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rna aSJJlraçaO lIOS [jemOcratas
kS'2 J\]]u�íO esboça as diretrizes politicas de U D N

face do.momento nacional
O sr , José Augusto termina ex

pondo o que entende por coalisêo
acentuando: "Devemos entender a

novisto, vencido em 29 de Outubro coclisão como entendimentn tccíto
de 1945; 2° Foi a elaboração do €ilhe os força democcréticos e o

j r..io 26 iMnidionall - O sr ,

� José Â"" .ro concedeu longa entre

! ',["ril á ;",('r:;;":Q faiondo sobre II

\ í'0:jl'_', ,Jo HiJ.Fll,N. em face dI)

� erlw: f'''.'''·,ento politico. Disse que

1.0
Ü. Li. t'J ., ViSQ!l&1 meno:! Q een

quisto do poder, qee a restoura-

S'&�&o_ &�
Q SilO ação politica em qutro eta

pas: 1· DelTUba !I dilatam estedo-

Lncr em e n to

Carto'- eostitucioncl, que atendesse
aos sentimentos e tradições dem.o
croticas do Brasil. A terceira eta

pa ! aquela poro a qual marcha
mos atualmente: a eleição 1'00

gover!!adpres e deputados ás assem

breias constituintes estaduais. Es
tá se lutando sem desfalecimento

: para que o governo Outra seja har-

I monica e coerente com o eleição
livre que levamos ao p,oder e as

; segure e proporcione a �ado uma

I· dos unidades federais o mesmo cli
ma de gamntia e !iberdade, afim

I da que os governontes e contitu

i intes eleitos ten"am Sêll$ m!lndatos

I legitimas e autenticas "O'!I r",re
Rio 26 (Meridional) - O sr. Cio Afirmou já haver escolhido o en-- fo expediente o engenheiro Bento vontade do pav? Temin!lda a re

vis Pestana ao assumir a pasta do genheiro José Pedro Escobar para de Alm�ido. Adialltoll que escolheu constituc:ionofisaçião dos i lstados
Viação, palestrou com a reporta- chefiar o seu gabinete e até a. parei seu secretário o sr. Panta-- I. e o reestruturação d!l pofitico de
gem, falando sobre-o seu gabinete· di(;9adá desse tjtu!ar respondrá pe leão Pinto de Morais. Depois de PO%, marchemos entõo pttm II quar

,referir.se á ação da imprensa, o ta etapa: a fase de reorga",soç!lo' !runda enuncia-se, flJi re&"úda, o

�'''FPda paz ':?::i�:�d�::��:;:;;;' : �:.m:,::,�::;,�;'::�:: �:: 'Z:':l�>��i�;;
a .....•"'...

u.er.ra....
possibilidade de imprimir maior in- ·fini <1(.05 resolvermos um a um, que mais de seiscentas mil c".oe�,,·

-'-� .. ".-: $f' eremÍtMO 6 n�Io," lIete .'�� t\iYe' de rida.dtt toda de porcos já foram di�ima&Q. P.!' ..�.
y�.

opoci- enció dó eleitorado b�toniCct �_,�.-�... �_.- .
- _.-- ��.

.

.,IQ·-L'r,_",'( I(, �o�_'. _,-'----- �" ,i

,;.;""���i;�JTo sr, ,u mo""" • ponto do ."" .. lO' IBevim fQldn4ii;�'}{lttem!� noite ao, Fran�â.;";·e Gron Bretanha e autos' . governo po OD�S ·nrote�·top
eleitorado '��;' ;�:n��1. 9pelo� ,e. {luIroi e ps norta americanos cin- !

nto' os 'esta� .'. da outros. Devemos tentar pela re- '. Yersovi«, 26 CUnitedl - O gp_

::os. ;:Qdu'��J�;':tr;::;e:;a���' :�::o: �:s v��:;;:: :I;ertr::el!: !::�:iX:;!on::s �:;=uU��::.aqu�
.

