
IJ cam�io negro no m8rC8�O �e automoveis
RIO. 8 (ÇB) - tntcrmsrn de São Paulo que .tedos vai fazer; mensalmeute, a. publlcação do cão das autoridades, as quais se ene.rrreg rrão

o sr. Mariano Ferraz, Duma das reuniões da número de aaeomoveís recebidos. de distribui-los de acordo com a lista de priori-
Comissão Estadual de Preços. declarou qne 8P-

d d t it bf dade, Noventa por cento da Impo.. rtação "!''',''f".

'1 Essa me i a Visa ev at o eam o neg -o Da '" LO U. 1 c'� a
rtam publicadas [,S ístas sôbre a chegada. de distribuicão dos carros O govêrno vai instituir !i ca1go dEIS aganolas e distribuidores. Assim,carros Importados e que assim as agencias e

por outro lad<l, o sistema. de prtorídade civil e cada candidata saberá 8 ::lata pro vavet do ré
osl;iistrlbuid!}fc& �o'deH1 em atender a08 Int -ressa-
dos .p eta ordem de íuscrição. O Servlcn de Li- militar para a aqulslção de sut-mnvets. Dez por cobtmento do carro. ror estes dÍ':IS vão sei' to
cenciamento e Oel'ip�c llOS dos PI:{ldnlos Impor- cento dos earros importados ficarão f) dispost- marias 8S pmvldencias fi respeito,

��------------------�----�----------------�----------

dos armamentos aprovada pelos Is-
,

o sr, "Varrem Austin, dele-r

;a��� �:sN��:�05U����os ap��� lados UnidDs a propo�la soviética
vou a .proposta soviética de uma .Tustificando o ponto de vista

I d' I
ralmcnte, Não devemos repetir

imediata redução dos arrnamen- dos Estados Unidos, afirmou o guerra passa a. nOIi, cometemos o erro. Os Estados Unidos es

tos em todo o mur:.dó. . sr. Warren' ({que depois da o erro de nos desarmar uniJate- tão pi'eparadns para cooperar

�,

Af/

amplamente com todos os mem

bros da Organizaç.ão das Nações
Unidas 110 desarmamento a se

rem aprovados, e vitando-se.corno
sucedeu, a violação e a evasão

aos acordos internacionais".

w

Vende�§e, por
O1ot"-'o extranho ao

neoocio, OFICINA-MECANICA,
instalada cum modema maquin3ri� e eu»
ponto central da cidade. Preço: Cr.250.1100,OO
Informar oom o diret r dest.e diário

D�rto Malullol!

D BLUMENAU
Im W.'H.?A44iLf:!L2LZ2L�

E�- �p�� A partícípação dos empre-
gW"

...M-ll-N-A-U....;_--5="�-b-ad;,_:-ii".;..9II:$-á-�-':,,,::: .::::�':.::�d:I:,a:::;,,=: . A!M UlII . N 35
. gados nos Iucros d (JS em-

PO I i i a com e I e s ':presas :mEi�:�t:ao::�·��t:�i8�::::i;lE�:���
.�. .

. . .' que determina b participação dos r;mprflgadus nos la-

Ma'lao'drns' BS·.,.a-O de's·tru·,·ndo. a guard.a do corre- lcros da.� empresa!? O consultor j uriclico .d'1queLt ent.i-
U " Idade lei, então, um seu trabaljt-i a respetto do as-u nto.

dor qUe dá aeésse a �olte da E. F. S. C.
�., Irt:�o�:r��::;r�:o �:��:�L�'�:� �,�:�:;�' ��er�a:�:�i;A

p.OPUlaç.,�,o �.I.. O.Cai e de

lda com

0. prop

.. o.
SIto de pro- H�. ne.

cessidade de se por. 08 8eu� �Bsocifidos sobr� a relev3.u�e ma�ería". �. seguirPonta Aguda foram gran- t('ger 08 transeuntes, na um Iím a essa obra de des- foi redigido um memorial que dera enviado a �_jamara
demente bonefíciadae com sua maioria crianças que trui ião de um serviço real- e ao Senado.

