
no

Peeru.í.zos ilusori

A vida oferece. cotidianamente iu estimsves liç.\:ie8
que não í;()\li:'rn deixar de 881' aproveitadas. Ciu carntr.
hamos para a subltItlét\,1'kl das vutudes ou seretuos P!í:':o
za [acil na mão dI. S iuccnscientes.
As nossas gel'açõe8 enfrenta '11 dUemRs amal'gul'adiRSimo3

ante os ;luais não derem, eutretauto, acovarda-se, 86·
mos obríg dos 11 vencer todas as pelllS que 'DOS pren,
dem a inferioridade social, afim de criarmo« um el�m a

de inteira segurançh da Iligili.dadG Inunan.i. 011 {aremO"
H'SO, OLl teremos perdido a l'aZJ,Q ciG W)"";1 «xtsteucia;

As nosaae funções publicas, mú-; do que quais-
Rio. �. Sobre ti pão;' a Co.'fHíO llusorlos. Informou-se que belamente do 'pIlO 6ejli e[e- quer outras, exisrem \ erdsde iros herojs DOira. não 1303-

mlssãn Oentral de PrÉÍço&,' to os citados' estab.e.leetmeurós tuad} peles eornlssõ ee esta- sobrarem lJOBE'RS e'Speranças de dia." melh�.1l',1S.
n.ou conheciménto do exame têm, pelo centrai-lo. grandes .duall!l, ás qJ1'�ia se rão enca T Alias, nunca o povo fiscahzou com tf4�) Iorte in-

. Jeito por seus reentcos nos lucros: havendo um dotes, dos -mtuhadcs todos (IS elementos tuição os atos daqueles que podem vil' a intervir em
livros dila panUtcações desta médios. conseguldc cerca de para fi organlzaçãc (hl!! tabe

eepítal, chegando á conelu- trss milhões {!� cruzerros dei las, Iazeudo-thas sentir, ain- seu:'! destmos. A atenção d(� todos ronda d.gílante a
í

im

'são de:que os cprejulzos'» a- rende no ano passado.
.

te, que o preço do uro tuto de impedir Iraquejameuto ou encarnação' de er ros já
legados pelos panificadores A CCP deliberou que o ta,,: .não pode sofrer majcração. vividos e sentído s nas proprfas carnes. Podemos estNr

. Se porventura cs rab.elamen- eatrsfeitos, aqueles Hão missiouat-ioa de um muud« mais

IConvtnção.. �a U.·.DN em Horianopolis �::������:�\eft���;t��i�� digno e molh",!
-

-

-

vocarâ liS resr Iuçõ as das co- Seve e= '1C,.,.""
�.-

Escolhidos os .candidatos a vere ti d o r e s ����:.e�i���6���!� ���:l���� \ I a li!:j � 5

Fpo\is (GH) - Confo�me es- tos seguintes nomes formam a
o paiz,

. BrasUiP ClUladá e (h��gif!a de�iU�e�;];iID$ lJ1!a @&�u
tava anunciado, realizou-se, :ria chapa de verqadcres;
tarde dó dia 5i a ConvençãO �a Dr. Waldir Buch. advogado Leke Succe3s - Graves acu-] p;os1a vos f> ucraui, n '!'I. '?ntre os

.

BD N; para .ea.:olha dos camU, .Prof. Altino Cors!oo da Silva saçõ:s foram dír�g�das contra o! quais mnlh er es e criauças. que
dato! que concorrerão ao phütO' , Elores, professor e j orritdista Unha de ônibus entre Brasil na Cormssãú Social da,:;;c acha vx:- nos l arnpos de re

de %3 de Novembro. A reunião Coronel Auteaor Taulois de ONU. '. � f(lg-Íe,d,js. furam vltim'�3 do re-

sob .todos ps aspectos, alcançou Mesquita. militar r.uO dA
O sr, Dernaneko, deleg!do dá' cr,:utamento cornpulsorio de tra-

dxítto dos mais expressivos. Eduardo Victor Cabral, funcio- IH V Sul e B!umenau U crania, fez uma veemente acuo balhadores, efetuado pelo f)rai:líl,
sendo sido escolhidos por vota- uário público federal , sução não só ao Brasil mas tarn- Canadá e Belgica, O ddegad..}
€ção secreta dos couvencíouai Manoel Donato da Luz. comer- Foi inaugurada. jà se achan- bem ao Canadá e Helgica. de- riR Ucrania acresceutou que' a ,

ciante do em pleno funcionamento, nunciándo e"seS países por se queles tr ês países "visaram obter

,...
-Ó: '.. .' '.. •••••• •

� Jo�é Augusto de Faria, farma- linha de oníbu!! entre Rio dLi terem aprpve:ul'.lo do jnfurtu- mão de obra buata para o tra_

Plano
.

de r�e{gulmento ceut:co Sul e Blumenau, com partida. nio, dos deslocados de guerra. halho na:. f!0re.'ltas canadenses,

8conoml(o de São PaI! lo Rober�o Pedroso, soliCitador daquela cidade, com ponto ao ietlDos nos campos de r�lllgia- n�s planv.lçôes brasileiras e nas

, .

.

.

'., Dr. V.c.or da Luz Fontes, eu- lad::> do Café Rex, ás 7 horas da EL�rop3, sob a assistencia das minas do Congo Belga."
.

