
�I. Segundo, noticia, o "D,iario da 'arde'·,
.
de 'FlorlaIl8paUs; a Comissão competeRia d, StUUlda recuso u o

I1ft'el. Ivo traquino .sobre a cassaçãQ, dos mandatas .. I Radia Nayrinl, Veiga, do Rio ih1 JaR�h'oF Cln�HH�&a�l41
do o Jato, diz\ que a regeiçál do dito ,roj,tel constitue uma derrota do Governv, lIa qual são resp«Hl�$àYe�s
fi!.' inalJilidade política, DS srs. Ivo d�aqulnD e florIu Ramos.

'1. .. .c.
'i. .•

.

• ----:�!�.. .PJ��Iº-��T�I��o Pela vitOria de Bluffiünn! I
�Avir-tud;:z. e a·
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Icllmes Baisl:d
�"'n>d_= _=�c-.;__=��.o�

lea.lda.de se tlerif't�;"t"
si o cr-ime e a tp(lÍçÔD
são pren,iados.l
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AR·AUTO

Governo de cDparlicipaçáo e vez de coligação

S! a politica local desenvolver' agora sua logiea a

certadamente () P!SO düve estar i'f'!'k,lvendo fórmulas
de efetivo entendimento p�ti'a ofertí1l'h DDN e. com 28'"

te obietivo está disposto a largar seUtl últimos tnlnfoi'.
Fica, assim, estabeleo ido que quem dá eartas é a LI
DN e a sorte da partida depp�lCierá do bom on mau

serviço que lhe tízer o PSV,
Entretanto, 08 que, de�d8 o inicio, estão obser va n

do o bagaço da pm trd», poden, des.Ie jil, nrever os

lances niaie acertado", e 5mbf'DJ, tambem,· 4u� os maio
rais do PSD Dão PUh.:!'HO d8/'ieal'tór-,;e do seu ttlwlu
maiô!' - o sr. Vitor Hering - para atender a, pi imeira
jogada da UDN � o sr. Fredel ButlC'h!

E, agora!
SI querem saber. a partida vai termnar em cutcos

lances com o PSD atraz de outros campanherrns: o

Pl-tP e o PTB. OE! maio rais destes estão sempre a dlH
posição, mesmo que não o estejam os sac] itíe1.ldos elei
tores populistas e petebistas.

Porem, q26 si ha de fazer?

Movas palpitantes dedarações do snf. Otavio Mangabeira

fi�....................� x 4>-. II. !II • ._----:

t 181.."-O lIemocráticaNacioual f
% Inàie� ao al!ivo e v.loro.o eleitorado blume-l

l1l + nauense seus. candidatos à:, prôximas e teições m�. i'I nicipais de 23 de Novembro, cert.a de que, maIS
.'.

uma
.. ve.Z 0.0

..

l:!80S eleitores. hfirm.arilo. Da. fi Ufllaà _

seus

d f· I RIo. - Fa!findu á rep�rtHl aneelPs por um BIumonau emocrátwo, uno e orte
J

. �q gJ Ibti . �

,
..

"
.

... gt!ID, o soro urbcl LU!! a a€",
�. "

. .' ... ..... ., . l afirmou que allo rará acordu LivramlÔnto - Com grand�s .

P P.(! t M DIC ] fe<>t'v:dad"''' ac�ba d� se� el1 Brt,,_.ton - Os deleg-,,/lr)".. "r".·"_'. ar.,a ren31 OU. lpa .. 'I com 08 OvWI'l.liBUtB, nem per- OI" "., -� � • • '" _ �
p -

., i cerrada a. Exposição Agro-Pe, i�ntes á convenção anual no�
.

.

.

W.
Ulrá ill.f.lltr6QãO ctt! OltmUll s-

cuaria desta cidade. Cerca de 50 Partido Conservador decidiram!II Frederico Guilherme Busch Jor� -I tas na8 Chap!1d udellistlis ás
. '1.poiar a propo;;ta da ";,la pro-I a

I!
I 1 Õ 8 munic1ndis expO:illtores c:ompaleceram ao � - --

�!,I.·.. Pira Vereadores:

•.... l.:���:�� ·a�-e:_X(;:sãO·de �:";';��d���:�:�aa':.n:�nd:."'�� �:::��:��'o"�t:":,,�t:md:a���o��
,

o momento, o total de Cr$. tri.a nacionaiínda, caso venha o

'Herc1lio Deeke . Banqueiro I 500 000,00. �abinete trab:l1h:sta a cair' OsJ
d ·ii'�bates foram b3.stante a(;ôlora-l!i Dr. Herbert Georg - Advoga o I p � AI re como base ia:; sendo «provada fi discut da ii

