
(
RIO, 28 (Mer'id.) - Eu

nãó prendi o general zeno
bio da Costa. Se ele fosse
p;:-eso, eu seria o primeiro a

saber - declarou ontem à
reportagem o ministro da
Guerra, general Teixeira
Lott, a prooõsíto dos rumo
res de que o ex-titular da
quela pasta teria sido deti
do em vista do seu '''mani
festo aos homens de bem
do.meu país".
Quanto à situação no

país, afirmou o general
Lott:
- A situação é relativa

mente calma. Exceto" no Rio
Grande do Sul, onde ainda
existem motivos de cuida- Nas fotografias ao lado
dos. A greve esperada vem várias cenas da prisão e do
sendo superada pelo Minis-
tério do Trabalho, não

ha-,
embarque de Soares para o

vendo, portanto, razões de Rio. Em uma delas, o pís
apreensão no momento. toleiro em palestra com o

Não 1:' •

t....XlS e
nlo,

.

28 CM",rid.) - Pessoas da
intimidade do comandante da
zona militar de São Paulo in
formaram ao "Diário da Noi
te" que nRo existe nenhuma
carta ou màbUesto dó sr, Es·
tUac: Leal sobre os' ultimos a

contecimentos. Adianta oves.

pertino qq�' o general tem dís
cutiéb em família os aspectos
da crise, mas: até ontem à noi
te não revelara nenhum intui.
to de dar à imprensa qual»
quer documentos. Assim, não

'tem fundamento a noticia de
{Con�ua na 2.a J)ãar. letra li A N O X

--- O MENSAGEIRO DA

BLUMENAU, . (Santa Catarina) - Domingo, 29

.. .

RECUSOU NEREU RAMOS O CONVITE
PARA OCUPAR A PASTA DA J'USTIÇA

jNão houve clesconsideração
I

ao PSD por parte elo governo
Nã) foi preso 0I�enera'Zenóbio
-

seu pai, Filomenv Severino Soares encostado na pare
de Souza, que suportou com I de do cárcere; a direita,
estoicismo este trans., dolo- Soares e sua companheira
rcso para seu coração de Nely Gama, quando
pai.. ao ver o filho chafur- barcava no avião da
dado no crime; ao centro, que c s trouxe ao Rio.

Desmentidas as acusações do eXmtitularda pasta daGuerra

(

Declarações . prestadas. pelo
RIO, 28 (Merid.) _ O General' formou:

.

guarda do Pal:':"io estava confiada

Z.eno"bio da C�sb. em sua prOClama_I ._ ':Na mac'!'ugada' do dia 24, {J ao ExérciLJ, o referido of'icíal, a

çao "aos homens de bem do país" major Lametrão, das Rot:!s Aéreas. fim de �vit:�r ínctdent zs com a

que ontem cUvtilgamos, �itou no- por telefo�e, d=clarou.me que a

rninalmente os eoron:is Newton comíssão de ínquértto precísava
Fontoura Reis c Syseno Sarmento ouvir o ar. Benjamin Vargns e co.

como tendo sido os Oficiais que mo este se achava no Catete e a

informaram o Chefe de Policia da
Zona Leste de que a Aeronáutica
solicitara a interferencia do EJGer
cito no sentido da apresentação do
sr. Benjamin V::.rgas á Base do Ga.
leão na tumultuosa madrugaôa do
dia 24, para eer ouvido. E, mcís a.

dlánte, revelou que o gcneral Ja.
dir GaIvão, quando em seu nome

entrou em contacto com a Base do
Galeão ouviu do coronel Adi! de

Qlivelra a informação de que não Conforme anunclamos

ant0-1ll1atriZ
1)0:'J 20.0 antversrto da cíca prornv'�ic1a pelo SESI

solicitara a presença do sr. Benja- dormente, divulgamos, hoje, o morte de Amadeu da Luz. disputa do troféu Emprêsa'
mim Vargas, para quaisquer- fins. programa das festividades co 0830 horas - Homenagem ao dust.rial Garcia. .

memorativas da "Semana ca Imigrante. I Local: Quartel do 23.0 R.I. RIO;: .27 lMé.ridional)'-
A respeita do assunto, o coronel d t

N�",-:ton Réis declarou á reporta' Patria", com sua o.rganização de- Local _ Pc;;a di', Blumenau. 1600 horas _ Inauguração 'do ce en es de. S. �orja, '. '.

gemO qué à acusação f:ita a si e finitiva! 0930 horas _.. Iruauguraçá{), 'da As Ilo Municipal dos Velhos. l'am a. esta Caprtal as ultímas

ao seu COlega de f:.rda foi Injusta PROGRAMA Escola Pública Municipal no 2000 horas _ Show em praça �oras. da tarde � viuv�. do sr.

pois os rates se passaram de outra SE:TEMBRO Bairro de B.ôa Vista. pública _ Organiza,da pela. �:tUhQ Vargas e saue tll�os. Al�
maneíra. Dia. 2 - õ.a Feira 16,00 horas _ Inauguração do PRC.4 Rádjo, Clube de Blurne- f Z!1a VargaS do Amaral Peíxnto c

Il1icialmente o coronel Reis In- 0730 horas _ Missa. na Jgrr ja retrato do S. Manoel Barreto, nau.
Luthero Vargas. No mesmo a-

....;..------------�------------- primeiro promotor da Comarca. Espetáculo Piratécnico _ ore- parelho viai?r_'n O .general

',rp"e rxp'loraça-'o em torno tia Local - Fonlffi recído pela. Prcreítura Muniei-
Caiado de Castro, o governador
Amaral PeiX1:.to "r.' Benjamin

"

.

2000 horas _ Mar-cha ao Fiam' pai. Local _. Praça Dr. Blume-'
Vargas, :Majo.;; 'Ernani FitJbaJdi

IR·ft I do -de t G y tbeaux.
. .

nau.
S t V·a

, u� e pres. n e • argas Itinerário: Praca Dr. Vit.or Dia 5 - domingo 1 e�SX'..;._p:..a_1' CO_--,-,-a.:.:I",:.a_s_· �""'�;";""-"""''''''"�-------·1

p!�::�: ;=r�:O�g:;;;OS t:í� 'I�': = :�'F::<a
do Novem-

r���:�-�"lt:o:::i:' : ITelegrama·de -protesto dos'
porrÍlenorcs. E, m�is uma vez" 15.00 1101"ao � Se,5são, do CÍll!!'- portl'<."8.s: I �

. ,
.

