
RIO, 14 (Meridional)

- O Presidente da Re-
.j.

publica assinou decre

to exonerando Apolo

nío Becuret do cargo de

presidente da CCAP

de Sta. Catarina. ANQ x
_ _ _ O M E N S A. G E I B O DAS S E L V .i\. S

BLUMENAU, (Santa Catarina) - 6.a Feira, 15 de Outubro de 1954

COMPRADOS NA BASE DE Mil CRUZEIROS
-

' ,

'.

'.

OS VOTOS NAS ELEIÇOES PAULISTAS
PeosameolO único na Camara: orgeie

-

.. Reascende· I·· Campanha Conlra
e ina�iavül reforma �a tei Eleitoral I Religião· Na União Soviética

lHO, 1<1 (illerirliol1ai) - A maioria da'i\;;'putidos, prineipa1m�ntc
do PSD, está interessada na reforma da Lei Eleitoral. O sr, Ulisses
Guimarães, da secção de São Paulo, jã havia reunido, ontem, farta

bibliografia .para preparar um trabalhOl sobre o assunto. Da mesma.

manetra agem representantes da UDN e do PTB. Estão os deputados
impressionados com a masga de dinheiro que foi gasta nas eleições.
Em São Paulo, a moeüa corrente pelas mão-s dos eleitores beirou à ca.

sa de um bilião de cruzetros, E houve deputados' cuja eleição custou
vinte milhões, média de mil cruzeiros por votog. E atê eID. Minas Ge�
Tais os ctettos foram divididos em "ricos e de prestígio e1éitoral".

Hã um ano, mais ou menos, três projetos de reforma eleitoral fo
ram apresentados: o primeiro pelo Sr. Ernani Sátira, vic�idj)r da
UDN; Q �c!:uml(J. pelo sr. Arnaldo cerüeíra, do PSP; c o terceira. pelo
senador .lo[io Vilasboas. Não contamos a iniciativa do mínístro Edgard

,

Costa, presidente ,dn Tribunal Superior Eleitoi'al, que visava, precípua,
mente, evitar a fraude, prulhínúu o voto em separado e o desvirtua...
menta das Ilstas de eleitores ínscrttos,

na" - escreveu o jornal
"Zaria Vostóca", de Tbm�
shi;: capital da Geórgia,
Num dos seus editoriais tl

jornal, cítándo inumerosas
regiões dessa 'República,
relata especialmente a ce

lebração no fim do mês de

agosto da festa religiosa
"Mariomba". Reuniu uma
"multidão de fiMs, que fi·
zeram oferendas à Deus",
"Cotidiano Georgiano",
mais adiante, ergue-se con

tra as cerírnonias fúnebres
e de aniversáric� em honra
aos desaparecidos. O jor
nal acrescenta que há, mes
mo nas escolas encarrega
dG5 de reeducar os. esnírt

!CS, 'professores. que' na
realidade são

.

praticantes ,
,

"Esses preconceitos reli

gi050S são uma tára moral

qae degrada os homens, soo
viétícos, ' impedindo sua

partícípação consciente na

edíficaçâo do comunismo",

E. van Kleffens, Não. sen

do, a China popular mem

bro da ONU não pode
'presentar diretamente .es

sa queixa à Assembléia ou

ao ' Conselho ',de Segurança,
mas pode ser encaminhada

por um país que pediria
sua inscrição na ordem do
dia de um desses dois erga-

PAIUS, 1 4(UP) - O
combate à religião volta a

se fazer sentir claramente
na União Soviética após a

parente calma de algum
tempo a esta parte. O radio
de Moscou transmitiu, ho�

je, a seguinte nota:
"A observação dos ritos

religiosos prejudica a eco

nomia nacional, desvlando
as pessoas 'do, seu trabalho
e solapando toda discípli-

OFENSlVACONTRA UM "EXEIWITQ
- ......; - ALJ):MANIIA

. BERLIM, 14 (UP) - o mmlstro

das Relações Exteriores da URSS,
sr, V.M. Molotov. !encerrou .. hoje
sua vísíta á, Alemanoo Orllental,
regressando a 0Scou por via .aérea

Os dois principais obJetiv,cs da

visita de Molotov roram fortalecer
o prestigio de "Londres sobre' o .re

armamento 'da ,Alemanha Oeidlen-'

RejeiçíiC- do requeri..
mente

A lU.VOf do pn,jlcto, ial(lu,
então" 'o sr. Hamilton Nb
guelra, também :favo:ráv·el à
urgencia requerida. O repre'�
sentante eartoca . disse que o

assunto já devia estar regula,
do, 'embora soubesse que for.
ças ocultas tudo estavam fa.
zendo para sabotar a sua a.

provação. O sr, Ruy Carnel-

IMPRESSõES DE ANTIO GENES eHAVES SOBRE O PLEITO PERNAlVI
"LAMENTO, SINCERAMENTE, A DERROTA DE' J. CLEOPHAS"

LONDRES, 14 (FPI O
Ministro do Trabalh:l, .sh·,
Walter Mondc:n, apl"'<!S€nt.on
<10 primeiro ministro Chur
chill um r,elatorio, dI} qual
poderá resultar a intervenção
g.:lVcrllI3mental nas greves
que estã·o. afctaitdo J...ond�íJ e

outros p�rtos britanicos. Fon�
t�" c11�g,;:d<1'Õ a"� g�)Vt�rI10 í1i� Conciliaçao iie
zem que Churchill disCllti1.'� Pernambnc(}
l"oín seus mini,strus (I possivel Quiz o r,epor\;.er quc' o 1?rt-

,.";<;!-ahdc:;imeni.o ele llltla junta .1rcvistadu .expuzesse H'.1l pon
de !nvcstig<Jç<lo, orckmmr.li)-se to de vista. aliás já. conheci_
DOS gl'�vistas que voltem au do, sohre o fracassado acor

.trabalhu \::nquanto durilr ti do "UI .sllcc:"l"ão llernam'bucll. ..

inquér.ito. 111a. _

'

- Fui, não só f{j"llorávcl !l,

>e!lGa solução, mas seu adepto
entusiasta, tanto. antes da es,

colha dos candidatos, corno

110 momento em ('.pIe o gal ,

Cordelrn de Farias teve a ini.
cíatíva dei :'tl,{eri-Io aos pllY�
(Conclui na 1!.a. pã&ina letra 1J')

,Aumentou a bancada Federal
BUCANO:

RIO, 14 (Meridional) do e não participei. d<.t camps..
"Lamento sinceramente, a nha política pelas Irredutlveis
derrota de João Cleofas nas razões de ordem intima, quo
1·CC·21üeS eleições para gow-r .. expliquei U:J meu amigo. João
nadar de Pernambuco, c, com eleoias.e são, igualmente. do
Igual síncer ídade, r�conheco conhecimento de "ário� amí,
a ínccnfundível vitória do gos d·;; Uni � di! ('litro,

�

outro candidato, c Ilustre W'_ s,'-!111 se deter no' eplsudle,
neral Cordeiro de Farias" -- o sr. Antlogenes Chaves .f�z
df'ctarou_nos o sr. Antíoge, questão de ressaltar que, DO

ues Chave.s, c acrescentou: (',).50. da }'l?ccnie succssã'J per-
- Recw;ei a indlcaçã.o de nambm:ana, Se Eentia por fa.

m<�1.1 nOlw� à chápa de deputa. tos prec,edentes, no dever de
- .- - - - - - - - dar seu ilpoío pcss,oal .ao cau-

(HURCHILl UTUDARA' 'ida1.o udenista, a quem CDU-
-

LJ ' sidçra, r-'OI' conllechilento di.

AS GRtVEf Dor POR reto, um homem publiCO pro
l' ' 1;;, J _ _ J " _'" r. Jlumini:-;!r;J:tlor comvrOVA·.

TUArRIOf
damenle capaz. não só com 2.

• J {v:;mprCf:lle[lo .')bj.:tiv3, tam.
bem com a experiência dos
problemas da economia ;e- (la.
vid::l :pernambucana, hav-endo
sido secretário de Agricultu..

ra de atuação marcante dos
que Pernambuco já teve em

todos os tempos, a() lado de
Ap.cJGn.io S<.<les, Lauro l\!onte_
negro, Paulo 'Carnei;ro.

RIO, 14 (Melid.) . �.. s�"

f
citados observadores _-- de

gundo prognósticos dos obser- verão desenvolver-se em. con

vadores 110líticos, dentre as junto e em consonancia eom

pequenas agremíações, deverá ad diretrtzes elo gremlo pd�
ser o PRP a que' mais au- gínário e não do_;; outros sob
montará sua representação Os quais pleitearam e ohtlve
pnrlumentB', na nréxlma l<?� ram o mandato ..
gíslatura. _

.