,rt!;',... �:it�r;:::.zC: �a�::.��t - Engan. QniÍdlco J OM. e!lIitar Hom�:::��:O ilOJ!:::eIIO 'C.�t' !����:�::___�,�_�.t Siegfried .tioe1tgebaUl,1l. comerciaria • RIO, 2 (e P) - Assinada pe- e .d fJose Moritz - Operário 10$ oeputados Raul Pilla, Anto- RIO, :)0 ("Estad�" - Pe�o �e-I "Iii ue esa da i8fimit!ua.

f
Aio Feliclél.Uo e F. da Cunha ,foi lefone) - A Legião Bra:st!elfa

, Max Jacobsen· Farmaceutico Eduardo Gomes p r estou l.:ma Rio, 6 (ANI � O Q'''weT'''Oapreaentada, a .e m e 11 d a ao " 'u.L Waldilmar Selke - Cono.ercJario 8
-

d P A' homenagem ao !!eu pa rono, rea- do Estado. do °io B"'(''''I·Zf.l''"" projeto 74 , exculn o arto ·,e· � "'. .. tA

%
Emílio .Jurk

.

- Funcionaria Publico gre da relação das ci:iades jUlg3- li�ando uma sreSà.o soJen�. pr:,si- um 8(llanbtmerno de ql..ltn!l;_'!l-
Ca.rmelíndo sogo

...

�. Lavrado1' nas pelo COD:lelho de Seguran(a dlda pelo sr. flavIO da .'SllvEm·a. (OS mH cruzeiros RO sec -eHi.-

..dnt(lD.Ío Candido de Figueiredo. Comel'oiante Nacional como bases oU portos Ao ala compareceu a
. sra. Ceni rio d.a agricultura pCife. cohtlr

'_.. '"....... • O
.. t.l.O 'Henr.ings ..• I.u.d,..

U.s.t.rl.· '\.·.1 militares de excepcional impor. Gomes, prcgenitora do ilustre -lt'! despes�.� com 'u combate
""l� 1

tauci ... para a defesa externa do militar. Fizeram-�e ouvir entre á "broca do c;1fé" €i da formi-':,\ Dr. Affonso Ba13ini''; Médico . outros oradores os srs. genenl g"l tóBUva. Cmn essFI medidaplUi.
Esta emenda ·.foi env!ada com Juar;:z Tavoya, padre ASSlIi Me- o sr.' Macedo durá inldo 130

A' f:' ur.o.!ls. ci.àadã·oa. fiara fi V
.. ·.l.'.·.t.o.·r.Í.!i de .Blumenau! "''' ·dem"l'''. apE'e"'entadas ootem. morch• HeitoI'EBe1tli!O. m

...emburrJ S€u. flnUDCÜldo pr! grama de, , E:' .... .... • '"
.

.' da omissão Xecl.ltjva \.ta . reajustamento da tlgrltHi;!Ura
.

. .. . juntaP:lente com .0. p,.oJet;Q as C�- D. N., e o vereagor Tito Livio e uefesa dessa grande funte
...•.........•...•......

� ·iii '.
..

miliõesde ConsüfUlção e JustA-
e Saotanfl. e ,,,onomloü ihuDlnense,

�� 'P�_""��"""� 1 �� ,.!)��.,�ê,��;S�gt1,l.'anç;t Nal.'Íoual.

i

Rio. - O snr. Otavio Mtm., gt'8çadament� se generalizou respeito as leis e 88 garan-
gabetca esteve t'ID visita á entre nós. US8 individuais.
t]amara Federal. A vlstta do P1'8i}llillindo o seu peusamen- Nestas condições o governe
antigo viêe-pre@idente da As- to, o SI. Otavto Mangabeira Ile eoperüclpseão de que es-

4_'WlbISiaCOU5. tHuinte ..atl'.alU sfírmou que o governante de- Cá tezendo uma experrenet
.,��de logo 08.jornallstas_ O pois de traças rumos pOHtiC08 na Bahia, não 8lgnifh:a a 8-

sr, OravbJ.MB.llgdoelra foi re- (erá de cutser de promover nulaçãe dos parttdos. Palo

cebíuo, primeiro, pelo presí- os enredtmeneos necessarloe contrario. Estes continuam lu

