
ílese vi��rIOsa, I, eR.lrega�ç ;�releituras aos Parti D�
;' Vencedores nos. MUIIClp.OS �:�� ;�.;n��e!a 1�: t��e::i��:i�: ';'�i,,�� .��

...
.'

.

.. votos, e CNsa asssen tada. Agora, i nfor-mam
.

Assinala:se em São Paulo que a formula Após a eninga das prefeituras serg+pa- que tambem a Paraíba vai íntegrar-se 00

adotada. pelo general Eurico Dutra no senti- nas ao partid � de maior expressão eleitoral .movimento de pacificação. Ao que se sabe;
do dé -operar a· completa redemoeratisasão 00 local ao formula frutificou, atingindo a será substdtuido o interventor Othon Bezer
do. pa'Ís com R entrega da .. prefeituras muni- . Baia. onde a recomposição acaba de ser fei- rs, assumindo o governo do Esbado o sr. Al ..

... cipais aos partidos vencedor es ncplerto pro- ta li tendeneia - comenta-se - é tomar to- cides Carneiro, ou um oficial superior da
.

x.irno passado, vai ganhando amplitude. não
.

do a pais de acordo com 08 desej ,8 exprce- F.. E. B. SE:'rão então as prefeiteras distribui
_.:

-

ohstante a resistencia de alguns eiemfntos.. 80S. do chefe da Na�a,o. Assim, em Pernam- da.s pelos partidos'
--�--��---------------------------

J....

·

...A.·
... VI.rlUde 9

.. &.I..ealdã..
-

de se ruliram quando
. ô'I crime e IS traição

'.
,

. são ·llramladtlS.
�- -

.

t8m8atr,,1
",vulBO

Olaria MlI.tlltlnÇ
ere êO.I},
OrI35:<l0
Cr$ 0.4DE . BLU'fENAU anual

Sabadô IS 68 Maio de 1946 • Dr. AcWllea Balslni Díl'etor Raspousavel. ADd XXII - H

.Preço �o' Dite riggr I
.... j

I

Fome e super
..

produção ...

Em entrevista concedida
er'...1 \tVashino·ton á "Franca

. b

Presse", o diretor-geral da
Organiaaçao

_

de A.gricu'tn· f TENDO chegado 80 DOSBO conheclmauto,
ra das Nações Unt Ias. sr, que a alteração do preço do leite encontrou uma
John ·'·On, declarou o S�·· certa incompreensão por parte do público, d'entre
guint>: .

o qual se encontram também consumidores do
"Três quartas partes dá leite Frlgor, é

oportuno esclarecer-nos o seguínte:
População do mundo ou se.

Os problemas do leite, hf.je, djffceis e com-

plexos como o são, se resumem de maneira espe-jam 1 500000. uO de seres cíal na PRODUçA0,
.

'.

humanos, estão atualmeu t. Eis porqu 6 nossa Usina está diante dêste
ameaçados pela fume, Tal. dílem .. : abandonar o Icmecínrente de leite à Ci·
situação não se pode corri- dade, ou aumentar o preço ao PRODUTOR. para
git. CJIIl. meio improvisados. que não mais conneüe desviando os seus ínte

rêsses para outros setores da produção msrs ren-

..
E' pois, esaeacial que to Ios

I dáveis, mais cômodos e peeunlárlamente maís),.8 pai es produzam o má-! coavídatlvos, e isso mesmo li despeito da mojora·
�/'1ximQ. Evidentemente. dir- I ção do preço do Ieíte. SinAo vl':'jamos:

...

se-á que o perigd. de tal Na fábrica, recebe o colouo que 8. ela ra-

politica restde LO fato de corre para serviço um 'salário bastante animador,
e em quú!que!' Iórma mais compensauvo que uma

que chegará 1 apidamente crlaçãu e manutenção de gado leiteIro, acresça-
() dia em que a 8nperpro- .

