
Cor.hrme o uoticláriso, reafisou-se ante- e fixação do processo de elB�yã) para as

nu a úhimn-. reur.ião, conju nta da Assem- Mesas da C amara e Senado,
a C('o.atitnlnÍÃA para. el eição do Vice-Pré
nte da Reput-lic<l., :fixaçac dos eubsidios Por 178 votos contr a 13D, foi eleíto pa-

Presidente da. R�pit blica e dos �enadore� ra Více-Presidencia da República o sr, Nerêu

ftSO! -IIIVERSDRIO!
----

RIO, 20 (CB) - O g=L, Góis Monteiro, em seu ;:ol"q!l
1 matinal com o joroalist=, começou faz-rido esta evocação SI br:"

a fundação do Partido Socirl Den.ocr.ctico. "Fui testrmunhi d.;';

circunstancias e da maneira corno se fun leu o P,S D,. Parti ;u,
na ocasião de carater estritamente <-5f)vernament,tl em vir.uue ria

emenda numero 9 á Constituição de 37,
Já estava lançaria a candidatura do gene,al Eurico Dutr :

em oposição á do brigarieir,) Fduardo Gornes isto é, a crise po
litica, que remonta muito longe, entrava inquestionav-Irne ate em

sua fase aguda. Como assistente do gaTo Dutra nas sessões preii
minares da fun.iação do partido. ás quais preside fiz algumas su

gestões sobre o projeto de pr0grama a começar pelo nome de

Partido Social D,�mocratico ql:e me me parecia. c:mtrarlitorio
, Gvile'OiinlS flm�e �a-A �e

com o prcprio programa, pois universalmente a social dfffiocra-

\j
.

ri
.

91U tlI� �i U a cracia é m:trxi;ta e, por conseg·uintp, materialista em sua n;,s-

4""" lE � e." ob'.!l' cente,
ou como dizem menche\-ique,

Sul ·acam,. �qU�HhO uns s�ao dm�íl Depois o primeiro cEssidicJ, entre 09 muites que hO'.1'.l'e no

,
Imll) a Cr$ 4,00, nu�ros sao curso da campanha politica, surgiu na questão da orgailizaç.:io ?omemorou ônte� a .pa�-

�!
forçados ii cmnpSfa-lo. 3.

Cr$ 8,Oi:'J.�'�. PUf ;JUlio de seu diretoria inicial. Veocida afinal a etal-H de 29
. de outl1-

sa. ge1f!l,
do

seu. aIJlVe�8.ar.1O.'
. _ _

-

b-;) está claro que o partido que apoiava a ditadura nos termos'
nat:l.lC10 o Dossn prf'�'i .. o.co-

C3S0 do trlg;,l em nossal que l'aO recebem o produto
'

r "f
,.

E f
'

.

'd "t
i lcg � rI JO"f!1Ír) Tomel!!), dlre'

,ade (.,fel'ece asp,�ct('S tãi} por interrr,édio ria Comissão
em ;ue e a eXplsSuaO ICOUt em �<::quet' � 011 U�ll penodo .dmUl C1! tOI'-gt:"tf'l1te dI) mntutino «'\

l' I.'
-

t '.'''" ... �. '·'·1 'b" gra\eparao, , ,a raveS:'la eu re aquea uat:le 2 e

.ezem-IN
..

- d;'· I
'

.•
tn8!í3 e ln ereSSR{� ·,8", qu'ó' Ln llUlC,P3 de ii ,1:I.SleClmeuto, bro

_

b·t t t'
.

t d
-

:1"' t D· t
. Hca ». qu? se <f\ !LI] ora a

,. _, r ' ntio o 's ao e con muar Sus entan o a Cónlua ura . li ra e ,. _.. f· !,.

, 1tt:pena de ser JHelJ1CH;- tem Que pllgBr a mesnla a-
terem alguns de s s b

' ..

t d 1 d d "0
cHh'Je e igura ue G?Slll.que

os,'· rinha 1:1 Cr$ 7,50 e 8,00, que unI· tanto forrada
eu me� rost p.r?l�tmlnen es ec ara o a esa

!
no SéÍJ da imprensa cütari-

d 1 . �
. 1

.

�'ã �
- , ao movlmeo o mi I ar

m te•cs 13e te acw ..l':.,cúm1 S' o os, preço::; �rn vIg<lr uo
Logo se evidenciou a vitoria do gil, Dutra e antes de sua; nep)se� t I d·

.

'd
-ueo á dos prtços, "'lua - comérclO, ou 6f'J8.m o dobro h ti" 'd I

,. i L ,.lSlfU an(;o e merecI o

Y. d bt' - '. posse ouv� como era na ura, mtensa ativl ar e no seJO na '. " .

' . ,

r Irma pu e I .er' lflgO daquek, lt d' -
- d PS D E 'õ'

, .

'd d .
cr.f1C2hfl nos melOS 8(lCl>tlS e

ioterm.édio. d:l Com;lStÚO Est.Brá justo isto jgtf'? Co ad af Ireçao °tõ" ' mt'dreudO! es, t,ved· .. jVar13S °tPdortum:l_r e." j1rnali<,iicQs desta cidaJe, o

"

1
'

·b· t '- h t' "e azer suges es no SEn I o e se remo e 8.1:' o par 1 '.l, reilJus, .;' t" ·t· • ·1" �
.

b
Ulclpa

.

(1e .A as C.Cll,,-,
..

en ()

I
mo e q ue uns pnr:e ter trlg.o t d "t ã 1 d "d d .: 1 ? d

1 !d8 ln () D'I11! ICllHh9 rece eu

azão �� Cr$ 200,0·J ti -saca ii �r$ �:üO e outros fi 8,00, se o:�u��:�
a Si uaç o rea o paIS, entro o esplnto (e -9 e

�?tem. inúme.r�s pr<l0vas d,e
50 qUIlo?

.

.

,qUlzer, O sol DRsce pAra tc- D' d 'd 't 1 t'
t'lllloaiJa e fipreçO. as qu. BIS

8tO
.

qGer' dizer que '.ns l'lÜb" meDOS aqui em Blume- '_ epOl�
t'
e orgamza OlhO

a ua gOlvderno sempre que tãve nos'assoCiblliOEi, embora lar·
.

.

. .... '.
.

.; ocaSlao, mSls I' nesse canse o em pr(_, e Llma reestruturaç 0, t'
..

t
.

t - j Ih
soas b-eneficiaé88 por ,�e- nau, ao que parece, pOlS se t' d 'f d' : _ d f �'

,( IlimtHl P, apresell tine 0- e

, 1 r' I � �L;r- <J trigo é Vpj!(jidü fi quatro a, e que se proce eu a ase e com�oSlçao a'l orça, democra- E'fusivos cUmpriiIlentos, com

.8lçoes co e lvas ��f:l.� I.
"

- -

_ tlcas. que ora se encerra com a emmente promnlQ"ação ela nova ..
. l' ,'nl _.

i\ pagam umM media dte CrUZe!füS o qUilo para. uos L
' lU C PSD' h" votos do perenes te l('l'1(111e9,

�'.' '"
'..

_. á -, ?",' ,

-

I
e1 !V.lagu3. orno o .. , ate esta ora, mant':m a mesm<\

$ 4,00 por· qUlb de tfl>i,!.)';J·1 na,) h 1 LZdO p,Ha que nao, forma na substancia plasmada e já que regredimos á estac;a zero Faça seu anuncio
mo é subido. Ise c ooIe o mesmo preço ps-j

,

:;'OqU60tO que 8.8 (utrB$, ra os demais, , (Contíuúa Da última página)

para a· lvice�presidencia

-6.""V ciclo:' an ual ll1Ille reiniciamos. com a

P3.
5Sage� :oje I�1 para o 23' é'll1;'.ru-sario de vida desta folha, é dos

. - " , , ,
ma s prorrus sores que Ja tivemos, pOlS, que se •

certa com outro mais .tranced€ntal da nessa Patria - o

a redernocratização con.sritucional. cuja promulgação o país
esteja, desde o dia 18, �s 15 horas e 7 minutos, com a

iaior dó.se de confiança j ].;1[1;.;5 depositada em melhores dias,

Depois de quasi I fi anos: de deseng-anos e recúos, abre
� para o Brasil a estndá Iarga, que não será trilhado lu
rinósarnente si mais uma ves a falia d� compreensão e

atriotisrno afastar da cooperação, no esforço COffiUH1, as

eservas morais de que temoa uma carencia assustadora.
Por isso, seja-nos Iic ito, em uma data tão cára nesta

'asa, articular Um auto e-�,Q,g�ü. afim de inspirarmo- nos em
ma fáse de interrul')ção·3:'1�'::1.m!<l época em que os índices

:10.I�ajs conf.lUldiam-se ..

'c

...
om..... P�"SlTI�sa fadlid�de, a tal ponto

,""_entuada a descrença nas virtudes alheias .

•

.

Feia por fóra; por denrr o, "Cidade de B1umenau" está

.ev��.a: de um tez?lí,ro mtsral que si olh.,a
..

1::es. invejósos
mal-

:a!a:�n. gne sena dele ttmtado , , .
..

,.'
, Em compensação desta exteriorização; :'sua opinião vem

Idqui�indo. todo dia maió{ refléxos de unanimidade, possi
relmente como consequenci 1.. da sinceridade com que pro
luramos interpretar os anc eios de uma população, que co

hecernos como. nossa vidn, porque, nascemos no próprio
nredo dela, E t�lnbem van lOS sendo convencidos, mau gra-
o o canto muttas vezsa enganoso das sereias, que, de

roprietarios disso. que .srxmos, apenas 'vai o nosso nome e

ão está longe o dia em que consentiremos em uma inter- I
enção popular .. ,

Nestas condições, tão só nos resta reafirmar o com- \remisso de enfrent ar quaisquer que sejam os dias do fu

uro, mais estreitados, ainda <lOS aur cios gerais a defender e

Ielhor conformados ct)m o desf no queDeus Ô.prouver nos dar.

MEICAS
l·,Li-.�

R·ua 15 N' 487

MERCADO DE

John la Freshel
Tel.l078

CONCES�IONARIOS
«
--------------------�------------

tiUTOS

CIlMIHHOES

PEçnS 6ENUINftS

"SERVIC O·nUTORISAnO

Nossa

:&.
c:r

"

da
"

República o Sr .. lIereu de Oliveira· Ramos
de Clt ve ira Ramos, Senad! ,r pêlo nORSO lC�·
tflflo Santa Catarina, está asaitn de parabon a,

pois, lhe fui prestada urna di:i� mais impor
tantes homenagens pela ui.ciorta dos consti

tuintes de 1l:146�

A virtude 8 a lealda
de se reliram lIuando
o crIme 8 ii traição

Ião premiados, DE
Olario

anual
I!erilestral
avulso

MatutlnQ
Cr$ 60,00
atI 13;;,00
Cr' ·0;40!

I
1 c-...-- --=

\ O araQto das asplrdç<5ês do "alta d.-, n alia.i

llJLUMBNAO _ Babado 21 da SãteDíiirõ�ur. it�rllea tlüLóla0J1riitor H espv llnvHI - âlH'! x:xm-f.i 2lt7

--< ....
:

:..---------------,-----�---
...._ ......

Novas declarações da gaL Góis Monteiro

j'«Já que regredimos à esi�ca' lê;õ� iulga·pru
dente que o P.5 D •. tome um caminho "lais se-

guro para, avançar €Ire ��nva})
.

i�f! 8tum���i)�t..}}
r�:d-n.l Ü j::lfv(>--rte flt'''·:

;�,,: ': ;':!�';i ;,�·t !fi'�:;,f 'l61�J ê!l�n�:i�:
.:.;i�fH-,- :hpÚ� Ü �ErütQi) -,lisPéu:,
�.Hdf) H·�" C n!e(�ç:1.rJ dn pre

,,�t�nt� r . .tl:11er:} c ··nl'?:.n�·n{t?�t-i
v", niin haverá hnj-� trabulho
nas dieioas dt::'st� maru.tn»

1]'11', conseqlleo1elRentp, UÜO

; i culará timllobli, SÓ voltan
.ln a fl;'l1pareCer na próxima
'erçtd;·jra.

neste Jornal

1
leRMO 11.

AUTOMOVEIS

·fundador t
End. Telg .. fRESHEl

Dep3rtamento
DE

Força �\�otdz Industriai

Oitribuição Direta

das Fabricas

SUPERIOR
E

STERLINGRefrigeração
O o m"e s.t i c a

Comercãal

Industrial

Seção de Serviço

GRUPOS DIESEL

GRUPOS DIESEL ELEIRICOS

DIVisa E' SERVIR

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



I'Cidade de Blumenao"
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t União Industrial & Comercial U�a. I
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i COlnercio Industria e ·Exportação !
·t de Madeira t
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"PALMEIRAS"

SERRARIAS: "VOLTA GRANDE"
·"SÃO JOÃO"

Deposilo e Escritorio: Itajaí,
SEDE: BLUMENAU - Rua 15 de

ex. Posto 7 I

"
�

t
LABORATORIO DE ANALISES

- Telef. 108

- .....
ELLINGER & elA.

Rua 15 c!-A Nc,ve"b. 588 Fone, 1? '11 Blurnenou
EXAMES "DE URINA: simpres (assuear e albumina) de cedímento, qunlltat.ivo completo com dosarrem

(ehloretos, fosfato .. , acido urlco, �réa :tc.) EX.AM�S DE FEZE:S: comp�eto, pesquisa de amebas, flagel�do;
ovos de vermos (lI·fetodos de enriqueeimento] digestâo: carne, vegetais; pesqUlzas de puz, sangue oculto etc.

EXAME DE SANGUE: MALARIA- Pesquíza de Hematozoarlo de Laverau, formas agudas� e croni

cas. LUES (�Hi1is� res ção de Kahn; KJine, Meínecke etc, TIFO: reação de Vidal. Dosagem De: glicose, acido uri

co, hemoglobina. Contagem .de globulos vel:melhos e brancos, Formula Leueo_ç:itaria, Hemograma de Sbiling. Tem
po de coagulaçao e de sangria. Curva ghcemICa. EXAME DE SECREÇAO: Pesquisa de gerllleus (Gono.]
espcrmatozoides, etc., trichomonaa vaginais, etc. EXAME DE ESCARRO: Pesquisa de bacilo de Koch e

outros germens, pneumococos stc.. EXAME DO LIQUIDO CEREBRO:- ..ESPINHAL: Exame:citobac
terioscopico, reação de Kahn, Pandy, Nonne A.ppelt, etc. EXAME DO MUCO NASAL: pesquiza. de bacio
los alcool e acido resistentes (Hansen] etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame completo, dosagem
de acido latico, acidez livra e combinada em RCI-Pesquizas de sangue oculto, piocítos, hemáceas. EXAME
DE ULCERA: Ultramicroscopía em campo escuro: pesquiza de espirochetas Treponema Palída (sifihs),
O Laboratorio se acha instalado para fazer cultura de qualquer çermen e auto vacinas

A' pedido nos srs, Médicos fazemos colheta, de material á domicilio
Pornecémos laminas e recipientes gra tuitamente

Refere-se as pessoas nascidas entre 2+ de julho a 23 de

Ag,)sto. - As pessoas nascidas ao Norte do Equador
procurarão o tipo do • Aquarus".

