
�íaves· acusações contra a Argentina formuladas pelo sel1ados G. Tavlor

Credilft p'!'lr� ta ool��tn!i� �,m!#11 �;@taa ii fm'(I
.

p��a�,á\1�1 ��� ",���61

lema escolar uri ario II@ Pais
"'.

RIO. 3 (C. B.) - o Tribunal de Contas ordenou o regis-
tro do credito especial de Cr$ 1.000,000,00, aberto ao Ministerio
da Educação, para ampliação e melhoria do sistema escolar pri-
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Jornais cariocas publicam
com destaque, acompanha
da com fotografias de Edu
ardo Gomes, a proclamação
lançada pela UDN a pro

. .posíto de EUa segunda cou-

ven�..,.'�'o eleitoral este mês. sobre a sua cand_idatura a senado: paI' São Paulo, na

, O "Correio da Manhã" a vaga do ex-presidente da Republíca,
.

proposito, destaca a proola- .� ?epois da conferencia, licou, assen�ado que o brio

mação com' o seguia te
. ti. gaueiro Eduardo Gomes nã.o sera candidato a este pos�

tulo: <l"Eoisodíos destas ho- to, pois conforme acentuou, s, s. não deseja agora afas-
..-1t-�:-::-:"'-:"-:"-If.-.:-�""",:t x l)--�,��.-It--�-'ª'��"""'�j·-'�o�"

ras justificam como nunca tar·se de suas atividades têcuíco-mílítares,
a campanha do brigadeiro ,N,este sentido, a UDN fez distribuir uma nota ofí ..

Ed1:lardoGomes". O Diario cíal explicando este gesto do candidato a chefe do go
de Noticiaa" afirma: "Não vemo, o qual pediu que fosse interprete ao povo ban-I

"�". dev,emos riem podemosdeí- dBl.'rant,e. ,de ,6ens melhores agradecimento,'s P,
elo expon-l, ve d COI �ir:nhHãAONSGL� :'-'Rr;�Z Cu,p,. hO'

.

�
. .: . "

tel.taneovmovi d
'

I \
en e-se. ih. com \} ,1:,,]. rrm ...

'; xar oe morrer a sernen ,e taneo movimento em torno' o seu nome, naque e sen-
'

�lançada", .

tino ». .t-�-·"_,,,·=B-<·�-�ii--fi""':§! x �=Ji�,,�='l\".���" >����._'''!t.'-i.í--�

"premi
.

r" ti
Partido Co

u
li vlrHlI'fe e 6 lealda
de se i'l'ltiram IIl.umUo
!) crime fi lJ traição

@ão premiados. D
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f1tU��AD -
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Sabado Ií lia Maio da 19li6 - Dr. Aclimes Balsinl Díretcr�ReSl)(JnBf!vel - Ano XXIi· N. 158

I

ri a eno
aceitaria a
ln dor or

a ea di atura
o Ia

Rio, tl (CB)-Segundo adianta um vespertino «um

dos mais destacados líderes da DDN', que aliás 'faz am ..

pios relatorios sobre os acontecimentos políticos do B1il1-
si! para o brigadeiro .Eduardo Gomes, telefonou para
S. S., que se encontra em KanS8S. num forte doExér
cito dos Estados Unidos; realizando um curso de aoer

feiçoamen.to para t.rQcar {UlFreHõeíl com esse 'mii'Üar

Prlcessada a' "Tribuna
PQPular'�. pelo srII lfi
malaia Vlrgulino
�UO, 3 (C B) � Visando

o sr. Himalaia Vírgulíno,
ex-proeurador do T. ,S. E.
a "Tribuna Popular" do dia

..J.: 24 do mez passado, publí
��,- eou um editorial sob O' titu

�i� lo "Depois do Barreto Pin
to, Vi:rgulino, "Himalaia do
cinismo","
flieiteou o

.

sr, Himalaia
_Y'irgul.iuo ... que o �es�oi
Jor fi.almsertsse, e�, prnnerra tpagma; uma retificação, E
não sendo atendido' nessa
pr.tensão, recorreu ao juiz
da 7a. vasa criminal a fim

. -_.- ,

de processar' o responsavel
pele artigo que- não trasía
asaínatsra, entendendo que
o. mesmo Infr.ig ira a lei da
rmpreusa.

