
de

Evidentemente não tem o munmo vmme dos exigencios de Peral) ',e á

fundamento o noticio espalhada por; bicc de formar no bloco lcfioc-emeri-
olguns correspondentes estrangeiros cenoque estaria sendo argomossado no

de que o general Juon Domingo Peron,
�
Coso Rosado, com o ideo infantil de

presidente da Argentino, estó tel1tan"l' hostilizar os Estodos Unidos,
.

dr. fazer uma politica de pressão 50-
.

Precisemos de trigo, é certo, e.vo
seus visinhos, Ó. base do .lri.90 c dos mos plontu-lo , Como .plontcmos ul
carnes Que todos necesitom compror.1 goclãa e tornumo-ncs em pouco .tem-

Falou-se especialmente no caso do po grandes concorrentes MS mécádos
Bolivia, intimada o. assinar um tratado mundiais.
de comercio Que Q colocaria na ôrbi- Mas seria apenas idiota" relacionar
ta

u nossa necessidade de trigo com.Qual
de

quer P:0I10' politico que ocos oesteio
brotando na .ccbeçc Irrequiétn dó' p're-
sidente do Argentino. \

üMA FEDERAÇÃO,

CARREGAR HAVI05 NO orA i9 TAMBEM HAVERÁ' ELE'

I
: I

V(H�ovi(i)� (UI' I" Sümi,iiow M'ko-

iaic%yk e a comité executivo do Por

tide Agrado deciâirão orna nhã si de

vem ou não boicotar os eleições no"

clonais poloneses a realizarem-se dio
19 do corrente. Segundo o vice-Pri
metodos de violencio e outros preces
ses cbitrurios poro. que fi partido A

grario não posso demonsmr Iodo o sua

forço 'nas eleições. Declerou que M

tem os seus candidatos, em 7 distri

tos eleitoraes onde o citado partido é

mais poderoso, foam projetados pelas
juntas 'aceitarem igomente os candi

datos do Bloco Democrctico,

Beriim (R.l - A.

lçõES .NA POLONIA

governamental

•

oa,

,

ha ,

r zer

II ( I e

o e

n..

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

ealidade e fantasia

omenage

ALrRED� �AMP�S
Washil1gton,8-,WPi - ,o General

Mark Clo.rk foi nomeado comandon

·I·te do' Sexto Exercit� ,cof Qu�rtel Ge
I
neral em' Sõo' fi1roncisco, subititulndo
o falecido General StillwelL O Tte_

1I�RCEIRA CONFERENCIA PAhi- menau ao
AMERICANA DE MALARIA ,

concícve _ ;Referindo-se 6 Assembleia
Geral da O. N . U. disse que seu tra

I.
...

.' ....
. Caracas,8 tUPI - (l'lveram inicio

Apezor dos dificuldades encontredes.: ,

M' b IIf. General Geoffrei Keyes substituirá
I
ante-ontem em aocoy os tra o 105

Clark no Aus�rc:llia como seu dele- quanto 00 futuro dos naçõ.cs unidos
I
da Terc:e�ra Co.nferencia, Pan�Améti-

I
gado, mas Clark ainda seré o repre- é b de que todos os problemas são

I
cano (de Malariologia, sob a presi

scntcnte de Byrnes' pará os dlseeus- discut.idos abertamente e com fron-
I
na. conferencio o Brasil, Estados Uni

sões sobre Q. trutudn de paZ com (j I queze, o que ,não fo%ici-se no tempo I
dos, Argenttno, -Colombi« e Mexico,

Austrie ' . �(j, ligo das Naçõões.. elem do delegoção venezuelano.

o nome Silva,

5
Inicio' de UD1a adroiDIs,'

.
.

vota. DO Dr.
, Ade,baJ, cufos' bons

meatos tu já· .colÍheces, e não' te deixes
iludir por .promessas engJoadorás,

.

DES ...