�r:����:o, d!��=r'd: n�:�o�e�:: :�U��;�S��O�:l�So;;jne����r(s Cq��p��O���i���i�n�;d/�nl�: a; I' SI·ndl·cal"o' 'S''ao sr Cafe' F-Ilhoria, tentaram fazer, como de Ia' Oferecida peja Emprêza Cinco Glnaslo Sagrada Fa.nlIllf�. t '" ,

•

to fiz',ram. a. mais torpe das matográfica Daux. 2.0 .Jugo de B<JJa, Milihr nntrr. i . .... "'.i'"
•• :'

chantag�n�. A chantagem com nIA 1: _ SábadO' duas eqllip'oÕ ô) 23.0 R.I.. I
'

'.

,
-:.,.' __ .,'.. ... �.

um ri�'rto. 1330 horas _ Competição allê- 3.? .J6g-o c1? fllh.ll11J,l enLro n": ruo, 2B (Meridionàl) sóes dos dirigentes .

eqUlTlPa cl:l ];;,(;"1,, N"',-rmHI Pe- i A " i'-
.

t '". d' ... } cais n dia vinte e quatro.
dro Ir e do Colégio S. Àni onÍoo. f COXXLssaO In e1 S111 lca o. .

Local Campo 'c\) G.El. Olimpico.! do Distrito Federal. em O mIU1stro do. Trabalho,.
Dia' 6 _ 2.a. FeiI'as I reunião de ontem. decidiu entretanto, OUVIdo ontem
1õOO horas _ Sessões d�, cín�-Il;jnçar um manif�sto con- pela. co�iss.ã(). de. dezenas

(Conclui na 2.a pá"ina letra. B) citando os trabalhadores a de srndlcatos. paulI�tas que

c�rr�r fileira� em to.rno d�s ,&�·t. I
smdicatos, afIm de Impedlr :1' [
que o governo to1.ha.,a. li-

III� PE'ÇAS lEGI'TIMA.S berdade sindical, marcando
""-o. quo a m�ma , do 'U""'" �(,�I'í' S1;,. Land � Rover greve em vários Estados e

Ji)
.

própl"io pl''CSidentf'. Não se

. .'! ' �, "SAMARCO S. A." .

mesmo na Captta�,�Foi iH·
tráta, por conseguint�, de um I!.

_ Blumenau _ I rígido' um
. telegtâma de .

tlocum�nfQ Rpócrifo, feito com

I protesto ao presidente João;
segundas intenções. Mas, ressal· Café Filho contra.as p.r_i-j'ta. à primeira vista. pelo calor da _--'-

lirtgug,gem, pelo seu espírito S�
•

NAS MAIS DIVERSAS eDItES I S I IIrene>· e mesmo })eila 1'UdCIf.l, das OI

t
.

criticas neJa. co1iUdas que se tra" .<�

1« OU .noc.en e e Im
.•.
pota, nãO' d� um documento de um E AOS MELHOIU�S -PREÇOS

suicida:' de. um homem t-ronsfor·

d I Ina:d1Jo pela trágko. idêia de ext"r- I e qua qu'er . CU If"\.'a)!.min'ar a própria. vida. Ao cont.ra· .-
rio, a. carta do presidcnlf" Va.r·' ( O m é r c i o I n d u s I r j a' '"

gas' é um documento oe um ho·
.

Imem quo morre defendclJdo SUil. S. PAULO, 28 (Merid.) -- !idade �e St:l�; {J:��!lndante
po;"iÇM e �o que marre fugin·

GERMANO StflH S IJ
A reportagem esteve na fa� do atentado. Dé .qt;lalquer

w:> à. luta. Foi escrita <:lOln es."e "lCnda do sr. Euvaldo Lodi forrn:a, protesto' veémente-
�:j=� ��!s Jlu:��ten:i�"::;::: '.' I I' .:. pouco antes de o parlamen- mente contra o fato. SoU: víeram ao Rio de JárÍeiro
caso sucumbisse 110. luta, deix'U- tar embaroar para o Rio de inocente e limpo �e .qual- reivindicar m'elhoria dos
à posteri<hde um documento di· Janeiro, em. avião da FAB. quer culpa. A alusão con- seus salários e ameaçar de

Itando as r=-..Õe3 d" sUa "cxisten. B L U IVI E NAU, RIm 15 de Novembro, O sr Lodi disse:

Itra
a minha honor.abilidade gréve, disse que, "embora

eia.. � " F •

f A h
'

De> suicida o 'lU'" existe-

rea.I"1 n.C! 54 'relefune 1 1 8 O I'
e m amante. c ei ridlcu- reconhecendo a greve como

I
mÉmte.é o seu bilhete, onde dei· "Ainda não lí as decla- las as referencias do sr. Ro- medida legal.. pediu que a I

:ta .assinafad,Jo de forma tã;Q a- rações do coronel A�il, a· berto Alves. Querem é me' não fizessem esperando j

centuada, a sua tr��ic� d-=-c�",�_o'_���_����������!III���__�...���...�_•._•.__�.._t_r_ibui�do.me ..:. resp_o_n_s_a_b_i-_. envolver no caso".

presença ele uma esce lta da Aero

uautica, pcdíu nle p:;.rn que eu in

tercedesse jun to ás autoridades do

Exército, no sentido de que fosse

compl:t::da aquela diligencia. Im",·

diatamente dirigi-me ao Ministério
da Guerra e ali encontrei o coro'

neI Sy'.eno Sarmentó. Em 'compa
nhia deste procurei o Ch�re de

Policia da Zona Leste, a quem

(Conclui na z.a página. -:.etra

- coronel Newton Reis

da

'RIO, 28 fMorid.) - Uma tôr'

pe exploração foi feita por ele·

atentoJs mais chegados ao presi'
dente Vargas, principalmente
p<)Z" aqueles qqe mais dele $e

benefldaram, fazEndo irradiar
com p'crsistc.ncia oa termos da
carta deb:ada. pelo chefe do ;;0·
Yemo. O objetivo visado foi um
uõ: _ o

.

de, d!v:lns as justas emo··

�ões das primeiras horas. p:"'-

1.tmper fazer·se crer ao povo -

o d1500 aproveitaram-sc par'l
fins �Ieiton'iis, que a t.ra�;ca de·
cisão do presidente Vnrgas teria
sua explicação no contc�ldf) (ln·

'Jucle d')cumcnto. euja ��lIten!icj·
da.de cl1egQU mesmO' a srr l'o�ta
em duvida .