F01'Cf1S de CQJ'à/e1'
E's bem atàvel, afetu'oso e solícito. Teus modos são discretos

e finos Tens 'na aparência qualquer coisa q'le inspira confiança.
E's jovial, alegre e e spe rtuoso, e excelente companheiro. Tua
fôrça principal. reside na simpatia irradiante de ti mesmo e pr-la
qual conquistas todo o mundo. E's desinteressa:do, geceroso, ho
nesto e corajoso. Teus também tato, doçura e adatabilidade nas

tuas maneiras de agir' E's tolerante e sabes tratar as pessoas.
Teu caráter é de um perfeito C .vaheiro no mais amplo sent do da

palavra; não existe falsidade em ti. Tua sensatez e tuas maneiras
te proporcionam muitas arn'zadcs. E's bom observador, tens o

desejo de sempre mJÍJre:J conh cimenos. Tuas inclinações são de

preferência para a literatura, a f.lo sofra, a metafísica, a música e

as belas artes. E' bem p' ssivel que sejas mesmo possuidor de

dons artísticos. A aspirarão pela perfeição está em ti como uma

necessidade natural. Tua natureza é c' ntemplativa e casta, com

inclinação para as coisas do infinito Pc.s sues também um senso

religioso bem marcado. mas prováve1mente sem te julgares obri

gado de seguir os precetos de urna determinada religião. E's o

riginal e não gestas d- fazer o que faz a maioria. Teu desejo
de independência é muito acentuado. E's é'tivo e erJtmiasta, oti

mista e cheio de iniciativa. Sabes demonstrar um espirita inven

tiva e um engenho consideràveI, sobretudo pela maneira de en

carar a vida. A disposição do teu cara ter é progrEssista e gene
roso, com índices r-itidamente filantrópicos. Procuras estimular o

progresso dos homens e do mundo, � para isso, adqo ire �s qua
lidades e a influencia necesáriss.

FRAQUEZAS
A despeito da doçura e de.icad-z a de tua natureza és su

jeito, ele vezem qiando, á acessos rl� cólera terrível e sem con

trôle. Teus atos são ilógicos; por ou t ro lado, tua indiferença é.
as vêses, espantosa. Não te inquietes e não te preocupes nunca.

pelo futuro, Se a sorte te abandonar, corres o risco de :licar se:n

reserva alguma. Para o cúmulo, te (�eixas deprimir pelos insu

c�SS?s. T�mb�m t=ns:inclinação a confundir a r,ealídade � a apé:
renCIa e es facilmellte enganado. E's pilUCO pratico e !rnpreví-

",..,&.
dente: cometes semp.e 05 me:>mos erros! Pode ser que as vezes

�wVE.\S tl,e AOO sejas inclinado a abusar dos tel�s arnigos para fins egoísticos; de

Distribuidores"': resto o destino te pune regdarmentc [lar isso. Hã nas tuas as-

, pirações demasiadas tendênçi'ls oposto s: desperdiças e ficas aSE-im

Prosdocimo & eia. lida condenado à instab.i!idade e a um traballlü il1��cuo. .

BI CURITIBA J"1
Tens as qualldadds para ser um medeIO a ti mesmo e a

uF��nlau M··' . I�ll�vIl e I quantos te rodeiam medita e ref ltte mais 1 (N. B. A meta do
wa a.rIZ ; 1 la ,

.

.

homem e a perfeição.)
,,-.---t!J-- ..-�--!t.-"-.-�-" I

.

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

EJ &l EiEJ,ElEJ'
fazendas e Armarinhos &1
Completo e variadlssímo sortimento •

_

a varejo e atacado a
CorUnádos; fJ nos

IO sortimento mais caprichosamente esco- ..

lhido, pelos menores preços nesta praça.
Carrinhos para crianças pelos preços Iantigo!:>!
TOC3DDiscos, com pletos desde Cr$ {,80,00
Odeonolas de luxo. -- V i c t r o La s. ID'scos: grandes, novas' remessas;

muitas novidades.
Dcordeons de 48 até 120 baixos. rm

Casa Willy Sieve.rt lU
Rua Quinze, 1526

r"t!;.�la la���EJI
Oficina Mecanica

João Fehrle
R. Bom Retiro, sln
.{I�specíalisa10 em

Retificação de Virabrequins
36vll

.-�---.-:._,.-_.• -:t:--•._-........ x 10'--"-.-.-.- ,t-��--....� ....

Toda Segunda"Peira. .

.

I

"Edição Esportiva"
t--.-.,..:t·-:�--_€-.•-�=-�--_.--f' x t-!l-.-"�.-.-"-��-.

BeHssimos Terrenos para residencias parti
cu18reH ·enfrentando to-

dos com fi rua e o l'io Ithjaf.
fl'ente dos terrenos de 35, 30 e 20 melros.
Fundos dos mesmos, compreende-se da rua até o rio

mais ou menos 200 metros.
tem ain1a alguns para vender,

A ug. Tb. J. Ff'Y, Rua A0re, conto (anUgo campo je
aviaçã ).

ITOUPAVA SECA 3v3

W TODOS. O� nFOS

lnilllóv",i1I • 1 provo de
.

fogo e dG il'1i'iiJ.:iade
ClGlWodos • Materi.,t
gil; gl'and� reshtindG
neeiel'lti!> QC(I��mo_

NII l5a1l'1O 011 I.,
.

�NOll
"

... ��VJI
.

faltai

21-9-1946

�
--'r

Com as mesmas tradicionais

caractcrlstícas que os torna

ram conhecidos em todo o

mundo, e dotados, agora, de
novos L:p�lf,�içoamentos, já
se encontram à venda os

Ráàios PILOT,modêlo 1946.

Especialmente desenha
dos e constru idos para

)

u-

o Brasil, os novos Rúdios
PILOT constituem o que
há de mais moderno e

eficiente em aparelhos
receptores. Procure co

nhecer, sem compromisso,
os novos Ràdíos PILOT

- o seu guia para um

mundo de prazer sonoro!

PiOt·iEER RADIO Indústria e Comércio Ltdo.

Revendedor exclusivo em Blumenau.:

�J.f�":i�D G05S\YeU.ER Ruo 15 de Novembro, 1\'25

Distribuidor Exclusivo: Alfred Goesuieiler
Rua 15 de Nov. 1 �26 - Telefone 1352

Urn Ano de Garantia - Oficina Propria-> Serviço Garantido

., .. -.

Nosso (:aratm Dnterminado pelos
Astros Por "E9tHI UCHTHER

Leão
(Ufu conheç�n)

Al1unêtêm neste Diário

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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O Nosso Carater Determinado pelos Astros :_:_:-:��.�:=:�=:
80b o titulo acima, publicamos nesta eâtçao. em. O sol distribuiu as suas m alores enugias ao 6irr�o do

diterenies páginas, 12 horoscõpos aSl1'oiógicos, zodíaco. em que se encontra, 8ublioh�ndo ussim os"'traç;Js
relativos aos mêses do ano, elaborados. pela do caráter dás pessoas s-b o referido sg r».
escritor bel,qa Henri Ltchtner e-puQticad:Js num Por Pudemos oatub I cor assim dou classificações de
litro. da "EdUtJra. Aurora". do Rio",df! Janeiro HENRI lICHTNER caracteres Iuu-í ame atats, que r esu'tsm da experteuoía.Os direitos de publicação forem adquiridospor Mas. estes t 2 tipos. foraecidos pe!ttS {2 meses - ou me-
esta folha do proprio autor, que pretacia os I 'l

horóscopos nos lermos qU6 sequem:
nor: 08 1.:. signos zudtacats que governam os meses - são

� ct.mpllcados, prluctpalrn ente pl'lll s'grw (1'1P g .verna 11 hn-

DA'
em nós d c ís seres que estão ern lufa c ,n'Ínufl

.

ra da nu tl vl.rade , c h em a-Io in "u s c e nd e n te.". Em 24 íioras.

um contra o outro E' fi luta entre o n06fW 'Eu" 10 sol atre vessa todos, 08 I�,t signos zo dln cu!s, demorando-se
superior (o Espírtt«) e !l personalidade inferior em cads um, 8pr('Xim�fLjml;;de 2 horas. Uma pe ssna, nHR-

(o "animal inteligente" que pará entre nós). mo- Faça seu anuncio
cída em meia dus de julh», é iiJfUf>aciau'i por C!HICPI; mas

vido pelos impulsos e as bs íxos senumentos De um lado, pode tombem ser influenciada devido á bonl, por qu-uquer
temos os deveres e os Ide.tli@,doo.utroosdf'8f'j08.08tTlumdosoutrossigllos, cnno por exemplo Arles Dá se eu-

, ues e ... orna
impulsos merqutuhr s Nossa vontade, par melo de Intele e tão. uma combíuaçno d,-} C Irftter "(.Jancpr-Arieb".
t." llga-so com urna (,U, utru IÜ.S duas ps rtcs depende do nosso Desta íorma. po de s e obter 12 vêzcs 12 posslhllldaües
auto-cuntrôle, se aglmos para bum ou para mul. de ccmblnações Fortunti : a quêes que são tut.ueucladcs:

E' muito difícil ne utralizrr fi pei sonalldade inf, rior, I
da parte da hora e da parte do mês pelo rue smo signo,

. I
e er ão ccusídera dvs de ''rã lC-ê·", "Ari\:b", "i3'dan" .", etc.

mesmo no estado de evu'uçã I atu ti da hum sul tade, O crls- Y

ttanlsmo, com o St�U trabalho blmllenér íu.tem pouco u pou- Cabelos B rancos?
p ur os.

co EUt\V_Z .do os cr.stümee e cortado as g-rrras do aulmal u Evidentemente. e8!IlS pão iodicE.çÕ'8 de ordem geral:
ocult.i 1.0 hIl!IH'TU, A bê3ta não morreu p ir Iss«; na prlm el- existem ainda outrus inl!uê:Jcias que uã» pf,f1em SOl' inclui-

Jd_.i;irB (J.CBs1ão, preram.-se par a tomar
..
8 uiQoteir.ti e obter o das neste stst o rn a simplific'lào, e IlHS queís sóm ente O hc-

� cootro!e d:)s D1SH.JS atos, P.lf exemplo: o espírlto concebe 'Ó�O(lpO individual po do nos dar li ch-v-.
,

J:puito bem a b;.:lez'liJo Líeel] Ia carldade ou do amor 8,0 pró- Pua encontrares entre os típ .s scgulutes, teu próprio
o; - a ética do conceito do "arnal (1S pró ortos inimigos.'. ca r áier, não d eves oo nsuíerur úaí carnente (38 traços de-

&, no caso concreto, o intelecto alie-se com fi persona- term lnadoa pelo teu mos ce nsseençn: prucura rDcontrar,
Iidade Interlcr e jura tomar vtnganç», sem limite, por uma, tgu-Imente teu ascendente impô-;lo p Ia hora, que modí-
ir'justiça real ou Imagtnàría. ficará e comp!ptará sensivelmente tt.u próprio til)'"

A maioria dos h. mers, sal da vida, mais cu menos Os caracteres aqui descritos r et. rem-se às pessoas
CGD? o �esrnJo te.mperamento C(H1� o qual entrou ,nela, mas Sinal de velhice nascidas no h emalérlu Sul da Equador, como por cx-rnplc '

o plon�Iro, ue�€JI,\SO de pr_ogredl-f, [uma oousclentemente
A Loção Brilhante faz voltar OS brastletros, Devemos notar que (1 sol se eu o o ntr a nu

nas ma� a Drop�la f' v"h!çao. . a CJr natural primitiva (castanha, slg li) oposto ptrd as lJeSSf}as, nHscidas no hemiEíérin Nor-
, �ltlstelll pUla em DO:! forças botlse más -

?u melhor.
loura, doirada. ou negra) em te da ter'ra. Do fato, o �ol unis vigorns" u'lqui (\-erilnJ eg·

DOS pojem! s ftlzer de uma mesma for.ça determlOada, bom· t Não e' tl'ntura Não lá o mais fracos nos nrl'''6S Oj) ('ut o hdo EIlUa(lor (iuver-
-

o ',' E'
.

d di' r " . pouco empoo .' I:' � ". ''1 co

u� ruau emp,.eg I. o nlJ��? ver a t; ro m supenor -

mancha e não sllja. O seu uso 01). A Astrol{lgia que nprenJeD.ns nos livros usu'ilt3, não
oo",er .maravIlb?6o, que eXIBte em nos todos -� qU<:l deve é limpo, [acil e agrada�e1. faz difereo(.�i.1 entre o Norl"'l e o Sul; ela e, (eill� d,e um m· �

n IS

gUiar.
e con r.VIU PHil. quó r ,çamOEl o melhor emprt'go!

.

A Loção.Brilbante eXllngue. asl do geral. In ra
..

e pP.IUil [1f
.

.1 'I:')

8.
,10 NOl.'t.l>. A'e 0811 tifn, anos.

das n08�as forças.
, ._.. . . . caspas, o prurido, a sebonhéa e nãn existiu nenhum'! i1sirologia espeeta! p;i{'a 05 pHÍ,es lb

.

. EVI.dente.mente._, e. maIô
..

fáCII fE'gU!f aos Impulsos �Dre-I todas as afecçõ€'s parasitarias do h'ilrniSlér. ifl Sul, como o Brasl;, por l'xem!_)lo.
nores: pregUiça, mau humor. mefW, m(oleranCi9, fgOISmO cabelo assim como COI'Jbate a I n, . , .' _

..

etc' mas ceJer fi e!es é ain'li de fraquezu do caràter� Mais .

, .'
'r d

.

I
Ci o mer!to rte um gl':lllde 8s,rologü' brl_lsllelro, do df'.

(Jed� ou Jn'Lis tarje. P8gue�os p?los erros com6tido�' por cal:lcle, fFev1t3 lzan � as lralDzes I D.>n:étrio de Toledo. ti>r lltrlii lo, pds pl.'imeira vez, u eÍf'n-
, ...... ', .' capIlares, 01 aprovalJa ]:le o. e- ;- �b' f t

... .

t d . , . I � d A I I' gil.loutro .ladO, arremo.S l.ecompensados pelOS

..

S8CClflClOB que. N .� --1 dA S d 1.9d.o
80 He o

tI.
o ernln.en e b qu� {I)j V,l ore� a S.fo, .Ui

nos impusermos em pt ,I do ideal da perfeiçã.o, parta.�eoto i.H.Lp. � au e
[-Iara!iS pe€l::mBs nasc!lhs OIJ Sul do Equadnc Eão r'nfltarnt:.ll'

Existe a gnnde justiça no universo: temos uma lei Publt_a� t� .os -contrários dos para as p�ss1a8, nascÍ'1as 0.0 hCilllS'

de
I compef.ls8çâ? nos 8s_lro� que á cada Um c{l�f�rrne os �.n>�-"""';qf'.* ! fenoNúrtt',. , ,

p.rupríos. mereclluentys .l'i') Interesse .da no S'l f�l!cldadr, li �Q_:::::!:� , Uma breve anotação j'lnta a cada "!ipo", pe�ml!!rá
fIm de poiermos gUllir () nos.ilO destInO para a haIlDonla, �: também 8S peSS0!18 nascidas no hemisrédo Nurte (!:',uropa
é da mais alta impoi".lancil conheoermos 88 nossas virtu-

. • +., +......, lu. S. A.·· etc. a encontrar com LcHitÍade seu caráter eor-

I .-.-
- - ...-+-.. - ...-+-.I' , ,

dea e as nossas frdquezas. _

. reeponr:J{!n e)

5f1'�����!i3III�.za���

� ...

...........arlos· Hoepc
.<!!Í...,.m;;;;:;;'iiiiiB;;;;;k'!ii_iiiõ'_"·�E!!JAmID�� .1' •• :ma Ad ��"'''__.:.;;�_;;;;;;;�:;m;m-.;i.li�;;;;.4i!!i>ilÇ_iiiíCii_;;;:;h;;;Sgii*g;_�'!I
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Comercio e Industria
Matriz:·· Florianopolis

FILIAIS EM:

Blumenau. lolnvHe, Joaçaba, LBÍes, Laguna, São Francisco do. Sul e Tubarão

Agencia em Santos -- Escritórios em São Paulo e Curitíba

Armadores - Comerciantes -� Industriais

fmprêsa Nacional de Navegação Hoepcke
Cat'gtIS e Passageiros entre os po' tos de Laguna e Rio de Jalleíro . Navrgação P01'l7.la1'ia em Fim ianojJclis e S Francisco do Sul

Estaleiro «Arataca» para reparos em e,mbarcações

Importadores e Afacadisjas
ferragens, Tecidos, �1aquÍnas, Produtos� Quimícos e Farn1aceutÍcos

Agentes "CHEVROLET'" Comissários "600DYEAR"
fabrica de Pregos e de Gêlo

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Comércio'
& Cía� - Ltda.

