
.. ..�.. ..;
.

',._ ..
.
..

,

'�C8m homens dfj'eiperiellciâ foma aus Uen_tôai e Antonio Cándido de figueiredo ao meu íado, é auiUlado
pelo ardoroso eSPirít.,·�mpreendediir dos demais companheiros de chapa-genle moça, honesta e de· boa vontade -;,
represettaaUIB iodas as etasses .slciais e provenientes de todos IS recantos do nosso municlpio, estou convicto da
vitória,. tanto Das u"nasiJ como Da grande tarefa administrativa �ue aas propomos realizar"

,
. .

.

;;.t;�'; (Da entrevista do Sr. F, G, Busch jur, a este j."nn.l)

"Se a Justi�a fossevirtudedos políti(oS os de mais partidos estariamJ a esta hora, reconhecendo que têm multo
que aprender com a UDN e que nesta é que seencontra,realmente,o mais ampJoe fecundo espirita democrático"

,----------------------------------�---------------------------------
-. í.

Parti�o � o s que p.8 n sam no
I preocupação máxima da UON é trabalhar para o bem da coletividade
d e f e n d e-r seu 5 - it r Q P r los' interesses

Mai� uma prova do ;�� des- I eida 'e' urbanistica, o' ilu�tre

I
vidade � ,não defender os seus

cor.tino politico -- diz o "Esta-. e��enheir.o dr. Prestes Maia.
.• prcpríoa in.t..eresse� Enquant.o os

do de São Paulo" - deu a U Buscan 10 fora das suas filei- outros partidcs vivem a dilace
DN. desta estado, escolhendo tas para.:o elevado C'ifgO um ci, rar-se em competições intimas

paro candidato á l'refeitura· da 'dadão que foi, talvez, o mais entre seus membros para a PS

capital.um dos homens que mais uoravél' prefeito que Sã') Pauto colha de seus candidatos. a UDN

fiié'r.àm pela remodelação da

. ci-l
ain

.'
da. pOSiUIU dero.On!!ttob, a :O.D

...

N

.....
fi

..

ostra-se admira velmer:.te coêsa
dade e que melhores atestados que sua preocupação maxíma é e encontra lego, entre seus

eOi1seguÍram dar da sua capa- tra b:�lhar para o be!l1 da coleti- adeptos, a união em torno de um

. DfA���O f'\ArU'''�NO
.......,�_� ... ;O;__.. 'b't""> ··e -- � ... - ,.,..;r

Avir'ud-z (Z Q

fealda.de. se ro�tirilm
si o cr-ime e a traieCto J

�.
são ppe rn ia.dos ?

ARAUTO =�?!:-? ASPH�Açóês .

DO V��"��iT�f.-:\"r..-

r a S I
e nãiJ

nome que merece o apr êço I pirado p0T nobres ideais, parti
público e constitui a melhor do devorado a prncipios bem de.
g"rantia ele '1ue a administração lineados, part.do com v�goroso
do município irá ser confiada a I programa patriótico firmemente
quem jà revelou, á frente- dela, traçado, a UDN é a Um 'tempo,
predicados excecionais. o partido dos que pensam antes
Se a justiça fosse uma vir tu- de tudo no Br:"sil e qUE:', plena

de politicos 08 derna is partidos I mente convencido está de qu{ol
estariam a esta hora recollhe-I não é possivel fazer grande a
cendo que êem muito que apren- Pat.ja com cidadãos pequeninos'.
der cqrn a DON e que nesta é N. da R. - Ou é muito pare
que SE' encontra, res lrr.ente, o cida a situação da capital bau
mais amplo e mais fecundo es- deiraute com Blumenau, ou (J

I'irito dernocratico grande matutino paulista dedicou
Partido que abomina os con- especialmente a nós o comenta

,h;)vos interesseros, Partido ios- rio acima.

o ainda I
Não começaram a governar e ;d estão pensando em sucessãQ

íLiil!liu"i'Qu;'la'fel�a 15 - de Outubro de 19U .. Oro ,,�1!blli98 8alltrd Uiratol R'''l,onallvel • A!!G XXIV Nr. 21
'... S·_··S_·

.

.. .. ·IlõiõõiiIiIiIl,· m� ··_zm ;,::y;= Rio - 0, deputado Cafe Fi· I tico no ambiente ão paíg, CODS
lho fez mais estas declararaçõe s

'

tiruíndo, sem ctluvida algurua o
sobre o momento politico: lo problema. mais sério que há
- «O Case) da cassação dos

I
UGa bastidores da situação na

mandatos, a complexidade da
I
cicnal

.-ol.ti- a de São Paulo, a ques- A aFitacãnr partídaria a seu

O .mundo 3ch.a-s.e dividido em... dois campas. opostos - tia Russia 'tão, orç�rnentá;ia, o deseje de IjUizo, l�f)re��nÍ:·� urn a veriadeira
.

J ... 'M' 111-
colabo ra.ção da DON com Ú {lO tomada de posições, podendo-se

não ha liberdáde -; OBclaraçúes do d!putado Ufitey aga aes Vr-fOO para d-r-the uma brse notar, de outra. parte. a próxima
,p�rlam� nt r, ;)' elaboração da divisão dos campos em funçãoA seguir, o sr. Junci :.vlaga Iei de segurança e os rumores de cand.dat u 'as orováve'a

Ihães falou sobre o problema do sobre a remodelação ministerial,
•

petroleo, declarando textualmente fundamenta .n-se, em ú�lima a na.

eO petroteo brasileiro é urna Iise no prc bl�ma da sucessão
realídade.tA riqueza potencial que presidencial t: :se de,ellvolvem em Um parfibo Inédito
era ccntestada por elementos ir -, inti,na conexào COI;} os aConte- P ,no Alegre - O Sr. Leou
teressados no truste internacio- cimentos Ji;;?ados á e3colh:i do P�t't vai organlz3:' um ine,1ito
nal,. t��nsformou-se numa .�'::!OS3. sub!!titu,to rio -atual presidente da partido polltiflO. Ch.lmar-:se . .á
P('.l�!hdad�de melhorar o 's:a�- Repubhca», "Movimento Ov{cu Guarani",
dard �e Vida �o povo bcaSl!el- .

O deputado p()tiguar depois

11,'\,
seguodQ O li utor, "é uma

1'0. Naa acredlto em forças 1m- amda assegurou que a suces,ão expres�ãt) meio termo CODlra
per:alistas. q�and_o há patrioti�- presider.c;al já é um jogo !Joli· .J comunismo e II c'erlc :,l1smo
mo e determlOaçao na busca de \ .

uma feliz solução p.tra tão mag- f' .' ..