COMFI1-\. DAS GRANDES ,.VANTAGENSLfllDDR,
l'�"

conciencía que deve deCidi;' na escolha do càadidató' á 's'uplema
• " J

• •

gOV�.l'baDça do

aere osr"
Domingo, 12 de janeiro de 1947

10 horas - Recepção no divisa' do perímetro urbano da cidade,

10,30 hs - Cock-toil na séde social do Clube Nautico Américo, oferecido

pelos clubs desportivos filiados' á L. B. D.

Club Nautico Américo. P clmeirus Esporte Club - Gremio Es-

portivo Olímpico - Soei etiode Recrectivo lpirnnqc - Guorullí
F. C. - Aimoré F. C. - Tcbcjoros Tenis Club.

Em seguido recebe�á S', Excio . os cumprimentos dá popula.ção

12,00 hs - Almoça oferecido pelo di retório locul da' P. S. D: -

.

lC,OO lis '.- Jogo ofiéiol do compeono to da L, B. D. no fJsladió do G. E.

O!illlpica,
.

entre ,os Clubs Palmeiras e Olímpico.
20,00 II:; -- 'llonquel'e nu Sociedude "Carlos Gomes",

..�

A EMBAIXA UM FATOR DESTACADO DOS NOS

. . ,

.

I

Õ'�,DO IlRASI�
NO

Ci\NA�A'.' rOS
TEMPOS

.' ,
'

..
.. Integra.ndo a, ilustre comitiva de S" Excii.) o Vice ..

�lo;7 - (Meno.) - O Pi'eSide�te da I londies)� IUP) - Em editornu'l, o
; • I ii

.

Republica nomeou peru (j� funções de
i
Dülly &lijlreSS nflrmou h�jil:"(j ampla' Presidente da Repub 'Iea, Senador Nerêu Rarros,�embuixade do ilra 'gcr,emsidade dos Estados Unidos <:0"- I .

si! fia CO!lodti,
_ cumulotií'(jme:�e. com: tin�(j 11 ser um f(j�or destacado dos 1 checrará tambem. domingo próximo a esta cidade, o iNAUGURAÇÃO Dt: TR!::CHO I Oy[NSIVA iilUTANICA NA PAL[S�

O�· que exerce' [unto fi embotl<tldfi "do. nossos. tempos". O edlroriol iembra I
� .'

ELETRIFICADO I TINA
Broil .em ,�llshin9t1m, o brigodeiro �o' oin,da que �s Estados _U:i1idOS poderio.m dileto filho .. desta ter r",' Rio, 4 (Meridional) Com (I Londrcs.ê ·{UPl_ [Anllncia�se �-'
c;r engenheira lven Cerpenrer Ferrei. ter fugido (j respoáscbilldude, masílQO' presença tio Presidente Gaspar Du- ciosamente que o Iilglot�rrll, está

,
. oi,· ME" :» --. .: .. ;;,,::;,:,::i:��:':::';,��;'�=3�: '�:�:�:::�i�:;:;:���,:: I n t -e r 'v e' n t o r U O O O E E K E, �:,:::::;' :�:;���:';�:::;::i.:;:::: ��::::�::�:;���::, ::::�:::::::�

A�s��te até ,fimi ,de Jdr(t;irõ de t'S41- t,ve�rienie �s, qüe. exercs: �Ilnt� ti ern-: no sent��o de enfrenTarem iodus as
'.. xiliér. entre as eStoçõe5 ne liollorio POto. esse. fim e�t�o cheytindo ali

.

SubSTituto.: l?iL,:��MU'lJú :rAVA,��S: bmj(orlü do ili'cml e:n Wüshmgtoil. .' e;;ponsübíhr;ludes;.· ,
. Guryiol e Pu.una_ do tg'jJlo, vm 1 erte>t.i'.

-A!.(àjJ»���"tS«C�)�)>»K«««(�::)»')'�::,«C((((«««<C)D)>>>>��_(u4"_»)D_)))»>»««tr«€���?}�:(����:�)��):�l��mm:)l:;J�;il:i)
.

