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A u s p i C i O s O inicio
�e uma juro a

Recusa-se a votar o aumento das .tarlfas aduaneiras
�yi, R JQ. tA. N) -"- Um, partamen-
" tar u Ienista declarou á reporta;';

ge in que seu partido está .dispos
to a dar todo o apoio á.s medidas

pU
e visem .liquidar o defidt de

450 milhões de cruzeiros no or

çamento, porem. recusar-se á vo
tação do aumanto das tarifas a

duaneiras, o que somente serviria
para 3g-ravar a s!tuação dos con-

sumldores e favorecer, ainda mais,
a industria dos .paraaitairoa qi..>c
monopolizam o mercado interno,
devido as altas das tarifas alfan
degarias.

Nos �asti�ores
fi}
"

O c8udldalo petebista promele uma eslrevista esclarecedora
.: ....

. Cepticismo e Incertezas -- I situação da U..O.I.

�a p O I i t i C a

J:í terminaram as eleicões no Esta.do do Rio com
astroudosa vitoria da União Democrat.ee Nseíoeal
sôbre coligaçõea de diversos partidos. A UDN realí
zcu, assim, uma expreasiva demonstraçao do seu eres

cente fortalecimento com poesíveis reflexoe por todo
o pais, Sua vltoriadeseuvolveu-se �:IOb as '\ ístas dOB maio
rias peseedistas q U'3 não conseguiram evita-Ia, apesar
de todos 08 estercos realizados noese sentido inclueí-. ,

ve al ianças com os comunistas. A julgar pelo exem

plo ,que nos vem daquele estado, as eleições muuíei
pais em todo o p"is consagrarão definitivamente e

ideal renovador de Eduardo Gomes, com o advell-to
'de novas s mais sinceras diretrizes politica ern .todc
o terrrtorio pátrio. O B Qfil ha de retomar, finalmen
te/ o caminho do progresso e da felicidade, pondo fim
á situação caótica a que fui lançado pela ambição dei
medi.Ia de maus filhos.

Bl.UMEJliA6 Terço'feira Hl ' de Outubro de nu � Dr• .lehUlea BallÍDi Diretor ReavonBlI.vsl - ADo XXIV Nr. 20

o dia 23 de novembro e· rater irre\''f'gl!vel. A crise que Vitor Hertng. Outros acham
tá á>vtsta e dele n08 aproxí- lavra 00 sete do PRP em que o golpe Vh18 6 renuaets
RUHIiú8 com bctas de sete Ie- cousequenete do maltadado do sr: Vitor Herlng iodo o sr,

gUS8. O ambtente é de expe acordo é das mais graves e Domingos Mdnuel de Burbe
tativa e sé mesmo 08 míta- I� elementos dlseJdentes são como candidato de uma cott
gres do Psdee Antonlo eonse- unanlmes em attrmar que o g6Çl1� PTB -PSD. A descon
guem distrair, por vezes, o ln- .partidO., n.8B.· atuaís cond!çõefl, I fiança pe. rslste e dllf r 08S0

teresse da população, íntetrs- «ao consegutrá eteger um ú- desejo de :

uma eutrevlste
mente voltado ··pirli a bltalbtt nico vereador OoID o 80r. Domingos Borb a

775FTelettoral em pleno das nvol- O PTB. cançado de seom-
eaclareeedors ua S1l?ação, eo-

vlmeuto. O pSD, depois da panhar o PSD em suas der-
teevlsta e ste que Já DOS to

f'br'oganola inicial e de ter rotas em Blumenau resolveu prometida polo rt>ferldo cíds
/ pl'Qcll!mado 8'08 quatro ven- concorrer 80 píelto de novem- 1ão e qu- posstvelmente es-

tos SUa certeza na vitoriH, co- nro com csndtdates prontos. �mparem�s em nossa edlçlh DR.
maçou ít perceber $ reaHda- 1.)81'a candidato 8 Prefeito

e amanha.
.