�ocr�:t�:;; lado, entendo que t II União Democrática laciona'l +
a ioiciativ<t privada será facil- I

'

tmEnte pertLbada em seus del.'i- , I Oi
gnios patrioticos. SOIT;ente o go- �

udica ao alti vo e valofflSO eleitorado blume. (
vemo terá força para enfrentai I nauens� S8ur; candidatos à>{ proximas eleições mu. ti
os grandes err.baraço& que se ... nicipais de 23 de Novembro, certa de que, rnai� •
anteporão a esta grance obra», � uma vez nObS01'i eleitores bfirmarílo nas uroas seus �

. aneeios por um Blurnonau delllL'Crático, uno e forte ,i ..

• •

r Para Prefõito Municipal: �
• 1

"Im ossivel evitar nova guerra"
S. Paulo (GR)-ACODp611 b 'i., rs serão defiaidas as poslçõ- s

do de sua esposa, regressou resuuaudo d o i 8 campos
80 Río. o deourado udeutstu diHffietralmente oposto, em

Juraci Megalhães, que viera fuce tios problemas domuado.
a está capital, 8 'guuao decl i

rOli, I} fim de a � 8 i s t i r ti

inaugUl'bçãO de uma t"xp�;Bsi
ção de ptnwfd. Aburdado pe,
10 joruaHsta, illumentos en

tes de
j

,emblHcar, ú H. Ju
raei Magalblíes iniciou as

SU88 declarações afiro âodo
ser Impossivel evitar UUla Falou a reppeib da caçll'
nova guerra, de vez que es� �8a.O dos IDaadStos dos patlb
tão em· jug I os IDt"'Ieiie� ec,j- meDtares �omuoi8ta8. arguo
noeD{coB dus gr!:1uctes poteil- menuwdo que nl10 é possivtd
elas. que o comuDismo tenha liber-
Referiu-se a nunUlo da Glide no mUnd(I, quaDdo na

ONU; para del.1larar que f gn· Russia nãtl ha Hberdtid�.

Quando á escolha do sr.

O�vtlldo Arstlh'l p!if4 o pos-
10 de prf'!1idente da Assem
bleia da OIÇU 8Cf>DhlOU que (

fl1to enche .<1e }ubllo 8 todos
os brasileiros,

. Mortidnio de Civis na

India

omini§lro não vai gostar
Inconstitucional iS interve nção nos Sindicatos

I'

Rio (CB)-O Sindicato. dos' mos a t"xe-::uQão da nossa ca'rta
Empregfl,dos em

.

Empresas de magna, impetraasemo$ agora um

Seguros Privados de Capitalizaa mandato óe segurança. S.bemos
ção, do Rio de Janeiro repraen· que ri ministre Morvan de Fi
tado pOr seu presidente, Luiz gueredo 11<;,0 gostarà, mas que
Lacroix Leivas acaba de reque- ele tenha paciencia, pois não fo
ree aO Supremo Tribunal Fedea mos nós que elabr)cam08 as leia
cal aCOocessão de um mandado que regem o destino do·. pailJ.
de segurauça contra o ato

'

..
do

fiioifl(ri)-do tr.,balho que :de'er, ·�'1I_1119I1ZF .III._•.minou a substituição, por ...uma

junta goveroàtiva da diretoria'é
do conaelho fiscal daquela eod
dade de classe. Justifi,cando essa

deliberação, o sr. Luiz Leivaa
deti; estes esclaracimentos á im

preh�a: - A intervenção nos
sinilicatoe foi uma medida vio-
lente e. arbitaria, que atentou Edificio Mútua Catarinense
contra·a proi)ria COI;lstituiçãi)

....
,•..
SAL

..
.A.S
.. -. 1.3, 1

..4.
e

.15
- 1

...

,

a.DdArIvigente no p�ís, em seu artigo F O lU! S - 11 SO - 1375
.59. ass�t:9ratorlO do direito da . .

líperda.de.<.áindical.
. HORARlO .� 9 ás 12 - 1S ás 11

Por c()llseguinte, nada. :mais, '. BLU1\fENAU - Sta_ Catarina

to�Fcci di;> que nóa 'lu", conhece·

',i.i.".-lIilI!lrl"II,_, ..
.':,

Nüva Delhi - Cerca de dois
mil fugitivos foram trucidadO)'!
peloi .muçulmaous em Tand.
Iit:loial3, a 40 quilometras a oes

te de Lialpur, no Paquiatã, Ol

dh 24 de setembro ultimQ, I

Os pedidos de reforço de 11verbas
ESCRITÓRIO DE
'ADVOCACIA

DR.
MAX TAVARES D�AMARAL

•..... DR. ARTHUR BALSINI

Frederico Guilherme Busch Joraf
� Para Vereadores:

Rio (C B) - O presid€otp
l1s Repul};jo8 renovou 88 re-

�

CÇJm�wj8çÕeS que fez aus oro ot

gãoe do aeJ,viço fedtlrül. 11' I
sentido de que atritem pedi- i
dos de reforços de verb'it- �

{Uçame!ttarlftS, l:>aixanda ins- i

truções ás aut,vridiides 8llbur· r
diotldlls para que as des'pe· 'f9tHl 8t'j Im feitas tlgóroshmeo· • A'te d entro dos limlles doa r6�" I ii

pemivoé oreditoa, a fim dr ...
não serem bulicitalil18 dotü- r

••
çôes suplemeatarea-

.�
.

� \ ., .... :

.. ,.:'

'f!

U"O", c <lad!o,. para a Vitória de Blulll enau! �t
ia'.$ !.�. ; it&iW!!»\IA"ikll$

:q (
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Qua.ta - feira .'is 8 horas
Aun ::-:.herHlan· - Ale x Se. th - Lwk
�.r:1l.1Ilií1_." - e C·harlas 1'11" ,.J.:, 1"

.,
.... � � "":�.�� ...

I._._ ��L

da \V:.rnerFREDERICO 'FRIDLUND
f!Es�lO�21 � Solte�r;JsH

I�n rrinr."ipio eram quatro :ca.s -: t�S � OI 4 no f�;n nin�""{ne.n1 n�\�{151 83-

bia qlldrl estava casado e q'íí':'!ll era a sua .«�:,ra'mehdé�! Imar-ó'
ue rn qtLtril rornanticos .�;I8.J.j;; GeL·\)r.llldu SiHS hnt; de mel num.