Futura. ba�c.a{la
Laliçando mão de compo.sí. . De acord.() com oS calculr),�

çócs com as diversas agremia- mf!ncionados, 11 representação
ç� centristas, .sob cUjas II? integralista deverá aproxi�
gemias fez concorreI' seuS Te. mar.se de uma dezena. Istn
pr.eseutantes, os integr,ali�tas, Sem' contar os que nutrem

pelos resultados até agora -co. shnpntifAs r-ecf.1llditaS' e que It

Nnhecid-os do· pleito .de 3 de ou,. são tidos com!) ti'a ":rest'!'L'Vh. S
-

lo t dO O�����i��:��� b�: �:r����; ve���. já são considerado" erao . ver � s
à átual, composta de }lpenas: eleitos: no R. Grande de Sul, I
qUá.tr� d?putados. Alem do

os srS Luiz Gompagnoni a� I;'
,

J:tll2'JIii. fm;ur:am.ellLe, /(is es'or,.
.

t '
.,,;' COLONIA, 14 (UP)

-

- O dr. Wi

ços e trabalhos dos citados iI!al Sl.'r.i):n: e. � GU1.do
1
�non_

. nleime Beutlcr, diretor da impor·'

parlamentares _- lótdíantam os ,1d'11l'd am.pR>I)ps. �a PSrtOprcl8 te�en� \ tante Associação Alemã de Manu-
a

_

o , m. a. .a arJ.na" Ca1.-ureiros. externou hoje sua con-

Jorg·e L_flcerda ,(re�leIto) pP.-:. riança na imin:�ncia 'de unia nova
la UDN; no ,Par�ma" t�do faz

expansão do comercio teuto.brasi-
cr�r, o, IH'. Mano Montanha, '

,major da FEB. e presidente leiro. Beutler, numa edição espe

da -Ass,ocíação' 'd'os Ex,..Combu- daI d.a revista "Uebersee' RUTIs
tPlües doo EStado; em S. P.au� chau" ("Revista do

lO, pelo' PSD, o !S1'". J:esá LOl1� prometeu qu;,; industriá
:rdro Ju.uior; nô Distrito Fe�' "ajudará 120

dnral. O s.r. ,Eurípedes Ca:rdo� rkn d'J ôu!

so de l\otene:6eS, também pelo
PSD; UI) Espírito Santo, pa
cire Ponciano dos S:J\nt()s (ze
eleito) pelo PR?; na Bahia,
cel, Carlos de Fa:ria Albu..

---_---- ------_--
- - --

Venda de medicamentos
só com receita médica
PROGUAl'tJA J\flNIMO D OltEAJUSTA�'lENTO SOCIAL DA

- - - CLi\SSl': ME'DICA - - -

IUO. 14 '.Meridional) - Dirigen_

J
posto de r(!nd'a). Criar 1)a1'a os <jue

tcs de associações medicas expuse- auferem rendimentos acima dos

ram ontem ao 1n1n;stro da Saudc o padrões especificados categorias
programa lnínimo que pretendem de scgur.:tdos PHrciai; e não se.

pór em ex;cução a' fll'!' de <lue

possam elevar a ni'!c! nwis alto o

exercício da profissõo médica.
O programa a ;lIer dcfendúdo pe-

ltlS médico:; desdobr",-se nos se'

guintes iten�:

1) Organizar;áu da classe lll!!di.
cu - AME - Organiza.lia d'e um

progrnulu de T"€'I::justan1cuto social
do lnêuic:o c obter () êPoio da5 as-

80ciações de classe para esse pro

grama; 2) Redl;;ir novo Código de
Deontologia Médica, incluindo '-I

noção de que o trabalho do médio
co, sua (mica fonte ,;e1' gratuita;
31 Fa1!;r com qUe o Conselho Fe
deral de Medi�inll se constÚ,ull na

, -

CARGAS
Pára Joaçaba

r-ealidade um org,;" mãxirno da

clagse. rcpresent:ltlvo executivo <!

índepenQellle; �) Fa1i�r com que <'

regulamentaçãó c lGgislação sobre

l.raha1ho mãximo c l'ssistencia aos

doentes se f�ça sempre após au

'üência dos orgã"g da classe: 5) -

Tabelas minim!ls Fl'ra os serviços
médicos; 6)) - Proibição de ven'

das de mcdícmIlt'ntos e instrumen
tal mêd!ica com :ret;:�ita ou opinião
(io médico; 7) As ;: f,ociações bene'

ficentes, ordens e outrlls --organI
zações cong:nerf�� que Vivem e

pro'pcram com l''lse na assisten,
cia mtdka, só t,�dcl'ao funcionar
com U!iUEllda c fiscalizftçãO dos
crgâos da classe; 13) J!;er.>rg!!.f'..l.za
ção d.:! assistencia médica da, 'pre
vidência, limitando "ua OIbriga
loriedade segundo padrões eco11õ
micc ....wciah,: (por e:.><emplo. o im-

gurados, limitando os benefícios à

asslstencia hospitalar e medica·

mentos; !l) Reforma da legislação
sobre. segura-doença c acid(!llte5
do trabalho, cuja exploração com,

tílUirii privilégir) dc !organizações
de médicos d!o tipo coop.l1r.otiva ('

fundações e 101 - ReEorma do
eusino médico adaptando,o às 1"3-

cessidadc5 atunís.

Lt4&.

Fones: 1620 e 1752

Oestruida por UI IUfaclo
metade da cidade baitiana

Idbemar certo da vitoria promete ocupar o· Calete
Jànio, cauteloso, em lugar não identificado
-------------,

,MIAMi. l' IHP) _ HelIc!Jptcro:;
do ptJrb:i·uvl{i(\:::; II:!t!u.Ii'an" (!3tfif)

voando entre o n.avio c a cidarlr!

11ai.tialla ele G:2renüc. para tran5- çõcs·
]'ortar meôit;!o'l. medicamentos e

"Umcnlcs <lcstinildos à ,população MIA1\U. H (UP) - O fu.acão

sacrificada I'(>l!:, ínÍ"ac1io l"ta:>:el". _'\5
I "Ha>;el" .foi hoje de manhã assÍ,

pr iln�ir;�G ri I;!(�!t;j,r��ões c:01hid:!:i lle.( nala.do H no quilometras ?ou norte

bô �t':rvi':"':� tlu SAIPlI.N, dizC112{1'!'" i e norde,ste da ilha San Salvador.

{l5 prej-,ü,;v:; llil r'-;>[(lão IiUt10e.1ts (lo ,En:; Bal!Z!I1a�, dirigiudo-�e para li

Haiti, ;;ão lnuito men03 do que hi!.' Horte � ll')roeste, ii uma ve!odda·

V\;l.1l1 feito crel' a9Jl:t"Uneiras illfo:;- : de de cerca de 19 nós. Se mantiver

mações. ; sua rota. li possivel que se abata

SC'gltmio inf.c-:rmagões recebidaS,' s[)bre a l'1!giiío nordeste dos Esta-'

'!wo!t<l cidadE. metlo'de da cidad'e <1$ I <lOb Ullid6�.

G;rClJJi" �ol rlest,ruida mas não se

pcnsn <l1l':' ll..�.ja mortos nessa ci·

dade. ou nlesmo nas 5U8S imedia-

S. Paulo, 14 (M,eridional)
- O sr. Adhemar de Barros,
que está absolutamente con
vencido da v'itória, r:;ccbeu
os jornalistas em Sua resi.
dência. A casa estava cheia.
E o ambi'2nie era de expecta
tiva lOtimista.

"A palavra de >ôrdem
disse '(1. chef,e do PSP - que
t-€nho dado aos correligioná
rios é esta, invariavelmente:
Agtiardar, com serenida'ék:, os

resultados cficiais do TRE.
Não formulei prognósticos,
depois das .el�,ições, emhora
os adversárius, diàriamente,
pelo :radio f,! pela imprensa,
est€jaIll antecipando resulta.
doI" favoráveis <lO' ,sr. Jaula
Quadros. T-enho elementós que
cimentam 'a minha COI1Vic
ção: a todos quanto me apoia.
ram, lliO p1eito. de 3 de outu_

bro, dev.Q afirmar que venci.
. Venci por U!'.ll 17' au 18 ,'mil

votos, de diferénça. Ainda

on;'1
panha sucessória, percorrenclo

tem r,ec�hi todo um relatorio, &:: novo todos os Estados, nu
C?!aborado com o máximo €5_ ma cruzada cívica que há "�
:crupulo, a :respeito" dos resul. ter como cor0amento.' a elei.
'tados, 'no inferiOl'. Organizei I ção de um brasileiro' de São
uma equipe

_

e, em três aviões, :Paulo para dirigir os desti
. ordenei que percorressem to-' nos eLe todos os brasileÍros".
dos os cartórios .eleitorais, in_ � O sr. Adhemar de Barros,
clusive .Os doS" municípios no- 1 por fim, dirigiu um apela aos

vos. Tenho em mã.os os ma�; corr-eligionárks, aos adverSá�
pas atinentes a 422 municí�! rios

. .

e radios: -

mapas é no sentido d'eF O R D
PEÇAS LEG1'1'I1\lA§
Rua IS de Novembro, 413

Çasa do Am.er!eano I.A.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I
JANIO OCULTO

S. Paulo, 14 (Meridional)'
t � O sr. Janio Quadros foi ou
I vido pela Televisão "8· mos.;'
ü'oli-se cauteloso. O· pr.efuito
de .São Paulo enc,antra-se em
lugar não id",ntificado. Repe�
tlndo um chavão, desceu um

véu de mistério sobre s.eu pa_
rac1;;iro, procurantlo ocultar_,
5e dos repórteres.
Ontem à noite,

grama transmitido em . co_
mum pelos "canais '3 -e 7, o[) sr:

_
-Jfinio QU"1.dros pronunciuu

I
breve lJal:est;'a. Cóui'? era de

J....--.....-----�--......--......-�--..-��.__..-_.;....._._ I i�sperar-se foram tomadas
medidas' severíssimas, não se

.-----,.---............_-".."...__,_.�-

.. il. �=;;;;·�OREIRA
"''=��'''''''''-

I & :WERNERA firma MEYER & 'erA ..
, nec�ssita, Dare ndmissão

imediata. de um aprendiz para escritório, (me tenha
recomendações, saiba datiloJ!rafia. tenha, conhecimen
tos básicos; dando-se preferência a quem conheça
também a lingua alemã. Idade até 16 aDO&. Jnfo'rma
Góes até 'às 8,30 horas. à Tua 15 de Novem.bro, 304 -

1.0 andar, salas G e 7.
.