"Não
.

façam 'ÍtíixD p�IOÍ; momeflt�s dificuldades, afim de qUe a Europa
j
contra o que chamou de tratamen-

1'ron�tor�os, 1Pe1;a agitação tran-- posso unir-se novamente e traba-! t� .

brutal ,&ispe�sado pelo p�liciasitoria' ou pelas slogans tronsitori,_as lhar poro a paz e não para a militar do exercito norte-americano
mas observem o plano que se 00- guérra." .... '. I no fronteiro entre a Austria e ii O
dobra sobre a influencia soviético, J J Baviera, onde pass,arom da;is trens'

a nossa navegaç

o p r e ç o da carne

Porto Alegreem

mos constatar através dos jornais godo para estabelecer o necessario

'equJ,b�io do .mercado �nsumidcir
na nosso EstadG, não havendo
prespectivas de crise em torno do

problema da carne.

cariocas, ele acorda com a tabéla
da Comissão de Controle de. Pre

.ços, 'a carne no Ria é vendida ao

preço. de Cr$ 6,00,· quando aii ve-

TRANSfORMADOR�S
Novos - Qualquer voltagem

MO TO R f S f L E T R I (, O S
Monofasicos e trifasicos

x
C(lixa Postal, 128 - TelEifones, 1296 e 1139.

em

govemo da Republico, no setido de

permitir eleições livres e t.()r.e3ti!�,
condição precípua bcsico paro a CII

11IDllraçã.o mais direta com a cdmi

njs�raçõG federal. Esse é o rumo

da U.D.N. Essa é a mais ler:itim,�.
'aspiração dos verdadeiros democré
'tos do Brasil.

----------------�.

A HOG CHOLE!l.A COl':TiNUA
DIZIMANDO OS SUINOS

São Paulo, 26 (Meridional) - A

epedimia de "Hog Chclero",
apareceu este ano em alguns "t·n
tos no norte do Paraná, continuo

propagando-se para os regiões pro

dutoras de suínos daqu�e ["todo
e na zona �Ita de Scroccbnnc., Se�

carregados de repatriados polonezes
l
Cruz Vermelha Americano, f�r";mc

procedtentes da Itolia e Palestina. confiscados. e que os r'ep!lfr,:ádo.
Dix o nota polonesa que as roúpas foram agredidos pelos 5016(';1,,5 0-

e cigarros, cobertores, etc., dados .. m..ericanos, que empunhavam bole-

a,os repctricdcs pela UNRRA e .0 netns cclades, \

DE FRANCO

UOER TRABALHISTA TOLEOA- REVIVE O CASO DOS LOCUTO
NO PREV� O FIM TRAGICO

RES TRAIDORES

OS NACIONALISTAS CHINES:-I,
CAPTURARAM ANTUNG estão sendo

Mcxico, 26 (UnitedJ

armados

- Ainda I
berracões Rio, 26 (Meridionall

te segunda-feira !erá d;Y'Jlgíi!h o

resultado do julgamento do ""c:i-
para enforcar muita ente, mos o

Keiping, 2á (Uníted). _ Anun- número deles nõo estorá comple-
ção. de Margarida Hirschma,," eciou-se oficiolmente que as tropas to enquont,!) Franca' não ficar pen-

Pesoas recentemente chegados rifica-se escassês do prpcluto na do governo capturaram Antung, durado num deles em Madrid, dis- Emílio Baldino, acu-odos de' crimPo

aqui de Portll 'Alegre nos informa- mercodo consumidor. Eis poque, se importante p''lrto mancIchuriano na se o lider trabalhista Toledano. de traição. Em ses"iío se�r"t"! n

rain que {I "reço da carne verde justifica. que aqui estejamos pagan fronteiro da Coreia, que Se acna- Acrescentou que; para a Fede- Superior Tribunal Militar julgará o

naquela cidade é' de Cr$ 3.90, pre- do pelo mesma produto o preço de va em poder dos comunistas. ração, a. coso da Espanha é uma processo, podendo manter a acd-

�a esse_ ofidalisodo pelo Prefeitura Cr$ 7;00 por quilo, porquanto ain-I Aparentemente, as tropas do ge- questão de honra do prc!etoricdo' são ou reformá-lo, segun,!:> " lIi-

Municipal" E ainda, segunda pude- do temos reservas suficientes de neral Tu-Li�Ming conquistaram a mundial e dos setenta milhões de potese. A pena minima será de vin-
cidade sem lutar. seus filiados. te anos de prisão.

I
• r Em _1.-',!" ...