. Analisa.ndo·se fria,IJl�!lle �HJ

termos 'da aludid� carta verifi·

Bit CICLEJDS
I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PA'GINA
•
,\A

Vossa' Senhoria deseja

comprar,
. vender

ou trocar:
Seu automóvel
caminhão

I.

'.::terrep:o
casa

maquina de 'qualquer esnecíe
. ,inoveis, ou utencilios,

procure, sem compromisso, á' "INTERMEDIA'.RIA" ,

de Metz:Ker ,& Fiedler Ltda .. com seu escrítorío recen

temente instalado 'nesta 'cidade á Rua 15 de Novem-_
bro D.O 1344 Telefo-n_-e·N,o 1689 - A maior organiza-
ção no ramo em todo estado. ..'

.

Nã-o deixe de fazer o seu negocio, nem perca Q

seu tempo, pois visite esta competente organização,
-

e- sem demóra o seu desejo será realizado com peque
.

na despesa.
Atenciosamente

Metzker & Fiedler Ltda.
Intermediária

Métzker & Fiedler Ltda.'"

CASA VENDE..SE
Vende-se uma casa

proxíma a ponte metalr
ca

.

da E.F.S.e,. Em
terreno com 23x15 me

tros. Informações ,

Representações
AlMARIS

Almiro Mário Hess
Rua 15 de Nov., ·141-5- -

Telefone· 1688 -' Cxa.
Postal, 29! �'End. Tel�
Almaris - Blumenau.

De uma empregada
para servicos domesti
coso Paga�se bem. Chu
rascaria Monte'Carla -

Rua 15 Novembro
1398.

_ Aluga-se ou Vende ..se
Uma: casa) 'própria pa-'
ra hotel OU. gtandé fa=
mília, áé alvenaria; c�)Ín

2. pavimentos. instalações
sanitarâas completas; si
tuada em otímo ponto
-dia praia de Piçaras.
Vende-se lotes bem si
tuados na mesma praia,
Informaeves com o sr.

Xavier .�estq, re.d�ãg.

. ..,

Uma casà na Praia de Cam
boriu, ct'lm uso dé 1 ano, per
to do Hotel Ranges.
Infarmacóes na Fàrmacia

Santa 'ferêziIlh.a. --U;ljaj, .�ele�
fone. 180.

Com fundos para o

Hio Itajaí, à Rua Repú
blica Argentina, Ponta
Aguda, com 3 dormitá
rios, fogão e aquecedor
elétricos, garagem, de-

I
ASSEMBLEIA GERAL OHDINARNA '

pendências
.

aomp-leias. _-

para empregada, etc... Pelo presente, ficam convidados os senhores acionistas
INFORMACõES com o

I desta s_ociedade, para a. assembléia geral ordinária, a reali.
G t d �C "A C , zar-se as 10 horas do dIa 30 de setembro, próximo vindouro,eren e a asa -a-. na séde social, com a seguinte -

pital". ., ORDEM DO DIA
1) ,Apresentação, discussão � aprovação do bnlanç., geral,encerrado em 30 de Junho de 1954,

Eleição do Consalho fiscaL
Assuntos de interesse da sociedade.
Blumenau, 25 de agosto de 19154·

WALTER PROBST - Dir .. Presidente.
AVISO AOS ACIONISTAS.

.

" Acham.sé � disposição dos senhores acícntstas desta so.,
cíedade, na séde social, à rua 15 de Novembro ,1513, os do
cumentas a que se refere o artigo 99, do decreto.Ieí fcdtlral
nr. 2627" de 26 de ::"etenibr-o de 1940,

.

- B,]:umen..au, 25' d� 'agosto de 1954.
• WALTER' PROBST

De uma empregada de
confiança, que saiba co

sinhar e para pequenos
serviços domesticas. Pe;.
de-se� referencias; _:.. A
presentar-se na casa de
Matheus Staedole
Praia de Camboriu

Por·molivo
.

de
.

·mu
dan�a;·

-

vende-se' ou
aluga-se: . fina resí ..

denda

S. tem ferias? IEntão venha paSSH
,las em

IBIRAMA

São convidados os senhores a<:Lnistas desta
a cornuarcccrem à Assembléia Geral Extraordinária. a rea,lizar-s-� no dia 3 de setembro do anó., (;. rrente,_ às 15 horas,
numa d:as' dependencias da Sociedade DramájticO-i'Músi.cal

. Carlos Gom-as, nesta cidade de Bhunenau, para di':!rib\:rarem
sobre a seguinte':

ORDEM DO DIA:
1) E:Di3tivação de aumento {::J e:arlÍtal
2', Alterações. dos estatutos sociais
:3�, Assuntos" Diversos
Blumenau; 23 de agosto de 1954.

FREDERICO HENSCHKE

social

- Di,r. Presidente-

( R 15 TA .1 S s. A.

ASSEMBLEIA GERAL ORDlNARIA
Convocação

São convidados os senhores acionistas desta sociedade a
se reunirem em assembléia geral ordinária, a s.er- realízàda
no dia 30 (trinta) de setembro do corrente ano, às 16 (dezes,seis) noras, na séde social, ao Largo Ccronel F.eddersen, sjn.,nesta cidade de Blumenau, afim de deliberarem sobre a se-
guinte 'ORD]!M DO DIA .

II Aprovação do relatório, balanço e contas da díretoría
c do respectivo parecer do conselho fiscal, referentes
�'0 exercício social de 1953119.54.

�) ElerçãJ dos membros efetivos e suplentes do conselho
fiScal.· �

._ 3-) Outros-assuntos de interesse da sociedade,
NOTA: Acham-se à dispusiçâo dos senhores acionistas, no es,

cr ítórío desta sociedade, 'Os ducurnentos -a quo se re�
fere o art. 9'9, da l'3i- das socicdádes anônimas. .

'

Blumenau, 27 de agosto .�� lQ54., ...•

Illl E T T N E R--S:A�ind��ri:'to�NY(�;r�i;"1ASSEMBIJEIA GERAL ORDINARNA
COllvu;cui:iil)

São convidados os senhores acinnista; desta soclédade,
para comparecerem à assembléia geral -, rclinária à realizar-..
se lJO dia 21 de sstembr-, do corrente, ano, às !UHr horas. na
séde social à Avenida Consul Carlos R.ellélUX, 130, nesta ci�
dade, para deliberarem sobre a seguinte IORDEM DO DIA,

1) .Leitura, discussão e aprovaçà., do -balãnço geral, en
cerrado em 30 de junho de 1954. conta de lucros e per�das, .relatórto da diretoria (; parece r do Conselho Fiscal;2) R'2so1ução sobre .u previsto no art. 23 dos Estatutos So-
ciais; •. ; -,;'

,:n .Eleiçáo do Conselho F'isca l (' "tia �·cmuIl.el'açã[) ..
' .. B1'1.1;;C(ul', 20.i!c .<Jgu:�to dI! ;Hj5�;j'-r;;. �"

.
.

