
sultado s
. eleições no

Estado· de Santa. Catarina

PAULO. 5. tár;o., 'Ganh�steís, nas Ul:nas,
Deverraaics 'ir todos .a' Itu em que fechastes,. Tál a nossa vító-

uma comtssão de jOl'naJistJ� a- ria., tal o triunfo do regime ,qt:c
mantes deste cüma de Iíbarda., escorraçastes e que ,rIlstaUr:l.-
des pubtíeas, 'qua'lse., reeflka nu' ines, nos idos de 45, à, sombra

js no Brasil, .e f!li�eÍ' ao sr, Ge- da vitória que 'as 'naçõés' potícía.,
tulío Vargas ; ' "das pelas instituições livres CO!:r'

Velha e Inccrrtgível ,quistaram sôbre DS totaüt.srtos,
rerratartos à. !ei da democracia,

rcpresentattva", ,

" Nosso pais, coma todas a." ::0-

cledadas novas é uma con<,'"di
",&.O viva. Era,' s'Jb Getulio Y _�<' ,

g ....'.-SJ D B::as-il, uma de';J,.--;.o-cracla

autotitaria. com as p"euliari(b,�
ues de um Estado, no tipo' ita_
liano ou alemão, sob a égide de
Mussolini 'Ou de Hitler, ':!?udo,
homens, mulheres, crtanças e

coisas,,', recebia' .a i;nf1uênci,,!- do
espírito de um homem, O E;;tar
do er.J. unípessoal. Tinha ,::_::;.

constituição, sim, mas "" :' J:g__

da,. Era a personatíd >(.0 ':;'0 .che- �
fe narional o cent v de conver,

gericia e de sol!
'

c"riedada d..-o [;'c-
verno, Não h;i.vendo parlamento
nem' opir:�Q pública, 2, fiscaiizar
a açR.'-, do executivo sRIDIe_se
q"c vivfamos deba:!x.o de um re-

girl1e de ditadura, por mais sua-

ve que fosse ° tirano, Avesso a

r;oveoIllPS tripartites, eonstttutu.,
se o executivo em fonte de dís-

cíplína e de autoriW:a.de, a (,"l�:�
tímular- e orientar todo o rit7"O

'Apenas dois municipios fol- da.A�a��O <ie oíto lustros, ,,,,"va,

t
"

IV e exército se capacitaram :tue ?'Orl') enc;e-rraras apuraçoes Estado tptaUtário que R"'';SUl'
'. P 'D 111 11'7' U'DN mos, ou antes que nos possuía,

Dentro de"poucOS dias sabe-

J
S - .uu r; .L -,.

b 't I d Estl"'o N°vo
1 d 't'.J1 8" 4�� PTB 3- 019' PRP {;O o Ia u o e '" ,-.

remos as zesuna os LO ais cas I, II; - o . "
- assava, da velha e secular

eleições em Santa Catarina, 15.0ü7 e PSP -� �,f)g7. c?rr.es- ���p EI foi abolida" �U'
r Conforme informações prove- pendendo, respectivamente, 17, h1 f

UTa.

t
e

'I galíd d'" � des

1
'

t ri C
'

1 I E � d 9
� ') 1 I uta los e e a, '[los o na t e =1 a ' •

nien es a apita (O 'SLa o" , o, - e uepu-r nos , 'had,'J Ta. o Rio Grande do
apenas três rnunicíoíos ainda I

Entre os deputados e5t9- pac pad . , ora4.6 s-: ..._ t I t' 1 Sul passan o a viver, em,')
não encerram as apurações, duàís mais \'0 ar os es '1 o UI', -,' ,_ , "

I-A
G II [ andi l' � ea eleIto senador, a margem !,C� e-

sendo eles: Gaspar, Suo Joa- '( mes ua ler o, can H ato :�:; '$M' IT
quim e Xapecõ» Como porém, J �ed!sta" o qua:, �b!eve en� Iu-, 1'10 ;:p�o�:�:tado ds outubro
os resnltados das urnas de r burâo, 3,133 '\ OtOS, con ra o I .,