RI?, 9 (AN) - 9 general genheiro civil da manhã e regresso desta cio Nações. U [lidas. �=-==,��

An?:plo Gomes, PreSidente da Walàemar Silva, comerciante dade, fle.fronte ao Hotel São Jo- De acordei com a acusação.
Cómissãó da Produção, Circula- Luiz da Costa Melo, contador sé. ás 3.30 da tarde, dlaria- deslocados r:.l950\). poloneses, iu- (an(Hd@to pWCeS§(fi<:lo'ç'<iô�' Çonsumo, ontem chegado Gersino Silva, farmaceuticG e Imente.

'

.a esta Capital. declarou que fa, funcionario municipal �!lilm";1?l;;{iW!}:;;;'� _r.iguZln:na -- Sed. processedo
Tá entrega boje ao ':-;ovemo do Roberto da luz Costa, comer- Os carros são confortaveis e, 'E S f. R. I ']f Ó R i O D

..

E l.�.l.'·.l por cr.íme de inj�liia. ,0.
sr.

,0.s!:áEsta'lo do plano de reerguimen. dario segdirio estamos jnformados. r, § ",..". _
. '.' � p'Ore!r.�. ez-pnc-f,,!to 'desta Cidade

to economico de São Paulo, de João Claudino da Rosa, moto- empresa CÚllcessiO{laria da linh:; I'"
AuVOCACIP1. �.� !.e�.ndjL;a�_:_d;) P" S. J�:"n",� p:o-

cuja elaboraçã:J foi incumbido. rista pretende. em breve fazer duas DR. &ll �.l[ltaS e.clç.o:S. Em Ad.ld ,uill.na

P.
'.

S
. Tom Wildi Juntar, estuliaúto viagens dianas entre 3S dlla� :0 MA.X TAVARES D·AM.r�RAL �Icabala, em dEI.S do mes ele 6e-

.8.'·1..••...I·I
..

c.·a· de'. �D- A cada nome pf'oouncÍado, cidade::;. o que constitue, sem
�

DR. ARTHUR BAL':'!INI I� t�rnbr{l, o re�rido, senhor inju-
_ 1 f

. .'.
u - � ! nem, fl!,QVl.ca ndo 1!l trl '_','as € 11 tr'e

..pa mas se dZlat:'l ouvir. duvida, un, alviçarci.ra tJot:cia " ,r- �

la. ···.CalarE
..

na
' Edifício Mutua Catarin(i';1'lse j os ,::"radorf;s .10 .nunicipi_1, ...ó

..
'

.' "A" AS . 1" .

�
_ � sr It". J05e Manuel Prates {no

'Ato ar�.·I·tr·ar(,··O .�e· u.m'·p r .8 f e ,I t o -

,) LF o N EV� �\�5105� 1�,�a7!l5t1"r fS Arroio l_�ür.;el1te. M'.'río G,�Hlàe

.

...:t
t{� e t';a!1gão}; 'cuntl)rr!"',e testcITlU-

,UOHAmO - 9 �;;

_. 15 ás lt � nll1s que serão apresentadas na.

BLUMENAU,_ . Catarina � competente ação penal.

_�f�;��� -===-�=,,"�-:;._-:::-r=...'"C"""_.,�

."
Exercito arabe p�ua til

(onq, ista da fiafestiüà

ARAUTO DAs
mm T -g='t'p pt

Apenas um padeiro 'leve renda de 3 milhões de cruzeiros em 1946

RIo. �. Pt proposito da po
jitica d� Sa.nta Catarina, o sr.

Bayer, Filho, secretario da

s,ecçã.o da UDN naquele Eg.
tadô. enviou () seguinte tele-levantlD um imposto c.DI"a reuda não anarece
gÍ'tona á direção. nacional do ltaI

. p�rlldir: cGheg{lU ontem ines- São ,.0a'lIo (CB) _ O deputado '" '1 d J'
.

.

ti til
r , nao e ança Q. nos lvros mUni

peta �men a ti esta cap 18'0 Silvio Perel'ra, lI·d",. .. do uar'tl'do
. .

lh'd f
sr; Nerea ltamas. vice-presto

�-
. !:'.. Clpal!! l1ernreco I o ao::; co ces

dente,da Republica e pre6il-
Trabalhista Popu!ar, protestou pubJic65.

d.eilte do P. S. m catar1nense.
na. Sessão da Assembléia c.ontra D3m3sco - Está ai;erto o.

R���tlndO. os Pd·l'oce,St"�Og sou- �;::a!fe,arb�::;!O �sia�e!�itoqu:� Di"et,u'll'!. $0" Al:\ mn1ha!!'lh':' voluntariado, na Sida para o 1�0_ 8 (AN) - A Comiesão de

democrátIoos a li 1mB cam- II VI V '4.1'" ui �a ... ;) exercito nos Estados arabe-s -que, COlll.wrU!fl'f'!o e' J:Hlíiçtl Ih Se'
.

'
..

1·
. .. . ignorando a· exi�teacia das leis.

Y

pan.}la e. aitoraI, lntclo.u hoje Rio, (AN)�O'S .l·ornais des· 'ettaria urr. ataque á Palestina n�dú f>8teV-e reunida Plll ('Il"

d
instituiu f:.lm tributo que incide 1

08 me.�lllo8 meto {JS, 8 trm 'ue
sobre os ::ondutoles de ..:ami t6cem que; CoIDO caso íoé)j- com o objerjvo de ocu�ar esse (&ter secreto trdon·ju ú8 ÍlI"

S�lvar.4 sUn�çâ.o .do seu. par- aMes que transpõem.' as divi.- ta, o Diretorio do Pl.irtld 1 Oe- país, A proposito desse moví- ,11ca.ção feita pelo sr. Prel'li
tido ll98 munlclpios. Mas, Dti. mocl'!!tiC!l C;-ialão em Guara- mento, o sr,fauzi Taukij. ex- dente da R1:'púbiiçl-! iH) nome

vel'de.de� 08 principaIs muoI" sas do municipio. AcentuoÍl que, .rema d COmpi!sta só de rnu- chefe de movimentos arabes 11' ('lo sr. Dr. Luiz GlllllrU fHE"l.