se a isso 8 diver�;jdfi.de de distrações que se lhe
dução fará caírem 08 pre- proporcionam na cidade, o amparo que, como

ços e suceder ao perigo da operário. percebe das leis trabalhista, e já ve-

fome o ela crise ecor-omieas remos o porque do seu desínterêsse pela lavoura
e O consequente abandono da mesma, obseevare-Isso e hdl3O, pois D unca mos esta situação por todo o pbÍS. E nãc iremos

houve, no mundo, super. Iouge pire compzovà-Io:
produção O que chama- O Vale do Parl:lÍoa em São PaUlO, 8. Serra
mos de· superprodu- da. Mantiqueira e outras zonas outrõra pioneiras
Ção, é etet.ivament iJ um

I!a prol!UCAo do Ieite, ji:lzem húje na mais com-
pleta inércia em retsção á produção Iatíclnista,excedente em certos países. e já PHHiuzem mui pouco ou nenhum leite, MaB,

mas há fome em ou tros) nilo é necessário recmTermos à zonas que se
Evidentemet. te, teremüs dislúuchm do conheCImento dá maior parte da
uma crise ecollcmica, se nOSSa população local� nos referiremos. por ex"

não tomãrrnos al,l medidas a Curllyba, e CO!1statf\fernOB que um Snr. Pran
c_isco :-';ch'JeUel". outrófa grande criador e eonhe·

,.uace8sarÍas plira al'1-egurar, c'do em todo o estado de Santa Catarina, possuts
".Jft...-.�igora' me.,bor dÍ'::ltnbul ..�ão," I instalações _- €stábuf(,8. dios etc - que ultra-

passa Vtti:nS a um milh1ío de oruzait'oR; todavIa,

........ .' Ilnstalaç.AÕ.retl.�..

1DC'. EI.5.t=-!'cnS
:�t��r�:d�0�Ç:toai�od�J�j��:rd:Om�:�6oC� :Oc!�'::�

...,..
P ::tU" ... I v quente d(>sInter'êsse da pátle produtora, che�ando

.

.

II Instaladora de tiO extremo de vender todo o seu rebanho de
gádo leiteiro, cúusa que para êle representava

.

\
" Blumen;m I' uma tradição. Si nos qui:�érmQe. aproximar mafs

..�n. e.; 1:177.. .

__
, II atQLla, daremos um exemplo da própria cidade

de Blumeu8u, úude o Snr. AI..F'REDO R.ODRIGUES

Irês constituintes j que era um produtor e vendia leite. hoje limitou

')).·'0·d.girt.a-o .

tom·aram no.ssel as suas atIvidades à vida farma.cêu'icâ.
" u U P Desejamos, ainda, peltir uma pequl:'na a�eD-
Ainda nã(.1 tomarUID po,<se :çAo ave sm,'s. consumidores, e esta, �ôbre um latlo

ná Àssembléia OO!1stituinte por muitos desconhecido: a manutenção de um
ttês.parJamentarell, os 5(>U8. serviço de entrega de leite. t61 como se procede
dores' Getulio Vargu<". pelo ell1 nossa firma, constilúl um Baalm�io e multas
'Rio Grande do Sul e MiHcon· vezes um desprendimento, sendo notório que eIS
des Filhj, por São Paulo, e o ta organizaçl1o não se construiu de ônttm par!':l
deputl:l,do. por· S; faulo sr. hl jeo, Todúvía. 81 o consumidor de BlllmeD8u €i
SUviQ de Campos. compraria!' do leite Fl'igo'r, tem êle em flt.l688

O sri· Getulio Vargas. se Usina um fiél servhior, que o procura dit.ri8Dlen-
g!1n�1}.; afirmou () depult:f.do te de Cfit<R eru casa e de porta em porls e entre-

. Hug�"
'

. Borghi < ".chegará ga. o leite a. quem o deseja comprar,,

aqui antes de expirado
.

o; USINA FRIGOR.
prazo tegimentalparaa sUa·· �_..;...___� �__� - _

��s��i!�����s�,'.é o começo 'CRUZE IRO Prefi'ram a f'arinha

I H O I ;� o· JOI foi V.I��I�caia pafl)-j:
l:)t\-

.

