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Herêu Ramos, José Am,érico, O.
Rio, 21 (Merid.) � o sr ,

1
Nereu Ramos deverá encontrar

i se ainda hoje com os 31'S. JOQ
i sé Américo, Otavio Mangabei

BI!!emJ ... 1- (Merid.) = O ra e Prado Kelly, para as-

governador deverá seguir a- sentat- em definitivo as ba-
manhã para o Rio e São Pau .ses do acordo Inter-pantidaeie ,

o GOVERNADOR DO PA=
P "/ VIAJARA' HOJE

óRGÃO DOS OIAR lOS A5S0CIADOS

".,

Diretor Gerente ADELINO
........................."2"0 -- -,-

BLUMENAU I

F!!_ne._1092 I
tr

---""""""ÂNO-iV
NUMERO., 1035

ex-ditador po r o 1

(I,§ ínstigadcres de guerra
curta n1<:,�oriaH.

.

Porto Alegre, 21 (Merid) r quafini e Loureiro da Silva, , 3 para a UDN, 1 para I) PR
.Não se modificou o panara I

fato consumado e agóra tam i P, c 12 cotgações, prcdomi
ma do pleito nos munícipies . 1 bem Sem eleitorado. Os ulti I nando o PSD, a UDN e o PL

� (:querelnisruou dé.ce_ verfi- '! mos resultados dão 48 prefci \ Desvanecem-se assim defini-
grnosamerrte da posrçao de' turas para o PSD, .7 para, o tivamente, quaisquer sonhos

partido majoritlirio a' um pos-I PTB,
4 para os Ilbertadorés, de Getulio Vargas para 1951.

to insignificante, conseguindo
------ . ----------,-- --,- ----.-

faz:r .apenas 7 prefeitos e Si UMA GREVE :;ERROVIARIA i
ma;or1as de vereadores.

-

O I I
eleitorado gaucho cereespendeu \ Buenos Aires. 21 (UP)·

.

ii clarinada paulista de 9 de 1 Nas ultimas horas da tarde �
novembro, B:_poiando o ex-di- ! de ontem ferroviarles perteu:
tadcr no falso pedestal que o � centes á Estrada de Fe-rro i
colocaram em 19 de jaueiro1! Buenos Aires, penetraram de l
quando, a nação u�h estava I

surpresa na séde da União Fel"
'

il!�da .mHcientemeí"ite egc!�re roviaria e sem a autcrdsação I
eida nos fi�mJ�me��os �Qlih� ! da comissão diretora, realisa;
eos e moi-ais do golpe dos ge :

ram uma assembleia decidiu!
fiéjoaií'l. OPTa eãtá hoje ar- do declarar- a greve' ferrovia- !

_I L d"
"1

razauo, sem nennum lí"lgente ria a partir das 24 hora,. de :

da defecção de Pas- ontem. i

A O.N.V. 'APROVOU O OR
CAMENTO PARA
1948

Nova Iórque, 21 (UP) - Foi
aprovada pela assembleia en

tem á noite, () orçamento das
NP.c�es Un�da$ para 1948,
rlf' 34.825. 195 dolares. ades
p",il:o dos fórteg protestos de
utima hora eitfos pela Grã
Bretanha e União Soviética,
conb-a algumas despesas, "m

sua absterrução na votação
final.

NAr.AO

Torna-se imprescindivel a remodelaçao .ra
dicai da comissão executiva do PSD paulista

quE',) uma vez empossado, o

sr , Ncvellj JuniOr cumprirá
de cooredenar a politica opo
sicionista. reservando-se o go
verrrador para as tarêfas espe

cificamenie administrativas.
A maioria dos deputados in
siste em tornar-se imprescin
divel remodelar radicalmente a

corrrissâc executiva' do PSD,
balho le CP 't'" errar

.

'.0 qUe. ob· extirpando certos elernentoa
jel:Íva pre!im-narmente presti que não desfrutam de simpa
giar s poderes constituídos tia nopular e de elementos
,e os· encargos do Presidente hatidos em varias eleições

.

Dutra. Ao·mesmo tempo en- que d iaputarum . Nessas cen-

.
.

' s,aia -se na rossibilidade do P, dições é QU<"J.si certo qUe a fu

ção", . AfIrmou que a assem I SD, atravez SUa bancada. I tura cornil'osão executiva' será
bleia tem plenos poderes para prestigiar os planos adminis� rOMt)osfa d", elementos das
aceitar ou reje�tar qualquer j h-ativos do S1". Adernar' de I ban�ntlal' federal e estadual
informação' do conselho, seja I Bar!-"os, por intermedio de Now do PSD bem como. de reprc
ela favoraveI a um pais que I vel�l Junlc:r. Mesmo por_'ue I sentantes dos diretorios do in
faz 111sédção,' tt Imp'l."('!!20 qUe se tem e de ferioi",

que precisam SE' unir de novo

JH'n"a a função dos supremos
in: CYf'SSeS r10 v-' -,� 'e. Dai a

razão pOl!"au" j,..... »u-sr- o tra

na o�.· N. U.

1

resse manifestado pelo Presi
dente Dutra. o congraçamento
estará concluide, si fi�i:l hou-

c

na

ver l1C:U];Ull1 h"p'\o, até a

proxirna j.f·fi?iala�l_

NO DIA 27 COMEMORA,=§[

MAIS UM ANIVERSA=

RIO DO LEVANTE CO-

MUNISTA

Rio, 20 (Mei-id ) - Prepa
-am-se grandes homenagens
r"'rr,.emcrativas á data de 2'1
di? novembro, celebrando fi.

passagem de mais um aníver
sar'ic tio levante eomunista fies

ta '!::anit1"l, em, memô-Ia dos
valentes bni.silehoo.§ mOl'to" em

dere"a dn r<>;;rlme e das iueH
- . �

A i
-

- I

tUl�::ie$''_ {} j"i?me�3 f.'Eii5 5êr:an·1rcalisarfas srmu I raneameute

em todos, OR estados ii ten-ilo I"""'.S nacionais.

ti
Pilúlal URSI 'I

CONTRA os MAU:S 1
DOS RII-lS

ESTE F O SEU JORNAL

�------

ornencrqecdo O pl�()fessor
Pereira

o

Rio, 21 (AN) � o profes- I
ser José Pereira Lira, secreta \
rio da Presidencia da Repu- Iblica, foi alvo ontem de uma

manifestação d� apreço por I
p:trte d�s jornalistas crci:�.'�n- Iciados Junto ao seu gabinete I
A cei-imenia realizou-se na sa !
la de imprensa do, Catct«, ccn !