: :Nãô� olistante a campanba sistemática de desprestigio, mov·ida pela.. . ,

I
" .

do 10r. Aderbal llalDos da
.. ("
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EXPED1EI'iH E j) I T A L I" as. ����,fi'�;i ,�':' I _ ...t'� "o"<ij ,_"��'''''j;J'' !,' '! I ela presente editul, convido a

tO-l.\;

Fr�Pt;edode �q 5, ;\
•

"A rL'(;.O" II),.c. �s Snrs, possuidores de Partes de

Direto! Presidente: Ah'F.d., r.:o,ni":' I C" ..cs de caço ou desporte, Il ccm= ;

Din=tor Gerente: Ht1nn�;:;i!1 T .....11211:1 f runl"'el·�m ii esta n�colizcçàj') Reqio- I
A;;SINATURAS: 1'1'li é2 Armas e Mliniçõe�, afim-de

Anue! .. .. c.s ';lG,DO I ",vülod<Jlem 05 seus respectivos portes,
S!'me,tre .. Crs �O,O!) I duranle o cerrente mês de jcneirc de

Trimestre " c.'S :lO/)!)! onc [cm curto .

N. Avulso .. .. Cr; DO,50' O� que residirem nos murucrpros de

!r.t!oini e Timbó, p"deríío fnze-Io por

Redcçõo P- Ofi::inCi�: Rua S. Pnulo, 2f.rJ it,íU'li1l:dio dos recpetivns DelegadCiS
A(itnh�istrn�i1ii: nua 15 rln t·L,VPIiil1i'l)

642, predio !!-lCr) <)oh,)

A�nUjciem oeste
DIARIO

d.-. Pnlicic .

7,"1. Ref}ião de Armas e
� �11uniçõe�,

em D:umenou, 2 de [onelro de 1947.

AMARO DA SILVA PACI;ECO

Fim!l Regional
REPRESf:NTANTG.';;

Nu Rio; - Serlf,ço� de impren'i:l Lt! la,

Pal�1l Getulio Vargas,. Edifír.!o Odf'!jI1

SaIo 802.

Em S. Pnulo : Sr:rv.(!J'-3 d� imprf'Ii:Sfi
Ltdn .

l'ua 7 de Abril, 2'11

I L»A fl

dh;; Segurai
.... ........ ....... . .. 5.000.000,00

Cn; �'fiiQ ""'" ?'1i"- 'ilhc ::�
l,lil�p�:t� �li.1i�iilJ,
Ccpitnl Int. r�nf ..

Re�erm ' .

Gerais

. . .. 30.000.000,00

TransporteI"
Allentte� �eE'.ai§� Z1�.i1.wvadet'er (1 eia. Ltda.

Ruo 15 de Nlw,?mhrn, 505 - Sobrad" - Caixa Postal Nr. 79
� nsp=tor r; r'! rJ'� " r: de J ::ro-," .. í " ;:,";ntq Cotcrino; PLl�,IIO COUTO

Drs.
NTr.OLAH ST�VERINO DJ!J UUV EIRA

(>.

AL'PAl\Hno s. DIAS
_, li Vf)�:fldug

E;CIHório: TI. T;"r;3;:';;;1 H-2° andar
R€ddenp'i3C::: l'Uâ ;"':vnr» Ca-vafho, 66 e 53

rasil
MtDICO

Ex-Pediatra - E-Clínico -- P, r:-A,:�i,I'Fnt" de Cirurgia do Hcspitcl SQn

to Tr.i'e7iaÍla, di" fr"d�im (rit) Grande de SuO

OOENCA5 DE GUM'IÇAS

CirurÇjiQ

0,)5 14 OS li horas.
,

��llr".Jfi.�: '[i',:;:,;;a.,.;c':l 4 d;;; fovereim, no lado dG� oficínns
4... #����.;t �"Mj).

����
itromada

�;ba Fllcul<lades di) Viell'l, Àustda c Rio cle Janeiro}
Cirurgião-chcre !lu l.!Jospital Santa Catarina

Arto cirHr�iif], Cp8fCçãü do b'Jc!oJ estomagoJ vias biliares, utéro,
�� ............ Nct8rJdr:.g·��.]. Cvio!ést!(ls de senhoras. Cirurgia---pfo!';tica-
��J

r.:tõ:;��uf�Q1: t�� �{lf!�;���� ..&:3 � rm 11 t!: ddS JS' ê� 17 � ..