Cortume Brusquense
I�rllsqt1e

'Telefone 1248 - Ruo 7/ de Setembro
,: •• , o

fornecedores de I\�addras em Geral H)f'SH1(l rn-nu sr-u!o auar tnmento,

,\comp. CDillpl 1'\,";' Uuivers al InflO;;! e Eh ·,·t amer.cano!
Pi.:iteia 3 �h-") e .:!,oo -. l-��rofj\) ::! .DO e I,5lJ o

Quinl:a - feira ás 8 horas
Akm Turnir: ff - CL,dys G"'°1'\�e - \Vilian Hpmy em

u5eu Unico PecadoH
O super dr?n!a de um homem hOIE&lCt, que pélgoll' caro por um

pequeno pec�do
..

A histor ia T-1Uê.-.;er.te fFH� arraz i o r-or.içã o, IJ
.. �·e 'm�n:eSCE:njíJ por

muir o tempo
Acornp. Ccrnpl. K.:cíOllilL sobre shcrt e Parnmount [orna l
Platéi,,- 3.('1'1 e :? .oo --,-- lk·lç:'in :: no f' I SO

-

Teatro Cdos Gam,,,s - Oi<'i 20 ii s 8,30 hs. Esíreia de

MusqHiUnila e H!& (ompilª�hg�
Otirn o compar.hin d� comedias] H,hriul:lde e bom Q"·Jsto. aliada
á ar te, Iux o e perfeição: Assin,ituras á venda no CiD'e Busch até
Sabado CI( s me;" dia.
Ennadas avulsas. a partir de sábado 30 meio dia .

StrobSoalho

.. , IMPORtA:-.JTE COMPANHIA DESEGUROL, opernnrlo
.

'

.. mia ramos de INCENDIÓ. TRANSPORTE, E ,'\CIDENTES
PESSOAIS. deseja IiQm�qr para seus ?g·('ntes. firma comerei,.l
idonea, na capital e nas 'principais cídad_f's do ÉstL:do de S�;lta
Catarina, podendo oferecer alem das cemiseões usuaia , uma ajuda
'd(� custo mensal ou proporC190;;tl ao VOlume de mg0clcs,

Cf\rtas para:- JY.CS,ILVA . Caixa PO�t1\ � 853,
,

RIO DE JAi,JEHZO

.: :., � ,
.

Con��ete�c�� PfOnS§�fHUli

knr. 15 d{' Nüvembí��' 19rr Resistentes e de fino Clel.'llbs..
mento • Modelos poro to

dos os tamanhos de pastel!
e fichas e Gavetas que cor

rem suavemente ao leve to.

que das mãos e Os crqui •
vos �iel servem bem tôdQ
uma e><isfência.

. :,;,;;..;.:._.;...;.;....... .....;,...._�__.
.,
",-;,,' I . .

li E fUlf-.S E'
�.

... , Um CaITllnh�to Girrolt Glg�·n·

"1
te tipo IQ.16, ern perfeito estado

. Preço eiS 35000.00
Inforrnações com o Sr. EW<ll

dó 131 üçkeimer o o ficiua Haimes
Rua João Pessoa 11. 16+

.

'.Consumidor
.. :�(xija Manteiga fRIIDa
{xista Quslidana que Fôr
Mas .. Rãu ê fRIGOa 11

FABRICAM.OS.

CONJUNTOS ..ora EScRITÓRIOS

COFRES. MESAS. FICHÁ!tIOS

ESTANTES. BALCÕES DIVISÓRIOS

fRA.COSe
'ANÊMi,COS

TOMEM

Ulia ereusotaCu
tl8ILVEIF..ACf
-

Gral"d. Tinl.e

.__ . ""_-:.��. _._.__.__ ••___._--_ __.. �__�-,.Jo.::! o�_...,... OC"J__

MÓVi!iS ';)� AÇO
fiEL S. A.

RU:J Maria Morcollno, 845

�b&!'Qr.e 9-5544 .9·5545 - Sôo PCllle I
I
f
I

f'
i
IBLU fVIE N u

(P01\liERODE)OUTUBRO, EM RIO ,DO

EM BEt�fFI(IO Dl COMUNIDADE EVA\HGEll(A
��i't-..t.l':l.tnr.g1"2!!.w.��r.tSOO!.��l�it�+#�Mm�i�,....rEi,,1it�rutl�,::,;;:ztfW&��Wn""-'!':m.�j@..:f·S't;Fr&.�@

DE26

SA LÃO. ATiRADORESDOL O C A L:

'. -, -. Haverá: Tômbda coffi val!,'E18!ii

p;:,emin�-Ri'l
Corneatlvels: ehurrsscus: salslehas. c3hQr!" {}o m:J:Ilpnau, vlsítss 110 jr!.rJim Z ol(lg'iC;J de 9

fEia,: À:rrémtltflçáfl - Ti:O 80 A!Vi) • R;)(la di�
.

Fv-r- quente, g�liflb?'!\ e patos, 1i�911(ifJ�, lpb:d'il'! eer Pi:Tl1;>rnUe.
.,

'. 1 ; r
.. tuou. �)'. d!<oltn ÇÕ"Fl CGDI; : Monhmha RUSSA;Pl�BCIi' VI'jiHI. cho ps, honul i., e vinhos finos. H»verá on:bn� pHi"a tnr]fI. fi P!Hti� ('f)fiformi>.'"

füi _ Coelhinho Esperto·
. Jogo do Sapo" - AvIão A reAtll serà animada durtH1Hi (J difi" pnT' CIÔf)h,HflÇã.;) t,SW'üt>,:; d'\ Blumensu, Pdj]W d(� p;.;r-

"

80 Alvo _ Tp{ltt. de THiz!l.m - patlo8 de dh.'êr'ÕêS, um alto fa{ant" e, ii noiw, hl!verá PrD pomp,jr",· Ij1ill da GruLl !�zul. H8 ';' c 9 L(,rü"l da m:lflhà.

p'a.r� CrI!lUÇUSf cütl). �irr'_'CtlI, t':C. b<íill:', bbrH�l:mtad() pelo "Jazz Gil liO hbÚtt• de P,Hil"ic,gel:is á veadtt (1� Orut4 Azul e H.del V{l gd;.
/

. Jaraguá - Scl:wn. as Z� hOl."fl8. a ctugo 10'IUtt$t&�

-,o"
.
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. LABORATOt1Hl DE ,ANAlJSES to, o numero dr eleitores inseri':
tos nas zonas sob sua [urlsdl
Ç30,

A rt (;" A té vinte dias antes
do design-du para as eleições,
pro cetterão os juízes á divisão
'J':lS zonas em 8t:C(Õ�S eleitorais,
drsmbuindo por eles os eleito
res inscritos.

