
ANO X

- o M E N S
BLUMENAUt (Santa, Cnfa:ril1a) -

RIO. 3 (l'ilerid.), - Cíu!garÍi.
..manhã, li. esta Capittll, viajan.
,110 a .hordo (1€0 um avião da
.�'elolineas 'Argentina, ;1. Dele
ijl\�ão Pllrlami'llt:w Brit:mici
'iill!' Vi,�lt,.l·iÍ ünusso 'P2Ís, :lo
i'r.fivite do' governo brasüetre,
A delega.;ão parlamentar

britl1nic:t é chcfi:,da. 'lleIG co

maútlalkte .Jotm Francis Whi
Tóil<.·t" l'fJaltl!�nd. membro enn

servador do parfamenrú tlí"
H."rn(;�,-tle e constituída. iio;;

Isf'guintes membros: lO]'I} cro

mar, .fames Cnrmlchnel, Dou.
(Continua na 2.a f,Ag. letra Fi

TOMARAM POSSE ANTE ONl'ElVI Os.•
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NOVOS SECRETARIaS DE
'I' "m�","'P·'''·'''O.'f' ta'n,t'� dl·s,curso da 'dO el.e dez anos; ser� gar�l1t.ia. da" agr�cutl1'fa --� -onde t>:1''', ini':iol' .�'fa ,.sua execl�ção" O',Govel'1l0 _�"

.

,Nr.

,

eonttnuídade «a, açao aãmtrustra- - <109, transportes, da energia 1:1é- í?llct:ll'a a elevacr2 -oma, de .um I:lL-

ti�a _d'-a _ C:)vet'�o. CUi�(l.rú. eie

da! trica e" tia- 'pdt1Car;!io e saáde lJÚhh"·' n?ã� .dê e�l''UzeírG� dr-�'
SGIUÇ.aO (lOS pr0111EÜ·l;�S nflsu'fjB da ('ri.:;, rlirsa1"H)!J 00 Estauo.

�vernador Bor�ausen
FPOLIS, 3 (Agencia, Nacional) - Destncomnatthltízaram-se 4}S Se

Cl'",tarios de üGVerno, afim de disputarem as nrerereneras ;;;lelt,,:rais,
no llrõ",imo lllpito, Os novos Secretários tomaram pósse ontem, ás 15
noras, na salão nobre do Pataeto do Govei·1I0. O Sl'cretaria.do está as

sim' constlhüilo: Secretaria da Fazenda - Herihelto Huelze; Viaçã.o e

Óbras PUhlicas:'--' Aromo Curvalho; Educaç:;'1l e' Assístencía Social -

Waid�.nusch; Im:erior e .Justiça. _ De.�embarlladGr Aíeebíades VaiF."i�

SilveiT de Souza; Segurança. Pública. - Dl'sr-ilIhargador Nelson Hui
marães.' A secreturta da Agricultura continua neupada pelo Uu.tu' eu

giltiheiro e geograío Vitor Pefusn Junior.
'

A solenídnde I),e pósse foi assistida, além do governador Irrneu Bot

nhausen, por altaci. 'a.iitmridades adm.inistrativas, deputados e personali
dades de relevante projeçâG nos meios pOliticos da Capital do Estado.

Néssa ocasíão, o sr, rrtneri Bnrrihansen prOnllJlC10n impl>l1ante dts

curso, cujo teô� publi�,aDloS "TIl outro Iocaf,

Meus Senhores"
No momento cm que dou posse aos novos Secretários de Estado.

é-me grnto dirigir, de inicio, ao povo de Santa Catarina algumas pa
lavras sohre a signifícaçiio deste ato.

Por íõrg:t de dispositivos de ordem con tttucíonal, que regam
nosso sistema eleitoral, os escolhidos pelos diversos partídcs poltlcos
para candlôutos a po ; tos el�tivos devem afastar 'se, em tempo, ' dos
altos cargos .administrativos que por ventura ceupem , Este ç bem o

Cê.SO dos Secretários de Estado que hoje são substituídos.
Candidatos, irão para a liça eleitoral, onde ,- sem :1: prerrogatí

vas da a talalta função que exercernm, mas .. certameite, com à autn
ridade que souberam conquístar no exato 'cumprimento do dever __
dí sputarão as preferencias do eleitorado catarínense ,

'

Senhores Doutoras Fer-nando Ferreira de Mello, JOãD Brryer Filho,
.Toão Colin, Luiz de S'OU7:1 e OIintho "Campos.,

Cabo-me, a mim, como Chefe do Governo, agradecer vos. sincera
mente, a Ieald .:de e a prortcíencía com qua vos de -empenhastes das
elevadas funções para as qu.ais fostes esconrídos,

l"icul'iio registrados nos anais do meu GOVerno o vosso c.forço, a

\'OSoR dedícacão, o vo-so entusiasmo e, sobretudo, a vossa manoira de
bem _el'vir Santa Catarina.

'

O povo eatartnense, não tenho duvidas, s;'berá r'ecompensm- V03
pel0 muito que fizestes em ben�ficio c'.u terra catartnensa,

Espero, ainda, 'que fora das Secretarias de Estado, havei" de con

tinuar sendo r s me-mos amigos e' colaboradores 'destes,
todos nós no: entregamos à (,:.lIsa do bem comum, cOIU
uos destinos da Páteln ,

'

" �enho:e: s�ecl'�ta�,ios Alcebía-
t trcga,' neste i,nstante, '�� da�oraçã,O

�"" d§B,'ç�r.IA"Jiia\!.!Ura ..de._So.t�A"'r(;\e,·,,��,,���g_t"'"('I#, '6bl'la;,.'Jl1I'ra:"t�i:,;",,\!I'�'F?'�'j
roldo Carl1�il'o de Carvalho, Heri·· cuj:: execucão, ainda este 'ano, en-,

berto Hulse, Nelson Nunes Guif caminharei a Azsembléía Leglslatt
mnrãe, e Waldir Busch, va o indispensaveI projeto de lel.
Foi com a certeza dle contar com Tal plano" que ordenará a ativida

lI"tiie:\I:!�S eotanoradores à 'minha de governamental para
obra de Governo que vos conVQ

quei pal'a compor meu Gabinete.