�édente Samuel Duarte, demo- com 68 demais correntes da tando Da defesa de seus peín
fraudo-ae em palestra com. 8, o.plnlão publlcb. AssIm deve oípíoa, E esta luta pode seI

�i€Xa. e com e. S!'. Osvaldo 'I'rí- ser. Não quer pronunciar a mesmo acirrada n88 vespe-
guetro, governador da. Paral palavra "coligação' pala in- las dos pleltos eleítorets. A

, bs, que alttamhem se eneon- toteraneía que o vocebuío gors, ao governante não cabe
,. trava. Proeuradc por zepre- desperta. O governo n!) pode tavoreeer as disputes parti
sententes detodos 08 partidos, descer as competições pesso, darIas. pota é de se us qua
seus antigos colegas de Con- tils de grnpes ou ue facções. dros que vai tirar 08 elemen

grasso, o gonrnt:ltlor da Ba Escolhendo os seus auxiliares tos maís representativos para
hía dirigiu-se depois A sala dentre os díversoe partidos t\ tareta edtnlutstreuva, Só
do Hdl:ü' t!a maioria, á SU6 de cada um apenas o eum

sala, onde trnbalbou durante prlmentode seus deveres o (Co�ua na 4a. pagina) Imeaça de redução da quota des.lhiad� ao
���i����:�:8.e� ;:�:����;! Exportaça-o de madel'ra e erva mate

GOSSO paIs Mislilf8 com· afeool anlilricl
aa reuniões un Dtretoeto da Rio _ Reuniram-se os dire- Ouvido a respeito, o generalUnH'.iD OemoQl'uUca Nacional. tores de todas as companhias [oão Carlos Barreto dedarollInstado pel{)s. lrrÍlalista.s e distribuidoras de gasolin a que. lue o governo re!!olvera tornar·fazer deCl!U'llÇóes, O sr. Ota- Rio, - O tttular da pasta do nosso gi}verno, motivos roseue e óleos, sob a presiden- orcvidencias llrg�!1tés ern facevto Ma!1gtí.beirl:l repetiu em da Fazenda aCl1ba de traus- por que vírnos soücttar o a- cia do general João Carlos Bar- Ia a,m�"l;a de reduçãi na quotas1ote8e .a entrevIsta cQ!etív& mWr 8.0 seu colega dila Re- pDio, de v. t'X6. DO sentido de reta. braSIleIra - reduçào que envol-á imptellsat:mncedida na uoi· lações E.xterlores o seguinte serem l,bHdas libEH"llçôel't da. Essa reunião foi convocada verá tambe:n outros p"ís�s .

.te de Bua {,heg�d8 da Babia. telegram!l que recebeu di> entEada dOM rdetldo,; produ- pelo presidente do Conselho Na li acrescentou: "Na rel'iD_ião�risou que a primeírd pí'eo- Estado do Pllfallá: tos lH!.quelee ptilSee, com fi cional do Petroleo para assentar o caso foi exposto e discutid0I cupaçãO do gvveroo devia seI Cem') é do conbecimento de urgencia que a gravldude da a orientação a seguir l1est" Elltan:os gastando maIS do qll�a da soluçâu do problema po- '1', exs. as Republic8s da Ar- sttuação requ�l', '�nto maIS oportunidade, em face da ameaç') Jodenamos supor, não 58 por-

HH6.1}...
, S

•.
�

.. '.ro......•....
o

...

q
..u.e.... 6f.R ImPlJs

.. -.\g.e.ntlua
e do uruguallilU8.pen- que f;SB8 situação se acha a-ide redução, � principio, de 2(' .llle os a·;tigos consumidores aUsivei administrar. O que Be dertim li lmporleçilo de ma- gravada com ti restrlçÕ':l8 !HtU-&pm:- cento m. quota eLs meneio- nentaram o ·emprego dos Com-chama p{)lWca no Brasil não deir88 e erva mate. produ- caria@post.8emPrb.lICAPeIOinadosprodutos.parao Brasil. bust;veis, como <tinGa pdo fato

passa na BUli úpj[ljão de 8- tos S8888 que representam a BaGco do Brasli. ESle gtlver-j_*,�ít'íD';�� le qqe outros surgiram. notada
gressão'pss8oal QUitu[O mais blise da ec;momla do fatado ao está ceNO de que o 8ptl()� • lJente em face do desenvolvi
veemente e mais CD ula, mais Paral1à As Cl8886S produto/Ils, ore feHo merecerá de v, exs'i E S f. R I T Ó R 10 DEmento ecoLlomico do país. Co.
<{poUtica�,.• Evidentemente, al80g11Btl6da ('.000 8 �itua.çâo e todo o apoio, em defesa dos.

