por S, Excia. Ciente dos
nossos propesifes, ,o· ilustre governan
te do Estado acedeu

. gentilmente e

log<l de inicio perguntal!lOs:
-- V.

-

ExciCl. permanecerá no go
verno ante a promulgação do Cor
Magna?
- A minha permonencia no C!lr1!(I

de Interventor del'ende do sr, p .

$fdente da Re!)ublica de "lIem _,

nho a honra & ser dI'IM!!"') ,-t .. ,..'"n

f'ança.
-- Qual o im"t"«"� "" V e.. - jret.or: HONORATO TOMELlH - "O'rgão dos Diários' Associados!

eie , sobre a na"O c:,,�<tituiçiio Sra- Telefones! Direção e Gerencio, 1092. - .Redação: - 1391
sileira ? ANO IV CAIXA POSTAL, 38 NUMERO, 763

_
- Entendo que a Constituição de STA ..CATÁRINA - BlUMENAU; Terç�-feira 1. de Outubro de 1946
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"ALTER HAUfF "":--IER KEUNECKE 1------------------
Diretores I

Chamamos a atencão <'�,:> s. Aciooistas sobro Q disposição do
.

18 dos estatutos �ciais.

DECLARA A. REPORTAGEM DE "A NAÇÃO", NUMA ENTREVISTA, O
INTERVENTOR UOO D�EKE

F. C. ALLENDE

�.
.. J. A..SUAFARl'AA.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

São convidados os Senhores Acion;;t<l� desta sociedade para o 'As·
semblela geral extraordin6ria à reali%ar-se no diQ l{) de Outubrd próxi .

'mo 6$ 16 f1oros no Salão do Teatr p Carlos Gomes, poro deliberar sobre
a segll1"t. ordem do dia:

i .) Arnento de capital
2. ) Àssuntos diversos de interesse da Sociedade.

PARA fERiDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEI,RAS,
F R E R A ,...

éS!;' : ',1 H A S

Mac Arthur tiãl)l
aDlbi§ão p' '�tica

�''"''"7,\? -�

O HEROI DO PACIFléo NÃO E' CAW"'ATO A'
DOS ESTAD OS UNIDOS

PRESIDENCIA

TOQUIO,30 (Frenee Press) - O! litica. Disse meis que atu'� lente
General Moc Arthur declarou que: pensa apertos levnr a bom � ;0 os

não seria candidato á presidencia: taréfas -le correntes da ocupC!�'ío dtl
dos Estados Unidos, Qcre"centando; Japõ-, <', qual foi encarregado.
que não tem nenhuma ambição po- ;,

PARA comba+-r f:"

f 4 ....".1lI\'�.'Ir;.· • -- '"_"

<,. di t

NANKIN, 30 (Frane" Press} - (i �o triblll'lal mil;'
9".,ec-all chirlas pedirá a 6Ktradiçõo de "do suficionter.'.
varios cri",irioSO$ de f;,uerrc do Jo-! safisfatorio pore

pao que estão sendo iu[\�C'dos em To- � o jcrnal "SUflg Y

quio, i,".:luslve Tojo, !;6 (> v<!redictum €L Kuomcintang,
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Ter�a-feira, ás 8,15

Ann Mi!i'1T - Jae B,,�ser e !lm 'lU "hada de garotas notGIH!is�'m1(J;s. ".'
uma comédia toda bsle-c ·e ene'lnto mento: -

ELA t::1!I> U MA DAMA

Lindos bailados ! MI!";�"s mora vilhosf!s ! Pernas esculturais 1JiM>

pelk:ub <'�s!um"r,.,"'· T

Acamp. Complemento nacioD4 I e a COIItlnllOçcil> da Serie�
" •.... "USA D E JOBA'"

'racos da COIl_o
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