I Gaspar já são conhecidos em I sr Frederico Kuerten, da co- I
{C 1 2

I"
-

• r obtev '} 1)')9 onc ue na .11 pga.
B�1menau, conforme se pode _,l..:.:-.,,:_'a...:ç,:_a_o_,_o_q_ll_a_�,__e_-_,_�_._. _...,_....;.... .....;. _

verff'icar em outro :oeal des
ta pâgjna; sómente faltam, pa
ra o término das apurações
em todo o Estado. apurar as

de São Joaquim e Xa-

resultadõs talais até

RgOqJ conhecidos e refere:r:tes.
ao Estadtr' Ile Santa Catarjna,
são os seguintes:'

.s

Para preísdeate da Republi-

Terminou
as

Venceu
rncs

o sr,

-

puraçao
e aspat
Dardo Gomes

1Ó7,92G;
Terminou ante.ontem Em

Brusque a apuração das .,e�ç;�
cões reali!'!'!'ldás t'JJ:l,Í' (;n5;)[lr.

Í;l'eS€lltnndo a contagem dos

eiro Ed'f:fOO -.GMles.,
z ; Cristiano \.l\fa'charlo, "

:1 t,1,l; Getulio Var-gas. 419 votos,
Para vice_presidente da Re

I puUira:

I {lililon Draga, 1.468; AltiPo
i Arani�s, 907 e Café Filho, 14,

i ! ,:ra {) Ser:,'do Federal:
,

! (":,,-}o' Fr1 PS d.e Oliveira.
: 1.512 e Keren Ramos, lKl1,
I J-'"ra o governo de � S�nta'

,-,

I Calarina:
! " B I us n 1 "'" l �-

I .nuen -orn la e, ,v. 'X :;:

Uelo Deeke, 951.
Para o governo
Sdmllum, 1.510

947.
'
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Segunda pagina
h f MM"'" Ai:

cerá o mesmo trajeto, quarrdo o

público carioca paulista e por

toalegrense poderá, tornar o ru-

mo d.as famosas catarat.as.
____----------------------

E

( A MA I ,_

A
Con.: Trav. 4 de FeVerGITO, 3 -- l"ONE 1431\

,(Operações no Hosp , Santa. Catarina).
-BLUMENAU-

D�.Carv�alht"
(Electrocardiografia) '!.

rrr.tamento de Neuroses =

(Psicoterapia) ;:;
Av. Rio Branco, 5

IIObrado.
-,

(Ao lado do Cine Busch �

-

Não €Stivesse o caudüho gau

cho cego pela paixão pessoal e

partidária, e fôra "no o primeiro
.a reconhecer que o Brasil, e só o

Bra::,u, estaria em condições de

ápresentar esta estranha paisa
gem: movlmentaramcse 8 ou 9

milhões de individuas, para que,

seguindo o ritual democrático,
se ele.ia presidente da R�públi
ca, um homem que a matou.

Reabriram -se af, urnas para fa

zer-se chefe da nação aquele que

mais ama a ditadura, 'n,o Brasil.

�lInnmtJmn"'l1nw�"" , ']i"';:i
Ajudar a Camrianha .,l: ==
Edu;Caç..'io dl� A. (1uJh':!, ? 5

_ coo{lerar I>ara (l
•
.;.;;" ,- ::

:: grosso do Brasn =

".iiIllIU!S'UlllllUJIJlJJIJI:iIIIIlIHlilh"";

OORB1Il'l'Olill
Koa Y..ar&IlM9; a. I

..

VI so

_____ �_ __ A _ __ A �

1"""""'Pralã"'''d'e'''cil'mbirlu'''''''''"i
- -

;::,c lNSTALACõES DE LUZ E FOB,I]A NAS CASAS H�m. :::
-

SIr1ENCIAIS.. E
-

- JOii..O LAUTENSCUI...A{iER -

-
-
,.