Pua 15 dE.' Nev, n bro, 12tO 10'" n Cf) IV E�' �.' (!JJ..._' .<"-..,:.,.1C- Cc Fo e: il 8

para corrente alternada e para aculTulaclOr

Discos - Eletrolas - TQca-Discos P frireradorcs ]\' 2qvir.?� el(
Costura �. Maquinas de Escrever - Bicicletas no\'ClS \,·;1félntidél".· Cofres

Fcgões - Ma'erial para rndio -- IViatéria! eleíri o fl11 geral. !1
Vel:daS á vlsLl e a longo prazo -'- Vi s i tem a f{ ,é\ DTO L A R. (J
Wf!#4#A1i4\ti;_lli tÍãÍk�iji(*ytii§!i..$,.. ;�1r����:;��?"f�����,,�gg���et.·g:�:';7Qii:'�P.�!.<�

Radios das

I
"O

melhores
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'".ASA SÃO JOSE' S. A. '-- COMERCIAL E INDUSTRIAL

FAZ saber que, chegando 00 Co-

it I
CC,,',OCAÇÃO DA 1\5SEM3LEI/\ GERAL EXTR;\.O:'.Lj::'Ii\f�!f�
PC�Q pl'esea�-c HCClm c�:mvhlad��, 05 ccionistos de5�Q rluc.:��dodc. na

r a '3 !--;�e;r:',b!éiQ Geral Extn;o • .:.Hn6da, o reulizur-se no dia 10 de no"em·
brc de :9··}6, às 13 horas, na séde socicl, afim de delibercrorn sobre a se.
gt;illf!: ordem do dia:

1 J R.eformo dos estatutos sedais.

o Sr. Dr. PG!!:o M?lro Ferraz,
De!egado Regiol"al de Polícia
dos /v\unic ípios de Blumenau e

Gaspar, com side em Blume
nau, Estado de' Sento Catari
na, na formo da lei, etc.

2 t Assuntos de interesse social.
f�ocbio, 22 de - .ourubro de 1946�

J;;t\Ç;Uil\i STOL - Diretor-presidente.
nhecimento desta De!egado Regio-:
nc] de Polícia que certos individues, ;

sem pesar
-

o imoctriotismo de sua
j

,
I

atitude, propalam neste município'.

I�{\! ,
..:1; tr- í!f:'?J """""', ,��f.i...�� que em virtude do promulgação da I��� �� �q.$!"��&\®'

1 Constituicãp Brasileira de 1 S de
�j@ ;i��r4ná setem!.r�·do corrente 0110, foi fran-

queado o uso do idiomc alemão nos�EX FACULDADE D[ COMÉRCiO DO rARAt�Á)
n:;,c.t..LlZADA PELO GOVERi�O fED�RAL

(�U CJrnendodor ?raLIJO no. 176 -- Fone 1192 -- Curitiba ••
D:""tor: Dr. LUiZ /'J'l/8AL CALDERARI

1�.iTEr'H..TO SEl/d-EXTCR.io,JATO e INTERNATO
CU;':)OS t\jmiss'Jo -- GliG�ja-L,wos -- Auxiliar de Administtocõc

,-- DClt!le'-Jcal ia e Est"eno"Jrafio
Acjos DI UPI'�AS E NOTUPN r".S, põrõ-- cr(Jbas--os 'sexos

AU\GS O':lI\:'US '::�: L�-;tdogíafi;J e Estenografia
----� P,s";GIT; píospec:�os

lugares pfblicos, esto· Delegacia Re-

gional de Polícia vem esclarecer,
• paiO que ,DS possíveis infratores não

aleguem bôa fé ou ignorando des
te fáto, que continúc em plêno vi- !

gôr a Portaria do Exmo. Snr. Mi
nistro do Justiça que PROIBE O
USO DO IDIOMA ALEMÃO EM
LUGARES PÚBLICOS, tais como

ruas, lojas escritórios, hoteis, bors,

DOENÇAS DE SENl-101U.S· -- __ PARTOS

em

0-

en-

C!RURG1A

restnurontas, confeitarias,
salões de baile, etc. etc.

cafés,

Emprêsa lutermadiaria' de M. L Araujo
Esta Delegacia Regional de Polí-(MATRIZ E1VI FLORIANO'POLIS)

'fITUI,Qs DECLARATO'R10s - NlITURALIZAÇÕES
Enc8.rreglL-se 'Je ifua'squer assúntos junto ás re

p8.THções públicas de Blumenau, Florianópolis, Rio de

cio avisa, outrossim, que paz

prótica enérgicas providências
fim-de que todo aquele que fôr
contrado falando alemão em fugor