tandc com o comparecimento
de var-ies diretores de jornais,
numa expressão de solidarie
dade de seus coíézas da sa

la de imprensa do Catete, as

...

rr-o

s+rn coma H["l'bert r-"loscs. pr-e
sidente da AEI

_ Falando du
famte a r-euniâ« alguns jorna,
Iistzas r('�saltaram que o pro
fessor LiJ:'a sempre demcns,

[t'úH a lnaiü,' ho<.l vontade: e a

mei.ho1, compreensão em tudo
o que :i,' relaciona com noti
cié'_rio d,� jorria is, ef irmándo
que a ,>tmo:d.\';l;n. que s� respl
ra no Ca!ete. ern suas' rela
ções �i impt-ensa, c dd absolu
ta liberdade.

o T. 1 da Wyvern, nC>vo caça cOr.'1pletamente metalico

que fez sua prinleira aparição numa :recente exibição aero

naval realizada em Lee-on-So lent, na Grã-Bretanha" O apa

relho está equipado com um motor "BagIe" da RolIs Roy
"Ce de 3,500 H, P. e com he. lice de 8 pi::; d" <rotação ceno

trlü-ia. (B.N.S.)
,

1
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ADELiNO CUNHA
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Oficinas .'

Rua Sã.o Paulo nG.269
Assinaturas :

Anual "

,Semestre.
Trimestre.
N°. Avulso

CI"$ �10iOO
c-s 50,00
Cr'$ :-m,oo
Cr$ 0,50

; Representaniees INo Rio s Serviços de Imprensa i

Lida. � Praça Getulio Var

íras, Edificie Odeon, 5/802
Em S. Paulo: Serviços de Im-.
p.remsa Ltda.'''';'_' Rua 7 de

Abei], 241
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DESPOR1'OS

UGA llLUMENAUENSE DE t de B:uniPnau de 1947.

PROGRAMA DA COMPE
TIçÃO ATLETICA iN·

TER�CLUBES

A realizarse dia 2& do
rente-

� REGULAMENTO
1 � A inscrição é ilimita

da; serrdo feita na hora .

2 � Sómente os capitães
úe cada equipe terã.o direito
'" esdarf'cÍlTIentOg per,.ante o

Diretor Geral, ou ti Direção
Técnica,

3 - Os clubes poderão
trazer o material (peso, dar-
do, disco, vara, etc ) I

4 � O uso do" rnesrnos fi I
f>';"'·[, depenthndo dt) exame I
d;, Dio"ed.o (li','al,

I.5 =-� Aos Vf:neêi'üj7ê�� geR"i:rn
rInS � fPt"éFÍt'Os eolceados s�=

r;';1 cGjlfeY��sdi�1�:a�!':::';dor III r'"c,I<IUi'<. CI"_ssi?) ;:;e,·á con-

���Ô�E;:O��l�����N�Ede= I
I claradc Campeão da 'Cidade I

e jornal

Praticamente vitorioso o

acordo entre PSD e.

Federal

Rio, 20 (Merid.) - Afirma
Ium matutino que () acordo

entrC a VDN; o PSD e o go

I'vertia está vitorioso, a-pesar
do torpedeamento da ala
UqueremÍsta" do P. S. D" a Jqual 'já começou a descarre- ,

gar suas baterias sobre os en

fendimentos em curso. Sem
emuaigo desse esforço de boi
(;ótagcm, os lideres da VDN,

PIERRE LAVAL ESCREVE
RA' NUM LIVRO A
SUA DEFESA

Paris, 20 (UP) � Cúmê� I
çou a aparecer hoje no gema

nari'io francez. "DimanichcH, I
antes de se!:' publicado em for
ma dc Hno," á delfl'lla de
Pierre LavaI, escrita na pri
�ã_O nUilS, �nunr:;â oi�,:id� ên� I
Julgamento. A falllJlla Lavül

I'afirmou que o livro aparece-
ri entre 10 paises, entre os i
qu�is a Argentina e o Brasif.

I,

o

Bebidas nacionais e estrangei:ca5

Carnes e 'FruIs:; em conserva.

Distribuh!Ol�en dos Fosforos "PINHEIRO"

Hádifl;i e Lampadas "PI"'UUP§H
,

Rua 15 }e NCVêjT.bw, 857 � Telefone, IJ17ô

BLOMENAU

. �_-� �--� .._------�

SANTA CATARINA

pr nt
enl ga

Fita. de aço
âmericana" esmaltada preta

r -, Encapad,)� de 40 á 50 quiloi>
<,

,,�,�,'Bitolagde3'"8" x-- 2,20'ntmsól
,;

. 1-2" x 0,20 mms.

'�:
JUVENIS

(De 14 a 18 anos ineomple
tos)

14 Hora!' - 75 metros HI.

P. R
sos I'

14,3U heras ... Salto em al
tura.

15,00 horas -

to 4 ;)l:. 75 metros

sos.
,

16,00 hoi-as

QUALQUER
14,00 h(li�âS -

do dardo,
14,30 hOi'ãS -

CLASSE

_"'0. '1

O Vitalisadcr Elétrico \iVm"ms rest�ui"aúdo a t,meygia elá�
tr ica humana, põe todos os orgãos em perfeito funcióna�
m e.nte �,-- Encom. r�.) Rio e INSTITUTO. VITALIZADOR
\VORMS = '17 RUA ALCINO GUANA.BARA • SALA'

606 - 6". andar _' RIO'·'
,

�.�� El'yl S50 Paulo: Dernoustr-ações a domicilio'--"-

mantem SUa confiança no CXI
to final das conversações com

o Presidente da Republica,
Este, por SUa vez, acentua' o

matutino, não escondendo seu

interesse pelo desfecho do mO

vimento que visa a formação
de uma sólida politica demo-
cratica em seu governo, pres
tigiará os entendimentos até
o fim. O sr. DeoclecÍo' Duarte
encal'regadó de redigir opa-

, recCr da comissão pessedist,"\
,"-"tá Fstudando esquema da U.
DN. Ouvidr, pela reportagem
sobre a 'ularcha do acoydo,
declarou que cstá otimista
cjuanto ,ás _possibilidades d13

'I � � � -- _. �_.� � � �

conc!:,el:lzaçao e mesmo que cg

tá fazendo grande esforço
lPYâ -('nt!:'egar fi seu yeldoYÍo, ! CONTADOR

Sôo O pOlito de vista do PSD,
""inda nesl:a semana. Acres·
centou que hoje pretendia cOn

fCi"enciar com 11 sr. NCrcu Ra

Imos e general Gois Monteiro,

rl
-

I Carta para CONTADOR,

L'Jt1.preza Comercial ,

·edacão dest ... Jornai•

:prossenbacher S� A ,I -='��-���
..�.

lMPORTAÇAO I
I

Revesamen I
I
I

MOÇAS I

t.u;a4:OO horas

SAalrt:.mêic�slsoal tMovais14,30 horas -

• c �
de peso .