,

Tnfótml.V1ÕeS; Confeitaria. Toenjes - Fone 1 2 6 0,

diversos modelos e marcas,

usados "ótima ocasião".
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essa apreciação, Cre5';!B por exem.

pío.nà UDN, o asplríto de nã.:
partici,pa.r d" governo de Vargas,
Esse aliás, é o espírito dominan,
tete1Ja,s últim:,s 48 h".ras nas 1'0-

das respPnsá.vei:3 d� UDN. In
sistem esses lideres, ern que o

partido perdeu substancíulmc nte

por ;ter cooperado cem o gcver
no do gano Dutra; e argumen
tam, que, unindo se a Varg-vs,
nas prõxímas, eleições nadr na is
o brig..ld"irismo estaria desaure
ditado ...
Simultaneamente - e este é

o primeiro· acontecimento" c,,_

paz de despertar atenção nacío
rurl deposs : dos pIinl"'hl�S resuí
tados de 3 de outubro - come

Ç-:L a surgir no seío do PSD o dese

jo de .!le considerar uma U!;l'e
aríação Independente. Term!n'lJ
das as apUl'>açõe.s, o pa,rtIJo FO

reunlrâ .ern convenção nacienal,

Escolhendo uma

Ralelgb, você poso
suírâ uma bicicbt3. -e

de grande resístên
.eta, funcionamento
suava, acabamento
Superior e longa du
rabilidade. Ê cons

truida com os me·
Jhot es materiais na

ruaíor e mais mo ...

(lema fábrica de bt
cteíetas 00 mundo.

I
A BICICLETA r6DA ns AÇO

,

DISTRIBUIDORES

P R O S D O C IMOS. A.
IMPORTAÇÃO E COMÉHCIO

Praça Tiradentes, 290 - CURITUlA
Rna 15 de Novembro. 3'13 - JU1NVfLE

Ruo 15 de Novembro, 900 - B!.UMEI'iAU

'"i\
WLWn-,wA!__"--

- tM v-,�_,"-}.�--�
UM PRODL'íO DA U1II.EIGll !r.:tiU�THlES �� munm, 1\0

flilllPADA tllM [belO "STUIIIIlEY·ARCHER" DE 3 OU 4 VELOeíllllllES

- -_ --_ ---�-------- - ---� -_----- ----

80
para

A

\

Tres gerações fazem

Fontoura Vovô provou

e aprovou. aconselnan-

do-o ii filha, que sab€

agora. por dupla
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-, .-,' "�''''��''''
tiluindo as nmendoas por avelãs" Tendo quatqusr difi.(;"uldaüe em

levemente torradas e sem peles. t anorrnalídade n i conf':n::1ar;f.i:
Sirva com sumo de limão e use

I an)'.Lt,omica, atlquira bI·ns. sapa

CJr:J. peixes fritos.
,

tos em estabc,lelcimen,t'os que
- -- - - - - - _- - - ._- - - _- -

- -
-- -_---

Conselõos I
'"

ocial
llmmlnm1IllilllUIUIIIl!!

....
-

-

-

-

Hâ.l 01""1 teu! ·iJ�,";:& ..�.(.J ni/� F":'sm(� €ln oaâa.

_
E1n �ldf1' t'fl!l;LO 1!.:t cÜ";l,Fatf..a � c;'l.hYkj,.

:: e enlt caüa. d.:,iy; .\ ele tr'a;;·L·;;�Ji{'-fL. a7:1.0l·! ::
�tllmmmm!mmmlilmlr mmmmmmumnmm. '::;

€11. L6io "c, belo li·:.:;'.r;;'k�::' tva al·1Hf.;.
já que Jb':;"'Js t.c vira O corpo e o -11 eta.

cõr

ANIVERSARIOS

Transcorrê! hoje a data nata

licia do sr .Claudio Bucheí e

- Completa hoje lIl;�15 um ano

de existência o sr Heitor F'er-raz

.

-

.