No' bali e no lã.
_NO'I'

nrC
.

dev6 fAl�,

•

�
t

• Plsleladores do mofor brilanico a játn propuh ãn
Major Frank B. AHUurd. F, R. A., M. S, A. E. Presl

dente e Diretor Técnico da �1'be' Havíltand Engíne Co,
Ltd. Sr. John L, P, Slodie. M, L MEch. E .. Diretor da "nJe
A8viUand", e lambem da Divisão de Engenharts e o Sr. R.
S. MouU. B. Se., A. M. I. Mpch, E., Engenheiro chefe da
eompanhia já círadn. Estes [oram os plaof'jadorcs do motor
bl'Hauico 8 jAto propulsão.. (Britir;h News Sp)J'vice)

Não
havei a alta . nos preço!? dos gêneros de
primeira necessidade sem a aprovação da
comissão de ContraIe de Preços a ser

instalada neste município. Toda e qual-
quer majoração pretendida. pelos produtores e varejia
tas será estudada pe1êt' reíerida Comísi'ão, que resolvera
definitivamente o assunto.

oJixação O
boi gor

I
HIO, 17 (C B) - Auto- I for a multas até o máximo

rtzado a fixação do preço de Ci $ 300,00 por boi ad
de boi gordó destinado ao Iquirido, poden�u � gov�rrto,

I consumo. o presidente?R em caso d? r61Oc.ldenCla, ou
ftepublica assinou o begUlu-1 obstruçã? fiS medldas gover ..

te decreto lei: I namentôl�, para fHiH'gur:1f
l'Art 1. - Fica o �fi- os abaf!Leci.mentos de mune,

II niste, io da Agrieultm':L an. intervir na ,adminlst.rB?ãO
torizada a fixar o preço do dos 6stabeleClmentos mfl'a

boi gordo destinado ao eon - tores.

ISUIDft, ��i.xaDdo para ü,to Art. 3. A imposição
os atos que forem neeessa- das m�lta8. � q�1�' se refere

rios, de acordo com a ex po- o art: �,sera felt� p�r ato
siç�o de motivos 419. de I do mnllstro da AgncUltmêl,
6&::la março de 1946, do Art. 4. -,- O pref'ente dt�

m�smtlil Ministeri0. ereto-lei, entrará eru vjgor
Art 2. - A infração dos na data de sua publíeaçã(J".

atos que fixarem o preço, NIi bat e :o. Iii,
a que' se retere o an'tígc ..h devt'l faltAI
anterior, sujeitará o infrél- �N O l!

lutamóvel Clube de Blumenau
Baile: Dia 18 de Maio de 1946

A Diretoria do AutomoveI Club de Blumenau convida seus

associados e os da S, D. M. Carlos Gomes e exmâS. fa.mílias, pa-
ra assistirem o grandioso BAILE SOCIAL que fará realizar 110. .

dia 18 do corrente, n09 salõe3 do Teatro Carlos Gomes, O' �fh;
nado 'jazz Rouxinol" abrilhantará as dansas. Traje ele passei�J' >'

As mesas podem ser resén'udas a partir de 13 dQ çprrente•.,'''
..

za. feira, com o Sr. Pereira Jr" na Radio Cultura. - NB. -'Pede-se
aO! $ocios do A. C. B. apresentQrem a carteira social oU o ulti-
mo talã,1) de menaalidad"" ao encarregado das mesas,

Blumenau. 10 de maio de 1946
RODOLFO KRAEMER - presidentt.!.

'. �

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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COliCE;NIRADO_VEGETAL -R O 's I C"L E:R"
TOMATE:' SALSAO • ESPINAFRE.