���i;���,�:���:;]� «Is Necessida es··.E Rs Reivindicações Da
i���:E��:fjg Nossa Sente··. Estão ara Serem Satisfeitas»
deD:'r�;:!�d;�:'�"a�l�e{:õ::tr:�ü:� -- Discurso do governador, Bornhausen ·na põsse dos novos SecretáriosVf'l'no estadual participará, pros- Por o"rlsião da pos"e dos n3VOSseguindo, :"m tibiezas, a sua obra Secrelários de Estado, realisadaadministrativa e garantindo a 01' anteontem, no Palaeio 00 Gover-'dem publiCa. Sem o minimo des·' no, o governado!.' Irineu Bornllél'lvio, s:m qualquer solução de con- sen proferiu o seguinte discurso:
t�nuidade: o programa administra-· "No momento em que dou possetlvo contmuará !;cndo executado. aos novos Secretários de Estado êJ
_Quero, �esmo, nesta oportunida.·! me grato dirigir, dc início, ao p�vod�, anunc.l.ar, ao povo catarinensc. do:- Sl)nta Catarina ::lgumas palaq,te o GOv"Ino do E�tar1b se en· I Vrtl.,c sobre .fi significação desti!> ato,

,IRlNEQ ',. HORN Í-IAUSE,N '

Por fOfra de dispositivos de 0/:'

dem constituciom\l, que l'egem nos·

so sistema �leitoral, os escolhidoF.
pelos diversos partidos P'.luticos,
para c;;ondidJato� a postos eletivos
devem 'afastar-se, em temll''l, timl
altos eargos administrativos que
per ventura ocupam: Este é bem o

NIsa dos Secretários de E..tado ql1';
hoj � são suiTstituidús.

Camara dos' Deputados
--

Nada menos de cincoenta projétos
foram aprovados em sessão noturna

_o,

.

RIO, 3 (Meridional)
Nada menos de dn'quenta
projetos de l'ei foram apro
vados na sessão noturna da
Câmara dos Deputados, a

maioria dizendo respeito a;;

decisões do tribunal de con

tas e outros de natureza ad
ministrativa.
Entre eles figuram o dis

pondo sobre o plano geral
do' aproveitamento econo

mico do Vale do São Fran·
cisco, dispondo sobre a conT
cessão da gratificação adi..
cional por tempo de servi,
ço ao pessoal das ferrovias, GUATEMALA, 3 (UF)

-I
xercito, Assinalam esses of:_

f visita do cor'onel lVI,çnzon noem regime especial, proj>eto Vãl'io� o�ic;ia's do Exercito re_ ciais que �s Íl1surretos, que S'2l,� quartel general em Ch�e"te já emendado pelo Se- volUClOnano protestaram con- usam chapeu de palha e: ves_ qUllnula.' Entretanto os parti.,.
'nado; concedendo abono d� tra a clausula 'do acordo de ar. tem.as mesmas r.oupas há quin dários de Castillo Armas ai.

'mist;ci:, segundo a qual as: ze dias, :farão triste figura em zem que este foi obrigado por,émergencia· aos apoS'enta� :f l' "
trap::s revolucionárias d'everão I con r:m�o com os. 80 dadas ,em, "nfluencias estrangeirns a

dos, e pensionistas do IPA-
esperar p'2las ruas da Capital, I

seuS' um�ormes bmpos· Entre. c0lJ-cordar cpm o encontr:J num
SE; dispondo sobre o aume!l lado a lado com forças do E- tanto, dIzem que Os rebeldes P�JS neutro.

__ .;_. _ _
talvez adquir'ssem algum pres

.

- - - - - - - - - - - -

! tigio se :fizessem sua força aé-! MEXICO, 3 (DF) - Um

Odiasse'-Ia, de 47 fer-.otIos da'
· 11·ca do: quatro aviões sobrev.ol1r gr:mde numero de, guatelrna.

11 I
a cidade. , • 1 tecos a,traveSSa a :fronteira me

! SAN SALVADOR, 3 (U- xicana incessantemente, :fugin

Cl!lmpanha de AI-e'o B.8e·n Ilhu I F) - Sabe-se aquí que múi_ 'do de S2U país e ,pedind.o asi-
t1I 1.1 .,- tos' reV1::l1ucicnál'ios guatemal.· lo às autoddades mex·canas·

-------- I tecos estão indignad':;s com o Esses gtiatehnatecos serão pos-
fato do seu ch;;fe ter se enCOl1- tos à disposição das ,autor,ida�,

P.'\JUS, 3 {UP} - Depois de uma' americana �obrevoassem seu terrl- trado' com (I pr'2sidente da jun des, que decidirão se lhes p.o
viágem de vinte e quatro mil quilo" torio. Outro grUPO d:: einqmmta t:� mil'tar 'nes�a c-i:dade; pois, clerá ,ser, conc·,:d:ido direito' a rmetros, em que contorr.Y;u duas' feridos é esperado am.anhi1� tatu dlzeln· que seno.o ele o vence- I asil�, '

, !,terças p3l'tes do mundo, chegou ho- bem em avião
'

dor, deveria ter recebíd-o ,a I GUATEMALA,3 (UP) - 0'1
je o primeiro grupo de quarenta e _......:..., I presidenTe 'DróvisórÍo coronel I
r.ete feridos franceses da Indo·'Ch�. l .. ' _ ',j I Mcnz:)l1 espEj.ra hoje, nEsta C�.Ina. Esses soldados, entre o� qUaIS .vUhlmà.niU....'

-I
dade 'o coronel CastiUo Armas

v::trios �obrc\;iventes de Dien Bien 4. "II filho I m·llÍo ' p<l_ra cOlllerc!,\cÍal':'m sobre a

Fim, tivérllm de fazer essa vlá formação do novo governo; O,
gem, imenR':', por ter a Judia nega· ,

I ehe!?, rebeld(� é esperad.;:, �iadó licença para que Of; aviões de ,n{>rc,l, rnls nao se sabe o flllE' I'transporte dli Força Aérea Norte- ' hJras ch"ga�·á. ,�IiiiiiiI. iiIiII.iíiiIIlliiliiIIliiiiIii_iiiiii íiiiiii1iiiii._iiili__•__IiiII_"""

De perÍod,,,, 'em que já enÚ'am(I!!,
de preparo para .as eleições, o Go
vevuo estfidual partIcipará" prosE".!
guindO, sem tibiezas, a sua obra
administrativa,'; garuntindo a ar·'

deni,pública. Sem o nillJimo- desvia,
sem qualquer solução de' continu�.,
d�lde, Q programa administrativo

-------_

to único da ener!!ia elétrica, titui o fu:ndo federal de ele- rina:
.,

&l1onimas, financiadas pelo trifi,cac.ão, criando o impos- o p'ovo, cat;}'L'inense, não tenho

