
Rio, 26 (CB)- A direção da
Fundação da Casa Pop-Lir, com
o objetivo de executar em se'

guida o seu piano de ccnstru

çào' de casas destinadas aos com as autoridades cornpeten- a contribUiçãO,.
a primeira V.iá'jtrabalhadores do' Prasit, acaba tes, solicitando-lhes a expedição nos arquivos da coletoria, a se-

de remeter a todas as coletorias das ordens necessarias, gunda em poder do interessa-
(C B\ '1 l

RIO, 2(; ') - O ministro (ta Fc,ZBnL';{, em por..estaduais as nccessarias instru- As !;",..uias de recolhimento, cu- do e a terceira entregue ao .

-1 L B d B '1
. tar ia, excluiu da proibição a exportacao do 'l)neu ItHÜ1-ções e propostas para arrecO.ua- jo modelo poderá ser adaptado

anco ousrasu, sua ageucia
ção e" reco Ih' t d

.'

s ou correspondsnte autorizado c'0.;0 e carnaras d.e ar para bicícleta s, trjciclos e. moto .

..

' lmen o
.

e
.

I ola. p- aos tipos ou padrões das em
. ., v ." , - J ,

bre on Imóveis adquiridos' qual- ....
.

....
.

.

..... ....
,.

.
isto no ato de recolhimento cieletas. Esclareceu no IDefltnO a to q ne a ex portacão

q'j!,er que seja a forma juridica vrg_or nos Es�ados e 1l0� Terri- mensal do produto da arrecada- daqueles artigos coutrnuará sujeita a l ç,mça }:Jl'evlu da
�aaq1ii$içãO, e cuja impor- torlOs,. deverao ser extraidasern ção, Tais vias serão numeradas il
���trcia seja igualou superior a tres Vias para cada operação sem ordem cronologica de ex.

Carteira de Ji:'xpor�ação do B'luCO da_B_!'_3_8_'_. _

.

Cc. $ lo.O.o.OO,o.O de, acordo com imobilíaria, igual o� superior ,a pe?íç3.o e integralmente preen- [1Iç..:>Ç::'�R:::JR::1r;::1ç:.,,�"ÓR::1·0�<"d R::1���Ç»>ç.,.>Ç»J���
�e���'�;�°c1�n.;_J��rtlgo 3) de 6 Cc. $ 100.000,00, Ílcanco. apü9 chldas.

.'.

'. f� Correias de Borracha e lona �l
A referida coristribuição de- ��:��.�� ......·.�·.. ::�:.ér:; �;.":��.'....;:':�X"�� ti Para Fins Industriais a

ve:-ás.e.r....ç.b...b.râdaJun.ta�.e.�teCD[.t..ll.g . tf' '0.. 'R R 'E' -. N T' .1 S. T.·. A. B. "e "D IJ N L O o, :pP a
o Imposto de

_ tranSm!dSa;, ca- g .",...
.

.

Pi. H d ' II
bendo ao orgao arrecadador res i: '. :t

\l D' t
.

b
.

d
'

. .,. n.. .i· I) C'· IM V.
ponsàvel, recolhe-la mensalmen lk .

Firma importante. desta praça, procura urgen.te.:
� IS.rI lU OiuS. nOS!i5�CHn� � i3. "IHd3n �

te, pondb-a de imediato à dis�}; moço com a:guma práti�a de serviço dt3 esc"ilórfo. de � � Rua 15 de Novembro, 687 - BLUlVIENAU
.

t\,

PO.Si.Ç.ã.o.· •..•.d.a.F.�undaçãO da .Casa �; prererencia na e8�rl.turBçãO do flchario de. contas �� M�r"d'�_ç",;,��� �C"Ó""'ÓI'ó,"Ó��r<::::1"'Ó"'=::1RÓ",��"Ó��1
Popular no Banco do BraSIl. t: corr-enles.

... , :5

par.a.... ·.'.i.m.•.e.d.i.atO... cum.p.rit.n.
ento �:.: Intt'l'eSsad.,ns QUeu8.

m dlrlgir-.se por carta de pro- .��dessas irlstruções, a Fundação t prio punho á ·'E. !\t'· aos cuidados desta redação. �{da Càsa Po.pular entendeu-se .: --.' , *'•• ,........ • , •• , :.
- �.����

-

� ���;........_..._....._..._"""-

Jsf II s Unidos para'
.

até 'O li dIl ao.o serão embarca
dos 120 mil· toneladas

.
.. lo for real' oom o di! et r dt:'ste diár io

.�;..;.
A Embaixada Americ!lna DO Rio de Jftuelro loi l11ro.rmada de q •.H', como resultado

