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Trinta mil·soldados empenhados na ocupação da�.
.'

iDâs em poder dos paredistas -
: ..

" ..' .

I'
ue uma caravana de carni - várias grévés de 24.hol'as na_.' da de gréve qu·� ameaça a e- la'e com eleva'do numero de j ção nos ce-mpos cat·bonifero!i

em
'.

. I.a r.·u a 'e s c a a nhões elo Exército trzmsportan
.

queta região. {
I

conomie do país, Sabe-se que baixas. Os funcionários do! do norte.
'.

d 'I ld d d d" I *F '::. o primeiro ministro Henry f' _ t
'"

_ _
.

do ez rm 50 a. os a lVl-. _DEUN"E:"SE .
O ri:.'À. BINE'TE gov.erno eon eJ·encla.�...um as!� � "'" - '-"'n

I OFENSIvA COi'lTRA OS
PARIS, 25 (UP) ._ Fazerr, REFORÇOS PARA AS TRO-I são' de infantaria. Com f>:ste .,'

FRANCÊS,: QuÍelli receia. q�� o empr,�go ulcirnas horas da norte passa-; GREVISTAS
d "1' d it

-

PAS' I
reforço, as forças do governo PARIS 25 (UP)<:' O G

de tropas na r'egrao setentr-io
, "la com técnicos de minas e: PARIS 25 'UP" Ao. uma ,ana rse

'.'
a SI uaçao I

- -

,'.,'. "'.-:-:- &_
•

-: ""
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{ } - snun-

francê�.,;r desde 'o começo da PARIS, 25 (UP) - Ontem nesta Capital sobem a 17 mtl hoje nal, infestada de

comUnIstas,! representantes
das Forças Ar� e�-se que mais de 3ú mil soL

gréve dos mineiros, há qua� á tard·� chegou a Saint Etie_l homens. Hoje serão on- provoque luta em larga esca- sna.dos, sobre um plano de "_
i dados e guardos 'de segurança

iro -eemarras atr3z o I'Y!.inistr;>
.• .. ,O' .__w ......_"'_ __ iniciarem unla ofensiva em

Receio dp, u lula

da Industria' e Comércio Ro
berto Lacoste . declarou que
dez minas achá�-8e ,perdidiÍs
e que muitas outras estão sob

ameaça de desZY,"ição. As' per-

",das sofrid�s pela' Fra-nça, em
.

<consequencia das gréves, e ..

quivalem á ajuda' do Plano
Marshall aquele pals. A se

mana. de 2'réve ferroviária 1custa 20 milhões de d�lar,u, Gerente: JURANDlR
soma quase igual a que ai

� NUMERO, 126 Blumenau, Terça-Feira, 26.,de Outubro de 1948,
França recebe �a J\dministra '������-���.�_._�--�_�-����.�_����-������-������_-����-����-�-�-_-��-�-�-�-�,�--�-�,,-_-;,,-�-�-_._.�-�-���·_·,�;��c'�._-'�-_-�--_--�-__��o;�__-_"�--�-__����__����� ������������
ção da Cooperaçãq Economi
C&.

ALASTRA�; A GREVE
.. 1

PARIS, 25 (UP) - Os
condutores de' bonde�, cal'tei:.1,ros oe operários da Limpesa '

Fublica,' em cumI;>riménto ás .

or&ens dós lideres comuni�tas
de seus sindicatos, entraram
em greve esta manhã em Saint
Etiene, protestando contra os

• incide;ttes: oCQri'idos durante
& semana p�ssatla nas Minas
de Firminy, onde trm miueiro
foi morto quando as forças
policiais .rompera� fogo 'con-

• ,T
8& mznas em pouer aos gre_

I vistas, nos campos- do norte

da França. Informo-se esta

manhã que foram reconqurs;

t:,das 12 minas.