OGruem"ra na data de hoje
'mais um aníversãrto natalício
a srta Hilda, prendada filha do.

sr. J,oão F'arreira.

Completou no dia 19 do corren

t-e mês mais um aníversartn na.

ta,licjl'J' 'D sr. Carlos Perruchi, re;
sidente nesta cidade.

Preceito do dia

1,L"'0 CHEIRO
�

Para evitar maU:

máquina de lavar,

cheiro na

deixe aber-

ta a tampa até que fíque bem

seca, Enxugue 'O tubo flexível

e limpe bem iodas as peças de

borracha, livrando, as do oleo, de

.pols de ter usado � .mãquína,DEPURAÇEO DA AGUA

Chama-se ,pot,ável a agua em

condíções de ser bebida. QuandQ Nada causa maís dissabor .a

mulher do que aquelas rugas em

a

modíttcaría em

por substâncias
<ua composição,

estranhas, '

ou volta. dos olho�" Um creme

serve muito _quando contém germes, a água
deixa de ser p,�tável e deve ser

conveníenternente ,depurada. A

Proteja. III

Ú/;l ict'fmente

bem ,pa,:n este caso. Ele pr.wsui ::
uma quaídade ubrificante que

ajuda a conservar- a pele ma-

cia e flexívet. Quando .aplícar

I
o creme, náo o esfregue na re- -

-saúde, bebendo le. Esfregar tende oa esticar a -

ágUél dspuraàUl. pele e Isto dve ser evitado. Co-
:::

depuração dcméatíca, é feita, prín
cípalmente, pela filtração e pe

la fervura.

ENE8.

----l'i

tempo suficiente para examinar

detidPID€ nte o nrttgo.
. E' claro

que ee
-

eacolher um sábado,
vendertcv lhe díspensará' um mí

nimo dc atenção, devido ao acu

de serviço!

A, ,;"hld?dora Interessada. 3'Jli

cita, atcuc'(:sa, auxilia extraor

dínàrtament.e a cnusa dos pé"
saudáveis. Indubitavelmente, o

Sl2U é um trabalho' de responsa

I:dlidade: tendo aptidão e dispon_
di? de tempo ela experimentará
o sa.pa,t'J em seu pê com tanto

cuidado quanto um alraíi.te ex

pertmenta. um paletó .

Ao provar o sapato,
dedcs , Sendo ím

passiveI, abandone o artigo. Dt;

ctdídamente. não é I I ra, você.

Lembrecsa de que, estando em

pr- o peso do' corpu recaí sobre

os pés. Outra ocíaa ; os' pés fe

mininos inclnlll, os maccu'Iucs,
não.

está um exercida- muír,» simples

q'-\e. é do melIhcr efeito, na pi e

vanção das rugas dos olhos e

que reduzirá' aquele empapuç rüo

que às veíõs aparece sob os

oíhcs: cerre bem os olhos, aper

te-os com força 'e depois abra-

'5I'"s,:' e encantadores como

ano, Assim como Paris inspirou
para roupas e ehapêus,
Ianç,a, e dita a moda

na 2. página, Letra A)

deEéritiveis bEle:llas natunaís, á
traindo, em "week-ends" Inesque
civeis milhares de pessoas du-

LAD:::SLAU ALFAIATE, <o árbitro da elegância»,

tem-j};radas, o que se tO,rsa faci

limo, devido a linha regular que
2" VARIG In.augurará+br-evamen
te par.a' a ·"ioca.lidade das
/ '"

'fronteiras, indo assim an enaon-

feiçoamentos

tos alfaia tes

e
,

"