Brigadeiro Eduardo Gomes

le fi
U

RIO, 3, (C. B) - Está
marcada para este mês a

grande eonvenção da União
Demoeratica Nacional,a qual
reunirá nesta capital mais
ele 2.000 delegados de todas
as circunscrições pollticas
do país:
Informa se que o sr. Oe-

tavio Mangabeira, presiden
te desfie partido, já está

expedindo circulares do con ...

vite para o concla vo, que
se espera tenha enorme 1'0-

percussão na vida poli tica
brasileirs.

. CHO, 3 (C. B.) - O senador
M"iO Viena, presidente da
assembléia consutuínte, rece
beu telegrame de Pelotas cu
munlcando que li Cen�w Pe
Ictense realizvu uma concor

rida sessão de �H' .. .testo peles
ímpatríouces palavras de
Luiz Carlos Prestes no caso

RURSi a-Brastl.

o decreto 9.159
causa contusão

S. Luiz, 3 (C. B.) - Cau

sOQ. entre as firmas comer

ciais coletivas e sociedades
anonimas daqui verdadeira
confusão a interpretação
sobre o decreto Iei P 159
de 10 do corrente, sobre
lucros excedentes'.

Arrancar e destruir gra ..

vat ás é contribuir para o

desaparecimento da malária
Gil) Blumenan,

RIO. 3 (C, B.) - A respeito da anunciaria viajem do presi
dente eleito da Argentina, coronel Perón, ao Brasil e outros países
do continente, foi um vespertino informado pelo secretario da
chancelaria daquela nação amiga que nenhuma noticia concreta.

chegou até agora ao conhecimento da Embaixada,
O que ali se sabe é que há tempos o coronel Tuan Perón

manifestou desejos de visitar o Brasil, o que mais tarde ensejo de

confirmar.

pelo
-�------------ ----------_.�=

religiosos contra as cg)�1diçies
im,postas à .lIle anila IC�,I��alma

Católicos e protestantes, pela. voz dos seus sacerdotes, mos
tram-se indignados com a situação a que foi levada a Alemanha

pela ocupação aliada.Os documentos publicados sobre o assunto são

semelhantes no conteudo, acentuando cinco pontos principais:
1. - Insegurança do povo sob o regime militar, do que é

prova concludente o receio de prisões repentinas e sem explicação;
2. - Miséria e fome. determinadas pelo deslocamento de

10.000000 de pessoas para a Europa ocidental, inclusive uma

multidão de alemães;
3. -- Emprego' de prisioneiros de guerra em trabalhos for-

çados:
4. - Confisco e partilha arbitraria de propriedades;
5. - Injustiças na aplicação da lei de desnazificaçao.

CALDEIRA
Vende-se uma com 14 m2 superüele l'\quecim -nto.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Rua 15 de Novemb .. 588 ... Fonel 1201 ... Blumenau

E L L I N G E R & C I A.
A PEDrDO DOS SNRS. MEDICOS FY.Cffi··..·�5 .

EXOUTAM OS SEGUINTES _TU j L.

URINA (completo e pardal com dosagem)-fEZES (Amebas, vermes, sangue ocuHo-ES·
ÇARR0 (pesqulaa de bacilo do Kl)ch)-SECREÇAO lpesquiza de díníecocos, etc., espermato
zoides)---'-SANGUE [Sorodtagncstlco da Lues (Reação de Kline), -'. pesquíza de Hematozoario
)malaria); Contagem de glóbulos. tempo de coagulação e de sangria. dosagem da Hemoglobina,
grico e, acido mico. reação de Vidal (Ti!o).-:-UQUOR (Exame cltobacterloscopico, reação de
K ahn, etc·I-MUCO NASAL (oesoulza do :l3ácilo. de HaI1SEI1)-ULCERA (pesquíza de Trepcne
ma palida)-SUCC0 GASTRICO (exame completo, dosagem da acidez sangue oculto. etc)

FORNECEMOS LAMINAS E
.