\ I .----, <

, _ '

i I FALEC�MEN ro DE CELE-

"�I!, I BRE COMPOSITOR

I VIENA, 25 (UP) - Foram

l Austr-ia, em sina! de pesar

pela morte de Fr-anz Lehar,

FERREIRA NETTO Redator Secretário: lvlAURíCIO XAV1ER
ANO V

içadas bandeiras em toda a

L

Flagrantes p r lumenau
U_�_l dos maiores compositores
do mundo coutemporzmao, O
autor da "Viuv3. Alegr-e." fa

leceu ôntem na Bavaei«, em

concequencra de um ca.ncer

"10 estômago e duma pneumo
nia.

. ,

I CONCORDARAM COl\1: O

! AUMEN-tO,
1 RIO, 25 (Merid..) _ Os a.

I .. d
". itacadrsbas o comes-cro r-esor

,

verrrrn pagar dia 30 o cumen

to concedido a03 'comerciários.

,

Os empr'egadóree, ao '1ue se
<Ir r _ _

llnrorma, nao recorr-erao pa:n�
O Suuerior Tr-ibunla (lo 'Tra

.1 b<tHlO, que d�a ganho .de c.;m

. i sa aos comerciários.

I ']i;rid;;:E;;;�r�h:��)� jT;;j"�;;jw"J
I Ukeras e Iccumatiemo
! "ELIXIR DE NCGU,,�lRA"
í Grande Depurotico do :':'lm�;'iJ.,e

. I--;M BRàNC F I'�'-'-=-:-:-�l"�
�

I Con8t;tL:.�.f, a.conte.cim('ntà ele
I t�:IPa.l!a Sêc« arifiram, na oca- (nodo-a ás maie modernas ncs-' jiar/1"(t})tl' do barco, un I« 1Ii! I I H P.:;; • _)" •., "�

: marcante lmqJOrt:11I.GZa a che[j(/-! suu», 'mnJU'1'Ol?a8 peenoas,.. desc-I te setor, A jota acima most: a meio do rio. quando vsanoín 11-',· RIO, 25 (Merid.) _ ��allf)\.lU'
i da, «in 14 do corrente. (!.})I. Blu-I josCls di'. COi/hl'CIT iI preciosa a-

I
o barco ..SULAlVIlTA" dt'llois

I

I'(/' nar« aportur. ! sem nenhuma comerr-crrrçâo o:

l 1 "S'l'LA'�1'I
I •• - ti • • I .

.

,: '/nf1,1.,aU, G,O .J((,rcf_I U 1Y.J - quseiçao ,ql1e... Ui 11.((1'(1 L"S .1�:(l[J�'Ii..'! I
de rdrar:arlo, '.no }J':J1"tO ele It.""IJ-1 i 18 arriversário da: revoluçãop

- - (Foto BAUl\IGARTE:N es"€ I
I

TA ,.da Cap�tal. Federal, t-ra- por 1w:'iRa fCyro/,IG ma.s T�'P'I-I1J�lL"a. Seca" (.:.:nd(t_ c�.m _(18 llto-, ,1;

-I de 1�30, só lhe fs·zendo refe�

A aJ�uda' ., I
zendo clZbG8 lltonn'18 (a.uto-mo- c(JJ/lodas 3('.(1111'08, ('(jU,l!J((- 1'l1l08 a bordo. A (úreda, um ciaI liara "A NAÇAO". l'enClas'OS jornais getuiistas .

. aos palSéS europeus i trizes) 'para a. ESTRADA DE . -.:.._

Washington,25 (UP) - durante a semana finda a 20' FERRO' SANTA CATARINA,!
A admin,istração do Coopera-l de oUh"b>'o, foram auí.orÍza-

I
Conforme 'notióamos na oca..- ição Economi�a anunciou qu·�,

I' d�s �erbas n� total de 138 ; siã.o, os. 'I1Wdelno.". 'v�icUl_os de I

- -- --

I
mdhoes de dolares para com- transporte por 'I'ta. _terrea d·es·

pras destinadas a 10 paises 0_[ CnaTn-i:5c .i. c:,ndução de pa8sa-
cidentais, participantes do PIa-! [Jeiros enh'e Bh:1]umau e R:o do .. a,