�. esfürços especiais do Goveruo Amer ícano, foi possível c( nseguír mais 120 mil torie- = dI II......., _��!U��,,1,ç:�1ii!l:;i��
'. ladas de trigo e dê i/iriDIllLde trígo para serem enviadas ao Brasil 00 ultimo lrim'3slre

O J.....
.-

de 19-16 Estas ]20mH:tonelad ..-s. ClJém das 60mIl previamente destinadas 80 BrHsil para
.

sr ·0 n �.' e',os .mezes de setembro e .eutubro, perfazem um tot»L de ISO mil toneladas de trigo {·ude. II, U V
Seu equivalente ern f:irinha de trlgo, que virão aliviar fi necessidade premente tíeste
produto até 30 de dezembro. liAutoridadesAo governo de Washington confeFssram Irancaments sua grande satts se ca.ndidatará á senatoria nelofação {:In. COQSf"guÍr para o Bra@il este aumento de 120 mil toneladas, que ultrapassou P
todas RS esperanças que tír.ham no inicio das negocisçõ,:,s com 08 Iornecedores, P '-d � ..

ri O
II' fI.

...

Este aumentu represonta uns 70 010 doeousumo normal do, Brasil e é aproximada- ar I o �OClaia .. e ocrailCO
mepte··duas vezes ID!iÍe do que foi deFtioado para este pais de todas as Icntes da abas- De Paris, onde 1'6 encontra, chefi.mdo a delegaç.ãote.eimento durante ó trimestre pnssadu,

O fornecedor principal. segundo se verítlcou. será os Estados Unidos. brasileira à Couferenca da Pl:IZ o chanceler J"ão Neve'j
da Fouroura dirigiu, o seguinte radiograma ao deputa
do' G lícerio AIves:

"Glieerio Al ves - Porto Alegre. - Muito grato
lembrança escol ha meu nuuio mau-Ia tu senador n osso

Estado. Rogo caro amigo tornar puhlico l!leU reconhe
cimento e minha pereuipt.uria recusa hOUI.'OBO encargo.
Afetuoso abraço. - (a"'.) João Ké,.-e".",

Vende-se, por
motivo extranho ao

... nepocío, OFICINA-r-AECt\NICÀ,
c

c . inslalada cem Inoderno maquio.riu e em

Iu'mto centrai da cidalJe. Preco: Cf. 250.000,00

AU

CRUZEIRO Prefiram a Farinha faDrkáda
pei o .JUmmO mUiYitU

---__�� •.=.s:t'� ..• �-

o MERICINO S

._

AUTOMOVEIS

Fundador t
End. Telg. fRESHEl

Departamento
DE

Força �llotriz Industdal

Distribuição Direta

das Fabricas

MERCADO DE

Jobo L. f,eshel
Tel..1078

COHCESSID�A810S

SUPERIOR

C tiM 1 ii ti fi E S

P E ÇJiS

SlJi1;lCO

Refrigeração
Domeslica

ComercBal

Industrial

Seção de Serviço

GRUPOS DIESEL

GRUPOS DlfSfl' ELE'fRICOS
GEIIU!NIS

flUTOR1SIOO

f' SERVIR
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Rua 15 de ·Nojr'ernb:rOg 415 -� Te%done. 1107

,

êoloca-se ao alcance

de fim de Ano!

da bolsa 'popular, .oferecendo aos melhores preços

Artigos para: Homens l Senhoras! Crianças!
st!u vàriado sortimento em Sêdas91inl10S� Calçados. ·Cass§niras mn:ioiHl�S e 8slrànyeiras

,CHAPEUS Ramerszon}, Nelsa e Cury

fer-ta OrganizaçãO Brando "Unica"
"Absoluta lnente

Em Todo

Unica"

o Brasil

o anuncio é a alma
.

do 11,egodo
, Procura-se

, Cu rtidores
com bom' or&nad� e casa a disposição
Cortume Cavíunense Lida.
CAVIUNA >NORTE DO PARANA'

'Informacõ�8 com Carlos Pries. Velha=Blumenau
----

11-
Geladeira Elétrica Dovídamentc reg ietrada sob no. 548 em j P18

4v2

Capacidade: 60 Litros.
Dimensões: 1.30 x 72 x 07 .cm.

Nova, ainda encaixada orí

gtnal da fabrica, vende-se,
por preço de' ocasião ..
ou» wm-, Rua 15 de No

vembro, 566 (Confeitaria So-
che�. 6v6

�. '! ", •

. " ---__..
'

Rarticipacào
Casas Buerger Lida.