I

15,00 hor-as 75 l11.eh·(;s ra 1 POr dotivo de mudança
I Sala de Janiax; Estar, DOI"'

fhve:lãmenlo I mitório,' Coz inha, ere,
4 x 75 metros.. 1

RiíS pz.niõ&; 71

raso«

. 15,00 'heH"fl'"

100 men-os 1
Sallo em. �'1.! I
Art-l'iill'Sgo do'

lug
tUrh .

15,30 heras
peso <íOn metrô:;

16,00 hOi';E - satto co ..'1

Uma (;a�a cf4 quartes,
5&la, casinha e

.

demais dê=

p(.;j'Hkncia� .

li1fOrmaçi,"!> com snr, Udo
i<:i"l-\liE;.f i�ti- n�ü.Gil I!-:-,en �16,30 hürti� � Lr;OO me

h"üS �� Arrf,lré'!150 do disco.
17,00 hi}ni� �-� §.íXlta em ex:

ten5!.O.
17,30 horas � Revesa

IüeHlo 4 li: 100 melros,
No término da C"mp"ti�ãn

l;C'rão ei1tre�ues; os pr-emies
aos vencedores das diversas
.'H'ovas. O lor:al lWY� o .rEta'
i;o do 32". B. C .

..

MOLOTOV DEVERA' ASSIS
TIR lHJJE o CASAMEN
TO DA PfHNCEZA EU
SABETII

Of('rece liCUg serviços, côlTI

conhecinlenl:O do . sistema nlt'

cai1�llad() Regminton (' Ruff.

Londres, 20 (Ul") � O Mi
ni5tro do Exieriur soviético,
Vyacht'slaw- Maloto,,:, p()sgivel�
U1.í."hte cOlnoarecí'l'á ao casa

mC'nto d.a Pl:'incpza Elisabeth
rrmanhã. segundo infói:mil o

"Daily Telegl'aph"

Aceita escritas avulsas

Ulmer laffront

o GENERAL DUTRA VIS!· .

CORI!ETOJ

Rua MumllMo n. ],

. TARA O INSTITUTO ':

DE MANGUINHOS

R�o, 20 (Merid) � Àr.uneia
"5" que f' Fi<eg;denle EUi'1t:n

Gaílp.ii' Düü<ft vií,ltnrt\. 3a,

Íeirii,.' lJrnx,imft9 ftCGi11pallhacto
do lVHnlsti:'l1 d� Edui;.içiio.te ou

Ira» autoridade!!, o Instituto
ik' Mai.1Í'ri.Íinhos, onde rli7verá
tGfi:iA.i' conhedmentiJ das neees

dd;;.{e;; ; ..1po-';ianü", uaqúe}e
ilm-If'D dEnlific;"'.

SÁR SEU GABINETE

Parls, zo (UP) ; {) velho
es+adista Leon Blum com;;ça-
i'á hoje li organh:ar gel! gabL
nete UI' meio termo, o que 1'0
ctn'á determinili' se a' jovern
quarta i-epuhljea passará ou

nào Dela prova de uma guei'�
l-a civil.

"A NAÇAO"
I
!
O jornal de maior' drculação

no Vale do Itajai

--�------------�---------------------------.�.---------

·1
liíIlI

I I r
A EMPRESA GERAL TRANSPORTES, Filial

de' Blumenau precisa com Ul'" gencia de uma moça que se-

Ja Loa dactilografa. .

Cartas, dando refcl"en dag e. prel;Ei1.çÕeg, para
pt)l'tãlj 216, .� Blume:na u,

sre ,Mangabeira espera
cOlllpreeDsão dOI

.

(;eres do. P. s.
a

,Rio. 19 (Mel"id.) - O sr"

Otavill Mangabeira continua

otim�sta e confi�,:te' nos en- I
tendIn1.entos pohtlcos em

curl'so. Acha qUe a atitude do
PSD ('m face das bases apre '.

:;enludas p<'hl UDN, será boa I
{õs{andu certo da cmnpreen' I

::;;\0 de todos os proceres pes;
rP,lid",::;: Interpelado p"la re- i
pod;:.[.{erit snui"-' se nll prilble '1
Hia>; pr,lit.ic":� ('UI 1'0";0, e!Ípco i

cialmf'nh� ;1 lei de srgUi'ànça,

i
t

I
i

·F L
I RtUi 15 de Novernbí'o 1035 --" Telefone: 1029
I

I UMA. F.A,RMACIA, PROF/58l ONAI. A' SUA IJISPOSICíiO
Manipula;;ao de n;eeÍta" á vi;;ta "da di<mtéla.

�

HIGIENE t�SMERO PROBIDADE.
Labm�atõdo de AnalitH":t, Ani;l,;.(j

Pe5ljl.tl'k<1B fi!'iko � {iUirilko � hjüI.JlZklii3 para eludo
daç:io de diagn.i.§tic�"

SORO - cH:AÇÁO DE VIA§§ERMANN
Péscruiza ili,ii1ii�h'i�a de hE-ü-,>�tG7(jririn5 (mala-

I
$ i·i-,f:i) eDiTI tIOCuillsntu.çào :rn;{ .�......."� �tc··:'"·, i; fica

•
Todos 03 examêll d", -iabm."'.,j'li), q-�ialitRtiVO!l e'

:11 �__(_lu=-,_a_n_t_it_-li_t_'l_V_o_s_<__'_ ,

'

_

Respons:ivel téCfikú� c�H. Meb€il'(.i,� '':H'maceutico

I
'--

I'

I

I
Selas de aça cobreado

Pa�.'t a fita supra, nas �itola'S de l

·3-[:'" -- 1 /2" � 5/8 e 3-4,1'

Maquinas oatra arquea �

Para fita de aço de 3/ S" - 1-2 e 5/B

OFERECEMOS 'GRANDES LOTES DE EVIPORTAÇ.3.0
A' PRECOS F,S?FCIA}S

CONSU LTEM-NOS
COMPANHIA IMPORTADORA "JOBRASlL"

.,.'