I
I
no Marshaí:L 5'·::;lenta e um' Sul, :htEdijican:!o-s{', ass-lm, o "l:om seu emprego ser:i passive extrair produtos agríc9las' d� mSlr
per cento da· soma são desti �

I

grande illtt"/"('sse l' 8imp(l,'tia. com e regar enormes deserios do muado"
, nados �á aquisição de alimen_1 que fo'Í recebida a alWpiC,'oBa NOVA YORK, 25 (U'P')-j ruch acusou a Russia, de ,im- energia atômica para fins. pa- do plano nOl'i:.�-americ&no Pt4_.·
tos e prodU:tos agl."Ícolas. noticia. Ao P01'tO fhil'1al, de I-: O cientista Bernard Ba-) pedir o de�.:mvolvimento da cificos e acrescentou:

.

ra o controle internacional da

(---5--0-
--'-'--�-

RLI I n:��:S�: �:U:ã:uC:::a,n: !:í=; energia atômica.

I :.. mor dela persiste e os Esta- , NOVA YORK - Fa,lanuo

dos Unidos devem estar pre-
i durante uma reunião sob os

I ; I ,. parados" , auspicias do "New Yo.·k He�

'lota t s acontecimentos 1

..

'

de. termJ·n�m outra d' I d b t"
i .\ ra1d Tribune", o cientista B�r�I mp r n e e on90 nos e a es, NOVA YORK - "É Ímpe_. oard Baruch declarou qu.z, a

PARIS, 25 (UP) - Ao que dos Unidos e Alexander

Paro-/ feito' di",cussões maie ampl.Js, contccimentos obriga)'àm a ratÍvo qu·� os Estados Unidos
I energia atômica ta·lves seja o

se informa aqui, nov;as pro - di, da Fra.nça� que pouco�de- antes C',� proferir qualquer oue a reunião do Conselho d·e continuem fabricando bom _

'I: fator ma:-is impol"t�nte para:
postas elabcradas pelo ch-�fe pois conferenciaram em ses� jul�:inento. Segurança das Nações Uni _ bas atômicas, porém, não de_. c9mbater a ameaça ã supervi_
da delegação soviética, sr.An_ são secreta. 011 participantes , das, convocada p,1ra discutir vem suspender o desenvolvi -I v<éncia humana no planeta.

.

drei Vichinsk{ re:�tiva a-o da reunião l:I.�sta manhã não I PARIS,.25 (Ul") � _ Acaba a situação de Berlim, fosse a- mento ca energia nuclear pa-I criada pelo grêH:l�.e aumento
problema de Bel"lzm7 fora<m I quizeram fornecer detalhes de. ser anunciado nesfa Capi- diada a-té ás 17 hora., GMT de ):'a fins pa,cificos" - declarou I da- população mumFíú c (I detl�
discutidas e�;ta' manhã, du -I das novas propostas soviéticas' 'tal que novos e impo,..tantes a- hoje. .' o sr. Bernard Baruch, autor I p,erdicio de recunos n.�turais.
rante mais de duas horas pe_

i
Fo!'qua'nto desejam. Íevar a ('

_ !
1. I,
.

Disse que com o: '!nergi� a-la Comissão dos 5.�is do Con-j -�--� jTemporal no ltio ) tômica será pos;">!vd extrairselho de _Seguran,ça, • 11'1'lllilllll'!il'I'·'II,'I'IIIIIIIHlmlHlI;!UI'!.\
""""'_=- --, .� '.. d

. .
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- . pro utos ê,grrcü1:ts 110 aCeano.Ta.�bem partiCIparam d8l!ª BITTER AtUIA é a vi. �:A9r�oras arran""ad·as .r.�sas dee.t'elhad·"s ereghr enoJ:'"mes d�f,el"tCl5 do�eumao os delegados Alexan- ::: = : y "" ..., .,...141 ,t:f ..