Partíctpamos 8 nossa distinta freguezia e ao pútlico;$ Vende- se UlF.. autolllovel!
em geral, que mudamos li nossa Loja MatrIz, para (1 pré- Ford, tvpo A - John &

Cia�'11dto O' 505 situado li rua J5 de Novembro deI -onte 80 Cnfé Uda.,.,. R..

ua

'.
,�.
15 ;.N

.. u.
vbro

.....
1-122 '.

Pontr(C'lliC, onde estamos sempre 8S ordens de todos que
Teldone 13(5. .,

.

2vl

nos distinguirem com' sua visita,

I-�--I.-or-���À�:����:!L!;�3� • Proéuria-se
.

I

.;

Barbeiro com" boa nrattca.
A -tratar no salão Wagner

.

ló3G pv2.LASSE
Médica e farmacêutica

o «Inslilulo Osvaldo Cruzu pronuncia-se sôbre' a

P E N lC III N A C•. s. �.

Ed ital d e Protesto
Otto Abry,I. Tabelião da Comarca de Blumenau, na férma

da lei. etc.
Faz sab3r qu-e existe em seu cartoric, afim de ser protes

tada por falta de' pagamento, no d.a do vencimento, urna Letra
de Cambio no valor de Quatro mil cruzeiros (Cr$ 4-°00,00), emi
tida por Luiz Do.niruros Alves em favo!" de Frederico Radtke,
désta, e á ordem de; Banco Nacional do Comércio. Como não

tenha sido encontrado o devedor, o intimo por este edital para

pagar o mencionado titulo ou dar as razões porque não o faz,
dentro do prazo legal.

Blumeuau, 26 de Outubro de u;q.ó.
O Tabelião: Otto Aory.

...·_··�'--..""I_·'�-'�-·""-J!!>..__"""·_--e X ",-",-�-+-'6>-:-.--'._.-<l1'_;'iIil
��<i@ffiiiãit@4{m�������ja�_

fírm�. industrial de Pôrtó:Alegre. necessüa de um mês- .

tre pára dirigir sua oficina mecânica de consêrtos em

geral.
.

..

Exíte,referências e pr óvas de capacidade profissional.

Oíértas para fírma: URR &: elA. LTOA.

Dr; siI c
poro RADIOS

.

REMESSA NOVA A' cu. $ 300,00
-NA-

CO�<!ll do .�."rn�:,rilç1�..

�� $. Ã,
. I'1I.."íl"r '\'\:-10 "" tI. o!n.,..{ivl"!" ,

___�mmm�"�'i';ll,�.�!C!.•w;..�,��.�;;;J:-�1?;"if;&�..Jf�&";1.T,,;1!1m:i;1�� .

. � "

Combate a tosse. a bron

quite e os resbiad os O
Xarope . São João é eficaz
no tratamento das efeçÕ?8
gripais e das vias respira-

r..laidc ulcrs allei'tcrs-Curso7: Ginasio em rim ano (para maiores. de tOl'l'R.!!',. O Xarope São JOãD7! aa;),), QV.imica praLindusfL'iaI «(1 profissão de futuro), Desenho .

m�c:;r IrC).
.

EletTicidade, M::::temcdica. 'faquigrllfia, Comercial, Lin- solta o. catarro e faz expEle-I"u 1:1 ,.'
-Ó: Eneíno éficl.eute' PrOspê!doa grafis:. Dr. J. Clemente Per-

.torar facilmente, .

r 3g08..,.Ii. PIorando de. Abreu, 2�1-Tal· 70a3'-São Paulo

Anunciem nesta fGlha

I
I

,:�

: ':k.

-��':J

..�
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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êabetos BranC6S? Ôportunídatlallf&ff ti nrgen�6
. .

. ?

Fo;motivo de mudauçh. àLIVRÂRIà S! PAULO (Filial) com Mab-iz
em São Paulo cerrar:'. auas portas em 3-l ....... 12·.4(j, razão porque vem .moven-

Ida intensa
cam.,.p..�.•...

'

ha. de 1.a.· .. g.ra.nd.e. )ftqu.. ida..çã.o -após. õ anos de v.lg;encia. cemdescórrtos espectaIS da 10, 20 e 80 Oro durante 30 ruas.
'

( .

Outrossim,' chama B. atenção dpa interessados para a compra não só

'I' do_re.
ferido �Bt.ab.eleclmento, como d.e uma..•

casa' de morsd.ia de tijolos á Rua
Minas GerMS, 125, bem como de um grande terreno para' arroz em Ilhota

I outro ludo.do Rio. ".