B
- ddvidas, ''1herá rec';mperuiar'-vos,anco do Brasil; dispondo to único, da energia elétda pelo multo que fizestes em Drene-':obre os professores' catc- e altera a legislação do ím- Ilda da terra catarinense�

dráticos, ap:sentados, n:! posto de consumo,
,

'

)'
Espero. ainda, que fora d!\s Se

Unive.rsidade d.O Brasil e., I Este ultimo proJ"'eto tam.. cr",t�rias de Estado, haveis:. decontJnUaT sendo os mesmos amIgos
por fIm, o proJeto que ins- (Conclui na 2. a pagina r�",t�a.:8) ttmigos e colaboradores de?tes anos

A CAMPANHA NA GUATEMALA

Protestaram os oFiciais doexército
contra àS' c lausu láS ,do armísticio

GRANDE' RENDIMENTO
FA'CIL IN�TALAÇÃ{) >

FABRICAÇÃO SOLIDA
ACABAMENTO PERFEITO
CONSUMO l't!I'NIMO l}E

I
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r.i)fi�) de pmpriÇ) punnQ Indicando id'ade
6 empf�g� ()Cüp�dQ áilÍe"Ofmefife p�fa
a c�t�ii pO�fãí 683 � tlJg��se . ref�f�n·

840,-00
495,00
330'!00
39?,QO

TameUi� Arveél' .. elegante rnod.el9
de Gabardi fie cor lisa ,

.
-," �

dJ! yitb.t1f,din 6, artigo fino
r ;;

I!?

r ;
'tropical bom

lã fflesçJ�
. J:iir, Usa

Cr$ 355,00
Cr$ 370,.00
Cr$ 220;00

22'0/00
295,00
1�O,OOr T

Vestidos' de li, desde .

Ve�iM .(ti ;j J€usey Vali�ére
.. "'"

Cr$ 190iOO ( I 14 E

- ,�;,:,� ;f�'"
/, """

�-
I

TRUCA
vj;t.\:jDA
�H)áil���

M4�lJjS tOM GRANDES
Roupões felpudos Marca A.rte�� de

!iütümã'i'�� VfilS'Óli
iJiiiDí'Pii:Gili iiül.l4íi
v*.w.i"_�Íiili víi�ii...

��.§i . �fl51'- de ����.r§\. ., .

Um �partamentQ eom eosi,
nha.' '!- .

Wm. x

lfJorm

[aJa Pe$ca e (jça:
� Ji:LiTllii;i'iÁü �

ii.*, i� �.. �"YOil li_1
jyiSO ao Comrmo I a JoIostria

TraDSpoltadol'a. ,:tlDd6fiél 14da.·
E�j)ll!� Jon[vIie;ilS.e Lida,
Ti'iiÚSportaifOi':i J\ma:r.aI 'Uda.
E:lí.p�eSS6 Siio Paulo�Rio Grande §. A.
Transportadora ,W,Qíltram. Ltda.
Tl'àn.sp,odadcJ'a, Jiltm,iemluense Lt,da.
",

.

��::
.'.

,'..;' -

.
\

$. A.

f.�·jlH 6� FEHRMANN
;ii.��;;'1Z<) esillH,ialls�úc , :n�

�t.� .at,í ��:n:l_5 e Di:aÇ$S ai:tlf{cia��
e. ;L:p&i:eihn,s ott&il:â'"

PÓ, E.ac,erra,deil'a_s,
�ei{jr:rn

C A S A D,O
'WiS}�l:"em a�s

);i::;: C;tt�.nil�il�e l1:=
� •

r..m. e:X;;Dsiç�a a.!gnn.s. dos &.t.-tifi7;;S
�

�'l-i:n2 l"Ef?!'!dQ'__
ç -- .---'---

-------�--
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Participação oficial da Embaixada. de E.,p,mha - Uma autentica

festa espanhola em homenagem li São P:iJ11ll' - Cediilo' n lOl"al para

montagem do monumento.

'

Uma autentica festa valen-I
LOCAI. fiE CONSTRUÇÃO

dana está programada para
Os dias 10, 11 e 12 de setem, O embaixador espanhol dou
bro próximo. E' a homena, seu apoo à festa, manífestan,
gem da colonia espanhola ao do aos srs, Vicente Losano,
·IV Centenario da Fundação presidente da Comissão "Fal

da IV Centenario de São Pau- lera" de São Paulo, Aramis
lo e se revestira de llêldos os Garcia, Vicente Guttierrez e I
curacteristícoe doe uma festa José Camargo a satisfação que I"fallera' que anualmente, n os espanhola sentem em par
dia 19 de março, se realiza em ticipar dos festejos populares

IValencia. O interesse pela FaI do IV Centenarío. Concluídos

la de So Paulo" é grande en, OS entend.mentos, fOi solícita
tre a colonia 'espanhola que da à Secretaria de Agrícultu
está pondo todo o empenho em ra o local para a montagem do
fazer da cremação do "monu., "monumento fallero". Por gen
mento fallero" um ato de pro; tileza do sr. Renato Costa Li
funda significação, dando-lhe ma, secretario de Agricultura,
o 'mesmo sentido simbólico da foi cedida a area situadaà à

festa valenciana. rua Coronel Mursa, onde se

Os membros da Comissão acha instalada a "Casa do Tra
Executva da "FaUa" estive- balhador". a fim 'de ser cons,

ram no Rio de J"neiro. na se- truída a "falla", cujas

alego-lmana finda, e expuzeram os rias são alus'vas à efemeride
detalhes 'do projeto da fes�a ao paulistana que se comemora

5r· embaixador da Espanha U} l"l",ste ano de 1954." I

Brasil, d. Tomaz Stmer Fer- .Tá foram iniciados os tl'3.-1
rer, presidente de honra da balhos, a cargo de especíalfs; I
Comissão da Colonia Espu, tas. artistas ':;sp�nhois que tem I
nhola, Os planos foram apro- perfetj conhecimento da ma

vados nele embaixador e os teria e que partic param das�'
trabalhos nara a ccnstrucâo tradicionais "falIas" de São

·

do monumento "faUer')"
.'

já José. anualmente Isvadas :1

foram, iniciados. efeito em Valencia.

r
O'ROAO DOS '<DIA'RIOS ASSOCIADOS'"

PROPltlEDADE DA�

S/Á OI A NA ç A O"

A ••
Ret'hu;ão. Adm1Wstração :e OtlcJn.u: Rua.Sio Paulo JL

2ii191 � Fone H19l! - Cab:a p<JjiaI, 31.

i}llet6r� MAURICIO XAVIE&

lkdat6f: RAl.1l� t'aólJl'UtES

I;;�PJl;DIENT�

AsSinatura:

ANUAL ••.•••.••....•..••. -,
SEMESTRAl. •• . .. '.