"h-e Ca��gan,,, da Grã_Breta- � dá do seu estomago.
-

�!e
..

UID garoto· voa n do' na
.

�êcle :::�:�;:�:o��:�;:1: _d_e o:�nha, PhldP J.�ssup, dos Est�-�!immllm!�I!Il!imll:llllmmmmll' I
. B

.;:.
,t�ráfkas•. D';j!l:h:\�,:;.�o., conti -

.
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nuan� ��;'0�!tei�'-(:���s f� 0'; f:" .-

"
,� escolas de Saint Etiene tam- ,)
bém continuam funcionando.

r
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DORES
NEVRÁLGICAS

e

REUMÁTICAS
·e

LUXAÇÕES
TORCICOLO
CONTUSÕES

idad.e, o qual foi se choca'r tro garoto. O garoto ,e ,a rede 'z:co é em pGtencw. auto. ge�RIO; 25 (Medd,) - Depois contra outro barracão, der.ru� fo,ram arrastados pelo vento :':"udo. O carvão E: o retroleo e�.

.-,de um dia de intenso calor, a bando t f·...d....
' l-a por a e· erlu o ",Ue (CONCLUE NA l.1LT. PA'G)cidade foi castigada por for _ !

. I te ventania. Al'vo.t'cs f01;am'
sra. Roosevelt' derrubadas. .Vários ha!l'ros

fÍcaraln ás escuras � com o

RIO, 25 (Merid,) - Em
.
STUTGART, 25,(UP) -, um convite'dum clube femini�( transito .. paralizado. Em. Niló�,

novembro próximo instala,r:' Numa. roda de' jornalistas à. !
no desta. ç:idade, a sra, Reose- polis caiu a rede elétrica da:

I
.

t t
.

t
...

j&e-á a Convenção da secção sra. Elea�or Róo�.eveIt deda�r veIf: -.;isitou Stutgart, tendo Central do Bra'sil, p,erlurbc:m- IDp�r ao e'COD erenCI3 no ua �rsay
do Distrito Federal do Parti- rou q1,l,e a' Alemanha Ociden� � ne�:;:a ocasião ensejo d.e dizer do o tr.ifego. No Morro do I PARIS,. 25 (UP) - Aca

_ tares comunsr inclusive um conferencia .r.l:) r�aHza no

elo Socialista Bras ile,.iro, para tal realizou grandes progres_,! qu.e "parece que o povo ale � Urubú o vento destelhou um i bam de reunir-s� os tninistros ,lo' Quai Dorsa:;,�. 0:: n�illlisb"o� es-
. possiveI pacto de �:)(�fesa -

.1 ,le emhai.discussão elas teses; indicações sos em sua· reconstrução ma., lnão tem mais cor<'..'�em ago- barracão e levou um caibro do ·exterior das ci.nco nações I tão aconl.pélnhatlo!i ,!

tE: eleição da nová diretoria teria! e espiritual, du:rante os' .ra,. do que quando dá minha com uma rede, na qual estava do Pacto ,de Bl'uxelas� para Atlantico Norte com os Es-; xaàores e técni-cu�; d�)5 j;-cspec.

I ultimos dois anoS. At·endendo primeira visita em 1946. \1ma criança de dez anos de discussão .dos problemas mm� ta.éfos Unidos e o Canadá. A' 'tÍvos paises.
I

Palavras Otimistas (CONCI.UE I'L\ 1J)�T. P�1.·G)

rtFala sobre a Alemanhai a
5

regiona.I.
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M�bjlías
,§ I

Execução Rápida
ATEND,:. CHAi'lÁDO S DO.INTEFtOlJ

Córrespondenda para: RUA Affiaznnas n'ro. 43
.