Atacadista!i Impot'tadorcs
:Caixa Po!>tal, 208 - Telegr. "JOBRASIL"

fone! 640 - Rua AJex. Schlen�m, 132!
.

.- .

1.

. R.,2:�.
�"'"

GRAVIDJNA P"'P"� o O,g,,-<rff'"
"

nísmo para os partos rápidos
e felizes, garantindo fiíhos
fortes e sadios_ Gravid.in<l
é usada hit mais de 30 anos i

Deocle-cio

a cassação dos mandat,os e

o caso de Alagoas não' cons
tituiram embaraço nos ·enten
àimcntos, disse: "não acredi
te. 'Sobre a lei de seguran�
ça Por exemplo, todos esta�.
mos de acordo em sua' neces'si
da:dc d,'nfro" da <vr••-.s!:ÍtuÍç[o"

I
i

I
I '

dés. A nota mais sensacio
nal é a construção a oito
Cjuilomctros 'de Ponte N.,va�

, de um -campcr :dc' '�otlso' p�ra
aviões' de" qua1tfuer "tamanho
O campo:�ú,!'rgiu, informa' Ó ,: IjOrIHi.i; eilmó' d - resõltárln<de t

urna i-'f.divey'r.:�· :,�h'r�; :ê����'êi-'r -". í

Dúrniifgo: á§ 4,30 e 8 h() i."àii

ViV�6il I:eigh - Claude Ra ms -, StewaJ't. Gi'Bii�€l'
"C E. -S .A R. E C L E O P A-T R A"n

. '. (E.m. Tech nicolor) .

Aventuras heroicas e Um a mOr Tumultuoso viVidos �m.

Rema - Capital do Paganis mo!
O Filnie mais suntuoso de toda a historia do cinenia

Baseada na obra imortal de R.ernard Sha:�!.
Ácomp. Cúmpl, Nacional - Mctro Jornal 'e

Pl�t�;o 4.00 e 3.00 - Ba leão 3.00 e 2.;00.
At Noite: - Platea nuri-i �ritda Cr. $ 5.00

.

N _ 'B. A PARTIR DE- SEG.U�DA'cFEIRA. DlA 24•.
p_f:, SESSõES NOTURNAS D O CINE BUSCH TERÃO INI
CIO AS 20,15 HORAS, .

.
.

, .

�naçãa .

;.' Na Sociedade
: IASTRAL DO DlA ll.er., competente

Posto Ray·al.
,

F�z c anôs ontem a' ufa.
Iris Ventura. filha (l(t, sr . Jo�
se Venhira.

Por 'HÀGA SWAl\il
Sabado, 22 de Novemhro

de 1'947 �; ,:'
.

'.
.

;

':-Lua: é Mereu�io favorecem
alimentação, transportes., cor-"
reios; 'infpfcnsa; livtária, dis.
cursos;' 'confercndà$�"� trata-

dos comê'ioda!s. > - ..

OS NASCIDOS HOJE -

EvilandtJ 'ftiisob:taçãof tem mais
pozsamiaide' d�;:é:x:itó:' S\ia vi
ri", � bi'i}-ôl·ioiíftj' riiii� géféna e

feliz', .:;: <:" : :,' ,': -' ':,'�

ANIVERSARIO? _

Aniv�sariou.se ante-ontem ()

jovem RaIE Pliwl(jw�k:y, filho
do H _ Otio Pliw!{rwskY9 i"esÍ
denfe em Gaspar.

T';'�"o::e"o·h'pu üfitem li data
nabo l;,�;'i1c da .srli. Da. Roga
dos St1_n1o.<. eíipüiia do &r. Jo�
sé ( (!,. j'i"(jj§ •

A ,.f,.",. tf" onli'íTI re�ôstoli li
-pasrifi[;'"nl' do �lnivenario nata
t:do (lã l?erttU srta' Càrm;;n
Kl':ú:ikj fundr.naria. ,do Ba.iico
lneó,
-Altivi.;i'§aiia=�e hnie o mefii

no WaídYi' Joiiô, filho do $r. rflfo

Fr;;;uch.f'O KHt,df.ê-.,

I', ���fI�ili ontEm � ... ef:m.�!�d.,
iHiHj)iCiâ dr. ãr. Adolfo Wer.-,

-ncontrou bôa
Rio, 19 (Merid.). - Falàn

I gurans:a
nac.iQnal, O' projeto

do ii. reportagem, (} .. Sr. '. DeQ· de expulsão das, fileiras, da�,
decio DUal-te, membro da co' fórças armadas, de elementos
mÍssão do 'PSD incumbida de envo1vidàs em atividades con
C'studar a proposta da UDN, sidd'adas anti-nacionais
ad'ia;'tou que -ouvirá a todos, pertencentes a partidos sub

,e colherá a '·mé�ia da 0Plnla:O I' yersivos, 'como ,é 0_ c�so de' ex
geral. '

. tintO' peB. Neste particular, já revelaram-se' contra
_

Asseverou que tem encon 'o sr. D�oclecio revelou que. jeto e outros támbem
ttado 'cm seus 'correlegionários 'no

.

caso da UD� concordar festarám se favoraveis.
a melhor bOa vonlade _. Dis- i cOm o afastall1ento de mUi- c1uiu dizendo qú� não vejo
se Deoe1ecio, que ha nO seio tares envolvidos cm ativida � itn:onveniellte na criação do .

do: P�D um� ten�de�cia d_e' I eles comuhistas. dever.ia �ig��ll c0nselhó inte!,p�1"ti�a,�o, em

f'uestoes rualS. objetivas. cll:an mente dar novo apOlO a. lnt- lugar do 'conselho de ecOno

do entre uült'aíl :na lf,i de se� I dativa qí.!e-me tqrnasse a me mia..
-',

....1.1',;
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o : casamento da 'prinqeza.
"Lom:h·es, 20 '(UF) ,�Cerca nos, apaveceu. trajando Um

de ires mil peasoas regisb-a- vestido de setim branco erva

d;,is e p.a,:rIamenf.tü'ês 'de to; lh&dof.· que· cintilava. como
d�s ,as parf:�s dl) mundo, as' um reflexo de milhares de