0. �BBoalh:unBn. to. d.o vão I estudam .nesta cidade, con- mente util á coletividade e

destinado aos pedestrea, na tra Ol:i risco de queda, lodos devem cooperar no �ponte metálica da E. F.S.C. sentido de se descobrir 08

e que vem permitindo fa· Novo métodG de fra- malandros responsaveís, fIJci]. comunicação entre as

t t d P 1-· Identificando os na Policia,
duas margens do rio Itajaí. amen O

..
'

a ara 1518 afim de que sejam preces-
Quando se efetívop êsse Infantil sadoa e caetlgados come

serviço, de grande utílldad-, Chicago (SIH) -. Embora a merecem. Violento abalo sísmico
a Diretoria da citada tOI-' ciencia médica seja ainda im-

• _

rovis construiu ainda uina p:tente par� impedir a ocorreo-

ADVOGADO;, ,
ela de um siruples caso de pa-escada de. pedra,. com guar- ralísia infantil, poderá fazer vol- Dr. nrthur Balshlldas de canos, [>ara ..

.Iací.itar tar á saú-Ie três de cada..níatro- . 't Escritório anexo a
acésso COIDOdo e seguro á vitimas, sem qualquer dificulda

esta redação
ponte. Pois agora, índivi. �e, segur"�o revela r�cente ar

duos lliexcrupuloéoa estilo tIg.o pubhcado na rev1sta ...Hy-
.destruindo a referida, guar- gt�;�quanto faltem ainda pro
da, com o proposlto de vas concretas acerca dos tr.. ns
roubar 08 ('anos. um do:? missores da molestia ou acerca

quais já desápa�eceu, Ora, do mlst�rjo da c.eluIa ll.ervoaa
O corredor qnJ vai ter à que abnga o VlrUS. frIsou-se
..' . .' que grandes progressos foram

ponte mal gela um preClrn· feitos no tntamento inclusive
cio e a guarda foi coc.strui- no uso da t<::rapia ad:quada.

A virtude e li lealda
de &9 retírem IlUiin�O
!l crime e ii lraicao

&&0 Ilrumia!lvs.

BOMBAS HIDRAULlCAS
..

-._ .,�
.

,.

Para Indús{rfia - LiiVt:ura - Residenci:Js
UOr: ércio e Indúsrrla

Germano ,8tein STA
Fili':} -,- Biumenau

Rua �5 4� N9Y�IIl�!g! �H '�-. E;fl)'�� rp�tªl, 195

4

Oferecemos
Camlnhões V T B. 3 toneladas, com 2 diferen
ciais, prra entregu em 30 dias. Interessados
procurem com urgeucla nossa redação.

-----_

ft:gões
e Fugurefros a

Carvão
Passadena. 5 (A. P.) - O Ins

tituto Tecoicológico da Califór
nia registrou grande terremoto

que começou ás 10,0 r mais ou

menos a 7 mil milhas de distan
cia desta cidade em direção in
determinada.

Dlatribuidures :

Prosdoeimo J) Cia. Lida.'

Morto a tiros por um I R"� 't te �,,�eWbIoJ87

d b d apenas boatos I

esem arga or ba�:��:ti�:,:���i�irc:�amn��:
d cidade, sabre uma mulher queRIO.7 (CB) - Telegrama de

\JOaqUim
Souza ha cerca e

teria :,ído esquartf'jada pelo ma-
'

Salvador iofarma que em ple- doi.s mesea havia sido agre- rido e conduzida em saco den
DO Tribunal de Apelação o dlct} pela vitima á porta de

tro de um caminhão, aparente

desembargad.or E,}g.
ar JoaquIm

I
uma drogaria. O desentendi-

mente são destituidas de funda-
Souza, vice-presidente da ·mento eascera do fato do

menta.
mesma corte e presidente das advogado Otavio Barreto ter

A Del 'gacia Regional de Po-Camaras Reu'lidas. alvejou a aceito uma procuração da
licia local nada sabe 3. respeitotiros o conhecido advogado esposa do magistrado para
e suas c(Jleg<is de Ja,aguá ebaiano Otavio Barreto, ma- promover o Beu desquite. Rio do Sul, para onde .te!efo.

tando-o com quatro balas n'o 0 criminoso (!ODseguiu fll-
narno8, já. (lue o acontecimento,rosto. O d, s 'mbargado rBdgar gir ao flagrante. De acordo
segundo a v( z popular, teria

com a atual Constituição o
ocorridQ nas ÍrnE'diaçôes de uma

desembargador Edgar Souza
destas cidades, tambem ignoramCarneiro seI â processado e
o sucedido.

julgado pelo Tribunal de A pe· Diante disso. acreditamos ser
iacão da Baia, do qual é ..

membro.
falsa � notl�la em apreço, já
que nao eXIstem elementos que
a confirme.

