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' ,rr.r" s. II! t - SegllRd; lIespaello de Hala,_ fi oficiei J. �- HlIogendyk. da,manDoa holandesa" declarou: que a frola mercíude perdeu d�ra��e a guerra quuu:e ptli cento de seus IriDO·

· ....•. ,'.
. .antes e treleni�s e i.ulnze dos to112 navios com q�le CDlliava aDt�s da guerra.

nidas ISTO ACONTECEU, EM PLORIANOPOLI8
·

CHICAGO, 13 (CB)-No dis-lsãoe a opressão do mundo e. jetivo imediato é o apoio decio. Sob o título "PAL�ITE pARA AMANHA", nosso colega·
curso que pronunciou aqui, o no dia seguinte, convocar o nos- dido á ONU. No Japão, esta- "Diario da Tarde", da Capital do Estado, publicou a seguintepresidente Truman disse, entre I 50 poder militar. Devemos .: por mos trabalhando para torna-lo colaboração, assinada por observador:outras coisas: «A

.

sobrevivencia '1550 conservar-nos forte�, não um estado .democratico. Na. Co- "Talqual os homens, assim os seus irmãos irracionais (salda' civilização é a
.
recompensa para impor as nossas idéias, mas rea, trabalhamos com os n05505 VO seja ou vade retro) - os burros! consoante a teoria do velhoda luta e das batalhas. que tra- para manter a

..

'

nossa liderança aliados sovieticos e os chefes! Darwin.varam os nossos homens, tendo em favor da paz e da. harmonia coreanos para criar um governo I A vida militar tem para os homens, apesar dos sacrifícios
's
..

empre
..

na .lembf.a. u. ça.·,. a. f�gUr
.' ai

entre

...

todas
....
as nações e. tOd�sl d?ffiOcrat.ico pr�vis.orio.. �s Fili�

I que po� vezes deles �x.ige. atraente f?sCÍnação; daí a razão .r=,�:de Franklin Roosevelt; Como os povoas. Acrescentou, mais pmas, a 14 de Julho proxlluo, se que muitos que nela mgressam não mais abandonam, tornando-se·.será o futuro com a' energia; adiante, Truman, sobre a politi- tornarão uma nação soberana». soldados profissionais, .'.'atômica? Os Estados Unidos são I c� externa: «A politica. interna-I Afirma que os Estados TInÍ?os
.

.

O mesmo fenômeno dá-se com det?rmillados animais domesuma poderosa Nação, Devemos cíonal dos Estados U111dos teve procurarão, por todos os meios, ticadost os muares, os cavalares, os caninos ete'ocupar, na manutenção da paz, seus principias assentados no defender a soberania dos povos As bestas dos batalhões, quando retiradas do meio onde seo lugàr' que nos toca. Devemos discurso que pronunciei no Dia do Oriente Médio e Proximo. habituaram a ouvir o toque estridente da corneta ou a vóz iro.assumir essa liderança. e aceitar. da. Marinha, em outubro passa- Referindo se á situação alimentar perativa dos comandos, ficam nostálgicas e definham de saudades,a responsabilidade. Nós

deve-j do;
e na mensagem. ilírigida ao da Europa, diz que essa é criti- por isso, tres velhos burros qUb foram ha bem pouco tempo venmos, num dia, proclamar a nos- Congresso em janeiro. Ela man- ca e que tudo fará para mino- didos em hasta pública. no quartel do 14 B, c..-por uma ou duassa intensão de combater a agres,. km-se inalteravel:

.

° nosso ob- rar a gravidade da situação. centenas de cruzeiros pela erazão de haverem atingido a idade de
reforma compulsaria. acabaram. ingressando, ha dias, satisfatoria
mente. em a nossa Força Policiai.