RECIPIENTES GRATUITAMENTE
Instalação modema: estufa. autoclave colorlmetros, etc.

'W,-. .. 1I-"_�-rt>JIII!!l�-"'�it o .+.......,�-��...-�-��:4\-.-.�-"f o�-�._�-� .,--�._� . ��--.f>

Díretor-Responsavel :
Dr. AehUles Balemi

Dlretor-Proprietario;
Dr. Affonso .Bahdni

Redação e Administração
RUA 4 DE FEVEREIRO, 7

Oficina RADIO fUNIE
Atende todos 0& lIervlçol df!

Radio9 receptores
Ssrviço» 8&pidmt fi Gi'lrBil���1l1I

TBLBFOfU:I 1395

Hão Descuide
Uma Tosse ou

Um Resfliado'
h*4CRII m:fImI!6lí� � pilem·
.... PMiI::4>.1I _úd§ {i fi Yi<l!s. come
@!I!IlIIO . lIC'i lIImil! .nOOipt.... · té'l$�' 0" res

fria".,. ll4tH>.,,,,lll#';�r& pnreçam

_�'" lia"""" ...y tratad""
_ te&. O ,,"iII. parlil "i"'" D8"

• Alita..._· Ile s!u:telra iii �usar

'llilriGa ÜCrr�!h"'D'" ']:'.du as aí

_�..... l1lPI'"r",� weJ!piratono,
� lIiIaPIOIiI ",ti",.,.., broncbite ou:

h5iri� IP.�,,_, .� wm remedi",
..""do" ..meu. o X"""t>:! SI1" ;j"ãe
f <li 'lMieo&o> i'Ma ""te.

__ �""'" r..""",U.
,.� n!l:l'"da.,."t, para

DysnepsiaL e,

G�_ZfS - l.3:�;litl

Aparelhos de Radio
6 valvulas

I
F. Domnlng, caix.i postal, lO Tímbó

li
!Jl-�y..=.�-'�_.!1f.-":'.,��-.�{(.i.,_ ..� (I � .... -il!.��. �*�:tl.�....,"-�.•-'i}--!t!.",r...!\i! I

I h õ e s
De pessoas têm usado.com
bom resultado o popular

deI:'uraUvo

914
li. sfllis ataca tcd o o

organismo
o Fígado, o Baçe, o Coração.
o Estô!]!ago, os Pulmões, e a

Pele Produz Iiôres nos Ossos.
Reumauamo, CegüeiYa, Que.
da do Cabelo Anemia,« libúr
tso. Consulte I) médlco e tome
o p opu I a r depurativo

inol'.€nsivo ao organismo A�
gra-,daveí como u.w lícôr. Apto
vado como 111:rxi?iar HO t.llll··
tamento da Slillis e R�uni'ã
mansmo da mesma o.rigp.m,
pelo D. N. 8. P., sob o nr.2(-l,
de lOiS.

I
1-
!

Sociedade 1Beni.li�ii�do��a
�1ad·ejf�§ Lt{ila ..

Telefone @248 - Rua 7 de

::.,..

\

j�
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E:dfcrtO de Malta "'MALTEMA PURO· $' Extrato de Malte
'�MALJEMA" com Espinafre Ei Tomate.

FARINHA DE TRIGO MALI'ADO "MALTEMA'-

. L
. VIC "MA.LTEMAG:....;Nutrltivo a delleícso >, com' lehs quente
ou qelado� ".

.

.' ';
.

-.E. ; CHOMAL! IId·1ALdTEMA:"';"POde, esr.,,!:sado como 8ob�me8a-
1)0 preparo' e ocas e sorvetes, wsolvido no leite quanie
frio ou gelado.