5ísHram ii eerimorda reali� lampadas, cem seu brochadõ
:zàdà diante do altar reluzen de perohi.s. A porta' da entra
te' da abadia de Wéstminster da do templo estava ó símpa
En.arme multidão de pessoas tieo noivo, de 26 anos' de ida

esperava na chuva que caiu de, envergando o uniforme
ás pl"imelras horas da manhã. I de tél;tente dá. marinha real,
o primeiro �pa:l"ecim.ento da I que serviu durante a guén'a
nOlvá real e de seu 'marido es

I
e aonde continua a servirl Na

tê elevado ontem á nO'ite- á ca igreja, o cei-o e o aJtár tiw

,fego:da de duque. 'o tempo narn uma nompa e solenidades

t�rl)ou�se fresc:o: nevando: �a I.religiosas i:ndescritivf'is� ado}"
dIante de fehcufades, a prm I n.andc-se as paredes COm ou

cez'aeeza Elisabeth, com 21 a J 1'0 e purpura c rOSa e carrne

Açaloradosdebate$' provocaram
asuspensâõ1â-LsêssjD�'�dà

Assemblêia. gaúcha
POyto Alegre" 20 (Merid)
Tumultuosos debates prove- I

cados pelo denutade trabalhis
ta Fernando Ferreira motiva- i

,ram . pela primeira vez a strs

pénsão dos trabalhos da As- )
seinbleiâ

.

Legislativa. O tti- I
multo vEl"ificouase quando o

&j:" _l:N'rl'eira aCU8úU o governo
edadual de Iacelosc, pYOvú�
eando aca1oi'adü§ pi'üÍ(�§{Qi> .

po� parte da bancada da P. S .

D;, tendO' hàvida tróca de a

partes. mais ou menos via-
. lentos. qUf' levarám � presiden
te a determinar a medida" O

incidente' rj,_ferido girou. em
to�nó do' fato de ter o sr. Di·

na�te Dorne1es c�Iocad() á dis

pósição do Sy. Getulio V�r

gas, à-fim-de este compare-

i.,
�

:=== eis as razões do SUCéíso
dêste Lombrigueiro
},:;'Efro para bcilitar o u";balho':Ôis m3'� � __ .

nisrrar um IOlubzjg!...!eiro -a seus filhos,_ o l..ioctr
<le Cacau Xavier Vefn sendo usado cóin suceDo Di
m�is de meio século. Não. exigindo �ta. ...
p,,,cis.wdo purgante e podendó ser to,ma� _

qualquer. mês ou lua, o LK:.iR'
de C�cau XaTier e· um U'&SIt

IllenlO fácil e. dicu l»lltnl .

IOIi\urigao. Siga o enmple
·Jd. mi"s de <>utras " .�_
çC'ra(,:J ..,_ Ué ucrl�é�h ". 1==•. �'.
ír.�· v l.i;,;ur ,k c_·.......)' ...�<

. -",,:�,�

Dr. JettersOD Matt'os
CiRURGIÃO DENTISTA
CONSULTAS DiA'RJAS

.

Consultório e re�iden �ia':· ..... Rua

..�:
E.

�dlilidllde em Raai�grnfi5 dentárias poro. ql>lI!qüer. ��(Ime, méd.�

RUA BRtJSQUE, Fon,e 1203 �.

\, ..

:lt"11
������'-'=--�-.-'._.-. � """.........._--.....,..�--�=�-

. U� i��� '. i í

jOla,rio,.', :110)
freate. ·.,iI cf' ade

··Ele., " b· th I
UM AVIA0 .AMERICANO,ES

IISS e .

, PATIFOU.SE. CONTRA
s in , Ajoelhando-se nas almo- .

�a.das, aos pés. do, santuario UM ·MONTE Iaut'I'O, o l'ubi"o casal real a-

cornpaahou o arcebispo da can ROHta, �9. (UP) . Um avião
tuar.ia Geofftey Ãshei:'. at�ã- americano com 20 Dell�ofis á
vez da· tí"ad;_cio�al ceeirnorria bm-do, I'spatifou-se contra: o

nupcial da igreja da lnglatéi' Mmüe Scale, enh't: f.<a:veilo e

ra . A medida que Phflip e a SafE,.,,;.. �egundo infoernaeôés
pr-inccza proferiram seus p"�",,,l-'1i('S' d;; Napoles , Ai!.
"sim" e repetiam seus com- primvil"lt$ noticias não foi-ne
promisses, suas pa1ay-ras eraIn cej-arn detalhes sobre a ideuti
irradiàdas para todo' mundo. dad" do nparellw.

lOs
cer ae cemicio realisado aqui,

o problema' da' Pres;dencia d'a Assembléia
S. Paulo, 20 (Merid) - Ha

um problema de capital im-

jportancía desde. o principio,
age." pogto nos bastidOres; a

geral, será reeleito, Não cbs

+arrtc, afirma-se que o sr . Lin

coln Feliciano,
.

presidente da
con�issão de C0l1slituição e

justiça, asph-a o pOstOj nãó
comande pm-em com ag sim
patia.. gSi·aiji. Fala ·llS 'na prOl'
l'c)g<t�fiü do'> r1"ah5Jho,; da SiS=

f.<'mbiéa,

pi"€sidem::ia da assembleia na

proxima legislatura. O sr,

ValEiítim Gentil; atual pregi=
dênte', segundo li impr-essão

e o- de não permitir que O§

ccmrmis+as YêaHzcil. ti eoncen

[radio de poputaees junto ao

I?tHficio da Camara, COm o fim
de reaÍizar o ecmlcin cunh'u

3 cassaçâo des mandates de
seus parlamenlai·es. A prO

pria l'üê�ft da Camava apro
VüH� cunfôr:n:ie vevel....1TIO§i fi

deiiberadio dd não pe.·mitir
qÚãlqti!'�' Rg:om�rfiçã'1 de cas-a

lei' volWco iJlis imediaç:õêll
do p'aJaci() Tíradenles.

Rio, 20 Mei-id ) - Segundo:
infOl:"maçÕeg c�lhidaã no gabi� I
nete do general Cemara, a po I

lida não permitirá amanhã a I
tOllcrntYáCãü dt' populares !

j
nas €�cada.;ias �? .Palacio Ti!

r,adentes e. Impedira li pura= I
da d .. qualquer pessoa na pai' i

j.l:
chamada. recinto eterno da:

Camara. Tambem nu parte
rlúll f'undoe do edific'io, {1 1'0
liciameni:o será refor�üdo. O
motivo da aWudt: da policiu

--,_�c -"- -,-'--_··
-----

A'. EMPREZ;\ AUTO VIAÇÃO CATHARtNE�SE':
S, A, avisa _ao publicá em gê ..ai que estabeleceu uma lh��la
de o�\lh�s' ('ntre Blun1enau é Rio do' Sul trafegandn, dii\'
riamertte. á partir desta data, entre .as referidas cidades.,·

..