[��;I1NAR DO S'pkl\1t1'';,'

IRD
.

MADEIRAS Ê!tu e.t:l,ujpjJ_JJ)'Slllo!l' flll'a!l!·:il!l.QUrU!t!.os !J.e,!o
.

Mlní.� c$lII�Qli.ulm ,,..,....

UNIDA COMPANHIA
{�AL DE

SlD. In

-
,

Falecimento
fABRICA DE ARTEFATOS TfXl1S,iARTEX". S. A.

CHAMADA DE CAPITAL

De acordo com a. deliberacão da -Assernbléía Géral Ex-I-traordínàría dos :lcl(Hiísias desta sociedade, realizada em 2·1de agosto corrente, nctificamos aos senhores subscritores do'aum.3úto de caJitaI, que as ações subscritas d·:?verão ser to_
.
talmente integralizadas até 30 de _setembro do corrente ano.Bluffi>2naU, 26 de agost,'} de 1954.

(Ass,) Arno Zadrozny
M.R. Wuensch,
Carlos C. Zadrozny

Dir-etores ' ---

Esposa, filhos, netos e bisnetos do sr.

THOME' VENERA DOS SANTOS

seu falecimento ocorr'íc c ornem, cujr

se realizará hoje ás 10 horas da ma-

coche fúnebre de sua residencia; à Rua

Constante, para o cemitério da c�dade.

Á Familla Enlutada.

unicacão
latci a sulicitaçiiq, que �" w'b o t�ndu

DO, AMERICANQ
, SECCâO DOMESTICA

Rua 15· de Novemhro, 473 'l'c1.:
-- NOSSA

s. A. F O R o
1532 PECAS I..E<ÜTIMAS

Casa
�

(l!l' limerican;' .s.A.
Rna 1!j tie 'NuvcmllEO, 'i7:1DIVISA E' SERVIR.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



<Uma
trà;(liçãó 1]1undêal.
de :gualidade
e 'efitiência

ASSISTÊNCIA TÉCNICA,
senvtco e SUPRIMENTO

-dla PEÇAS PERMANENTES

Distribuidores

F IG U E R A S S. A,
Consulte-nos sôbre a

possibilidade do I;>nlrsga
dentro d<!l 6Q dias.

POllTO Al.�CP.E, R. 7 OE �l:TEMilIlO, 1094
CACHOEIRA DO SUL' II. SALDÀNHA MMINHO. i3J6

FLO!UANOPOl!5, R. TIRA-PUm,s. s

fI I G li E R A S & C J A. L TD A.
FUOTAS,!!. ALVARO CHAVES, 4&9

IJ!!YGIJAIANA, R. DUQUE DE CAXIAS. "ESQ. GAL H1POUm

A.
�= M:If:riz: I 'r A J 11 • =

Ftrn.dauo em �� Ui;; F'evc1"�j.l'(i de lua:}

Capital •• " ••••

FWldQ de Reser:va

kiwI. T!'\l�.!:',; . HLN(�O"

Cr$ 50.QIlO,OOO,OO
Ci$ 50,000, OUO,ÚO

.
.

'. : Cr� 1{1@,OOO·:OÜO,OO
'l'Qt:al do�:rl'tpôsit(js �m .' : :3.11-3154, 'ITHils de"; _. �'k Cr$ 679;O(JO�OOO,OO
AGENCIAS E ESCIUTOltlQS NAS PIUNCIPAJS FRACAS DO ESTADO
DE SANTA cÁ'Í'Aui N�'\; NO RtO D,É JANE:lKO tI "CURITIBA

.

DEPósm SUAS ECONOMIAS NO"INCOi E CONTRIBUA, ASSIM, PA
RA O AUMENTO DAS POSSIBILlDAQES DE FINANCIAM,mNTO DA

, .

. ,.�",,;_.,.;__.-"W..;- ,,,,. ..�,, ,." _;_;_ PRODUçAo_
," ..'

PA G U E (O M

Defronfamese hoje Palmeiras. e' Tupí' - Complemento
PAISANDUr x V. VERDE

colirodto
dã" rodada: ;"u
-

S.·,gundo o que determina a l idade é encsrado , <> match Estádio Consul C. Rcnaux, o

tabela de j?goS do campéona, contra {) Campeã) do Centc, voluiltarbso·e aguerr'ído con
to profísstonaí da cidade. nárío, pelos dirigentes "ín, junto da S, D. Vasto Verde,
mais dois encontros vão ser dios", que pr-ovídencíaram a que .resístíu

.
bem ao Palrnci.,

jogados esta tarde. devendo viagem do atacante Walmor, ras, hã séle dias passados,,
.

um deles reunir 'num con- da capital do país; onde está .roubando-Ihe . precioso ponto
fronto de 'boas características, continuando seus estudos, a no cotejo dísputadd no Bair,
no estádio da Alameda Duque Blumenáu, tendo o referido 1'0 ela Velha. Vamos ver como
de Cnxias, os quadros repre, plaler ".qtÍi· chegado na tarde se p zrtarão os rubro-verdes
scrrtatt.ivos [�'J Palmeiras c de ante-ontem, devendo ama- nos domínios da representação
Tupi, 'q' .dem entre si nhã .atuar pelo elenco gaspa, paisanduana. .

:.< tercL,' L'Jloc'3<:-ão, totall, rense. O apitadot Sabino Co lúm ,

.

zando até aqui quatro pontos I No' tím.; palmelrt'nse é tido bía Lopes, cujo nome foi índio
perdid: 5, distanciados, por; como certo

-

o reaparecimento cado pelo gremio brusquense
tanto, três ctn lidcr (C. Re:" i do "m,ia" Dauirrho, cuja au- e aceito D'::,los mentor-es vas
naux ) .� d.:is do vice.Líder sencía vinha sendo bastante to.verdínos, dirigirá o pr-élí o
(Paisandú) , : sentída no ataque aivi.verd'e, em apreço.
Os esmeraldinos terão de

'

Wilson Silva, eseolhido de ---"---------
Se bater contra Um adversá- comum aeôrdo, pela direção I ULTIMA HORArio digno de todo o respeito. d? ambos os clubes, cmtro., :

cujo conjunto, orientado a, : lará o embate entre "perjquí., I .