E por que preço! mil cruzeiros cada um!
Tinham eles, os burros, ido para aPalhaça, -Ievados pelo

seu arrematador; mas o esperto Delegádo de Policia sr, João da
Mata Soares, percebendo que os animais suspiravam, rinchando
constantemente, com saudado dos serviços da caserna, pôs�se logo

) em
.

contáto com quem de direito em a nossa Força Polieial,

'1 caja
alta autoridade seguiu pressurosa, de autómovel, para Pa-

.' .
. . '. .,..-------�--. lhoça, afim de promover o retomo dos burros ao serviço militar·

'1"1 .iftlXde 8 li 16allia�

'.U....1.
Diario MatuUno -estadu�l. bem entendido, - pelo preço de mil cruzeiros cada �m .

.

.

di. BD 'retiram q�umdij anual CrS 60,0(1 I DOI,S burros foram logo arregimentados, mas o terreiro,.'

Ó' crime. 8 fi trab;:iio semegtrnl 01'$ B5,oo não sabemos se por não querer sujeitar-se ao racionamento do
..

lie priuml1dos. avulso C!"i 0,80 ! mi lho. passou a prestar serviços. a conhecida casa de caridade de:;._------.-....-"...:
.

". .
.

.

'. .

• G .

.

, .._. IJ _u ! nossa capital, para cuja administração fê ra cedido pelo preço deO apatifo dets a5p!"�e;:aês do; va!

..

® de n.II:i.lI.'i.I ..... I mil e .duzentos cruzeiros.
.

.
.. ........"....... .... .' Não é de fato um palpite?nLUMla�Aij � Domhl!Jon de Abril l.\í! HJl16 - Dr. AchiUes Biilllinl Diretor ReíJpOnflaVe! - Anil! xxn - fl. 141 ' .

-------�----

da s_de 'Dragão legroHISuspels� _

e todo 0. ,ais a
e Sr: Panlo! , subscrlçao c�nJpulsorla de

o consul japonês, ameaç�d9 dê. I�nlrie, selde ..se envergonhado I· Obrigações de guerra
. .

.

pela eSliJpidel de S211S pamrichJs

sucursal

RIO, 13 (C. B.) - Suspeden-] devendo prosseguir a cobrança
do a subscrição compulsaria de I das irnportaucias ainda .devídas

RIO,13 (C. B.) - Um :,es-Ino Brasil e em S. Paulo está

0ldOiS japoneses que haviam che- "obrigações de gu�rra", ? preSi-,'pela subscrição c?mpuIsoria,pertino desta capital, OUVIU

ülcentro
dela". gado de S. Paulo para executar dente da Republicá aSSlDOU o Art. 3' - Fíca asseguradoantigo consul do Japão em Bau- Terminan do a sua entrevista

I quatro condenados, entre os quais I seguinte decreto-lei:
'. I aos.

cue já �ubs?reveram compul..r ú, Hayo 1;ikata, sobre a sucur- declarou o sr, Hayo que a po-! ele era um. A policia. entr�tan·l Art. J' _ Fica suspensa a seriamente obrígaçõea �� guer·sal do "Dragão,.Negro" desce- lida carioca havia I?rendiu. d.olto nito confi.lrm<ltais declarações subscrição compulsoria de"obri-!ira" referei�f;�S a.o ex�rCl.CIO
de

bérto em S. Paulo. .

.'

.

I·a ões de uerra", de que trata
..

1946, o direito de reaver.em asSinto-me'
.

énvergonhado CR'UZ'E'I RO' ,. f' ri . P.'. h . � ç
artigo

g
3' do decre -o-Iei I H?portanclas corre�pon�eotes.me-com a estunidez desses meus ...• ..•... •• .

.'. . PI(; h am a L nnn . a 4.jB9. de 5 de outubro de I9<'j.2.1 dla:�� devolução �os títulos res-
patrlcíos, Essa é a vergonha da

_'" mux' ..- • F�b' ri O I I Art. 2" -O disposto no art.] peC!.I" os .