Misturas para sopas -ROSIel ER"á buse de AVEIA·LF:N'fILHA
E.HVltHA·soja FdJÃO B;'{ANCO fl FElTõ:O MUIlAriNHO.
KETCHUP BROf;)ICLER· em dJ'f�' typos: PICAN1E E noca

. " -'. ,,�_:

Extrato de Malt� -MALTE'MA PURC· 'e Extrato ,de
:'MAL IEMA" com E�pincdre e, Tomale.

"

FARINHA: DE TRIGO MALTADO -MALTEMA·
, '

VIC �MI\LTEMA·i -Nutritiva e delicioso' ,c,Jtn ie,\,,\,6 quente 'I011 q-elado,
' , ,

,

E ,G:a;OMALT MALTEMA:":"'pode ser �sàdo. como 's<:brétns;>C! -

Eo!rega á Domidiío
n� prepare de ',doces e sorvetes, díssolvído no 1e11e quente M '; "I'· Q;y',

'

_' 't.

'frlé ou qelado. ,,'. ,

"

" ,(), e Ll' rma')"
:'

" , "

.

,

", ',,'" , "
,

. '"

. Te,;fo Salta � Bht[llerW'lt

1
FOSFO MALTEMJ\:-Fsta fcírlnha é tim alim�nto Perieito e ' ,

'

'

,', "," '" "',
completo par,

a la,cte.ates,' bêbês;,,'c, r,iaDl::,aS.i P,es,soas' d,'El,'beill e ,.
-, ..

. " '
"

o conyol'Eocentes;,Rica em fosfato e sai� de cclcío, esta farinha, '

" é.um podercso auxiliar dQ:.nutriçà:o.' -. . ..". '"," ", 'VE�DE-SE um caniço ame-
,DISTRIB:.iIDOR AUTQRISADO PAllA As' UIl'1TES PRA-' rtcauo. Informações
C.A.S - BtUMENAU IBIRAMA - RIO DO L -'Qr\SPAR - nesta' I edaç,ár>.,ITAl"-l TITUCAB �, Brusque Snr, WALTER W, BERryER 'TE LE
FONE -1.193 .: Caixa PQstaI3)- BLUMENAU ''"'"' ESr. SANTA

CATARINA. ,!"� ,�- <1'" """',,' ............ ....,. .....

".- '- - ,
." - ..

Dr:.220n ·A.KrUeg.e(
,'; .. ' 'f-·)1Jedico Oculista ,�.'" .,

.

• -, < ---

ie;�.,.,assis�'ente do: Instit'iÚo'Pei�ido SurBler') d's'.,
".. ." ,.

'
. ',,'

Catnll'hlas ',,' "

C-omu!!otin. Rua Candido LOPfS, 50 (esq. Rua ,.Dr. i\:furidl
-::-

- lO,andar,
_--

.

PARANA
\,
',J'.í5 . ,i:
f fmpregcid<?\7.0rn,r�1 �llcc�$P nas'
TRAQUEOBROlf9UITES EN TODOS,9S

, SEUS GRAUS E'SUAS MAlliF�TA.ÇOES
COMO'SEJAM;TOSSES,C,ATARROS,

" :e�ONQUlTf5.} C0911f1.tlCHE.
._ ,

,

. -,;_

ás 12 !' das i4:ás ,17 horas;
A tende exctus ivarnen te den tro da r t,s!pcia lidilrlé .;

, '

.._'_.�,.""';.--:,.,i .�.--�ft--.-'1: ,

,

"'�--'--""'j<"�""'. ,Cft, .or,�:;.,'""
'

,

r
i � �tll�,�f,'! l-.® f:tl\;1Itlt �� à-l'l�'Pj�;l,

.
. t'iW�. !tl.a�2�'1! ri iMt,1\'}, P.Ol-qu� ®l
'f!I1l\" tó!'fl��' Entram >'i'�b�[tt:ci� f,.i3
como. Vanadôl.t.o rJc I4ÓruO, !,ic.í.ti,:::u.. GlJ.
t;erofOBf�tos, P'!p:.>i:w" !':lO:t {ie {;t\�a. �tc••
e.e ação prcntil e eiieal: lli)fI' casos de
tx-aqU&ll fi ng;ut"(L'!>�i8&. Vansd!ol f,
t!uiicndc.. p� ht)mens, rm,lhlo'!,roz, c:ria:.1-

.