.

Melhorrs' infrirmáções nOs. escr:itóri"s da ErnpYEi,;a. em
glumemúi á rUa 15 deNove mbro N. 552 e na Agenci�=.
f� Rio .... d� 'Sul" .ã; rua 1 s.' d � Novrml:u"'O N.

.

13.
.

.

.

...

.

BhuTIefiau, 20 de Novem,bro de 194'7.

V.E··ND·E S· 'E-"..

'

.. VE.NDE,-SE um (chã�
Hoepcke. Informações. com o

diger Filho, Rua 15 de Novem

de casa) defronte·· á firm�
proprietário snl". Oscar. Rue:- ,

bro, 1425

I

I
I

"Sheffie1d" em cutela ri� sigtlifica otjua qúalídade
em qualquer parte do mundo . A. ctltclarÍa b.-itanica ca:rti
nua a ser produzida 98%., naq u{:�a cidade. A foto mostra;

compradores estràngeiras' faz ::ndo (:'��(nCú�{a.; numa fahrÍ�
ca de' cutelaria d,'� Shcffi��d, (B ..N,. S . )

,

Uwi PRuDUTO DO Li.I10RATÓiHO LICOR DE CAC"ü XA�TEH §.A.

lOTÀYE..'Propayan'Ú - G'4

I
1 'f

t a a �'l
2.7.'17 votos nas iegendas,. em 2 ti" PTB c um da VDN. O
quanto � Pl'B obteve 2. 661 '�i PSD v,'nceu no município de
a VDN 2 .. 603. }1'oram eleitos !='a'tintil1s" a VON em Hiimat
qu�tro vei·eadõr(.$. do PSD, t:'.

.. .

Manaus, 20 (Merid) - Foi
conc1uida � a a.J)uração do pIei
to pari: vereadores aqui; sain
do o PSD majortario com

M�joas ���_l'_ever

H'O L J V E T T 1"
a marca que por si se recomenda

Representantes excllntvol
ptr� ;o··Vaile do Iflj;d:

.

Alfredo Si.ebert & eia.
. -.',',.

. .
'

[(!W 15 de N(JlIe:llbrtJ� 505-- Sohmrlo

.h:a�en)IU Sra .., Catiu'jüa

"A l-lAÇAO"
Hal:aJi;;.i�ú do fii�
!W C2ürá'VG!\
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Lição lTIu�t� :mtigô., pô.pel
muito amassado pelos "carco
midos " da pulitlf;a_ éatarinen
�"'; roi o aluno escolhido paxa
ler rliai:rihe3 contra o Dr. Ne
:t:êU Ra�I)§. Gostamos dale"
pois si aqui quiaessem os do
PSD, meter o pá" Cm qual
Quer um" dos orador da U.
D,N., iriam começar desan- .

CTOReandee-e "contra o' .tao a=

l-VIecstumadc a isso Aq�iiles e. ..inevitavelmente, .malhar em o

fé,.,.po frio. Gráo 6. ,

Logo em seguida lê a car- Itilba o voiumoso. tonitroauie
p",·t.o, t:}">'l0nãl:TilU tei' apreu=

f deseonhecido Dr o Neufert .

dOido na Camara Federal. CQ= U J J'i'"Treme o uesgl'açauo mr-
:m'il ,;ir>' pr,EiJara lUTIa lição. f

'

t,.

('TO 'On€, e tremem também 0:1
Vôz yitmfHia1 cadencia ceda"

rrmpancs dos br�sneiros ,com'
f"�

:
:;"7r,t r."HP �nil . \llTIft "1:7?"l.: O'ii8n- .,.

-

fi r�vt'Iaç.ão pah·w'ficn do ean
.lo 11,� I"�;U rlafi w"os o napc- d:dato a vereador pejo Para,'
",(''I-;" P"j>!!OU ='I, dilldp1in" J f• ná . Fornas quentes, a tos er '

,���.. ;,I;1"�- ''''m .lY"''''Tld� e�tilo, .

Ad bHOS. rrmguem DO, e sa ai", a
CIo C:;", Afc'lSO Wanderlev,

tep·'lJe.:atu.... '1. dOi aluno que
OHIPld(' se demonstrou indis-

f\�'" ; e: Dareda o', :me�tf'e i:
,,.iDIinacIo. l' 'que�cr votar na

EdfT"'" �éh.,.,ciJ,f>�; intell�en.'D� Ncreu, 'Ramos "ara vice-
t,P." sabida, dá "'quinau" em'

pr�s(knh� ,Ia RCDunlica, Alu- �.,:h ,H..l�"tO[''' n;;<) t;'a:Zenrfo
no p-.!lzeteiro disse rrue não

• à,j' "",'i,o� unapélucllo algum"
'compar{'c�'!l á :í!rande aula (e 'hdndándo' ao povq com'
de

_

moral, d� _��D ,::ecoI�c:ando I maiif .um ii�a seus improvisos;"
,f'

_

busto de VlctOl' ��'1e� e� ve;<dad<'h-ameilte' impi'Ovjga�' !

Blumenauv Doru,ue pre �rla -,
I Jos.'

,

'�':"l" l"Iass:tn�� _chn.pas dI), SI" � 'i Vem um Gome�; tarnbern IRusch. A !tcal} que leu, va-! sem panei na mâo.: ES 13 SCll '

leu-Ih" gr�,o 5, isttl é, passou:: João'Comes·_ hemonim» do;,;,
I
na tan<r.ente., � "e' � Bri!i'ad:�iro cp,or!:;J;o fal�u '�'o j"O alun� seguIn�e a I :,�n I todas as camparihas etp., qU�I"

I
t-'lr ,i; ct�do pa---, ,.hzer a ,Ilça�i [oi,' derrotado 'a' 'UDN: Por,':,
foi f) dr, A. ,Malária'. Alunoí �ão ter estUlI;ldo � Jição na, ..,1'
e>;t"dioso. tomou a "cóla" e 'j mesma cartilha de 'seus �lé-I

'

deitou hospitais �.história na: i " ,:
': �(;rrl <",r!)ré'l:�, geral, ,co' :!' :turaI par� os ele1tores o