N.o AVUI..SO ••• ••• .., •••

C!'$
Cl'$
Cr$

150,Ot
80,Oe
'l�ui

SUCURSAIS: RIO = Rua Rodrigo Silva, 12
-- Fone 42-5953 � SAO PAULO: Rua '1 de Abril

n, &30' .� 4.0 .uda!' = Fon�.: 4�827'7 e '-41111

ili!!LO HORIZONTE; � nfia Goiú. U = )-'OR;
'1'0 ALEGRE: � Rua ioiô MOütaürl, U � C1J�

&""'TmA: = Rua Dr, �'lu.riel. 708 = �,I) andaI.' =

r;;ala 2:$3, = iOIN\!u.J!' = Rült Sãú Pedi'ü, iI·

COqstrDe ..se em São Paulo I

A«Fallau dn IV Centenário!

-
-
-

-
-

,§
.5
',i
,,�
-
....

-

-

c O P D L S. D.
(Companhia de Petroleo e Asfalto)

Sub-Produtos do Carvão de Pedra e do : Petroleo.

Impermeabfl.zantes para madeira, :b"erros . e' constru
ções em geral.

Representações Clipper - rua Itaial 35 - Telefo�
BLUMENAU

Quebrando Cabecal
;.,. 2., 3 , ,

..

_".\.... J.

<h',...
<1==__=

lt
"

6

1
i

....�04--...--

(/

HORIZONTAIS
1 - Acontecimento; guarnecer com ubas . 2 - Palxâo ;

· prejudca. 3 - Nobre íngles; calamidade. 4 - Surpreenden,
·

te. fi - Cerfa planta da India. 6 - Fanaticb: atitude; deste
· Iado, 7. - Entusiasme: material de construção. 8 - Espécie
'de jogo. 9 - Doméstica; em companhia de. 10 - Díficulda,

�. de.; medicamento.
.

VERTICAIS
,

1 - Período; arma branca. 2 - Aranha amazoníca (pl.);
: h:storia. 3 - Pusilaníme; furias. 4 - Sufixo; governanta- 5
- Praga. 6 - Outra coisa; tanto. 7 _ Chave musical; fruto

. do Brasil· 3 - Ligeireza; energia. 9 - Boeiro; choupo.

RELOJOARIA SCHWABE
IIUPORTADORA

O'TICA ESPECIALIZADA - CONFECÇãO
FINAS

DE JOIAS

'. Relógios Omega, Rolex, Eterna, Mido, Cyma, Eska, Stu
dia, Tissot, Classic, �unghans, Kioenzle, Zel1íth, internatianaJ,
cJegêl:; Artigos para presentes -- P.orcelanas - CrítàÍS finos

Joias em ouro e platina. Alianças de todos os tipos e quilates
no mais fino acabamento: Canetas das melhores marcas

,

Parker e Sheaffer - Grand'= sortimento de relógios de Me.

sa, Parede e Despertadores. .

Irma O'rganizaçãu qUe quanto- ma's cresce mais vantagens
�i'erece.

'

RELOJOARIA SCHWABE DE ASWALDO SCHWABE
iU,UlUENAU - Rua 15 de Nov., 282 - Fone, 1546 _ Caixa

postal, 391 - En(l. Telegr.: "Reloschwabe" - Santa ea.
<�-=- tarina (ao la.do da Calia das Tint.as)-

TORONTO, Canadá (UP) .....:.

A "Braztfían . Traction, Light
& 'Power" obteve malcres be

neficios em cruzeiros, durante
os cinco primeiros meses do
ano corrente, do que no mes- empresa, anuncícu os b>:mef:- ano de 1953 1953333

H1::> periodo do .ano passado. cios obtidos na reunião anual, ano de 1953, 550.384.000

Não 'obstante, ainda esta da seguinte maneira:. benefí- Zdl';S· ,
'.

,

por apurar-se a quanto mon- cios liquidas de operação, du-I'
.

'.'
.

,

I
ta e!'Se aumento

.
conseguido" ranto os elnco prlmeíros me- >;'. -. .�AMBI� .,'

I nos divtdendos em termos de ses, antes da 'de!;J,l'�C acao e das . O tlpó de camhío medio no

dólares.
t alterações fnanceiras - ano mercado Jivre, durante: os

Herf Borden, presidente da
I
de 1954, G29.395.000 cruzeiros prim€il'os meses deste ano. fe;

���- ',.

,;tU�·.' la,a ligeiro"

prolege os

tecidos e as .\
....

mãos tambéml

16m razão. Da. Etelvina! O maràvllhoso P6:1r
usado há longos anos em todos .le lares

no Brasil-está melhor do que nunca parll
lavar sem trabalhar! Póx contém podero!!u
detergente e desengordurante que tira

tôdas as partículas de sujeira;. e
sem esfregar! Nenhum produto limpa.
tão depressa, �ão enfraquece os'
tecidos e não desbota-as cõres
Comece desde hoje, a' lavar
sem trabalhar,

-

com Pôs,

"éX

NO TANQUE, OU
NA MÁQUINA:..DE
lAVAR USE POX

Casa

COMPRANDO SIEUS
MOf NO GRANDE

ARTIGOS DE ·INVER...
SORTI"MENIO· DA

(ASÀ 8UfRGER
I

'NÃO PERCA A' OPORTUNIDADE !