CrlOfi,çaS

'oahh é M:27y };-131'e Oramrnar

School", que aceita erãanças e

j'�vens de 12 a 19 anos,

Enlb'Jf3 a'3 e2colLls S� destin.zm

à;3 crian']c,s c13 ídad'�J D1Uito di

f::;r::-nte�, encOn�rD.nl.s� s�nlilt"'tri
,

d�d€s .IJ!"..:t.re ela�. fl..:mb!!F: se a-

chanl. instaladas em mansões

AÇAr� SEUS A"l.'fUNCIO�
NESTE Dlt\RIO

cOnfc.rtaveis com terrenos arb'o

l'!zados que se estendem ne::se

belo condad'� inglés. A ca,:paci-

Pala vras cruzada
PROBLEr>'[A N. 168

HCRIZOl'i"'TAIS: 1 - Ave trepador!!. 2 - Emblemas. 3

BatráqUio - Perversa;; - Brisa. 4, - Fécula alimenticia ex

tr.aiÕ!3. do rizoma de plantas amomaceas.

5 - Intg., bast:a., chega - Do verbo da - Prefixo _latiu')-. fi -

Laminas de metais. 7 - Irado.
VERTICAIS: 1 - Metal p!'eCioso de cor branca. 2"":" Outra

coisa. - Lr_u'Ca. - Neta mu<ical. 3 - Aquele qUe r�ma. 4, - Qujl.
tem co, do fll'urO. 5 � Raspa.&. 6 - E:ldmi'O - Relatório _:oUnico.

7 - Haquina egrl'Ccl<"..
SOLUÇA0 N. 165

HORIZONTAIS: FiaS<:':J - Apiã.o - Voador - Ipo - Li'!. -

Cem - Ar - Ore - Som - Au, -
,

,

VERTIGAIS: F.avil!'�s - IvO - Aro - ÁRia - Sádico - Co-

opera. - Romeu.
_ .... --- -- ------_

·�-�..itó��������.;,1.'iit.i'õ;.�

o ST
Cirurgião Dentista

I

,\0 LADD DO CORREIO E TELEGRAFO-

A' A T..A1l"EDA RIO BRANCO N. 8

idade, que, por uma

da: leitura. de lal?l.':)s,
manto de uma retina

compreendam gr.ande
que lhes dizem, começam a

mente, no

do, Evitara-E e todos 'Os gesto:,;>
que não são usa d .s palas crían

ças normais. Pai:' exempú>,

crianças que levam

mente os derlos à beca abertu

para índícarr- comida, re,-::ebem

llogo lições de l�itu.?�a nos 1-11:>105

de pal-avl':J,s, Como

tanto, o processo

0;;0. E \-i(lentemc:;nte" servem, se de

�estos qUllI:lcl-O' brincam, cont,n

tes fjunt(:'fs· e: (Icouvers'aul"

1\:3 mãos e expressõ�s fisionô.rfli
cas enquanto cemem, m2S quan

do encorajadcs" usam a voz taro,·

bem.

O trabaho m::lis imp::ortante é

111Zi3r com que a criánça
noSl labífll8 c' fale" 'C ,se esse

cesso é iniciado a"os três anos,

cs 'professores eSp2l:'am .reduzir
-�---------

! o numero da anos em que o de-
senvOlviment'O me,ntal d'1 crían,

ça lSurda J;e acha retarrd.ldo

re!lação �t criança normal.

dade que faz as crianças se

sentirem como s� pertencessem
a uma. grande f) rmílía, na qual
todaS! as crianças se divertem

unlas com as -CJutras., e não uma

eSC'i"la chEia de regulamentos. e

IJIt"OibiçÕes.
Os bebês, -em geral de três

nnos, fic� numa aula, mas são

ensina,doS, individuallll;ente., a

ler nos lábios e a fala" Depni.,
de s,is meses, o processo- lento

de exercitá-los a observar os mo

vimentos' dos lábios, a cOmpre

ender e imitar, começa a indu

zi-los !1, pr<onunciar uma' ou ou"

tr,as palavr.3.S. A classe dos mais

inteligentes., de cinco anos de

E!umenau - JoinV'üe
Via�ens rávldas e serruraé aG

EXPRESSO I'l'AJARA

T

,Hoje ás 14 horas,

Stan Laurel - Oliver Hardy, os Íl1compm·áveis
I
Magro, em

I I/Mestres de
I , '

iM_:us uma estupenda fabrica de. gargalhadas! Rir a mais

'lnao
poder. Aoomp. _compl, iIlacIOnal, shori,' desenho "e 01

inicio do super-' sEfriado: "Terror dos Espiões," - PIG.-
téa 5,00 e 311m - Balcão 4,00 e 3,00 "

.