.
.

Vjo.gcn..:: Diárias �1Jtr�
ITAJAI.E, BLUMENAU
Uotário dos fonjbu:o
Partidas para ltajú:
7, 10. e 15,30 horas "

Partidas para 131umenall:
I.i, 8 e 15 horas
HorÍtrio' das c;Ímionotea
Partidns para Blumenall:
,7 e 12,30 horas

II
Partidas pura Uaja!:

, 9 c 17 horas

li: AGENCIA EM ITAJAI': Rua
Bereillo Luz - (Ao lado da

!. 'Igreja Matriz) - Fone, 373
AGENCIA .EM BLUMENAU:

\

I�--------------�-------�------

MUNICIPJO DE'''PL..WALtfINA ESTADO DE GOrAZ
2700 METROS 'iJ.o FUTUR.o DISTRITO FEDERAL.
MELHORAMENTOS: 70 RUAS - 3 AVENIDAS -

itz PRAÇAS E 'LOGRADOUROS PU'BLICOS.
SEGURO EIVfPREGO.DE ClA-PITAL - ORG. BLUM ..

L'I'ADA, _:_ R. 15.:N'OV.� 870.

De uma pessoa' casado, que saiba ler e escre

ver, parartodos os serviços de uma . granja de galí
nhas situada na praia 'de Barra -Velha, neste estado.
Concede-se casa livre ele aluguel. Os interessados
d�verão se dirigir por carta para Walter Beeker
""Granja: Carujú" em Barra Velha, dizendo quanto
pretendem ganhar conio ordenado inicial para- que·

possa entrar em enfendimentós mais detalhados,

. -17 :��;4�t ..��-;W
.

Precisa'se de um, que fale 'êuas hnguas, para
servico - noturno, Fornece-se casa cFaJimentacão. I11-....

... _, •• ,... ,J

'formaçoes no Hotel Rex; 'i' "
'

Necessitamos p.ara coll)cação Íl:úediaia, de uma, au
�iliaÍ' com conhecimentos de datilçografi:a e redação
·própria de português, e um (1) ,auxiliar eom conhe
cimentos de datilógrafía' escrituração mercantil é re

dação pr.opria de··portug)lês. Apresel1tar�s() na S./\..
Comerdal Moellmanll seçã'J de ferft1gclls, BLU
MENAU.

H E I, S A S. A. \
i

.

. I

\ Acha,«, rI, dl:;�!usl':;_,o n:::" '1"1I110fFf1 Aeic,l_ti�t;l;5 no !".wn�·1 _

'''riu da Suei'�'da,-k, silo á Ru� St-io PI rulo, 11.0 1.120 da l'ldn.
de dr� Blurncnuu. ii eOlllveh'lli', Folha dn Subscrí(;ão r.-dt.T,,-:n� �

�" " ,. ""te a'n aumento do cunitnl ;�nl'bl ;lI11l:riz;'du p,el" }\;';t<clHbh,F' E"I.in�ELECllhEN'IO."
G 21':11 ]!;-xj_r�DrctiI"Jria

-

;:éaliz'.HI'l cm

-

1 ii IJ,; :-:1'II:'ml_iro de 1U54., - � - .i\ P !t
Pedimcs <iOS senhorvs Acrnu i:;, .. �, dn r.".1ll!p'n·vc':;:l'em 110

endereço ar-irna, dentro ctn p1'3Ze, d··_, tríntu dias. -exibindo a�;

.acõcs das quais são pOl'f;ad;�)'-:'s, éI fim de fa::·,?l'em se valer do
'direito qUE' lhes cabe de noo rdn cnrn o artigo 111 do Dcrcto.,
Lei n.o 2.(;27 de 20 de setembro de I!HO, ("11 durem a sua de,
slstencia,

Blumenan, 30 de ,,,,-:Iembl'(> (te 19!H
'

Oswaldo huiz -1"ic!ller - Uü'etul'�(ieí'l'utl!

Assembléia Geral Ordinaria
Convocacão

'

O Murahá Club convida S'2US associados nara a Assem
bléia Geral Ordinaria a realrzar-se no Salão Centenário da
S , D . M. Carlos Gomes, nesta cidade de Blumenau,' no dia 17
do corrente. às 9 horas, com a seguinte ordem do' dia:

1.0) - Apresentação do ralatúrio da Diretoria;
2,0) - :E!l-fiçã,:) da Diretoria para o período 1954155;' HOJE às n horas HO,JE;:>.0) - 'Eleição do Conselho Fiscal; Prestando uma homenagem ao JUBILEU de OURO,

4.oi -- Outros assuntos de interesse geral. elo CINE BUSCH, anrese.nta:Blumenau, outubro de 1954,
O FILME QUE -APENAS UMA VEZ EM CADA GERA-

. .

A DIRETORIA ÇAO B' Pl;.�<:';IVEL DE SEI{ REALISADO!Os cam.era.mcn 'JI1cumi?ldo.s

1
- -

---'---B
_.�

. JOHN W-' '·�NE - NAUB.EEN O'HARA BARR!rl;') traba�ho, quando s!iu'am FITZGERALD _ 'X \RD BOND _ VITOR MC LAGLEN -

dI! estudío �a Reco1'�' na,? .sa- i
FRAJ'1'CIS FORD, '. .bíam o destírro e 101 5011c11a9

!l'\I - r� B\ D, !?+. ft V" N O A V A l .

do reforço polícíal. corzespondcutes u 2fl.IW:l v1110;',) F,POLJS_. 1<1 (Mel'1dicllWIJ --� Es· U t � u g ,) tij �'-;� t ,Em resumo, afirmou que a- I
sendo os segu!l�tes "fi !'c,snlflld_,s' I pccial ---' S"gundo 0'- dados nua. o. J .' -- .Credita . categoricamente na Aliança: Senado: N('rel�, 14:;',510; I fici:1is, .� UDN tel'h feito eleger, ClEL •. JCOLOI,,)

vitórta, ccnsíderando.se e1,�i- Saulo, 129,572; K"lldc:', I Ui.3:>2,; ! l,ela legenda estndlwl, 17

oc:putn-,
NUNC.A O CINE'!:'IIL USOU PROD1!ZIR UM FILME

to. Acrcscent-�ll finalizando: Aristiliano: 115.511; Legenrl.:. [e- i fios iI Assembléh Legislativa do TÃO EXCEPCIONAL. TAO HUIVIANO. TAO REAL. como es
"Confio plenamente na Justi_ldcraJ:

Alinnr;a: 131.581; UDN: ..... ! �,íado, desconltceenrto-sc até a, te da REPUBLIC: DJ�POIS 'DO VENDAVAL!
.

ça el:itor·al". Frizou: "Ainda 108.810; PDC; ::5.677; Legi,lativo I ?,,,n' ., !'osj':Ho ':m que se enCOT\'! Um filme l)�J1':I q'1alqll-',�l: id�de, ':m des�l1mbraJ�tc colori.não escolhi o secretariado, estadulll:: UDN: lOG.7!J1. PSD: -1,m" \'I t""iI" tio sr. Hel'c!!jl} Dcc- eh, premiado pela llwlhm' CIl r,: c;ao, melhor fotografIa em co
cOllform,� clKgou a noticiar- 101.270: PTB: ;::.l.ll:;ü; PSP: W.::;;!!. (]:c i"'''« " C,otlwra d,," Dep1l1'HIO"

1
1'(':0'

se".
-

PDC: 9,2(l4: PRP: fl,%(,' /\SSlSTA ESTE FILME DESDE () INICJO! Hojc em c..
-,.-.----.------�------------.---------- � xibi(;f!' n:t 1('!>1 do ClNF. BLUlVIENAU!

a di�cussão em tor110 d,o re. 6 ' 'I (l ',I. 1.V(� (L,\q!l,ij��) 5�{'í:);I.. Dir [_'.li) de' ,10HN FORD!
quenmento, .u qae fez. CO;J1 : d. lJ. 'J segUir, fi .$1'. Call! 1'1_1
l.'l'rtd vG-emimcia, criticando ,)

.
'lllll. afirmando qllf_' ()

pn,si-I
S.\P:\JJO pn.o(;I/AIV![\, DUPLO SIMULTANEO

Sl'� Café Filho pela maneira lo': pelo COllgre:-:S!l, ·jJJcllls;-, .. ·: li< II'" 11;1[) 1.iv.era inkm;ões (Ir> UlHt\. NO'i'l'E -;;-0 TAH!\1U1H
ironic;l.cr�m. qu,c, !luque}e d'�5- POi: 11!11il �Ll11issiiu ('s!Jel:hl do: investir c,l1!m a lcgislaçiío (' \B/\Ni\ nn ['�':Cj\no
CLl"'5') l',�fenu . .se éJ .lcglslac;".;} ,prolJl"JO St'nado, Nao tll1hu ; l.r:,I:>'I111-1-;\:1. (1

.. Waldemar ._-. � � =

tl:abldhista, o. sr. ·Ivo d"Al;ui. entretanto, l'-ilzão :llguma ,'., Pedro_.;a teve eh ir à tribu!l" (11i) t�nt'2u ddender o presi. pl'e8idelltn na Rep:."lJJJ k,:, i explicL!r 01'1 1llollv{)s pelb;o;:dente ,da Rf:públi·ca n1as f'Jj qU�lUdo disse (J<1� o país pDS--! qllai!, rr:qw.'l',SIél il tl';ll1scri- )', p"l.,li"_-,Io " ,:1>",,..,,1,,,. !,,>,·i'.fi,·". oi" .• '�_I.",I)li'·;, DCllIOCl'atl!l!l Alieadverl.ldo_, D�la M�2�a. ,pOi'- ,3Ul. aç,\"nas, uma legisla{;à'� I �:àfJ do discurs'), Procurou d,,<,];.l''''' "'"_ " :I(',.nl,' ri:'s j)('-"". "'--'
" p,,' �('j", n I:OVerlW comunistq.'quanio nao e permlt'ldo apa'-' de fachada Dois qU(' C'5 tra" I m.ostr3l', ,�n1ã(J, Os pontos qlW I)otl'nch<, eo,"'erl;llh I'l{l L,,, <ln";, I d" J\!C'nJllllha Orir.mtrol Sem embactes ng encanl1nh�1lTI8nto de ball,é1d(}l'fJS' continuavam rno!',! cOllsider;tva dl' DlaioJ' in·p'Jr- enari:' ,,',,\ L"�(,l'dlf"i" --",,,-- ""...