Tratar com Alfonso-Rua 1� de Novembro, B75·-BLUMEN.\.U

Sinal de velhice
'A Loção BillÍlalltefa.z Voltar

a cor natural primitiva (castanha,
loura; doirada ati. negra) €'rtl

pouco tempo. Não é tintura Nao
mancha e não .suja, O seu uso

é limpo.ifacil. e agradavel.
A Loção Brilhante extingue as

caspas, o prurido, a seborrhéa e

todas as afe\!çÕ'es .parásitarias do
cabelo. assim' como combate a

calvice, revitalizando as raizes

capilares. Foi aprovada pelo De
parlamento Nacional de Saúde
Publica.

---
---

--_._

�$�l
�t
M I'hI oas
De pessoas tÔm usado CtJID

bom resulIado o populor
depurativo

Elixir 914
A $fHls ataca todo o

organismo
.0 ftgadn, o 8aço, o Coraeão
o Estômago. os' Puhnõés.:e á
Pele Produz lJôres nos Ossos,
ReuillluisIDi), Cegueira, Que-
da do Oabelc Anernta, fi Abor
tso. Consulte o médico e tome
o p opu I fi r depurativo

E I i X I r 914
tnotensívo .an organismo A�
gradave! como um Ucôr;:iI.

Pt'O'J'.'
vario como auxiliar no trlt--
inenlo da Süi.lis e Ra1.una
atism.o di). l;l1ésmá origem,
elú D. N. S� P., sob (} ui_ 26,

de 1fJtG.

twó I Mãe! .: Filha
TODAS DEVEM USAI1 De 'L·llI1Ô res

•
... .'.J

LONDRES. m. P.} - t'hf'gou 8.0 Brasil o reputado
tratamento Okasll tão Intensamente proourndo.
Okasa é boje O medicamento de escõlha uoívcr
f s,!lm.ent.. reconhecido. p.elo E�U alto, valor tera

'1'
pêutieo e pela sua elicacla clinicamente compro-
vada no tratamento de tôúllÍl as termas de ínsu

fi!llêncla glandular. Ok,IlS8.,a.' b��e' de Hofif.]ÕniOSVIVOS e. frescos, extratos de glândulas- germluati
·vas e endócrinas, cientifl!lllmente prsparu-os e

de Vitnminas ésseuctaís, combate ,\'igoroôllm('ute
todos os CHSO" diretamente ligados a perturbações
das utàndules vitais e do uparêlno genItal COIDO:
Debilidade sexual, fr'lljncza masculina, velhice I.prematnrn, fadiga, perda de memórla e energin.
de.ammo eneurestenia, eto.. no homem; !ri"iuez.
Irregularlda,dea evarínnas, idade CI'[ti1)lI •.obesída
de 011 magreaâ excessivas, queda ou lalta de tur
gêpcia dos seios, enrugamento da cútis, etc. I'"

mulher; tlldns eSSAS defic!êncins pmvenlontes de
falta de hormônios e ,'II8.'"iuIt8 tndíspensévets ao

: o.rganlsIDo !"nfraq·uecido. lauto na idade .. avança
da como no moco. - Okasa restabelece li fUl).;:lO

orga.n.
íe

..
a,

..

rp,.jllVe.Desc�.
' .reVig

.. O,ra
e r

..
estitni Fôr<;.�·'

.

Imasculina. Vil3Ji�ade e Vigor no .nomem: Saú'}é.
Beleza. Atracão e Juventude na mulher. Na. heu«
Drogve Flll'm,-(nlormfl.ções e pedidos 00: Di&\ri
buídor Produtos ArQ(l,l"v. Rio Branco, it''l. -Hi�.
- Okasa é 'importado diretamente de f".nd.·",;,
em embalagem origInal e garantí o pelos rep':'
tados Laboratórios Hormo-Phnrrna, Loudres, '

.'

Fluxu-Sadatina.
(OU REGUtAOO:R VIEfRA)
A 1\-\tdher Evitará Dõres
Alivia As·CólicaS Uterinas.
Emprega-se com vantagem
para combater ua Irregota-.

,

rídádes das fumo ões neriódi
eas das senhorus

E' Calmante e regulador
.' dessas funções,

fLUXO SEDATI:NA
pela sua comprovada eficácia
é mnito : receitada. Deve ser

usada com cônllaça

fLUXO SEDATINA
Encõntra·se Jm toda parte
Lic. D. N. S. P. O' 67 de 19t5

Enfeites pata
Natal

Serras para Engenho",Oisstun"

,
'

oe

(Cltrlslb2umschmu,ck)

F, Domnlng. caixa p()Bta!, 10 TimlJó

[<'1_110
•..__"

fala AmADOR (G�:Scholz)'
Competenciô ProUssional

Rna 15 de Novembro, 596

Walter Wolfgang li. wn Bu,ettner

Tipografos
e,;;te diario.