ADVOCACIA c2�ita-se de reajuptar o conSl:mo
Bua Concf\n�ão d� poliUca oão justl:!n::.entn altumada8, rec!8- Interesses ecoll.omlcos desta �, paralelét.mente do: voltar á mis-é nem popa ser ilS,t6 que des- n:ul.m lw(;diatas prl,lvtdenoiats NgUlo, que se não ror socor3 DR. cura de aloul anidl'ico, conside-

rido a tempo ftofl'erá conse- MAX TAVARES D'AMARAL rmdo a necessidad"l de escoa-
quenclais desastroSfiS. com DR. ARTHUR BAlSINI me�to de sua produçãiJ, que foi
reflexo sobre li rrop,ria eco- lUlto acentuada. no ano anferior,
mia uacionul. Agradecendo Edificio Mútua Catarinense lIe qualquer maneira, o g.wernoda antemQo. apre.Mt.''llo 8 v. SALAS· 13, 14 e 15 - L andar

I
�stá empenhado em que os cou-

eXIl. prott'stn ue estima e des-
F O N E S ' 1150 _ �375 ,mmidores Dão sofl';).!TI majora.Unta tH,nt!Íderaçã'J. �ões de preços. o que seria des-HO!lAIUO - 9 ãs 12 � 15 ãs li· ,

ravoravel ;:t propria ecouomia
.

BLUMENAU - Sta. Catarina
,

'1acio1111',.
Não fará acordo com os fT"'MM&W!lPP��

comunistas

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

Iri
O

II IRS
asoli

Milhão e meio em veo$ ;eiá mantida a
das de reprodutores IIzacão

,
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- TEATRO
Dia 20 Segunda

MESQUIIINHiI .e
A Grande Companhia .de Comedias com interessante

CARLOS
feira

peça

o PAE DE Mlr�HA flLtlA
OTlMO ELENCO

�IONTAGENS SOBERBAS

- 5 recitais

r-=f�ACOS e

� .AJ��MICOS
.� TOMEM

. i Ulp�e erel�Dlaàl
� "BILVEIP..l\U

-

GIl'�Ili�t\ T&I1II�@

I �'i:ill�;;:m7'�\I."""2�}��.�
• M""" i'l'" Ji, "

.�a;��l�
Uma rnatinee repleta de aventuras e' muitas gargalh3das

Platéa 3,00 e 2,O'J - Balcão 2;00 e 1,5')

Faço aaber que perante o

Sr' Oficial do Registro Civil da

I Séde da. Comarca' de IwjcIÍ. g�-
Domingo es 4/30 e 8 hora!; I hilitarn se para casar; Herctlío

Eddie Bracken - Verouca Ls ke - George Z.ucco em
.1 Vasco da Sil",a e Aurelí B·e(�

,. __ � '�-fV-'. ...�__-. II loardma Pereir-a. Ele, natural
IIt �arre Essa Iour ""la ..

deste Estado, nascido a03 22 da

COKE PIXE I. . .

:;)
.

.

s��� !llc)\'e'1,bt·o de 102f, induetriario
,

'"

I U.m.,a deliciosa comedia . duas
vez.:::s 17)'11';; en;Ifaç:�da .qtle qu alquer I solteiro, dcrnicihado <:' residente

ASFAL.TO N O B + I (�l;t:a comedi:: --

.. 9.
infsliz era pOf.tadof de

'.I.rn .

f't�lra"

..e,.qUiS:, I'
nesta Cid:ld.e. filgo d<, Jião VaS

..

J - EGR .' L.N 1
. nssima- - n ao pOido( Vf'I' loura nem colar de br ilhaut.as. co da Silva e d:� D. HOfdGÍa.

• "" Acomp. Cornpl Nacional
-:-.

Metro Jornal e shnrt a rner íca no
I :VI.uia da Silv;t. Ela, natrral des-

11' Paca prorito" Embarque • latéa.a.oo e 300 - Balcão 3,00 c z.oo A' noite: I'Iatéa numerada
i te Est.ido, lnscida a-is 17 de

! Segunda-feira às 8,30 IiO· Teatrc! CarL.)s Gomes ',Íev,.relio oe 11)26, corr.estios,

!
. li?

\
z sotreira. domiciliada e resiJenre

t� Unico Espetacnlo de Mundia lrneute Famoso }JaiLifitlo '
. r

f.
.