MAX TAVARES D'AMARAl.
de da 'situação e, agora, and- já hnçllu o sar- Domingos Enquanto parte do eletto
pre ssurnso.e desesperado 8 dürba. Todavia, como este cl- (lido, rocal se debute neste
traz de aentams que ihe g�- ttidão fllz parte do Dlretort» �mDle[H.e de cepttsmo e In

ranum uma. derrota hoerosa tI) PSD, <lo qual ainda. não se certezas, �{'m Bab",r ao certo

, O PRP Ql1lz acompanha-lo. íesltgou, a resolução do Psr- �"m., pausam ou a_gem. sell�

�mesm!} �olltrlJriaudo li voute- ddo l'tab/}!blsta 0"0 venceu ���:;���f'rr:)8a U!e�lstt@, q�Ul'
(

�

de de Beus elemeotJs mah "or óra a atmoSrl:H fi de das- �.. !j or a, vem

representativos. R13stdtad·,: confiam;;1t de seu eleitorado, ��� 8.l�íSfaQãO 8e� pl:lrUdl'
estes elementos se tt.brlr8.ID to que anda imaginando mso

'-

•
duz titIO-SEI com Impecavel

declaram pubUClime::He qu� '�I)muog8çõe8 autra os maio- linha de conduta, lrhbal�an
não Sieguirao li orient�ç_iio li· 'als dos doIs Partido!! com

do ás Cllifl:lB, sem V6cl.taçoes. Ainda ii vitoria dil' U.D.N.
dotada .. Fala"'s8. 8113, que O� 'e�enlace Dum golpe de ulti�

com seus planos perfeHtJmeo-
pcandidatos,.' eSuolbidrte para ma' hou .... 1)j1;-8e. mesmo, que ��:el:[Jeado'j apenas defen- em etropo!ls

intégrnrem 8 chapa dt> ve- {J I momento oportuuo, o sur. Bdv��s:tll��s"gü}pes c�m que
RIO.._ O canditato da coU.

readol'�s do PSD, �m nume- Domingos Borl,)a renunciará
r menos lanls pro-. .

d· ·4
.. ··

1" dtd' d d"
curam aUngHo. gaçao, U. O N· P.R. para o car-

1'0. e '. d�POt8 dli escolba de a caD1 '( �ttl!6, reCO�teo au
'_ Com .etehHí a VON de Bln- �o à.e prefe�to de Pettopolis. sr,

seus nOIDas, teriam encami- lO e et l).th.O que .. ver coo
m6naU .tem sabido eurrespon- fil�VlO Castrloto. venceu por uma

Belem (AN)-A ... rolha Vai
nbado Buas renur:H3tltS, em OR- quistádo a caodtdatura do sr ltar

a. OO.ot.l.IHlÇfj
de

..

seu

tlJeí-l.tar:ga marg
..
e'1l. de vo. t.os.' 50.

bre os pertlas .. rcüUzou impree.íq·
d

.

d (jante reportagem '.
às Sacra

�....... ii X .-.-111-_-.......... • (Ora o. que aumenta dia fi rlia seus competI ores apre�entados .

�
!

. suas atitudes e decieães sao pela coligação PSDrpTS e pelo 0a88, dlzendt,J que �ao pre-
,

I f I I P t'd I 'b d
.

F csrlss as condições dsq·.ue!e

<� I UOI-8-O DemlJcra"I,"ca laca.oaal"i
faneSI'" ali s. e purllS. Rmb"lll

.

ar t o I erta Dr. ei candlda-
b.. partido de op.,sl.cSo e cuuse- to do PL o sr. Yedo Fiuza, mais

..sta elecimemo. t:screvt' que
muHas internad!18 dâo a lw

qu� ntemsDte de cvmbrüe, pre- uma ve!· apoiado pelos .comimis-
'lO chão, 8liquanto nu.e camasI J ga, pela V(IZ de seus candf- tas, que se refugiaram sob a le- "f.

f
Indica ao altivo e valoroso eleitorado bl umo- I ddtoe. h{Jffiens serenos de!"- genda do partido presidido pela

utilizadas paI" leprosos. ler-
.
,"

� n"au8nse seu'g oandidatos à"J próiflllas eleições mó- e preendldos e sincerof:.. � res- s!" Raul pila, o resúltado geral ��::e�1�� �:��:�t:!lmel!. ·Á:- '�"< """

lll'cipal·s. de ·�.).3 de Novembro, cer.ta
....
d.e· que, mal·s!.