PaI ag, I As Sl"cCÕ' s deverão
ler. nr, mi.rirn-i, 50 eleitores e,
no m ixirno, <JOO,

Dispos'ções Preliminares Pasg 2' p\ derão ser organí-
A"� zadas secções nos povoados. nos.

['L,2. 1";)5 dias ílesig-.(ladns" distritos municipais e nos nucle-pelxs 1-·onsiltuii.,·:Õt S dos csltld .. is \JS r úr ais
por sufragílJ direto e Inedi:mh An.7 Na distr ibu.çãn dc-s ele.V""to sec.eto, se.ã I realizadds , ..

'

- � Itores pelas secções, neverá o [uizleiçoes para ('S cargos nas meS- atender á moradia dêles, suamas in(jic�clns e o'
. ,- ..

,.Je p' 'Clera;· maior comodidade e aos meioscompreender: -

1 N de transporte ao seu alcance,-

s rnunicipi -s: f' � E'a) P,r.Ic:it,; "a;ag. 1.' 'vltélá. porém, o
b Vice-Pr, íeitr.: i ,f2', 1[,010 quanto possível. 110.

) \,'
' •. , in e esse da maior liberdade deC 'fre�dül"es

11 - Nos di,,!litos: voto.... constituição de secção
) J com Iuncrona, io de uma mesma

,

a u.z.s de Paz. ou juizesDistri!als; repartição. ou empregados de
b: 5 I uma m-srna empresa, sociedadeJ up enle!o. dos meSlTIOS Iui-

ze3. ou instituição,
.

§ 1 O Paf�lg. �. Da distribuição d.)s.

..

numl'ro de cJndid1toc !'
..

, ., t: Eltoles por seC'�'õ�s, cabe r>e'cur-R t:.,tgd· St'rá;) esíabeJe!.:1du ll�
.

I
" so l1a_ra (} Tribullal Rt'gl'o'D"I, 1'0-eglsl,:çã) vigeh!p. ,., ".

� 2. ,l\!:Js resp:'clivrlS zona;.;
ierpüS!o. dentro dI:'! 48 horas, pe-

I ' II) prop! iO eleilor ou por dele"e.t'l'orais os p Iníclus Jl'vem re- jgalo de partido.�Istraf mlis llois candhLrros pa' Afie 8' Organizadas. p :Iil for-ra os lugares dr> .J!Ji7es oi· ,.)I .

',.' ' - I"t: dZ ma p escrila nos ariigus aoyeri-:)� :JUizes Distri,tais, iJiim de per- tlfES. as secções eleitorais. o juiz1111\11' é.i C0nSII!U'ç;l) das listas de reme!erá uma có!)ia auíe .... I'I'C,. da�uplcnte5. '

• "

" ... ,

C '--1 ' dis!ribuição dvs eleitures' aó�,.) onsl.·{'rar-"p-a elei'o T 'b 1 R' IJUIZ o m,.js vut-
"

. .

1
.

rI una' eglOna e dará publi-
SetruflA'lS' s·u f

a 1t'? e P' lmelro e> cidade ás llsla's de disttib.úiçáo."" eh p en c" !)··Ja ord"'m ..
' .

,

f'do:' V taçã.):
-'.. .

, !�!t'ul;s�te sua a fxaçã'� na :,éde
S 4 No caso di' .

_ LIO. JUIZO e nos, IOL ats em que
valecerá a ;(j' d. .>

- empale. p, e hlJJam de funCIOnar as mesas
.ae.�,l1oc'J,.ode-e-·pl·· I' � �

ser a mcSn1a se .!' d
_.

! ce oras. e. pt' d Imp.en:sa, ,on-
.

' . p,o�e era a soro de houv<>rtelQ, '1, ••

A rt 2' Os
'

i
A, r 9' O eleitor cujo nomefeRrs 'o dos ca')- I 1- . 'd .,..... f'didatos "'ra' .',). .'

'. en Ia SI o OmllluO, ou Jgurar
gadu 'd�' p,.rl�!q�l.e'I�ID pdr dtk-�err.ado na lista, poderá. por si

'. ". lu,J l t'vld;.m"'llte� I I d dautor:zad ", , ... I)'
.

. .�.'

. IOU' p.or
I e eg4

.

,j e partido, re�< I '.' p;: Ü _ treti"fiO i' st�(IU- .

b
.

�I !1l"diante .: 'd'
...

-

a. clam3r ver almt'ntf, por escrito',
. .-,-

.'
prevI. In Icaçao d.,' ou po.·r teleO'rama

..

ao J'uiz elpi-o· gdO C, Imp�tente fI" f· j <i!. .... '

.

•

.'. "., .. L: ,'" .Hm'}' .�!Sr,:taral ou ao Pn'sidenle do Tribu�·espBCdVUs estatuto'!, até 21) diilS� - R'" • . .

'

allles aas elei Õ"" do � '... . lnill e!5lllnal. Venflcaja a PHI-
l .

ç _5 ._ v ...ndo cons- J cedencl<l da reclamação} pro vi-ar, anexo ai} reque i ' t ,.' '.' ."

.... "",
.

. r mtn n, o�:.!Enciará a autoridade eompe1en-!h!:>,r •• tlment(' t:xpresso, C(lUl fh-'" .

.

.., ...
nú reconbe cida d" ._' r d J te p3�a. que seja sa_e.ada a, Irre-
p, ''O,'

'." :.$ reght a

l)S'lallla�>ldí:lde,
H �g. I Q. lt'glstfO :;e' á feij.l'

b.

,'.
•

p�'rai lei (I jiJiZi) eltilord. entro- Art. \O ü' elf'itor sómealedi du t�U(:l �tl ií O da Zona de nu- poderá votar nu distrito. corres
mC1aç-iu ';:';'Ilor, li,) rnuíIic'pio em·�pondf'nle ao seu domicilio. exce

qU�,h.OU
vtl

..
r

m,.ai., d� �rm,a z,)na.!
ill.

m,
edi'mte res�l,:,a p, éViam. en�e.,

drago 2 Da demsao de con concedld,!1 pelo JUIZ competente
.. �da OL: negar o regit;tro. cabe. '. _.

.
'

'a, sempre. reCurso interposto 'al, em serç�o. ctlferellte do rrs�
P Ir qualquer padijo, dentru de "f)e:ctlvD mun1c1I?JO qualqu�r elet-
48 ho�cs a contar da publicação tor, provaildü justo moilvc';
pela Imprensa, ou, onde nã;J "

_ .

I> >.
..