�tpto8 d9 ,l!:stBdQ)darão )'Uo" álem do aspec.to flagz:-an t�meote lheres-Entretsnto - CI,men· Terra Santa, declarou que os. Pr{�eurt\dor GersÂ lIa Repú
;i'ift. á UPN: E8tam.<H� .em pie. ilegal de tãq exdruxula medida, talll-=-o 'candidato indicuào arabes, em todo o mundo, S� bllca. Â Cnmis,ifj.fl dicidiu eu

B.ti..Campllllna
.

el�jt()rlil, qUt' oJato se torna mais grave em para prefeito ê um homem o pre,.}aram para a açJo e qUE' eamlnhar � ma!éríll ti. plena·
culminará> com ti c8IDpsnbH virtude de ignorar-.se o' destino que'nao indica ser o qil'etlJ- "m breve d:.egárá o momento rÍú. cniHlit:leranõ{) preen(�lüddti)
.' Z3 de novembro. MaDd6� �a.jo às importancias aasim&rre. rio 1.1I:ll3 organização femlnis- deles lutar para libertar a Pa- ,H, formi'ili fuhs e pl'Htjc!:lm€la�
'
..8_'...;,IÍl...'O_),__ID_}_ll_If_·_Q...e_18_I_b_"_S_;'....

'

7"_,......;··_··:.�:.c_a_d_a...;s._u_m_a_v_ez_q.;;,u_e_t_ô._I_d""in_h_.�_ir....o...._t_b-_·�..., .....;......0...

_ _,.
. ..;__;_,_;_......----�"l_f'-;st-j-l1-a-�-Je-l-a-fo�r-ç-a,.;.d...

·

d_!'l_,_a�rm_â_S,�__',_!f'_·._#a_p_i�;i_ll_n.rlo a �(ldie,.,_:.ç_.fi_...O_,_�.

BtiJMENIUfHSí"l Volar em Frederico G. Hosell
I.Q_fJju goyernQ ...uni�JJal, éíOlpl3utar o tlhllade trilem .� pàz� enúlI.-etlbdo.s P��S�ii)
"ver e prospçrar digna,' te, trabalhando para alor grandesa deste r�ncao�

o sr. Df. t��il úaUoU e

ti PfoWrillhng� (ierai da
RepubUca
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o an (meto é a alma do negocio

SEU RADIO P.i\:ROU?
A IMPORTADORA MERCAt-HIL lTDA.,-comunica
aos seus distintos fregueses, que está pe!Iei!8meote
üpllrelhfHb para (;jul:lIquer cüncN'to de RADl.OS,
sob li dtreeão de competente têcníeo vindo dírete
mente do Rio de Janeiro;'\IENDEs.SE I Oferece-se,... emprego

I caminh:xo "Chevrolet Tigre" I �, ti I
1'42 - Cr$ 35.°00,00.

'.
0

..

F.ER�CE.SE e.n.1Prego a.
F.eritoMcontaàor qu

..
e t�nha

con�el
.

CImento do sistema Ru ou Renngíon. Preterencia casado. Te
1 camiuhão oleo crú "Henschel' rá casa de moradia, com luz elétrica. LOCAL distante J 3 qui
1933 � Cr$ 30•QOO,oo. lorretro z de RIO DO ;:-;;UL. Escrever, do próprio punho a:

pagamento a vista Ei.\lPKEGO - CaiXi"i Fostal ao � RIO DO SUL.

G�mpanhia [i'ohdca de Pape) I-·--"'------"'--""-�--Il1, VENDE-SE Onde concerta o seuITAP.. - IO?!?
.�-----_._-- Vende-se, por motivo de via- .-.: ; . ,

s=» urna MAQIJINA 'SINGER'
I Na!Ula�m8nte 50 na oficina

VENDE-SE
116 mts. para S:ipatei-co. Tratar com_ Eu- r If U N li EUM TERRENO com .,

.

f ri elides da Silva, no Grupo Esco-]
(i].G frente, IDO mts. de

.

un .05,
I Ir- Pe tro II.

sern um lado 116 mts.e do outro
="�=��=v

llom �ó mts, com uma Casa de

.material, a.gua euc311ada e um

ctimo rancho.
lnformacoes com BE'rnadiul'

Müser rua' Desembargudor Pe
dra Sirva, 25·

nirlgír-se á. IMPORTADORA MERC,4 \ TIL LTDA
Rua 15 de Novemuro, 1454 - J<'IH1(', 1;,54 - Blumenau

I :=:=:-_:::=:=�-:-.--���
r tl'nl' � II� i til, í I
UWUU"!i�U I

I
Exija Mante;�a fRIGDR "