Rua 15 de Novembro, 687
BLUMENAU

Icôrdo Franco
Chileno

Aceito Dill convite de
Persil pela federação

do Trabalho

Paris. 8 (S F F) - O Minis
tro das Relações Exteriores do
Chile e o Embaixadcr da Fran

ça assinaram em Santiago u.n

acôrlo provisório assegurando a

.cláusula de nação mais favore
cida à produção de ambos os

países, Este ajuste põe fim ao

regime desfavoravel para as

mercadorias francedas, decorren
te da denuncia, verificada em

fevereiro de 1945. do acordo ce

me. çial anterkr,

Correias
para t.ransmissão,de lona e burracha

para fins industriais

\V.lshingt(1n, 8 (C B) - Anun
cia-se em fontes díplomaticas
Que a Federação Americanl do
Trabalho aceitou o convite do

general Perou, no senti;lo de

enviar seus representantes à Re
pub'ica Ar�el!tina,

Distribuidores:
Prosdocúno &: Cia. Lida.
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"': �fiiciandQ suas vendas de fim de ' Ano!

da bolsa popnlar, eferecendu aos melhores preços

{ Artigos p'ara: HomensI Senhoras! Crianças!

'('
, Sêdas, U!!fIOS, Caie'ades, Casemiras I!í:aciona;s e {1�tranfJeiras

,CHAPElJIS Ramenzoni� Nelsa e Cury

(�a�3'i� em Fiol;"�Ql�@�oDi$)
Títulos Dêclarutorios - Natúralizacões

, Encarrega.se dr q',WiSQIl61' essuutoe junto ás repar
, tições públíeas de bJumenau, Florianópolis, Rio de
:;' :Ji<!wiro, São Paulo e Porto Alegre,
.f,/;: .:, Aesistencia técnica de conhecidos advogados - Abso"

luta sogurauça e rapidez, asseguradas por 'trel' anos
do faneionmnento.

i

Preços módicQs-Co:;umhw sem com pr omisso.

J;'scrit6rlo para o VALE DO ITAJAl':
LI Rua 15 de Novembro Ir 4J5 - 2° andar sala 1

UUus d'a c�.prrBl) - Slmnenau
Endereço telegl'2ifico - IN-TER

tárde'" ciD

espêlho dos
.

que sabem atrair afeições e

conquistar' simpatias! Nun-
. ca saia à rua com a barba

por 'faief,!!3e quer triunfar

na vida social e nos negócios,
barbeie-se em casa, todos. os
dias, com Gil1ctte. Poderá

.

formar ao .lado dos qlle S2-

hem vencer! Adquira, hoje
tnesmo, o novo aparelho

.

Gilktte Tcch e habitue-se a

usâ-lo.diàriamente, com as Iâ
., .. minasGillctteAzul, legítimas.

Se até agora não teve oportunidade de tralur
do sangue, faça-o enquanto é tempo, pois a Sililis
é uma doençá perigosa e traiçoeira. Não deixe que
um reumatismo banal se transforme em dolorosas
deformações das juntas e dos ossos, e que, pr-que
nas feridas. se de�enerem em rebeldes moléstias da.
pele ou �m ulceras de carater maligne. Muitas dores
de cabeça aparentemente sem importancia, são o pre
nuncio de d .rrarne cerebral e paralisia, e. certas mo

Iestias nervosas, originam completa cegueira e loucura.
Seja previdente, que o arrependimento é sem

pre tardio.
Comece ainda hde a tomar

��Iiotf1f;J<,
... �Ji;>o,,, P.J (iII

� --��� �.'-� ':/
-.. _-1""

que é. na opinião da distinta classe médica. um ex

celente especifico para o combate á Sífilis e repre
senta o trata l1ento íde al para as pessoas refractarias
ás injeções Jolor::>sas.

N. 67 EC

s

- ficade com ógu.o nc· bôca ? No· teu caso, o que
resolve é a GiH"ti� o

'_0 A tlporft,cia, meu taro, é tudo'{

L_

Li ;

SlJp

(ompetend� PloH§§ion�1

Rua 15 de Novembro, :J9{,
:! ..

.:,

t.....'T·

I
I
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"Cidade de B!5.im�RaU
�l:!lI'y,e�..A.���!'"_�-=

9 -11.,-1946

Serviço rleprímeiru
ordem

Rua Marauhão
N' 27

., ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS
.