.' .," "
h uver por edilal afixadu na pr _

b) rn: ClfCll nSCflCaQ dIversa

��H'�l:"��E"U �R�Oil.U�Et I ta d,l edlficin, em que se le�i�- sór:-erl<le 0
..

funcivO'irio p';lblico.Ui.a..ml.\ U'l,,] n L\i. II urU'oii I Z[Jm as a:'1l1kncias, c,vil ou militar. compulsonarnen.
'.� . , ,.;,t' I ,Pc.lr8R :) O reCílíSO será

resol-I
te, transferido no interesse do

- ,""- Vld J dmtro de 9 dias. (C
'

. )
___�� '_'__> � I Art,;\ Os juiz�s eleitorais c.,'

tJrl'mWl

• munica':io. pdJ meio mais fá-
I
_r._=' • ._.-,..,�......_-

"CIDADE DE BlUrvUNAU" l�_dL:. alé lO �ias antes das dd-
.

.

voe!>, a�, TllbUl�al R.egíonaJ e 'nuncl" t!l"J nost� ·f·olh'l:lOS presldtntes e mesari s das R lHI ij" t iiO Araut!l das ilspiraçõtls do Vale meSJs receptoras os nOmes dosdo I1ejai d'd' .

_

Dr RENATO, CÂMARA - FUNDADO EM 1921i _ �a;ll� ;�Ob�í�!���t;��S'Ói�aãl;�� '1' i\ li I h
-

ESPECIALISTA em Doetlça� iJiTetor�l{eri'�:H;��Ii,i'les Ba!!sini (ubleJo da divulgaçã�J de aCEDS n/I I O e S
de Senhoras e Operações. I D. iretür,PrÜl'J'ietariü:

i ficiais, ü u afjxaça J de editais
D�. Afo�sl> 6í!lhini noS lugares em quI:' não houver Da pessoas têm usado oomCLINICA El\-1'GERA l{,e<1ação e AdmÍ,;trilçá(J imprensa bom resultado o popular

,,' '0
1:WJ 4 DE FEVEREIRO 17 Art 4' Somente pDderao V00 depurativo

Fon(ev/ar1i�e2s6 w_ 14nd3â3s curtas)
·E X'P E-

....

"D, I E" N ,""''''E 1
. .

:t.. _

.. lar os e eftfJl{:�S 1,1SCritos até 40
Jins antes das eleições e qu,

üperJçôes !lOS Hospitais _Direçií.o, Tel. 1406, lO\H. - gerencj·, n;;j �rn leceb�do s I'U" titulas alé
BLUMENAU

.

·10B\l AS>lmaturns, lUB�' pdo mtnus. 10 dias antes doPublicidade, 10!JtJ.
pleitó.

.

mil; ... ' ... inl Venda ilVu� uteis, Cr$ Capitülo Ir
, AD \'OGADO: , ü 50 - AtraZ1.ldos, Cr$ ,1.00 Do encerraamento d j alis!arn('n-

l!�" {f. r- I
. Àssinaturas; - Al1 " Cr. $ 60.00' to e das distribuições eleitorais.CÜnicli geral. EspeCl8li�tfl v. r .. i-!lrreS �en.ça ves C � .

o OlJi.1 Se'N:strf!: - 1'If"., A' 5 'O I' j I •

em mOll:!liitles ú ..,\ joargantl!t Rua 1'. Le Novembro. '415 ,_ .

fi, a rs.amen.o seTa <'n-

"lP'L.. cuvidos fi OUlOtl.
....

2": andú-Sala I .'. . .

-" cerra:lo 60 dias antes da ép�;ca"" ..

A
.. tenção: - A direçao 0",0. Sf

Consultas: .... - <: os. e 15 -l'l M, �. (Altos d'A CAPlTAL) .. _ . mal cada para dS eleições.
BLLlH1bN 3.U 1 UA l'lAt.ll 1.

.

\�.,.
,

11!5 responsabiliza por Opl!l10eS eml-
Paolg. l Os rrq\l�rimentos f)/ '[ -

' ..
� = ...'_._"---�----,.--�- ui t.'ldas e·m 8ltil'!i)S ass1nad. 0. =>.• , mes � I b'�� -.

:'••••
>

5 formu as rece 1uOS at", a datél d()
mo qüe s!;'jam com iniciais. Ad

d

\
.9....·,:r.,tlabc.l11'1=r.n uNOBRE'GA'.·

.. ,. encerramento serão esp chad, s
I.J .I. li' Uu I 't'erte, tombem, que o.f1gmllls f_S- até 40 dias e os titulos dtfell'.

'

... '
.

.

. bidos e nüo aproveltaüos naCo
d

lnüf6D:!lívo ao organismo A •

......�,.."'.d,.'.1.lido da
..

'

Pfe�enur ii .

'0.' dos po �rão ser entregues até 10 grudavel como IIll1 li,\ôr. Apto ..sera-o devolvidos, u,ro�lm o
dl'a' s das "ie.l'·ro-e ',. d'.. .. _ VII o como auxiliaI" 119 ira--

.... . .
. sei'vii;o te!r:grafico nada lem, a

p 2' I' h d t d tllrJ.t'Uto da mfili'lJ A R ·m·a-fuii:Iiotú.ra�. contrd�tos ...roeU- haV:'f c'o"m a OI I'"",taç· ",'O do JOT- arag., ues pac a or C os " "' ...
. .

::- L" ' .

t
. molÍsmo dr mesmli (lI'lgem,·rg�o6a. protesto.·.·a

.

de let,.,.q:s· .

, A'd uS.' r�querlrnen �s. cnmumLarã"

I
1 1) N S P b 2

.. nal e somente e reprO\iUZl O a
os js,lizes a<J Tnbunal Regional. �: 1!116. . . .. ao o ur.,'6,

COk;Pl'Cl e vendada' b�mQ�Q\fl>; tHulo ·informativo pala nossm
pdu m:oos 10 dias antes do pIei � ...........__.....,."""",__".

...

:;;:5;.Ç�.Q�. à� cJ1vl51q� �t� eilOH::� ;c::Ct;a;.....m

-�-'-"-� .. _--_."'"": ... : .. __ .. _.- • .:.:+ .. _----�.�.'_'--�-�,._,-,_-.;....._:_._-_. ----
��!€f!t":··'j!;';U·'�-��n:.,:������

.j

Ruo 15 c'''' Novemb� 58B r Fone. 1:201 <oi> Biumenau o TlibunalSupr::-k,l' Eleitoral
I:!.XA"I'v!ES DE lJRINp.,: BitnJH'e-, ;�t88Uetl" e alhumina} J" E(,dimento. (juulít!'tiso complet{', com dO:il1gen. no uso das lit! ibtéÍções qU't: <l,lti
eIoret os, lor;faio,". atiüo urico, uré�, €-te.) EXAMES DE FEZES: cornplt'to,l'eRquiza de amehas, flagelade lhe contere, resolver IlP;'iV,lf as

.