precisa
::,1). para

!tiWl!!t todo:!! GB t;otrY!ÇU8' de

Rac!lo� re{eí'ü�rc�'
Sl1rvl4;nS!' Bi3�!rt!)� II tli!fIUllhloj9

rEL��fí}l';�i 1395
gOl 1 da �I'l'{mlf.!rll, ! li

--�.�-,....,.-�-------

Serviço deprimeira
ordem II

ui COfRE DE AÇO DE

CONfiANÇA

Faça SNl anuncio
neste Jorual

._ roDOS O§ �

�l� " 1. pl'O'flllJ &.
fJê)!ôf� o d. �$icfe.6�
�1l)':;,uIOo$ .. �<wtc:!\"h:.tt
� gro�dc resênêecl>!!!t
�.�

";iil'(lícaçào UJl xUia:r
fUi lratmnento ·(ÜJ

ffJ1fUi,,"

'AliI"'e,.. .. o&e

�.�.�
A�t.lVOSi .. ·,�!: ..�

�.• ItA!d)a�

". ..... '. (C Jfltinuação)
V()lta�mê '·'de novo para a janela, cout�mpld a paisagem que, desfila,

na rea!idade "ada ve}J, pois, recordo os ultimos t�mpos, e só agora em

pen5ament6. faço a despedida daquela casa bonita, onde ficam ", aqueles
quartos, que constituem meu mundo contendo coleções, ra

ridades, o' eno'dne. radio. que me trazia.melodias õe outras terras, e po-
VOIi; de cujas janelas via o mais bonito' jardim, a cadeia de montanhail que
envolve a. pequina cidad�. e atraz

.

daquelas montanhas ficava
.

o mundo tj/

cheio de fantasia e· a.ventl.ü'.l, paizes que sonhando pp.rcorria, conhecendo
sua gente, seus costumes, �1.Jrgíndo quadros e cenas tão vivas, como si fos-
fe real. De grande jardim, cheio das flores mais variadas, do parque com

,aeus caminhos bem cuidados," o· pomar onde insta lei um verdadeiro jardim
zDol.Jgico. Será que meus animais me teconhecerão quando voltar? Dum

ja"�á §,atlrlade por deixar tudo aquilo que me é tão caro, me entristece,
d�utro; a aventura, asilusões e sonhos, ·esperanças e ,a curiosidade que
se 'prendern 'á minha ida a<Js EE. UU: são tão fortes. Assim, desenr�la:-se
esta luta no meu intimo, enquanto minha 'imagiliaçào cria quadros colori-

Çlos e passagens interess...:ntes;

-4l Apos inurileras paradas. peq!1euas encrencas, passagens, nas qua.is to
dós os passageiros. tinham que sair do carro diminuindo seu peso, chega·
mos finalmente altá noite á Curityba. Comparando todavia esta' viagem
como muitas e muitas outras que fiz de S. Paulo até o sul, ainda mais no

tempo do gaiogenio e ua estrada principal interrompida, com capotadas e

inumeros pneus estourados, ,�os quais só· numa ida para. S. Paulo, foram

oil�e, considero' esta .' viagem ótima.
.

Dia. seguinte, .de posse do meu pa.ssapQrte brasileiro, fui ao consula

do.Ani<jriqano, para obtençã,o do visto. Já mantera ,correspondencia 'com es

te Vice�CoõsÍllado. tendo preenchido todas as formalidades, que 'nãO são

poucas. Fui s�btnetido a .longo e severo interrogatorio, e depois. de pre
enchidos varios,formularióà carimbados, o Vice-Co!lsul concedeu", seu \l:!lO

nimígrant visa�'::Pata évitar futuras complicações lhe falo dos resultados
negativos da n':til1ha visita .. ao Consulado :Americano em S. Paulo. Apol!
ter tentado varj�s véZ'es obter o visa, acompanhado por gente importante,
amigos amerÍçaIí,Q9; representantes ela firma Glossop, desisti. e tet�i ncrVi
ce-Consulado Americano de Curit�ba. Ca,da vez mais acreditava nesta. via.

jem, quando. �()In o passaporte yis�Qo. deixei o consulado.
Bein cédo no outro qia, s�guipara Sãú. Paulo, onde teria ainda que

preencher cert�s féirmaliq,úies. tratar da
-

passagem de avião, per várias

cousa.s em 'dia;i refen�tltys'a mi:Jh4 firmá estabelecida em S. Pau�o,. que pas,.
sara ao meu 'iíl1lão� I)eix(J Hpall1lE31:lte ós escritorios da Panaircom a p5is"