•
Pou

I M€ÇOU,
a fazer elog!ps :asga-::, '

co percebJ.do, quando se, eg· , dos ao Snr. Victor Herlng"en,
perava

.•ue':" pero;ação: o, disl tre, Os quà.j� n de ,se; ele_ pes-:
curso ,la hnha suJo lId.o t� SOa ilTlflexivel a's lnJunçoes· "

talme."te, Quem sabe la, nao. dos "'Ramos" cite Casá, qui:
• . d " �1 "

,.

tena fIcado o resto a co a
7CE'Sem eles, os Ramo8. ma:o-

no outro paletó?
"

dar f': .é-overnar'poi.. 'ele, Vic-
E a ,-aula prosseguIu: SUY- tor Hering. réilunçiaria ..Não

preza para todos: n alurlo �- t!gradou SI cIa$se U�enista,
narecera agora,. sem a carb-

"3�icit.;o de vitor,ia dQ' 8-nr, '

'

IhtJ ás mãos.! Teria ele deco- João Gomes e procuraram a-'

,t'MII} '" lirá:o? Não " o " F.ra: f��gta�lo do micr�" devendo es�
e pleito já se rca1izára. no DO tal" ainda de castigo, ii aluno
MINGO PRO'XIM?_ �ASSA= i traidor.DO. , o • o e n candidato Dr,'" Por fim, () bebei anun(!ia
Ceorge ,iá havia rasgado o pa. que vai ocupar 'o' UMICRO·,
pd, D�cção, :ótima. imagens I FUMn

o dOno do Cine Busch.'
(me o auditórió tinha que fa- E o progt:ama das fit8.$ pas
�et' ginastica mental pal"a se. sa a ,anunciar:
:-ry ......cC'b('l" delas, 'nã!! fo.i pos- � Dominlro - 23

O dl'putado Max Tavares te da Republica dos Estados! J'á na Parai,l?a as coisas cor sivcl, assim, a nOsso taquigra i
a meu' Cinema.

'

d'Amaral afirmou, no <;omicio Unidas do Brasil, orgulho de : rCram diferentemente o •
• fo apanhar o breve improviso' As cl,janças n10 prémsarão

da UDN, que a' Prefeitura S'lnta Catarina e defenSOr I O mesmo vem acontecendo �a1 decorado pelo travesso ad I' mais andar 20 quilometros. a

MHntci p�,1 <.n"a uma caSa de da fami�ia brasilcirn cOntra em Minas GeraiSlI onde ti .U go- vogado o Ficnu-no5 na lem- pé, para assistirem á: matinée
tl('�OCICS, atingindo. [lssim, lJ 1�-'nUfiísmo. vêrno é goVêloUO", vem sendo lu-anca, apen'as, qUe "os cida� !

da" duas,
'

todo& "s dedieadog funciona= Vé;rios Hi'at!or<,t; {alaram explicado ao povo por inh:!i"= ,doesH de Rhunenaú "ei"&m I O preço da entrada do ci.
:rim; municipais, qUe rliaii'Ía= aln,'h no velho bkhil papa'" medio da polida. o. Tanto li um englome�ado d� manas de nilma vai baixaí" o

, j" i-h :S", .1'11'''''''1-1'1'0''''. P3n�iba {'orna Minus Geraill I povos - "'ue ia votar- no do.' Vai haver iSellf'ão de imam-e�l.:e (-�nrH,l'e�{i.1nl �,i fi fie, lO!" c,;.!"'� u-U .,.

I
,'I y

(bs .sua� e;;Fl'[!'bE, n ni'iV,-' âchr,u qUi' 15S0 <�. :::Ãil �Gv(;nHtda& peloi} udenis- I mimm pr-óxhno, passado... o ,. 1, postos pai'a todas as empre·
P�h·, que piii'i"i';", üs

ii
j'i>R-

<in"V', :; ,�iiliv('nm nada líuf' bs < : o O mesmo ',e pode di�
,

BonWtô .... 'O l'edo não saiu, :r;ss dnematografics.3 de BIü»
dün;iyic,;" jlrE'(PiHkffi Inicia.' u ;'''il :,;f:n,ü,·17.a mais ülüfliH';m, :rei' de S o PiHiiOt onde a poH� , por falta do;' imlefec.tivel pa-! mp.na;, ,! ! �
í'f'l�;me iI� "<':1"" ,ou W('L'l,/H &0 . Cüm d:"itü, o, Paxtldo Súcial cia d" Sm', Ademaí' de Bar! pt-! ... o •

•

• 11"1'>1 fU\lilshr de
bi-ô (is ú,lÜcinü,'tI';os da Pre- I De1'ilí}�'T�llico deu aO Brasil a t'OS "interferiu" üüS comido" i Nóta : 1. I (; "trailer" de Domingo., ..
f',

' .

'I I m',,','.,' (l"�lOC�;'�Ll'ca ('I"" 'n'o""as '};-ll'''tl iill:t,ntl'i" a "Ol'defi�", êon, F., uvai á p'cdra", depois de n resto, eo�fess,amô'!, não('hm'.), i\ glnZ.l� .;: é Luh'O car�

I
' 1-", -- -� �'" ,

,

luz no
li carnaval" que anun CC1u;i ituícõcs, tudo fazendo P�i fÚi·U1 .. será melhor explicado-: nluito pstaIay :01$ dedos, () irri� f'nh'lldemos. O anarelho '{ln-

r"':!�'·O·"·7·X;'11\1"'·O,·t,'al"A\S"gD_..OD')\.íOn.N.Go,0, I y., )'l'sp(',ito e cDHsagraçâo do:; I�or bluJlWlHl�enS(�s Que lá. ell-l Quieto e vulfieravel Aquiles. guiço� fita arYebefitou� lO

I" J"'1. '-');<�lilad"s Ilela contidos. tIveram. O Estadll bandeU'an ; ,

Houve, tanlbl'nl, um orado!., (�.,(, .. , uarpnh� Pleicôes livre,; tlO não e governado pelo PSD, I

��-I-�-"
�.�___.