.
.

'.' sczuinres')vcs' ,le:vel:!',iUS (Met "aos .tlé,c'énríqneówp,nto) âigJ;>st!1c,: CfifDP, vf'getai!J; pesquizas de 10HZ. SI'tlç;ue oculto ei:o;'
.

co

: 'EXA1\ilE DE S.'\.NGUE::::J:'IAL/:'\H.JA-.<J'P,'squizu de Hematozoarto de Lltverall, termas aguda8 e croni

eaa, LUES (8jfili31: r('l't;ãó'.. d� Kahn, Khw· .. I\1f'ine(·k;\ e[(',.1'JFI); l"f'''\,ão de Vidal, DrJHagem De: glicoHe. acido mi
cn. lu;mug!(Jhiu", C(j"tagem de gJ(>buloi! ,'frmel},i,;: e hrrvncos, fe'Hcula Lnit::_,'citul,ia. Hemogrumu de �hilillg. '1\'1"
po d.t, �nafi�l)a('ã(l (1,�-·!:"i!lr!g"j_'}a� Curva g�le'::l.)!íca.. E·XA:r.\:ll� DE SEC!{EÇAO: Pesquiza ci.e gérmen- 'G·onoe �

,

, '=,:.l!.":.rm"",z:"últ?g " trichomonas vl'.f;in"jfi. etc. EXAME DE .E�CARRO: Pesqu iza, de bll�il(l de Roeu
outros gennt''I!fi,l.'pllénmo':Ot(j� stc, EXAi\JE DO LIQUIDO CEREBRO:-ESPINHAL: Exame cit.ob"c·
-ericsoopfeo, 're1lção ii.., Knbri, Pandy, Nonue Appelt, "te, E)';:'AME DO MUCO NASAL: pes(!uiza ,10 haci
loe :<1co01, à aeid,,, re;;i8Úut�ê (Hansen] etc. EXAME DE SUCO ,GAST RICO: Exame completo. dÚR"igern
de adi;'" latlCo. aeÍ<lnz;liV1'8 e co�l'ibitHi,ja'em llCI-PeBquizas de sangue ocu ito, piocitos, h<'llláceas. EX,A l_I.IE.

DE ULCERA: Ulttmriil']'osp,op:a em crvm po esütwo: pesqrriza de (\spirc·chetas TrepODf>ma Palida (sHilJs).
O LqboT{)'Wl'iO $P acuo instolado para tozer cultura de qualqut'r permen e aula racin».

, Apedido dos srs. l\1ádicos fazemos. colhera, de matthal á domicilio
]<'Vt1U'Ct?11l0.'i laminas e. recipientes .qraiuiflmen!(�

, .

.

, '

.

Grande Relnarcação
--------- -----,--------�.

ELLLI\iGER Resoiucâo n. 2.179
,I

ji

&

hl�if��5es para as
Edei(êe� MU!$,g(ií�iWi!i1i

CA.PITULO I

,)I.;r- -.------

Tecidos em lSec'lJ; casem:n!i: sê,l"",; rortinados; c:urinh')s
cri:inças; !oüças to alnminics, a preços baratíssimos!

�,-, vi'.;o depriu:if�ira.
ord(;w"Str:H1el1a"-. '·<:':;tt. So;:rani",

bem como "Tp�schini"" dé i
8 � 120 baixos. � HiHI. Manu,Lão

N' 2'7TOCA - DISCOS E VITROLA$ SUIÇAS.-
A trat.'•.

E�'\'1PREOA.DAS PARA SAO PAUL':)

Procura-se dllfiS l1]CÇIlS. de orig'c'm alerrlã. q\li'l queir!iill
trahalhAr HU São l'.:i\Jlo, I�OP (, 'copeira atrtlluadt!Íra e pagem
ou cozinb'lr, t�m c,fl.f1i\ de peQ�lN1a f/I 'lliliB, Escrev(·, iudicnn·
<lu idade. pi"t'�P(;Çí'H38, e e!lfh.rf çú para a rel'lpot!!Il.

R. BELINKY, I.,Hh li Postai 101 L - srw Pttluo.
,

lDL;rnlflçfjo ne�;tl; red;'I{:ãO
,�-------, ,--,_.

Dr. Affonso f}aüsi[�3
Medico Especiailst<.J f.;E'l)"ll

doenç�s de Crianças
e' da Pé!e.

Om8uWJrio - Tl·avABMfl. 4,

de fevereiro .í!(1if. Peltpf

Dr .. A!fmg3�o iIl� (�etafio
.r...1é�i�o

Doenças de 'Seehorns �.. Cirurgia
". , Partos

€onsUltas das 8 a� t I.JO
e das 14 as 17

Rua 15 oe lJ(,V" Dlbro
.

aO 'Hotel Elite

Telefone p avisaria' 1063
Residencia

Rua Pardba No g
Têlefone i 28B

��atii;::1ít3§&iRR9
Dr. Arào RebeUo

tà�w��ado
.' Em'" �, ·tlO

Ala,merla Rio ij�;�I)Co.
�----�--�=��-'-�------

Me",'·

1t,
.

���. DR. l&,HIU.ES BAlSIHI
.

ADVOGADO

�.,

Rua Panú) 31-A-Tel,i436
.

B(UMENAU.·

A puLdicH1al)p e a ,;I mil .. o

!1egó io e Uí' de, env 'iviml'n o

de tuÓO, Divulguem. publiquem
f' anunciem 1'1:.] revista "r�xp.lI:
são Ecünom�cl" cujo redator,
o'gilnisadof, Prof. .1"I1JS dt
Ara"ujo Abreu, se acha nésta
cidade.

(h .. Paulo' lUayerle
!\1e(ii�{l flf;8if.l�ente do'

HOSPi1".'\L MI\r..;rA IZA8EL
Cliniea M P.(iiCH e dfil'l erefiD'

çus, partoH e ope.i'nçc'ies·�
.