I
"

I Hoje,-ás 16,30 e 20 b=s

Ifrene Dunne, Barbara Bc: Gedes, Oscar Homolka,
.Dorn e Rudy VaÍeé,' 'em I I I '.'\IIn I""'n

"'I vida de um sonho"l\.d' '

, I

IA VI a de ll�a familia hurgueza no inicio do s�eulo com
as suas alegrias e suas tristezas,... Um "fihne feito para
a sua sensibilidade. Uma história ad'Ol'úvel que levarà aos!
VO-'lSOS corações um IlOllCO de heJeza e poeSia! Um filme

I

simples e humano como a 'Própria vida! \.\lcomp. Comp!. Nacional, Warner Jornal e Short. P;atéa.
5,,00 e' 4,O{} - Balcão 4,00 e 3,-00, ..' A' i].Oit�: Platéa nu-

i

merada, Cr$ 6,(}().
, t
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MÚJTA ATENÇÃO:
1 -'��!!I":� oont;ti' M m:!�
f>lS!r:!�d@.!' & !Mss!!, � O �M' f!s
1'..l.Mtren .:um!'.
2 - o f''{!!(!!!M! ds M[l.��" �,,,l••,

,., !

üIoo medleameHte existente e�:!! �

S,$lgtll'Içãu ue Cog;;/!'c! de A!clll!'ão. p_
.. !:tê II o IDUC-O tIogrmll feltu fi 00s� �
it�h'�" q * tfm iil!m� nm41!liJUtL.
II - A �!a (i" Cogn"l,I 401 A!liI'tri.t
.f.!irl&r YeE!UlIa, poía, da 1!ua lorll!Ula que
",r.ma vlll!OOOd elemento;; modlcilllllli:

..Q ?Od�� .J'1';j.d� e fN't!..
fko.n!.ell d" pulmõ�'''''J:' eom" ...1...
�1J't.rii� ... bll«amo ':.e 1.'016 ..

1.) Um grande oaleifi-t1801:. SlIO�
• bipo(osfLto d. (:'If"�
'"J J)nu.. �xpt'IC!.or,ftt:i_tN"'''''''' ....
l�;_ «' .. Alcaç6a.;.
ti) U.............d.. calmaDb do ..._
eeiDG o Dluluu,gú ..

6 -:;) legitimo Oegnae de Aleatrã •
.lh"ier SÓ ê v"ll�ld(1. portemo, em IIU'
� e drogarlas, J}fjl"<jü;; - nln ai

'

�aeça - (. �Qi(} & eome t3l lIiJ;
� lil!r ""ndld" 6111 (lqtro!! IlIgatU.

,

'As EDiÇÕES -o CRUZEIRO'IJ'
atiresentam 4 grandes livros

para as mutneres:
-��í��F7�"$.' � �\ Cr$
JILEZA E-PERSOHAL'lf)AOE

, , Verônica Dçngel ••••.••. ; •..•.•. ".
�

39,00
AGA:RRE SEU HOMEM ', ,,*,'" '

. ,,"",

Verônica Dengel ..• ,

•••.•.••• ',0" .'/ 60,00
A ARTE DE SEDUZI R l ; ',1;

Terry Hunt .. � . ',' � ..•........•.. I 60,00
MTAlHES DE EU�GÃNCIA é BEL.EZA '

IHza Mar�uUo ...•.......•••.•... -'" (HM)O

mais estas cinco impere
tantas obras:
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Estra $ fa 5

residenda
Igulhas DOS travesseiras e
Jolnville, 2ü IDo Cerres;

pendente) - >\ magia negra.
apesar do atual progresso aI.
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