" I"'" i\l"l,'Olo", pareceu mllito maisvotaçoes.· E o sr. GOlnes de 0- rendo de f-;: ll1e. 'I t, .
. . ti :" .... • (o IHl A.lrlll,:1nh:1 OI:Jrtf'lli#d t� CCq�;>ti-' IP.II n�s;-,;idn ctll deS:ltar UnH! üíensl-,liv.eir. prosseGuiu ,afirmando .c�nc!a, lldqUC,[l ,c.r aç_ao, com I''então

«

que nã� n,;gava .a ,De. I dlrelt,) �l �. grcv,c, :1<10 ,regll�a- fuiria um;' awrnl'P ,; PilZ,
,

':' ""1'111'1 l'ronlf"c '-' rearmamento"
. ,;,

'o .�-
"

e do ,._ Cod'lgO ue FrevJdenCHl. OFENS!VA \'mtUjH� I rl" ",·"len!e dlelll,l(l ., em furtaIe.:c�l(lade ue uma 'l'j"VISaO 11", f I ç I M esquecido 11., Cânlal'a elos Df'_ A p::l'lida de i\'['J)ot"v foi anun·ll'eJ' '" j)res1igio r:o ;;O"C1'110 dR· ZOJ·le1S s'bre O trabal.o O C'W', P.. A .,
, ,',

. -•• '.
"

,n' ", \
-

I
j)lll 'dos, S,eguiram_se OS

51'S"1
cinda pela emissera de Berlinl 0: {"<I ,o':iélieQ ,mies _d"� clel.çoes deestava sendo .feIto cLVlclam( ,I. SEUS ANUNCIOS Guilherme l\'ialaquias e Al .. dental O motivo ofiei;]l da v;sU" I '1.-''';:11:0 proximo, lUIS quaiS os ao;

f NESTE JORN1\L fredo Ne\'�s. apl'ovand::_se. foi pal'ticipar das �'o'nllml0rtl,'ÕC" Ile:niiLs elo lede SÓ pod�r.[io votar' c
.

por fito, o rô{jtlf:rÍn1enh', do quinto aniversario de funda,:;;" ücllll" lis1:; unic:,. de cHnclwatos. "

f A,S R-I tA DE CH1PEUS
A V I S O

.

'] ti' de Outubro -- '40;30 horas
.

B:A 11 A 'D',O.,S
dos alunos do Conservatorio de Musica "Curt Hering"

INGRESSOS:
PJat�ia c-s 20,00t
Balcão Cr$ 15,00

'

DE MAl,ARIASERVI(O
,

A V I S O

Pelo presente, solicita: mos o comparecimento do
sr. ;ANTONIO AQUINO DA SILVA, no Serviço Nu- i

cional de Malaría, desta cidade, sito a Alameda Rio !
Branco, n.o' 570, afim de tratar assunto de seu inte-

Iresse-

Serviço Nacional de Malária - Blumenau

\
J'O'ltfV'lLLE

o Salão Concórdia,' R rua Duque de Caxias, nu
mero 1231,' com,44 mtr. de frente na rua Duque de
Caxias, e 44 mtr. de fr-ente a rua. Blumenau, os fun
dos 90 mtr. Próprio para Diversões. Cinema, Hotel ou
Deposito' mais informações na LOja Corcórdia no

mesmo Prédio'

.--

cuja
.

atuacãn lemb-ra. a do
insigne Mário Guimarães.
guardemos .todos, portanto, os
resultados oficiais, Desta for
ma contribuiremos para de
síntoxicar a atmosfera que
t stá carregadissirna, C011110
dçs sabem ".

o lugar da entre
vista, que não foi Dea;tiz3,da
nem nos estúdios da PRF-TV,
nem da Record.

BLUI�ÍENAU, 15-1f1-1954

•rORW nAtiX 8.
.E S I� :'� 'E A ·!tI

A .

( I H E B U 5 -e H
fIO.TE ']"' H horus HOJI.>;
Em c(1l\tinw;�,;í-() �a--s fp"tej'�s \,onlemorativos ao CIN_

QUEN'l'ENARIO ,d�l Cin« Busch, este Ü'lP '[), pn zer',d�"apre-
sentar

'

NO 1'.-\Leo:
O SENSACIONAl" E: DES,!.,UlVIBRANTE SHOW:

ES,TREL,ADO I'OH:

E [, iA N A
A itriisf;l rnáx im a do c1tK'H1<l bl'<l3ill'il'o, sob I,)

REMATO MURCE
o conhecido ruclin l ist.a e mai�r' descobridor de astros do

broadcasting nacional, que aorcsenturá ainda:
ZELIA MATOS - A rainha d:;. acordeon

BADEN PO'\VELL DE AQUINO - .o genio do violão!
JOSE' CARLOS RODRIGUES - O Inmoso croonert
,VALTER QUINTERO - Exeentríc • ,,::! humorista!

]'1 A
.

TEL_"" :

() super filme -éI..e aventuras 110 oeste:

O GINETE AUDACIOSO
r seriado com o ZORRO:

D·O T E R R O R
.Acompanha' o inicio de;

RASTROo
Platéia
B�lção

CrS20,OO
DCl'S 10,00

U M E N A·U.( I H E B l ,;
",

L
Z€lutos metros de altura,

! í

E

Procura�S0 uma mOl,;a
de -origem alemã .que

. entenda um. pouco de
confeitaria e servico de
balcão (se11.1 bebidas)

PU-)ra Curitiba.
Ordenado a combümr.
Paga-se viagem. Cartas a

JPanificadora Riachuelo
, I 11·0 225 - Curitiba.

�IHga..Se OU Vende-se
.

Uma casa, propria pa- I,
Ta hotel .ou grande fa� i!

- milia, de alvenaria,. com I2 pavimentos, instala-
ções sanitarias comple
tas- situada em otimo.
ponto da praia de Piça

". raso VendB-se lotes bem
csituadosna mesma praia
'Informações com o sr.

..Xavier nesta redação.
Lotes em Itoup;o:nra No!"
te frente eoro

-

a rua 2

de :Setembro e fundos
com {l rio ltajai-açú a

Crs. 50- m,' 2 infornw�
cõel' "'11r1 1Hc:;;rna 1'l111 11.0

.

4�n7. '

.

PEÇAS LEGITIMAS
Nos PirL'IJIC'uR Orientais váriu::J

mOl'3dores de uma pequena. loca-
t cidade vir.?m unl '"Ch!ULIto�' de
�erca de dois n}jetros de comp:ri'
ménta., rodeado de luzes irisadas
� pDusa':J.'j numa estrada. Com o

sua 8p['oximação, o obj!3to vo+

JU.

Em Aveyr-oi:!I, um "charutO' ()
Uln "disco·' :(or3ffi visto� per pes-
3')aS residentes em aldeias {l.i.ie-

Ca.sa do Americano S,h,
. alia 1:1 ao Novem»ro, 413

Final1!ltJnl:e, - d{;s "gllal'�as da
p::tz' de Riom :vil'am, um charuto
ao qua.l se . desprel!'uiE!l'am treo
bolas vermelhas.

OUma oportunidade
Vel1'c(e-5C éI!Jis terrenos
de esquina !la praia de

· Carnbodu cni local de.
· grande fut.uro, :preço de
ocasião. c C0l11 fácildade

· dó pagamento·'·.: Tratar
cem A.lencar ·ii, rua 1.5·

Novembl'{J, (Casa'
ROYBI,.2' :��ndar.

1Jnw cusa tle maierül]
.

!,iüJ él H,ua ,]OBU PCSW;1,
Tcrrenu vint.e e dois me
trus de frente por trinta
e Quatr.o de fundos, ln-.
fOl'ina�ões: ECAP Ltd-a.