Jauelro, São Paulo e Porto Arégre - Assístencla técnica público, seja detida e conduzido a IESCRITO'RIO PARA O VALE no ITAJAl': esta Delegacia Regional, onde será
Rua 15 de Novembro n? 415 _ 20 andar _ sa.Ia 1 autuado por crime de' DESOBE-'
tAUi>s rl"'A C B)'� 'J'IicA U ·

..1·��:����Íi��:�/:uOe.'�:íé��d���nf�;�.,....,.=-===-..,.-----�---""'"--�-;- ......,-�"":"'-7.......7- tor às penas de detenção de (15)
quinze dias a (6) seis mêses e. mul

! ta de (ZOm' duzentas a (Z.OOO,OO)
dois mil cruzeiros. E para constar,
fui lavrado o presente edital que

,

';_'

v.

Dr.

Rl'.2 15 de Novembro nO 415
23 andar - Sa'a 1
(Edifício. ó'A '(:.-.pital")

A·· .' . •
ngeio Caetano

Atende pro;-iscr;amente na Farmó::ia Central - Dàs 9 à, 11 e 14 às será afixado 110 lugar do costume ti

ii horas: - fONE \ 029. jmuliecm, n _pmea Iour.
A: NOiTE.,..... Ruo São Pà\!lo (enhada da Vila Nova)

PAULO MALTA FERRAZ - .,._
!Jeoo Regional de PoHcie.

Df. Âyres Gonçalves
A D V o G.A DO

V"de··se urnn chácara CDm (asa de material e com toda. ospertences
or:imois, fl-iáqu;nas4 etc.

U·,,.,., ccso sobrodo na estrndo do Ruo Mato Grosso.
U:Toél coso na Rua Amo:;:olla5.

-----_.-----------

CASAL DISTINTO
Prowro 1 OU 2 quartos com .ou sem

��ll",ã". - Ofertas a Redusão deste

e I j<ll-: :,j - "Quarto".

1-_·------·-C�:. 14f.>/��D��:: T.AVA�E5
fl��Git:";) t:�;;e(ia1Jsto

U Tia caso no rua João Pessôa.

U�i lcí e Urbano, com cs soguinte:; dimensões: 31 metros de frente
Cocrl :3 metros de fundos.
Uma cas� na Rua 15 de Novembro.

AÇÕES
20 "çee, da Tecelagem, Kuc:,nrich S. A.
ia (lÇ�&5 da Fcihic/J Creme r S. A.

25 at�Ees cc Indú3tria Relmido JÜi'�guá S. A.

Informações com o Si. Helmut Zimmermorms C-orrer(lr legafizado!
lS ce i'lovembro 760 - Fone H.57 - BLUMENAU.

anos pc ra tln- l
v C1e. Ltda. - .

Rua i �:��ci�
=

I�El.
_______________ . . ....__._. .".·__ ·c,·_,··<'�·

Procura-sei poro grande chócara em 550 Paulo! pre-ferivdm�:-;te t�_an! f��-�

ruma e Oe possi'icl, falando alemão. Ofertas com ordell0;:;,; cie�s;ido, in

dicando 5uas atividcdes Cinter�'lres. Referências de prim.�j,� crdem '[2�

preferêr.da. Ofertas à Caixa Postei, 1563 - S. PAULO.

tWi·

-OLU
CIA. NACIONAL os SEGUROS DE VlDA E RAMOS REMENTARES

Séde Social: Ay. Almirante Barroso nro 81
Agente no Estado de. Santa Catarina:.

RIO

J O Ã O·p O R T O

L:_o�,
Rua JS de Novembro, 1371
- TRANSPORTES - ACIDENTES
Respcnscbilidcde Civil Omnibus
(Transeuntes e Transportados)

VENDE-SE
trotar

I'
V E· N I) E - S. E

um

G....movei. For", modo Ao .; John
. &- C§a. ltda. - !!tua 15 .. N�.
_ -.'i?� Q.;

,

I-iUse ,m!'!1t marca alemão
"''"111

A!OOmt Gropp
tt,IlC Min<Js Gerais 63

.\
'--.

I
.1

I
,

j- .

\��f�0.·.;.iJ{�·_I_· _
�-----�---__,.... •. ". ..-----------

.

.

LIUA.

rI
/,. ;!, . ).1.',.\.!