,I Exista Vua!ida�9 que fôr
..II Mas não é fRISAR I1-- �� -

fkm instalada com instru
IIDgfatos de medição

,,�nvjernissimos,
,""f�'}_·_���WlJJIf .� Rua 'h' &� setembro n 13

l��i�,(fM\�,.,trt1��.·�rcl.I(��i"iUUIl'L 11._ ..__---,...- - �=.�

fl.k,,� ...,j(v.l,.>. v"' r"" < v • � ,Ull'rHWU..,
I

I Anunciem nesta folha!
Sociedade Beaeãctaeora de

�dpir'� � li tJ"JP'IjJ _:::",
uU"l:..JISl. U.;:J .....�íl-u.;,�@

Telefone 1248 - Rua 1 de Seternbro
fornecedores de h\adeh.as em Geral

FarTO P(l'Uli8la, Encentonesra« de Qua!que1' Espécie
Alinhamento. etc. etc,

Especialidade: Soalho Marca SUob

C iii .' 11 � ii e.a I� t i p.�" 10 II UI e � i C a [
II U fJ".l:i � !fi fJff ii li !I __ U II IIi 1Ii!ll

Do oruem do ctt! lHret(H'h, convoco os erg, Socios des Ire

Ctn.
[;,J;

P!l. 1'11.. f.:t ".\!".:fltill.
lbldli

'.
Oual Ordtnarra a reatízur-se

I'i.JO dia 8 do (,eH'rente mez, 3l'l ví ate horas, Di! s éue socíal,
com ft seguinte Oi'(;em cio ::H8;

Rs!C'.torio da lliretoria
E!eiçtio fi:.! nnvs Díreturia
Assuato= de tnterease so clal.

Blumensu, ó de outubro de 1947.
Arno Ol1ehrecht
lo, SeCl'e!orio'

ALUGA-SE
tUARTOS no centro di' �id�.
file .. e VEND!<-SE uma maqui
lia de coaturar com motor.

o

Informação nesta Redação

CONPRA.;;E - PIANO

Compra-se mil Cartas com (I

fertas para ,CAIX� Postal, lO?,
em ITAJAI. mencionando preço,
marca.e condições que se encon

tra o mesmo,
·1

ecidOoeo mas é

1-
b,_. viçü Jt'prímeira

vt dem

�.������/ Ilo da- espuma e dos f1os. cor..

VENDE·SE uma oficina
com motor dI:' duas P. 8.
e torno serra fibl·e fel'raq
menta.

Informações Ju lo 'Peiter,
Carcia

, RH:.l. Amazonas.

À primeira vista, o novo Gil! 'ECH

assemelha-se aos antigos apaJ:elhos de

barbear. Mas, experimente-o I Gillette ttk�
TECE oferece maior proteção contra

enrtes v.. distende a pele, assegurando,

assim, um . barbear mais' suave e per

feito. •. impede ti trepidação da lâmi

na.'. nã" acumula espuma e sua lim

peza .é feita mais ràpídarnente I

tactos, Gillette TECH lava-se

f�ACOS ®

ANÊMICOS
TOMEM

.IIBh. f11Bslia�l·
IrSI�RA�i
Gfl1il'l�\l l'i�!II•

cnm facilidade, o que permite

maior rapidez. no barbear, !_�=
_m_ '. _"==-�,�<-""

Dr. Arfhwf' Balsini
fi,DVOGADO

E�crHórlil: EdUí::io Mutua í:i\!al'i
nesse. Sala 15 - t mm, I j Si!

I P.:esldencia: Alilll!iHia filo Brim-
, I!U, 31 - fone. 13'15

.

ECONOMIA!
GiI1ette 'L'ECH foi especial
mente desenhado para as fã..

minas Gillette AZlÚ. Adquira
o novo rfECH e U8é'�O sem

pre com as legiu�nas GiUe:tte

Azul- as' tàmtnas que custamAdq_uira, hoje mesmo, um Gillette TECH.

Por mais 'rebelde que seja a sua barba,

ou p'or IDiods sensível que seis a sua

pele, Você conseguirá completa satisfa

ção com êsse novo aparelho de barbear.

poírco;' porque duram muito.

•
",. __-._1

iII
...,.--_._._-----

A publiciJad� é fi arma \

oepócio e ri(> desenvolvímen
de-"tudo. Oivuiguern, publique
e anunciem na revista "Expa
sâoEcullom'call cujo .redator
organísador, Prof.' Jonai \

I A_raujo A breu, �e acha nés
oi cídade.,' .

'''o APARELHO DE BARBEAR

TE!: NlqA.M'ENTE
.·11

I

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



Rua 15 cp. Novemb. 588
& "elA.
Blurneriou... Fone. 1201 ...

hXAMES DE URINA;, aimpI��i. (IiBBueSr e albumina) de seêímento, �tllllitativ� completo. com dosagem
elOl·etoB. tosfatos, acido urieo, uréa'etc.' EXAMESDE FEZES: eomplero, pesquiza da amebas, 11ageJad€
�V05 de vermos (Metodos de enziquecimento} digestão: carne, vegetais; peequízaa de puz, sangue oeult.o etc.