I, l(' I-I, �.I---, .. '�

"CASA .ALMEIDA"
Especializada' em Rou
pas para Crianças, Brin
quedos, etc.� localizada
eH1 ponto central da ,vi" .

primeÍl'o5 seis- m"""s ,k
'15 {,xpOl:tações Pi�r?� {t Br.af'H "('Jsillh<l cid;:lI'le -de Itaj<fÍ . ('ill'�lH fi· suoÍJ' lI_ 335 milhões

,_ 'ruá -Hcrcilio Luz. 34," marcos, l11as ·acr-esccniou qlf�

.:Inforn1i3çÕeS Í1ilnbéln,e!n tal1lbem "nuvens sombrias" no

Blumenau.,com' O Agen- ,panorama, i-efeJ:'il}�lo'",e ('!TI parli_

d I A P -.;; T cuhr H 'li uaJ po:4i;:ca Ct:\mb�!lJ: bra-'·

te o , ....: .li:. .e.. -"�:::;r!l, qU? ,;0 E;;;f;\ c�:::;�o. é l"'!-
;1.'"ta p2.ra cüm a rjivisa alemã,

Um anúnCIu é semplc um� noticiá
.

importante! Através ·dêle V. 'conhece
melhor as lojas, as meTcadorias 6, seus

preços. Se V. deseja pagar ()

-

menor
preço, recOl�hece:r mareaf:! de . qualid�
de e·e5colher :pr'oduto� de maior rçllO
·me, leia 0[5 aUL!lH'imi cl:iàriamente. Um

produto anunchdo a�r;ume a rGsp0ll\-.;a•

bilidade 'daquilo que promete, traz -�uas
qualidades a público pará que sejam
comparél(las e não se esconde anônimo
atrás de·um 'balcão,_ à espera d� HIÚ frç
guê::- illenQ" f,xigeíÚe. [f.:m!.nT·"c: rpff;H!
l1ão-2:::lhe e;<,tx'dht'L ná.o 'i8hc compra!-

f

UM ,BOM PRODUIO ,É SEMPRE UM PRODBle

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,

.tEXACO � -'

,,,:, tt�

,;"'{�:�'" ;� ..( �:;:
,' ..... ,;

"J'
.

;."'�- ,;. -,

� r.." ,j;

-:; .;

'CLIMATADA
.,

"

.
' POTÊNCIII SOB MEDlUI

, '

PIRI oS CARROS DO BRISI[�
i .

, Gasolina: Texcco Aclimatada.E lern-
,- '

, ,"�bn}sse:, 'o .

pr�<;Q é o mesmo.

• I' :.>;. '(
..

�·t1�i:'�·· �

, ,>,G.T�A.;" Gasolina Texa'co Aclimatada .. é um espetacular melhore
,: menta da técnico moderna no campo dos combustíveis para motores a

,

·',;':�xPlósõ�. G.T.A. é geogràficamenté preparado de ccõrdo co_tn o
,

_' ";", "
, I �.

,"

',,' CJi:mà"Qo. região em que vai ser usada. Esse prlnclplo, culdc-r
.' ;:dósdm,�lÍie estudado e aperfeiçoado durante um: período

'
,

, -, a�'�n��� assegura-lhe uma go�olina feita' sobmedida" ,

:"p�ra, o �seu carro. Cornbustõo ,comP;leta', .sern
,''t

, :desp�(dício, pára 'eficiência' móxima., .Consumo ,:/' .�,
.'" -.:- '., _. ,�:��r';' . tot�t sem'evaporação excessiva no tenque, ,

','_Pd"�� 'e�o�Ómia rnóxirno. Use 'G.1.'A ,

...

'

..

, .: .-� ;"', =-
,"'�

. ,
'

10" MESMO,'TEMPO ':' �'
.

, ,

SEGURO· DE VIDa PIRa· OS
,

'.

CIR,ROS ',·DO'·' BR:ISll, , -
.

.
'

..
" .

,

�., .

,
.,., .�:; "

, _'i,

'I.T.'M. ·'hn;:)I:oved Texaco Motor'all ..

. '.! !,:
pósltos. o seu motor requer proteção contra os ácidos que s� foÚnarn 'durante o fUhci<>.narr:'�ntQ
'.

. : ; '.

'e tendem a destruir o superfície das suas partes vitais, reduzindo a vida da máquina�'Com suà$ caraçte ..

�ísticas anti-corrosivas, LT.M. combate essa destruição, garante um rendimento seguro: e dá:·�.rnCJ
nova ao seu motor. Use I.T.M... Impraved Texcco Motor ou, E lembre-se:

. <

"

"

I·
':..1' .

, ...\
.,» •

,

�;;>,:,�
'.����

,
, .. ;

"
,

'. "
.

'"

:_",:;-,

:!�. 'i,�
.

G.l.I.+I.T.M.=POIÊNCII SD 101
PROCURE, O SEU REVENDEDOR, TEXACO

'" '"
;,

"

.. '.� "' ..

'f H g t � l A, !1 C O M P A N Y: (�' O U T H A M E R I C A) L TO. ,$ 4 {), A li O S A S' �'R y' t

, ....�,.," ;, ,i L, ....

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,
r

belos do 'vida em' dois
mente. Viveu pOis lll.'Uibssim03 a

IIp,, como um cigano. Diz que. se
divertiu multo, mi,; ele mesmo

sabe que se divert\:u mal e que
por estes futeis diver!il11;Qlltos EC

nunciou à devoção profunda d"
uma mulher. Nenhuma das ·mu
thcrrs que passaram por sua vt-:
da o amou verdadeírnruentc. ne

nhuma se abandonou completa
merrtr- no seu amor. só teve ern

sua vida frias' e calculistas cem

panheiraS que vivi?m CQJU ele à

espera, de m.elhor- ."': agoa-a quer
esperar ainda um })OUCo para ca

ra.r-se. Já esperou muito, já per
ii' li muitas corsas boas fjlW a ví-:
da ',lw podia d:�1' Esperemso que
1'(:f1itrl melhor e que não pl·y;::a
quelas poucas que ai'np.a Ih!'! rcs

tnm e que menhuma mulher- qua
se eaoosa pode cferecer-lh(;>,

lI-d'I'�' r ia/r. I
, I I Y

.

ANIVERSA'RIOS xidentc em TeS1TJ Centrnl ;
,

- a sra. Nagiba Brichei.,'
,1W. esposa do srgto: Edmundo .

Br ícheime ;

� a sra. Alvina Linke, es

p'�õ'a uel sr. Rodo'lfo Lirrke, re_

:ídent� em Rib r irào Branco;
- o menino Reinllld'c>, fi.

bu do casal Frítz_Iro�'I1e Sie-

- Comemora boje o trans
curso de SUa datu natulícia. o

sr. Oscar Lang, pr.opri.,.;1ario
Café Fbrida, no

Itoujiava Seca e

..=e5"oa muito ,�stimada naque
le subtrrb'io, Fazend« voto!'

a.indu i! cedo pat-a caear-ne. )i;l
uma pena. Como torta '\'ometido
t m erro e tivesse chegada aO

casament-, rnu íto jovem a.ssím
cometeu um erro atnda lnab gra
Vi.' eh(lgHllclO a sua idade sem se

seu ('::l1'>ar. P(l'd-eu os momentos mu ís

Calcaria para lavoura

n .S. juntamos o nosso abraço
a _s multes dê que. por cer-,

to. ;;(Tá alvo o distinto aniver.,
'.;aríante.
- Fazem anos hoje:
� a menina Iara Cunce i,

I
iào Vergar-a. filha do casal

José Pedro Vcrgara-Jila Ver
I ara t' que nesta data vé

I tJa�:;ar 0. seu primeiro ano de
. exrsterjna:

- a menina Maria, filln
;:u sr. Curth Pershum:
- a srta, Isaura Línhares:

i residente nest., cidade;
.

i a sl:a. "-\VaIli Glatz, es:

I :JoSa ri ..... sr. Arno Glatz, re,

, .. ra que es.a data se repro , ;;ler. rcsldenro no bair-ro de
duza por muitos e muitos a. I1011p<n'a Ncrte:

� o sr'. Lonr ivr.l Cor-r.aia
rL· Souza. diretor do Grupe
Escolar "Luiz Delfina";

- u sr. Va lrnur Nascímen.
:v. residente n.isia cidad.e;

- o sr. Augusto Maas, re,
rídente em Rio do Sul ;
�- ';J sr. l!:õlIardo da Silva,

residente nesta cidade.
- Faz anos hoje a gentil

srtu, Elen1Y Muller, filha
do sr. Deóclides�Rosenha
Mueller.

E d

Calcano para lavoura,
especial para recupera
cão de terras cansadas
corno arrozeiras ou qual
quer outra lavoura. In
formacões na Marmora
ria H�as rua São Paulo
561.

HASUME! ,to�
fABRICA DE MAQUINAS E FUNDI(ÃO MORITZ

.

lrieo não basta pas •

a ferro as pr,:ga�
f;;rno para' " faz: ndu, elas não
Ilermaneceriam 11'1 sua 1'::-1"I111},

AMERICANO

� Adílson é o nome QW3
I";ceberá na pia 'batismal. o 1'0

busto menino que veio enrí,
quecer c Iar do sr. Evaldo Do.
row e esposa dná. EH"a Do.,

-

_ª row, {.;ondo o feliz evento SE'

_
registrado:! dia 13 do mês em

-

-
-

-
-
-
-

-
-

-

-

VIAJAHTB

;!lltllltltllllllllUillll1llllllJIIIIIfIIIJIIlllfllllllJllIUltlllllfIIIIItIIIIIIU.IIIIII!,-
--
-

: F R I G I DA'· R E §.