Rua São Pauto, 37 '" Telefone 1106

Caixa Postal, 185

lelegramas: RAlt-.lHA

Hlumenau Se Catarina
Encadernação
•

Papelaria
Livraria

Brinquedos
Sementes

Artigos para

"
ii;

:,
�

. f
Iii

'�
iT
[tj

I II
.!4Ii
'5'l
, I

,
T
II
II
,
r«
I

.i Fabricação de
'''_

T Livros Comerciais e 'para todos os fins�
-

� Grande estoque de artigos
r escolares e para escritórios
,
r

t
III

ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua 15 de Hoy'embro, 819 - Caixa poslal 31

lelefoné 1019

Tipografia
Pautação

<-----'�ra mais do que nunca, nesta fase de
reconstrução operada em todas os sentidos da ativi
dade humana, em o novo cenário politico-social da
nação brasileira é necessario realizar tambem dentro
dos domínios abençoados de espirita a reforma bené
fica e creadora capaz de nos fazer crer em nossas

próprlas forças e compreender o nosso próprio des
tino.

I1gentes para santa. Catarina dos

Camhlhões "fEDERftl"

Oficina Mecânica Especía liaada sob

a direção técnica do Snr.

Edgar Rente!'

Péças e acessórios para caminhões

e automóveis em geral

Secção de Máquinas e Ferrugens
em geral

0'1003 lllprificantes I:VEEDOL"

do publico ledor, nada. mais falso e impróprio,
.

O que não. exi!õte são c scritcs que valham a

atenção de alguns minutos de sadia leitura qu� agra-

E 'I; da e e.Iuqt.e
.

.SC reve r
'

..1._. Harold V€J.'.U.I,U,j}'O .: !�
..
'.

Escrevam aqueles que sabem escrever compre-
D . [' l!:l cnd=ndo a recornpeus« n:(.í!,r.o.-ca dessa valiosa tarefa.-_'""""'.""""'·"••••·!�fu aots« .., .

..

w,;;;-�;;;;;;;;;;;"'-&i.� a criação de um ambiente favorável €ln que possa
em toda a parte, nas redações dos jorrais obscuro ou vicejar a graça dos seus trabalhos reconhecldamecte
naqueles dos grandes dlaríos, nas escolas, nos bano valiosos e a divulga��;:1f) merecida e necessária dos

Para vencer aa trevas bem densas que ofuscam cos, nas fabricas, até, onde existe um braço que luta seus 'valores reais.
. ".

.

a claridadeinebriante do brilho sem por que é a gra- é que vence, e vive a alma que deseja crear.· Iufe.izmente nem todos observam as coisas .por
ça creadora da alma que tem sêde dê glorias mais Escreve-se demais no Brasil Ora sucede que, esse mesmo prisma de utilidade geral, proferindo :cop-�
altas e sacudir a poeira do pessimismo e descrença sempre se escreve demais; ou escreve-se bem ou e�- t.uuar incompreensivelmente recolhidos no inutil re
que paira sobre, a inata m�neira de sentir d beleza de creve-se mal. E como não podemos afirmar qu€: na tiro das suas €stcrr-is torres de marfins em que. de
todas as coisas, e necessano vencer a onda . de quasi totalidade da nossa produção Iiteraria bem sabemos há muito se euclausurararn, coude.iados ao ostrocismo
descrédito que vive a tragar LI. reputação das letras escrever, somos forçados a aonc1u;r qne escrevemos das suas próprias vontades.

..nacionais, restituindo ao máu professor da própria li- mal. Onde não há seleção há mistura .. , Mas si Para a elevacão continua. o. rslstente e devida
teratura "verde amarela", a bonança do nosso espiri- aqueles que sabem e. c ever não escrevem, para que as do nosso nivel cultural, para urna melhor compre!,!u
to surpreendentemente realizador. suas produções façam peso eficiente na balança real são das belezas do csvirito e uma mais ampladivul-

Nã'o ha quem não sinta, nesta hora preciosa que onde tanta mediocridade f xerce deletéria e contraria gação da nossa cultu: a urge que de toda a I)r1:te..se
passa, no instante de transição que nos prende e do- pressão é natural li cornprecns.vel que, pulule por ai, levantem IlOVOS trabalhadorea e, de torpor ktarglc9
mina, o dever imperioso de lutar para não sucumbir desenfreiada e letal, essa verdadeira. feb;e epidémica em que se encontram aqueles que sabem. podem, e'
fatalmente, vencido pela esterilidade da nossn mércia, de "baboseiras Iiterarias", . devem escrever, despertem quanto antes novámenté-:

Em todos os tempos e sob todos os climas d,", Por vezes, os que escrevem, se qULÍx:1m de que anima los pelo desejo altamente patriótico de s r vi
terra brasilea, nas capitais ou nas grandes cidades, ainda não existe, para as suas produções um adequa- ás letras do Nosso p;1ís.·
_--tt--�-II>�_."�-�-�-�-� o �-�.e-�-3I!-���_.it-�_q O 'lI--�-""t\t"""''!l\-'q' �--lt--'� '(Iit ._� O ."-�'--s!i-it.:.. �---�---:t:-&-.,1!--:íi O '>-_ !,,_,�-,-�__�.__� .�

ecessidade de

o n

Blumenou Rua 15
•

ele Novomhr«
Fazendas e Armarinhos por

FABRICA DE CAMISAS

Depósito da Fabrica de'
li CARLOS R11· ENAUX
�����..

Tecidos
(� ·A.·-.. )' III -

FIGADO - Il\TTESTI[\IOS

Ag(;:rn drrcctorncnto sobre Q ,:�p�.;::/
parelho digesütl'o. evHando, (1·:PIJ-,

','
..

sôo de ventre Propórcioncrn bem
esror geral. facilitam o. dig(!�tãO'; .•

'

'.�

.'

dssccnqcshonem o flGADO. re�--

e ínzern desoppcrccer as

rnidG.d ..�s: do

fIG!\DO c EN!!fiTiNQ

-�",-+""'.-if"""'1f--'-·�--�":'-� 'X �.,_.�.- <")---.,� -� - - • ....:.:.�.'lJc:-- �
, .g

. t\111111Ciel11 ...

··•· neste Diá�;1
" ,",::.,:"_:.',:' /.:::_:\
........

�

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Astros Por HURI LlCH'IER· I V R A H I A E I
("Eo àIlSlePbo_me�IROEM TlP O G R A f I Â

Este signo concerne, às pes·oas nascidas entre 24
de Ag6i1to e 23. de Setembro ....

-'- As pessoas
.

nascidas ao Norte do Equador. encontrarão
o seu caráter descrito no signo do "Peixes",

. Forças de carâter
, Tuas maneiras são calmas é modestas: detestes 86

extertcrtdades. Te!H� em ti uma n-br. za de espírlto tél;
dente à devcção; mOS.QO a o sacrttrclo. Teu cordçãl) é üfe
tuoso, cnmpasstvo para todos 08 que sofrem. l':1l

III II IIfranco e Idealista, amante da JU8t Q -. Tens Iõrç»
de imaginação mune !l�Jláv [ e mais ainda. tua Intutçãc e

pressentimentos te Iuz ern compreender prontamente situB-1
ções rlilicilmeole penetr ávets. possue. dou. trsucameute]Rmed ú dc.,s, Greçss fi e·S!B senslbüldsde ('xtr&OrdiDária.!' aaa«lítlsabes resolver rúplrlamente os problemas. Ages. com fre-

__...dlênc1a tusuntlvam-ute, encontrando assim o bom caml- __
1fh\�. GraQ:H1 a lua natur.ezll _!1er.vOstln.sensi,veJ. pood�rada e Faça seu anuncio
B�.,--ii,8á

..

vel. exerces uma 1O[.IUeUCl8.. qUllse. Impere.e.ptlvel E.Ô.-b� que te rodeiam, E's abstinente, Dilo muito sensual; neste .!oro:.l
smas li vida de família, 8 intímidadl3 do lar. O que é no-
tável, é a tua afeição para com os anímats. Sentes 8 ne-

,.����� ÇQ e \
ceseidaríe de ap lar-te sõbre autortdades reconhectdes, és f ����� . � I

'

�e:f;���O�od{� It�i��, C::r:8��n���;���,g���j�se:6�:�.la:��e 1.'·S CIS"IS BUER E
[70

ttas, de tratar dos dentes, assim teurípo poderá ser enoou- t.'". '.', .

'.

.

.'
.

I
trado DUS hosultals, nas prleões 6 'nos Iaboratóríos e em i Itodas as partes onde se apresentar a cevslão de servir o • I

próximo ou a humsuldadê -com um trabalho reservado e

L.'.OR.
I I

devotado.
..

.
"

t ;

, FRAQUEZAS . .. !

E'a muito sentimental, demúsíadn indeciso, ainda mais

i. ,i,'inquieto e'sem línhu definida ou método claro no teu tra-
. barbo ...E's pouco prãtlc», mas um grande idealista cheio de

Recebem' os ull'-IDOS m�.... Iilusõ s Derxas-te dumlnar pe las Impressões do momento, !Ui ! :Assim dás fnquenlernente a impressão de ter um caráter.
• • Ifraco e Inconstante. E'd demaslédoIuquíeto: atormentas-te I di·d d I I

p: r pequeuas C01S8S; não tens bastante contlança em ti. e os e novl ii es para o i imesmo, Há contrates no teu car ã'er: de um lado sabes ser 1 (I :extremamente Indrlereute ás COfl.'l6S ex.e-íores de t utra I - I !

parco, dás' demas'ada Importancla ao teu pres-Igto e á opl- .9L verao. i :
níão alheia.. B's hipersensível; a menor crruca causa-te • I
máguas e aborrectrneatcs. Corres atrás dos títulos e das I' .. I I

cond����:�Õ��'e na assiste nela que s-bes proporcionar aOB t Vestidos leitos, blusas das '1t
',.

s. exista uma forte dose de interesse egoístico. As I
.

-

"
.

' és dernasledo fttl.idor, prometes demais; gostas de I mal-s I.-na·s bols'as S'0d� C" !
r Discutes lánllm.eut e coisas fúteis, E'a excessívamente 1

.

.

.

•

.',.'. ". ..

. 'I.�, '"

\v

..

� f�.�, 'i'coúservaõor. teus mêl0 das inovações e dei progresso_De- I
�mais, teu

.. espirito (Serve-se em abundaocia de id11as' 00- l LI-lIho·s·· YOlle� Caslm!iir�smuus 6, ba H.as: deves. procurar tornar te mais original. i ,.,
'

.. , .� n ,�Foges a fO!1lldada ti retras te a um mundo de 'sonhos qul-. • kmériCM

..
QUandO

....

a vtda te impele a

..

f"zer Irent.e a real1-1 ! T' .'
.

f"t Ch'" I
dade,eo'ãotelameútilF. '. , ernos· el·QS 'apeos �

.

Precisas torU!lr teJ i,lensameuto mais metódico e CODS-

t. .

. .' , �
truhvo. .

B'
·

d
.

d i
.

.

. .

.

• rinque· os .e mlu esas;
..

I,

I
1

: em .g'era
fi

I
.

I
• • •

� V lsitem as Casas Buerger 1

'sa Sul Americana IRua 1�9:ee i;��embro I i

OFERECE .. !��� ·�l
ândeiras Nílcionais de

.

IIIIII(Filéle de Lã) I' .'.
.

0,90 X i,30 á C;'�l ����!x� 1,:aOmáa::.:s 200,00 I I

8'10 IOfU I

Rua 15 de NO'i!'embro, 992
BLUMENBU

III

_- '!- .

• _ ,_" -�

-

- '_..
-

-'>: . :::.:-,

!

I
Oficina, de _,CithCertos de

'. Radios.
,i-'

..

A .:ÍIlllls prt'f ... rida. pelos SPfviços
..../niúls rápidtlS e GIHalllidDs

..-- Rua 7 de Setf rubro -- 13

CAf[··.GOMíTA
IIIII1
I

Sempre foi e continúa a ser

O ··�lelhor
>

j
- BLUMENAU -

..

\

XAROPE
S. JOÃO

1�(lmLale a tosse, a bri 11-

q n it e e OB I edriados
..

O
Xa r. pe São J.Ai,n é eficaz

'no tratamento da" efeçõos
(Tri pais €\ das Vi:1él respire
�llia;>. O X:.n-ope São João

Slílui. (I eatarr� e faz es peco

De pessoas têm� uaodo C0m

bom resultado o po pular
de�uratiyO

A �fili5 ataca todo o

organismo
O ff"õldn, o Baço, o Coruç!lo,
() I:stÔmago, os PulmõcR, e a

Pele I'roJllZ IIÔ1 l'S �lOS Ossos,
1{('Ulllillisrno. Cegueml. Que
da ,l{l Cabelo Anem.in. e :\blor
tE<O C:Hlsulle o m('dJ(�o e !p!l'Ie
o li () 'p u I fi r depurativo

E I i X li r 914
tnotcnstvo ao organismo A

lTr"du\'ct como um licõr. Ap;o
�arlo como auxiliar 110 lra-

tsrurn:u da Sifilís e ReuIDa
rnath;mo d '1 mes!!)a orurem •

pelll 1>, N, S. P .• sob" nr.26.
de 1:113,

A
' r M- ,VO I ae s filh�

TODAS DEVEM USAIi

Flnxo�SBdatina
(Ol! REGULADOR VIE!RA)
A AtulheI' Evitará ,Dôres
Alivia As Cólicas Uterinas
Em[l!' 'gIH'C ('o'n \'anta�!'m
parq co;.)!J:tlcr I:S iI rc�,!I!�
rLiúde" !ln" fUll',OeS nerlOt.!l •

•�as da::; senhoras

E' Calmante � :'cgalad":>f
àe-SSf1S funções

fLUXO SEDAT!NA
peh sna com'provud,� e[!ctÍl:ia
é ullIito recenada_ {leve ser

usada com C0ufiaça

fLUXO 5EDATlNA
Enr.ontra se em tDda parte
Lil'. LI. N. S. p, [l' u' de U)15

fl11i} b!!t Q ct< lO
-

! !
.r <� .. 1

.

� I[ N O li C'J: ;'- t
!1�'i dr.ve tJltu

"
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Andreza Campos da Luz
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Camisa
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UM· RÁDIO SENSACIONAL

,DE ONDA CURTA, 1946
PHILCO TROPIC: 806 Um admirável
radio demesa, todo emmaterial plástico,
sem rival pelo preço.·Marâvilbosa
recéção em Onda Curta, de 13 a 100
metros e Incomparavel recéção local. 5
Válvulas Phi1co dão execução de sete.
Alto-falante Elétro-dinârnico, AC-De.

m Luzidía caixa côr de castanha merizada.
,�

/

somente

$00°0
".

�_.,ª�TRªM--VENHAM VE-LO E OUVI-lO
REVENDEDORES

Importaâora Mercantii Limitada

Blumenauz: . Rua 15 de Nouembro, 1464

Caixa 171- Eod. Tel. Jm por i adora

��'����:;��$>��.��� A��<;>1i1�9.,"'''II1I.�.'''.t'fl.I5'''H�

co Estado de Santa oararras das Laminas «PAL})
d.e no cúncavo.

ProdU'os da ---- ._�--_._-

ARlES

e- ela cnm 'a1e'lção os -:

L nossos ftmmc!Ds

Oficina RAmO fJNKf
Uende tôdos 0& �(rvlçOt .h

Radios receptores
t&tvlcos B4UlttOS $ GàrI!G!\l.Iu�

THL:P.FOMB isss
o

BOIl 7 dI! Setembro 13
i
•
I
ti

para . arlistas t
I
�
'

..,t.....::.- o�'t"·
« .

f
Ia.