�a�.em no bolso. Vem a despedida dos inumeros amigos e amizades que

fji�d\::rante. os ,cinco$aoos,em.S� 'Paulo,. {(noite QO ,l'\ibion .Hote1.. Alegre

despedida, trocam-se alJ2dotas, cO!H:elbos. e c"da qual me ncomenda e

encomenda alguma cousa, .que lhe traga, isto e aquilo, recomendaçôes
á Lana. Turner; Deana Durbin, (mtro já p",ma na5 pernas da Betty Gra

hlf'. no tipo vamp de Marlene Dietrich, Veja lá se faz bonito e não nos

bove.rgonhe, e si elas te convidam p,H'a um <há etc. não recuse, M:lS

amiRos, se voces soubessem como a cou;�a é dif('reotf', e que finalmente

deles so' et1contrei, Lana Turne.r, Ii" ne Dune, no palco, e os artistas Clark

Gable e Frank Sinatra num salão de barb;:,iro frequentado pelos artístas

em New York, e alguns outro:: nos palcos dos gr�l1r1eB cinemas, onde

costumam aparecer em pessoa. estari3m' bem decepdonadcs.
PARTIDA PARA O RIO DE TANEIRO. - Uma hora oa tarde

o taxi pára de fronte ao hotel, para l:�var-me ao aerop:n:·to de S. Paulo.

H2via mais dois passageiros. um estudante, e outro rapn moço ainda,
que iria organizar a filíaI /h Coty em Fortaleza. Seri;,; ssta sua [Jrimeira
viagem de <1.vião. faz me muitas perguntas. Não esconde seu medo e re�

ceio por esta viagem; no entanto o tranquilizo,. pois já vi;�jára muito de

avião, Os alto-falantes c1nmam os passa��ei>:"os á bordo e seguem-se as

despedidas 90S .entes queridos. Fico a olh.tr eEtas cenas que já assisti tan·

tas vezes, e digo baixinho adeus à alguem que sem �aber cClltribuiu para

que fizesse esta viahem.
O 'avião levanta v80, deix:tndo atr;{z de si UtllJ. tluvein de pó, e já

e n pouco tempo estamos V02d1do sobre a Chicago do Brasil

A v'agem que milhares fizeram é inte.e:JSilllte e ap'ên(!s dura pouco
mais de uma, hora Diminuem as cãsas. seguem os ,campos e já se avist-� o

mar. praias bonitas, onde muda a t'malidade da agua para verde

claro, percebendo se 05 lugares mais prdundos e mais ba.ixos. Já se en

xerga os suburbios do Rio e diminue o barulh') dos matures, sinal de

que estamos decendo. Estamos no aereoporto Santus Dumont, nome qce

homenageia o pai da aviação, um g,a:�de bnéii!eiro.
. . .

. Os passageiros que dia segUlDle seguem para Belem e depms lVItaml,
são inspecionados ligeiramente, passado o visto de controle de embarque
pelo Departamento Federal de S<'gur"nça Plibl,ca, e o taxi nos leva par::.
o Hotel Serrador, onde a Companhia IEv,a re'lervado quartos, .

Depois de um banho, um otimo janté1r 110 �it,) do Edificio Réx, don

de se' vê a capital banhada em luz, tendo l!Jgo embaixo a Avenida B,.io
Branco, a cinelândia com seus modem'és cinemas, os altos edífiçios w-ija:
ce�tes,' distinglliodo-se o Mesbh, o parque com o. monum{ônto de C?xias,
a avenida Be ra Mar, a Guar·abara pcntijhada de luzes; o pão: de assucar

parecendo um vulto esc:nro, e oposto, as luzes do casinc. F\1Lcom meti

amigo C. Peter aSãisú o fllme "picture of Dütian.Grey" tibja musica.

(Continua no próximo domingo)
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MENINO DARCY - Festeja Cornunicnm aos 81's. Industriaes, Comerciantes e aos

hoje a passagem de mais um �W118 Ireguezes em Geral, que tri1[Hl[í'riram sua casa de
natalício o inteligente menino ferragens, Automovets, Peças e Aceasõrloa, da trEV€SS8 4
Darcy, aplicado aluno da Escola de Fevereiro ir 25, para fi rua 15 do Novembro. Predlo U'

Agrícola e filho da

sra,. Ignesia 1597, o.nde esperam merecer íj vlsitu de todos 5<3liS amigos
Em Toinvile, realizar-se-á nos Azevedo Vaz, competente fun- I e clientes. 5\'2

dias 9: r o, I I,. e 12 de Novem- cionár.ia gráfica deste jornal. '! �-�� .�""'I w·-�-·I!f-"<j:·�·-··�-·-e o il>--(>.-"-�-"""ii'i--�-;:;:-.-�'_"'�

bro
. próximo, a ga. Exposição A' ele as nossas· felicitações. . _ ._

de Flores e Arte, interessante . (Contlnuaçao das publicações tio .

certame que se efetua todos os
Fazem anos hoje:

.: uitmero Especial - '41 9.1!J16)
-------------- I anos com grande êxito.