EtLU��rt�A&;: - "',:---�cspl�(l1 Santa C�tarifta"

Chamamos 'J olcnciío r]"s sr5. industriais, QUE NÃO FOREM SINDICÀ

lISAD()SI que eles devem. recolher '" imposto sindical do exercicio de 1947 em

favõr da CONFEDER�ÇÃO HACIONAL DA INDUSTRIA, até 31 <lo corrente

r,;i!s de Janeiro de 19947.

O recolhimento, lcvcrá ser feito 00 Banco do Brasil, atrllvés de guias que
e�te ballco fr,rnccuá. �"!' ,5 municipios, onde não houver agência do Banca d�

'!l'Qsil, '') dito imposio flúJcôú ser pago, tombem', por"intermédio do Banca- ln
cils!i'ia e C0lllCré;e ,te Sul!lo Catarina S. A. ("INCO" I.

A CONFEDEr�AC;Ão NACIONAL DA INDUSTRIA

Uma m[lquin(; "�cmil1gtGn" tll1 perfeito estado. - Ruo 1'5 de Nnvembra
i571 - AlJfllf.ÍO COlUMB!A.

,I

EDITAL
De ordem do sr. Prefeito, torno pú

blico que no mês de janeiro se arre

cada nos tesourarias do séde e in-

tEnrlêncio� distritais o imposto de li

,cença sõbre automóveis e caminhões,
referente ao exercício de 1947.

Q5 contribuintes, que nrio satisfi-
zerem seus pnqcmentos dentro do

pro%o acima,
..

poderão ainda foze-Io
nns mêses de fevereiro e março, ocrb
cidcs da multa de 20%. Termincdos
oa prazos "cima mencionndos, 'serão

extraídas certidões para a devida co ..

brnnça executiva.

Diretorio da Fazenda Municipal de

lHumenall, em 2 de janeiro de 1947.

ALFREDO KAESTNER
"

Diretor "1.

[INDUSTRIA D E CARTONAGEM E ARTEFATOS, DE P AJÉL "OSTE S/A")

tar com o' Gerencio; _ Alomcc!o Rio Bronco SIN, f ';

Rua São PoUloi - 47 •.

preciso com, urgencia até moças, de melcr: e' menor idade. Paga-se' bons ,ordenados: - A tfa�

EXPO�j_ta��ra de Madeira_Vale Itajaí S. A.11AnuDcjemI � Ii .. .ai!,.. .

<. � tEM LlQUI DACAO) .. '

'IIo.'Í' t' F Ih_.:t'rJ�.,,� ,'- ".. ,

ne5 a "O a
Estando"ausente opr tempo indeter-

[
-..

.

minado o liquidante da firmo supra-

mencionado, snr. Gi{ilherme Gemba- Empresa Comercial.
Ia s» e não tendo, até o momento, nos! >

•

,

moldes do lei, assumido o substituto IR. Gro5senbacher S. A.
legal, por ventura eleito em assem-! ,

bléia para' isso convocada, é êste pa-l D _ 1 'd .
LI

'

'C 81
rc, pelo presente, convidar os snrs ..

fiua 5 e I,ovemb,o, 851 'aixa, 15 um�nau
acío�istos para uma assembiléia ex-

I
t di .'I 11 I OFERECEMOS:- -Artigos, cornovo lescos: --- Confetis
ruot mono, o rea iczr-sa aos

(unze) dias do mês de janeiro PfO-! cora5,zirno, na séde social, em Rio do Sul"
és 16 horas, para tral'ar da seguinte COMPRAMOS:- Cem de -abelhe, qualquer quantidade.
ordem do dia:

CINE BUS-OH
QUINTA-FEiRA ás 8,15

dI! p'nede

a) Venda do ccêrvo social a 11m

acionista interessado;
.e-._-�-:: !'.!\;'''I!,,!��

, ,

ROBERT WATSON - ALEXANDER POPE - ViTOR VARCONI e.'t
-

-

� l � _

. .
-

..... - Rel;;rgio5 rio 'ofomiJdc Marcil

HITí.{"R LONGINES f3 .3:100Q U A 'D R I L' H A D EA b) Outros assuntos de intereSSe so

cial.