A/c. àe Os"v�ldo Odehredlt
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libera�ão dos
ç i\_ o Terca-feirn. �fl �-- 10 - 1;)43
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S d s I'suditos do eixo"
,

t.O plenário cornz-e
lfV

açao modificada

'f

Segundo os ultimos tei.egk'U'. o

mas, a situação intern�ci.�nd
melhorou� sendo assim, n10:./<,

uma vez, distanciada as :;;()Sg

sibilidades de uma g�en" :1.

britanico,
"

a:n r"cnstruoso
-

,

S151.ema

ser
1

de
i

�i� I
j

. ,-

t:3Cl:3. ...iJH.!.(_ ...O

dJ
de
o

A União Soviética, no plano •

;7lGr �a�s (.�t_.::� o ;:,?iegz �"'O

diplomático, Iirnita-se ,l' UI'"!::;'
�:U.aSO p rocure rd:.ctel!.' acuse

gu.erra fria, nas reuniões C:e

Paris, ao mesmo tempo que
•

�. L":;:l-� ,.;r.... ,..,��. � "'

...... .., "; ....,_ (';"'-'::1 .... 1
se declara disposta a evrtar

, ... ue, ��"' U, .�--" <---'-' ,-�'" <, -

�;erí1':::o, i!.e ;_::?:..��::-.:: '::-��!i.�:..na,

.�iEe as

Porérn, não nos

as possibilidades de um c.on ,

flito. No Comité Socia,l da O. rern f"c::" i>� :,":-, '::_"

N" U" o delegado russo Ale-; são de n:c: t�,: ',-;'-- .

IOs S�Y::.I-i,*��·S'l C_i',''': __ 2-:::.,,- ,��e1f�"'�n {
---'----..;_�-'-'------'----e---

�-----_._-. "-_._-"-�.-_.

i

tecntca t, o I
I

cinema brusiteiro;
-,.. -........_..----=--=-'""""--.--��.=-, ,��='" " ............. 1DETALHES SOBRE o 1 r .: E "ÍctLT:iSE :\"J r'''u. C:"j;:; I

i

xel Pavlov procurou def-ender

E3.1 EREYE ESTA
I

Dentro de mais um mes, i�d ruusícos (1 ..rs ��I�HI1 �S{·�,,� l1. ·�o .. f
St 1" C' ;..,. 1 1"1 Ioutubro, o > UC,lO '111emnLO - CUtCiR", , ,,-]J(:"HY l (: -l"' L:1 :1.-

grafico Tupi lant;uní I) :'12;'[ ].1'1-: 1111.: tI? bFc·jn, f" rr.m �,n,.::,i:::l-Imelro fUm -- QLJA;:3E ::�() : t11)"; alguns numeras de musica

r'ealízudo por OtlUY�Ü-l de autorta de �Udi'�elt) '1",,111 -'

algo de apostolico ,

continuadora

AUSTREGESILO DE ATHAYIJl!J

i
, �-.

A luz ih-me d� uma lâmpada nas ci

dados, ou luz turva de um Iampeãn
nos Iugarejui; mais remotos, o "DiáriQ
de S. Paulo" é sempre benvíndo, sem
pre lido com interesse. E�e se iden
tificou com os nossos problemas e

consagreu-se, assim, o "nollso Jornal",

Procure ainda hoje o agente do

"Diário de S.PaulO"llesta cidade,
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NAÇAO 'Terça-feira,
------------------�----------------------�.

a·m.j()ráQijon�� contr$l)uioQe�·:RUra OS
• .J�'

•

ln

,.

.,.

o PAIl:j� .:'(', � �-; ....
"

�::��;r_'À

E aqui U�i:lj-";,.,'1 CC::-L\ ivIAi"L=vIlTA conquis
tará 28 dona. .;'3 Cct:C�i de uma vez! Porque é
"BOI'i FC,:',-: DE,N'TRO E POR FORA".

t:��':b e��Ç ;(/ilfwelltt""''''0'' v'i;p "'�r
.

A C Ê Ri\.: A MARMITA:
ASSIM QUE P.�::,.\, <;é,:'" E

8RILHA, 5Ef.l f:"'�.· ..\. ê-:' i� ',i

DOT# QUE l,iA L\ '2}_J ;P:;[ ;;:;5.