" .. f' J_.�
.. -;.::::::1

'I "�:i lJ\·

t'A1C}rlfR�oi\�::

j'

1- - P;Ú'iJ t�e:pi]l�er4�L_' CUlill'a as grip6s,
r��fri:tliD;:" e tU�};j031 use u Cugnac ue

AlcaLfil!.: Xnvinr.

2 _ () Cf)g'lHlC de l�lcnt_r[w Xavler Ó o

úni.l}(} modlcamr-ntc E'x i:..-�.�;Jt�� CIH!l 3

del.'ti;rilat;ilo dn Cugn:tc de .·\ic'J.trü.o, por
quê é o único Ooguac h!Ítilo � 1.-':;:'"4: de

alcatrão (llltl tem \órrllt:ü-3. w;;-;':C:_'';;l1.

X..�'l{ier j·(.lHUllu, pols, da su.i ';,e'rin:!l,_� quo
reune vatíusos elemeutos u1I.;d.klnttis:

ai Poderosos arej:u!olies c furtii
ficu�le8 des Llul�1.Õl�8. come O D.l�

c

caLrão .e o b':"�wu d-e tolú

ligohl t� o alcaçúa.
di V� granele cah:nante da tQ8.&C

como o mu)ungú.
4 - O legitimo Coguuc de Alcatr.ão
Xavier só é "enrUdo, portanto em lar
máclas e drogarias, porquê - não se

e.fJueça - é remédio e como lal não

podo ser vendl do em ouiros lugares.

"

,
,

:I'�
.
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Casa das Modas J G4LATOFOR�

Senhoras

elegantes!
lembreSe que os rnodêlos _is

I atraentes para verão, sómcnt.

são artisticamente confecciona-

dos pelo

ATELIER

da

Blumenau Ltda.
RUA 15 DE NOVEMBRO, 376

_. BLUMENAU-

f,;���� .

Jtt���tQ"'Comercial
. '·<f i ,.\ ELlSIA'RfO DE. CAMARGO BRANCO.

ÔEPAR���S: - JUridi:adv:9�!:ercial - Rural - Informativo
Tndustriar ",lmobHiário - (Urbano e Rural) - Loteamentos _

Representaç(je�·��tfroc ii Região Serrana i!'. Conta Prôprio .

End .. Tel. "Et.,IBRÁNCO" 77 é. Postal, 54 - Fones: 54 e 16 _

LAGES ---- S. CATARINA

RADI03 RGAVIGTOR
Os Campeões dO

CASA no AMERICANO
a ente !Ji .

j

LEITE
IR 01

MÃES!
A falta de 1 J'a.
poderá ser rê. vI
vida com ousó.'lo .

Domii.",u, 27 ce Outubro de 19%

Brinquedos
o maior S O R TIM E N T O
Os mais F I NOS
Os preços mais B A R A TOS
As mais lindas B O N E C A S

Bolas de borracha - Gaitas de boca - Enfeites de arvore de Naral
oferece á:

Coan Willy Sievert
Rua 15 de Novembro, 1526

A MELHOR FONTE PARA R E V EN DE D O R E S

Dr. Gebhardt Hrn,uada
(... Faculdades de' Viena, Au trio e Rio de Janeiro)

Cirurgião-chefe do Hosr tol Santa Catarina
Alta drurg ia, operação do bacio, estomago, vias biliares, utéro,

e�..-;: Neurocirurgia. Moléstiós d e senhoras. Cirurçie-plasticc-
CO�ti ...-alHt.

Consultas no Haspihd: das 9 as' n e das " as 17 horas .

BLUMENAO: - "Ho�piflll SaHro Cotarina" -
�--------------------�--------------=------

PeçaàsuaFarmãcia,�-iaOiJ. 2 pessoas ajultas paro serviços em ofcina mecânico. - 3 rapazes pore

S/A Lab. farm. ':dmargu1;andes cerviçes euxmores.

CAIXA POSTAL 3"13 ....i;) ii'�_�
INDUSTRIA MECANICA DEEKE LTIM. - Rua Dr. Amedeu Luz, n. 11

-----------���-'..--=
Nl1lNAi

,,�e*Nill!!I.f���������

(1
.

Sll S
.

j

"UM'"A�f_ Rue 15 de Novembro, 1235

.