S ·t & p. t.. 1 I.d C n t 1 3
. I f:�n I:;'ey\l.. ilha de J'lsé RecuJ1.-

�., san OS mnerro l· a,,, .xa li- os ai, 66 � Harald Kreutlbef3 .1 ��:)�'1;��;:�:1 �'!:;r�� Bernaedi-

I
.

SA-O PAULO �,. 1 \0
mais famoso bailarino dr> mundo! O t;8L'r:, da <'ianf';:! � O, }\- -o PI j à

'·,.Wi.
.. v .lifj ITI"J·orc".rt;',7.doTcatrc) ';u ..

1 dI" ,'.J'.'" ,,,. II· ,pll.s.lararn.os .o.cllmeIltOii
J

... ." "'. <. rú.utllc;pa o '

... io ue . au erro nesra: exiqídos pelo artiqo 180 do Co-
.... � temporada.

, I digo Civil, sob o n° 1, 2' e: 4. t'�
.•�; X ;;-�$._""'._-" •._-�-." ... &.....l'oI' .•.� \ Entr',.-'ld3S á venda no Cin� Bllsch Cr$, 3".0,) incl. i-nposto ('I· qJg em

" !' � d �{
.

.

.. ,

'I o . �: . LI ,I
. Ilv(�,r COII,H?CllTIei'hO e

I exisnr alqurn impedirnento lega�

16!'IIS\'0 para os fins. de díreíto,
1:, para constar e chegar ao co

I nhecimcnto de todos lavro o

i prcsr-ute para ser afixado no ,lu�
I gilr ao costume e publicado pe-
t ta imprensa, .

I Blllmen3l.!. 25 de Q de I947.
I ... Vi,torino �r3ga .•
, Ok:wJ uo Registro Civil.

,CARVÃO

Pulverizado no� p�iedes; tetos

timo· comado molti'ferQ poro

'_.

Polverb:oclo!li) umbiêr.i!'::,
I\�<ltá il'lstllntàne(1m'Hlte.

LATA AZU.L
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Vende-se, por motivo de via

gem uma MAQUINA'SINGER'
vara Sapateiro, Tratar com Eu
�li.df's da Silva, no Grupo Esco

l
ali: P!i'"'lro n.

IngrGdie�t&s
luO'lu qiU�;fi�t;am&!fit0 puros

�,

RB:� rase ta
__--té_? f.::r:C·US: "O:";S I'para D HruS! : '

M;_.n.li��.:�I:ú.l.l�..

O�!
.. �g�.'!U:J'.'..

'

.

Posto de C·�·n ertos

Rua l"'OS Anurad s� 39t .

Port.J Alésre
�--�----.�.�----

Por iSSD, SKRIP é de uma fluidez extra

ordinária, seca .ràpidamente e não deixa

o mais leve sedimento. SKRIP resiste à

acção do tempo e da água. Acondi

cionamento especial, em cuba-tinteiro
_ criação patenteada da SHEAFFER
- que permite o uso da tinta até o fim.

FfE
A jóia que escreve

Sêca

noites, R í R
comediantescom

i
ç

(Ou Reguiador Vieira)
A IV,.ulher Evitará Dôres
Alivia As Cólicas Uh irnas
Emprega .. se CQm v:.nU.ge:n
para combater as irregula
ridades dos funçoes periódi-

cas das senhcras
E Calmante e regulador

deSS1S' funções

flUXO-SE�JATINA
pela sua comprovada eficá
cia é muito receitada. Deve

aus Oeutschland,kosten Cr$ 17.000,0.0 einschHesstich das Besol""

gens saemtllchef Geneht nlgungan, visen, Durchr��isev�sen und des

EXiTPifRMiTS::' Aus allen Zonen,

In�inigen �aeUen �ann Erledigung in 3 Wochen zugeslchet t vJerden ..

Wenden Sid sich ao dia Organlsaçãc �'Eficiencia". F�i() de .Janeiro

__.; -: Av. FranckHn Rposevelt 11� (s.al!a 704) das, 14 ás 18 horas,

',c ,r�D�'k:f Balsini

I'
ADVOGADO

I Escrit6rio: Edifido Muiua Cat1lld-
,

neiese. Sata i5 - Hilitl. 1150

I R6siuancia: lHlH'ueda 9io Bl."an-

II! l_-�e; !:ne'J:E5 #ê-�
� VB:NDE-SE uma oficina

com motor dfl duas .P. 8.
1:1 torno berra fita t:l ferra

n,lEH.lta.
InfoflllHções Julo Peiter,

Carcia, Rua A 1U8Z0nal\'i.
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BL NRUENSE! Votar eUl Frederico C .. l1usch r ai e demais candidatos da IJD!�
luro governo DJunicipal, é Implantar o clima de of,Jeiu e paz, eOi ID��<e tlidos IID��;

viver e prosperar dignamente, trabalhando para aior �1rfünd�Síj deste r��'�c

I

Ce.V..tEIRo .' Prefiram a t'aTHltl�' f'aanCad2l!
.'