Ç"ll,'l. flendo sua. fórmu.ld c0nh'�cúj!i pelos
g:r�_rtàes_ mé6i��s e (E;�tlÁ llc:;.:Q.ciaG.o pela
Sau�� Pli.bli(;�

,
,

'�:""-'���:-::."'-"':�������"'-;:�6'"';-=�

Cecilia Rodrigues' dos' Santos
pruprterarta tIl!

Casa Real
participa fi distinlli IfPguezia que tPID a di�púsiçãO, um

- bem instalado

'Atelier de Costura
Ac::êilând� enc�,melJaàs de vé};àdos, Mantt'aus,Tayers etc.

Fetio sob medidas -Serviç') Elegante e Perfeito.
Rua 15 de Nov., ao lado do Ht. tel São -Iosé

"Granja ..Floresl
leghofn Branca da Dnais alta postura

Ovos para tneubaçã«
Fnwg'ls dl� I li 4 mêses

,
. ReprnàutílfE'S df' 4 mêses

,oit'(t'.('wm as sf'frfJi'J)tes gl'lrtHi{il�S e ViHl!'�ger.H. Slln
fílhOM ,te g!!lo's< l.mlÚ-irturi()s do AllwrienfHi "H,tnslIn", e ..m

,� pp(Jigré paterno de mais de 300 U\'ug

Pn,pfiet�í"io do Hvinrio .

08CIH Ps hl RUh Amazonas detrürdf!, ao 32 BC
Blumenau-Se nta Ce turtna.

r SMWÔseuvRA�iO iestá=wrãi,�;i&<�1leveuo imediatamente ft3 Onth'U:�

RADIO .. BLOHM �

e serA prontamente atendido

8;qu.t'Pomenío moderno ãe alta precisão, �ecnH:f

formado e diplorrwdo em São Paulo
Ahuneda Rio Bronco. "10

Enxaquecas
Platulericias

Colicas qo fígado . ,:.. dilis - [' ôres no esto!..U;:,gt.:t
Tonteiras
'l\,Ho 02 lrro
ladi S!i�'ir6-'!s
P· r>"" riclo s
.' z::-.�.J -c . _ ...... ..) :

'Aa:rar.lbos. 'de" RQfdlo
.

da. R( A Vítor

"Fluxo-Seda$na·
"(Ol(Rf;�Hj�AÔ()R v;tEIRÀ)
.

A/Mnlhêr �vitará' Dôres ,

AHviaAs-Cólicas' Uterinas
•. L ,Ti' '"".;,:::;'U',·H..,·j}"';<,:,,\i,{,!".,,:,<·:,c,,';"�'::'?'J)"'n� "':" ,-d··"', c,EfupMga .. e'ê' t'Offi ';,' 'vânt�em'

pal',� comb1l.ter êlS iI regula.
ridad es das fun� ões neriódi-

.!8S das senhoras: :,r '

E' Calmante e regulador
dessns {unções

�FL.UXO "-SE.OATII,"WA:
i'pelá sua compro'vadJeficáda';
é muito receitada, Deve ser

usada com c6nfiaça

;; fLUXQ Sf:DATIN�
"

Enr.ontra sé Gm' torul parte
Ue. �). N. S, P D' i;7 de 1915,

� . -

:-:_
: ,

Cxpo'rtadoI'a; de. Â,
S'ock permanenje

Mad8'ir'às de construção eíTi ge·
ral. Forros. SoalhQ,s, MoldUras

etc.'