'E S P O R T" I V Agora 1)el0 P:1')ut r prepara- bs' e "índios".
, I'dor Dirceu Mendes, assinalou PAISANDU' x VASTO .

dois 'bríl�ant.;s StlCeSs2s. fren;- :VERDE
.

Cnntrntou o Palmetrns, ontem
te a:J Olímpico (' Paísandú SItuado n:' segundo posto i II tarde, oz servíeos pref'íssíonalr
15xl e 4x2l, d'éDOíS de golca , d: tábua de classtftcacão, de'!l de um grande oentro-médío.
do duas .

vezes consecut ívas, ien�:k�rá O P.a�an�ú· sua _P�iVi-l E' ete Zé Gaucho. notável jog;:> ,

nas prrmerras rodadas. Iegíada posrcao cre vice-Jídvr. c.or que formou nos conjuntos do
Com tão grande responsabi, enfrentando em SoU reduto,' Araranguaense e América de Join

vil" e úrtímamente militava no

F�rroviário de Curí tibc , donde se

afastou por ter SO? desentendido

bom um'diretor colorado.

I Zé Ga.ueho atuará pelo Campcâo

I do C�lltenãrio durante seis mêses,
sendo bem provavel seu Iançarncn
'to na aquíp; esmeraldina, no cote

jo, que esta Iara contra o C. Re

naux, domingo próximo.

PIRI IRIIZElS.
ClftS��BIRES.
IORRUIÇaR.'" ETC..

Os motores ARNO apresentam qualidade ê
eficiência absolutamente uniformes - spments
encontradas nos melhores motores do mundo
porque, durante tôda5 ós fases de sua

fabricação, sõo submetidos aos rigoro;;os
testes de CIO - Contrôle Integral de
Qualidade, único sistema que garante a

mêxlmn perleiçõo na produção em série,

MOTORES

AR O
ARNO S. A.... INOÚST-RIA E ÇOM�RCIO
Av, Amo,240 (Moóco) - Iel.. 33·5lJl- C. P, 6.217 - S1io Paul!' . E�t. S. P!!ulo

Distribuidores exclusivos em BLUMENAU:
Cia. Mercantil Víttor Probst - Rua 15 de Novembro, 579

FIlIAIS: RIO DE JA1IE!HO - PÔRTO ALEGRE - RECIFE

CAMISARIA
.. _fi llloido II. lIor"4 li

�"M MOINHOS

LILLI
() �Il!ê mellltt t. '"�t� d�

hegl!ê!!l é sempre preferidO, }'Ie!a v!!.'!!ttlgem de

nrtmór'c!o!tM- um produto fresco. puro. higiê4
lu!]Õ. !!.!'omlÍ.tico - I!! uma. bébida ma!!': l!i:!!b!}ro�&'

De fálli!m&rtejo e ocupando espaço mini1.llo. O!

MoinhD!!I L!LLA. onde fie in!talam, lJ,trae� 'rfe�

pf;i!t;�••• e mais lncful!!l Solicite-nos cata1ogo�.
P!'e{lOlIj ItceallÍ\feis cl facilidades de pa.gamento.

,.�'!!!� 'o!!rn�imt TOTI'ad()I'�e emoinhos in�usb:i.ds nir.!1!
f:a...te. l:J.evadores para cafê • outros graos, Moto!'-e�

..létrleos. Dí�"os para molnbo�. Engenhos pua ca!'�

Cillndrca parA padarias e pastelarias. Carrinhos.par,!!
ln:mp01'te e' roda!! de borracl1a. �ombas pa�". "gu�,

Ji�Dlba!l rotativu manU!f,iS JJ.ar.. o�eo, gásolm2, etg;,

(!orm40res de frios e oütra!l-:-máqu.ma:lf par!. i!lUI -:' ..
mere1Jjs, industriais e I.gricola,.

GIl�I'II'"!li' rmiíSiiLt�ui!ilfcf(l
func{(iI!iif SIII 1918

!tUA PIIATININGA, 1031 • ex. P. 230 • S. ,:ru!.ó

OIfl(:INUI FUNOIÇÃO UAGIJARULH05 iS.PAUlO.

Rua

( A V A L H E I R OS, visíem-se com

qancla usando camisas K A ti D E

as mais bem feitas.

ele=

R"

15 de Novembro, 1105
,

•

em ação em nossa loja!

Veja «) que a BENDIX Economat
faz para Você:

f AUTOMÀT!CAMBNTE, enchc>sc
de� no. seu nível certQ e tem

peftttUa adequada, quente e fria.

! AurOMÀTICAMENTE, pela sua

tlçio agitadora. lava 51Hn'C!!!Ente

sem prejudicar 05 tecidos.

3 AUTOMÀ't'ICA..MENl'll, ESY!!S!"_'
atl pua cnugul!.!', :sempre em águ ...

'limpa,. uma ou dua5. vêzes. ii sua

'fon.tade.
'.

4 AU't'Obf..Ã'I'ICAMENTE, i!!!te� de
csda! .tenovaÇio de �gU!!. extrai i!
@_r;t!l!. Q!!' !'Oupli, pelo novo e pateuo
teado prm:c;õo a vácuo.

pgrmitc a dona de .casa guardar as so

bras, êomprar alimentos 'em maior

Falsn!e lIxclusivo da IIENDIX, gIm:,".
lião p!)r 5 anoa - <111", em suons mo'

vliilllnta'" VÓ':1I0' tira <1 ágil" tlliT..upa,
depóis da enxagúado; sam amarrotar,

s�ri1 quehrar botôt.s, envolvendo suave
mente o tecido, num processo que eU-

-.

mina .. prejudicial e antiquado "r610".

quantidade nos dias de feira ek,

PROfESSO·RES
H. E. (- Azevedo .

�s})inháS, lUall�has,:,'
ceras C reum�tislllo

Elixir d'e Nogueira

Rua Cuiabá,
'

14" atraz
do Hospital San�::J Isabel.