O:' t>LUtvlíNIO ,URíSSIMO, DE.
l.'ll APLICAÇÓES NO LAIl,
QUE }fCA DE GRAÇA.

, .

,
;.

";/

Mais aviões
Q F.A. dos

'.
v�

51

-8HOOIA"!11lrw:tmm$;tTI;JD7;K;��
\ CO.\-IPA\!lU 8Uf.\UC\ mlODH BR '\�H.'r.m \.

\fjI-IlHTa.\ffNrU AGMor·io}·\ü[(.� J1u� lfufHOH.\!J\P.O Il'l4"iz!'oJ C<:I�"Pu"t3; i.32..:._�·i.'JP.:llQ

Representante: Dr. Alfredo Schrnidf

RUA 15 de Novembro 135J

BLUl'VIENAU

DE R. B O E T T G E R

CV1�SER�·C�. l\'10N rA G:::!N5 E IlEND ..t',,,"; DE
HADJOS E AMPL:FICADORE3

l\.2.UGA-SE AMPLIFICADORES -:?ARA F�5TAS

'f Radio-Serviço,
A tesoura mágica da ci- RAUL JV�ULLER

dade, a serviço de sua

Elegancia.
- ITOUPAVA SECA I

I

'BLUlVIENAU

. ,':.1"4. ��. l< AAii:·�ç:!·����'i�:'K 1
- Antes de mais nada, disseram-nos os entrevistados, iifj�;'

f de outras terras nos sentimos á vontade no Paraná, que j ter,

ra .acolhcdorn -e sem batrrismos . Entre as Inurueras vantagens
que atraem os colonos ao território paranaense podemos des
tacar a qualidade da

.

terra, a beleza e valor das matas e �;.

�'
excepcíonal ex:ú)erancia da lavoura que cobre grandes �,rCWL

VILA "URBANO GARCIA"
-, - � ,

-

�- �r �","'"

I· Tive. a idéia, ralou por ultimo o sr, José Carlos de'
; Fad�; de fo_:mar a víla "URB!,,"NO GARÇ!A", recanto que,
; como poderão constatar, se sítua magnificamente, uortendo
mesmo tornar-se a naÍ'te mais populosa da cidade, porquanto
,ali cabem �1!_ão só o- milionário, como Q operário e () sitiante,
� pois, no meu loteamento há lugar para todos, porque sempre'
� penseí que "a terra nos pertence e nós pertencemos .1, terra".

- A compra de terrenos no norte. do Paraná não n rr'e

i feceu, porque rpara boas terras e grandes negócios não há maus
: tempos, concluíram os entrevístados ,

r
�if,"".' ,

••,.0.. " " .;J:�"" , ••.•••.•.••• >+�.,j. "4' •.• ,

�';';":"-
4 " .•;.y,••�.�W�;;;;""'.�,=;.:::;;iJ;..

,�
· Tudo lhe corl'etá bem :1.3

t

E 'Norte do
I �

". Desíru.ar lima "ida tranquila é n suprema ambição (Ir, todo o bom clwfc d(' famjiia. ,,�!, ::"iOl' ��11\. do I'uru nú, lnH' conta própr ia ou alheia, quem se dedique ,iA "ida <in (,Hn1:��). :l:,\l'icuifUi':I, i'H:l:úri:: �
�1 via, uvivulturn. cxtrncâo e ínüustrfarle mudeirus - encontt·a a t{"ÜL �dlUL"jatia féli,:__ídadl�. r� {�e�'!O que fí�
I •

.. Fc,

t� pi·�'.d5a trnbalhar, ter iniciativa, mas quando há gôsto e bem cs;ar na vida, os cn c.argo s s,',ü :.g,ada_ (t�! >'CIS passa.f cmpn. '. l!
P .