Telefone't337 '

:. 1ft (I M E NAU • 5ant�·: (at�r�na
;I.'II<:ait�!f!!!l.!It.","'.<!ll.lIU'iIJli!!IUO!Jl',.;Q; o .A"""''''''''' ..... ''"'iI_'''''''.&.'i!!::I'it�..§..:l!i.�$í!iI

'-J-"".�',;':>_""<\ •

:_.':: """;:,_!,.-:_,,,�.�;_,,_._. ·�.!"---.·-�1'-r""-.-;- , ..••..

_,.'"���"_.

Andreza Campos da Luz
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Ctselee6esJ', "do Reader'$" EV8caçã8 do nome de Jesus
Digest I '

'c
..,' .

Sôbre a mesa de trabalho te-'] Evocar o nome de Jesus. o risco, e evocar o amor, a JUS" t

mos um exemplar de SELE.
I
tiça e a liberdade. �

f
ÇõES. da edição de Abril de I l'!inguem mais soube amar do que �es'l�. •

!��������������������� '46, cuja oferta devemos à gen. lod,os os seres humanos eram s_eus lr�aos. 'Co,'

-

tileza do seu RepresentaoteoGe-1 Amtgo dos abandonados. dos miseraveis e dos parias, tinha
•

ral no Brasil - Sr. Fernando 1 para estes palavras de ternura e bondade. '

.

Chinaglia � com escritório à \ Não havia, para ele, almas perdidas; raça superior ou raça

rua do Rosário, 55-A - Rioj'inferior. ..',.
'.�

de Janeiro. Havia almas, umas mais �dlantad1l:.s, i outras mars atrazadas,

Rigorosamente dentro d? es. i mas todas, CO�O centelhas do Grande F og� (Deus}, em marcha.

merado programa de selecionar i para a evoluçao.
. .

"
.

toda a ma�er�a conti.da no text? I . Çombat.eu os preconceitos que separ,,!,&[am os homens, pregou
da popularíssima revist a, os edi- a [ustiça; a hberdade. e o amor.

tores proporcionam, mais umal Na frase-«amal-vos uns aos outros- - Jesus síutetisa ;l. sua.

vez, aos leitores de "Seleções",! doutrina.. ..

uma leitura rica, atraente e por A doutrina da fraternidade.
todos os títulos valiosa. ***

Como homem do pOVJ Jesus encarnou o espirito do verda-

61" DJU • lI& 1;&11

!
deiro democrata, pois lutou corajosamente contra todas as for-

� d� ; f K. N 011' (j , mas de opressão e tirania.

__......;tI_f!i_e_d�_.v_e_fa_l_tll_. 1
. Na defesa de suas idéias não temeu os reacionarios d� época:
Enfrentou os serenamente, sem tibieza e sem covardia. '

! Colocou a liberdade de consciencia como o maior bem do

; homem.Em casa de Anás, quando este indagou de Jesus acerca.

de seus principias, respondeu:
'" Falei publicamente ao mundo; sempre ensinei na sinagoga.

,e no templo. onde acorrem todos os judeus e nada preguei ás
I ocultas. Por que me perguntas? Pergunta àqueles que ouviram

; o que lhes disse; eles sabem c que tenho falado».
. . .

I Esbofeteado, então, por um dos guardas que se sentiu irrr-

1 tado com a resposta a Anás, Jesus replicou:
i «Se falei mal, mostra o que disse de mal; mas se falei bem.
I por que me feres»?
I Jesus foi. assim, um mártir da liberdade de pensamento, um

I dos primeiros adversarios do nazi-fascismo. ,

I
Porque nazi-fascismo, é cerceamento da Iiberdade.
E' Intolerancia. E' fanatismo. E' tirania.

.
«Quem introduziu � liberdade na terra, diz

.