IEXAME DE SANG{jE: MALARIA�írPeBquiza ,de Hemaeosoerío de Laveran, formas agudas e cro ni
ell.lS. hUES (sífilis): reação de Kahn, Kline, Ml'ineckB. etc, T�FO� reação de Vidal. Dosagem De: glicose, acido urí
<!(). hemoglobina. Contagem. de globulos v,:rmelhos" brencoa, Formula Leu,::pcitaria. Hemograma de Shilíug. Tem
po ds ;!oagula<jiio d 0." sangrra. Curva ghoemíca. EXAME

-, PE SECREÇAO; Peequrza de germens (Gono.).
espsrmatosoides, etc" trichomonee vá�;inaiB, etc. EXAME DE ESCARRO; Pesquiza de bacilo de Koeh
outros germens, pneumococos stc, EXAME DO LIQUIDO CEREBRO:-ESPINHAL. Exame cltobae
-eríoseoplco, reação de Kab,n. Pandy, NODllê Appelt, etc." EX,4ME DO. MUCO NASAL: 'pasqui!'lR dll bacio
Ies alcool .n acido r�iiftentee [Hansén] etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame completo. dos-.geUl
de acido Iatico, acidez li"tre e"'co':l1biolida em HCI_;';'PeilqaizRs de' sangue oculto, piocitos, hemácells:

_

EXAME
OE ULCERA: Ulu amícroacopta emcampo es�a: f8aquiza de espírochatas 'I'reponema Palida. \�ifi;!8).
O Laboratorio .se acha instatadc paro..(ozer: eultu:ra. de qualquer gérmen e auto uaoin»

Apedido dos. ara .. Médicos fazemos' colheta, de mattlial á domicilio
romeeemos laminas e recipientes gratútameriJ&

f!�:t':-T �tt' ff:�')lc.jJ.�lij�
fatUli��� m�!ti"i�� !2 �1'�
g"�a !.fJ!"��� t$:�r';;.rarz:, ��:;i.s
t.�bll.Çh \tfAn,f_��tn tj.!f !ilitÜ,Ol ,;l:!i���t;.n.n:_. Gli,,·
.JfCr{J�"tcmãtos� �';:f:!4·i.:1E'-, no1. t'i� 0;:J�., >�!C",
� açâo pr�l'-�t_�i e. �:2::!,:t.: "7.:i.�j �;;�,�rJ}'; �:!�
;t.'lri.qu'?".2� e l)!f:V�-V'� :>!�.D.�,;�}�. '11t/[i,u.::·:.;i;al l:
i.ndicc.C:.o !:� h�r��e.L�f h:C.'iJlt.!?E_t-;..;;r:\ ·;;�t�;!:}.í.."'.i··
� Il'ilndo sus tór:nuis co:-!r,<':é.Jeh p,;:l�5
glrl1.nd.es n:1J§óic� e rotliJ U"'SIlr,;iad!> i;\cl.3
Sau� @Ubll�

.

TEATRO CARLOS GOMES -
Grande' emareaçãe em f��i1�
-----

�_____ fifiDia 20 Segunda feira ESTRfA - de

M.E;SQ'UIJ1NHiI e seus Irtistas
mercadorias na

CAsA WILLY SIEVERT
� Grande Companhia .de Comedias com interessante peça

Tecidos em geral; casemiras: sêdas; cortinados: carr .nh •.is p3.r:
.erianças; louças e aluminios, ao preços baratÍssir;lOs!

Liquidaçâo de um grande lo�e de sêdas, ris cados, camisas
.'.

_._. e outaas mercadorias, a preços abaixo <]1) custr.
o PAE DE MINHA PILHA

OTIMO ELENCO

ESCOLHIDO
.,

��'l i***
REPEliTORIO

B R I HQUE O OS ..
Milhues de. b?neca� =, B�bs de, T��r.·

;:"10NTAGENS SOBERBAS � ... "'we"""!""·"""-"""_"_ racha - Et.feites para arvore de 1\:21._\
.

...

A ME.LHOR FONTE PARA REVENDEDORES -

SEMPRE GRANDE ESPETACULOS

ASSINATURAS -

***

5 recitais -

60,0°1'
@�.!�!!_@��J!!!��I�.�_-

TOCA. DISCOS E ViTROLAS SUIÇAS,
a partir do dia 11.

1
ProcuraoS9 duas moças; de ortgem alemã, que que!rsm I

tr�b8m8r. em Sã(),�:iulOt COD {) copeira arn,lmade{ra e pagem
ou' o{Jzinhlu', em .CSSR 4e. pequena Ia 'DiUa ..

Elicrever lD1Hcan
do idade, preteDções, .6 end&reço. para a l'eSpmHB.

. R. BELINKX, Caha Postal 101L - Silo Paluo.
.

.

Infurmação nesta redação

"Stradella", "Set. Soprani'
bem r.om o "Tp eschini", de

8 a 120 baixos,
Poltrona avulsa numerada - 15.00

INGRESSOS - á venda. nó Cíne Busch
-;;::,t�

EMPREOi\DAS PARA SÃO PAULO

A,
t,

.

. ��-�-_-���'_'-""':+.-.x .'-'Il�.--'.lItiIIIli1!___":I!� •

It
AU'0Q10bilisfas '-. AJenção

f Já c,e ach. à ,ua d"1''''''<.'' , OFICINA c

WrnnERc

�
...

KEHR para pres.tar.lh� os m�lhotes serviços edID motlores,t radiadores, latarias etc. - 'bem como 'soldagens e qua quer

�
espécie. +

Serviços prestados por Ticnico$ t
•

.

RUA SÃO PAULO ..... TEVEFONE. 127Z r
. '.

.

�__�_'PD�-*�.-J!-!II;-."""'''x·-''-''IOIIIIe9.-..-§'-.-1I.....Jf.-tí

Sedutor romance que nos dá vontade de t::omeçar outra vez

As deliciosas. aventuras de âuas lindas garotas que fazi f'.,rça pa
ra "sofrer" do coração.

Acamp. Compl Nacional - F0X Jnmal e short ame.icauo
�lat€a 4.00 e 3.00 - Balc�o 3,00 e 2,00

Domingo as 2 horas

Inicio sensaciomll da ultra empolgante sede
j

Sabado ás B horas
Gail Russell - Diana Lyun -" Brian Donievy

Louca Inocencia

ílDemonios do Circo Vermenbou
Acomp. Lompl. nacional .- shorts - deg'�nh'Js e . _ .