,

PllULAS DO A8BADE MOSS
,..... _'-"_ "":';,,:'�"!'"�'--'" - .

".
Ager.l directcmente sobre o cp

parelho diqesnvo, evucndo a pr l-
s são de ventre. Propcrctenorn b'-'!n1

estur gerol. Iccilünm G. digestão,
d&Jcongeslionam '0 fiGADO. re-

gUl-:lr.lzam c& funccões dlg"'�Hv1)s.

mldndcli do

fiCADO
LSTOMAGO.

(i iNHSI1NOS.

Tetefcne

h (ljf-'�1ir{J�(io -O lt�xil�(:1
nu .traÚmí.!'nf(l�,(il{

1J,i{:Jr,'"

�" .tOfJ(,!'S C� lW{S

�'t�I;Ú�",.� " IA ��� d�

íl'�gO.fll de 'ltm�.t'<:ld$
��i!'!HHi�:8 II' ,1,A<l'hwi�if
�;!j ar�nd(!l! ,ef,4$;H,l1d� .:
� Et(cól��

r-::"'t$,'�'�'::�:-�
�I
��OI! ,._.. �"'� �.

'·�.,,�>r;;'.0s ..�..� .. �"ti.li.'m�N"�� �1.eõlit���

,_
.

FilÇO!.'!;hH queprf!Í(.ndem
casar-se: p( Jipe ROEfli Q Meria:
Kr8u�e. Ele; flflfur:Ü destoE8�

í EfllBdO, Hi'scidr, fPS l� de nu�

'lU?:!; de 192'P: !nvrlll1c:� sol
tnril, odlllcl!íi'(i:' e n síderrte
UH ReLb'or; fiHF de Gtacorno
no bl ü de D. TrH:FB. . RMEL
.Elu, r,g(un,l df:�·je Er.lr.do.
InafC[fL� fWS 22 ?0 ,fr:,·ttyJ�ro
i de 1922, (jomNlttca, f::!Htr.lfll,
l domiciliada e l'N,íd('[)te em

ir·.Held:;or, HlhHle ,kã'; Krause
e (j8 n Hernune .Krs use.

A ;1r>2S�m!'(,'�m ,:;'il .00;:;c-rrm1ifJ.í,n
t-.líl�Iid() p.plú !'u·tig'O .180 do GrYl

{llgo Civll,-f-Ib ns.l,2. e 4.
,

Si alguern tiver couhecímento d&
ul!?tll' aih'1ln1 iml!f:damerl10 j'{;g:aI,
i1GUI� Ó pa ra '():!! [10ft de direi t3'.:

Et 141rll eonstar e ch;�gfr ao 00
n:t� ...'inv:'tlto de torlns, lavro, o:
presente j}m�a ser dlxf tio no Jg..

gar do costume e pnIJ:l:Gil.do pG.1
la tmprenaa.

Blunrenau, 4-11-1946
't!kfor1i1Jü Bl·aR1i.

Ofkl5i! GO Rl{u�1:m.\!.! Cl�H. í

ft�· fZ!C}<) �Aij� n ,���wr IUOIt!if>il H;i�Mhi ri)rh��.

!lendr.. todo:> l}& �erl'!ç!)� d {

!(i!{!iü!O �te�t{}rfW

!�r��c�tlt � ·S�pftl�� _-e Garl\ulh';{lf
n.n.E��ilN�? â a�i5

..

,
it1;� 1 diJ l}�;flI'fi !',rk i:J

J. _''''_'__�''' _'.�, .. _ ,._ " __ �

�ÓVf.�� M.A.�

mSnUBUmORES:

PrfjSd6Chn� & ela .. lbJa
Blumenau CURITIBA Joinvile
Filial. J\oL'Itriz Filial . ". . . . �.

.....,.��._ .•.o1';�;IL�;:;?'.Ij!11Z��"''$_...,.t-._c".:t���_..·:..

··l_ .._��=. ,1
.. r:�.'..{'.'I/.""T7' p, .;::'>�:;,,;L.·.j?;,-.... '�

.•.
'

........
'

.. 00' ..........e-.",., e... I't �-' -

�
'Cc. ,. ��� ..