= =�

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

Bisnagas
Blumrnôtl Sta.

('lEu comparo"J
Relbcinnn-.::e à

s pessoas n·j8cidas DO período de 21 de
Mar ç» a 20 de abril. - As pessoas nascidas ao
Norte dI) Equador, pro cururão o tipo da • Balmlt;':t""

FOrç'18 de caráter
.

Tua dil'posiç1'í,) de caráter é delicada e afetuoso; a
harmonia é urna II cessldade para ti. E's meigo. tnlerunte
e um á vel, tuas li a ne Iras são gr8 cíosas e tsrubém na ! ua me- ., .

nelra de peusnr se extertortza uma inclinação para fu�'
o que é belo e nobre Procuras (I bc!o. o descobr 8 primeíroT"
em .1Ô Jas as co ísas, e te esqueces votuutáríamente dn que é
bwúl ou feio. A 'discórdia te uhJrrec!J de ta I modo que
muitas vêzes cxperímentas a ue ccssldade de recoucuíar

.. ,

adversários. Assim, - parece - gcsas dos 'djust€S" ma- �
trlmonlaís ... Tens o senso da ordem, talento orgnnlzudor;»

.

a, além disso, tnctín açõ es lJ.1'Ii6!lCílS. Amas 6 n.úalca, as
.

t:-1j-gp""'4,>-"- 6-4-- ....- .. --.4 belas-artes. Tua fÔ;'I)a (�e obser vaçü . é notav el s . bem .como
I ii de prev ísão ló�icfi das COiSUél FtHu [tiL A neccsstde de de1 ti . f I .t usriç a é em li muito pronuncia Lt m '8 te importa menos

]1 �arX. D . unBOr6 co ndenar do que restabcíc c-r ti cuncõrdta t) fi harmonia.
DeSE'jlfiBs ver todn mundo feliz 'I'e ns Ú!tu e urn senso.! 5"""T"%' npUfúth de cl.mpi"t'Ba'!:!l' o pJfJ:;�'Il1�fHO e o car ater de ou-

I I Serviçodepriru6!ra litros: E's .tuJeraute e Ul1 dos apall[:gi,� ms!s Ie ltz.e s de .teu

I) . ordem \',
caráter e 8. bia 'ontllde de colHtuJl'i(Hl.·o E's cum» que'u!1f

, [ trace de união entre os hom eus reLI. fã -Ç'l d s tua. slffipatijIt- � Rna Maranhão e das tuas dtsposleõ es feliz }S, tens uma s o eutuada inÍlUêu·

I
_N' 27

111
ela sobre os outros. Assim. de m iuclr a gera), és um bom.

_ 'compl.whoiro na rida matrimonial.
A tral'.. com fRAQUEZAS

"

Parece que tens inc'Íodçá) mtHa excitantes. Amas. A. tu�cnv tanto a elpg&UCi11. fi socledads t.! () pr e z e r que poderás us-
-_'o °gligenciBf teus deveres. Antes Je tud o , deSf'j,8 viver sem-

4!�-."_·fiI-�--.-��.- <1<--" pre bem. E's seusu al, vulu ptuosuso, e, atérn ·iL.,s " de tal I'Jr.
ma româ1tic(} e sanümeuía l quo u tua opiaiâu obega B ser

D�+"''(.�€"''''.J1._•••''_+_.o.��+-'!fe afetada. E's indeciso e hesttaote, ad lus multo tiS coisas. As-
,

sim, tens c!iprichos que te ímped am os exit IS.
'"'-'l'1N'IJ btit .' cQ' !in \ Deves upreouer ao distinguir t!ntre o que ê fug!lz .. ,_.1i j .'1 '_If1Qll [:1\,. o que é perr1H1Df'nte, e 8 apreciar as COiS'l6 Et'guodo súi'

RI. dfl� f;llW \ vordadelra. sigllHicaçãr. (\:spirltual). .

\'
,;;.;.

f
. ·

S �rigor e 3uDJ

Das �.�.".t�i8.a.s.,!. �_í.na flôí
I

�����

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Faça seu anuncioCANCER
("Eu emprego)..

RelacloDa-�ª, ás pessoas nasctuas entre 22 de Junho
e 23 de ·JuIho. - As pessoas nasctdas 80 Norte
do Equador encon trar ão o seu caráter descrito

.

no. signo dó "Ca J.l Icoruto".

, Epl'ças de caráter
" Este signo, criainaturezas graves, tendentes à reflexão e á

ponderação (solucitude), mas igualmente á solitude e á tristeza,

Est,as almasu scem velhas, quan ia ainda criança, gostam da

Isociêdade das pesso:...s ponderadas,
.'

,

E's honesto e digno de confiança, paciente e perse=eraute,
fiel e justo. Tô.las as pessoas que te conhecem poderão da-rte o

qualificativo de trabalh id Jr consciencioso e infatigável. fiel a seus

deveres, E's prudente e previdente. Tens fôrça de vontade, am

bição e confiança em tJ mesmo. Gosta de pôr-te a frente duma

. ernprêsa e de ocupar uma posiçãcde destaque, na qual demous- Preços módicos-Consullas sem oompromlsso.

tr;J.�á.s.a tua capacidade, devido ao desejo interior de ser útil e (;48crilório para o VALE DO ITAJA!':

c�tar todo o mundo. De maneira geral, és pontual e exato, L Rua 1r; de Novembro n' 415 - 2(1 andar sala 1 '
.

tádé� bom observador, inteligente e atento. (Tua vista e ou- lividas são provávelmente muito hons, e tais permanecerão até (11105 d'il C!tPIUl) - Blmnenau
a: maistarda idade que provavelmente alcançarás. Outra por;ne- Endereço telegrafico - INTER l
Ú.pr··físico: possues uma musculatura de ferro}, Consideras a vi-

_ ,,- _,.,.......-...__,,=,,"_ .-_,
Dá consultas, todos os dias.

_jt--lllllita seriamente e aplicas a tua inteligencia para .realizar o no Edificio Peiter (em {r-mte
que' empreendes E�.,; cQn�ervador, g?stas de C onstruir, pedra por .-ó-,.-ó-.�-:.-.-.-.-. ot:--.-ó <t;- .. --oIf--+-�-.o_� I ao Hotel Vtloria), das lO,3V
pedra, sõbre -unia oasti. bem segura, Teu rosto exprime a serie-

r ás 12 e das 14,30 ás 17 horas,
dade à.primei:ra vistapilteCemesmofrio, mas êste aspecto muda vel demais Inclinas para o SarlaS1110 e mesmo para o desdém,

f
'.

1 A'l3 (C ltório)imediatamcoteqUanclo te 'falam. Tens sangue frio; és reservado Frequentemente te deixas transportar pelo espírito de contradi- ones: .'til
ousu .., 110

e para tio silêncio v�Iérrials doque ouro.põrérn.sabes adatar-se e. ção e na discussão chegas a altercá .... E's dogmátí .o e presunço- 101 (R'd )
em outras circUnstâÍ1cja'.!,'-és:al� bem eloquente. E's diplomata e 50, e inclinado á d ssimulação, Zangas-te continuamente pür qual- L esi encia

mestre de ti mesmo. pe:rségnes. os teus objetivos com persisten quer coisa e com qualquer pessoa. Go;:tas de, sent.r dó de ti

da, e- em geral, os alcanças,' riem que seja lentamente. Es' eg-' mesmo; por outro lado, tens bastante cornpaíx ão para. com os
..._._._.�._ .+_ .•_�_�_,,,

cru��so, e�at() e e?onort_Jico, e r�f1e�es antes de agir. ,Possues fracos. e os pobres? E's egocentrico demais. e iucliua Io a ser

o senso- da liberdade e da independência, Do ponto de VIsta mo- mesquinho .:.:.... talvez meamo avarento, Pode ser que tenhas ama

ral .� puro e casto e aspiras á perfeição. Tua vida interior é bição demasiada para a riqueza e o poder. Tens frequentemente
muito intensa; és contemplativo, E's atraído para o mistério, No arrependimentos pelas faltas cometidas; porén não queres sa ir do

que' diz respeito à tua natureza. procuras ser jovial e ser um bom "caminho batido", teres algum trabalho para mudar tua. vida'

amigo, Gostas de trabalhar sem ser apressado para-ter tempo e A's vezes demostras idéias mesquinhas, pela tua obstinação, Tens
ocasião de executar solillamentente tua obra, No que concerne medo do menor risco: pe:a tua demasiada prudencia e

..

previden
a tuas inclinações profissionais (quer dizer, as profissões em que da" repeles tua boa ventura e por isso falhas. Foges d<IS an.iza-

I

sabes revelar tp.u maior rendünento) elas t,em ligações com tudo das e da familia; consideras o amor e (,5 afetus como um ""h,,_

o que diz respeito á NaVlreza e a Terra (ágricultura jard:nagem taculos", senão como uma "dofoça". A�8ioií não és muito sr.c'

ex.plorações d<:! minas, etc:), também a arquitetura e a m(canica vel. A's vezes sabes ser muito orgutho.tic, invejoso e cium;'r:!(l

e ãinda a pedagogia. ete permites uni" humor' e uma SUscetibilíúade e:(agend�. F.•-

. '.. FRAQUEZAS um trabalhado'r um tanto lento. Da modo gerai, teu s:..\(e5,,;0 :!c;'-;;' •
.

'., E's reservad
..
o demais,. muito m.··elaP.·.CÓl.i.C.

O

e.·.
demasiado pessi- tardio, parcialmente !Jor tua culp'l. I

! em primeiro logar, ves eni tudo as sombras e o m.al. Nilo .O

q.u.
e

..

precisas, ,são r.ela. çêi':!�
e amiza?cs cem pesoas jOV�aiS]1de s permitir ceder-te assim, às depressões. E's tímido e fata- e expane-ivas para eVItar que cal�S num Isolam: nto egrcen' nco;

lista; por outro lado brusco e cabeçudo! E's nervoso e srl'Sceti· deves saír do ""caminho batido", '.

�1E31���§i��-�3ITI
.

fã rica de .Artefatos
de MadeIra ·llda.

Arlio'os DQ,méslicos e de Luxo

na Maranhão, 19
t\:aixa Postal, 113

S. Catarina
Determinado

Pôr HENRI LICHTNER

1- , lia I5Ã1 • D8 Ia
-; I:NOl1

�� ... de.,. fala0

21-9-�946

.:-;.,';'-,

Ciompanhia lellSen
Dgricultur3, Indústria c LüméH�i3

BluIllOnaU C 'F, ixa Post�jJ, 53
Descascador de Arroz· Fabrica de Lacticinios=-Mantelg as
finas de creme pasteur iaadas, Qu(�i i· s de quali dade, Re
queijão de. nata C rêrne pa stcur iza Io e hig ieuisado. LEite
p ..l,tcllri.z;Rd'l e hig enisado. -

Fábrica de Produtos Suínos

Linguiças, Salames, Presuntos CI ú s e Cosidos, Banha re

finada e Frigorificada - Defumados em Geral.

Consumidor exija os

Produtos �'FRIGOR"

Peçam catálogos,
Livraria V A L .aI E LV

Petropolis ex. Postal, 91
��i!i""IIIfq,1PlI&.ltllj��<I' "l:.\Ii�**�s:.�.

cnRica Es{!ecializada rte
Ciianças

üaencas da Nla - MalarIa
neste :!ornai

Empresa Intermediâria de L M-.-friUjij
- -

-2-R2;-,.

Cursos especializados da Medi
cina Infantil e alimentação das
criancinhas. -- Medico-Chefe das

seções de Higiene Infantil e Co
zinha Dietética do Centro de
Saude, - Estagio de 2 anos no

serviço de Péle e Sífilis ela Sa l
ta Cm a de Misericordia do Rio
janern, - Especializado em Ma
laria pelo Departamento Nac.o-

/
nal de S:mde Publica, - Ex
Chefe, durante 2 anos, do Servi.
Ç) de Malaria de Blumenau,

(Matriz: em florãaraôpaUs),
Titulos Decterato: ios - Natúretízacões

EncarrE'g�";6e dequaisquer assun tos junto RS repnr
tições públlcas de Blumenau, Florianópolís, Rio de

Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.
Assistencia técnica de conhecidos advogados - Abso
luta segurança e rapidez, asseguradas por tras anos

de funcionamento,

Modernisslmo aPilrelllo de Luz
Ultr a Violeta

Vacinação preventiva das cri-

anças contra a Coqueluche (qual
quer idade) e Difteria (a partir
de Ia mêses) sem reação alguma

('SILVElRA"

.:.-.-._:. � - .�: J.. '

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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í General Dyestulf Corporation 1
+ Distribuid'ores: !
] Quilnanil Inilinas e Produtos Chimicos S '" i
, São. Pau Io l ;�_§.-.

.-.--�-�-�- .....�� o �--.•_..§---•. - �-�-!t=:
I Representante para Saúta Catarina. t t �ustavo Kuml1erliiwe. �t Joaquim Gnnçaives 1 r FabrlGa de Artefatos de Mad8lra lJ @} � __ (I} «ii � - BLUMENAU - t

Aviso aos :.:, RUA SÃO pAULO NO. 230 �
"

Est Santa Catarina t
eDJpregadores .-'f----.,_.-.--�-.-�-.-..�$ o r.:-� .-.-�. 11;-+ •._.oscs��. �:!f,��r

Comércio
Trombudo Alto

o Comaudania do 32' B. C. &1'3nf.uEf.<t.•1f�1H�SH�H t� x � � UHU.I:+_••Jit.:U'iU1t·H"'1I1
aviss aos empregadores que,
conforme comunicação recs-
bida do estabelecimento de O Nfundos da 5a' Região Militar, OSSO-Corilíba-o assunto relati-
vo ao pagamento de 50 010

!f" de ordenado ou salar!o a08
.& 1

emprI'g.
ades

convocad.os pa
'a ú serviço militar, foi SI;'!:>
metido á decisão da Instsn
ela supertor, não tendo, por
tanto, cessado 8 obrtgutorte.
dada do referido pagamento, Relaciona-se ás pessoas nascidas entre 23 de Setembro e

mesmo em fuce do .art, 147 23 de Outubro. - As pessoas nascidas ao Norte do
do decrete-lei n: 9500, de Equador encontrarão o seu caráter descrito' no signo
25 - VIl- 46. de "AI.':e�"
Tão lego H ja recebida FOTas de caraler

qualquer o utra cornuulcação Estás cheio de energias; gostas de planejar e fazer p 'oje-
a re speíto, IH':á �ada. a CC- -tos. E's orgulhoso e cheio de confiança em ti mesmo; estás con
nhe olmento públtco. vencido de poder vencer todos os obstáculos. As dificulJades e

Qu�rtel em lHumenau-Sta os perigos não exii tern para ti. Es audacioso, queres ser o pri-.Cat8!'InU-ern 29 de agosto de melro em tudo. Desejas conduzir, estar sempre na dianteira. E's
1946. de espírito muito Independente amas a verdade, e tudo que é claro,

livre e aberto, te atrai, Teus sentimentos são cheios de ardor.
��.".."'� -

E's âg-H e vivaz; possues imaginação e gostas de ser conduzido

pela tua inspiração. Uma vez decidida uma coisa, a executas
imediatamente.

FRAQUEZAS
E's muito ambicioso, obstinado demais e demasiado irn

pulsivo. Pelo teu ternperamecto passional, te entregas momentâ
n r arnente a certos atos sem medir as consc quencías. E's precí
pitado e impaciente, sabes ser arrongante e muito intolerante,
Irritas-te se alguém te contradiz, perdendo assim amizades. Gos
tas de dar bons conselhos a todo mundo, mas não gostas de
conselho de n.nguém, mesmo se e benev 010 e desinteressado.
Tua vóz não é demasiado ruidosa? Teus modos não são ásperos
demais? Quando os outros sentem-se chocados pela tua maneira
de agir, te isolas delea por orgulho ferido; não és muito sociável,

Uma vez que metas uma coisa na cabeça, esqueces todo o

resto. E's demasiadamente a6ítado, esbanjas as tuas energias.
saltas de um interesse para outro. GOstas de planejar mas não

consegues realzar.
O que deve aprender, é o cc ntr ôle de ti mesmo .