'0 GORDO E O MAGRO" ua estapafurdia �o.nedia

"Malandro sem Sorte"
Uma matinee rep1etá de aventuras e muitas gargalh ,das

Platéa 3.00 e 2,0:; - Balcão 2,00 e l.50

Domingo as 4,30 e 8 horas lO

Eddie Bracken - Veron:ca L1ke - George ZUCC J em

(;LUBf NAUTICOAMfRICA
. 2a. Convocação

A Diretoria do Clube Nnulico lem a: hünra de convi·

daI' 08 sra. SocioR e Evmas. Jsmi_Ua. para o baile soc!td, 11

realizar-se Bt! noUe de 11 do corrsllLe mez.

-�,�r BIÚmenar1 fi de outubro de 1947.
A DiretorIa.

Oba .. Pade-se fi ilpre�Hfnt!lçâo !ia·cartelra de Boe!o

Tl'hje da ,ptuseio
Mesas CO'q} o zelador á razão <te er$ 25,00

II
Mo garre Essa Loura"

Uma deliciosa comedIa. duas veZê!S Glais eng.aç ida que qUi>lgller
t·outra comedia - O infeliz era lortador de um "tara" Qxquis:
tissima: - não podia ver loura lJem colar de hr.lh,nt'H
Acomp. CompL N:icÍon3.1 - Metro Jornal e short arn ricano

plaüh,4,oo e 3.00 - Baldio 3.00 e 2,00 A' noite: Platéa nurnerad.'

Segunda·feira às 8,30 no' Teatro Carbs Gomes
Unico Espetacolo de MundL:dmente Famoso Uail"r 110

Harald Kreut!berg
O mais famoso hailarinú do mun .01 O esteta da danço> - ()
maior cartaz do Teatro, Muúicipa.l do Rio Ce Jaueiro ne3t:.i

temporad4.
Entradas á venda no Cioe Busch -- Cr$. 3°,00 i�cl. i-npA,tU.

.wm*u...-u_..w...�ag�..�mm"5.F.a�Ha__mE�""�!!I'!1à!!!Sll_.Iil:�
=

---

fabr'ica' de Tinias
6111�enQu

.

Lída ..

Tíntas e Vernizes,. .l4ateriê" parà
PinturaS. em Geral

Tintas em' bisnagas nara artistas
BLUMENAU ..... SlA. ÇATARINA Exportadora de adBiras S. 1.

Stock permôllen_e de:
.�

.�.
Madeiras de construção em geral,
FOfros� S,oalhos. Molduras; etc. Dlatribuido'es oata

T�Jefone 13'37
08 E8ta�.o�a��rt�:·flHlâ :a'

S LU rvl E NAU .. Santa Oatarina I! Prusdoeimo & Ciw. UdS5'
---�-�-..-......,.�"",,_.,_,,__,"';'...,_....., �....,........,!\"",,:.,..._.."....�>.....y ,-=,.""•. _.-�MIr I .Bhune'3flU � Ru� �5 de f\lilV

..

f.otO· fi ffifiQOR {G.SLholzl
Competencltt . Prô"sslonal

RDa 15 de Novembro; 59b
--........,.,....-.......,.....

I I h O e s
De pessoas tê.m uFado com

bom resultcido o populcsr
dag:l.l,n:..tivo

Il. sfili s ata, ai �odo o I
Cirg21iíl�mo I

o figidn, o j)rJ.(:!J,·" Coracão '1o E8lÜmnro. os Pulmões. B í:i

.

Pelt ProtfiJz ! Jôr toS nos t)SSVi3.
Rt. umraísrao. C.'gueL·a. Io!tW-
da dO Cíibdo A uemíe � AIJllI"
tso. Oousulre \} lllt'11ieu e torne
o /.! (I p u I li f óepllr'ÀlivQ

Elixir
tnotensivo ao organismo A"
l'flHiuvel como um Ikôr. Apto
�ado corno üuxHiltr no tr",-
tamento da Sífilis o Reuma
mmísmo d" mesrue origem,
pelo D. N. S. P .. sob " or.20,
de lUIS.

"",,-�:.!

Resistenfes e de fino ClOOba
mento o Modelos pClra tOo>

dos 0$ tamanhos de pastos
e fichas " Gavetas que COf�

rem suavemente 00 leve to.

que das mãos .. Os Ilrqui.
vos Fiel servem bem tôdo
uma existência.

RIJa Marl'; Marcollno, .!l4a
�on" 51-55!!���-,!ãO !jj�
.\:tgr;ú

FABRICAMOS:

CONJUNTOS para ESCRITORiO!)

COFRES. MESAS .. FICHÁRIOS

ESTANtES .. 8ALCOE5 DIVISÕRIOS

MÓVEIS DE AÇO .:
fiEL SQA..

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



A Diretot'la do G. E. OLIMPICO, tetr. a súbida honra de
convidar seus associados e Ex.mas famílias, bem como os :!lÚCIOS

.da S D. M. Carlos Gomes para o "BAILE DE SLEIÇÃO DA
RAINHA DE 1948", a Se realisar DO proxuno dia 18 nos salões
do Teatro Carlos Gomes.