- A srta; Carmen dileta

j nlO!lIl11lspl!lla ...�.)IlIlIl!iPB.ftlll1 A ·exp·osição em aprêço está filha do sr. José Olínzer, indus-

O NU�U "1I1'!'i -. UtiíLvU"1l trial nesta cidade.
.

-

·0880.

Pe.c·a·Oi" 'cauiiaqo«: despestàndo grande interesse
O TO>

..

�
'o " " -

..

sr. 1:' rancisco I·Ioete,
L'

.

V A L A� E N nesta praça, prevendo-se que. soram«
.
n. ." 1

seja .grande o número de blume- . -=- C? jovem. A.rt�o Pamplona,
Petropolis ex. Postal, 91

nauense que a ela eompareça,
dedicado fULIcioaano da

..
firma

__�_�__�_,__�________ Distribuidora Catarin€t1se ele Te-.

I cidos S. A .• desta praça.

I
Aniversariam-se amanhã:

. . ....

H
A. menina Lenita Luiza, dile-

Domingo as 2 oras ta filha do casal Gabriel-Lilly
Waltaee Beery=-Blünle 'Sarnes - John Cerradíue oC- Bruce Pamplona, da sociedade local.

Kellogg e Frunces RaHertyem m:n-n.
O sr, Henriq�e Groth·1

A Cidade de OUT() - o sr. Francisco Pamplona,
- O sr. jordino Thomaz Coe

Em pleno San Franetsco do tempo dos bsm-bam-bnns, ele, lho,
o "Gigante sentimental" é valente de verdade! - A srta. Iris Appel.

Um filme com todos os "temperos" que o publico gcs- - O sr. Zedio Alcàntara .

. tO!..:..Acomp. compl, nacional e Fox jornal. l� _
. DomÍvgo és 2 horas, mais

A COI;ltInuação fia Seríe.

O Di"agão
.

Negro
Aventuras em Terra, Mar. e. Ar!-Suce�so!

Pzeços de C06�llW:�
. *** C,"

Qotningo ás 4,30' e
.

8 il5 Hs ..

John Ct�rl'oH - Susan Hayward - Gall' Patrick em

Nasce o .Â,mor g-.-----!III
Estreias é' astros! Numeros especjai� !��Rriredo interessante! -A'DVOGADO:
Ce-nurio9Iuxuosos - Direção magistI'ld! Um IüntasHcq SUo Dr .. J.\yres GOBd""ahres
cesso musical da RepubHI;! Orna rév'Ístu. quo cativárã e �

deixará. sa.udados! • Rua 15 de Novembro, 415
ACfimp. complemento nacional fi Noticias do Dia.

.

' 2' an��ar-�ala.: r

Pl'tÇOS de costume - A' �oite. plaléa Dumeradu, á venda l-=- (Altos aiA C·\.PlIAL)
no ema Busch. ) iii .

iii
!t:�-:-Jí:""",,,·�·(!R.--�...;..·�-'""ll!t-·,,,!9.-9 X�;";"slIi-�""ii��·--iil-Ji.�'l!o.--� X _ii!;�lIIí-�--.•-j1>-�-�-.'i

E'd hipef prudellte e mesquinho, crendo sempre na

falta de qualquer coisa. Gbegfi� fi perder ás veze!? boa
ocasião por excesso de prudência, Sabes Ber ávaro e Irip;
tens púlll\8 simpaUa pelo própria J<lruÍliu, (; qtH� te traz de·
savençss e IwtipatilHl na intmidade. E's muito cudoso e

critioas muito freqÜtH1Íeme[l�e. Dás um valos ridículo ara

detalhes hHeil'; Hssim despeIdiças enel'gilis com motivos
sem imporfância. Com o teu cetiC!IHHO e mauia de crHlcar

A bôa in{or· a tudo impürtul1l1� n ti mesm() e 8GB qHe te C\;'I'CLilli. E's
maçâo taz a um púUí'O vaidoso e brincalhão e kns grtwde inclinação
boa opinülo: ii fazer troÇI1. Quando blns, te perdt'l> i'ácilmente llUS mi

A boa ín{ó1" núciaa. Caminhando (nãu caminh'H'; cones!) tl'npeçaa com

os objetos em leu camiuho. Teus a illaniii de colecionar e
mação' é dada de acumular, lÔLlctS as gavetas de tua cusa e5tão de tal

pela forma a barroiuds8, que, nu nm de coutas, não CO!.ÜiPc8a bÍ

I "cnum� QF ill!!is H.. ti me,smo,. por exc.€8i;O de dUCI.HIlent?8 nec<::sBáriof:i:•.
•
__._r.l._.��_ 'l'ens ileCBB'3ldH.de de apren'!':Jf li consIderar 08 hu-

I BUJlUJUm" meDS e 8cl eoi�IH lIe um ponto de vista mais elevavarlo e
B -------

I maguâuirno'

.