pelo Mmfum JOINVILlE
f

,., it........:t�-"'-.--:-....""• .,."......--..-.x .-.-:-(!>--�.....g.-���-.-$''''''''''' i

T .; Aufomobilistas rAf í

....+
_fi

"�, .::cli, • ",a di,j,o.iç'o 'OFICINA WIEDER- i
I KEHR para pre�tar"lhe os ,melhotês serviços em ID0tores, fi:f�

.t radiadores, latarias etc. - bem como sddagens rJe qualquer

I
.espécie. �
i �erviços prestados por Técnkos ;

��:;,;�(�Iil
,.

RUA SÃO PAULO � TELEFONE, 1272 I
.

;t/;tP·-li:-���-��-!i-�-. x�_..w.-'��-�-il-':-!!"",,�-:f.
,�.�_:._

.• �.

o... '.'

.

..' .'

I
CONVITE

A Diretoria do G. E. OLIMPICO. ter!'; a súbida honra de
convidar seus associados e Exmas famílias, bem como o� BOCIOS

da S. D M. Carlos Gomes para o ·'BAILE DE !!:LEIÇAO DA
RAINHA DE ! 948". a Se realisar no proxlmo dia 18 nos salões
do Teatro Carlos Gomes.

A Diretoria do Olímpico, a"ísa, que os vetos para a eleição
da Rainha da Sociedade, já se encontram a venda. tendo a pri
meira apuração sido feita nos Estudlos da P R. C. 4 no dia 5
com o. seg-uinte resultado; r . lagar srta. P enate Bcnnemasaou e

em 2. IORar a srta Carla Rieschbieter. A !!t'g.mc1a apuração, dar
se-á DO próximo Domingo dia 12 ainda nos Estudics. ria P R C 4
as lo horas da manhã e ultima apuração no dia i 8, no baile
acima anunciado. Os interessados poderão entregar 03 votes pa
ra a segunda apuração até a hora marcada para a mesma no dia
12 ou entrega-los no baile na última apuração que elegerá a Ra
inha do Clube para q ano de 1943.

- As mesa para o referido baile poderão ser adquiridas
com o zelador do TEATRO, a partir do dia 13, segunda feira
Vindoura.

.

·UMA MARAVilHA O
Modêlo RCAVICTOR

�

0·10

'@@ " ..Em!. "d� da RCA Victor ê 1Ull& verdadeira' sen�1
.� Onw curtas e long!lG. Cluco valvulíl!l RCA. RenllpÇlle�� 63tâvel, liinplda, agradável. Ampla capacidade de Illnto.� iIÚi. das estaçlles mala diStlUlt9l!, lunclunando em 1l0000WI.

te alternada � eeutínua, Examlne'Q bojl! llletmUJ I /'<;
A V_O"" ND:/UVIIN1UD_QR R� VlçrOB

Casa
Distribuidores roo Valedo Itajaí
do Americano S/A.
M{trcado de autoD1oveis

John L4I Freshel - Fundador
.

Rua 15 de Novembro N. 487
BLUMENAU

NOSSA
-

DIVISA .. E' SERVIR

1v
DE ALFREO GOSS\VEI LER

. OFERECE: 41
'CAMAS PATENTES. CclJ'i1ôES

CAMAS PARA CRL\oNÇAS .,
CARRINHOS PARA CRIA�ÇAS

(oa novos moi:lêlrJs da afamada marca "ARMA"

rua 15 de Novembro, 1226
lado da (ASA RADiO PILOr)

Gcvernc do copa,tidpi>ção ..•
(Continuação da r a: �ngina)

de
IMPORTA�TE COMPANHIA DE SEGUROL, operanfk

038 ramos de INCENDIO, TRANSPORTE, E ACIDENTES
PESSOAIS. deseja nomear para lieus agentes, firma comeE"cj'l]
idonea, na capital e nas. principais cidades rio Elltéldo de !::anta
Catarina, podendo oferecer alem das comissões usu-.ia , urna ajúd.:;
de custo mensal ou proporcional (la volume de llt:gé/cÍl:s,

Cartas parai- M. SILVA. Caixa Postal 2.853.
RIO DE JANEIRO

assim a dpmncnlci", poderá
.. t't ,:'xl�l'\\irh [W sentido veI

tio/d, li;;) hUiX·' pEltl") cima, e
�Uld no seLnftd horizr.�n{a�,
cem o pn-'dominio da eííre
intI::'Í2etu1lÍ !i;vllre fi miH.EHl .