Ducatillon, foi

: Cristo. Quem renega a liberdade em nome de Cristo se esquece
de que Cristo foi o maior mart ir que já teve a liberdade e o seu

, maior combatente>.

! ***
,

Hoje, depois de muitos seculos, milhões de homens. em to-

t das a� partes da t�rra, estão em luta pelos mesmos priucipios

I de Cristo, em peleja contra as mesmas forças do mal que assas

mais macios .

sinaram Jesus.
Batem-se, os homens de agora, contra o €'g'oismo e a ga�

nancia, contra a exploração do homem pelo homem, c0t_ltrà. o

imperialismo, contra todas as formas de opressão eCOl1QIUlCa pa
ra que, assim, seja edificado um mundo justo e humano. onde

todos. sem distinção de raça ou religião, possam entender�se e

cooperar em beneficio comum.

.**
Evocar o nome de Jesus é evocar o amor a justiça e::j

liberdade.
'

CiUMERCINDO DE' CAMPOS.

E'la vinha de um mundo sem homens...
Ele Ars um homem do mundo .. '

.

Um tílme sentimental e emecionante I: " ,Um drama
de eucaatamento, ternura e =uave enleva 1

Acomp. Cornr;l. Nactonal c- Fox Jornal e short ameriC.! liPlstêa 4.00 - Menores e militares 3,00 Preciso
Baldo 3,00 - Menores e mítltares 2.60 �
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! quartos, eostnha. garag e etc.
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Representanles do Brasil assis
tirão às exper'" Reias com a

bomba alomica
RIO, 17 (eH) -. Sf'gundo uoticia um' vespertino o

Brásíl acsba de ser convidado a enviar representantes
para assísür ás expertenctzs com fi bomba atnmíoa, que
se realtzarão em julho e agosto proxímos: nas ilhas de Bl
kIni, no Pacifico. Onze nações ao toco foram convidadas.

. Falando a propostto do couvíte, o ministro João Neves
declarou:

«Sim, o convite chegou. E o Brasil será representado
nas experteuctas de Btçtnl».

O ministro da Guerra, general Góis Monteiro, infor
mou que sementa 'Dpje iria examinar detidamente o assunto.
�Aeho (J convite - declarou - muito honroso e será da
maior eonvenleuots que o Brasil se faça representar nas

expertenctas de Btklr Í».
.

� Atenção
.

Atenção �'
Curso de Darxsa

o Professor de: Dansas Affonso Lerche Comunica aos inte
ressados que dará inicio no proxímo dia 4 de junho ao novo

Curso de Dansa
na séde da Sociedade Recreativa EspOrtiva Ip�ranga na Itou

pava Seca, todas as terças e quinta-feiras, das 20 ás 22 horas.
As inscrições poderão ser feitas desde já cem o sr. Lerche

a Rua São Paulo, 270.
N B. Correrã� onibus das I9 ás 22 horas 15x2

HOJE A'S 8 Hs
Hey Mi!land - Barbara Brtston, dirigidos
cinema; Eraok Borzaga, no maior poema da
e ternura: -

.

pelo poeta do
eucantsmento

lirio na cruz

A bôa infor
mação faz a

boa opinião.
A.

...

boa infor-

maçâpOel� dada Sr. Ir, Waldrl'"k II ArnlDca.l e destruír gra ..

"CIDIDE DE Dfi� tratar seu� interesses, I vatás é contl'ibuir para o

BUJMEtUm"j peuin!os soa vmda urgente I desaparecimento da malária
na nossa Gerenciai. I em Blllmenau,

Bolos
mais crescidos

Bolos

í

I·

Bolos

maisfôfos

fERlDAS/
ECZEMAS,
INFLAMAÇÕES1
COCEIRAS1
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Uma Escola Profissiona]
aluno da Ebcola do Campo
num torno mecanico. (BNS)

Inglesa no Campo- Um
de Baldock trabalhando

Exijam�'o SQb60
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'pois conserva e desinfecta a sua roupa
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