' .

FOSFO MALTEMA� .....Esta farinha é um alimento Perfeito e

completo para·lactentes, ·bêbês,·criancas. pessoas d�beis e
conval(::centes. iüca em fosfato e saiS de caldo. estaffaril1ha
,é um pot:leroso �uxiliar da nub:ição.

.

DISTRIBUIDOR AUTORISADO PARA AS SEGUINTES PRA
G-AS...- BL'U'fvlliNAU - mIRl\.MA -, RIO DO SUL - GASPAR -

I!:AIAI TnUCAS - Brusque Snr. WAL� Wi BERNER'TE 1.E
FbNB l.193 - Caixa Postal 3S-BLUMENAU � E5T� SANTA

. CATARINA. ; .

.'. '

'

"'1,',
-_, --,_.ô';;"·-"'f�i,,:;,rt?s!iáni'it'�,��.)!;;.:;:,.<:;:i.��_·': "'';'''' ,

r: ··w �tt� fU'.®' �ita;�,· tZ& irn[i�,
.·paL�. �W2'A e t�::.tl pol.:qt.;;.': �m
fl'.J� .!��Ji), ..

'

et1"s.ID -, f+i;b.\l'l:.Im�'1·8,· .. ·�.i3
c;oum, Va�tc Iie l.iiJruO. Li�tm!i. .cm�,
�Vf\laf!.tOS. t'ev.nna, Ii.OZ :di'! {;01.,.. :.ate.,
ite �C"Jo,pt<mm e $tiwa� .t\f'-"" t!'.:'4"'�

,

dG
,trá.:q,u·ez3. :.e, &�1.�rurt�iia.s ... VS113.d:h':�1. �
iru:üclli!o pa:r,;' hl1ffifms, 'mU}h� erlan- '"

çe.t;. 'sf!ndo SU2 fórrnnla ccnbeclda velos
. !f.r::lndes rn:1di�,;)3 ti «31;;,\ Lc�;m::i�do fihla

Sa��i�· ·Pi1.bliça.,· :

.
, �

�!m��'JJ.,",,�-';"�����I���":'"
�-';.�;::;����;:�-.�'.��.�.�" •.• �._•• ' ..... c\.-c'� ��

i'
.

,

I Dr. cgon A. Krueger
_
.. ' Medico Oculista. - ..

'I! (Ex-assistelltc do In$tftato PenícIo Surniel') de
Campinas __

-I�
Consultorlo. Rua CandidioLa���'· 50{eSQ" ,pRAuaRADNFAM'Urici)CURITYQ.<\

I' Cons

..

ultas: des 10

áS,12 .9.
das 14 á,S 17 horas;

Atende exclusivamente dentro da especialidade
��:.�����. �;t��:':�!�·fo·"+IIr:..�'j!!����X!",::,.;;,
Sli.1iI'����!lIiMIll';lIlsi1ll!l••tllIIlI'__·I �

�S'emDte;foi e continua a ser
". " (.,' ••t

,
" " ••••• , '.

lelhor
"',I'

"Medicação auxiliar
'9l0 tratamento da

siflUs"
lr-'�'''�'''�' �t""''\l!r ...�w,<®>,..,''t:i'�-é

.'

';j
• I �,,. '.

;t"';"�""'" ._._._!l-�!t.-Il
�

. ..
� ..

�'á.�':A..:fJ�.�:.i:f:J�.v�wô'.&.",,;ã���-·��,s,

o (1� EU':'! or� ·DOS· niE. L HOQ t7"S

lnr���.'i';"i.l�.,�:!"ft�HU'���

Aceltando encomendas de Vestidos. Manteaus. Tayers
Fetio sob medidas.-Sefviço Elegíln(e e Perfeito.
Rua 15 de Nov-. ao lado do Hctel Sp.o José.

etc,

i f' I�§�e�t "

I iUf;il � ..�.�

teghorn Branca da mais ana p1js��era
Ovos para incubação

Frangus de 1 ti. 4 mêses
Reprodütüres de 4 mêses

Oferecem as seguintes g<lrantias e v,uiJagena:, São
Who!cde galos lmportsdos.do Amertcano "Hsuson", CO::O

peuígré . paterno de mais de 300 ovos

Proprietário do aviarto.
Oscar PahI Ruu Amazonas defronte ao 32 B C.