Para guarnecer com pregas i
um t r a b a I h o

-

em tricô

':a�;'; fII
C () N S E R T A MOS:

ndrigeradorcl'J DomestleOS, R-efrigeraçio em Geral
j\1áquina8 de lavar, Fógões elétricos, A:;pirador�. de

Pó, Enceradeiras, Liquidificadores, etc.
Retormas -0- Pln'u.lal

-urso.
,_
-

-;- Acham-se ir .speda dos

.B:ra
-

') av.eslõo sobre av (,15'::;O. tl'uba� _

lhando hdas HS malhas féit.�s
pr::éetl-;ntelTICnte ("sc<)rrcgar. ;::

CASA DO

;1,1 cidade:
- HOTEL REX: 51'S, Edu

Puhl, Trojano Fagundes,
\oValHúr Ferraria da Siliva,

= Carlos Kuhn e f.dmilia, Gpral.
:: do Bu�cke. Alberto Pinto e

s. A.

RCl'ctir estas duas carreiras
SECÇÃO DOl\fESTICA

Rua 15 de Novembro, 473 Tc!.: 1532

interpr·�t.2S
desse 'idiDma, encontra-!:',e a

_ General Dyestuff Oorporatiol1.I ...Wii - iiiiiiii..... ...__......IIIl......__n...__S, cuja., atividades visam a ira
:=: I éluzir as idéias dos decDrado
S l'f�:; '.In cor:::s ou matizes de c'o
a lurido. Isso fic,::m plenam,ente
:: aen1';ustn'!do, numa serie de
:;: qW'l'lOS ed d�rmir recente
=: ment2 ,'xibidos, nos quais '05

m ::lüvas orientais tinham Sido
adiTlif � \'elm,2jlü� apl'ovcita-
dos. em combinacão com

- corfarta lllOdel'l1o:
= As tOllaHdades do céu, da
- terra e o branco eram as un·i.

cas usad;!s. As pared,�s bTa'{1-
_ cas '" um tauete' de cor natu
:: r.Jl COl1stituém a t,ela uara a·

:: J r:ornr;osição. A'::;;"mesas ê arcas.

=: de hJca fll11_'relada, são muit·)
=: iaponesas em sua apal'encia.
_

da m,�Sl11a 11'l':;neí1'a que a per-
si.ana .Cflr de ar"ül. Para avi

-

vr as· cor.'?s 'muito brandas, so
bre a colcha de algpdão ficam
algum:s almofadas. cujos co

res foram tirada,: dD céu e do
rna1', com excecãn de uma.

cuja- tonalidade'de terradta
brilhan'e constitui o pont,) lo

_ cal do qual'to. Quadros japo
=: )Ho._5'

S, (lcessoríos d·" inspin ção
:: arienhl e r;lm::JS de flores
=: r:mp]pj;lm <j rlp"'oTN'â,J do lin.
§ I cl � quarto de dormir.

Sllpunholln ,3. como uels nos. d{� q\!(: as pf.'*a:' t!�llIWI11' "

"os I11lJd·?los. qlle VQl'!! t.!'ln :tlIUJ'R' ds;i.'j·oda. I'odl'l'<Í puHío
.[lW fazPl' pn'ga.; duplas. 'irmlll' :1;-; mallHl.� ll'l:'; Pl'�fWJ1
:Xl> iro é pref�j};'J de��Tmillal' H didl1dl! ela lJ1'eg'a ,�, coser -I'sta
proful1díd,'de das !_)j·�.'ga5, di- pt'lo .lv.e:>5J, ou terminar por
°lidindo .clH ma lhas com') se Illeio (!e duóls CHlT,rJirus suple_
'ct;ue: rnentar('s. Arrumo'r H prega

Part� uma pr·.lftmdidade de :1'1 marl:2Íra melhor ,:; h·aba.
'.ll">2ga de 5 111a1h3:.1, trabalhar

Ilhar
jUtleUS as tre l:icspessuras

'.l malhas ao direito, 1 malha de m3111::15. Nos dois modelos
I'Urei.la ·"scurregada (sem tra- '!He apr.C!sentamos as pregas
b;:!lh.-la 1, 5 lnalhas dirdtas.' duplas servem p�ra guarnec·::r
1 nL�lha direita escorregada,

I
no primeir;; a gala. 1)S punhos,

ii malhas dircií"s. AD .ave�so, ;l 'lbinha; no s<glllldo �s dois
malhas direitas sobre direitas :ados sob a cava e a irentc.

IReceitas Esco Ihiclas

ofel'_ece por pl't!ços menores a
i1! .....ri'tP_"_.�

Jacqllf2S Range,
Pkrr'f: Bernard Rese Range,
C�ns1.ante Mol'o. Arthur Wen
,:te], Vitor Ludi, Oc1avio Le_
barbel1cllOlJ. dr. Oscar A. Sch
midt. Peter Potoky Nelh:en e

;1'<1 .. Emillo \VciberL Herb�rt
H:;ring: Ing8 Wiesl1E'l'. Adol-

NINHOS DE AMOR CANUDINHOS pilo Wilhelm e sra., Fernan.
::l50 graln�s do';) fios d.. o. liJ Baptista de Lima. Am.e-rico

vos; cocadinhas 'brancas p1'e- DE QUEIJO SilyeiP". Laiedo Lins c sra.,parad:'u segundo receita C'o-
mtlm OU um pacole de passas, 125 gramas de farinho" de r; Anibal Pereira de Souza
aos pequenos. trigo: 1 gema; meia cclher de Junior: sras. Hele Santos Fer.
Tome pequenas por<lôes de manteiga; uma pitada de sal. ,'1;'1. Hild-a C. dos San10s, Ma_

fi:s d� ovos déwdo-lhes '0 for-I Amasse tudo, juntallido ll:!ir.e �ia Jungueil'a San1.')s e Veramato de um ninho. Leve esses para formar uma m'3ssa lev,e .

•

1 f D
.

d Sanj:os Cunha.I11n lOS an orno paPJr c'21'ar i elXi' descansar tirante
ligeiramente. Arrume-os num

I
meia hol'l'. Abra a masSa fi_ - HOTEL HOLETZ: S1'S.

pra to, colocando cada ---um· na. c')rte cm tiras e enrole G,'2rald... Schoenen. An(on;io
num circula de d.entro d'e C<l-. em casudos l�nprios. (Os ca- Fareshiben, Alberto Falles,da ninho c310que bnlinhas do:: I nutiinhos devem s,e1' peque-
�ocada :u ·então passas. I nos). Frite ·em gorduD3 bem -Otavio Schifler, ancilio Fí-
---�...,...--'------"--

o quente e l'ccheie cnm cr,(�me qu"ir·edo e sra. Osvald,;) Da.

i de qLK:ijJ. macem). Rucli SchmitzkL
C, I E M I Receita do creme de qUI]O:
F O L fi A 50 gramas d queij:J pal�1.ezão

.

ralad':'; 50 grama" de creme
,

:ie leite fr.é'sco: 1 colher das
: de sopa d" manl(:·ig<t; 2 ge-
<TIf!S,

l\'fistul'e .e leve ao fogo em

banl1'J-maria, mexendo áté oh
t:r um mingau grosso. Deixe
esfriar e rcch::ie os canudi
nhos.

..-

�

NOSSA DIVISA E' SERVIR E
?IlIUIUIIIIIIIUlIIlJ4" AlimmlllmUIIIUUIllIUIIIJIIUlHmUlIlIluunmll.7

, ,

PROCEDENCIAS
ANUN

NESTA

JO'IAS

RELO'GIOS DE TODAS AS

PRO'P�IÂ fABRICA(AO

Marca Fabril da melhor
easbnlra do Bnúl

-x-
Linho. e aviamentOll

'DllrJ Alfaiate.

-x-
>·Rua XV. 13fiO - ex. Po.W. IA

" BLUMENAU

SUSPIROS
DE ARARUTA

Cinco claras; mei3 quilo de
ar;'I'uta: 350 gramas de açu
c: � r; 1 colh�l' das de sobreme

:�a de am:niac0 em pó; casc�

d,:: limão ralada.
Bata as clara" em 11l�ve,

junte a uraruta. o :açucar, o

amoniaco e a casca de limão.
Misture bem e faca bolinhas
bem )Jequenas, Dois crescem

11l1lib. São ddiciosos.

PREuno DO DIA

RELOJOIRI8 CENTRAL
"NOBIS"

Boebid,1s para crianças:

d e

HAROLDO REGUSE

Oiatrlbuldor ,.,m lia. CatariAa
D Ao. l!I

AFAMADAS CASmIKAS i�essita de determinada qllan�
tidade d? liquidas, diáriamen_,

AMDRE' MART!NS o organismo das crian�

:;a$, com') o dos adultos, ne.

te. Mas as bebidas ideais para
,iS crianças .sâ ..

" ê1 água, os su

.:os de l'rulas, e o leit.e, prin-
• ,#

..

:'Ipalmente ",ste, D:.rque e

'l1llÍlu nutritivo. As b?bidas
'llcoúlic;Js.._, chá 'o o café são
vel'dadeirélS VelJellOS para as

�r;an(:as.
Como bebida, dê a seu fi

água, leite e suco de fruo
unicamente. - SNES.

tlikl'entes [f;tão !.-iClulo 1.1-

FRUTINHOS DE COCO
Um coco ralad:;; 1 gema co

lida ." p:sasda 11" peneira; 1
"lllilo de açucar; 1 colherinha
:le essenca de baunilha.

Le\',',,! aJ fõgo. em uma pa
. :lela. o açucar .'! o coco até
'dar (I ponto de fio. Retire do
Eog') .; adicione a gen1>l e a es-

3encia. Misture bem ·e deix,,:;
esfriar. DepoiS de bem frio,
faç� OS frutinhos (m forma de
:icabate. laranja, maçã. goia_
bp). c_l·'cando um Cl�3VO co-
1110 cabo. PaEse em farinha d:
trigo � quando estl\'02rcm du
ro:; l)incclc com anilina de
ôl1ee

-

cada frutinh) segundo a

:U1a eor.