PREtoS NUNCA VISTOS EM
•

ARTIGOS

I N V E R N O'

CASA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 505 .. � -Telefone: .. t.5"3 4 .. »
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L01VIBO rnro MAIONESE
Pr';\;arHl' 1 qUlkl de lomgo,

cmdinlenia_lo belO com sal,
"1:,nfto. pimc'!lta Li,) !'t! no. a

Lo, ceb::l:J, salsa; e deixa�lo as
S;'l' 110 fGrno JlIl'l"� <ls;:adeir3
até que esteja br'llldt.l. Em s·:;!

p:Il'ndo, fazer lima ".llarla com

'lIi.o.�,!,,""''''__� r 'R7"�""�'''m::mzz=:rrn=m

t-p�=��;�li�:;·iJ;;···�� !�;����.:.�,,�.,r if tílllllimUlUnmlumlllUl,r.llmUIIJl.r;:�;j �:sJ;:s!:c!;igf���s�ra;t�"-, _..

gírne para os. dentes ,e cujos'l'ratlu�ão de Y. l\IOELLER. principais conselhos serão 1'i.'1!.l
• alface picada fininha, couve. tados:a :seguir:

,

. Jflor, pepinos em conserva, ce,' 1.0) P,ara coore:rvar den:.1 1 ;�� quilo de batata ,n-, noura cozida e cortada em da. tes sadl,:s, a alimentação q.e;.
g lesa, . dor pequenos, salva. Fazer u. verá ser ríca iern sais' mine;

2 chicarus d'l" farinhu de ma maícnese com 2 gemas .raís, isto é, de .calcío, �1J.'e se

cruas e 1 cozida, condimentar .encon.ra na carne .e míolos de.
com um pouco de mortarda- vitela, no p�o, arroz, <ilfac.e,'
Juntar um puuco dessa maio. couve, tomate, leite e seus d'e-:
neze na salada. Fe\YJ3, urna l'ivados, �ce,r�ais, ·g.;:ma ,ovp,
travessa com eS;H s::,h,da. Cof- peixe, espinafri;, banana, .P�;,
tal' o lombo em t "ras finas e no! coco: v�rde, maça, mil·'
unta.las com pate. Arruma.lo mao� laranJ�. . : "

.:l.ema dantes. Cobri-lo todo

I
2._) O leÜe, os ·legJ.lID;es e

com maíonezé e enfeita-lo coro- as i_rutas contem bastante ;v:.
ameixas pretas. Servir iria. tamma.D 'e, por ,esse motivo
Em redor, enfeita-se tambem .d_ev.e m.ser usados em. abundan
com a 3a1ac13.. Dellcioso. CHl, poas um �xces�o �e. vttu:.mrnas nunca .e preJul'llclal a

MADALENAS saúde, enquanto que 'sua falíg
'l1=ma-sc assucar, igual ao pode trazei: graves consequt!�':

ps so de 6 aVOS, Farinha' igual das. .

.

30 peso ri·� 4 ovos. Manteiga,

I'
3.0) Evitar .os ácidos, éa

.

gual ao peso de 2 OVOS. .' .condlmcntos e as frutas mui.
Bate-se a manteiga com o :.;: âc das, pois sUa �ção k ;00-

assucar, junta-se as gemas e·
'

as claras em neve; por ultimo,' H
·

d'
'

�
11 farinha misturada com 1 c.::·. 'O" D S uelher de sobremeza de fermen-

i'
.

". .. .

to. Assa.se em formínhas Ul1:
.

.
" gelo (águ� ,g�lad'a) �!)b.retadas. Coloca.se em forminhas .' • dentes, prmmpa,lmente de

de papel frizad'O apropiadas. P9US'201 ar,pep.lo� g�e�::t:;;ã� ac!�s����l�OS''" ( O M E TA" tlU . U I·. () Ao ladi dos. cuidados' ali..

'. J mentares Iembramos,' ainda, a
'Sempre à procura de no- necessídade d-z. um exame

vas descobertas neoreafístl- completo dos dentes e' gengi.;
cas", Vittorio De Bica realí- vas, period'lcamente, d,UélS. v�-

" " ses por ano. ,Mesmos. os mdl,:,zou uma enguete para a- viduo.s ,qlie nada;s�nt-:;m dev�mpuara'r quais são ,os ruídos subme:er�se á 'essa irispeção
da vida que postos na coIu. pois .imt'tas veses ,um .;Pequ�n.o
n'a sonora de 'Uma. filme def�lt) !ratado em tempo eVl.

.

t�ur�a�m:a�o:�:�s�d�an�o�s�p�aira!J0�f�u:.�������������==��������!.!�����;:��#±P;����tt�g4��.tenham o efeito de 'fazer -
"."

"arrepiar a pele". 'E eis QS
reswtadQs, classificados em
ordem decrescente de eii
cáçia:
L Uma sirene .de alarme .

.2. O crepitar das chamas de
um ;incendio. 3. TIm cão que'
ulva sobre um. .cadá.vé. 4
·0 .grifo .doe u.r.:n� mulher a

punha1'3da. 5. O rtti:io de
passos na ·nevoa ou na �e
mi-obscuridade. 6 .Umamar
dia nupcial :tocada a plena
orquestríl.

INHO'KIS

, l�-igo.
1 chícara de malzena.
1 OV,),
1 c; thcrz ínha de manteiga,

F'II e que íjo ralado·
Cozinhar em agua e sal ;JS

\.;;: tatas, EsciJ:,,".' .. l�;:; bem e
:1 .t:'1s&_lHS na maqu'ina aLI num
cspremtdor apropríudo. J'UTI.
\ �,r 2. Iarinha ,� a ma zena pe,
'1 ,'1r,,([m:, I, í;VU, a manteiga o
'" 1 ,'i gosto. AnWSS:fl' com <IS

I"ÚOS ;! té qUE' c!>lf'ja tud.i bem
). .'sturado. Enrolar pequenos
I ocado, da massa numa me
s.: . pol vühada com trigo, f'a ,

�,' ·,Id.O tiras finas. roliças; cor
Lu- os pedacinhos é' marcar
t.:::l cima com us dE_:tlt�s d!e um
lc, �rf(), Por agU<i [)lA! a f'�rver
1. .ima llcH�,,]:J g' ar-de. QlI�iI1d J
E:.' tiver Ie rvcndo. jogar os
"i. 1101<. s dentro. ."l. medidas
II ue furem subi ,H1'J a tona, l'e
1 ra ...Io lJfJ1TIUl' estão cozidos,
i lTU1H<I-Ios Ti !.I' ,',a travassa e
(afeHal' por c.ruu C·'l11 sals,

" I cada .Lini! ''; L:l[('i,i., ralado,.

rud,,· Ser parmezon 'JU prata- JAECKLE E DARIUS
Viagens entre Blumenau ltaJl1Í
De Bl, - saídas: '6,30 - 10,30 _

16,30 - .18,30 hs.
De 1tajaí: .aidas 7,30 _ 10,00 -'

13,30 - 16,aO' - 18,30 hs,
Aos Domingos: De Bl. - Itajaf,'

às 6,30 - 10.30 - 16,30 hs.
Aos Domingos de !t. BIu. às 8,30
13,30 - 18,30 118.