\ peito a08, adverBarioá dlS ele'çõeís para prefeito de .� d d f 'd
-'• t>ett'Opolis é o seg1,lir;te. sr. ,Fla- relira as 6 arl. üa ila�

uma vez nOb�Os eleitores lifirmarão naa urnas seus Por todo iSBO, a UD� apre- via Castrioto (VDN PR) [0.662
das e arroveHa1aa 'plira

I anceioa porulll Blumonau democrático, uno o forte I senta-!!o, emme�o tla llgitaçi10 votos, sr. Mario Fonseca (P3.D. troe entermos.
,

tj'
• reinante. como um 086i8 cal- PTB) •

F

i Para Prefdito Municipal: 1 �:�����::�::�J!nr;���� d.� Z1 iP: I:n3�o��io:· 'Ido iU·ll�U:S�QY:S Na��::�
;

Frederico Guilherme BUBch .1or. ., que nau utraiç }fim. Aqueles

.

.

f
que sl:Ibem 8gu�rdar c.Jm trô.n- Ofidais americanos pre" Nova Kork-O Yemen e o

.' quiUdade u veredUuill do PlJ- I Paklstãi) foram aceitos como.

Para' VBreadores: vo, de qll�m nunoa S6 aparta SOS PS OS russos membros das NtlQõea U�id�.
'. ram e de quem, por 1830 ml"f- Apenas o IUgllnl8tão votou:

Rercmo Deeke ,< Banqueiro _ mo não esperam surpreZ'HI -O primeiro-tenente John contra a admIssão do f'oldstio..
Df_ 'Herbert Georg - Advogado I tesagrfidav':'lis como represa- P. Mac Ntlil, cbbfe do depu- Desse mado li ONU ê hlt�,
Dr, G>rbard O. F, Neufert . Engan. QuiCJÍco lItf.

,ia. tawenfO de aSl!lllo'o'l j'lrldtcos grada agora por cint}ueata@
Hi;litor Ferr.a2. .. Banêatio do qu Htel-g,meral das tropS8 e sete nações.

.

S'· d I b
. . nortel:hmel'icanas da ocupaç!lv,iegfn� fioe tge aum - comerCllU10.. em Bt'flim, juntamente com

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

ít José' Moritz • Operário Que perspicácia... I) proIDt>ta!" chefe das cortes
I Max Jacohseu .<Parrnaceutico mllHafes dos E�tAdos Uaidos,i Walddmar SeLke. Coaerciario AJemJ.nha - ':0 .adulterio não foi detido e presfl durante

T- .Etnilio ,Jur-k • FunCionário Pub�ico deveria ser caU$!l de diVorcio. varies boras no setõr 8ovié· Rio, IA N)- N'oticla. cheu
.

t CarmeUndo sogo • Lav radQr, ��!J�;o��Q:e�d�[���:��ic:am��: i���8d! jO::!itl�'K:��:!. �:: fo�<l,;:Dd�u;a�Ujg3ue�h�:r::�.' áilt( nio Candido de Figuait�!ló - Comerc�ante darou textU!ilmel1te. a senhora bUoado na zooa de ocupação Cruz que receDlelll�nte atuar.

1".·....

·

....•......'.· .. :.......
'

Otto HenLings • IúdustrÍ"lt IteJoern, men:bro da direção da franoeza, Apó� terem BJd)8 no 31podrullw da Oaves. nes-
. ,D:', i3.ffoOBo Ba1.3tni • Médic.o Liga Demticratica das Mulheres, ..mbc.s submetidos 8 rfgorúSo ta capital, fu,! vitima de �m8

a,:n:scentado: "0 homem· fiel é loterrogatorfo as autoridades rod.sda durant!" uma. corrida,
.... .' .

. um mentiroso ou um cretino". A soviéticas puzeraw-no8 em enloquecendo pouco 4faf!8pÓS

..