A Diretoria do Olímpico, avísa, que os vetos para a eleição
.Qa Rainha da Sociedade, já se encontram a venda, tendo a pri-

.

meíra apuração sido feita n08 Estudics da P R- C. 4 no dia 5
com o seguinte resultado: I. legar srta, P enate Bonnernassou e

em 2. logar a srta, Carla Rieschbíeter, A·seg •mda apuração, dar
se-á no próximo Doming-o dia 12 ainda n08 Estudias da P R C

41
as 10 horas da manhã e ultima apuração no dia 18, no baile

.. III

adm.a
anunciado,

OS.i.nteres.s.adOs
poderão entregar os votes pa-

..

· TeimOSia
rOI a segunda apuração até a hora marcada para a mesma no dia
12 ou entrega-los no baile na última apuração que elegerá ii> Ra-
iah� do Clube para o ano de 1948.

lhe C·uslli'tu Iloi abalada com uma noticia
U que se transmitiu rapidamen-

te. envolvendo sentimentos
tradícíouats dos UortsDopohs
tsncs. As fabricas de pães,
balas, doces, biscoitos e ma

carrão, das tnduerrías MorHz,
esta 'liam ardendo sob violen
to Incendto, Irrompído em u

ma de suas secçóPB. As au-

I "
Escreve-nos um leitor que, ·do bolieiro salvou-se, mas" seus torldades e os bombeíres eom

quarta-feira, dia 8 de outubro. animais pereceram afogados e a pareceram imediatamente ao

um lavrador tentou forçar a carroça perdeu-se-.Um �m;, :,,-ci� Ilo�al: MIHl. _ •• o fvgo prosse
passagem no Rio Garcia com ma, ex fite sobre o 1'10 ollma guru e lU<W al'USou.
sua carroça, apezar de inúmeras ponte, mas o lavrador, em sua I LaruentHmos alnceramente

P e S S DaS que regressaram de Urucanla advertencias e avises de pessoas teimosia, não quiz dar a volta \0 acnnteetmento. que pertur-

eo·l·re"·51'a··d�s' por. "Cidado de Bluman�l!I!u conhecedoras do local, correndo e como resultado quasi pe rdeu bera, boje o ebasteeímeuto
n v I lI.j Iúi eu c risco de perecer afogado, pois a vida. de pão dos UorinDopoHtsnos.,

o rio tinha crescido cerca 'de Seus prejuizos foram superio- liderados pelas incluBtris8 Mo-
Regressaram ao anoitecer de Urueani a no automovet do sr. 1.60 ms, ·es a Ia mil (ruzeiaos� dtz.

ante-ontem os primeiros enfer- Rodi Iro Gonçalves. logo a correnteza fortíssima, E também lameutemos, a-
mos locais que foram a Uruca- Atenciosamente recebldcs,!levou de roldão as mulas e a

.In �en�i�' Gim f'ftlfl-anm.. Iam do acidente imprev�8jvej.
nia - ao vila dos milagres .. em ti referida senhora logo se carroça virando-as. O desastra- til 'ii Uliiijj 'lillllll. lu, nu I a. falta de !l pare lhsmeato do
busca de lenitivo para seus SO-, mostrou dlsposta a prestar

•

polis. I nosso Corpo de Bombelros-
.frílllcutoii. &8 informações solicitadas.

Foolís 4 (AG) _ Ontem na lorgnnlsação
tão berOIQ.8• masProcuramos 'ouvir ontem -es Disse que sofria h 8 maís

18 �h
'

1 ão runímemer e, simplesmem:t)
aast pessoas, cujo testennmho] de 21 anos de uma perna que

ore s, nessa popu aç deCQratiY8.
insuspeito, pois são bastante' se achava paraHzada ti que

------

aossaa eonhecldae, nos habilita- lhe dota conatanreznente. Ne
riam aformar um juizo mais cessítava de apolo p .. ra Ioco
seguro sobre os extraordinarics mover-se e sofria veres bss
accnteeimectos que se verificam taute egunas. Só CODseguira
na .Iocalídade mineira,

.

tran;sfor- embarcar 1!O automove]. gusa
aiada atualmente em centro .mo- do da ida, COU) o aUxilio de
nopolizador de todas as atenções. outras pessoas. AgolB, 6S
Nosso primeiro. entrevistado. dores Unham desaparecido.

o motorista Rodolfo RosaGon- Já conseguira. mesmo, sem

çalves(Dudú),que conduzira pas- auxilio de nlnguem, suMI' fi O I
""

T

aag.·.ei.ro.s. a. U.r.uc.•ao.
ia, fOi. P.O.SitiVO.I' escad.

ti

de.
sua resldeneta. r.. rmuno avares

em suas declarações, .dizendo: Seu estado melhorou 0011191-
"Assisti milagres! Ví paralití .. derave lment« e continua me. Transcorreu ontem a data

cos deixar as muletas em que be. Ihorando, eSferando se que natsjteta do soro dr. Armlnío
amparavam-e sair andando, ce- venha a ficar definitlvamonte Tavares, abalizado medico es

gos recobrar a vista e loucos a curada, necíaltsta com ceneultorlo
razão!" Ouvimos, depois, a srta, Car- nesta cidade.
E através suas declaraçõessim- rnern Oling'er, filha (ia sr. JOsé Pelos seus dotes de Inte ll-

pIes e<conviçentes. fizemos uma Olinger. residente á Alameda gencla e cavalheirismo, o iJUI\l
viagem até a celebre localida Rio Branco, que regressara ta fi- ire aalveraarlante, uesne que
P31ueira, palmilhando estradas co- bem na noite de ante-ônrem reside entre DÓS, consegut U
alhaâas de automoveis.carnínhõea A referida senhorita. que fora grangear um. vasto circul·
careças e outros veicules, trans atacada de paralisí;i infantil e de amigos e admiradores que
portando