,?U dos c?mprovante&'historia da imigração japonesa. � nCau8 PUlO I I' não se aplica aos execícios \ dos reco�hlmentos f�1�08.
'.A "Shindõ Remmei" é de cara- M O I N.II () 10 I N V 11 L E 'financeiros anteriores de 1946, I Ardt. 4. d7•

O rr;l.nltstrdoõda.Fa;������1��:cJ!���a ii�;!��:f A T �. O· til
#JtíII "�'.

.

.[ 'u' Opa
l���e��;::��::������a =e���

�����sese d���e��;;�iZ�;ã::O�� i ra a a·; epa r I ç-ao a· . r' , bei���á:��:!: �":.et;.
naram-se ternvelS lmIDIg05 dos I

• sua pubhcaçao.japoneses que trabalhavâm pelo I
.

_

--------------
. Brasi!, escIar ecelldos os colonos NUERE�lBERG, 13 (C. B.l; membros do tribunal e com o I a lume a questao do

.
Skagger 11!111 ti,l[* " UJ Ia I 1S0bre a verdadeira situação do - Ríbbentrop declarou ao tri-:juiz soviético Nekitchenko. Rib-,Rak A ver�ão �e Rlbbentr0,P '. -'41,''1

.'

f I!No.r.o Q:7"f ..t::��Japão. Ei:n 1944 já sabia que o lbunal que Stalin em agosto delbentrop a�irmou que ao te�po j so?re a� eXlgenclas da. Rt1SS1a '. r ""!lllà df';V9 falta MI,

Japão estava derrotado. procu-11939 concordou em que "elej das negoCIações para o ;l.cordo(fOl apOlad� pelos �OCU��tltosii:
.

rei esclarecer os meus patricios]jatt1aisaeusaria a Alemanha de i secteto. "oão .havia a m�n.orido ExterlOf. do Relc�. Ja em

.05 amer·l·canos." nesse sentido e. fui taxado de iagressão, pelas snas ações na Po-l sombra de duvida 110 espmto j poder dos ahados. c:. reu decla.
anti patriota e angariei a anti-lIonia". 6 réu disse ainda que : d� Hitler ou do Stalin de que; rou ainda ter recebwo um tele-

-

'III
.

patia de. muito elementos que! no. aco.rdo concluíd? entre os 1 se to�âs ,.

as negociações co� ,a! grama de Mosco�. em._dezex_n- vao se re Irarnão queriam compr.eender. Esses I dOIS palses se estipulava que! Polonta ralhal!sem. os ternto- i ro ?e 1940 q�e o mduzl.,l a d.lS� .

conselhos desg.osta.ri.am. os

...fana-tUse "

.. fa.lasse de
...
agressão, am- !.rios arre.batados aos o.oss.os dois! CUt!f com !lltler as

eX�genCla.s das Galapagusticos. Estou condenado à mqrte, bas aspirtes seriam cúlpesar".O i países pela força das armas se-l da URSS. Tal comprOmISS? eo-
.

.O meu, nome figura n� lista acordo' foi. firmadoem zi: de\riam,re!ntegrados àAlemanha.!t:e i't. Alemanha � � Russla te·
Washington, 13 (O B)-que esta com as .aut�!lda.de�. agosto, menos .. de 2; semanas! e RUSSla tambem. pela força d<:s I rIa tal coocentraçao de f?rça O Departamento de Esta.Aguardo com pac;encla a m!- antes d� marcha nazlsta sobre I arD_las; Dest� ma?eu"a, .05 tern-! que naturalmente

..�s�ustarIa a

d' '. E t �nha ex.ecução. EXIstem maIS a Poloma. Itonosda frol1telra ol'lentaldaílnglaterra� e a obrlgana a fazer . O anur:-clOt'I.. que os sa
três condenados no Rio dI?,. Ja- Rudenko acusou a defesa de\Polonia ficarie� cor_n aRússiajuma ?az rorç.ada. Ioterroga�o a