J �'BRASTEMP" é'-de disldbuitão exclusiva, de
, . . . �

( R $ 919,30

MENSA�""___ = __ t l • , • ti moi ..
ê5lae. V(!l1ftlgsn.�;

nr:<fr..;;ilct ft)[�!r/;" �111

st.}la nem in�lnl':c.íj,) e_�t'�!".!ttl�
T,nhrtl}!tI '.!.)trl fl1HIJ!.1ue!"
pr.,<',;:�"i� d� :'U:Wg � hr:;,fr.r

li:II'I-)L, I'm q1J;.Jlfl\'!'J' h.1fneir':1,

porCl qUi':' lünrin.H�
com Jõ.ua efjcirllci�:h

.
.

E'!.ll
TOl-nO e Esmeril

DEMONSTRAÇÕES PRÁTICAS SEM 'COMPROMISSO:

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

rrosducinm Sociedade anonima C A S AF O R D
PEÇAS LEGITIMAS
Rua 15 de Novembro, (73

t.'a�g U!'- j\__mS!'!Ca!H.' S. A�. Malriz: Curitiba.... filiais ]oinvilc, Blumeoau e Maringª
l:tetificl1· . Excelsi(}.l"

D O A M E R ! ( A NOS. A.
SEC<C:,'\O DOr.:IJYST!eA

nU!! 15 d!: NuvemlJ!'!!, ,ln '_ Ts!d!J!H: 1;;.;;;!
A�Sm!!'!l;NC!A j\'H:Tl\NWA

N P 1>1 N ,\ n I \' t s ,\ '1" �-i-: fi l' J H

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



REVOGADOOD C ETC)QUEAUMEN1"(;)U
CONTRIBUIOOES - DOS INSTITU-:E()S

Problemática Ainda A Devolução Ao<; Contribuintes
ruo, 28 (Merid.) - o Ga.bhtc�

I
oficial, que o sr, Cafo{ Filho

resoI"1
determinou o aumento das contrt- Esse assunto, segundo ainda a mandados do segurança, nos quais I'

- No momento nada ainda

3;>OS-,te da Prcsidencia, d:,:. Republica dl- veu revogar o decreto u. 35,448, de bt.'ições obrigatorias para os lns� mesma nota oficial, deverá ser 5e :-.rguia a inC�nStituCionallàiade 50 dizer sobre � q�e:tão da d*:vo-' � � "_�IIIIÍI"�ÍlllIIIII"''''IIIII.;
vuígou, como notíctamos, em nota Lo de maio do corrente ano, que titutos de Previdencia. objeto (te novos estudos, cujos re- do ato do Executivo. Outras, po- Iução das contnbwçoes relabvas;

sultádos deverão ser enoamínhados rem, fizeram aquele recolhimento ao decreto n. 35.448. Não me é í·
ao Cangresso, pois acha o presí- e desse modo, com a rev�gação a- posaívet antecipar. qualquer inter-l
dente Cp.fé Filho ser a

.

materla rc- gora do decreto, ainda pairá uma pretação sobre um "to do qu;:.l· não
ferente ao aumento de contríbul- duvida se as ímpórtaneías retatívas tenho ainda nenhum conhecrrrmn
ções pera {JS Institutos, da alçada ao aumento já rccolhtdas, deverão

e

to oficial. Só sei da revogação ou
do Legislativo. ou não ser devolvidas pelos Insti-\ suspensão daquele de�eto pel?s

PROBI.EMATICA A

I
tutos, I jornals. Não. conheço, aírrda, os ter-

nEvOLuçAO A proposilo, nossa reportagem 'mos dessa rcvogação ou suspensão.
Como se sabe, muítas empresas ouviu ontem o sr. Antonio Ribeiro 'Só depois eusso é que naturalmon;

'.

ou mesmo entidades de classe, re- Duarte, que no momento> respori- lo; o assunto relativo à devolução
ousaram-se a recolher as contribui- de pela diretoria do Departamento ou não das contribuições corres-]
ções com o aumento determinado Nacional d;.· Previci:ncia Social, o. pondentes =-0 aumento. deverá ser

na decreto 35.448, recorrendo a qual nos disFi: o seguinte: objeto de estudes e interpretação.

Mais uma fésta de Rainhas vai
reaüsar ::: Socied:::de Dramático
Musícz l "Carlos Gomes", no pró
ximo mês dc Setembro, por oca

sião "do BaÚe das Debutantes da

Pi:imavéra de 19ã�. A comissão 01'

ganisadora déssa ímpressícnante
Eestivfdaôe vem, desde já, organí
sande ��U programa, contando para
isso com a valiosa e Indíspensavel
co) ahr ração dos nssoclados da aris
tocrática ngrcmiacâo. Como em

todos os anos, L' tradicional fcsta

da Rairiha do Ci'IIos Gomes, êsse

ano, deverá revestir-se d� um cu

nho particular brilhantíssimo, da

da � círcunstancí a de -que essa é a

maior Intclatrvr; social do símpatí-:
co grêmio.
As inscrições para o concurso da

'ilainh<l. dev:m obedecer o critério

.de serem as candidatas ;!ilhas de

milit::res, pela sócios, as quais dev:rão obtcr ins,

manhã. havlam Informado que i-
rram ad iar :"! 1.0111:1(\1 do depoirnen
to da f!_·. Benjamim Vargas, em

respeito ao choque por c)" sofrido
recentemente conl a morte

-

do ir

mão, Apesnr disso porem, ainda
,cem coruirmação, em face do ver

dadeiro bloqu:io que v:m sendo
feito ,1:, Base Aérea do Galefio con

tra a saída de qualquer noticia, a

nossa reportagem foi informad:; de

que üunbcm o sr. Benjamim Var- Heunir-se_á hoje, às 10 ho
gus. cstólrÍ'\ scndo ali ouvido na raso na sala d� sessões da
Mite Oe ont"m. Cmnar:l lVIur.icipal, para a I.:s.

As transações dr. Gregurio colha dos candidatos á' ver-e-
Oficiais da Acronautica, segunda

.

ança, O Diretório Municipal
apuramos, e,tão t.�mbe'm rcatizan- do Partido Social Progr.essis
do buscas e investigações nos car- ta, cllj: lider nacional é o sr.
tórios de todo o país, com o sen-' Adhemar' de Barros. Prestigia
tido de recolher os documentos ne- de n: r uersonalidades de mar...
cessários e. um 'complet::> levanta- cante projeção social nésta
m::nto das tran:ações efetuadas pc- cidade. o PSP será um dos
lo ex·chefe da gu?rda pessoal do p: rtidos qt.l'? contará corri 11111

presidente d:: R:publicp.. Corri is e

contingPnt,; bastante numero
so, espera·se apurar o mnis apro- so de eleitores, d:vendo con
ximadamente p:ssivel 2.5 mais correr ás 9róximas eleições de
variadas negOCiatas em que oe en- Outubro. CClll candidatos que
voI",:u o "tenente" Gregorio, cu- d!2sfruiam de largo pl'estig1ó
ja fortuna s:> estim!1. em vados mi·, �ntre 10 eleitorado blumenau�
lhões dee cruzeiro�. ense.