RadwdiugnostÍ(:os
....,.. 0,- BLUMENi\l! -0-

�_ edico
;� ,'1, sn 'aI Sta, babel

'd?;''''i",r açõ�s
:: }..l�\UCA C;EH.Al.

juto

Elixir 91'4
4 sfilís ataca �odo o

organismo
ü Figadn, o Baçú.,.o Coraç!\o
o "]!;;tómago, Oil Pulmões. s éS
PB!-e Proa'L1z !Iôres DOS Osso..
Renl:iH..tismo. Cegueira·, Que:
d.... do Gul>do Am'ómi8, II Abor·
tso:- Consulte I) medIco ti tome
o !J o P li I li r d!'lpul'ativo

Elixir 914

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



BtUMENaDENSE! Votar em Frederico G. Busch ler, e demais tàndidatos da UON aO
futuru governo municipal, é Implantar o tlilnade ordem e pal,�em quetodos po�sam
viver e prosp ar. dignamente, .Irabalhando para maior grandesa deste rincão

18 1--

Movelar

Ct'\MAS PARA CRIANÇAS
CARRINHOS PARA CRIANÇAS

�
o pdmeiro congresso

I' mariano nadonal

I. Rio, 14 (AN) - Com milha

� res de Ci1tóltcos presentes IOsta-

.1II!I!..---_IIiI •__qlll1llillll.L_ili!i!til!·_�__
·

�·Ii:IT7__B_11!IjI!j1ii!ill1 �leu-se o primeiro Congresso Ma�

Ten1em uma ressureicão Transf4!são de sangue ri:olllO Nacional, não tendo o mau

do; ipoderlo alemão' entre animeis ��Z�:ãoO J:�n::::nt����i�i;Oara lf�;;
w88hlngto�; --7 fontes di- Dom José Pereira Alves, blsP5�

plt?maUCll:s.J�t{}J'!,J.lIi� que ti Moscou.-!\ emissOr8 radio- Dioces:mo de Petropolis e Nite.,

França,' Helglcfi. e HuJtl.nda fonlea desta cBrital dlhmdiu roi, presidiu a cerimonia, pr<?
pt()tbstar-am c{}{ltra ()- plltli(, o comnniclido clH. ACtHiemias nuciando elQquente discurso. I·

zjDglo-ameriCán:O. d-e Íltrlbuir de Ciencia d�. Udl1b
.

Sov"éti- (.augurando o certame. Depois
aos alemães él. maJIH' respoo- 08. sDlwchwdo queo prures- f_:jlaram Frei João José pedreir"
s-abUidade, p�11i produção do sôr VtHentim Germano, do Castro pre,ídente da congr ga-

éll'VEío do Rubr. Lnstiluto "e Vl':\terln afia de ção e 6 Prefe:to U" Petropolis
C Os tras pa.lses temem Uma Kharkow estab � eceu um noVo sr.Flavio C<lstrioto, que apresen

./re.88t}relção do poderió. in- ru�todu de .r!1neiU��o d� SOD- tou bOé s vinda; em nome da c dJ.

dustrJaluJemâ-v, queameaçR. gue .ectrJ-' os �nitllllicl. O pro- de�osmariar:os cougrl"l:ísistas. A'
8 segnran.ç'l 11.0.8 mesmos. AS lesSM S'Jviético fixou qU>itru tarde houve no te:.tLO mariano a

,nflt��L�•. protesto braID en- grupos sflGguinin.s principais p:rim�ira sessão de estudos, fa·

tregues ao Departamentv de é o seU rnelúcjo j'1 fuí l!Hga- lando varias oradores sobre o de

Estado norte-amar'cano nes� mente aplteado t'm diversos l=neameuto de novas àíretril�
lss ulth:nos)O dias, 'fiRS aÜl(18 Ill�tilUt08 sovlélicütt e pelos das congreções :nar;anas do. Sra-

u1ioo tiveram reapo8lu. V'eterillarius dQS "KiJlkhOeell". sil.

nOvos modêlos da ?famada marCa "ARMA"

A Co
•

n C I
Sob a epigthfe acíma, o jornal local

"A Nação", em sua adição de ulimingj) p,
passaco, na <Secçaú do P.S.D., e acornpan
hado de alguIDtiB coasíderações, reprouuztu
uma troca de cartas entre o Sr. Curt fie
rlllg e o Presidente Iocm do P.S-D._
; Todos Ja Sabem 8. que procedimento
vergonboso deve o P.Sp. B (ibtenção da
cana de nosso êÜnlpUDhetro Sr. Curt
Hf>lÍllg.

'

Se não chegasse o seothnento de re-

.:pulsO. ,oom que o DOS�O povo respondeu 'li
mais esse ."golpe", bUBtarla considerar que
entre os pessedtatee '6, B<'é no proprlo ado
de seu DIretoria 1008.1, houve hvmeos que
''l'epellitam oom asco tal procedimento. ,

Esse golpe premeditado, conforme re

velfi'ções prectpnedes e pubíícas do proprto
'POS.})·, déstlaava-se fi torpedear a

Ó.

coesão
-,

do Dir�tol'io Iac�tda V.D.N., e l:l provoeur
8 débandade dos candidatos de sua chapa
de vereadores.

'
.

Esqueceram-se, porém, esses gólplstas
do P.S.n.,que 'II U.D;N; não é, um

.
partido

cuja coas&o UependE) da sanzteç-o dos in
. tereeses psrüeulsres de seus eumponentes.

EsqtI�Cerllm·e:e que, num parrldo que
tem as t.U8S oríguas na rasibte.ocia centre
08 4sfl.[Iland,os, e que. luta' pela vit;,ría de
um i{\eal. cai e ê subaututdo o sótced l. mb§
a marcha vttoeíosa do partido .contínüa.

Sabemos' que o PSD elegeu, juntamen
te com outros partidos, o Prestuente da Re
publica, mas, no computo geral das eletções

.

estaduata, vim-os fj DUN obter evpresstvaa
vUódas. Começam as eleições muuictputs,
a, no Estado do Rio. gnvemado pe lo PSD,

DE ALFRED OOSSWEi LER

CAMAS PATENTES . COI�CHÕES

rua 15 de Novembro, 1226
lado da (ASA RADIO PllOI)

PARA FERIDAS,
"E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
C O C E I R A 5,
FRIEIRAS,
�.NHAS, ETC.

I
• Ad

laça0
B UDN eonqulsta uma vitória esmagadora

}• sobre o PSD e a ecltgação.
Quem poderla negar vigor a um par

tid(: que, como a UD.1\. lutando contra to da

especte de obsts cutos e adveraarlos, cou-

serva a sua coel'ão e tem Iorç'l. para def.'
montar, proa por peça, a Illtlquins ótlclal ?

fi quem poderia admitir qUA ('8 diri·
gente;" de tul partl du, sem cor sultar ti vo n

rade de seu imenso eleitorado, 8. quem de
vem o seu proprlo man fato, concertassem
um acordo que viesse contribuir na scbr e
vi vencia desses mesmos males que sempre
evmoateram ?