I

dos Umdos mformal:'a� ao
neito, dois elementos de desta- estar tentando "divertir o tribu-: e os da fronteIra OCIdental com \ respeuo das 1l1ten:;ões de,Hitler Equador que terão retIrado
que da. eclonia e um ofícial �o t!.al das verdadeiras questões'" a Alemanha". DeclarOl� ainda \ c9!D a URSS dIsse .0 rcu que completamente as fluas f�rexercito brasileiro, filho. de la- do interrogatorio com historias I' que os esforços dos naZIstas em jH1tler certa vez lhe fal�u desta

ças destacadas .em .. tempoponeses. Alem de "Shindô Rem- de entendiment6 russo-alemão I induzir a. Rússia a se r.eunir aa 1 maneira: "Certa,mente n�� sabe.. ria' narra ara. as bases ae-mai" existe o�tra te:.riv�l orga- antes dotomper da guerra. Não 1 pacto das três potencias doEixo Imos/que esta esconOl o por" g p
,;. 1. '. •.niza�ã.o queam�a'7�e �o �o- desejo falar nes_ta �ed�ração ju-lfalr:aram I?0:-que o preço �ueos!d�trasve�:��:ladeP�::a����a�: re� e nav�l em Ga apagos:nh'!cunento publico, � a Zalg<; I rada; porque tiao ligo lmportaa-l SOVlets e�(1g1am para assmar o [dla h�" S '" ate 1. de Julho, O Dep�r�únjun. :r_::ai": cuja tr,,:duçã? � ,. da .alguma.a ela. e nem esta.n:os

\ tratado era muito�leirado ..�p
..
on- '.: abn.la:.. '.' ta.mentó ac.�.e.scentou que. �a.;"Assoclaçao dos Re:e�vistas.MI- aqUI para InVestlgar a· politIca I tou .como condições eXIgIdas í m. bti: � l� decisão fO! tomada depoIs· l1tares". Essa contmlla aglUdo

I das naçúes aEadas. Estamos aqui I pela Ruas. ia: I. ::- phm� . lib:r-1 .

e:.;I m�{� � .

de amplas discussões entré
__

'

.

para apurÍ;ü, .a.
s aCU�Õ?5 q.ue pe-

I dade. de .a
..

ç�o; so�re. a. FmlaOUf[,.! fIi�@ .d.,e" �!.tn �. d' O"ov.0rnos sobre.. ()sam sobre os cnmmosos de. "o qne !'llgmflcana tomar coma .

__
OS QU! e

.11 I sta!acões I' guerra';, O tribunal c?ucordou,\dopaís". 2. - estreita:,�8 rela- iiiNUNmBl\� �ESTB DlAlUO ?SO_ fU�l�r� da� dua� �ases.ln. . .' entretanto, em que RlbbentroPI çeles com â. Bulgana. o que �""'<G\.,-��._�__�,_'�-.--I\I1!-+Oiiõ"-�-1� • �...� ..,_.IrlUij§ E��trlcos .'. P.pd...•. e. '.l'.i.3 ... d.ep.oL.. sc�re o ·.a.3sun.. �O." não queria abso!utamc;�te o

. g.:�. . n;..Ge./iiii"�I.. absolut.8..m.ente inoten

..
SlVO

.

pare
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..1.1 .. e._....
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�t

.•
açãO

...
lU.
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-
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'
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Ler
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t

..

�liI dl.. U�.�J1ü�Ji�.J1. P(';l.
e

..

Ef.l.ciente pro.t.e_ya......� co.tltra" ; l.!Iumelao I cii:ãó;�!t\������;:��;: d�c��: 4��o:, �'::h. o·M�::-;:���l:� �I fi el l'!CAPAS DE li08QUITOS e

� I
Fo"", '471

.........ít.. .p'....d". com ou<roBlSaida pelo ,Báltico o que traria "".$ outroi ;","'".,

� ..