AS

I Citado o nome do deputado como
I o principal mandante do at�ntado
,

..
Conítrrnanco dectaracõ .

. diVLl�'I· qLl?
o sr: Euvaldo �odi 1.l1lvin 5C

.;ad�s p s.Ios vespcrtrucs : atrtbuí- guído pare a sua resídencía, onde
da�· ao coronel João Adil de OH, ,guardaria o momento de corupa,
"eira, o major Rcbelo, que tum- reccr ao Galeão para novo depoí
bem f�z parte da

.

comissão do in' monto.
quôr.ito p .Itctat militar r.berto na 'I'od.av.ia, já à noite, 'o;mbora sem

Aeronautíca para apurar o assassí- confirmação, fomos informados de
mito d� major Vaz, c'zelarou ontem que o deputado Euvaldo Lodi ha
á reportagem dos Dlúr íos Associa- vÍ3, ido do Aeroporto dliretamenle
dos já :,tàr apure.do que o d:pu· pura � Base Aérea do Galeão, onde
tudo Euvaldo Lodi é um dos rnan- á hora de encerrarmos nossos tra
dàrifcs'·do crime. 'no qÜHl ficou tam balhos. cst""" send? novamente ou-

bem ferido o jornalista Cnrlos \-ido no inquérito.
Lacerda:

E:-;:::'''s dcr:lHI'.rH...iics rIo Jnnjor Re }JfSIllclltida � J;l'CVC díJ. fflnH!
l}���o veln, nJi,"i torrnl).·JTltr tatu,. de Gregorio
bem o aue foi dito pelo dclegad',) O màjor Rebelo. em SUas decla-

Si��vio Terra, ao aJinnar ontem ú rações á reportagem dos "Diários
r:portagem. clllbaa sem citar no- Associados", desmentiu ainda as

files, que .'.::1 .Aeronáuticn. jâ in- notícias de (!ue o 4'tencnte" Gre
didara o autor intelectual do cri- geria e5t�,ria f�zendo 11 gr·:,-e da
lue

.

da "run Tcncleros" e esperav?. foro:-. recusando-se a tomar qual'
apenas fi .depoimento de GregoriQ quer ::.1imento c sendo, por isso
paxa colhe!: outros clem�ntos so� mesmo alimentado com injecções
bre o fato. de soro e vitaminas. "Não há nada

Lodi cltegou em aVia0 da FAB di:so - acentuou o major Rebelo

O deputado Euvnldo Lido achav",- - Gregorio ,:stá se alimentando
se ·enl CanlpinasJ nunla f!!zenda de normahnent� e elU b::;nl estado de

su.a propriedade. Ani"es Ô2 retirar- saude�·.

se para ali .porem, deixara :;O�t1 en- O depoimento de Benjamim
d
.. reço con)" o. brigadeiro Heckshcr, Vargas
comandantc da 3,a ,Zona Aérea,
pronto r, .comparecer n3vamente
perante .:: conli..:..;sfio de inqueritu,
tào logo fosse s0licitado .Essa so·

licitação foi :!';ita c, ontem, viajan··
do cm ::viüo de. FAB que f:r:\ es

p�ciahnent:-- a Campinas para tra-Ize-lo, o deput�_':Io Euv?ldo Lodi.

cllegou a esta clIpital às 16,40 ho,

As autcridades

'\ _.,�

.�
-.

Inscrições para o· concurso
da rainha do Carlos Gomes

truções cem o representante dos

I
�inda com II srta. Jur�ndh' Mar

fe&1:ejos, ex, Adolfo Hass, no Posto ques Vieira. 'Rainha dó Carlos Go..
Hass, ou pelo telefone 1720, ou mes de 1953. ..

rarti�o �ncial· rrD�res�tst8
.

Convocaçâo

Na qualidade de Presidente do Díretorio Munici
pal, convoca os senhores membros deste diretorio, cor
religionarios e símpatizàntes para a reunião a realizar
Se no dia 29 de agôsto corrente, domingo, no salão de
Clube Nantico Amertca, nesta cidade, ás 8 horas da
manhã, com a seguinte ordem do dia:

1) - ,Escolha e proclamação dos candidatos á ve

readores da Camara Municipal;
2) - Outros assuntos de interesse parüdario,
Blumenau, 20 de agosto de 1954.

GERMANO BEDUSCHI - PresidenteESCOLHERA' HOJE O PSP

OS CANDIDATOS A'
NOTICIAS ,DE RIO DO SUL

FALA O ,LIDER
ITUPORANGA

VEREANCA
,

"RIO DO �L, '27 - Após en·

trevistarmos : o ch�fe politico lir.

Um, e Ta.ló, :px'JcuralT1os ouvir
as impressõe-s do sr. José Pa

glioli, balu.arte da 'co<Ugação, 'de

Ituporanga, r;epresentada pejos.
p'artido>s PSPc'PSD-PTB-PDC.

Abordado sobre -o triunfo C',)ll- I pecti'V'amente.
quistado pS.!' Virgilio Schaler, o I Finalizando dese.jamos apre
E·r. José Domingos PagiioU uiri- sentaI' as nossas felicitaçÕES aos

giu ao reporter as seguintes pa- � novos prefeivJs de Taió e Itupç-'
lavras: "Nossa; vitoria represel'l-I ranga, com votos para que·reali:
taea rB�oIta do povo contra o'

a�!�""""IB""""""""""""""""""�""""�buso das rem.oções de professo- "

ra� e prisões de. !nocentes' (;';:,10-
colonos, arbItral.'ifdad€S· yratica" 'I'das pela politica local, dee Itupo··
ranga. N?d.:l temos eontra· o

GO'·.1verllO Uo "r. Irineu B')'t'Il;n.aus�'rj
e pesejamos apenas demonstr<,,!
a perfeita harmonia e coesão ,Im·

tre os lnu·tidos coligados. Para
mim um dos mom:.ntos mais emo

ciOllantes de minha, vida foi

e'
,

I
--------------

Esclarece
a Guria o caso

das missas

,---- -_._- -�--

.e=========�==�,
PARA FERIDAS1
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
C o C E I R A �,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC. para

réts".