As portas da O.D.N estão abertas p-'lta
o ingresso de to tos os cir!aâllos houestr S f

de boa vontade, M&8 ninguem se atreva (:I

pedir, à seus dn ígeutes. eleitos democrati
came.ate, pelo proprlo povo, que vendam 8

OJDBcie!.Cla de seu eleitorado.
Com fi pub.tcação da troca dE'- cartas,

ti que acima nos referimos, de vemos, IDIJi€
UID6 V{ Z. admitir que a prupugauda dv
P.S.D. seja feita á re ve lla de seu candlda
ro, Sr. VIctor Heríug ,

• NãO chega a revoltar que nroveca o

f tOa) da ol:lrta!te nosso c.impanhetro, Sr.
Curt f\ering '?

.,

Não merece reverenda o desr-reen
dlm ento de uma repuulção publica nns-
eulada ? .

,

Ou seria n6ceBS81 Ül a l'eprodução de
outras oartar, ou de um atestxuo du

.

com

parente Iaculrauvo, Sr. Dr. Autoalo H.'jfner?

DEMOCRATA

rr-�I lei do Juri
\ Pio (AN) - A_ Comissão de

Constituição e Justiça da Ca
,
mara dos Depute.dos l u -,iu, tm

"sua ultima sessão. o parecer do

deputado Gustavo Capanema
sJbre a L.e i d o J u r i

tendo sido rejeitadas as emen

das que pretenderam q ,:e,. mes-

Imo absolVidO. por unantmidad.
e,

fic<isse o reu prese', aguardando
o desfecho de julgamento pejo
• Tribunal de Just:ça.

LI I
CONVIT�

-

A Diretoria do G. R OLIMPICO. teu; a súblda honra de
convidar seus associados e Exmas famílias, bem corno os socros
da S.

_

D 1\1 Carlos "Gomes par.a o "BAILE DE �LEIÇÃO DA
RAINH A DE 1948 ,

a Se realisar no próximo dia 18 nos salões
do Teatro Carlos Gomes.

Ayis3 nutrcsim a I?iretoria, que os votos jii à venda, tendo
i. segunda apuração realisada nos Estudios da P.R.C. - 4. no
dia 12, apresentado o seguinte resultado:

I) - Ida Cohn 640 votos
2) - Reoate Honnernasou 500 votos
3) -- Beate Hass qo votos
-1- ) - Carla Rieschbieter 20 votos
5') - I�o}de Kiehl'3gem 5 v atos

A apuração final dar-se-á no decorrer do baile podendo os
interessados depositarem seus votos na urna que já. se encontra
em p oder do zelador do tea tro .

. ��s mesas estão á venda a partir do dia 13, podendo ser
adquiridas com o Zelador do Teatro,

l..:.?&
0"'1

i �.:�:���I�:'��::FI�::��= i
t KEHR para prestar- lhe os melhores serviços em mútO(!=$, li' radiadores, latarias etc. - bem como lii,ldagens de qualquer �

t
espécie

Serviços prestados por Técnicos ;,
.

- .RUA SAO PAULO - TELEFONE 12"2 (
ti 'I ,

� H �
.'-fi>-.-'-""''"'''''''--''_I)_.__ .. XQ>-,.-._-.-.--.-,.._._.,

CeU.lEIRn Prdiram a rarmna t'aont:ada
pelo fia6lNHD 100NVIllE

começando
bem•..

o sr. Govtrnador dlP Estado
assinou decreto abrindo crédito
especial, por conta da arrecada
ção d \ corrrnte exercicio, de
Cr$ 273 2395°, de=-tinado ao p:i
garr.ento a brrna Osny Gama &
• 'ia., de Florianópolis. de móveis
fornecidos ao Grupo Escolar
«Pedro Ii» e Escola Normal de
Blumeoau.
Esses são os móveis que po

deri�m ter sido comprados aquí
em Biumenau, Dão fosse o pro-

Casamento tecionisO'o acintoso que parece
Imperar nas altas esferas admi-

Realiz 'U-;!{� Sablb(', dia 11, nistrativas.
o €016c8 matrHnonltd dl1'

prendada Srta. Nair. filha d.
H, FrE'dnico Verginio dI!
Silva e de d. Ana SiJV6, com
., i'Hem v Artur Reck\"ibe'p..
filho dn CII�Hil Hermano a'n a

Reek ·bi'.rg.
Au i V�'m par as nOS8Sl

feUcitll çõ '8 com votDS dI'
pere'les feLeidtides.

Aniversários
Tre nseorre bflje B data

[JfJtl1llcl I dn st. Sergio Sch
flelller, df'dictido �el vidor dtl
Estrb.da de Ferro S!Hltn CB'
, ... rina e l4enilor do jovem
H.eiDuldo Schueider, grafio(l
I!'sta f,tlna.

�0880g cumpriment06

Aviso aos romeiros
Rio tAN) - o Depanameot'J
fecleral de Estradas de t{o,��
gelH aviso� que a construça-:l
da éstrada Rio-Bahia, entre Teo
filo Otoni e o Rio Jequitinhonhs.
está sujeita a iaterrupçôes em

virtude das ch1:vas. U avisu é
feito ao publico. principalmente
",-,s peregrinos do norte do pai$
que buscam Urucania_
.-. .-s-.�,-.-_�.o preceito do dia

EsportesDoceR e eh/eolates 8Dle8

,Ias f'" çõ ...s IlrbID tI &petHe
ás Cl aD :'AI!; Nrw é outro (I

mc,t v. )i.lf que muita ruSe

tlita toI.- qu �iX8 tiO mé,Hc')
Se .qUt· é U'J;" v rdadeirfi lu-
18 conl'ol:'l!uir que ofllbo coma

'llgllllia c;ji�l:I. Isto, i)lllém.
na., é ..te admlr'Jr. pois U:jfTI

0\8 adultos lêm apeti1e depllis
de comer uma. gu oselm!!

qu,lquer.
Ct:rr ja a falta de apetlle
d� st'u filho, evitando que
éleJ eutre tHl refz!Jçõea, co
ma balas, d(lce8 e bombons,

A utima rodada do campeo
nato carioca de: futebol

Rio, 14 (ANI-- A ú:tima ro
dnda dü campeonato de fute
boi lipreSf\Dtou os seguint6i
resulta los: - Olaria, 3 - sãe
Cri!3�n'\"ã(l, 2; B()tnIog I, 3 . 9mérlCli. 2, gosi átl vltorili teI

t.
o DOS últimos mio.UIGa dli ut·.. '. rrogfição. de cabeça, por He êln
Flnmeng'\ 8- BHvgú,); Va&c(
2 � Madureirc,l; Cttuto do Ri!
4 • BJIl8UCeSs'" 3.
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