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Arrancar e destruir gra
vatás é contribuir pata. o
desápan�cimen:to da malária IIBI

"

em .tunenau, .

"

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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CONCENTRADO VEG':ET � " "11 O S I C L E S" á base de
TOMbí.'rE - SA1SÃO • ESPE;;p�FRE.

" �n Mislm-os para sQpas_RaC;5!C',i Ri"''' ri baR'!' dê AVEIl'i.·LENTTI.EU'I
� EHVI1,HA-soja-FdIAO i'U}�J:JCO "" FEiTaü :MJ.lLATIN"rlO.

f KETCHUP nBOSICLEfl� cm dois typcs: PICANTE E DOCE.

Eld.do de rv!al!e ·!"/LAr:rEf·"i� NHW" 6 Extrato
·-l'fIA-L � Er·�,ilPt..d com EspirHIúê e Tomara",

vte 'MAL1Eí:,1A·:" NuiriHvo s de1iclot;� - cem IQUe quente
ou qDJado.

l>�TASmais IOflpfnquas frentes de ba-
1'11 . ralha, o soldado Flir defendeu a

saúde dos combatentes contra um exér
cito de inimigos traiçoeiros. Destruiu
Oi mosquitosque propagam a.malária
c a febre amarela; as pulgas e os ln
setos que_-, transmitem 0- cifo e h"1.Ú"
meras: Outras doenças,
Agora., regosijâmo-nos em dar as boas
vinrias ao soldado Plir, novamente

entre
-

nós pa_r�l- continuar a sua tarefa.
diária- He proteger :li saúde do _ lar
contra-os -pergcs c mal-estar causados
pelos insetos nocivos,

Isso significa que Fiít -com a figura
do soldadinho na lata amarela com

f.úx:! preta- -- pode ser agora encontrado,
ondee quando V. quiser.

Peça FL1T - t catifi-
que-se t:k qu« recebe

",r.1J7: Recuse s1tcedâ-

neos, Ú1Í1brN!: se o
.'

soldadinho náo esf;"

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Iga as aç es era elxaao oeexlsll�

--I�! O'et"I-das 'em Bellle d'o Paraí9 d· ft;�,' furtandcse, �ssim a qual ..

BI�l!uUntl9 14 de 'II' ,', u
__

'� , UI� quer cselarecimento. Em fa ..

I1ikl!'U d(i; �{U� ti aVlftes �rueDfinO(l!!> ?e dessa atit.llde ?_?s tri'pu�
d1e 8,1 II 11üte i1'an

I
HUu� f.ee ��'I)"

II RIO, 13 (C B)Tran8m�lno Aer�;�:to�lúcal dos aYI���: :�bd�jl;o:::ze:igi;����
.,........rm + • Hh':W m -,- L. I ...... tido pelo seu corresponden- viões argentinos de turismo, da. A. noite, os aparelhos

d",,.
to especial em Belém do Seus tripulantes não apre- decolaram s começaram a

.', !l! Parà, "O Globo" divulga o sentaram nenhuma ereden- sobrevoai' a cidade. Imedía-
fI.W:i seguinte despacho: cial e nem entraram em tamente, aviões da FáB

.e···
.

"
.

� IlHa dias, pOllSal.'am oontato com as autoridades, alçaram vôo, obrigando os

argentinos a regressar li

0. Ül.in.
ís

..
iro

d.él .6..•. l:e.
na

.•
·.

aS8.1.'
�

1· .•·. 0".... C.oma.U.dtlnte d.
o l"deria·.o I

e anata 1 !�g� O:et���� a:i�:�;�:�:;
no"o 6�gumte aVHW..

irn !-
-. Centro terá, e�. relação 8. para. o campo da Base Ao-

,AJlm �e d,ar cu�prl�erL� esse curso, atrlbúteões aMG, Pronrama lrea desta cidade, Esses apa-
.