j)l)!.::da de boas êslradn de rotl�g(m, .:onfluindo ];';'1'; [:<: t'sLV:ücS felTO\'li:,'; •• .;, 'ilüo existem dís, tl'
fi tancius longas lUl{jllda 5ail�la v cl e Ier+il rf')!l:J.f) de nossa P'tln:L . t;
�� Cór-rccos e ribeirões írrícam o Noríe tiu P�H:aHt.Í. daul:'; lUaio io�-ra aquela terra ::reIi.:ro�a. on �-
i' � �. ,

-- ,�- -

�) de nada falta.

t1
i zcndu, com facilidde fle ?agal1'en�o, na.
"

!j
I� .a maior empresa colonízadora da Am(�rica do Eu!

I QUE RESPONDl!!RAJ EM QlJALQUER E!POOA PET.!� EVIC;)AO
Para maís info_rmações'dirijam-se:

�

Agência Principal e Centro de AdmiJs.istraç:'io
I « LONDRINA, R. V:P. S, C.':_ PAP.AN
�

Para.ná

Para concretizar em l'calidarlc as suas mais

era. lJE T1i!RRAS NoR.'l'Jt no PARANA'

ou Sé4t:
- .

SÃO PAULO, nUA S. BENTO, i>Li9 +->. (S" ANDh.f"
......r- -.MA'RI ii G A'

-

IOs interessados «m <"}" ela Companhia entre sítios f' e':sa cidade, fUlIfla<la �Q ccracão
da _:'nsta área de '-Úl:nr:I';::f�ll de V rndas da r:o'l11P�nhia em J.íAf"Z(''1(�a;; ('ln. nlc",,) pronrésso, d'<_
vernn compnrecer- DU SPc.'�tn rnxcx. :��\HX' U:::SAL DESSAS
TRANSAÇúES. oh nr. 12 de- 3('''1'(10 .-.1111 o dpcr( 011'"

-

Titulos registrados lIompra de DATAS e,CIIACAB,\S ntc' nr. :: ír�;f de 1;' de
de 1938.

NOTA: - NI.nhuIll agente' de v-"nda está autorisado a receher C:"':�"'il'n em
f;omPlmhia .

r Ó:

, �"'-''''''''''''''''4&Jro.��......�.._..� ...................�...._....._............_... ........... ,

I Ditter "SüprBlDO" e "ShHrry B.ran�"lt .

os rtvais dos melhores licores estrangeiros, porem, muito t
• mais baratos, por· i�so, nrediletos pelos conhecedores de t
't bebidas finas. .

t
.1 .

'produtos da
f',DISTILARIA "SOLAR" - H. tiEORGI & elA.

t Rua :?aruiba' 13/15 --_ Caixa Postal n, 225 t
• '

..... ;. .'

.. BLUMENAU 6...._---------- - -_--"'---". ""G; i iç• ',;0;; h4é 2 toa •• ,.
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QUINTA P�.ô,_GINA

uper-
ESPORTIVA DE DOMIN CO EM BRUSQUE -

Campeonato
MOM ENTOS DRAMA'TICOS DA PpGNA

.. "armorina
Tubos de Cimento

.Pua/ter s Cia.
CAIXA POSTAL. 4x - FONE 1081

RUA DUQUE DE CAXIAS, 8

·8Inmen�u

fl O s p e d e-s e

H OT E L_
WORGES

no o/

RUA. SÃO PAULO, 278/80
,

Itoupévrr Secca _ Blumenau

Cosinha ele primei:!:';:, ordem
Higiene Absoluta

Preços Módicos

Atenôe-se a Qualquer hora

Her-mann Menke

= RAPIDO
-

-
-.

-
_.
-
-
-

-
-
-.