1..
A'e urnas}, .cIdadãOs, para 9: Vitó.Ha de Bluuieriau! ,radora pediu uma reforma com- liberdtlde, t ln fi 1 m e n t 6' achar-se 8parente�eflte cü-

T pleta na moral sexual e a, abo· sem.apte!8ntar ql.l;.lqu01' 88.- radu. Os .IDeJiCo3 deolu.al'am
II.

." '.

> .........--..... .<. ... . lis:�:rddai:·religitlQ lexuaI daJda- !fBtu9�1.I-'8C�i?fSQeQ'a O reterl q�e O l!D::��J�:�,?i nAO.iPOde.lf'1fr""�""""",.'i!i 11·_ t:�� 4 �--�.�. " li .. ; ......� ....
e J.tI.e iª . �urQlh. > .' "

'

ta ma
":": *�,� 'II'",a Pi.0f.t,la�� ,I

o eleitor só poderá votar no munldplo· ,',

onde tem domidliq
�------_!.--1IiIiII! o Tribunal Reeionat EleitorAl

atendendo uma éOnlulta; da 3 r s.
zona, de Tijuci.a de que o &lei,
ror residente num munidpiGi lt

exercendu.euas atívídades lãe co
rnerc'ante 'estabelecido com firma
individual noutro, poderio votar
nas próximas eleiçdel municipaís

Edifido Mútua Catarinense em qualquer doa dois municipi03.
.

ou sérâ obr gado a votar naque:

SALA.S .-.
13, H e 15 - 1. anilar

IIe
onô

..
e tem sua

...
rea

..

id.encia...•. .re.,
.

F O N E S - 1150 - 1315 solveu que nas proxím<is ele:çOeAJ
BOBARIO - 9 tis 12 - 15 ás l'l municipais o eleitor só pode,rá
BLUMENAU _ �ta. Catarina votar 00. �un;cil?iD onde te:n ·0

,

.
seu domICilio eleltOl'iã.1:

ESCRITÓRIO DE
ADVOCACIA

DR. ARTHUR BALSINI

(irave dernmdâ «mtlA;
-

.;,_'<:'

um hospltaf

o loqUei enloqueceu

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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LABORA.TORIO OE ANALISES ELLH\JG-ER & elA. ii>
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f Santos & Ptnheíro J,

i
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ASFALTO ftJEGROL!N
R,ao 15 liJ}� Ne:wemb .. 588 -, Fone. 1201 '" Bíumenau

EXAitt'S J;;):a lj-imA:!;g�kp��J� il\�B.car e albumina] 'de sé�iinento; qualitativo completo com d09l\gfllll
-

� J:!loret��)9sttlio�",�6do -uri"ój �réái�tc.\' EXAMES _DE --FEZES; completo. peequiza de amebas, ilagelat}1:
: OVOs d;i\'e�mós tl\-fét/od{)s de.eftiiqJêàlmentO) digestão: �rlle; veget�is; pe�quizlls ae pnz, sangue ucult.o erc-

_

EXAME DE SANGUE: MALARIA _�Pe8qUlAa de .Hematoaoarto de Laveran, formas agudas e Dl'UH,

eas. LUES Ctoifitis): rellçãC de RlIhn, 'KliD'·. :MPlneek6 etc, 'l'lf (): reação de Vidal. Dosagem De: gliCO;Hl, acido u:-i

-Cfl� 'l!emvglob-ina. Contagem de globulos 'vermelhos", brancos. Formula LeUO::_';'citaTia. Hernograma de Bhiliug. 'I'ern
'e

po do:; �R:ttglll�yão <:! ,(l� sang-ria, ,C,ul"VIl.,;ghceroica. EXAJIIIJi DE SECREÇAO: ,
Pe�quiza de germen� (G()no.�

eesperilit' 1idElS, et,é:;;tricl.JómoitI1B v�gíuai8, etc. ÉXAME DE ESCARRO: Peaquiz» de ba"ilo de 1{och

lena;' pt{eúmocoei,s stb. :'EXAME DO uo'ünjb -CEREBRO:'-':ESPINHAL' Exume cltobee