•
enfermos,

.

vindos dos 'que vivia em estado de esgota o homenagearam ontem, pela
remoto. lugares e todoe conver- menta. disse que regressara te- na-sagem da festivll aula,
gindo para Urucania. numa ro- vigorada e nào nega que tenhd com inequivoc9.S provas de
maria indiscritivel. Vimos, fi- sentido francas melhoras' 'ipreço e considal'8t;ão.
nalmente, uma pequena localída- Todas as pessoas com quem AssocIando-nos 8. essas bo-
de albergiiOdo cerca de 30 mil palestramos mostram-se viva· menagens, aliás basttlute me·

pessoas, portadoras das mais d�� mente impressionadas com o recidas, apresent6llioíol 80 na

ferentes e impressionantes enfer- que aesistiram em Urucania, dI' 'aliciante, embüra tardiament-
xnidades... Entrevimos � figura onde tra"zem inesqueciveis re-! s, nOS98S efusivas raBeia-
austera e bon'losa ,do rnllagwll'o coróações. l,�õea.
sacerdote, na hora da beD,ao, ao
implorar a. misericordia <divina
para tantos sofredores, numa at

mosfera
�

dI> gr"nde ex.altação,
satúràda de fé e de sugestão.
Ouvimosgritos de alegria llaidos

�

do !!f:l0 da multidão, partidos da

garganta daquele:f que repen ..i

namente fiéavam .curados, aten
�idc8 que foram em suas preces
pelo misericordioso. Onipotente e

f.4ue agradeciam em altos brados
a graça recebida.
,Mais, tarde. proouramos ou<

vil' O Sra. D. ZulmIra Rocha·
tia!, ·esposa do sr.. Jollô .Ro
ehada), resIdente ti rua X:V,
nos altos. d� prédi9 do 8ft.ueo
'do Brasil, que- regressara de

18 I-

CONVITE

que quasl
a vida

I

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

o lavrador perdeu a carroça e animais de
tração ao len�ar atravessar u rio

"Assisti milagre

Adornos para Natal (Chl'istbaumschmuck)
Bonecase diversos typos • Castiçães para arvore natal

Ae�ssorios para Bicicletas c Torpedos (omp�etos
Pecas Torpedo SUiS50S

F. DOMNING D Timbó - Caiu pO!ltai� 10

·PR (��=TRil
p íITUlÂ�0 B fiGÂD;DA n[ES�_:��,r�O�_�p�.�.... IIA geo'1l alreC'!QI":'-r.H "L _ - '"

'parelho dtC:p's1:Ô"(J; lWltQodri c pn·

sôo d", vl'mre� l'ropor('!i'rJ.,:!:n b;;rn I''!wn �gerol, ';nLlln:lIl. o dig�"tC:!O;
df.:sc..:.n:Jt:slicnar:l o fiGp.DO. :e·
fjU'J-:lr-!IQ4'i .:1$ :urlccJp,!; dt9�.s:lv�et R
e tl1�n.Jl:. dp':;::rp-pgl�t:·�! Cl$ enter ..

mldCl�(,1l CL- .r.STOMAGO,
FI i'; A�)!) c,' iN r.b li i IN ü S ;

DelxQu O partido Tra
bidhlst.a o sr. Walde ..

Palhares

(

\

Os tubos e dutos�Ef<;r[Í-it têm duração ilimitado. qu�f

paro fins >onilório�, pIorO canQlizações d", g�;;,: a.f
condicionado e. água. Os tubos e duto$ Eterlllf

gozam 'de prelf�(êncio em grc.:nd'H ob,(u, I\I.n

inslalações de +ar refrigerado.
A Fúbrica Eternat também plrOdU2 chapo:. t:mdlJl<l{j'H

e lisos, colheu, ,cai"os d-ÓlJIliQ e peço$ rholdti.:llJs

poro todos o, fins. Peço ootólogos.

i· EUR��IT DO BR';�SIL C1MBiTO AMiANTd S. t
SÃO PAULO �

� TT Fl:o"'ll5l!R��;... a; :;;:;;P;;:!'i,;'�AIoo
PI;' r K I ",U I I.J Q k t !> , "";.... _.

DI S T R I·B UI D O R E S:

VICTOR PROBST & elA.
Rua 15 de �(Jvembrl), 579 Caixa. Po"tal, 126

Endce BO TeL 'PROBS1" BUJMEN - Bta. Gatarina

'1 r
DE ALFRêD OOSSWEILER

OFERECE:

CAMAS PATENTÊS � O)LCHÕES
CAMAS PAR.A CRLA.NÇAS. "

CA.RRINHOS PARA CRIANÇAS,�

.

miro
Fpolis <CB) -.Em cllrta que

mrigiu ao· Diretoria Estadual
do Partido Trabalhista Brasi·

leiro, C lir. Waldemiro,. Palha-
es, l' Vice.Presidente do ... refe
ido Partido, pediu demissão em

àrater írrevoga "el, justificando
ua. atitl,o.de no fato de "não es�

r de. acordo com a.. atq�1 cri

'�ªçãé �o
.

f,1rttdo" ..
�-

. .

(ü� novos ffi<ildêlos da �faEn",da ma5."ca "ARMA"

rl.Hl 15 de Novgmbror 1i26

(ar,) lad�., da C.f\SA ,RADiO'. PitOT)

.--'.
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