" ..._. "t. r4.,"" t... .. _
..V�".� f·--

...............e,.......__,..,.� _�.,._, f. �;-
.

friaO! é S��UI Ir
Das M 3nIS!Das a fina Hâí I' • ;�f:�; 'Ij-,,,, ,. .,.".

i F�,ç,a SQ,u
. � ,�;:�;��:;-

-'

I _�:nr��="]IQliU:;IIIõ;.,_�.� _ •. _

!
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nR.ecOllstrução . econo"-ita da 'llf Vinhos Dreher, Cruzeiro e Castélo �:t Paulo Sebe':'( B) O I) M d 1 Conhaques .Dreher e Marumby
�f'ra:o''ça Washillgtuo, 8

.

v - ::>anco un ia �r .

j�.

'. a anunciou que o governo francez pediu �� Vermutes�Champanhe Michelon � PINTOH-DECORIDR;'"

um. emp.. resti,mo
de D0.O milhões de.�oJares para o ano tf

....

.

Entregamos a domicilio f:} DfSEtlHISJ
de 1947, a fim de prover as necesBJaades de comprali· S Pintura geral de r6sitteo

.

F d t terí
'

�.
Q U r D L T D 1'\

� cias-Télas-Placas -t-r- Pro�e i:'llportaç.ão p.a.r-.
a

.....
·

....a. .rança
: o cer 0'3 ma

erIals..
e e-

� � 1"'..1. I,.., . It. RUA 15. 983 =.' psgandas, Preços sem�quípamentos que· fazem parte do seu plano geral de ••.. C I
-

BLU\.1ENAU - i::.l _

oncur c I

:ec:n8�l'U;::�m::pi:a:�. e:or:m;':��_�_JF;_�_� f� Telefone, 1324 ..

'

. lV'
J

rciiiiil�Sôciâí11 Publicações Iipó!,!e����
�,,� �:d� "Gazeta do Norhi" O °b d·An!versarlos Recebemos a v.sua do pres- DI US aos IIminuO

Fizeram anOs, ontem: tígtoso orgão da imprensa para Camburiúmineira "Gazeta do Norte", dO'. sr, Ger�.noflTI.·· o Dalfovo, abas- dít O sr, Rosen o Soares, pr
. �... 11 bt-semunártc que se e I a na

á d f II h Btado comerédite em Subida. ctdade de Mnntes Clal'Os sob prieto río a an 19a D 11 e
_ O menino Jefferson,' ":pll' .

I' t J' ti X Curbauí, que faz o pe'J a a dtre ção do Jorna 115 a UH
Bl Itcado aluno do Ginasio Santo ,'}llrSO entre umenau e

Antonio e filho do· sr, Dr. Jef- O�lVejrdll. jt;i, acaba de destacar n
Agra ceemos a remessa. d

�

lb
.

fersou Matos, cirurgião dentista os seus OnI U8 para vrnge
com consultoria nesta praça, "Liberdade" a Cam boriú, todos (.:8 üomít
- A srta' Anita Puhlmann. Temos sôbre nossa mesa ços, com partida desta cid
-:-- O sr. Candido Salvador de Trabalho o oro. 15 do bem de ás 5 horas da madrugadA historia q�e ';ômo5" relatar aq�í, embora destituída de Rodrigues. feito [ornal "Liberdade", que e regresso -íaquela preta '

pormenores sensa�lOnals,. destes que eXigem do né;.rrad,or ° em-
_ O sr. Oswaldo Ludwige, se publica em São João da fi horas da ta rde.

. ; ._prego ue s�ItrlatIvos. fOI contada numa mesa de 'cafe por um de Gaspar. Boa. _ Vista, Estado da São' As passagens. d� 1d9'c�]ega de Im�rensa e teve, o dom de fazer cessar. a f;a!estra I _ A jovem Stela Maria, fi- Paulo, sob i\ díre ção dos co- V_?ItB, c11�t,am Cr$ 30},)�O .fnvola que �h se desenvolvia, dando-lhe ,um rum� ma�s s�no. lha do industrial Cassio Medéi- 'legas Arthur Noronha Sobri- s��o yendldas na AJêllCI�. �ero�, ou melhor" o pequeno heroi desta �lstofla, e a!uno Iras, indu stríal nesta praça.. loho e Milton Reis. fOI �-Blu. , ..do GmaslO Santo Antonio. Membro de �m� família pauperrima, _ O sr. Affonso Dietrích. I Gratos pela visita. 'Il'ata-se de uma Jnic!at�vpertence ao grupo (�oS pequenos çesprotegldos da sorte, destes I ..
�'_;.'.