BlumenHU-SIl.nta .Ctitariua.

"Gra

_mô*'"'�UURAD1i3W;STá�iTI1ar;d0?1Levra ..o im�d._.ialit�fínew.�t. ill n.� .

;t�fi�l{í1t�
,

i RADIO 81 ��H�'1Í
'

i

I.
I!JQUi1Jamen

..

t:' :��=�:�.j�;:�f.n.���i"â.O.' téerucc I,form,ado e diplomado em Silo Paulo '

,

IU��·uadi:!i R�@ �Wl);ll���·co .. '0
, li

I
..._"""",,,,,,__.,;g;;a""""'����.l.�����.H.:.�

•

I
fiIj ; é i!WR'

Caminhões de 1/2 até ia toneledus.
. CAll,HNHONET8S

AUTOMOVE!S
Veja que lu .&:0., e. depois vej,! o preço fÍ'.i DE SOTO "Dl

d!úmat",-Agr.;;:te I�xela?i�'i�

RICARDO DEEH,F
P1'úv!soriament�- ti rua Brusque sin�BiümüH�li·CX. pót:.tal 119

Aparelhes ·da R�d�o
da R C À Vitor

CG5� do Atro";1\$��e<PlJ""t1� �L A.
MtroajQ de AuiomÓtH,'!lli' I

Rua 15 el' 487 . m
�ifW%�,!!liii'$I'M��i17��AM.�;itojê'�I,·-

foto AmADOR (G�Schoiz)
Competencia Prcl!s®iOillPál

Roa 15 de Novembro, 59b
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D pia (III
de 1· ii t�laboração dos Institutos e Caixas EC�lo icas "'-

FQi o ,que d3clarol o sr. João" Balista Pereira ii i p.refBsa IJ81;lisla.
CONTRA O JOGO

Entrega â Domicilio Ipoio á ação do go,erne
de, IS I II G) e I1l1 .[� li MSUl d� ��4S

Testo ��t� & IrBl��nenal(' --�= RIO. 3 rc. B.) - Eu·dei'e(,f.fl"
.

•

.... ,**,,ªU«$ii&Wi'�'1I
K' A L U G A � S E, ou

Quem perd�u.. g��n�oe�t��)Si��:�:nd�& :�h�:
••·••1·

.

"'0"
.

f'.' f.·.·I...,.....I.c ",asa Co�pr�l�se bdoa casa

N .Ot dd6n�ofnrdO? b '11 Aa��Sedx!�intçe1eog�:·J�f�fFOem..,!â:-e'{,rhl'e, lU f::�n;:.'l�;�:.'i:::r����as. eV���r� p. t, n:1 :rt.� uEt!el�r�d:� ,iiorio" ·n;�i;n.l. �··s.��;;e;�;;
tas paraRUDOLF RIECHERT K h f

. .' " d C
essas mensagens ..... G!leIOS as ...

II.,.�.·"o.
"

I H 1 B V'
oe

I uncionarra a on- E"'�"Cl'''ÇO- >l'" mdustríaís e C"'

S
!!ilI

oa'
'j ,,�ote oa vista. . .

u"'�v·'" �'" ,,'u '" - cs ' 1..

.

'. • �.'l.·. m.
3VI dfel�ana SochHer, lenBcontVl'ou mel'�,iaIs, circules operarl�s

� 00
_� .

etronte ao ate õa is- e relígtoaos além de per�ou1r'-
,

I
ta uma caloteira contendo lidadas do mundo social e

II estranha historia de um lud q�u� teria: Proc.u.r a.-se I dinheiro. A referida

c..artei- d�;ersos politicas desta ca-

d b � �Dl!In!P ·e
'

h
'. .