Serrarias, Laminas,
Fécularia, etc.

RiO 'do Sul ." Ii
.., Santa Catarina

-----,�

Das Manteigas a fina flôl

Fábrica de Banha. Laticínios,

Oficina Mecanica FriOOf é Sabor.

Iv i s O
O Sr, Dr. Paulo Malta Fer

raz, Delegado Regional de Po
•. �:_.... "'-_.:i!-�... 'f"""•. --ji' ,,-� ow:��--�.-*-�- ..--.�:€--� lida dos municipios de Blume

.. nau e �Gaspar, com sede em

I Blumenau, Estado de Santa Ca

r tai iua, na forma da lei, etc."

.. Faz público que, de acordo

I com a' resolução da Comissão
• Estadual de Preços, a partir dI! data, vigorarão os seguintes prc
I ços de passagens Dl>S linhas de

lf ônibus Blumenau.Itouf'ava-Seca:
4! IDA- Da rua das Palmeiras

! até rua Paraíba (),40

I
Da rua das Palmeiras até Tra-

• vessa Ig uaçú 0,6(,
I Até o ponto final o 80
• VOLTA - Do pCl1to fi�al
i (Itoupava-Seca) até a

,. Travessa Iguaçú 0,40
J. »Do ponto final ate

.

a Rua

T Paraíba , o,óo
� » Do ponto final até a Rua

� das Palmeiras 0,80

I A infração da presente Ta.

I:
bela será punida com multa e

.,
mais cominações legais previa

I tas no Codigo Nacional ce"Tran

T'"
sito e Leis reguladrJras da es

pécie.
Blumenau, r 7_: 9'"-:!;r 946

-& Paulo M. Ferraz-Delegado R,
do Policia.

Enâ. Teleqra: »PRENSA \ - Caixa Posuü vt

Rio do Sul - Santa Catarina
.

Conserto de Locomoveis, e maqui
nas em geral. Fabricação de ma
qunlas corno plainas circular serra
fita, especlalldadea em prensas para
tapioca. Em prensas para taplcca

11 unica no Brasil

r-
I@!
í
*. Conservas
�
+ Clltlcolates
l. Vinhos
�
�

Casa E. Kiec�busc�
Rua 15 de Novembro, 351

IIrmazeln de Secos e Mollaados
Generos BUimenUcios de ia. Qu�lidade

.frios
Presuntos
Salames

Queijos
Manteiga em Latas
Geléas

5ecção Artigos de Louças.
miudezas, Uiôros e Brinquedos

,
I.

r-
�
!
..

�,,-�,..�,.,-�

21-9-1946

a- ..�--.-.-�-'�-< �. -.-*_. � o �-·-9--·.· 'i-"-: .._*,...._.�_;J

i r
i Transportadora beral de 81umenau r
+, l5!l!ill i:iJi-f;;;;;:4� • iiI"·1•

fi'

! Rua São Paulo sjn. Fone �41t J
I FLORIANO'POLIS - Agencia G�ral de Transportes 1*1 [
.=

Rua Alvaro de Carvalho No, ;z
fi

t Direção de Guilbérme G. D'AvHã � Fone 1671 r
· i! Transporte de Cargas T1 Enke •

X
5hmumau Florianópolis - e Sul do Estado X

ÜaratBr DetarmÍnado pelos
Astros Por HENRI UCHTHER

BALANÇA
([u sou)

&- .. ..,_�-.-�,_!t--if,,-I§�,._�.=-;: X �r �,-·ê §---e- .......�:t---l'§--.

Companni� "União" �e sonuroS+..5 G2zsnr -5* - B"4 �&:I!:;çs:�"����:nnrm�

Maritimo e Terrestres
Séde, Porte A ic'gre

Seguros
INGENDIOS E TRANSPORTES

Sucursal em Blumenau - Rua 15 de Nov, 987

Caixa Postal: 45-'releg. «AST�lN» -Fone 1 ;L57
..-:t:-9.....- •.-·!O:-..--�-.-,;; x .�=,� -���.-�._!l--�-.é- --�-,--$=-.�

Toda Segundaçfeira

"EdJção Esportiva"



·'Cidade de 81úménau"·
Não há proteção dos animais cavalar de

tr8ç�a em Blúmenat:.,
FBÇ'j um ApeJo 80S bi.lle írus de carros de

mota de aluguAl8, DO. sentido de dispensar um
P('UCO ruats de ateação, cuidado o conforto aos
seus aulmets.

.

V fj 'IDOS o que diria este pobre escr-avo
do homem, se pudesse fahr a 88U douo: -

"Ajudo-te 11 ganh .res. o modesto pão de cada
dia, mas faço-te um humilde pedld«: quando eu
estív er DO trabalho não me mattraras! Tenhas
p cleuets, talvez eu eSll'Jl doente Gp quem
sbbe se a ldação da carga que e t, transporto
sej/! superior ás minhas Ior çus e eu Dão posso
arraam.ts ; verifica me! Tenhas compaixão de
mim pois que. teuho de trnbalh'lr para n, sotren-

nelr a que te p .ssa ci1mp-epnd,'r msthnr; evita
as chteotudus em mí nha vist !s. em mmhs ca

beça ou nus ff g.õ es ossudss, limpa mtubas eg·

treb ar+as, a h-Iga me IIOS brusc IS tem po rata, ve
rificas o freio antes de fi p Ir em tniuh i b II!a
para evitar infecções ou Ú'CeI'U8; na.') me detxes

p assur fome ou sed«!"
'I'e i.ho aasísttdo casos monstros contra êg

sr-s anfmals, tão me l !NHdn . Vê-ge cavalos qlJf:1:.
Iulclam o ti abalho sem substttutções pelá IIlR
drugeda Ij v ao até altas horas da noite, doenteS
muitas Af Z"'S com li ZÕPs de IeríClt>otos. f .mírr'
tua 81ucinad{;s de sê.Ie e sem desniIlç". domi
nados pela fádiga e rn snqu»] indo pelas russ ?"
cidade. E' preciso que .r ] rn evitados esses trts

tcs esp etáculos.
--�---

do sem reclamar; 611((.'S de irticiar o ser v ie o
,

verefica 08 correames, 8S mtnh- s patas: talvez
8S Ierraduraa estejam mal sjus.s JaQ, (Jbd·
gando-me 8 andar IDII'1Caodo pelas ruas; procura
DaO dar sacõ es víolentos nas. retle as; quando eu

Súplica do cavalo
Walmor P. de Oastros

f'"tiver doente. procures .. consultar o MéJl c c
V ti terlnarlo; não IDe ponhas em andadura exa

gerada; evíta-me as dolorosas chlootad as; qua n
do estiver errado procuras e.mdualrme de ma-

Companhia
Comercial PAUL De Lojas

Varegista

Rio do Sul -- Taió- Pres. Getulio

Uma organisação Comercial moderna que ostenta um nome

autige do comercio blunionauense,

Diretor - Presidente
Lotar W. J. Paul

Diretor • Gerente
Augusto Hochapfel

Chefes das Lojas
F. Cardoso - N' NacimentoV. Bertoll :

- - W. Janzen

I ...

�
Cortume Afonso

S d S[A Blumenau
� 311 er · Cx. Postal, 43

Maquinas de Escrever e Calcular
COFRES

lllumrmau Sanla Calarina

"

,_

As RLdovias b bram
Caminho ao P fügr, sso

TfUl1Spods da oôrgas,
Btg�,g fi" B mudr llÇ38

ENTRE OS ESTADOS.

Rio de Janeiro - São Paulo - Paraná - Sta. Catarina
Rio Grande do Sul

EXPRESSO �UL !MERIGàNO LTD,l
I MATRIZ: São Pau10

Rua ':-hL Conto de Mtl!!;alhães 262 _. 'I'elef', ·t·j20B e 1.8029
End. ·'l'elegl'.: ·'EXE'ULi\."

FILIATS:
> FILL\ IS:

RIO DE .JANEIRO BLUMFNATI

Aventda S·tlvadol' de Sit G Rua 15 de Novembro, 1404

'relef�ne 42 B�J75
' Telefone 1i23
FILIAL: Porto Alegre

.

Rua Ranri O Barcelos, 24 117 (prox. a AY8111da Farrapos)
Tc1, f Jue'J 9.1<11·1

CURITIBA
Rua Nilo Cairo No, 88

Telefvne L847

J0INVILE
Rua Ahtlon Batista No.312

Telefone 246

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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"Unica"OrganizaçãO Brando
�'.Absolutanlé�nte Unica"

Em Todo o Brasil
\.

Devidamente Fegietrada sob no. 548 em 1 PIS

Para 0- estudo fa cll
da eontabtlldade por
ccrrespon ti e fi c ia,
com 4 livros que
ensinam como si eu
estivesse ao lado
do aluno. Ficará
habllltado em: Escritur8çlio mercantil, CalcuIG8, Por
tuges, Direito comercial, Ccrrespondeucla, Ófitllogra
fia. CaJiljfsf(a e pratica de Escrtrorío, hoje tão neces.
saria. Não duvide, ,. seu porvir. Moços,moças apro
veitem esta unica oporttmidede. Peçam prospetos para
este pequeno

_

curao que farão em 4 ou fi mezes. Rece
berão um certificado de especialista em contabilídade,
isto é consíderado ncs Bancos, comercio e industrla.

Escreva hoje ao Prof. Brando - Caixa Postal
1376 _;_ S Paulo: o mais eónheoíun que enslna bem
desde 1910: .habiHlou gerações de alunas: sertanejos,
operartos aOB milhares! com ínstrução rudimentar.

O eurso sem livros Iacels e ao alcance de todos
nada vale ... e si não são da .matería não udíanta.

Junte envelope selado e diga onde leu isto.

BLUMENaU-Rua 15 de Novembro, [422
COn&erVaS, Bebidass Miudezas

por ata0: do.
Fabricantes dos produtos

SECuraS!
•••all

4A4 #M

Para um grande mal
um grande remedia!

o valor de um preparado se mede pelo que ha
de cientifico Em sua composição.

A formula de "DALENOOAL", aprovada pelo
Departarneuto de Saúde. é um c niunto de preciosos
sais quimicamente puros, aliados á extratos de plan
tas medicinais de cornpravada efícacia e absoluta
mente isenta de alcool. Apresente a formula "OA
LENOGAL" a seu médico o ouça sua opinião sobre
os esplendldos resultados a esperar doI

I
poderoso auxiliar rIO tratamento da Sififis e de fa
das moléstias causadas pela impureza do sangue. Um
bom remediu de resultados rápidos, certos e dura
douros, nunca é- caro quando é bom. Usai-o sem

perda de tempo e colhereis seus b .nef �os elteítos.
N- 6l-EC

Lorttlme
Oswaldo Olte SI!

BLUMENAU

FO�E 1237 (S. CATARINA)

Anunciem neste Diário

Rua '5 de Novelnbro 1051

-

_

.

6illette.

(//,11l

Prefira os pacotes de 4.

As Lâminas avulsas não

têm o seu fio suficiente
mente protegido.

� *ri

INTER-AMeRICA",A

Para maior conveniência do consumidor
e do comércio, os pacotes das lâminas
Gillette Dourada passam, agora, a conter
4 lâminas, ao invés de 5.

Adotando essa medida, a Cía,Gillette torna
público que o preço do novo pacote de 4
lâminas foi proporcionalmente reduzido.

Assim, cada lâmina Gillette Dourada con

tinua a ser vendida ao mesmo preço de

antes, sem qualquer majoração.

ETC.. :

- BLUMENAU -

Fazendas: �W§�iras
ARMARINHOS

SEDAS'
ROUPAS fEITAS

VISITFM A Casa Koch
Sem compromisso

Em frente ao Hotel «Sã:) José»

I
II
I'
I

Relojoaria Baier
Joias
Relogios
Crísrais
Porcelanas

Arti�o!l p.,ra Presentes

RELOJOARIA BAtER
Em frente á

Igreja Matriz
R. 15 de Novembrov ç

r a

Leia cem atel1ção os
nossos ftnnncios

pois, eles são a alma dos

Negccíos

i ...�
• 1).0 I/l 11$ lO

�:':j IlN a 'I!

L .. i • ill1D fcJnu

('em o tratamento 1',,10 reputado produto
Okasa. A base de Hormõnics (0xtratcs glandu
lares) e VitamiJ1�-3 i:':'!DcÍouadus, Okasa é uma
tncdtcacão do CSC;,Hlll, poja sua eficúcia tora
pôulicn: comprovada, em tw'orJ os C(150:� ligados
díretamrmte :1, perÍ!!tba-;õc:; das glâu:Jul(',l.] ge
nitais. Oi_\[If'�t cm;-il:Hh� vteoroemnema: d0bHid�:ie
sexual, :1('Z2. m.uscultna, velhice

_ prumatura,
íadign, a d� rn:môr�a c energia, neuraste-
nia no m: rrig-idez, perturbações ovarianas,
idade -crítica,- obesiuai}!) ou magreza excessivas,
Ilacídez da pele e rllgosiaade da. cútis, na rnu

Iher.·Okasa. Importado diretamente de Londros,
proporciona Juventude, Saúde, Fôrça, Vigo� e

Atracão. Nas boas DruR. e Farm. - Informaçoes
e pedidos no: Dtstr. Produtns Arua, Av. Rio
Branco. 10�. Rio. - Peça. fórmulas: drágeas
"prata" pnru homens e =ouro para mulheres,
So> em embalagem original de Londres. "" ..

•

.1

Fazendae, armarihos roupas feitas

Calçados - chapeus

Miudezas ern geral

Rua 1.5 de Novembro 1393

Blumenau

�_. f;--<fjt-- ·il--� ... lf_,.fj__'-� o 1l- 'lt- • -& -�---.- ...... - .---111

�

8anco Popuiar e Agrico!b dn Vale de Uajai t
---""""----""""'�,.-�

!
Deposito A dísposlçâo
DeposHo Popular
C/Ch;. OOUl aviso de so .;hia

,J ,I "" fj(J t�h- a
idem Ie} li 9" !ii""
Idem !('vHl Ii{q II UI,!

C/C!s. Prazo F!:i: {} o li" Nl'lI

idem 11l€·m U "

t C/n
5 Hlü
4 O/o
5 OiO

fi q2 0/0
6 O/O

I 512 n/u
I) O/O

roía AmADOR (G.Scholz)
Compelencia Profissional

Rua 15 de Novembro, 59ó

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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. I
Correias de Lona e Borracha para Transmissão( Dunlop I '

C-orreias em "V" para automóveis e caminhões( _

Mofores de Popa-Artigos e Material Eletrlco

. Cofres e ·Arquivos de aÇo « f I E Li»)

IMPORTADORES
Estabelecidos desde 1913 _

-
.

Bicicleta!) uphilips" e URaleigb" • Motoci-
eh tas "Harby Dar;ds: D" - Acesaorfos

Acumuladores pai a Luz A U 'oIT;oveis e Mu ..

tcoicletas . Distribuidores d H Hadiol:!"Z8nith"

Automóveis- "KIUSER" e f'fRlllfR"
�---=- ..�,�ç.. ··-_=znw _ .. _

-

Refrigeração Comercial: Refrigeradores, Sorveteiras, Balcões e

1'4 ...'.
.

. .' Dmostruarios Frigorifieos

I'Ílefrigeradores Domesticos "MORGE" MaqUi�as de Costura "MIJlOMll"
liMaquill.ftS para lavoura I'ROTOTILlER" ��
ii .

-

--
.