80 ��c�e.ü-Iel n. L8�_91 {,
ue

. '�' I()gas ás do comandante da I . OIIP I relhos €Etão providos de
.',

.•.
de Jlov ...�bro de. 1940. ':' ena Escola MilitaI' de Resende} HOJE - DOMINGO DE RAMOS: �

,-1,'dot �e ac;ordo>cOHl O�dW�\O;� quantoEw ensino e aopessc- Santas missas: ás 6,l5' 7; 845 e ro horas fC?mpletOEJ e modernos
. ra"");�to no art. 59, dO,

..

de n. 4_.v�. al dos corpos docentes e A's 8.45 far-se:_á.aben!;ãodos ran::.os com r:rocíss,ão� �,
:dlO-1'6Ceptores e .transmlsso�';H

, de 26 de tl.wert:h.o. de 194 .... ,
I dteentes. A.s i9 horas VIa Sacra, Sermão e Benção. SEbUNDA- res. Ignora-se, ainda os no-

'

,

" um, curso de oüeíaís da re- FEIRA:- - A's, 7 ho�as santa missa
_ • . .. ,

mes dos seus tripulantes.'serva anexo-ao C. de Pnepara- De coíormldade com 8 pro- As I9 ho�as Via Sacra e sermao, lERÇA.FEIRA -

AS1 A prcposito deste tele"ção. de Oficiais da Reserva posta apresentada pela Dtre- 7 horas santamlssa. 1
,1 tj

,do RiO'd.eJâneil'O' de-st.inadoltofl.·adé Ensino. o curso terá A,'s 19 horas Via Sacra e flermão.QUATA�FEIRA ._.t'....'s!grama, "O 810DO prccu-
a mínístra» aos oüclals que a duração de 6 meses deveu- 7 horas santa missa' I rcu colher ínform acões no

se destinam á escola mílltar do os trabalhos serem Inicla-
' .,

A's 18.45 Oficio dás Trevas, Via Sacra e sermão, 11 Mínisterio da Aeronautíca,
"

a neceseartarevtsão dos co- adosa 2 de maio _Pfolongan- Das i5 horas em 2,iante haVB!'á ocasião para os fiei� se Ali, porem esclareceram
nhecímentosbasteos Indtsueu- do-se por eonseguínte até 31 confessarem. OUINTA• .i:<EI.RA SANTA - A's 0-·-':0 santa missa '-j ,

I

fi nt
_

., ,. ,.. ...!:" -seÓ>, .

.. .

.

'V

[lue a 'e o mo e o naosalves.
' .

outubro do corrente ano".. na capela do Convento com comunhão, ." . 1 .

�

,

f A's8 horas missa solene, na matriz, com comunhão g'eral haviam recebido qualquer
. do� fieis e exposição do Santíssimo, A Adoração obedecerá a se- noticia do Parà 3, l'e�peitG.
I gumte ordem: '.... �ntretanto; as autoridades

II 9-10 Os fi�is. da paroq_?ia, .
'

'estão empenhadas em saber
,

IQ·II OS ,rellgH?50S do C�m\elJ�o o que 11a de positivo ten-
11-12, O JCol�g'!O Santo Antol.1lo 1" .

12-13 O Colegio S. Família do t?_;naa.? as neeessartas

• 13" 14 As crianças das: escolas I provmeneias.
14-15 Os marianos e moços 1'___ . e e

15-.6 à Orpem 1;'erceir,: ílao IHn�ra �IPelumge nas
16-:-17 {\.8 filhas .

de Marra ,8anc@s
Ii�I8 O apostolado da Oração f Os estabelecimentos bancários

18-19 Os homens e os moradores da Rua Minas Gerais ,locais avisam seus clientes POl"
20-2 I Oficio das Trens e Lava-pés nosso ínterrnedio que, não fun-
21-22 O Operariado do Garcia Clonarão nos dias 19. 20. 21 e 22

22-23 O Professorado da Cidade do corrente mês,

.'. ' ,.,
.. DQroingo 1\'5.4;30 e 8,15 Hs: ,23-2.:[ Bancarios e Funcionarias

�� !:la!! .� .�.J1l i.:.?'ia

'p,aUl'M,i--MN·�r1eotbteeron-�rOo.elO".. \hVildae··.nIlOJimOosrta!
mm ,I �: �. ;r���������s 3d� �. CF� loga Pó!.