.·ià4çM-.a� K�lHl. pàp_dy; �or:I;e Appe�t,,{'tc..... ExiME DO, MUCO NASAL: 'pesquiza de bací-

'"

e iíc1ilo í'eslsteutee (HanseIi') etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame completo, dos-agem
de ac:icl0 Iatieo, acidez livra e combinada em I-ICI-Pesquizlts de sangue ocuito, pioci tos, hemáceas. E-XA 'l)..lE
DE ULCERA: Ultlalnicroscop�à em campo escUI'O: pesquiza de espirochetas 'I'reponerna Palída (eifihs],
O Láboralorio se aGira' instotaâá para Io zer cultura de quotquer eermen e auto naeinn

,

, . Apedido <10S srs, Médicos fazemos colhera, de matUiaI á domicilio
rornecemos lamioas e recipientes urutuiumetue

CARVÃO Cf"KE"-,U' ....

Paes. pronto

sAo

__------- -,.,_I.l:<
•.

_

mercadoria", Da

CAsA 'ILLY'CA'RLOS 'GOMES -
!

li!_e2(.r Segun(Ji feira 'E S T R E A '- de
'

__

'-" ,,'e' ..

_.

'

-, " _" ,":-', '

_

.,
.. ', I

"fSQU1.I'INHJJ e seus IIrtistas
A.: �ranç!e Companhia �_�, ,C,omec1ia:s com interessante pe,;a I·()'PA.E-[�E MINHA "FILHA I

<OpMO ELENCO 1
ESCOLHIDO REPE1il'ORIO

Tecidos ern genl; casernras: �,r:h:S; cortiuados: carrnh ,'5 p;:;ra
crianças; [ouças to alu rninios a pr.;ç(ls bar;;t[ssimosl

liqUidaçào de n� grani�e bt.e. de �ê�.ja�., rj,,-c�;�los •

.,
tam.lsas

:.__
-

__ . e outaas mercado! ... ", .l prcçus Jb:1I:�O no custo

,I
u

l\Ii 11 .res de honer-ns -- nnlas de bor
racha _;_, Er.ícites rnr;j árvore d'! Natal

- A l\lRLHOR FONTE PARA REVE�.JDEDOíu�s

par�ir do dia

CaiX�D FUDeOUSOBERF�AS

ESPETACULOS

j\�5iNA 1URAS· i recitals - 60,00 :' .... viço de priuieiru
ordem

Rua Marar.Lão
N' 27

A trst".

�. 'tubo""
- .,e'Pl"néUrâ-se dnp.8 m'i Ç89, de MigelIÍ alnU) que qur-lrstn

'. tr!Úlr�thf\r' em -SiÍo f'dulo; .ÜOD o QnpeifH IÚ rum.ide iru e pagem
".:'- 'ou ;éMiriaar; em eaSI\ .rle· peQ!léfHi 1a 'l1i1i/l. Escr ... vérIndlcau-

.

dó-J{j;!iOé; prf>tpr�:Õ0S, e< endfl'! Ç\l -para?
,

ref:pOe11t". -

..
"

"'.R: BEL.INKY, t Ilha !-'tísl"l 1011. - 8!�,11 'PtiiWl. •

'�:' : <:.
-

-". ',' . Id"rmf1éâü' n��tli ren (.ião
.��----�---------------

--�

Medizo a�slstenlé do
HOSPITALSAl'ffA IZAsEL
CUllica. Medica e dfiS �reflD�
e8.8, partos e ope�ac6�8 -

RadifHJiagnostióos
.

ntuM'fNftU ' ,',_,O-,

publicidane e a ar ma dr

negócio e dr-- de' envolvimento
de tudo. Divulguem, publiquem
e anunciem na revista "Expan
são Econom'ca" cujo redator f
o·ganisador. Prof. Jpnas dI:'

Araujo Abreu, se acha nésla
cidade.