Aerodinamos "W I N C H A R G E R"
I

.

I
__ :saco: __1•• ""._ u::;::::; _ ._..,..dit_," ,,���_-

Tintas Esmaltes e Vernizes
,

para todos os fins

�.ry P I R A N G A"
; Enceradeiras para soalho

ílspiradores de pó

Pneus e Camaras de Ar e Acessorios "DUNLOP"

Pneus e Camaras de Ir para Bicicletas
- -

::::-:::::::::::=:::::::::::::::-=.::::::=::=::=:::::::='
-

' 'P I R E L L I' ' e
' 'O R I O ti , ,

FIL.IAL FILIAL

Joinvile I
MATRIZ

I Curitlba]
,,"::n!li!i:ztt:7wm'

81umenau
RUA Xv DE NOVEMBRO

Endereço Telegrafico
687 -

"PROSO CIMO n

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



"Cidade de 6lumeiiaoOt 21-9-1946
....

.
.....

.

"

...
' �=-�

fiSilaE!il:iaiBiOf9 !l Ei ElEJ:l mElEJllam
-.

Indusdrias �e féculas Compan�ia Lorenz

Arutina

o Nosso CaratBr Determinado Pelos

FE'CULAS DE MANDIO'CA

GtUfiQSE

FABRICA DE:

SIGU' ,

{(PfROta» e {(CRISTAL»
PPIOC'I

"SURPRESA"
""NEUTRA SI200"

,«TIMBO',)

Correspondência:
CAIXA POSTAL 2l

BLUMENAU

,«ENCANO»

Brltisoh Ouro
Feculose
Dextriuae
End, Telegrf

Lorenz, Itoupava Sêca

Amido de ,Mí'ho

I
lDeJiBSiIEjeE

Um :navo produto da

fecularia fncano Telefone 135 J

Armarinhos
9!

�
1
••

L
I
ti
I
..

�'.1 ':'r' '

tl .

,
.

ti

L.

Bijouterias

-���

Fritz Lorenz S/A., Industria Comércio e Agricultura
� TIMBO' -.Santa Catarina Brasil - Caixa - postal, 19 �

����� ...
""
..... ::!7......��;���-;')"��

1� CONSER "AS t;e carnes, legumes e frutas . �I
H SALAMARIAS de todas as qualidades �I
t� BANHA - PRODUTOS LATICINIOS li� �
�������:';':.'i:'::':"��

!r"'��'�';����:�':'�==�:�����
{� ARROZ beneficiado e em casca 1�

}: l?A',5 CORPADEIRAS EJUNIADEIRAS' II
��.������:;.:��!��;.::��

Cod.
..�

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



:"Cidade de . Bl11menani•. '.
.

. '.
.

.'
'. 21-9-1946

;��������-_.�����

�. N' D h m
I

.

avegação e . espac
.

os m
! .. Serviço Economico, Rapído e Perfeito •
� Rua São Francisco n: 39 ITAJAI' II
I Igentes

.

das rapidas escunas motores TRIUNfO que f3!em as liühas I
� M
II • Itajaí-Rio de Janeiro D

�" a ç a m o embarque do auas carga, vindas 'Caso quizerem entregar suas cargas· 51
do Rio, F!o serlere navio motor em Blumenau para s er ern trans por-

�
Triunfo e Oito �

� e as cargas vindas de S. Paulo e Santos pelos . tadas pelasrlanchas da firma m
I navios motores •

�
Pire tininga Capíchaba e Goiano c Navegação fluvial e Maritima

Dl
��i Agentes no Rio .de Janeiro: «I , D '» LI O . 'I'

mY1l
Naveg(Jção' Rodolfo »le Souza Ltda.

__ �'. .. _. __ .. _ _ .

i Rua Mayrí k Veiga N >8-2 andar.
remetam as mesrnas ;;�n��'·;'�;'�T;

" naquela cidade, Sr. Curt Gerrner

�. Dgentes em Santos: -

E"·· fB Praça dd Rep"b,f:!"; ��e8 sentorlo . Junto a Ifma ..

I
Dgentes em lIaial S C H R II D E R & era.

� Fàbrica de Tecidos Carlos Renaux SIA. . Ru a 15 de Novem b ro r:t
I Rua S. Francisco N BD - C aba Postal, 8 .•
���.������.��������
.<--,�. -'.

-

- ..

'----

Caixa Postal'N" 30 Blumenau
�
fabricação em

�-

Larg'a Escala de:

Betro

Material ferroviario
Rodas para Vagies
Aros para Vagões
Eixos para Vagies

JorRos' ....

Turnos· para Ferreiros
"

Toro'o$ Paralelos

imita�a. tona
RIJa Cei s Vidal

Ranlus, 42

Peças de
Industrias

Britadores de Aço fundido

BIGORNAS

PICARETAS

�;."'-r'�

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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.����,����oo .-�������;�

Comércio e Indúslri a ermano toin SIA �

Olels Lubrilicantes
Ga6olina· K_erozene
J�

.

(
( lori

NE

ii

3,5 oro
4 010

4,5 010

"

4 010
5 010

--_......_-----..._---------�-�---="""""'._- =�-�

(Ufu vejo")
Refere-se às pessoas nascidas entre 22 de M'lio e 21

de Junho. - As pessoas nascidas ao' Norte do

Equador encontrarão o seu caráter refletido no

signo do "Sagitário",
Fo'rças ·de caráter

Os astros conferem ti ê.5te tipo um tepeeamento vivo
e alegre. marcado de calor e entusiasmo.

E's energico e corajoso, amigo e zeloso, cheio de es

perança e de [otlmísmo. A expressão do teu rosto é bran

da, a tua võz] é clara e alegre. E's sincero e franco, de
testa a htpoertsla. Teu senso de justiça Á fortomente de
senv()lvid!_.: és um defensor dos fracos e dos seres despro
t,egido�. Teu sennuieuto de índependencia {} bem pronur..-,ciado: nãu permítes limitâçõetl;;· à; tua personalidade cu ao

teu crmpo d� ação. GOs,tll��c:Qe r lr, 8pr€ci1�s. o belo €..spírito
e 08 dtvsrtlmentoe. Mesmo': na tmCyelhice.permanecerás
jovem eulegire. E's benevvlente e [oví-L tc.erante e gene
roso, tens Iucline çúes WBDtr'Ópícas. g{ stas de fazer bem.

De maneira geral fazes boa carreira Da vida, em virtude
dustuas quaüdades sociais. Tens uma inteligência escla- I

��!;t�rm:t!6�:!1��:���:rJJ��i�:�I���!�7f�ü��;I" p]1Qda Segunda-feira I·
�

e os se g redds dosastrcs.E'e UeI e leal; tens �uitos amigns .

.

NO amo� és ,.f. exubersure (entustaste). Gt.l8ta.a fj{i<�il(�'�.ntta;Í',· ':.' "Pdl·çalWo· ::.: �SpO·rtiva.' �inspiraçao. ;
_

,...
....

.
.... " .... ,

L L
fRAQUEZAS

De tempos a tempos és, muitij voJúvel nOB;,teus.: se!!;:- ,�,�
umentos; podes estar alegre e entÍ11'lla-smadO e um ID<JmeÍl:� �.. ;,1tr>�G1';

.

to depois Ecar fribIDen!e reservado. No leu círculo de rela- das muitos temas e não fe aprofundas '·suHcie·Ofprnenle. 10-

çõe� isso daixa a impressão de uma. dupla. natureza, difí, cltnas-a ver as coisas frequentemente muito cõr de rosa.

cíl de compreender. Tua desconílançe te conduz li grandes contundindo (JS desejos com os fatos. Talvez tua uiemórts

erros. 'I'ens lmovímentos orgulhosos e antontartcs; és Im- nau seja muito boa, 'I'et.s peusamentos pas .etam Irequeu.
paciente, sabes ser violento e impetuoso. Tau aspecto aco- quentemeote "pela lua". falas, ás vezes, di) que não d ese-

lhedol' á§ vezes cede Iuger a uma Indiferença íncompre- [as e te colocas assim em contradição contigo mesmo. se .

���t��e�n��:; �����6asfi��:Qae:.�.�:�S::;trfi���i:����;::1:i��: :���!��:Q.��ll�;a���lrni�:a �:6Cí���;:!8g�'e ��!�i�r8�Bp�.�I�� .�..
. . ....

..�

o Garater Determinado pelos i

Astros Por HENRlllCHTNER

OEMEOS

Nosso

sa
Rua ··15 de Novembro, 801 ... BlUMfNIU

Relogios, Jsías, Porcelanas, Cristais,
Otica.

Extinguindo em definitivo
-

a nossa Secção de Brinquedos, pro

_-------__moveremos, com inicio em lo do Outubro vindour >,

Brinauedos
jGrande' Liquidação de

com apreciaveis reduções de Preços.

lI·pltftVftl-tem esta extraordín��ia oportunidade pa.ra fl:lzerT
U � desde JU as suas compras para o NATAL.

"JJr üicação auxiliar
'1.0 tratamento da

sifilU'

I
�

Dl

.'\
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IelegralU3: {( T R I C o T)} Ia. Caixa Postal, 2
�� �-- -=.. "" ��� ��

Escritório e Fàbrica: Rua Floriano eixoio·1
;>- '-'

-

L
m

R 15 d
� �Jlp

e et .Ol·a III. u. ti .... e iiU��níRifO 11�� U\f(i��.i!,J�, w�

Or nde Fabr ica de

I L

de Tecidos de alha
,

.

.--.
- t·�. esco

camisetas, Camisas, CerOUlas,
Depositos nas Pr'e

ç
s

Rio de Janeiro, S. Paulo,
Belo Horizonte, Curitiba,

Porto Alegre e Pelotas

REP E E 1�

-em tODoS os fsta�os da União

Andreza Campos da Luz
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·Alameda Du
lumen

Endereç 1elegráf. «for a-lsz»»
Venda de Material

de

Indaial .. Tlinbo ., Rodeio G Ibirama lU Rio (lo
Itajai Ofusque.. Ga�par

:a;;..'

Â USINA "SALTO" dista dS8tW cidade· cerca de 6 ouiloillBtros, sendo
J.

. patSnGia...�.- .9,OUO·· DV,

Empreza força·· e UI anta
e ele

•

Distribuidora
"

energia ele'trica

Blumenau

21-9-1946

o

1 -7

I, 21
Ele'trico
aos

'.!! • !I!

mumcipros de:

a sua

Trifásica

alternada
50 ele·loS

Caraterisiicas da Cerrente;

,.�

de nto efator
Pro

n O I· v·· Irn.��1.'

.'
.

rJ�-
.

't. ,�: m

o
a '·'Forçaluz' ,

região'" Enl fins de 1947 será 81U1ienlada a poten
cialidade da Usina .. Outras notas

Data, de 1912 o inicio da cons- O grupo hidro-elétrico da "Usi- Com o aproveitamento do R ia Secretariada pelo Sr. Alfredo
trução da, "USINA SALTO", na Salto" compõ-se de quatro Palmeiras a potência da "Força- tório contra "Acidentes do Tra- Campos.
tendo sido concluídas as óbras (4) turbinas. com geradores di- Luz" 'deverá ficar aumentada de, balho", Temos, assim, em dados con-

da n-sitJa, captação das água". r étamente acoplados, sendo de aproximadamente, mais 8,0)0 O capital da "Forçaluz" é, no cisas, não só historiado a vida
montagem das turbiuas e d -, 9'0l.O cavalo, (CV) a sua poten. cavalos (CVJ, mcmento,de CI$ 28000,000,00, dessa importante Empresa e

mais instalações em meiados de cia total, ou sejam 6,280 kW.
S d -, 1

'

B 1.
A diretoria atual é composta I

focalisado SUâ situação atual,
1915, ano em que foi Inaugura- A Ernpreza Força e Luz San- e, �guno

o o u urno
p a,á!1ç� I dos Snr�, Dr, Gí�jl_herme Re-

j
como !1mbém. ref,s iltado seus

do o serviço de força e luz pa· ta Catarina SIA tem, atualrnen- p��.lcad; o

llu�:erol ?-, cousu naux,.
Diretor rresldei�te, R(:-I phn�s tuturos, d.estl:l:'dOS ,a con

ra o município de Blumeríau. te, em construção, localisada no
m �re� ne e�erb�a e etrlcai em

I ber to Grossenba- her, Dire tor Vi- trrbuir para o engrandecimento
A sociedade ccnstiuida para lagar Cedro Alto, distrito de 3 [_ e

. ez:m? ro Lej 19��� _eva� �e-Pr\,sl,:e_nte, Dr. Celso León! �� regi�o que serve, como tem
à exploracão dêsse" serviço _ Arrozeira, no municipio de Tim- lc: se a 1-6odl, �en. o I �'J-J' de Salles" DIretor Gerente, sendo! feito <ite agora,
EMPREZA DE ELETRICI- bó, dêste Estado, a "USINA cz e 149, e crça.

, �._ ... � .., ,_ "'. oT. __ • X .. __....... - .... - ... -.- ..�<l>.-.-.

DADE SALTO" � era com- CEDROS", O q"uadr? ?e,ral do p:ssc;a. Galposto dos sócios, senhores Gus.· Serão ali instaladas duas (2) Empresad incluindo fll�C!Ona�l,�,tav Salinger, Paulo Zimmer- turbinas deseavolvovendo Codaje.mprega
os e cp iranos, a "":

mann, Car103 Jensen Sénior e uma de{as 5.100 cavalos (CV), tidos em ca�ater Pd,erm,a1nentf', ,e IPedró eh
.

ti
.'
Fedd .

t
.

'total de. 10 zco CV de 205 pessoas, to as e as deVI-
LO 'nSlano ea er50n, 0- num. _'-, ,

dos já .falecidos. A concessão para o élprovei-I d,an:e�te ll1atncU�'tdas:. em I�lS-,
E.m maiO.' de. 1920., ... c.o.•m. ;;é.del tarnento hidraulico do

R.
ia d

..

C

.....
S �ltUlÇ�O d.e F,reVtde.ll€'.d SO.Clal, Ie fôro na Capital do Estado de

I
Cedros foi outorgada à "Força- ldsto, e, na pCat::a del Ap'0Ef:':'ta:

São P I' f"
.'.

itit id "1"
.

lo Decreto federal 11
ona e ensoes (e Serv lÇO:>au 0, 01 cons 1 UI a a uz pe � � .v .•..

P bli � _ � _ ,.'

atu

.. a.
I s

..

ociedade

-. "li.
1

..

1P

...

REZA 119.ÓJ7' de IS sete.nbro de

19.45; 5.'.
licos �GS �:it"do" do Paraná

FORÇA E LUZ SANTA CA- Segundo as previsões da Em e a�;a atarlna,
,

.

TARINA S A - séde e fôro prêsa' a "USINA CEDROS" O. S�guro ,de VIda,em, G.rLi-I,
.