No Bwsil de haja o sr. MIHl=
gtdH:.dru ve tiUH!'! dHt.;s: ti pri
meira flue VI"m da tradição
�1:i}!l.arqíliiH:B,e" R segufHia. que.
Jtt 110 mostra tlOt5seüLlte, do
;.li'úleUHiIHEtI o!'góWiZ1H:lO com
I.IS seu", dil'eitps. os §''11S stn
(j_iel.itf,:�. l'i« 1;UIHl artes e itlé
rom Ni seus boa€! cradores.
TodflViu, OH hlif:ó>, 11<'l tudo,
e nc uatra-se 11 gnnde cama
<1,'; de de�,protfgíúlifl. isto ê
d. U1nior'ia i1a DOtlS3 pepuls
çã"': iamin!a sem ler onde
.n or ar, gt'lll tral)31ha, com 08
niboB '1 nuscer ern e a morre
rem dM uenurta e do tubercu.·
i"f�p.G P:il:f-J. t��!-;�� n}(18S8 que �
g···Verao deve ediLic.
O SUL ()![H'IO !\l.HigH,beira

dio quls f'iz��r ,j"'l:araçõés
<ubre i, Dülftica �t' :%rA!. Um
j .-l'nnlisIti t:.!o'U 80tFtI 1':\ ;im
culdlld,,:, co gi.'D'.:\fi:d Gaspar
Dlltru flp!ic,;ll' com li mesma
(Cf.ci8I1Cla 8. Úül.!i'UH'I demo
Cr'iH!C3 do g overuadcr da Ba.�
hia :

- d=<;' q li e v. exe. foi elei
to g!)vt'F!1'ld(li' pel' uma cüli

'If�.a.çih Piil'tt?cil'itl, eH) ct1u:'ra·
l'iil ;.10 . presldentl� d�. Repu-

I
[lUes, f'leito pei(! l:)(;D.;}
- ·,·0 gener<ll Dutra não

,tdOl p!H'Hao. Portanto, pOlia
g,;Vel'fWf cem todos {lg par-Nova Dt')bl,-As rufiB des- Hdi;i,»,ia capital vem sendo teiltrc E n:w.il'l r:ã(} mdG dizf'r o lU.lie atos de extrema t;e!vf'!.;('. 'A, ... (lt.ob,'ir" �!;'LfQn'ill O'P só.'<". [' � d -o�' '"

'""' �� -:-·q,,""u' I JY\:dr.lh ). • .; �-r > .• - 15�"" 'l.\. vrlLL Ifupn .... e l .. UU" -' t;." .i i memi:.< el5Hílert! com o pr6sí-a.taeõm de prf:ll1sm e IHlSI:HI-1 {'L""te•
t 1 �_. 1 t <

�

'SHlijffi os muçmmalws C"D1

urna Iurili que H,Ci� I:!S ,;:itiS

1'---------'--Lhl lDCura. O Bando de Gur·
.

gl1as_ cÍ""ip. p2netrarr.m em um ��!l"� iii�!!T!f!:Il'il!tt'�e e iailhJ
'"

Ilotlplthl onde IHi>f,tlU(3f"i1';tUl Oi' I �.�fj i�� ��tillill!l, � ....

tiofermo§ IDuçulwnllU8 6 aH. <

rnfam BeUS corpüs pelas j�l- O '!.oldildo 1;3 receber lil'lda Jo
nelas. vem der.tr© de uma caixa - O
O IHHllPfnB de mortos EI} r'truc", todavia foi di:Oscobe.to

que tudo iOtlictl, elevlHil13 11
.