. , ! ,: '"
'rrI>� �SV{i, raitft� i·· ..

.

a '.. I·;::'·· 2- 3 Os moradores da Rua 15 de Novembro e vJsmhanca

I
.

I:j &;0 'll .

. f da Matriz .• festa no ChdJe N�!m"'6" (Em Téarticofor)-OS: imGrtais amores de Chopll:1 e Madamej' 3- 4 Operariado do Sam Retiro ISand pode!,csamet1tt'. rev�vidos}lO maio!, de. tm:i_?s os filmes! 4- 5 Os Drs, Medicas e Advogados '. Ueo Imérica
• ,Um fllrne que JllrnfUS sera eS9uec�do!OhJme que voc� de-! s- 6 Os moradores da Rua Amazonas e Av, Rio Br�U1co Prometem revestir-se de gran�

sejara VEr por diversas' vezes! Il1dtBC!.Ibve!menteJ o melhor filme � 6- 7 Os moradares dos Bairros Itoupava e Velha de brilhantismo os festejos que
a,te·lJpj�, fei1ô! .

.
.., f 7: 8 Todo5 o� fieis da paróq:u�a , .. '. _

se re<.>Jizarão hoje uo C, N. Amé-
Veja os oome�.tarios e material de propaganda n8 vitrine I' A�s 8 horas ml��a dos lfressanuflc2.a05COm aO(lraçao di;, Cruz rica, com inicio ás 9 horas. dado Cine Bt:sch. . .... ó

" A � I?, hora� :v la Sacra.
.

. _ J �, _ � man..hã., obedecendo !la segumte
• , Acomp. Comp� Nacional e RKO. Jornal I As l,olho OflCl� das Tr�vas e ProcIssao de N, �. MORIU

programa:
Preços:":_'Platéa 4,00-1!2 e milHares 3.00 {pelas segumt�s �u�s. 15 de�oven::�ro, Rua Brusque, Rua 7 deI l'

_, Entr�%a de medalhas,da'Balcão 2,bo-,.1{2 e milHares 1,50 ,Setembro, Rua uo.as, Rua 1," de .Novembro, f FestCl. ao J"Dl!8U aos rema(1o-

':Oomingo á no.ite: -:-,Platéa nu.merada Cr. $ 5.00 â venda ta !, Para a Procissão d��.. S, r"Íorto ?s fieis queiram trazer!
res da «So�ledade Recreativa e

,

Bilheteria do Cine Busch I velas _9ue podem ser adqUltl?aS na Po;t,,�na do C_O[lVGllt�. I Esportiva Ypiranga» e aos re-

. _'.. '

,. . . .' ,'. �'._ �. '_� .

,_ '_ I.. :sABADO DE ALEI.U!A -;- � li ó'30 Bençao do 1: ogo, do ! madores dõ aCiube Nautico
�..�--""'�,-Ii-lI�-�ãl-�-'" O ""' ....� >ti ��.� ,,,,,� -'ii I Clr!O Pascal. Exultet, Profess13s e l\fIssa. ! A

,

"

,

T _' '..' , .. 1 ! �
DOMI�G? DA R�S�UREIÇAO DO SENHOR � A'a

I .n�erlcaB�ti�mo {I� novo brac;J

IIJ Banco Ponublf e Avr�{�ola do Vale de iumu � I:J horas, P:oclssao d? SantIsSlmo.
'_ I <:OUT-fUbG-ER» 2: quatro f:.l'.� i" d> ,,' As ,. 8, 9 e �O horas, santa� r:nssa". ! mos e lançamento ao mesmo <l.\]

• """" ....."�""""�_'__ 3""'.