Mscanirios·ajuBtadoras para automoveis

�]Iij�iE S<��l.ªfjl
. ..;.."",-",...,;�... " ��.....��

de dois competentes na Oficin9.· de
João Fehler à i

Rua Bom Rettro are
�------_ ..

--.----���;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;:.....:;;;;;;;;;==;-;;

(;10
OUTUBRO de 1946.

de ··�.(�·Bl.u. 8'.l.···.ee lia u
li.:::,> '

- -.

Sans8.cional O P e r ação
JUO, .26 (O B) - A imo

prensa <desta capital, ocu

pa-se de uma intervenção
cirúrgica real'aada no Hos
pita! do Pronto. Socorro.
'I'alves pela primeira vez

.

u') mundo,· tal intervenção.
se verifica. Um pat�onte
com -endocardite aguda,
com

.

o coração enorme,
chamado :'côração de boi",
foi submetido a delieada
operação. 08 médicos abri
rara-lhe o coração, retiran
do mais de dois litros de
sõro. O enfermo está pas
sando regularmente. Os
medicos acreditam que ele
se salvará.

010 Scheller
PIMTOR - DECORIDR-

InSEIHISli
Pintura geral de reslden
cinB-Téla8� Placas - Pro
pagandas. Preços Sem

Ceneurrenela

MENINO DECIO - Defluiu
ôntern o s{'xo natalício do inte
ligente memno Décio, diléto fi
lho e encanto do casal Amábíle
José E. Finardi, residente nesta

cidade.
. A's enterneced�ras demons

trações de carinho de seus inú,
meros amiguinhos juntamos. em
bora. tardiamente, as nossas mais
efusivaa felicitações.s nn

Exposi'ção de
flores e Irle

IsnRtdiu:;ões
irtigos Elélriéos

Ils�alador3 de

Fone: '14.77

I ela CiUU a!emção os
!tU nossos ftauUlci9§

L&! :m

Oferecemos
Csmtr.hões V T B. 3 toneladas, com 2 diferen
dais, para entrega em 30 di113. Interessados
procurem. com urgeucla nossa redução.

..

"Cidade Elumenau" o SEU JORNALde

?

,.

f:arator Dsterminado pelos
Âstros Por Hum UCHTNUl

"(Conclusão)

Peixes
IuEu analisou)

.

Concerne as pessoas nssokles entre
.

20 de fevereiro
e 21 de Março. - As pl:SBOSS nesctdus ao Norte
ctG Equador procurarão (I siguo de .;: Virgem".

Forças de Caráter
E8�ê signo dá neturezus Iabcrtnsas e ecouômlcs s, com

senso de ordem e dotadas de boa lmeligeucla. Em geral
êstê tipo é ínteleetuatmeute interessado.

E'& alegre e vivo, com donsrhutnorfstlccs e uma (:'11-

genhosldede Pi'Mica' notável li rua memória ó sutil, e fi

percepção surpreendente. E's um rígoroso anallsta, que
quer . saber o como e o porque das colsas. E'§ escrupuloso
até nas !111ds pequenas coisa!". Gostas de eclectouar e

classificar. A lua t:ê la de saber é Ião grande como o teu
senso crítico. Em gbwt ficas cetíeo diante dê uovldades
não provadaa. Gostas de te apoiar em autoridades. A tua

natureza é rela, humilde e prcstímose, Tens necessidade
de te sae ríftcar por qualquer coisa. OostiiJ.'l de curar (IS

entermos e Utl eucurujar us desanímauos. No dumínlo dss
':!i&ucias exatl:ls, podes ativgir posições IwuorHicas, princi
palmente no estrlil.;g,.�iro.

Fraquezas

f{PÃRA f-ERID;\S,

IECZEMAS,INFLAMAÇÕES,
I

� C O C E I R·A S,
FRIEIRAS,
ESPIN�! ETC.

Lavandóz>se cbm O SGbtio

ESI)'l�(;I lrljl[)�� [)ft'·�·
elA. \rVíTZEt INDUSTRL�t lOINVIl.tt' (M�,c� R�t{!g·r:;.d!fl,

poupa-se
.

tampo B HborrscÍmento
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