Nevtrtdiza o hiperoddez esh....mQco( e age ber:eficomente sôbre o fig')do ..

• "�[B" 1 •

"IRIISTEMP";
(Fabricação da Brasmofor)
CINCO ANOS DE GARANTIA

(ompre ..o no inverno para le-Io no verão
i�agueo ..o ·em suaves prestações mensail.
"BRASTEMP" é um refrigerador
que agrada, pelas suas linhàs aerodi�
uamicas, é garantido por cinco anos
com ti�,sisteHcia técnica.

E_J_I
Um refrigerador conserva duran

te semanas, carnes, frutas, verduras,
etc .. Por isso, tornou-se um elemento'

indispensavel ao bem .estar doméstico

e a saúde .de fados. 6 refrigerador é

tambem fator de" economia no lar, pois

.

,

-

..:;
.

-

-

§CAIXA POSTAL, 407
._

.

=

r '

pf>rmite a dona de casa guardar as $0-
brR�;, comprar alimentos em mairif

quantidade nos dias d€ .feira etc:.

PA'RA AS
Àq�á eS:a 11 receita ,do AS- rcsllfainho, se ,go�.',a desse �ro.

'. ,SAnO CLASSICO, fett·o no ma.' O pedaço de "carne assim
forno. Class:co relativam211te preparado é 1}.J.Qsto em uma

. porque o autentico deveria ser a5sad,� 'ra e se à carne é de
feito no ,espeto, mas as cOZÍ- qualídade· enxuta'· deve s�!r
nhas modernas não sã.)· apare bem untada de manteiga, pon
lhadas para isso e é preciso do depois Do:! fundo da assade;
então c·ontentar-se com ul11 m� 1'a cerca de um, dc:d.o de água;
todo que dá tambem.

bon5l
se for nec'2ss��rlo pode_se a-

resultados. . crescent:lr mms agua, �os pou-

I '. . cos, durante· {} .cozimelfto. li:.
O assado, quando é de car- assadeira deve ser posta !la

\ne
de'boi deve ser bem amar-I forno já bem quente e de df:Z

rad'o parti que as fatias rt;sul-' ·�m dez minut:.s se abrira o
tem r2dondinhas .::u ovais, e :forno para virar a carne e mo.
entre, o barbante e .a carne:;;e lha.la, se for preciso, com �

.

coloc�m alguns ramínhos de 1 molho d·) cozimento. E' prec·.

"BRASlfMP" é de dislribuitão exclusiva. de.

I
.

Prosdocimn S.D&iedafe Anonima
Malriz: Curitiba .... 'fUiais Joinvile, Ilumenau e Maringí

lZI@

ISARIA KANDER
,

I,
i.

15 �t; 18.51

A famosa estl'"la. 'do cinema necessario
revelou, recentemente,. os ·S.2US alegre.
segredos de beleza. Eis o que - Para .manter as suas
ela afirmou: nhas . tã·) famosas floJS justos
- Lava. a cah2ça tres vees limites, pela manhã bebe dois

por sem·�na para',ter' os cabe- ovos batidos e mum copo de
:).05 sempre 'macios e le.vemen-· 'leit� qtle;nt�. Ao me'o ,dia se

. 'te "despenteados", p;:rque ".os ,contenta cóm ur;na salada e

hom.t;ns gostam de passar, a um .l)ei o de frango, à noite
mão .,:n',re os cabelos dá mu- verdura cozida e um bifezÍnh:>.
lher amada"· •

. Dorme pelo menoS' oito horaS

I-Para "agradar aos ho- àor dia, e, se podo::!, faz uma

1 sestazinha na ustimas horas

llnCl1S'" empreg.:l.maquilage" e
da tard;�.ve, perfuma-se com. es�enclas

não mu'to fortes em modo que ___;....;..;. -'--"- _

.
poss'am 'ser perco::ptiveis' S8- l F' E R I DAS
'_men.te "d� pert.·"., .

I Espinhas, Manchas Ulce-\ .:_ ,Prefere, para as unhas, ras e Reumatismo
: esmal*e ·incolor, mas para os

I EUXIR DE NOGUEIRAí pés emprega um esmalte em

I .Grande Depuratlv&\ cor viva. E di que como os pés do Sangue .

.
são "gostosos de olhar", é

.

! -- -_._------- --:
- -- -:-'--- - -:'

Previna.se contra o inverno comprando jã o seu
PALETO' oU CAMISA DE LÃ.

Faça-nos hoje uma visita, verifique o n'osSo gran
di' sor.tim�nto de camisas de'.lã xadrês e combata o' frio
com [lI'odutos KANDER, Os mais bem feitos.

SERVIÇO GARANTIDO
.

PREÇOS MODICOS
.

:H E'I N.:'R f(:,H' ,H O l 1'1 N 61;1

., .
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BLUMENAU.' 4-1-1954.

fiXO

DEMONSTRAÇÃÔ Ar PElUDO SEM COMPROMUSO
,

IMEDIATA

• 6

Adquirí um Fogão DAKO
.

a gás de querosene
com o novo e maravilhoso
sistema de gaseificação.
A GÔTA QUE COSINHA

Sem bombas * Sem fumaça
Sem pressão * Sem agulhas

Modêlo de luxo Sem mechas * Se,m ruidos

* Sem perigo �

.

. Burl. Tdegr.: "INCO"

Cr!f? 5Q.OOO.OOO,OO
c-s 46.000.000,00

'com 3 bocas aCabado em porcelana branca

f�rllfi amplo equipado com piirômetro.
Sem cheiro

OFOREID1'
{ ....�?��..

IJ!: .... '

:

o'��·9F';"Q,�.�'J''' dfI:P !.
�Ie"....u.... H, -D96.000.000,00

Total dos depósitos ,em 31 \:1!54, mais de Cl'$ 879.000.000,00
AGENCIAS E ESCRl'l'ORiOS NAS PKiNCll'AIS PRAtAS DO ESfrADO
DE SANTA CATAR! NA, NO RIO DE JANEmO É CURITIBA

---CURITIIl,A -- PONTA GROSSA. - lONDRINA MARINGÁ -- BlUMENAU -�-

, .

loja em ·cada can�o para o encanto do seu lar! •

T

dlar e

unda
E

Div i sêoDa
I

Pri}fcjpiará na tarde de

I gundona
da temporada 'em

I
clubes. Os adversários des-j NO BAIRRO DO GAR

hoje, co mquatrn boas par- CUl'';-O, cujç título está sen- ta tadf; se:-f'(., 'Í f,jE�uiu- I elA - AMAZONAS x

tidas, o campeonato da Se- elo pretendido por nove tes:
i
SERRINHA d Vila Itoupa-

, 1 va - Juiz: Rodolfo Enge-

Ilhardt (sorteio).
,

EM RIO DO TESTO -

FLOHESTA x BANDEI�
PANTES - Juiz: Antonio
l\Lrcelino da Silva (comum
acordo). .