Adornos para Natal (Christbaumschmudc)
Bonecas! diversos typos D Ci3s�i<faes pare arvore natdl

Acessarios para Bicicletas ,a Torpedos (olrip�dos
Pecas Torpedo SULsSOS

f. OOMNING � Timoó (€lixa postál. 10

..._ edicQ
'1c.. s-n �J. SÚl: -iiabel
-

.. f;,;erQç6�s
CU.NICA GERAL

IMPORTA:\fTE COMPANHIA DE SEGUI<_OL, np�rantlo
('las ramo:. de INCENDIC), TR/\ ]\'SPORTE, E ACiDE�TES
PESSOAIS. deseja nome"r pa-ra H'US agflltfs, firma C(tn,etci�\

i j?(.ine�. na capital e nas pri�r.iJJJi6 cid3tl.es �do Est:�,lo [lc S�;1ta
_giilàiai;;,;;;;.J

I
( atarlna, pcJ -u 1(, oferecer :;Clêm d;:s comlSÍ>OP3 tJSll .1.'1., uma .aluda
.de custo mi'lls"l ou proporcicnal ao ,'olume de l1t g':'''1C'8,

Cartas para:- 1\-1 SILV:\ Caixa post:lt 2°53,
..;_ ..___..... ....;...;.j RIO DE JANEIRU

"CIDADE DE BlUMENAU"

Ln. ��,p�
_ Cl10Jca gêrÜl. ··Esp-e�I�Úst�;
em, mQje�Hia8,d�. _;.:arg8rit�_

i)!'n�lk ('uVldol'l e olhos,
.

C(lllii�ita� -: ; U - (_ ns. ti 15 - 17 lis.

BLVMEN.-lU nUA PIAl1l, 2-
.

'

..�'. ,�:1.,
'

.

. .

t f'tabaUian NOBREGA
.r�cSifi(io. �a Pr�feiturit

j, Edi'ü\1
Faço s ,her que prctcnll�m ca�

F,--,ço ànb"r q\lfl pr(>{endr1J1IR;�r.!w: Artur Ca"te]l:ül1- eCar
casu-se: G�,tu;io I1rag-l e Car- ,men de Sot'z",' Fie n3tur,�1 rle3- l�
meu Olgl von Hert",ig-. Ele,' te ,Esu<1o. Il,-iscido "-':TI 10 de' r�
natural c'e t� Estado, nascidcl outuhro de 1 q.::u', fundidor, sol-
aos 25 de dezembro de I'F3 teiro, domiciliado e fPSlde;ote
serventu Irio de justiça, l'ioit"irú. n(!,;tc. ci ar]e, fdho de Joáql_li'11
domicili;.;du e [Ps:den!(; né"ta ci- Leopoldo Ca�tF;llain e de D. Ma
.-lade� fi -ho de Vic:tnr;n) Hr;;g:l: ria Luiz;i C:l st,:,lIain, Eta, natürai
e -tle � EmJ!13

.. Ela, 1J ,tUl'_;jl/de�te E",t.ulo, lrtsc:cLi ao� 17 de

:'e.t: Estado, I!;\sclda ,,(JS '7 de \o,J,ttibro d"
_

!O I S domestic�, 8'.11-

]anelro rle Il'3'-', domesllca 501- ;telr:,t, rlomictlla.la _e ,eslcll"nte
te-ira, don-oiciliada e residente 1 i'é:-.ta cioii.de. f,]h" :çlE" l't;dro de
n és' a tida' e fdha de A lf,,:drJ : SOl1Z:l ,� d .. n. DiHl�t' � ,le Souz 'i,

II,; '!DI Vend:l avulsa _ 'Dias uleis, Cr$ von HarlW Q- e de D F;'l\ny 1 _l\prc';entüram {IS' do,cumentos
ADVOGADO: 0,50 - Atrazados. Cr$ ,1.00 Tre�k,1, von Ha'twig I {')cigldos pelo artigo 180 do !=o�

Dr. I As-sinaturas; -- An '. Cr, $ 60.00
-

A.presentaram os documentos! (ljgu Ci\'il, sob o' 11° 1; 2, e 4.
r. Ayres "lonça ves Semeslre: _ Cr$ :'0,00 exigidos peJo artigo lUO do Co- j Si :'lIguerJj liver conhecimento de

Rua 15 <-.e Novembro, 415 d}g<. CIvil _sob ns, 1. 2. 3 e 4.; exislir algum illlpedimento legal,
,.:' au�ar-Sala I

" Ãt�nção: ---:' Â direção não SI'
Sl a!guclll flver COnlll'Clmenlo de: aCHse�o pora os fins df� direito.