Do Aer�porto, embora corre sem

rUluores en1 contrario, cficiais da
FAB que estão á frente� do inqué ,

l'it'l ó�cl?.rar�nn oi nossa reportagem

.:::.
Ji.as C()H/lEIII$ Eú\v MIIN6VFIRIIS·

'" TRAZEM lUCROS
J./QVID()$

para Cul'i.tiba

RIO, 27 eMerid.) _ A Cur:a quando ". Cl!.l'aV-ana vitoriosa ch�

gou á Itupcranga� Acompanhado
Metr'opolitana, está distribuindo

, per milhares de populare,s, Vir-
à imprensa a: seguinte 11,)t.a:

"Em f:;ce . dn confusão causa-
git,> Schlcr re.cflbeu a mai-cr con

sagração peopular ·a que pr-esbnda pela nota publicada por ,esta
ciei, sob o espoucar de rojõe�.Curia j!,fetropolita:na. relativa· vivas c ((scursos que represen

lT:tute à �elebr9.ç:�J ,�as �lissás tavam a alegria do povo -de Itu.
{-Or:a1ma do dr. ,-,,:etu�1O vargaS'j' pcit'anga".sente esta mesma CUna a nec('s·

.

RIO DO SUL �7 _. O l' '" lt _,
.

_ .
.

. e

., e.' > ..

, ..
'
.. '.

sidàde de vo·ltar ao, assunto para

l'
... .' '. e�� a

..,
A vO'l;açao que conse�mos. c!t

d 1 . da··'" d "O
FIcamos .satisfeitos em c')ense- do r�hzado no ultJmoe dommgo. ter demonstra que a dlsputa·10lec arar que na •.01 mu ue... .

"A I ..'
.

. .. , ... "i/·
•

.

'd' c + -

1. guu' para Os leItores de "'a' em Ituporanga, .veIU .coenflrmar a das mais ileillsacÍ'.J,nais .e; renhi:..nas.a arquI wc.se quan"::l a e .-". -

d J -" -

d'
. '" .e..

- .]' -

l' ·t·
-

)·1
çao as· lmpresso(',s . o::;

srs..
Of-o Lorça ln IscutIvel de

quatr.
O< a- das

'

[IS agao ec esIa lca, pl)1'quee na.- B' rl 1- ',,1 T'
• • .

D
. . -

rt'd'
.

_, • .:,:- ] b d
.

s
e o I, ÚC aJO e .JI).sc omll1gos gt'emlaçoes pa 1 arlas que, 'uní-PUUl<'l:aO ser ca e ra >l � 1I1lSSa
l' 1'·

.

I
..

.

1

I
.

.

.

0bIo tu t n' -._
Pag 10 I, dc tup:)1'anga, megavc" das

trah?:lhar.am se.m
esmoreCl�

pU JCas�.as tCS .e tca�:J "ame..
mt:nte, <l.S valores que 'mais con- ment':ls para .a vitoria 'do seu'te �m p

. '.!�U�, IS o c. t'm ca-
tribuiram p.;),l'a as VitOlias de éandidato, sr. VirgUio SChller,rac er prr�,_d.o .

\Valtrr Schmitz e Virgillo Sehe- que pertence as fileiras do Par�
e

ler, de 'raió c Jltupornnga, 1'es- tido Sociál Progressista, sr. Virgilio
doO

F o R D �lIlInmUilJmmllllmIlJlIUUlllmnIllIllIflIJlllllmllllllmlllnllmlllm.s
- ::::
-

--
-

-
-

-
-

E PARA DEPUTADO �.•
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ª; 'EVAHDRO LUIZ ª
I�r RAYMUNDI -

IS :
RIO DO SUL. 27 - A diretoria I::

-

do Clube de Caça e Tiro "Dias :: ;!r;.· (U D N)

ê:====::=_=:
Velho", fará realizar em sua sé- ª i:,:;/ • •. �

de social, nos dias 28 e 29 de :: fi
Agosto em curso, os festejos N- :: i:

���:���f:!:�if:d:i::i�:ir:e:�� il��'�� UM AMIGO DO POVO
;rá. jniciado as 20 1101'as, l�aYendo

- -

1J.Jens premias aos "caipiras" em :;mllllIlUCllIIUllllllllllllllllmIUIIIHUHlUllIlIIlllUlllllllllllllllmmim.O::;
traje mais original �llquanto os

que não se. apr!!sentarem "acai

pirafdos" pagarão elevadas mul
tas.

I . Para às 1� horas do dia: 29,
e" ..

"está programado o almoço I"'�_

I'
clusivamente de pT'adut,os de Ca

ça. � Pesca'.

A partir das 14 horas sérá pro-'
jlorcionada. aos presen;tes' UlP."t
monumental domingueir'l.

.. , Pex mdtivci do máu tempo. a

j festa da. "Caça 1'<. Pesca" já fDi

tram�ferida pJ!' duás vezes, !';,.;n

:"1
do QUE; desta f€'ita ela ·se-rá l'''U-

L:u.'da dia 28 e 29 do cn ': :fnte.
h�",reterivelnl�nte,. uma vez rr,l!e

a m,'ioria dOe; <lssociado" que 'el'
•

impo;:1sibilitados de WEe
c:;r ou caçar, l'esolVl':raOl o:::: ..r

os indispensaveds "mortais" em

nhacaras o qt\intais das rec1(,n-

I
d€iSas.

PEÇAS LEGITIMAS

Casa do Americano 5.1\..

Rua 1a de Novcmoru. 173
..

O. sr. FraI\c1aco> Julio.
candidato a.presentado pela
!lião Democl'ática Nacional
(I:ve 1.668 votos.

De rjo/?sa parte neos reGta feli�',
citar· o c'alUdidali.)o vitorioso. d!)�'
scja:ndo co-nsigaco nO'Vo Prcfr-ito'
muito l:eaUzar em prõl de ';��lS'

l'ImnicipcS.

Festa da 'Caca e
Pesca no «Dias

Velho»

ob.
e

RUA
BLUl\-IENAU·

DE NOVEMBRO, N;o 923
SANTA

xv

x-"""'"

11\1 POU,TAÇAO DIRETA!

Peças ni=lfa:

Agentes "A U S T I· N".

CHEVRO lET, FORD, G. M. C'I DOODGt JEEPS, INTER«:_
NATIONAL· E' MOTORES HERCULES

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