'

Desta Seus Juiz�s

"

O"" III R r R �I' li IJ I N E 'I S E'

. U � '�JI 1-1 ' J.I.\: .",
" "

,

,� .,;
.

" -.
. . .

Df SEGUROS GERIIS
•

,
• '.. o_o,

Agora operando também em

ACIDENTES PESSOAIS
Planos ,acessiveis a cada bolso

lnfOl'lH:l ções com LIVONIUS & C IA.

Rua 15 de Novl'mhro, 714 -�- 11LUMENAU

L
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0s orquidóf los estão pro", desligamento do Circulo
videncíando Q rrerguimemo Soc edade de Orquidófilos,
do Circulo de Orquidófilos de Filatelist9s e Num smáticcn d,,.
Blurneuau, que na fusão com Blum-r nau, sendo na ocasião
outras socedades estava per- convocada uma A.ssemhléia
dendo sua antiga projeção e GO'al Extrac rdãnârfa para o

substsncía;
. I

dia ] 2. de [ulhd corr_ente, pa,
Em metades d [unho pró-' ra 'o fj� de aprovsçao .c;!os a,

o
•

<, d h
c L

.(1 '" I tos pratíeadoj, na reumao ctE

'r Xll�O ,passa O,.
_
ouve, num os

junho, eleição' de uma novasalões �a Sociedade .Dramát- d retorta e aiT'rovacã.o de no-I co Mus�cal Carl?§ Gomes, VOl estatu:mr: I

.•

i u�a a.gltada reuruao dos Qr-
. Soubemos que por um gru,

. quidófilos do que resultou o lia de I:mlu'dóijlos f�ndado-
----------__,;.---------......�------------ ns do antigo Circulo, foi pJ'O

�===:::I====-==""'=�, , posto o nome do sr, ,Alfredo ..

P /'-. R A F E R IDA S, Kaestner vara Presidente, S1'.
Acrisio Moreira da Costa _ pa-

E C Z E MAS. I l'll Secretário e do sr.. Othelo
Ernesto Lorgue 'para T,2S0U-

I N F L A M A ç O E S, reiro, Indub'tavelrnente tre;l

I·
dos mais destacados orquícul..
tores de Blumenau- ,

Ag expos'ções de orquídeas
f orgànizadas pelo Circulo de
Orquidófilos de. Blurnenau,
sempre obtlvcrarn amplo su

cesso, constituindo a-época das
mesmas, alguns dias de verda,
t:.e 'ra ies' a, qU1ndó ,) mais ti.
no elemento � nossa: socie,
dade encontrava.se .nos .. S'l

Iões. omb. #cam
.

éxpóstas
lIlsgnÍf'cas orquídeas em 3.1',"

tíst.icas dis9,:sic;ões; .

j?àra novembro deste , '

já estão !lrogramadaS __ expo., país.
sic;õp.'l e excurâõcs qUe movi, .

mentam a totalidade dos ver-t ....· ..------......--..-..--------.....idadeiros orquídófilos -. b::a:>:u:� _

_

"'OCIED'AD'E' 'c·o·'M'ER'C':'IAL H'A-'R'M'OMIA'(1'0 nara J) nosso âmbito mas t.
'. J ."

'

plant-s, mais beleza e mais" , '- ..

.

-." '. , r ;
...

cêncin,
-

Produtos.se.leQ��ados Do, $.�l do P-;uz
E' cabido Que Santa Catà�

_ . . _'. .

r.ina é lima das _ regiões. do
Brasil. onde :t-ram encontra
das as mais b-:,la:'l e r�.l'as pbÍl�
,tllS de Laelea Pur!:,Ul'atll, as- "

sim' que inúmeras' socíedades;
f!l'UPOS' de orQu!dófilos ê In,.
divíduos isolados, vêm· 1'1'0.
movendo granqes. . "caçad'as".
de .orquíde'ls em nossos nl"d�

-

los, carregando :vara i(S r'IJa
dos e .estufas, as mais nobres
piantas, antes que o fogo driz'
c.ri-ÍV'arns exterminem.

essal,�����::::::=:::::::��:::::�����S;����������g�����joia' da flora.
As eX1)QSifOÕeS de Blume

nau e JõinvÍle. atraem todo�:'
os anos, grande quantidad.e
d·::e visitantes de -eutros Esiz.
dos e até estrangeiros; os

quais tilm proposto excelentes
(CQJicliJlO ti» Js)

- _--_---- -

.....�--- -:= -_
-------

---�-::...:: �--

,..fP,,��WAPONGÁ.'\.t_D�.t'&$" ....... ilERMSTOlTZ .�iõih.ci" �

'��@'u�lM'itliD&v.�VIiiiii",.wMO,"""'81.lIr.«RIOi'.QffOA,....='i�,��m

Ifiliiiiil!üiuflitl CARLOS UBIRATAN .lATAHY • ill;iffii'flii>il
i,jlj 1� <I� NCilniíll'bro, 828 e. Poil'id 1:13

NUNCf=l EXISTiU IGUF-lL·

A nossa re\)ortagem pode
noticiar 'que, o chefe do Go
verno já restá mesmo examí
nandó nomes. para a direção
de várias autarquias, cujos
ítulares, -eomo dissemos, eu
frentarão o embate' nas ur

nas. Incluem-se, entre
mesmos; os ses. GilenQ

COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

S!I gestão r:l1orhuJ3'

Aconse Jhavera regulamentação
cla Po I i c ; a (i v ii c:Jo�E sta cI ti

. Enquanto o governo federal, ordem e a segurança da socte., , Lido muis eficierr.e e á altura
veJ��.. ��. 1..;1l1��r, .!·�eentcmel�lt:!, f dado... exist,:m P'-�o _h;n�('rla�dol d�s exlgenclas das ,SU:1S fun,-l1JC,Il{.a_, cner g cas I!O s. ntid» 1)1·a,.\;o· ro instí tuições poli, co.s. ..' .