. ,', f. po" obrIgatonamente 111Stltllldo
que, em 1924 foram transfen- devera começar a unClOnar em •

f A

d f ... ·"
dcs para esta �idade, fins de ano de 1947,

em
.' av,o� .

as �ml1!a,� (l:�s('s
Hoje, e "Forçalüz" _ sigla E' pensamento ainda"da"For- funclOllancs) abrang�, 103 \.d,�s

adotada pela Emprêsa --: serve çaluz" tão iogo estejam conclui- tid�ridas,c c$om � _

�. rmportancl:!
a nove (9) mvnicipios do Vale da.s as obras do Rio dos Ce- go a de r 2,,)0)0,000,00,
do Itiljdí,' aos quais tem presta dros, atacar a construção das Alé,n desse Seguro de Vida
do os mais relevantes e assina- óbras do "Palmeiras", com o em Grupo", todos cs funcicná
lados serviços, sendo de, apro- aprovdtamento do curso dagua rios estão,

.

indenpentlentemente
ximadamente, 330 quilrmetros do mesmo nome, tambem no Dis· de qualquer contribuição e de
a� Euas linhas de Tran�mjssão e trito de Arrozeira, cujos estudos acordo com ;? sua categoria, se

d.e 30.
\) quilometras as Linhas I prelim. inares já estão sendo ex€- gurados contra "Acidente P0S

de Distdbuiçã'J. . cutados. . soais", além do seguro obriga·

re

r

........;&
.?-

{t'
I

-e:__c_;�,:..�__,_...._ ....,.�...;;._�--:::��.<.,�.'.-,,:,',�i.o,:-�.. :.r_.i.:.,:-,.,i.,';-:?,:�:� ;:.� �-._ :,\ �I � '_', .� '-

-

,--
-- : - -

'" ":' ." '. :··ESI:��;�H�t��:J:,;;tw��,;.�?'i;;.�;.�·" .,- 't
lt g1 l�lllw:f1'tl �� eil� sr�·�.
palldli!ll.· 1l'Vlg!{� e faú1tD, p(lftlU<3 em
&"..l.!'i S:91'V�íl,t;l oo'tram !1llbitíID©i3S w.s
como, VSf'.Jl<!.,Si"@ dI.! sódio, Lieitma, Gli
r::al'ofaBfatoo, Pêi:'1;;;l.na, no% �e <l);o1a, ate.,
ai: ação ptçnt3 e eficaz llM casos de
tra�uEZll e !J,f::tmlmni.õl.9. VfUlIldial ê
iruiicndo par,� homens, mu.1hUlm.l, Cl"inn
CM, �®clo SUl'! fórmula conhecida pelos·
gnmdes, méQl;:�JS e 4:litá. lic<lnciado pela
S<r,J® Pilblic.., --_ ._- .. - -c -

.

Atlunciem neste Dlát io
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Conexõe��Çimento-Vi;dros.Correias·Mancaes-Eixos Transmissão I

Dl
II
Dl

�

ii en

ta.
Fabrica d Tecidos e Tinturaria

Côres absolutamente firmes
·

bric ovida J\ for.apropria
in Iii r lic S'"'r'· .

�.
':_' ..

Represenfanjes em iodas as principais
Ft praças do Pais

. fmporjad()Jres - - Represeetentes
Rua 15 de Nov. 579 - Blumenau - Caixa Postal-126

l'erramentas . ferragens P1CIHls{ruçâo .... Niáíerial Sanitário �
..--- ...-.----.-

-r >

Material Elétrico -Ferro-Tintas ..Tubos Galvanizados

t, ••

Ro.la elitos Sui$ios (S i1 O:u
.

![ubr Icànies
.

{{iS I N C L li I R»
Im rliieabnila�í:les {(S I K II})

! .

Pneus e Câmaras ({P I R E l L I»
Cifres e· Drlluivos ({liMaRGl)}
Fogões ({ R L L I G)}

I �fj,
"....••...

�.. I

j

(

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



2f-9-19it6
---�--�-........,.,;��"""-==�-�--�-�-- �.

a
- Kleine

Rua

o

& ri
Dl

Metzker
15 de 667Novembro,

A GASA mais sortida em artigos domesticos e trens de cosinha, desta praça

•

\fendas por atacado e varejo Dl
...-

IMPORTADORES

Talheres ínoxldaveis Hercules, avulsos e em estojos completos. Porcelanas avul

sas e em aparelhos, para chá, café é. jantar. Porcelanas Nacionais e Estrangeiras.
Aluminio, leve e forte. ARTIGOS ESMALTA,DOS. LOUÇA·S. Artigos de vidro

Artigos de Vidro simples em oratcs,51 Pirex. saladeiras, copos, etc.

lU

I
Dl

FundidoArfi-gos de, Ferro

UI

,I

Desde o primeiro dia de verão, as mulheres têm apenas um , ,

deseje, uma ambição: tornarem-se morenas. v= pele clara �es� �
per.

ta atençã.o; e pernas brancas não podem deixar de usar meias.

ITrata-se, pois, de exibir o mais belo tom, de ser a mais bron-
zeada. �

E' verdade que, nove vezes em dez, o tom bronzeado em- '1
beleza. Dá um aspéto sadio, esportivo, juvenil que senta em qua- �
se todas as mulheres. Quase ... pois se encontram sempre, aqui

.

'_0'1 ali, <J)gtlnv!) tão pretas, queimadas. lustrosas que certamente
ficariam melhor como estavam no inverno.

.
Mas de qualquer modo. o moreno excessivo não deixa de

ter inconvenientes, Se o sol é amigo das mulheres, é um amigo I
. com o qual se devem tJmar certas prec a H;Õ�S. ,

/_. Em primeiro lugar, cuidado com a saúde! Se._seUf� pulmões '1'I S.ãO, fracos, não fique nunca .inJóvel quando ;xposta-a,O- scI, Qb-__ i
__� _ __."

lera o mesmo resultado movimentando-se. N'lO correra perlgo.-

..

' Não esqueça que é o figado que determina a pigmentação �
Expondo-se ao sol sem precaução, tendo o fígado um pouco de- Ilidado. Vo'cê pode ter enxaquecas, náuseas, vertigens. I. -

Enfim: se for sujeita a varizes, proteja 3S pernas; se sujeita
a enxaquecas, não fique nunca com a cabeça descoberta nas ho
ras: de mais forte calor. Use óculos para proteger os olhos,

.
-

I'esde os" primeiros dias de primavera, prepare-se para o

!e�ãoJ para os banhos de sol, tomando banhos de ar; faça cul- "

tutil, Hsica, vestida apenas com um "rnaillot" __Dq ligeira túnica
através da qua! o ar circula, e s�lppr� diante de janela bem
abérta. .

,"

.

r. _":'
A ntes de ir, durante' -as férias, à praia, expor-se ao sol, to

me alg1l,.l1:'l banh.ds·de sol no campo, nos "week-ends", Tome-os
i:edo, antes que o sol seja demasiadamente intenso. Proteja a

pele com oleo ou creme. Assim, sua epiderme habituar-se-á prc-
gressivamente, ao calor solar.
.

" ..

Durante..os primehos dias de férias seja extremamente pru
dente e observe alg'urr as regras elementares

No primeizo-dia, fique apenas 10 minuto de cada lado ex

posta ao sol e de preferência antes de 10 horas da manhã. Pa
ra 'evitar as enxaquecas, cubra a cabeça com uma espessa toalha
molhada.

No segundo dia, aumente de -5 a I) minutos a duração do
banho, de cada lado,

No terceiro" e quarto dia, o banho de sol já pode durar
três quartos de hora e se: tomado ate II horas da manhã. Isto
não

'.

quer dizer que depois seja preciso viver à sombra. Pode
ficar no sol, com a condição de não permanecer imóvel: jogue
bola, corta, pule; assim ficará queimada sem sentir e sem incon
veniente paraia saúde e para a pélé,

No fim de quatro ou cinco dias dêste regime, o tom bron
zeado começa a aparecer. Pode então afrontare sem receio, o sol

ardente de meio-dia, Mas não prolongue nunca o banho por
mais de I hora, pois o sol pode inclusive fatigá-Ia.

E' inutil cobrir-se com creme ou óleo para ativar o "bron
zeado". O melhor meio de "brouzer-se" depressa é expr-r-se ao
sol molhada, sa.ndo do banho. Se não estiver à beira mar cu na

margem de um rio ou lago, estando apenas num terraço do jsr-
dirn, pegue um balde dágua e molhe-se de vez em quando. Es
tando, porém, à beira dágua, mergulhe, nade o mais possível, e

exponha-se ao sol logo depois, bem perto da água para poder
mergulnar ou aspergir-se fre.juentemente.

Para evitar que as é Iças do "rnaillot" deixem marcas nos

ombros, abaixe-as durante o banho de sul. Não use óculos en

quanto estiver deitada de costas! daixa ri m marcas brancas. Fi
que com os olhos fechados, esteud da, sem enrugar as pálpebras
e se ponha os óculos para ir e vir ao banho.

I Se SUa pele é delicada, use um creme protetor anti-solar
ou um óleo, mas saiba que as peles perfeitamente sãs e vivas
q Lieim�n: bem c. d�p�essa, Você mesma natará que, em bora seja .

,-1 neceseario, a prmcipio, ucar um pouco de gor.íu ra no rosto, no

r �im de alguns dias poderá expor perfcitauiente a pele sem ne

nhuma precaur
ã

'.

_

A q estão principal é conhecer-se bem, venncar as re.vções
e nunca julgar que o melhor meio de aíquirir rapidamente o tom
bronzeado é pxpor se, nc primeiro dia, ao sol ardente do meio

I
dia. Sairia dêste primeiro banho vermelh J como Um camarão,
com a pele queimada e incápaz de supor ar, por alguns dias, o

menor raio .do sol, Seria tabalho perdido
; Seja prudente, paciente, e o 501 s-rá seu aw;go de sua be-
� leza e saúde. _

.

I Pequeno;*�onselhos, Usar sapatos .sem meias provoca muitas vezes bolhas dágua .

I Evite o mais possjvel ° roçar, mas se nO::o pu-ler ficar descalça
durante algum tempo, ponha um esparr.drajo Quando a bolha

� estiver madura, furea, com urna agulha, deixe sair a água, desiu-

I
fde e passe um pouco de vasilna,

- Se uma abelh i a picou, tire o Ierr ã i com uma ag ulha de
sinfetada, depois aplique compressas de agua com amo niaco ou

� então friccione com um dcnte de alho.

j"'" - Se seus tornoz .1013 incham depo.s de um dia de trabalho,
� no calor, molhe toalhas de banho em �gua quente ou b-m fria
i (o efeito é o rnesno) e\. aplique-as em volta das penas. R enove-as

i durante um� hora

r I?ún�a com as perl1�s um P'lUCO levantadas.

� -- Para tirar o óleo UO corro depc is do banho de sol. esfre-

1- gue-se com areia quente e mergulhe na agua, rr pe tndo esta ope
rsção umas duas vezes�

-�._-._.�---�.------- ---'�"'----+-�-------�--------

I
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I'Cidade de 81nmenan"
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Vende-se uma C8fHl de IDE..-
detra sita a rua J(Jão Pessoa.
Iutorms ção-c- VUlcanização

Max Preisig. 8v4

Vende-se

Vende-se a linha de ónibus
da Itoupava Seca - Blurnenau.
Informações com 11 senhrr Oito
Jens Jl nsen. Tatnbern CBStl
com ge ragem :3v�

'\ -,

Uma Camidi('oete marca
Küenv e üs 6 ciün drus carro
ceria nova, nl� lhcr tntorrna
ção fJ(1 32. B. C com o Tc

�ote ClJ hr a '.

I Compra-se

Grupos estvladus moderno,
esta do De voo

:� ""-'--

Carteira perdda
Perdeu se uma carte ir a

prete, de SOl h o ru, co m UU'jS
car tetras de idearidude e

algumas h. tograttas. Pe de.se
a que m a c.hou (, f'iVlIf dl;_�

enLnger n e sta r ed e çâo que
será gt'dtirieado.

Perdeu-se
Perdeu-se nestes ultirncs dias

uma caderneta de ende.tços
c nlrndo lambem diversas fo
te·grafias. Pede'se iJ qclcm a en'

controu. a fineza de entrega-Ia
no Esc itario do Sr. Figueire'
do, (alto" do Banco 1 nco), 0U

pr ..pelo�elefo�.::.1156
- 3v2

Desapareceu
DesaparrCE'U segunda frirful

lima uma !:liciell,'a cem chapa n'

4l7. quadro n' 1.106.191, marca

NSU de c;)r prela. Quem sou

ber o paradeiro, favor informar
in€sia Redação ou no Escrifo

frio de Representações Siodieck.
3v2

PRECISA-SE alHgarc um q'Jar
to para casal. no perimet-o ur·

ba no, Tratar n/jornal.
ll••• ··-.·,,-1tIJ.····· .. ··�··<i

Okssa. é o E.furoudo tr:!lame!1tc Hormof'!_o Vit!!�
min I'lhn �Qrt!:L(lod,retameute de l.oJ!dl'c:;:. :Su.a t!u·
Cá' .

cl icumente compromulI IlO ,mmdC! �n·
t··, garantida pelos repu!uda" Vd;orutorlO5
·Jórmo burma, Londres. - 0I,tt5!l, w elll; em·

balagelll originnl nas duaS f.ól'� u�a3, drtlg();l�
H "rata" -pc1ra homem e Hauro para nn:lh��, e

lfu., medicação de I)l'elerêncill ID"dieaJ, !r�qu"n
fenrente imitada, mas não igulllall,!, combatdlcto

4 ente: Debilidade sex.u�J}. I1'a�Iiie�·.a mas-

eurastenia, perda dI,: nH�i!:i�:l·�tL e e.ucr
Dimo etc., no hr;mem� - }- !'rgH�pz. lrre
es o,!a:rianas, idll�l(! criUrtl, nbes\{b.de .ou

magreia excess.ivas� queda Ol! (a[i:�. de turgen
f1l dos s�íos enrugRm€ nto ria CUllZ, ele., na

�lIlher tôdus 'es:"Ili' iJeIíc;êncllls de' 'Jrlg-em glan
dUlar e' vitamina.l. tanto na idade a ':;auçada �omo

ritO o�-Nus bul1s Drog. (: FUI'ill.-lnforr!laçUe;;; _f.l
}lOdirl;s ao: DIstribuidor, I'rodulos A,'ml, A-.;. lllO

nea,riCO 109 -'Rio. Experimc!!t<::' e couhe', � Ol.��lsa�d�sde l;oje ê se conveõ1eerá 1 Oknsndú. No\'H. Vi,!!].!
Vigor, Atração e Juvcntude a aml'os 00

.-e

:f

I

No b�ar � '0'9 111t&
INOll

II" d�v. 1al1&1

Consumidor
Exija Manteiga. fRUlOR
'sta �ualiD3de �

que fÔI
não é FHIGOH

Ex.istiu, ·ha tempos, erl' Ed:mburgo um lavra(lor de nome

Gn'y que, quando ia à cidade semana lm;nte, com r rar provisões,
costumava levar comsig') o seu cão. c Bobby,

I I
Am?os. o d_ono ,e o cà", frequentavam um pequeno rt:stau-

Especialidade: Soalho Marca, Strobel �:��' d�uJ(�a�;.opnetano dava sempre a Hobby um osso e um pe·

:.;.....;;;;;;__;;;;;; ;;;;,,;__;;;;;;;:;;;.1 .

Isso durou anos. Mas um dia Grey morreu. T, es dias de-
po 5 o dono e os fregupzes do resta'.lrante, surpreendidos virám
dlPgar o cão que )h�s era tão familiar.

. Bobby estava. entretanto, quasi írreconhecivel, Alquebrado,
SUJO e f�mlnto, aproximou me do dono da cas.J, coma que suplicando ahmeotr>.

li qUlndo g-anhor: o seu

co.stume, lançou -um olhar de
mlda na boca,

dA scena. repetiu se nos. di-ls que se seguiram. Até que, l�.
va o peja cl'nos'[-l d h· I'

.. ,

à
O ..

' ua e, o '.Jte elro reja] veu s�gulr o C o.

de G
antmal entrou no cemiteria, deitou-se sobre a sepultura

rey e poz'se a comer
E .. .

'r no r atSSlm dl!rante quatorze ano::. I30bhy só saÍ:l dali. para.
,

N
es avrante b. sear sua comida

d Ar
unca maÍ5 abandonou aquele tumuro. que era a sua mora·

aI' I estavam os restas do amigo que se fôra, Ele precisavaze ar pJr e'es
.

.

.

s'" o 1
•

. -

- � mune 0, antlgamente, era. pJra Bobby acpele que. aIJazla (l seul'
.. .. .

•

U .
ogar en alt, ao seu lado.