�mUlllJUUllUllmU.imIlWWlUiW'
.:

ª S. S. Vai á Il)irama? -

=' �
l§ então huspeda ...:;e no ==

�H O T E L B E R G :
:: que possul os melhores§
ê quartos e ótima cosi-§!
§ nha. Situado h� ponto::
:: mais aurasÍvel da cida-=:
- � -

:: de. ;:

§ H O T.E L B E R G :
! EM IOIRAMA

:=
- ....

�nmlllmlllllllnmllilllim!IIIIIU�CASA BUERGER
irt�i�i-����I!��·;·�..�..'ií'��.�Ai5i�iT�!�.f;E�'.5�N���;A-'!,�O·i�i���i��6��i�i}i�����i��
� . , �
��A IrABRlCA DE PRODUTOS QUIMICOS '''8 I H li RF�!
i� -_ PENHA - São Paulo �
� �
��Chama tudas as Indústrins ,,' Oficinas Mecânicas catarinen��§
§�ses ii AteJH;ão a Sensacional descoberta nos últimos temposI�CONTRA l!'ERRUGEM. ii* 1) PorquL' raspar a ferrugem do ferro use i�� ANTI-FERRUGEM "BIHAR" ii
i. Limpa e conserVa (l ferro contra ferrugem i�
� 2) Vai construir Casa 'na Praia'?

'

fti proteja ° ferro contra ferrugem, usando liI ANTI.FERRUGEM "BIBAR"

I� �n Sabeis quanto custa um LocomoveI ? �
�. Não deixe o mesmo enferrujar, use ainda hoje

I
ANTI�FERRUGEM "BIHAR"

:#
porque cqmbat.e por complet-o a ferrugem e

.

.

conserva o LOc{lll1ovel. �
�� 4) SabelS �uanto custa um AutomoveI? �.
� Nao esper.e qlle seu valioso Carro enferruje �a. •

d )��� use am a hoje o valioso 'Produto QuÍInico ���� ANTI-FERRUGEM "BIRAR" BP púrq�e �o�nbat.e. a fer�ugem e :.onserva o Carro-fi�AV!SAI\10S a dlstl'uta freguezla, que Ja encontra-se à�i
��Yenda o vali.aso 11l'odut9 ANTI :FERRUGEIU BIlIAR, no ���l\Iel'Cad!) das Ti11tas Pdçrscn & eh. Ltc1a., à Rua. 15 de {li
UNovembl'o. 1376.80 - ELUl\lENAU•.• ' ... �
:;, Repl'eSelltant:e exclusivo par� Sta. Catarina: �
�: . Repre.o!fentações Reunidas West Ltda. ��: CU IX!) P-ostnl, »99 - 11ua Sr!o �aL11o,. 292�!

. ��
�

-
-' .

- .
.,

-

--:BL"l.i1VrE!i�Ü
.

- Stá. Ca'àrma.· . �g
> "'�"'�,,'��"=-��'!""�"';"'''� ...... ,....•.__�_�-.,..�,�""'-I!!l " •. "........ ,_ !\.�� e-....· *'_..... '"'{'t�.-"T-n I;e' ,ti.". ", .. _tI'_ .. _,t;:-,� .1I_f .....�.;:.;: � C o,..,t� !'j",'Y���_&:-f:�.-:c::�:!)'�';�;�a.��,,*�,f.H
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nelra 'o .que consti, «munhú.
"

'

,

\ tar dez anos de existêncía .

tu i:.-ía, p,or si .só, verdadeira; V<lmo,�' agmi'rdar, portantn, I Ail�iir<í.-lo-á o sr, ':rU.son sn,
Iaçanhu, em se considernndo I"J crnnolgautc choque de sã, va, 'pois neste sentido houve
a dístâncía.' lécnJca que o $"'_' bad.;J à tarde, nO. reduto do j comum acordo entre as par.

• .'
.

"-' , ,-, t ',' ',' I .' ,

para. de seu adversárío � de gr<=mici' que -{stá :p3ra comple- J tes interessadas.

- �httiz: I T A ;r A I -

em. 22 «e Fevereh:a de 1'935 End. Telegr.� ll�CO"
Cr$ 50.000.000,00

c-s 50.000.000,00

c-s 100.000.000,00
TotaJ. dos depósitos em 31 !3154, mais de Cr$ 879,000,000,00
AGENCIAS E ESCRlTORIOS NAS PRINCIPAIS PRACAS DO ESTADO
DE SANTA CATARI NA, NO RIO DE JANEfiO i CURITmA

umgoal
terca-feira

11

o Palmeiras,
,. Rene/a

OLIMPICO '_' Dalmo, Adu,
:'Í e .1:Jlm'J; Nilson. Arlindo e
Brandão: Gíovaní '(Carvalho I,
Nicolau (Adir) (I-Ieil1Q.), H'..!i_
no r Reuc). R.llé (Percl) e Per
ti (Ni'!inho).,

à noite 0$, eteque»
l.,

. melhor ou piór, 'írea !ia;nnÍr€'ns!.'. l·'onna.:;.;; J inho, na }:Jg?CÍ:! que pr(,:c{'�
l:e{lUl'ua cont.l1�ão f..' .por 'uH;. deu à marcarão do lento do
mu '_y"ü ,'O COl;!!,O,' �,üs péil de OJiIlJPico, llgi1l' erroneamente.
'Brandã:', que atira lwra �l al'- .O que houve, na realidade,
,'0. 'Zé Gaúcho l.elltll (ll;stl'lli!: foi c:tstruçaS'l' 'SÓ isto justi1i,;
n passagem dn- bola, mas ".j ('al"ia ,) illfr';çã,; ,.[ls�jnalad.a
faz com iníelil·jdacle., dosvlan; c'.: ul.r« ii l'epres:mtação "peri,
do.a P;.l1'fJ as redes. ,Bra ,�)

uni-I' quita".
' . "

':0 tento da rwjj.;. I"

, Algumas jogadas vi. 'lclltil�
·Wi'!;;OD Sil"<I' contróíou a sucederam.se nó ��. ") tempo.

pugna com altos '.! baixos. F.,�z· "em que 0.5 faltús'J"; Iossern si.

1':'1'0 UllJ dos apitadores da
cidúde.
Venrli!'lc;,; H pr?ç,');; l'UZOU=

vci-. ('S .: 1f1IÜ'l'S,""êJS. numeroso

nuhlico ::(� fr�z .!.11'::,scn{e ii pra
ca di: t'�:pf)l'l(':-; do Ofímplco
'-�,:.'i�;all(l() c-s 11 .2{)O,OO cru

�ei ros : rn suas bilheterias.
'N" Il,lrti(h prcllminar gH�

1111'.11 II i\lm�;;.ti!1ai-l do Serr-inha
(Ic Vila I1IJu]l"v,' por ·f ponL;.;
,�, nlra 2.

(�I!adro::; que �'_' Hp·psclll.a-l
l'am na plll'.(n(l pr lncipul: I _,�_�"="�.....,��<��

PALJVJjEIRAS --, \-TU(·,I,
Gnrdinh« f.' Alj.in-. (\Vurges),
Lázaro, Zé Gaúcho e Lupér.,
dr); .1"n<:1.5. Marzinho. 'r.:-iXf.!i_
rei. (Moringa) Moringa (Zico)
e Sadinha.

!!l.A.

f o R D
PEÇAS LEGl'l'!MAS

nua

SUO lavadeira

DOMINGO

A's 9 horas -

Catarina:

Venha admirá-Ia em pleno trabalho.

Venha conhecer cnt'ur.ão as caracte

rísticas que 'fizeram da BENDI X

Economat a lavadeira automática

mais vendida no mundo I

Só BINDIX; fconomaf
lhe prGporciona estas vantagens:

1- automàticamente, enche-se de água,
no seu nível' certo .e temperatura ade

quede, quente c frio.

2 e C!uttlmãtll:C!m&l'It!", pelo :;Utl o<;UO
onitadora, levo sunvernente sem preiud'�
c(�r os tecidos.

3 - automàtic:amente, eS',asiocse poro

enxaguar, sempre em águ� limpa, urne

ou duos vêzes, à suo vontade.

4 - áutomàticamente, antes de cada re

novação de águo, extraí c águo do roupa,
pelo novo e patenteado processo a vácuo.

1'03lente exclusiva da SENDIX, Ila'antld"
por [; ano� � que, em suaves movimentos

a vác.uo, tira a 6Çi\HI da roupa, depois de

enxaguedd,. .59'Ul oma,rolar" 'sam quebrar
bDtij6$,�-enVgJv·.:ndQ :'I;llC!vemente o- teetdG.'l�
num Dror:es.�� qUl"! eU!!!!"" O preludidtd-8
utit1�ut:ldc:' "r5Jo" •

•• , � mt.ú;l e$;t�15 vft!'!t!!�e!'!5, a BEND!X
Et: ....uomet "aO necessita fixação 00 solo

nem instalação especial. Trobalho com

qualquer pressão de água o basta ligá-Ia
em qualquer torneira, parei ,que funcionei
.cem ,tOda a eficiência.
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o Juiz dO Juri estaria �diSP9St8 a
declinar parai a Justiça MilHar

ceses numerosos.

«(discos 'voadores»
Em conseque"'nc'I-I,

- .'.

d lada a' pr"lsa-o'
..

do gal
.