_

.'

d,'" r�1oraLsar ;C�)olj.cia civil da i ciais que estão a merecer as

I
Contando com a eolabcraçãoCapital du Republ icn, r',gukl-l atençlies d s governos esta- eficiente do Delegado de Or�

meutnndo as
_

suas atr ibutcões ] duais para a necessária mora, dem PoHt ca e Social; .Coronel
!Ja .9resE�I:vaç[lO das ga ran t.as I lizu,ãó, 'I'rogilro de MeL:> o' novo' Se
indlV, dUal!,. (' ao ,mesm) lem�! . Som a póss<� do novo Secre-I crctál'Í.) de Seg�ra'l1çà mÚito
po, (':PLlrbdnd.) us maus e1e_1 taru d:; Segurança do Estado, p.�derá r':alisar de proveitoson�,-n�o" que comprometem a I Desembargador Nelson Gui_ e util na regulamentação' da�:llglllda�e :� a� t:'a�ições de marã�s. juiz COiIH;11tos dos policia civil do Est.ado eh�-
110nra o'as mstJt.tIlçoes que tem I

mais cultos e ilustres, não se- vando-a á altura de Urri� his�
por dever p::_clpno zelar

pela,' ria. nad� des�c;;.ns�lhavel e t tuiçãa, que mereça, ('onfían�
LIQUIDOU O BRASIL . �l����i;����t�������, d���li�T; e respeito,

. .

'

o .. 0___
'�_ ' ·0 I civil do Estado, a exemplo do ��_. ,._�.....,,==

A DIVIDA nE· l:.UEnnA i que .oc?rreu na Capital da
. U U K«

. Republica, dando-lhe um seu-

i,',uO '::1S ::'::::OQUE
I AU110MOVEIS, A'

I COMERCIAL· VIEIRa BRDNS '8. A.·,� RUA xv' DE NOVEMBRO,· N.o '9' 2 3
.

'" B L tT M E N A Ir S A: N T A

DE PEÇAS. PARA CAMINHõES
VOSSA DISPOSIÇÃO:

,

NOVA IORQUE. 3 (UP) _ i
.

o .jornal "New York H:;rald I CIDADE DO MEXICO. 3
:rr�bune", em ,ma edirão de, (UP) - A comissão de

.

paz
,;oJe. (,o�H'ilf.a o _pagamento fi-Ilntt-ll-americana regrt=ssar{l a
na! de el!W'l milhões de dMa_' 'Washington hoje, uma vez que
res rom �!. <1;u,al �I Bmsil l'qni.l de;; stín de prosseguir viágem
(�OU,��ia (Ilo\�lct'a (1e gue!'r:, Pl'a-jlparét ,';xamiuar as acusáçõesVH11"'llt" d'.!s enmrestnn:s e da UlEtemala coni.ra a Nicara
arrendUmi'l.tos. Diz o jornílll gua e Honduras. Informou a

q!lc esse pagamento foi rece- 1 cornissã..; ter r·:cebido garanbldo com agrado, pois d�mons i
tias dos ires gJvernos, nÇl sentra .o bem estar economlCO do

l'
t do de Que a controversla en

Brasil. "":_lém di�so, rec<:rda a ire eles êleixou de existir, c:m
eJoperaçao hav da entr,:: o,;; a vitoria da r·::volucão na Gua
dois países durante a guerra. iemala.
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2::::E_AGaba de l��ceber a

Gr"ndes novas remessas de SlIceS,30S. Entr,::! muitos: _

HOLDRIO - KLEINES - ECHO - EINlVIAL AlVI -

_
RHEIN - A BANDA DE MUSICA ALEGRE - UE- ª

_

BER BERG UND TAL - ETC_ ..§
o�_A C () R D E () N S: - HERING - TODESCHINI""':" ª

PAULO SOPRANI - HOHNER _:
SCANDALLI, -:-" pelos menores llreç;os.
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RA'DIO IARAGUA LTDA.j- Uma VÓ7 Amil$ll em -
.

Sen Lar

EMPREIA FORÇA' E LUZ· SANTA C4IHARINA .S.
A. B L U M E N A .r

Aviso de Interrupção de Energia Elétrica'
A "FORCALUZ" comunica que na DOMINGO -,- dia I �

4 de JULHO CORRENTE, das 7,00 às 10,00 horas, não ha.
verá energia. elétrica nas linhas de distribuição que S:;l"vem IOs trechos segu ntes: .

RUA PASTOR HESSE (da l!"fibrica Gresser até o final) e
RUA ALWIN SCHRADER (da Vila Laerte Clinha até o

fLJal), --- p:r motivo de serviços !Dara montag-em de nova
subestação.

Biumenau, 3 de julho- d'e 1954.
Em'prez� Força e Luz Santa. Cailharin:i. S., "

Festa � (campestre na·. séde
da Soco Desp"IVasto Verde
_.,-_....

'

,

Visando proporcional' aoS Uva Vasto Verde: 'As {esti···
seus amigos e admiradores \Vidaàes 'Obedecerão o se""

um domingo agradavel e guint'e programa: -10 horas
cheio de entreteniIfíentos,.o ,- 'Jogos e d.ivertimentos;
sr. Olímpio Fasan�o,

resi-,
corrida de 3 pernas plH?a.

dente no suburbio da Velha" homens; corrida de ' sacos

realisará hoj'e, com inicio para homens; corrida de o..

ás 10 horas, um Festa Cam- vos para moças; quebra: dos
péstre, que terá lugar na potes para homens.; jogo' d.e
séde da Sociedade Despor� futebol entre solteIros � Iza

sados; 11,30 horas ..,- aperi- ,

tivos e ante-pastos; 12 ho-

'I.'
ras - churrasca'aa, churra�-
'co ao E$peto,: cabrito, cal'-

E neiro', costélas e filé á gr:'!
lha, chóps, cervej as, vinhús
e refrescos; 14 horas - hai·

loe; 18 horas - lanche, C,D)'l.l
cOln salgad'Os, docest' beJ::li •.
das e refrescos; 19horal) -�
continuacão do baile até ás
24 horas:

"

.

Para, essa festividade· u
sr. Olimnio Fasanaro cn11�

vidou irtümeros amigos, qlH�,
.irão lhe prestar' signi'fiemti"

.

cas homenagens.
.
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Peças para: CHEVROlET, FORO, G M. Cf DOODGE, JEEPS, JNTER�
NATIONAL· E MilTORES HERCUlES
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