'i"
A's 19 hora.s Benção doSantlsslmo. !aguas do ItaJ·ahv-Acu.� I !$'M...""'A"·...,.",""""''''''''<IS''';;;,;....=,· ""'�"- ""1 !

J ,

II ... .., , ta§..&<!i:St,�,,\, ..A���,��lIi5.'ií!:t�tO"""""""�"""'''''''' "" :',..,.='I!!�@�,*i"-� z_
I 3' - Prova de uataçil0 «Car-

� Depoilltto li (lt�pOau9:!,t;! k'! 0/0 I § De' '1105 Sou<n .. �ara rno"atl!. (rrave"
.

,la
" D��!sH� ��O�l:�;;, "" '.:��\ � O�o t I � Instituto l\'\édico r.. A.RVALHO I sia do ;i��}!:'

'
,. 'f � _. �- (

ê Cfv�... OUw GV��U t!.•, ,v difl,:; � 0/0 � .�
...m,. ...""""""", I 4' _ Prova de natação a"Val�

T '>, .' " fiO dia!.t I) O/O � � . T1:Y . 1 .

� Idem. idiJJ� w' {mil] .� l_v.> (.1'0
'

•.·1 ;� - Diagnósticos Ciaicos - têr vI!. l3erner» para lOmem;

. -!; 1..',' � �.. � (travessia do Rio).H!efu. f(k:,w i;}�) WM u u li * I Metabolismo basal - Eleh'oc�l'dlograiia L�Üiorª"
". 'C/Cta. Fmxo Fixo 3 m{'ge� a 5{2 O/O '

! ll'.el tório de AnáHses (sangue-fézes-ul'lnu, etc.)
5' - Prova de n.ataçã? «Ro-

+.... "':'.'
.

ldt.>m .'. iuriF'I'" ,��: :I> fi 010 � I bert� Baye�» para juvems, (traY

�
'.

'.,',
.

t. �

.•.. '

... "

"'llJ �4

'" '.' ...,.. .! ! I Clínica especializada de Senhoras
I ve��la_d�:��!�'a dos troféus G

���lf-���tIi��*-� G.:�--.!!\���-��-'�--��1il 'I (Pel'hrrbaçôes menstruais, 6stel'nidade, aUel'RCÕSa se.

I' prim�os aos v_�lcedol'ea das pro�

Prado do Rio La Menor � :&U6.115, incõmo{]us da. adolt'>cên�i� e da idnde C.rHiC8, vas c:e nataçw,}_: .

,

.R. 'r .. ,

.

I lnr!amaQõe� gí3KlHfUS, etc,} "CIdade de Biumenan" agra-
'. .

e apsoc la �,. ..

.

, f dece o atencioso convite recebi.
imCQu'!lra..s� a nftJl� nas J AUiw.aai.\ IDo Bl!'iWCQi 3 - 1i!iimemu� - rel!HoD�. !202

I do p:2r:t se f::;zer .representar na
.. farrii13Clas e DfOgarU�$� ��:tis.It<:l.�":liIr""�B8jfi* I} ��s\�ji�íi'l.'I<!RW:_Q�'l!..�1§lW'�ª,};t"(�;� I festa,

Doming@ as 2 Horés

Horizontes Brancos
'.

e Continuaçãoda Série

.....��., erigos de Nyoka
Plaléét 2.,50 � 112 e militares 1,50 - Ba'lcão 1,50 e 1 'OQ

W·fTZfL INDlISTRiAt JOU�V§ttE (!v1�!Ga

NãO deve falhr Bm Gasa alguma

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