_
..

,-
.

"S� l "muHo louvava', que permít
que ?ão ac!editam em Papai�oel pois dele semr:re foram es-. Ji"azem anos hoje:

' ; - . ao Gurcaço rá ?,OS blumenauenses 8?SaSquecidos, destes garotos que enchem as ruas das Cidades apre. I I Sob O WUtO acima !.oi pu- tacít li encantadora praia to
goando jornais. doces, frutas, que carregam 'malas etc. e que à O industrial ArgemiroGomes,] bllcada em folheto muito bem dos os domingos, pelo qutarde levam para a casa um punhado de biqueis que entregam de Rio do Sul. '

I impresso e Hnstra'do por cli- nos ccugratularnos com o S
a "mamã" para- comprar pão. Dêstes :;}ue trabalham de dia pa- - O menino Germano Teich-] cbês. e. palestra prulerida na llosendo SDsros.
ta comer de. noite. Dêstes, enfim rara querr: a Vida, dê,sde sua mano,

.

. I sossão do Rotary Club de
aurora, constitue um fardo pesad,o e cansatIVO e que 50 cons:- . ,-- A sra. Alma Remke, fe- i l!8j�í. de 12 de junho ultimo,
gu�m pequenos favores do

..

DestInO a. custa de amargos Sacrt· Slaente em Massaradduba. ,_:,,_.:-_._.,. pelo sr. C,el. Mar�os Konder,fictos.
.

_.._._ " �A;_"} contando lmpressoes sobre I:l.
-_ O nosso h;;rlico escalar reside longe da cidade e anda Enfermo:

.' viagem que rea.lizou á estan-
todo� os dias alguns quilémetros pa�a frequentar as a�las. Traz DR. ARNO ODBRECHT _

eia hidro�mineral �e São Lou,
conslgo uma cesta d.:! bonhoDa fabrIcados por sua gemt?r?, que Vítima de lame�t3.vel queda em ranço, Mmas GerEm:, c de suavende aos MUS,c.olgas de estudo. E' dêste peque?o comeclO q�e que fraturüu braço e uma' das estadía alI.
ganha o necess�r�o �ara custear os ,:studos e a�u?ar seus pais pernas, aéhaose convalescendo Agradec�mos B oferta de

ChlU'&�ram-jfIot'& O�na Iut.a pela eXlStenCla. Seus. companheIros de coleglO, bons �on:- em sua residência, sita á Rua um exemp,ar. V\5n.,,, "

panherr,os, tudo fazem para c'Juda-Io, comprando-lhe � mercaOona. Amazonas, à sr. Dr. Arno Od-
------------. minbões

.

EIS porem que, um dos colegas, talve: por maldade, O? brecht, ãistinto causídico com es- ACUMULADORESque� �abe se le,;ado por u;na precoce. ambIção de ganhar dI- critàrio nesta praça. para motocicletas.nheiro, qlla_ndo dISSO não tmha neceSSIdade, .resolv�u fazed�el Ao enfermo, que em breve tloutomüveis e Bu,cOilcurren�la. tra�end.o para vender doces maIS apetltosos e por retirará o
.

gêsso dos membrospreços maIs convldattvos. -

.. fraturados, reiteramos nossos vo- Ií&ftUf ...-ii IDliDSIlCOã(OS'TOS"lV�as os «freg.ues:s», num ra"t�.Q g
..
e.ll. t

..

o
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de c.ompreeIlsão, des-/ tOEl de breve e completo resta- II M
;:>reendlmento e sohdarredade humana, d�sl?rezaram a oferta ten- belecimento. ttadora do desalm ...do concurrente e contmuaram comprando os Distribuidores:
doces do coleguinga pobre, assegurando-lhe acontinuação dos Revista. 1 Prosdocirno &: Gia. Ltdu_

e1.u.d...
O
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o prazer de continuar. auxiIian�o a fa;ni.l.ia· .,'

.

'.

'.

'1
Rua. 15 de Novembro, 687

-r/ .W;���temos palavras com que aplaudIr a atItude aesse pu-

BD' ,.,.
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B L U M E NAU

gllo.de Jovens escolares. Mas pojem ter eles a certeza de que·
.

� e do ItaJ8iPrat.i.cara.in U.ma ação realmente ,digna, aurorada pelo mais nobre ;.18. '. J Comemorad(dos. Sentimentos humanos, que e a bondó.de, fazendo com qt:e .