Rio do Sul, 31 de Dezembro de

1946.
...�

presen{es .. despertadores -

Relú'Jios desde Cr$ 140,00.
Consi1,tos de ioios, despertadores e: relogioJ

serv:iço rópido e garantido

(imp. 'Jié 18 anos) Joles em 'ouro e' prbta - alFànc;lÍs _ oculos : p" sol - artigo, 'port.l
.

.

:

O filme que, baseado em fatos verdaderios, e comprovados, mast�ará h vi
da privada dos "louvas" que tudo fiezram poro ,destruir uma' 'das maiores, no
ções do tôiundo!! - A peliculo que cá ·recamendada �"S am�ntes" dos cmofões.
fortes! - A verdade, nesta.-pelicula, é contadoi com todos DS minucias até, on
de n detendo e � deéor� publico permitem!'·

AlllLIO DE OLIVEIRA

Acionista

o U R I V E S A R I A ,W I L t E R [) I N G

Rua 15 de Nllve;nbra; 1340Dr. Avres Goncalves
,,,"-- " . "ik, :'
ADVOGADO-

ficam enfre

Garcia, Vende-se oindà terreno

lJ.x27 numa dos tronsversob
medo Rio Branco pelo prec;o

Cr$ 30.000,00.
Inrormações

proprie to rio, fone

'''A QUADRILIlÀ DE HITlER" ••• A quadrilha�{jce 'quiz destruir a Ale-
manha!

{�_.�

R;a::d::N'V:,:,:ne:_ I BA CO DO BRASIL S.A.
d IlLUMENAlJ - Rua 15 de Novembro, 1236 BLUMENAU

, 'Endereço Telégr,Ófico:
'

"SATE·t:JTE" , ,

Faz todos as operações de descontos _ Empréstimos - Cambio

Cu�tódia -. Cobraríças -: Depositas -'Orclefts' te';�
Carrinho poro criança
Preço de ocasião.

Rua São Paulo Nr. 33

z
---

-'-pra

COLUMBIA
Garapeira

elA. NACIONAL DE' SEGUROS DE VIDA E RAMOS ELEMENTARES

Séde Social: Av. Almirante Barroso liro

Agente no Estado de Santa Cat..,illlG:
111 RIO Carteira' oe Crédito Agrlca!a e Indcstrial - Certeira., Financiamento.

Arl[;nclos' ;�n 'toda� Cl� co�ita;5 .de" .EstGdos e principais çrG]ças 'do pors.
Corres�al)dente5 no Exterior.grande, em

estado
bomIOÁOPORTO

I''''��
Paulo, 85' _

.
Dr ..Angelo dt) Caeta,no, .comunica aos seus.clientes 0:,

Rua 15 de No�mbro, 1371
FOGO - TRANSPORTES - ACIDENTES

Respons�bilidade Civil Omnibus

(Transeuntes • Transportados)

VENDE"SE

I Hosang-Rua Sa

VENDE-SE

-------c �__� �_ �cu

(GARRET1)

dquira

poderá _ esperar

tranquila e confiante o seu filhinho.

Prepare o seu organismo agora, no

periodo da gesração, para um part�
fdiz, u5ando Gravidina.

Comprovado pela expel·j&ncia, usa- '

do há muito!> ano!>, �o Brasil inteiro,
Gravidina assegura a gestaç�o normal
e a saúde do bebê.