M' de Mora-Is . l"ARX,s. 1<1 (Meridional) ......; A ·França; sempre desejQsa de atrair osnao sena ecre ...' . turIstas, já .orgà.n1zou uma brilbante recepção para I} p�m(!iro marcia,

RIO 14 (M 'd' 1) A' ria com 'uma surpresa: decli, general Mendo de Moraes II no que pisar em terra.. O presidente jIa Comissão Nacional de Festi
,. erI iona -

..... ....5
. .• h' vais'e Propaganda, Raymundo Rude!, declarou 4ue natJlralmente nãohora em que estiver círculan, nação de competência para a AlIás, nesse sentldo, Ja. _a, se sabe si o p�ilnelro víalante di)' outro mundo, quando' cheg�r. à. ter'do esta notícia, estarão sendo' Justiça Mi1itar, e, por Isso n:os autos, uma Longa petição, I ra, .desembarca:rá. na. França; mas tanta. gente já. pretende0' ter visto di:;..restituídos ao cartório do 1.0 mesmo, prisã.o preventiva, tão fIrmada pelos advogados J�•. CDS' volidares charutos voaüores e outras eotsas que tudo 'devo estar

Ofício do Tribunal do Jud:os somente, para os outros indi- to de Moraes e Evandro Lms. '.
J '

.

autos do' inquérito sobre o dados exceção feita para o e Silv�, com a sustentação- da I p�e�arado. 'E �sim. foI organizado o pl'Qgr�a, havendo· até um co-

"Cas.o Toneleros", competência. da Justiça Mili- mlte �e rl!ce�çao chen,ado :pelo duque de Dnssac. Ao ilustre Visitante,
O processo, COÚlO temos no- taro E a questão, realmente, r da al,em, sera. oferecido, em prImeiro lugar, um copo de bom 'Vin�o

ficíado, e4tava, havia alguns f O R D comporta debate; em face da: trances, .e ,�lS tar�e suculento atmoço �o famoso restaurru:te. l'IIax.m.
dias, na residencia do juiz interpretação de certa dispo- f Caso umareiano seJa. uma marciana, Sera conVidada para ssístãr a um

Costa Carvalho, que o vem PEÇAS LEGITIMÀS sição do Código da Justiça desfile de modas. O .problema llogita ainda de uma recepção, pelo pre-
estu�ando, segundo declarou Militar, norma que, efetiva. sldente da./Repúbllca.; uma. entre'Vi�ta'!l�letiva à imprensa na Tórre EI·
à nossa reportagem, com par. Casa. 'do AmerlcanG II.A. mente dá margem à inter- fel e até uma. conferência. com às autoridades müítares inter-aliadas.
ticular atenção, em face dos

.

Rua. 15 óe Novembro. 4'l3 pretação advogada 'PelQsl' pa- Enfim;. estã tudo previsto .. Agora. Só falta o mais difícil, qfie' é .

apare;
problemas jurídiCOS que, a- tronos do general acusado, cer algUm disco voad1)r com um IruU'Ciano' disposto li. vi.sita.r a França,
través do despacho de hoje,
foi Í<lrçado a focalizar.

Questão controvertida
O tópico. mais importante

do despacho do juiz Costa
Carvalho é aquele que se

prende à questão da compe
tência, para julg�llneIito do
general Mendes de Moraes,
consequentemente, o que díz
respeitõ à decretação da pri
são preventiva dêsse indicia.
do, a requerimento, como. se RIO, 14 (Meridional) _" gem disse que o "resultado
sabe, da Justiça Públi(ca, aj- O presidente da União De- ainda é incerto nas urnas,través do promotor Raul de

mas a UDN póde asperarAr.Jujo Jorge. mocrátíca Nacional que a-

Murmura.se, todavia, no caba de chegar ao Rio "de por vitoria no Pará, na sua

foro, que o despacho de 11o. ,

. 4 , legenda e nas eleições' go
je, do juiz Costa Carvalho, vi- Jane!ro ralando a reporta-: vernamentaís do Ceará, de

Sat'sfeito O governo russolr::����r.;;����i, deral, melhores foram os

COI O acordo de Irieste ����os udenístas e afir:

"A democracia brasllel-LONDRES, 14 (UP) - "O go- uma carta que o delegado perma-
vemo britanico sente-se satisfeitq I nentc <L� m:'-SS �o �O�Si)1h� de Se- ra 'saiu-se bem das. duas
por ver o governo Soviético reco- gurança, Andret Vlchinskl, entre- provas de fogo a que foi
nhecer que o acordo relativo .a gou ontem a esse organismo a pro-

. submetida: a solução da cri
questão de Trieste contribui para posito do acordo resolvtendo o' pro- .

I 1
.

o estabelecimento das relações blema de Triest�. Foi' a agencia se política de 24 8 e 'as,e EU-

normais entre a Itaiia e a rugas' SOVIética "TASS" que anunciou a. ções de 3110. Embora pro
Iavía e para dímínuír; a tensão nes, entrega dessa' carta. Todavia, o: cessadas sob. as .píóres 'cQn"
S3 p:!rte da Eur.opa". Foi nesses por:a-vó� prec�s�u. que o. �oreign i dícões psicológicas, as eleí-
termos que um porta-vós do Fo- Offíce ainda .nao tivera ofiClalmen- _. •

reígn Ofiice comentou hoje para te connecímento desse documento çoes revelaram uma g,:-una
os jornalistas a .noticia relativa a dai centrista contra as ín-

Provas de 10gD' da demDcracla·

Resultado Incerto Nas, Urnas
MasaUDNEsperaPela

Praticamente· en&'errada a apuração
das eleições em Santa· C a t a r i n a
FPOLIS., 14 (Agencia Nacional) o ex, Nere� Ramos vence a Ad�l

- Com os últimos resultados

com-,io
Konder por '24.580 votos e o sr.

putados pelo Tribunal Regional Saulo Remos vence a Adolfo Kon
Eleitoral, acredItamos que está aS' der por 9.469 .. FaItam apurar' .apro
seguradà

.

a ,1:1eição. dos srs, Nereu . xímadamente 15.000 votog. .Os. ToC

Ramos e' Saulo Ramos para (I Se
nado da 'Rcpública, uma vez que

Faltará trigo no pr6ximo ano
PREOCUPADOS OS MOAGEIROS COM A ,ESCASSEZ DE DIVISAS PARA

_ - - IMPORTAÇÃO: DO PRODUTO - � - -

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

RIO,. 1-4. (Merid.) Os dos moageivos para c.;_ue se ia-
moagelros i!2stão preocu�adcs Ca o mais possível pelo trigo
com a escasez de divisas pa. naCii<H1,l, inclus'.v'l pr.eferen_
:ra a importação do produto cÍa na aplicação doS' agias pa
estrangeir,J que virá garantir ta o desenvolvimento da tti
p n.osso abastecimento no ticultura.
próx,jmo ano. 'TIaI declaração ASPECTO EC()::�CMICOS
foi formulada pelo sr. Alfre- O sr. Alfredo �E::rr,2ha, em

do Augusto Ferreira, pr.esi- seguida, lembrou que n� .ano
dente do, Síndicato da Indus. passado, Brasil importou ..

tria do Trigo do- Rh de Ja- 1.573. 738 tonel�(bs no valol:
neiro, na solenidade de aber- de 44 milhões de ddares e

tura do Congr,esso Moageiro, mais cerca de 2,5 biliões de
ora reunido nesta capital. cruzeiros (ecmDras da Ar-

-- D.�vemo-nos .conform,ar· !}entina) num total superLor íl

com aquilo que pode ser' - 3,37 biliões de cruzeiros. Nos
afirmou - isto é, com menor sas pOSSibilidades de moa·

quantidade de trigo estran. g,�m atingiram. em julho lII
geirQ, em relação a'Ü cresci. timo, 14,4 milhões 'de quil{)s
mento progressivo do consu-f Iliariamente, tendo, os varíos
mo brastleiro. Da�. iO interessa moinhos do territorio l'],!lcio.

. KOLLYWOOD, 14 (UP) --o

O famoso ator do cinenia b'ri_
tanioo, James Masori, anun_

dou que ",;ti abandonar o ci
nema. Mason, que é um dos
mais fortes cmld'ídat9s ao nrc
mio Oscar pela sua

-

atuáção
na fita "Nasce a Nolt:e"," de
dar'ou que deiJéiirá '0. profissão PDC: 1. Faltam as legendas para a

porque se cOl1sider.a. um �am'< eleição d:� três .deputàdos.
sem voc.aç�o·. . .

.

FPOLIS., 14 (Ag. Nac.)

sultados até àS'17 horas ·de hoje,
foram os seguintes: Aliança: '
Senado: Nereu Ramos, 152.0a7� Sau
lo Ramos 136.976; UDN-PRP: -
Ki::mder; 127,507;' Aristiliano_ ..•..

..

126.445; Legenda Fediira�: Allan�
'ça: 139.436; UDN-PRP: 119.067;
PDC: 26;646; PSP;· 6.616; ''Legenda

. Estadual: UDN;' 111.63'1;' PSD: .,;..
106.001; PTB: 35.357;, PSP: 16,890'
'?RP: 9.337; PD'C: 9.472. Os deputa�

crescente

_-_--- . -- -'-----__'__�_'------'--"..,.:.__-'....c"---

N,eces�ário sustar�a
da moed'Q e

vida! economíca

Sábado a
Rainha;

escolha da
da S. D. R.

nova
União

Fones: 1620 e 1752 �
.4�����i������

DIONISIO PISA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