-
oltaí e estados.

corta o OS., raços liGO dhdD lflII �iun,®rsa BRilha \
'.

ra ao a-se a disposição de, '----------

eonV0II!F��,.. m.as n��� ��
.. n.fiS·,· ;�.��'t!l'$ � .... r��fllo;461 u�;am'pregada (cozinheira) �e?t' d,.ono mi citada' ( on- f)�""�I�� @.�l·

16 lt!I

ljl!l�u7d"'"
,d�o .�- !Pt íHUiii� � iii'il'��II!,W

para cu�itiba. rei aria, � 111_!t���ii��[
ii ImpreSSIUnalJ�e no!u:ma Apresentar-se no Hospital C ongi'atulamo.n_�s com a �� U�D H����re��m� 1i8F3 IiU�"

·

De uns dias para ..
cá muito se tem comentado a respeito sta. oatarill_?, quarto no. 44,., 131'00. Edeltr.udes l\_och. por ftlidr!53 dft tem�d�� Uórn�O�

de um pai que teria cortado os braros do filho, por ter êste inu- dentro de l� días. tão eXp1'8EH-l! 70 ato de 'bO"I-tilízado com uma tezoura, diversas cédulas de 500 cruzeiros, A Paga-se bum ordenado,
3v2

nestidade, lliNUNCIEM NESTE DLfA.R10
historia, Inicialmente, era contada assim e deixava apavorado todo

aquele que lhe dava crédito ..

Entretanto, com o passar dos dias, o público foi enfeitando r
o caso com detalhes impressionantes, até que agora ele assume

caráter excessivamente trágico, digno de figurar num drama de

Shakespeare.
· Camo é cIntada a historia

Vamos reproduzir aquí a notícia (ou boato), tal como círcu-
la agora em nossa cidade. Ei.la.· ,

.

"Dias atraz, um colono, tendo deixado varias notas de 500
cruzeiros sôbre uma mêsa, ao voltar para ananha-las, deu com um

filhinho inutilizando as cédulas com
.

urna tezoura, Possuído de

grande ira, o colono teria apanhado urna. machadinha e decepado
os braços da criança com certeiros golpes. Ao ouvir os gritos do

·

m�nino, a espôsa do colo?o. q�e esta:,� banhando um outro f�- I
lhinho do casal numa bacia, .tena cornco ao ver o que era, del-I'xando a pobre criança perecer afogada em seu improvisado ba-I
nheiro, Enquanto isso, a outra pequenina vítima, com os tôcos de Ibraços a esguinchar sangue, exalava também, o último suspiro.
A mãe, desesperada com a dupla tragédia, teria enlouquecido na

· ocasião, enquanto seu espôso fugia."
·

Esta é a historia que se comenta por todos os recantos da
cidade e não na dúvida de que suas característica são intensamen- .

te impressiouaveis, Contudo, ninguem sabe onde ocorreu a tragé
dia e muito menos os nomes de seus protagonistas.

Boato, 80 lIGO ptlrece! .

Procurando descobrir o que há de verdade em torno da
noticia, procuramoss o Delegado Regional de Policia em Blume
nau, Interrogando-o a respeito. Disse-nos aquela autoridade que
ignorava por completo o acontecimento e que nada lhe fôra co

municado pelassub-delegacia sob sua jurisdição. Telefonamos, a

seguir. para. Ibírama, Rio do Testo e Masseranduba, lugares apon
tadqs como 'palco da. tragédia. Nessas localidade as autoridades
tambem ignoravam o fato. Diante disso, tomamos a iniciativa de
alertar o público np sentido de que receba com reservas as ao

tiCÍas em tono dessa ocorreocía,'visto que tudo ind1da que a

mesma não passa de um simples boato, muito bem arquietado
aliás. Pelo menos, se houve realmente a tragédia em apreço esta

ocorreu longe daquí,�. em aiguma outra região. Con-
tudo. noticiaremos qualquer novidade que surgir a res-

peito" desde que seja comprovada.

ilaçã

não

visa inici I Irte a co

Cooperativa da Consumo dos Opararios
da Industria Tsxtil Companhia

Resp. Ltda.