,

De valor inestimaveI tambem na fase
do aleitamt::nto, Gravidina é indicado,
pois, antes, durante e depois do parto,

Combata_ o' enfraquecimento orgânico e a falta de Animo
usando !'·hrtril. Excelente fortificante feito com ótimo:
..!ementos revigorarites dó organ'ismo, Nutril é um enér.
gico restaurador das forças, tanto de adultos; como de
crianças., Principalmente nas conval:scenças, \\Nutril é de grande efícáciá.' '11::\'�

PRODUTO út'nti("·,,mml� d"bo,.ado, Gravidina prapoTciot.a ao organi5mo
ii lunáonammto perfúto n.l geitaç@ t a,;eglt/'a (I d(jerJ'lJolvimwlo ,adio
do bebi, Cuide de ii e de UH filho - agOTa - (om Çjú.l'uidintil.

GRAVIDINA

r
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Correspondenciil :
Caixa P08tzJ!I 21 . Blnmeoau

Enil. Teiegr.:
Lnrénz:. Itoupava·Sêca

Telefone 1351

Santa Cata.rina

Brasil

.-------------�.. [ilU X 1M "-.----,--�__-_-__,____----

,

us

I

Féculas de Mandioca Fecula de

tato--'rpr Q.
Amido de Milho

S'rutina
a

'Fecularia Encano

r-ití li �um
..

. ,e .... VUl1l
Irnbô 1, ••

éxtr'írtas
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pç
da

��� Ç�':\i
..lL f!b,�.)'

às dez
o

horas em
-

recepçao
,

que sera

N91sa S. A. Edital. de

ASSE.\íBLE' A GERAL ORDINARIA
�

-;�-�
- -�.., São convidadas os subscritores do capital "BANCO MERCANTIL

ri" Fábrica de Chapéus Nelsa S. A., a
SANTA CATARINA S/Ali, e Se reunirem, em Assembléia Gerar,' no edi

dia 1S de Fe- tido do "Teolro Carlos Gomes" á Rua 15 de Novembro, nesta eidede de

26-92, oflm de Uümenau, ós 10 (dez) horas, do dia 28 de fevereiro, do corrente nne,

fim-de deliberarem sôbre II se.Quinte ordem da dia:

lo. - Constltuiçêo do Soeiede de;
20. I - Aprovação do Estatuto Sadalí
30.) - Eleição da Direto .iiii

40/ - Eleição dos MembiOs dos Conselhos de Admlnjstrôi�1u e fis-

cal.
Ih::: -el:jllil€� Aí:ciGiii�t;:jSl ns LfOCIHiiE'IHiiS (f

"9 ,1" ff2r, ctG-I�; !!. 2 617, di' 26 de 58-

referF.üt€s ao t:e-

;24 �- �. ':.� -- :: t�U

53l

- 312 - 320-

. 4';:; -- 456 -- 477 - 490"- 494 497 -

- GL: - 727 _. 7�3 - 83B -- 855 - 886 -

945.,j _ .�jr:-.n,�_ r 'j�( ,'1) ';, � 1C'>.JtJ.�.I.las cru f'i'J5S0 escrirório .

�,O', ,'"., de 1916

II r:� "/"CFj/� : Ut'-tN!:!CH S A�

(J 1()�. ernissões; CrS 20,00 sôbre as do valor

<Í 510 emissões, CrS 40,00 sôbre as do vc

l lo á 560. emissões.
1947.

LlVON1US LTDA.

C';1f .��J;;jrnte: da Auxiliadorc Predial S. A.

--�-.--- ---

nas i

leta
f' S, 1

rro L', '�GJLli O'! :....

edihcios, terreno, Locomovei Lcnz 20
," U, I,lüCÔCS Ka:velog" & Cio. Ltda., quilome

L -

':lÜ',!t! Seca, Ruu Acre.

!H!el' HíH:O:; t"das usados porém, e� llerfei-
.. .sr, i -- _it�·�?�!H'.y.·��
, .::...t���l

de 10 HP c-s 18.000,00

_-::'� L': ... ,':: legirimo de io HP CrS 18.000,00

de 7,5 KYA " CrS 20.000,00

- � '.:;'(:::.'\ L!� G:\ITAS nAi.FR!: DÚ HER1NG" S A. Comrecio e Indu.

��- � - -... ------- -----

5e. J - Outros assuntos de in teresse da Sod�dadf!.