.•

'LUM'NAU

li iii I
Endereço Telegráfico: "SATEUTE" I

foz todas as operações de descontos - Empréstimos - Cambio - I
Custódia Cobranças - Depósitos - Ordens de Pogemento

�Carteira de Crédito Agnc?!o e Ind�",·,;..J 'Carteira f-inanciamento •

Agências em todêisõs-COPlfOIS oe�oos· e pr,lncipãiS t.ruços do poís ,
-

-

Corres,..ol,,!entes no Exteribr.
�;;;"'_"""""O!!I""",��!!l!iI!ll�1J'l.J!l1!!�Ill!!i!!�Ji�"l&�;:;;;;;�t:)_��.�,cW�-�.�",>t'W�ZUIJiiI&!�"íí!q;;;.J&��� __

44

COfR�S f

COM OS DISTRTnUlDfl.RES

Victor Probst & C·Ir'''''Id.
)tua 1b de NGvem1lk .� .á79 - Blumenau - Cxa , Post

i

BLUMENAU Caixa

.

FAZENDAS E ARMARINHO POli. ATAC"DO
A MAIOR OUGANIZAÇAO ESPECIELIZADA NO ESTADO.

126

postal, 14

A MAIS PEnJ"EITA CONFEC(AO NO RAM.O

FABBICA VE 'IE(IIDCS CA.B LV§ RINAUX s, A.
UNICO DISTRIBUIDOR NESTE ESTADO (D"�(I,Ji�o)

"f
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;';0 26 ( Meridi?nall Informo-se testcrdo contra a essincturo pelo
que ��gund(!-feiro oU. D. N. e o presidente Outro do decreto cricn

I'.C.8.; na tribuno do Senado, pro' do a Confederação Nacional dos

mente o lei pode tomar aqueles
disposições. E o governo nâ,n tem

mais campetencio poro expedir de
creras leis. O senador Carlos Pres
tes disse qUe considera tombem
o ato como lei, ccrescentnnde que
o mesmo é f1agontemente incons
fitucicnc].

O PREÇO DA CÀRNE EM POR
TO ALEGRE

,

!trobclhodores, estabelecendo assim EO. Querel1do a prcposito, o sencdo

o dualidade no competencia le9is-l João Vilas Boces, do U.D.N.,· de-
I _

lativo,menos preganda o Congrés-' clarou: "Não' ha duvid:c, qUe 50-

.!' ""'f"�C\n.llH�A:r,i!!f:, i(3 � .e:. vt�;L�. lt'.. ;;-'- .....
•

.
. de dentes, cu 1-

• 1 de dISCO e
di\ -_r (105 gt aGes o

·1 de pedra e e
••10" ." MOln105
pnd·-,[FS "Senlor -

f'
.

e c"oacídades.v o ,.
.

os 'ln5 <2,
•

disco para lodoS
ara extinção de f01-

. . venano P taslVláquln3S e -.0 cnto de'ferramenL
(\ lo sortlm, os 1

migas. n.mp Ite nossos preç .

Ia ·oura. Consu L ,

para 0."

_.
u. 1"'-!DÚSTiUA:FARA � ;

d s Máquinas
. .. 11"105 e banca a .

dTornoS, pai a
-

f Completo estoque e

p"ya diversoS ms

d cortimento de ca

ferramenle.s. Gran
e

;0.1 para constru-
Ü· e maten3

O" utens1 lOSgenho, bra-n -,

1 serra para en
dcóes- Fo\h:?s c e

t·"-' circul.ares e e
-

e rue al."

çais para �ço m::m<1ueiras Goodye�r.
fita CorreIas e :tacado e vareJo.
Bons preços para

fiA .... '" O LAR:r.��!fi.b"\ . l' 'moesto-t· os Be lSS1
- de todos cs lp -

dasFogoes _�. de diversas marcas,on .

. o,,,, de radlos". _ t co-ps a preçoS....... m pIes a -,
,
.,_

...
. 'j-longas, e. -. ..

. man-
.

..
.. ''''''... ...

.. ",,'1t 'O" geladeuas, .

I
..

.

tj.Ji�"'.'· ,_.r�.�'c.._,? -

.

ilha.res.-f �--_.
'

..
'

.

..

.

.... ara ]archme Tfl.L
)

gueixas Goo,dy�a� P
di spf'.nsáveis num lar

de artigos utels, ln,- � -

.

moderno.