(Altos dA CAPiTAL\ - I responsabiliza por opiniões erní- existir algum impedirwmt-o legal, I E, para l:ons[nr e dIegar' ao co�

11111 • .'

d BC,use�o para os Bns de direHo. C,' nhecimento <iI'. todoo: lavro o
--�----------� 11111 lidas em artlgils a'sstna os, mes

mo que seiameom iniciais. Ad E, para constar c dlegar ao co-' prl'sPlllQ pma Si-�r afixado'. no lu ...

"t!rt�, tambem, queoriginais re-
nhecimenlo de todos, lavro o. g<lr do costume e ,publicado pc-, ",

,

't'
,� pr,csente para sl2r afixado no, lu,,-,' ,lu ,i,llFH_el.lsa. " -,t»bidüs ii nã o aproveI lH.iOS' nau ,

serão devolVidos. Oulrcsim o gur. dO,CO,'Slume
e

PUblicad,O P(:-/ Blumenim, 10 de

10,'
de I947"''--'

d la rmprensa. , Vitorino BrJl!ii ;<

servico teIcgiâfico na a tem a ,,', ,e

EBcrlptVl'oti, contractos, �rói:li-' haver' corn 'a. o,rie.ntação do JOJ- 'fltumerlau,. t! de I:' de 1947 i Ofic;:o:..) do, Reg'ist:·�· Cj';iL
ràçõG>li. prote.stos;' de ·'tet'l'Qs

na! e somen te ê reprÓdúzido " Rubertn Balei!' I -'��=--'" -- • '�=.."""'-"

,

eomp�a (II 'vendcu;la' -��ov. titulo infor rilâlivo ", para 00550' b��fidal do Registro Oivll ad-I AuuQ_Cia�l nesta folha
CG�õea de ��g,. ilte. chor�s

_ ,
fi!

"T�ief()né' p ovIsôHo Íó63

;i;jJ�i�JaR�:��i:$�o 3 .'

Tel,efone 1288

o Aranto das ilspirações da Vale
do Itiijai

,j, Dr, ReNATO '(ÂMARA - rUNDADO EM 192, -

- " DiI'8tor_Re�pOnBaVf'I·\ ESPECIALISTA em, Doenças Dr. AchiUes Bals!ni
Senhoras e Operações,

I
Direí-ar-Proprietai'io:

'

Dr. Afonso Bàlsini

CLINICA EM: GERA Reck,çKo e AdmisÚaçã"
RUJA DE FEVERErRO Ii

Operações nos Hospitais
BLUMENA'8·

I:XPEOIENTE
Di1'6';[O, T,,!. 1436, iÜ!:!'} - {}erenci"

lO99 Assinaturas, lU9ll
l'ublici<ludf'. 10\19,
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r4 dA 10 de IQ47
.�'---""--:-------------�

I cami:ih�o "(hevr61et Tigre"
1942 - Cr$ 35.000,00..

'

1 caminhão oleo CT'Ú .,iHenschel"
1938 -. {�t$ 30.000,06.

Paglünento a vista

nL fr',·i-,!o :� li';fH-iLT \1 í:F:,'\ :'\JEIWA.l\1'IL LTD;\.
r(H:'� 15·1�f·: t·J \'�:;l·�)!·l. >:.��>� - F\;ll(�� �Cfl4 - BiHfnt�r_:;iU

Vendé:se. por motivo ele 'ila:
gem o ma MAºUI�A'SINGER'
Para SJpateito. Tratar ·.com Eu�
elides da Silva, no' Grupo Esco�
lar pre-lro II.

.