Domicilio'
t:hega �,;jO horas

Chega 19,30 horas

--
-

...1-fon�illho· e
Pi'Iü]o c Ku-

1 . .. q�e a totalidade das a;.,

ves não possue diafra"g-

pio; e qUé
em 1781, o astrônomo í.n�

g!ês William Hernchel,

4. .. que o nerne da ilha �e
Jamaica, a florescente

colonía inglesa da:s An-

t�h:ast deriva da palavra
indigena Kaymaca, que

significa "t,�rra da
dei:ra e da água.",

5 .. , que, ao contrário dos
pásl:'aros, que deixam 0&

filhótes no ninho quando
saem e�n busca de

.

ali- -

mentes, os morcegos ccn

duzem seus rebentos Cl_

garra,J05 ao peihi nh llj,.
as 10.. :;."1.9 excuresôcs no-

turnas.
f, .. que, '�a At!lignidade7 a

geraçã -; eT.pontanea er�
uma coiv t estab.elec;dai �

que, na 1. ..eh épo�{. �CH!

ditava·' � que as rãs e Os
répteis (lodiam ser- ger�:
dos pela Iornz e Iof'i<-. to_
do; .� r;� � Virgilio" nàs

Georgicas, dá-nos uma

receita pura pi-oduzir a�

belhas ..'!O �l a carcal5q

Faça bôa dígest�o. usan_
do, antes dv,s refeições, um
c,,!i}-" de BITT8R AGUIA

,

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

A N U:ti C r E

NÊSTE DIARIO

I
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m t marinha

... !!!!P. . .. :

.
A CASA QUE SEMPR E VENDE MAIS BARATO··. .

It MANTEM UM GRANDE SORTIMENTO DE SEDA 5, .
TAFETÁS, ORGANDfS. CHANTUNÇS, BOLSAS" 50 MBRINHAS, ÇASIMIMS, LINHOS NACIONAIS E ESTRANGEIROSt

Iii CAMISAS, CHAPEOS. CAPAS, BRINS, CORTINAS, REPOSTEIROS,. AVIAMENTOS, ZEPHIRES, Ai.GODÕ�S E MIL OUTROS ARTIGOS...
..

. .....

II: Sortimt!nto Compléto dos Artigo$ ---� --------- CASA- ZIMMERMANN·'
.

.
. ,

Eortimento Comp!.éto- dos Artigos da

., da Fáb:dea Renaux S/A. RUA 15 DE NOVEMBRO, 1051 _ EM FRENTE· AO HOTEE S� JOSÉ
.

Camisaria Kander;

���::::::O::
w ..... ilIiiIIl!

._A2Ia ....oI:T

sr
ri

�

-

Plano· de

V. S. PODERA' ECONOMISAR DINHEIRO SI FIZER SUAS COMPRAS NA CONHECIDA

---
._._-�---.�-�----_._------

reap r I da dC's Estado.s
Construção de UOl super .porta�avjões "4 MIDÚS(!ulo� submersiveis

sub ln a r i nos P' Navios e s p. e' c t a j s para
. � �

IDISS,oes nas
para'

.

.

. AI. "'"

.regloes

." :

cOlnbate.·· aôs
.

á r" t' i:'::e a ,5

PEQUENA ESTRELA

.,

�fOTORES PARA. -INDUSTRIAS
Telefone: 14f·5

(Entn. ·:h pela Rua '-1 da Feverciro )

Motores f:>létácos nacion" L; e esb"angci,'os

TTaonsformado�'�s trifa;:,ic os �strangeiros quatquer volt agem

Motores Diesel - estacionários e mar-it imos

Alternadores (g.e.}·a dores trifásiços GU mcnofásic os )

Dio<unos (:nTa<10 -'.�:'; de corr-ente continua}
rl�t� D. .1' �.
�L<'. ro t.>nUhH'.S para ,oOllllClHO, indusb-iae, etc. \.

l\1otores ii Ga mlina - estacionários

llombas de água COm motel' a gasolina

de Ague" CUMULU.3" (Suissos) elé tr�cos e automáticos

·�,[5..quinas de Costura "H U3QUARNA" importadas da Suécia

j ilinas Suissas da "C.eigy" __:Produtos quimícos pa.ra In (iustrias

ÚJeos e Graxas l\1ineri".i� I·c�m e�sa
'.
çao .••.
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