I

•

t:':�V�;,éf(t\\:\\\�ti�1j
l

l:':;';i;Jsporie de cargas e passageiros entre os portos de Laguna e Rio do .ia�
Fábrica de Pontas "Rita NLrid' ("regos de íerro)

2 Vacas Ieiteircs noves

bezero de Rossc

Negocio urgente inforM'1ções

I �:�:;�'�.�:.iR.;�L",
N.� Bremen

PROCURA-SE

1 Um apren'dê! paro
_
cr.:mfeitor!i'1, e

'" 2 mais o cpntim.:ação do série "O Dragão Negro".

I
uma moca r,ara o bchf,� .o� ':'::m-

-',·c. de costume.

,

::. Sneller

-=:_Rua
15 de '�o-

". ,<, às 4,30 e 8,15

ISil,an Hoyward, Gail' PCitnQ. .. ":;"""TI[; '!:��11 P:ss� ��u; :OS�Q ���."R .

I ��5
C:ó"';;b; " Gstros. Numeras especiais. Enredo interessante. Cenários !li III!� ea5 a-:u��e�_' ...
XLiGS-:<3. D:r.;�ç50 m09is�l:al. Um fontástico. sucesso lhIIIiàit ...� contQb!�f4�de- e -ft'f�;'· ,:;:�:;-�G-
'-h",] ;-cyí:,'" q'ie cativem; ii deixará saudades. ACOÍ!!lp.. CGIIIPL ÍIIIiI'& .'� fiG, �ol'l"a éo�oc"çii· C;:l!��
':;'::�3 é� ['ir,. PreçOS «a costume. A' noite, ,..... D. lBã. 6� eêrede•..(b candidatos !jup;r'""': •
'<� \�:6ill}:",'Scll:. ........ &�... �.., .. .

.
f

. . i. _)

�v'[POR'IL1.DORES E 1'\TllCADISTAS

S5hildo ás 8,15 ii Domingo às Z homs

WcHol:e �cay, Símie Barnes, John Correuine, Bruce l(eHQg "

R'JHeriyx em

"A Cidade de Ouro"

!Em pleno San ·Francisco do tempo dos bom-bom-bons, elt-, .v

sentimental" e valente de verdade! Um filme com todos os
'

IjU!! O público gosto. Acamp. compl. naco e Fox' Jornal.

Congestões do fígado?
FIDEINE BERGAMO. Em
todo lar previdente nunca
deve faltar FIDEINE BER
GAIV!:O, indicado com gran
des vantagens nas conaes
!i)es do fígado. pertu:ba
'�õe§ gastro-:intestinais. Na€!
boas farmadas e droearías
au COm o distriQuid�r R.
A
•. Mar.iuho & Cia. Lida.,

Caixa ,Postal, .245, Curitiba,Paraua.

Sta. IIze Mõry Buch
Na dato de ontem festejou mais

um cno de sua feliz existenda a

simpatico e distinta senhorita .. Ilze
Mary Buch, prendada filha do sr.

Guilnerme Buct, alto funcionaria 40
firmo Carlos Hoepoke S. A. e de
Do. Onezia Vieira Buch . Por esse

motivo, Q gentil aniversariante· foi
distinguido com e�press;vas e t;a

rinhosas hotnenolJens de suas nu

merosos omiguinh<ls, Tombem na

mesma >datâ festejou seu natalício

se\l.·.irmãosil)�o· ..
l!líz Il.odolpno, quê

ofereceU; (IaS sl1_ílS, (Jm��inhos farta
mesa de' d&es ...

l�.,_; ;-.;

..��'tl�.f;"���\i��
e Qdn\irador�s,. cum.?r:iment"s

.

[jue

.

tordi�mente. aderjm�s com

Consorcia
Enlace Aim-Aum
Reolisou-se ontem em SãO' Paulo

o enlose matrimonial· da gentil so

horitc Wadnjla Aim, prendado fi;.
lha do sr, E!ios Icõo Aim e de sua

esposo Do. Nagcla Bouccne Aim,
com o distinto cavalhEiro sr. Jorge
Miguel A'.!m, funda!1,,;io elos Dia
ríos Àsq,cidDs em São Po�lo e

'figuro de d�sí'oqu,;, na sociedade

pculistc , A ce;--inioi11Q, rel1grosote
ve lugar ás 17 horas-no Igreía Or

todoxo, onde os [ovens nubentes
receberam cumprimentos de despe
didas. Ao distinto jovem coso I, en

viamos votes de perene felidrhdes �

VENDE-St=
um
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