<lue atacou todos OiS' prefeitos' '��sr;� �� planicie l'� igua1da- Depois não querem ser "rea i
'r""unlci," .. is de$res ultimos 17 de de condições com os advel." cionários" e do regime do

I D'O'lD (3 E-
anos. Nesta altur� notamos :<'arios, da manifesta prova "crê ou lTIOrre" o

qUe os Sn>'s. Busch e A�tonio de pregar (' praticar a demo- E houve, finalmente, esta

Can-dido Figueiredo não ap1au cr�Cla. observação do homem do po-
dil-nm. , ,

I
Repisaram tambem Q cha- '\'0: a "chique" não estava I

O <;: F d' B h
. v<;o" !!,ovêrno é govêrno" o ben;:; l'nsaiada, pois até o "ma

D di" b i d
' n-,. rl' erlCI" Use P'- �

� ispom-os e a gani e ais, e
S'�U e repISou que Blumenau

I
nuem isto negar. está negan- cstro" não tinha enlusias'mo:, ,

s ...
-- .J� ,,�,- ....ove--nado pOr do uma ,.l,,_s verdades pl·imei., oalmas, só a "cunha".. .

-

4 toneladas fcolD cabina, ,para
um filho daqui. Divergimos I ras, da 'fÍlos�fia; o que ;é, é

o

De fato, p:esenciam�s ape-
pronta entr....oa. Eq'uipadol comdessa t'sf.:reÍta concepção, má-I mesmo. ASSIm, aço e

, aço, I nas demagogIa, aCusaçoes to· �

:giml' esposada po ... um candi- grl"ndl' é grande, tolo é tolo

:'1
Ias, sem' base, de quem não I pneus 34x 7,. .otur' de 109 BP,

dato a Prefeito. De fato, tan I lnte:-pretando o çhavão co- tinha nàda para dizer e que capacidade,' bruta 6.150 q.uUe••to um blumenauense pode di mo uma ameaça ao povc. é queria impressionar, conceitos
rigir' B1.1menauo Santa Cata-

r
",Clmitir cov3.rdia da parte do I esfarrapados, qu<! o' Hvento Preço, ,posto Blumenau Cr.$/ 61.600,00rina. tcdcs os Estados ou mu povo. Corno brasileiro lembra, ]nvou" .. , ,

'

_� ',__n;cipios cf,., Fl'deraçào e I) pro TTlO':: ao"- corifeus ud�nistas:" Sómente "foi o que ouvimos, i

prio Brasil, cOmo qualquer ; O NOSSO POVO NAO E' EstamO. l"ete"endo regular,
brasileiro., tenha ('1(, nascido I NUNCA FoI E NÃO SERA' "Briôsos"
no norte, centro Ou sul do JAMAIS COVARDE! quantidade' de peça. BODGB.
paiZ.,

' Todo o, povo catarinense é _. • �
_

Sr,.,... Busch, tudo é Brasil 1 hl'tf'munha que 05 governos

E houve tambem, a historia Il�cd"' ...a 1 p E�taduaL �m mãos
de um orador. que gritou tan i do Partido Social D"mocrátÍ-

to, grit0u tanto contra o Sr, ! r.". p�nhuma pyp.s8àn exercem O teu
N.·lOPll l<"mos, que

'

I ou vim l'xercendo sobrf' o p"

ftil"" jYo. Oe fat<>. tr,;pado num I VG. A.. e}eicõl'S serão livres e

OBlci"n dl1l'Yl prImeiro andar, i rral'antidall todas as liberda-'
" 0!"8no1' n!!1'! no'};" fazér che: rl�S ..lll cidadão. Isto, aqui no
gal< i\ Voz até (I ViCil;P:residen \ Estado.

u

aulaâe
foi dada }lO.. €fiCei·racla r

com rneia duzi:i ti.e !;Qgue�""jj. i
"!- aula de ieit.m'1.i. estava Hn-Ida., ' ,

Lá ao lu:nge enccnh'ámô� ,
doiã votsnt"'jl qna perguntli� I

,
(,

podem c' d+uern contar é-1rn
a bôa oorüad« do Gooerno v

O sr. Nasciment«: não

gostcu desta verdade o Isto.
porém, não impede que c

PSD s= dirija a honrada,
dasse "peraria "ara falar
lhe a v';'rdade. a bôa ver

dad,'.
"

I'
a custa do sacrifido do ope
vario da n'CSSa terra.

O PSD cQi'ítimw vigilante
para que os expsoradores
nã,,' lancem na fogueira 1.1."

m.a classe h�Tlrada que, prr:
ctsa vivr:r de mãos dadas
c'm «s ,<Tavernas l=galrnent:e
c ,-nstiêuidos.,

O PSD é o unico partidQ
que pode continuar fazen
do n-Htica favorave[ ao tra

balhadcTcs porque é o par'
tido do Governo Federal e

d"" Gr.·'·?rno do" Estado. E' ;')

TGTtido aue ip,z as 'leis que
?e,_'sfi1 bc.'n!Jficiar Os opera-

o sr. Otacilio Nascimen-
';0 ft'z distribuir um bole-

I'",
tim 1. �jaal agi'id,o ü PSD 'c

ufitl!Ui quI! o PTB ,ostá
.

coêso.
Maldosamente o sr.. Nas

� cimento prccura defender-se
,�, de ataques qa: não existem

� da oarte do PSD o ..

� ,o PSD nunCa emitiu "pi

ti "ião para' afirmar ou du

� viáar drt coes'ão do PTB o

I No bol�ti.m oessedista, 110

i (r iO. I foi ;·e"r,duzida a fo
!II fOlZrafia tir'aela nestrr. cida
� d,'- quand0 a honrada elas

Ü sr- op,ol'aria, 'POr seus sin�
� dícato_", prrcurou n Sr. Go-
lJcrnadür Aderba! R. da Sil,
va, nara pleitear iustas
ri"tm;"()('<;, NÃO HA' MEN
TlP!' iU.GUMA.
n fi.";/) nií(J lt{acc,u " p.

Ãponas demonstrou que os

trabalhadores de Bíumenau

T n,

A c:asse operaria de
Blumenau não é prOprie
dade de- sr. Nascimento.
Le:'poldo F"rrari. Atanazio

M0ritz, e outros muitc's hOn·
rarh" rTlcrarios 'sab2m co

mo dirigir a SUa classe. E
les, c;'}m" o PSD, não con·

cOrdam Cm llssistir de bra
r.-.<; r"IP'qc]fl-$ (O frabalh" de;;
$''':; l( <;alvad,-,t'es" que tyue
,. 'iII ta r;:'!' caneira politica

rios.
O PSD nã�, precisa de li-

cC rica t:l" sr. NascÍmento
T,ap'('I falai- ao trabalhador'
(r .• BJ '�:nlCllaLl, ae trabalha'
,1m' d" g(!'tlff! rfrl'nrilln c ao

i.al,(jllwdo" dI} Ri't'util.
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