_ )tenhamos esperancas nas virtudes desta nova e pujante geração "O Vale do Itajaí" circulará
O. centen�r·IO �1'lI doS.que surg-e para a vida. na segunda. qüinzenade Novem- li Ui lI�a U"

bro 'coni uma edição em hcme- caberia de Intu.n.n Faço saber que pl'rete:o:denB

U·
.

C'.h Ilagem a Florianopolis. !Ir !ii IIIU Willy Sehada a Maria Santil Já se enCDntra em prep3fO o Paris, 4 (O B) - O Obser- tj"g j. Ele, natural deste EstaII numero de Natál. focalizando em vatório de Paris comemorou do, nascido IlOS 14 de maio d

L1iOJE" 8 5 h todos os aspectos o município na Sorbonne o centenario da 1923, tecelão, solteiro. domici
n .. as .. 1 oras de Blumeuau. deseobez-ta tio planeta 'Netu- liado e residente em Itou-William PoweIl'-Niyrna b·y- Olaria de Haven em Reserve a ,sua assinatura te- no por Le Verlder, Com a as- pavli Norte, filho de August

O R d· I H lefonando pJ.ra 1445 ou escre- flisfência do Sr. N!legelen, Schade e de D. Bertu Scliade

". eg.···resso . aque e ornem vendo para a C. Postal- 173-
ministro d1. Educação, em- Ela, natural deste Estado,lla

<.._.I baixador da Orã-Bretanha, scida aos 16 de julbo de 1927Uma comedia divertidamente misteriosa eia Metro! Já se LADRILHOS I repres�nta1Jtes do corpo di domestica, 80ltefra, domicilcasou? vai casar-sâ." De qualquer modo aprenda a ser' . . plamátlco e representantes iada e residente em ltoupavfeHz no casamento com o casal maiá feliz deste mundo... e Mater1813 de çonnyuç,ll.ú. do mundo cientifico, o Sr, Nurte, filha de S6rafim San
"O casal do outro mundo"!.. Wer ner Garnl Louis de Bl."oglie, secretário tiBgO e de D, Ernesfina. de

Acomp. Comp. Nacional--short ê""-Fox Jornal. RuaPiaui, U alõ efDne, tl23 perpétuo da Academia de Oliveira,
_,Preços de costume B lU M ENAU Ciêllcias, discorreu sóbre li Apresenta:raJ1l OI dO�uto•• --�-9.ElII.-f:-�-�-:+.-j;--...-.� x ",-�-.lIIIiII(4i"""-6.-IIII-�__"'_!i�� x �-::::-..-.-�-..-.-..-�- ..-. história da descoberta exigido pelo artigo 180 dtt Dr--

. daquele planeta e da "gloria digo civil sob n. 1, 2, 5 e 4
A bôa infor- 'francêsa qua a mesma está sr alg1'l<:!lll tlvel oo:nh9clmelltlfi dl®
mação faz a ligada". exIsti!) algum bl>ed1m:entll jegal.
boa opinião: _---------'----_ acuse o para OI firlll d� dh·�.
A �oa ,in/or- AD \fOGAOO'

=== E. pnra OOtl8ta� e Cheaar ao 00.
_ " nhoom:eoto de todo!, lavro,.maçao e dada .

•

fi d I
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pela D. f. Ayres. Gonçalves presente para ser a Xl! o nG o..

,,!ir do cost� • �ubliCl.'ld� ��..Rua 15 de Novembro, 415 ia imprensa,.
.
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Prefiram a Farinha Fabricãda
pelo MOINHO JOIRVIUE

... �--'------------..:.-..� -
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de Rlurne nau

Exemplo de bondade
.

e despre
endimento' humano

Isnlala�ões
IrUgos Elétricos
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Se�undo informações fide
dign;;s, houve violento (hoqu
ante-ôntem e{ltre dois'caminhõe
que trafegavam na rodovia BIll
menau-Itajaí, sendo l:_tue am dele

pertencente a firma A. Bauer,d
v}zinha cid.l.de, teve, gl'and��v,:,- ..

rns.Um dos uperdnos da"'-C1tãf.li
fir '1la; que viajava no caminhã1sofreu esmagamento de amba
as pernas, sendo recolhido a

hos!Jital de Itajaí em estad
melindroso.
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