J\ 'j dfIl 9;a. Boby amanheceu morto sobrE" a
..sep.uhur.a de:. G. re.y.,,""- Cl· a e 1 t

-

'd f' I E bI·· d
.

d· 1
n eIra. comovI a 01 ve -o aca OU por enterraI-o ao

:e �ed�a.a!rrador, mandando erigir.;lh� um pequeno monutneQtQ

é do negocio

3vl

5.000 enxadas pede-se oferta ur

gente de 2,5 e 3 li:

bras pm'f1 esta Redação,

3vl

� O Mucus da Asma 9

Dissolvido Rapidrunel1te
Dêsde n descoberta da nove Iôrmula vigor do corpo e estimula a renovação

chamada A'enda::o, não h:i mais ne- .dc 53.Ugu,r-.
cessídade d_e sofrer de atnques de asma Ano- sem AtaMu"'s de Asma
ou bronquite, Tudo o que V. toma" ... �

fazer é tomar 2 pnetilhas ás refeições Mendaco não traz súmente resultados
e logo após Mendacc começa a circular I imediatos, facilidade em respirur, Bonn

no sangue. Em muito pouco tempo v.: tranquilo c comodidade; mus tarnbérn
sente que o rnucus que o sufocava co-. prepara o organismo nurarcsistir aos ata
meça a dissolver-se, Enl couse-méucln, i ques que: possam apresentar-se no íutu
v. começuré a respirar livre c c.ofilO-11 TO. �fuitas pcssôaaque passaram as noi
dnrnente, seus nervos descnns arão, seus tes semdormir e que se sentiam sufocádc.e
pulmões receberão ar Iresco c puro c \ com (JS suceasivce ataques de asma 0\1

o vigor retornará. p ! bronquite, desooln-iraru que Mendaco

D C • C
. ! ncabava com os acessos dêsde a primeira

urmo orno

uma.
uonçe

I
noite e

mUitns,. jú.
há anos, não voltaram

Milhares de pacientes que sofr-iam de mais a sofrer de asma.

asma ou bronquite, em mu.ito•. pafaes Sinta Alíviu Imediato
do mundo. acharam que o. prtmerru dose

I
"

.

de Mendaco lhes trouxe descanso e
A prrmeira dose de rd.�udGcg começa

tranquilidade e que puderam dormir I ri. L.rabalhar no sa�gtJe e a.Juda. a mLtnr�Z:l.
bem, dêsde a primeira noite. E por isso I � hvn!r-�I) dos efeitos da asm� e bronqa.lto.:_
recuperaram seu vigor e começaram a: �ln muito pouco tempo fa,,� cO.In que 8 ....

sentir-se anos mais Icrtee e de Ii 3. 10 i SInta. .

anos _mais {ort,; e malS Jovem.

anos mais l.·ovens .. A.
ra.ão é

que. t-Aend".C\I.j·
AdqUlraMen�aco, hOJ� mesmo, em

'.lW:I.atúa de forma inteiramente naf-ural para quer far01�C1a; expertme�tE-o e veJa.

diminuir os efeitos da asma. 1) Dis:-;.ohe com? dorrntrá. bem est� nOlte e como �e
e remove o nllums; 2) põe em descanso I �enhrá melJ:lOI' -aman�a. Nossa garantia
milharE',!5 de músculos diminutos dos - tl.l- i

c_ a eua rumor proteçao.
.

bos bronq�Ri8, de mo<!_o que o ar pode I iP..S oIIIlIIlI11!rd � E'It. o.
Acaba com

entrar e s!ur dos pulmoes. 3) promove o .iY"& � l4CiU� '" a asma.

Pimenta preta em Grão

Nozes Moscada

Azeite de Oliva. legitimo
Maquinas para picar carne

F. Domning, caÍxJ postal, LO TímLó

:i!I!�If>1Í'.f1!Ii>1I'ft..�,,_.o til ••�IIIII•••••••""_._�"

.--.-.-.-e-•..,....-.-.-. X ...-.-......-.-.-e-.--.- ..

Sociedade 8�ni;iciadorb
Madeirils L'da.

de

Telefone '2.48

fornecedores de

[,ua 7 rte SelemObro

Madeiras em Geral

Forro Paulista, Encantonelras de QUalquer Especie,
Alinhamento, etc. etc.

Distribuidora para t(Jdo o Bxaai! dos afamados Produtos Concentr:. JOS Ve

getal Rosh:ler de fahrlchção da eia. ProgresBo NacioD9.1 Industria Era·
flileira de Bebidas e Uon.exos S. Paulo,

R Concentra10 Vegetal "Rosicler" á base de Tomate-Salsão-E"piuafre.
O Misturas para 6?paS "Rosicler" á base de Aveia_Lentilha-Ervilha soja

Feijão Branco e Feijão Mulatinho.
Ketchup "RosicIer" em dois typos: Picante e ])oce.

S Extrato de Malte "Maltema" Puro e Extrato de Malte "l\1altema" com

I Espinafre e Tomate.
C Farinha de Trigo MaItado "jIaltema".
L Vic "Maltema": -Nutritivo e deliCiOSO COIn }Fjite quente ou gel••do.
E Chomalt Maltema: -póde ser usad� como sobremesa nO prepáro de do

ces e sorvetes, diBSO�vido no leite qUf'nte frio ou gelado.
R FosEo Maltema: Esta farinha é um alimento Perfeito � completo para

)llctentes, hebês, crianças, pessoas débies e convaJecentes. Rica em fos'
fato e sais, caldo, esta farinha é um poderoso auxiliar da nutrição.�
F, G. BUSCH JNR. Alam6da Rio Brancm I - Endereço Telegrafico
BUS C H - Telefone - 1588 - Caixa postal 33. - BLUMENAU

EST. SANTA CATARINA.
DISTRIB'JIDOR

.

AUTOflISADO PARA TOD:) VALE DO
nAJAl E ZO�A DE LAJES

Comércio Indilstria
São Paulo

Maltema s. A.

21:-9-1946
1>-. --é--.--6· $-.__+ .__ • o j<---.-&... <S�-.-If-.- .�'"

I PIUIO SCHEFfER ff Pintor- Decorador .. .., Dese -htsta T
I f�
I Pin�ura g�ral da fJside,ncia S T

.

t leias, phu:as, propagaGd'��s i
t P.reços sem coicorrencle t
• •

I

Matriculas cbertos Curso: Giuosio em um ano (para maiores da .

17 anos). Quimica prof. industrial (a profissão de futuro], Desenho
meconíco, Eietriciàade, Mcterr ntico, '.I aqüigr, ;fio, Comercial, Un·
gU03 etc. Ensino éfícente. Prcsp actos çrotrs: Dr. J: Clement-e Fer
raz-Caixa. 3f1CS-H. Florencio de jl breu, 2�1-Tel 70S3 -!::ão FouIa
i .��'�_.• !5-t:;;.�'O! �.jfH.'} ��,x ��.•fL.�*."'.'-.'-:".�-"'''.''•• (iJ

-

Dr ..

rP-AT., :\";; li:l';'r{; �t
- .�,

'.� .. ,'.

Molestiils das llHJrÚi,.Ui" d!1 i;: iL !"':,.. �
tsrbacõss ofaro-0;4!iÍ.ndul"re:; ilVál"Ü,í\,

I'Irampas. lumtires, t1!JIJu;lk;;, iH�rniills. etc
•0i"tel"mllc;)iS�111eção . Omlils C�rias

CL1NICA EM GEIÜ.T(
Coracão, pulmões, rins: au. digestlvn.

IVarices . !Jlcefas.: Doenças l'rOjllCaeS
(;or�5.; Trav. 4 de Peveraíre No 3 (em frente do ROleI VJtorla)
RESm.: Rua São Paulo,80 . Fone: 1226. - B L U M E N A. O

""1IlI1S!4i'&miIl_:liZIiil!i*�tOIll.."..l2!;I'1lIie§!m·<lfl-�_·!i!llIlEl""__lilIi1iliw!b4'\!l!lldà!ã;__lII!FR!I!I+!!!!ee!?�'llil!!llll!l�;;;;.!!!S!I!.,,,,ã§ill!=!Ili!iIIi!Ii '
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··· ..

li
t� Estab ele cido com Vidr<1çaria e MoIdurações :.�.1t: Espelhos e Artigos par-a Pre_:;ente. fiua 15 724 �

-��.� . M a rcen a r i a �Ua j oã o Pessôa sin. l..�f�.:.':'. I\ceita. qU,dqU;:f sefv:çí; de coI .. c"çã'J. de vidros de ,.::.:.��qUédquer esp=ssu'a.
'-BLU!\\ENAU -

'·c"�� �"'��::":>.:'...:';':'::...!-.::"::"':':':'''''::'';'.-C'�:''::':'';':':'''';'::';':A.,j;.::��-.:;..:;..::...::.....:';�
___,.,-��-��-----------
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Tlotas f� Veirni%es
Pinlur as. aOl

Tintas em b'�ndQa;,
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'finías
ttd.a."
iifêaieriaJ
��ral

para

DêH fi anlst i�"
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era �-um
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osso e o seu pedaço de carne do
reconhecimento e fugiu com a co�

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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�Mora lambem' a Cf. S 'fO,!!!

CI ;::ao. 21 de ,linda o caso do trigo
� e_�� lU�"�fEM9RO

de 1946 adulterad
Nô�as declarações do general __.Goisttsclarecimentos prestados pelo sr, C .. Kolke
kJl

-

''''Cf "".ro' (Conciueao da. la. pogina) Como, aparentemente, atéago-j diferença que se nota na per-

Iv.Oh-.e..
".

.

h
.,' ': ra não foram tomadas mediIas centzgem dos produtos ernpre-

julgo prudente q":16 ele- tome um cammno .mars seguro p�ra oficiais em torno do rumoroso gados de urna saca para outra;

avançar de novel'; '....
.

. d' ': t
.' caso de adulteração de trigo assim é que r urna mistura mal

O jorb�l1sta pergu.'1ta em �ue santido, esne. que o .en

re_j
descoberto nesta cidade, resol- feita. podem sair algumas sacas

.

d d
'. '.,. fietl;lI'I-O Vargas e um Iider cujo va- 1 :1' t d

.

vista o a vertia que o sr., -

.

vemos evar ° caso ar iante. con en o apenas tngo e outras

lar não' deve ser .subestimado, • .

'.
Corn êste propósito, procuramos apenas fubá; que, talvez, foi

O gal; Goís l\1onteiro, sorr'�n1o deu esta resposta: "No sec," ouvir ôntern o sr, Carl as Kofke, uma dessas últimas a comprada
tido da realidade dor' fatos, que D�O comportam argumentos... �

,atendendo um convite que o em seu armazem pela Textil
,

Dapoísdeclarou q'�'1e se abstínha� de;!<:��entar .
como enC?t- mesmo nos dirigiu nesse sen- Blumenau Ltda- que, de qual

fava a volta do sr, Getl)�iO_ Vargas a poldtíca, como lhe era tido, quer forma, não lhe cabe res

indagado, por uma questã6\de car�ter ;pesqoa1.
. .

Em seu estabelrcimeuto, o ci- ponsabilidade nenhuma no ca-

O jornalista apesar disSlO, qUIS sabc'lr :se. (lOha, fundal\10nto tado comerciante nos prestou os so. visto que as sacas foram I

á noticia&e que 'r; gal. GÓ!S ���ara �omo �ma

desafio as T.ecen·. esclareci:nentos que seguem:. - co�tu�adas,. embora a .mão, no l
tes declarações feitas pelo sr. �e�ulIo v: ,.�g,,� em P. A,Iegre.. Que o trigo adulterado vendido prorno moinho; e que fínalrnen

O gal. Góis Monteiro exp!�ça en!cw:'\' ": governo e uma � por sua firma fazia parte de te, as saras recosturadas vistas

entidade coletiva e não me consta .'3: haja e.onsíôerado sob esse I um stock adquirido da S A. pelos operarias da Textil Blu

prisma as ultimas alterações da polif·lC�"· ..

"

_

i Indústria e Comercio Concórdia; rnenau Ltda. talvez per tencarn

_ (JJe acha das declarações �ír_.lb�da� ao �sr. !-ietuho Var- que este stock foi despachado à outra firma local, que ,'ldqu:-

gas, seguI_1do fr� quaiS'es�arno� em sltuO',ça<! ldetltH;a a de 1930? po� estrada de fe,rro até Jara- riu, ,t3.�bem, tri�o no moinho

� alDda mdaga o JornalIsta. .

gua do Sul e daI transportado Concord13 e cUJoS' saCas ie

O ministro da Guerra' sati;;faz á pergunta com esta sin, até esta cidade peja Auto V:a- acha depos'tadas ua Pref.:itura

t'ese:t"Sãointeressantes e e�·clarecedoras .•;:'. ção Catarinense; que as sacas Municipal.
O jorlléiEsta pede pai' fim" ao gat GOlS Monteiro .

par;;-
.

Te por ele reGebidas (tivemos oca Agradecemos ao sr. Carlos

constituir o episadio e fi que, c01_1forme natrol!. '!Folh.a, Canoca�'. sião de constatar isso), foram Kofke .
as inforrr ações acima,

ad'véttira o :presidente José Lmhares d�.que os mIhtares nao costuradas a mão !lO próprio bastante' valiosas aliás, no caso

são' lacaibS, "Foi - responde o gal. GOLS - exatament? para moinho e que nenhuma delas em apreço.

prevelJí�lo de que as fUTÇ'tS armadas nãoestavam. a servlçr, �e apresentam indícios d:l terem Com o que não concordamos,
nenhuma das organízações part,darias emI,:ta, pOlS., que o mOVi- Sido recosturadas; que de fato, ainda, é com o tal processo de

mento de 29' de outl!bro se fizrea C{)ffi maJs ",lev�do p!ano pa-? mistura de tarinhas é muito mistura inadequado. Está a se

ttiotico e havia nec'essidade, para manter-se a IOtegndade de Irregular de t;ma sac.:t para cu- ver que um tal processo coloca

seus propósitos, que oem ce lev� pareces.sE> ..que q novo governo t�a; que, em vista disso. acre-, o consumidor na poslçao de

entrava em contradição com aquela fíualIdade, de.:ve�do, .ao C�:lU- dIta na probabilidade do moi- I
quem joga na loteria. Se tiver

trari? ria luta polití:ca I':l eleitoral, demonstrar mdHlcntlvel ln! nho u�ar um proces�s. de tT,is (so.rte ao comprar farinha, terá
parcli\lmedte,

tura ltladequado, oflgmando a

I tng? pu:o. E fuba apenas, se

eM'M' • ti lI@ii M M4!§iií __• .'*,_,\liiiMAt.AAI W;:;;;;;r;wafi#M WiP
,·for �nfel!z.• Nc.o pode ser!
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4j'-AD\/OGADO: ��

� Dr. Ayres Gonçalves
Rua 15 de Novetnbro, 415
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Enxoyais para todos caprichos.
Artigos de apresentação para um doce ,lar.

Escolha fie uma vez f!3 casa onde lia de ludo!

G�HHf�ma «Germano
lhaluschi»
Seguirá hoje parR a Capi

tnl do Estudo, em ônibus ea·

pedal de Auto Vifl.ção Cala
rioense, 8. Caravana «Ger
ITlaGO BeIfuschi», composta
por. alunos dI) Centro Blume
naUf'lIse de Es!ulantes, parti
um in:ercâmtio e"portivo com

o Grêfl:iio ESludantil Catari
nensE'.

Desrj!1ffiOI'l aos excurcic
nisllls muito bÔ!i viagern, as

�\m como lelicidadess Da

cvocrelízfI.ção do '\"/!l1tojoso
Obj'ltiVO que têm em vista.

"VIRG }1� 1\'1

CIA,

não deve fHltar Bill casa alguma

Insfalaeões
Irtigo s Elétricos

Instaladora de
Blumenau

Fone: 1477
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LADRILHOS
O Mt\teriais da CGuatruçã;}

Wer nel' Go� ni
Ru \Piau!. H a t5 -fone, 1123

BLCMENAU
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