,

mais de mil. Farnkfurt, - A "eml:lalagem'No Vii Delhi -0- Segun1n nnti de tlim.. IiD,h jovem ;-ilemã de' 22
cisa ptocedt'n€es (le Pet�h'n\! anos de idade num avia0 de traos
,lUiS aÍndn Ui.ü conH:'ill!Hic's porte q'-H' ia aos Estad',s Doídos
ti totalidade \.1; pnpU!lHjàit, 10' foi frul;tra/la por mera. '�asuali(ld-

I
'\ú da 'cidflde de 1-(:,81:l:iVililr, de. Declararam os funcion3ríos
:w fwoteir/1 fH)!."oflsie.· lêriij da- linha aerea p'ioprienna do a
t'!do Ill&:ilS8CnHlli pela mi'Í,>!'itl 1,'jão que se o hto não tivesse
Ln, çul.maoa. sido descoberto a t€rllpo. a ;ovemTf!ltn "''''-10"" iii:> o""''''O!·I,;I''' d;;".

' J
'" <:oe " , ,:""'-'u,, _ v ,_ tf'ria sj.jO me5�O entregue nos

mais de :,10.00ü pe&S01iB. Estil-do5 U,1Ídos., Foi el"ii el1con
��==�o�=,�==- trâbadentro de' uma caixa de

Teatro arlos
Em D. F_ G. Buseh ,Ir'.
Dia i3 ás 2n.30 huras

eseptsculo do Mundiaím�nee: Famoho
Harafd Kij�mt:tberg

lInico Bailarino

o e5taie\.1à da
Programa:

Dança Hungarn
O Anja dl\l AlJl.wd>çã.l
Dança do Verdugo
De um Velh:l Cs leudarlo
Dança dn Butao
'Im Euíeasptege!
Pau
Larnentação
Cancão (10 veg .buudo
Sonho Ma(efieo
Valsll Feliz

O "Trmes" de Londres diz:
Um pubd co excepctcnetmeute num eroso aptaudlu

cnm entuslasmo iJH1UCa igu�!>1dl)
O Daily Harald de ChiMg") diz:

AI> .Ü!Gç:1.i'J fiais Unas ríe Chicago l'unfi:i8 viu'
O publico aplaudiu com freflet;lÍ;

Que dIra Blumenau que se ti honrado com 8 RU!! vtsüs ?
Entrada\> numeradas a venda no (ine Busch

--�-

\7<!j lck;� os

\Xi 1 í ck ell�

\Xlílck2GS

\Vl{ck'G8
J. Stl"IliUéHi

ALUGA-SE
Dois QUARTOS mobi1inilos

,Jara cas�\ informá.ções na o!ici
na Radio BJohm,
Alameda Rio Branco

Cenas dantes(�s em
iiova Dê�M

------------

VENDE-SE
Uma oficina rnecanica comr1e

tamtllte instalada.
Preço de ocasião.

-Informações com H. Scbreiber
fereíro � Rua Amazonas.

,
.--------�.,..__._--

PONTIA.C 41
SEDAN .:). PORTA::;

VENDO por preço Rnoavel,
Pintura orígi:�al, Nunca teve ga.

I zogenio, Egtof"mellto de Couro
pneu!! t' Camaras novas

FREDERICO FRIDLDND
Cortume Brusquense

Brusque

medeíra e a "mercadoria" esta
va consignada a um soldado a

mericano cujo nOITH:" não foí re
veLado. Tudo foi de"coberto quaou.
do os funcíon.arios notaram que
de caixa se movia. Chama-se ii

jovem Der;" velO Koobtock.
..�

Hio. -_ O ch:;·f", d3 casa civilExtin(ão da (omIssão de
, lo presidente da Republica deu

marinha mefcànte este despacho a um prpce5S0 de
Rio. -- A 'iaUla-se que está pedido dê nomeação;

.

em cogitações a extinção dá .-'- vRe�ponda se, que está 5U"-.
Comíssão de Marínha M_N'cante penso ate 3 I ge dezembro d(.
Em substituição se, ia crIa�o �m c�uente �po) G l1l?ns;;o, �o �er
orgão intermínisteri"l co.nstitUldO I V.IÇO pub,�.co. feder,al. �> chefe Elo
de tl'epresent:..otes de todo!! os governo ",b�l� e?CeçaO apenas
mioisterios que interferem nos

I para
os e1{-mlegr�ntes .da FE B,

Proble.mae e lnte�eSiõelil da nave- que
...

, vem 'il�!ld.(}.apí.'oV?\t"dQei,'.' emvadas do "'5'\fVl"'O'P'uY'hco li>" :.�� • q_ y .u •

. XANGAI - Uma jovem re4

,'i(l�nte e!u Iení'lil; região d.e
'··!·;t·

RoDei, deu d luz oitn crian-
ça@. Tanto as criaD,;as como
li parturiente I3slií.{> pass&ndo
};lemo

.' .
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