Blumennu, 3 de janeiro de 1947.
Banco Merclliltij de Santa Catllriilll S. A.

OSWALDO MOELMAN AMERiCO STAMM

"A a ç ã' .0"
ASSlliATURAS PARA 1947

t.evnmos !lO coehecimento tios nesses estimados assinantes, que Il par
tir ,'o COrrente m�s estamo'! precedendo a reforma e cobrança dcs (ISSiIla
turu: 110m 1941, puro cujo serviço encerreqcmos o sr , EUGENIO lANG.

Comunicamos; tombem, que em virtude do 'crescente aumenta dos
peças de todo Q mateda prima, bem como do mão de obra I1mpregada na

feitura do jornal, vimo-nos forçados a aumentar a preçc das assinaturas pa

ra Cr$ '90,00 anuais e Cr$ 50,00 semestrais.
Tendo em visto, porém, o grande irregularidade

ocker Zena".
O veículo capotou, ficonúo de ro

das paro o ar. Desvirado por pepu-

consequência da

feridos, alguns leve e outros
mente.

O veículo sinistrada era dirigido
lo sr , Jcel Olímpia, de côr preta.
tríbue·se a' causo uilicamente ó
puia do volante que entrou na

V" o lodo velocidade.

Os jlos;:ogeims iam realizar uma

Dcriidü de futebol em Sorocobo, mu

nicípio de BigiloçÍi.
Demos ebaíxo 11 relação dG5 maf

ias e feridos:

"P,indó" . Vários outros Se

eiJ> estad" gmve.
CUf-

.

MORTOS: - l!,msvido Souzn, de
40 011,,5, operário da Üsino Acl"jai.
df!; Antônio Souzn, de 25 cnos, cho
fer.

FERIDOS; José de Souza (Pind,,)
de 22 (iIlOS, fratura do craneo: Allto�
-rlo Serpa, fraturo do região (fontal'
João de Souza, (Tião), fratura de um

braço; Maria Solallge Serpa; de 6 anos

ferimentos leves; Antonio Carlos Zim �
mermcnn, de 16 cnos, fraturo. de um

,braço e do região fronlal; Joõo 80.
siho, de 44 anos, fraturo de um brc
çr; Adalzizo Werner, de 22 anos, es

coriações generalizados; Paulo Santa
na, de 19 anos, ferimentos leves; Wol- nr . 153

d;� Pelix, ferimentos leves; Odelão de

Souza, de 40 anos, fratura de 11m bre-
1
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ço e da região frontal; José Peixe, r
fratura na cabeço; Antônio Cru% (To. � SUL-AMERICANO DE

toco), fratura da maxilar; José Nunes, I NATA.ÇÃO
fratura de cabeça; Osmar e Osni Cor- Rio - Continam

.

f' I J
I. .

Creio, errmentos eves; osé Gonçalve. pnrcfivos para o proxlmD cmepona-

PC'eiro, de 54 leves' to ScI-Am:ericono de Natação

dt, CGi:1(Q Postal

Coeiho; Nilo

nardo'� Tie�nbh;
Siegfried Weber;

Welwoc�; Odivoi RRosa dos Santos,

Rue 15 de Novembro' 992; Francisca

leol Kluppcl; Ana Fuechner, Alameda

Rio Bronco' 4; t:lila Nestor r Prefeltu

ro: Ely Laus Machado, .Av. G. Vorgos
a II êsse

afividode exercida paro o fim de es-

I
labelecer favores. leis morais votaram

Slt no primeirro ano da ressureiçiio do

poder legislativo, e duas delas afeta-

ram (} ensina! a primeira mondando

aprovar sem exame os menbros da tor

ça Expedicionária Brasileira como se

2 Heitor Pires

,�.l e cabeça.
Ao que pudemos apurar,

caminhão sinistrado

achando,se

05 feridos

eurativ()s na

�=!!;!!I==------,,-,,!Z
PARA FERIDAS, t

E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEtRAS,
F R I E I R }\ .5 I

ESP.INHAS, ET.C.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