/?:. ,

com

nS$em�léia Gera; Exftf�����íiUilB'��
Não tendo, por falte de numero, se realizado a A�·

sembléía Geral Extraordinaría, ma rcada em segunda con

vocação, para o (Há 30 de abril do corrente ano, ás 17
horas, na séde désta Cooperativa, 11 Rua Floriano Peixote
N' 1874, ficam convidados 01:1 socíos désta Cooperetlve a

I comparecerem
á

:

. Issemhléiá Ger&il fli��ºr�n���i�
I'. 3e, CONVOCAÇAO

Que será realizada no mesmo locai, no dia 9 do cor

rente mês, áB 17 h eras para deüberarem sobre ii seguinte
ORDEM DO mA

Ia. Eleicão para preenchtmente de vagas no Conse
lho de Administração.

28. Eleição da Diretoria Executiva e do P9'eEid2:n�e,
3a. Assunto diversos de luteresse da Cooperativa!

Blumenau, 2 de Maio de 1946
C. MACHADO DA LUZ

Presidente 3xi

GOVERNANTE
Procura-se uma governante cem boas referencias, pam

cuidar de 3 ciÍanças com idade de 6 3nos, 2 e 2 mezes. Tendo
necessaria competencia. Ordenado inicial: Cr. $ 300,00.

Rua Inácio Lustoza, 277 - Curilíba 3v2
<i��-�-:"'_��'!!!o:-����--� x <�-,<;)'-<t'- (>'��-:-I1'.��"""�-Q"':',,�

Vend'1�"'" S� um bom Cavallo. Tratar na Rua João
'u''i..< v Pessoa n' 213. 3v2

I

Sabado ás 8 li5 e 'Oorningo às 2 h�
Virgínia Weiàlev-Edward Arnold-John CarroH- Laaa Turner

- Oreer Garson- \Valter 'Pidgeol1"- ReDe'!t TL"y ior e

William Powell em:

Ca.cando
,

.pRE.C.'.I.SA.• "S.
E

..
de uma 903 cG3inheira. para. casa particular

I"

.

. paga se bom ordenado ftxo 180 p3ta 200 cru-

zeiros. Informações nesta redação. .

.

3vl

· "V' .

'€1'
'.

'. um Carl.·o m�rcg OPEL 6 cHin-1 �ROCURA-SE� MG�as - Fa-
.

. en . e-s.e. dros. Preçi): 18 mil Cl'uzeiros. .!
bl'lca de Cno?ola.e «�aturn�»-

.

".
Rua Paulo Zlmmermann n 6.

.

. -. -. Tratar nesta Redação. - - 5v3· .

. 3v2

1\ cemedia mgis «estrelada de todos os temam;!...
.

Uma anedota movimenlaâ1ssima e c;l,rern.Ela d3 orais
trondosa hilarieàadel-A p'2!icuIa pede/h!

Acomp. COml;)' Nac.--Fox Jornal e desenho colc�iJo.
Domil1go:-Mais a coniimw.çéio da SiJpet sede:
n� n.·'pw�inn� 6ffl� �fId r�J�}' (�1:;�:r l�U� Ir$"� li;. ���.v� \tir�·� t�'" 'i cJi �S'··l�·F!..�

PJatétl 4.oa-lí2 'e milHares 3.00
Balcão 3,00- 112 e miliiares 2,oJO

,Domingo: - r�1ei�1s. e rnH�íurf:.s 2�oó

e5'

oonsepva O tendo da rUl1pa p!lrqrr8 lava facilmente e cm.!l rapidez
. .

.

.�!1IIli?�1115i'lWjiJ:;!li!l�lli��l���.rl'i>;'����1Wíi.4444i!1!ii@íIJ'"'.,e
(�

..�i>;,i

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