VE:-';I�F-';E
. Uma oficina I' O:dJ\"';< cflmrl". "
tatnenre mst"Ll,:Ja, .

. ",PI-e,-;-n (Jf' ('C.1S:Üil .

. : Infoflll'i(,'i; 8,(:",", H. S,�:lr�·ih(t:
f!'l!TliTl - RU,l A,r;'�!Zf)!I'lf.

··!cml)re·se de. que' :çxiste um arquivo
.. Fid.· para suprir .. eficientemente essa'

.
Íl�cessid"de, . MOdelos paia todos os Ior

, ····matos de pastas ou .fichas. M gavetas'
o '_i. :::torre.-n livremente,:'mesmo quando, ln�' .

.

.' teiramente .lotadaa,
.

Como guardas efs:
.

.: .ciente; é disciplinados, os arquivos Fli,j ..

PO 'f�7, '''vT'' Tff fo" C"...... /� .�
'" '4 � �. 4l.;:::».. &..�a
...SEDAN cf ['i)RTA·;,
VENDO pO' pr('Go R. zo::.v,'-';

Pintura:' ori.<!:I:� ,1- i'�llc� tp\'egi .

·zngeIl!O,· E3�I·fc).;llen!.:o de t:(J.�r�(:

E e em todas as noites. R i R
B i duca e seus comediantes

. .-

t�·
/"

,
" "

',DlstRIBUIDORES
pára·' os Estados do Pataná e Santa Catarina

'.",

Prosdocimo .& Cia Ltda.
8lumen�u t'�nIflfam a r"�rHma f'íHlnr;ada

pelo . r\,,�mi-m Um&ViU.E

�.11
fJDi�F:'I!�e ue;

. i
I

!
T��efo1!·ltf= 133"1' I

Santa
..

Catarina Ju

I
',':
.,,'

(POMERODE) ! .:

*
li�'f
,

1.1:: Jardim Zoologico de!
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ILi:. DO OLIMPI(O ..

.c o N v I T E

8

Terremotos em ,Lisboa
Lisboa, � _ o terremoto que Vende-l'e uma casa, ver

sacudiu esta.' capital, foi e tratar com o Sr. Rudolfo
sentido em todo o pafs, princí RüdígerJDr. na rua�T,araraca

"

palrnente na Extremadura e pro' Cal1berra - O ministro da

vinda! do Tejo." Guerra, sr 'Cyril Chamberes.
L' S

# •

r·b I I I d informou ter o g'overno britani-Segundo o observatorio de 'h·· era, mais I era 'a e" 'e
boa.io eoi d co comunicado á Austrália queoa, o epicentro estaria s.tua o

natu ral.·z'acão de j-etí d
a oeste desta capital, no Atlan- preten e retirar to as as suas

dco, .ern ponto não determinado r, RIO, 8 (8 N) Ó deputado tropas do Japão, em virtude da
, .carencia de mão de obra na me-O fenoneme teve duas fasea Aureliano Leite apresentou à Co- '

. tropole e da necessidade dedistintas e duração de 4 minutos missão de Emigração. sendo u�
F

. . despesas da ocupação, que' são>', oi o mais violento verificado nanimamente aprovado, um quar pajÇas em dotares.desde t941_ to substitutivo ao projeto de lei. . .

O ministro adiantou, que tamO povo desta capital fd to, tornando mais liberal -a 1E\i de na-

E'·' bem a Nova Zelandía pretendernado de panico, priacipalmente turalização. ste projeto 'deve- reduzir o efetivo de suas forçasaOI!! teatros e ciaernaa. Não hou- rá descer a plena rio na Carnara
ve, porcitm, vitimas a lamentar, ror estes dias. destacadas no Japão .

. QULlllto ás forças australianas.
o sr, Chamlers esclareceu que

B
.

h"
no mome-nto não (;ogita de te-

U·se. .� cqm,endar !'ej't aumentado seu

efetivo no Japãc, para compen ..

sar a retirada das tropas brita-
nicas, porquanto a rlesmilitari·
zação do r�pão está, aparente
mente, concluída,

.: .. Â Diretoria do G. E. OLIMPICO. tem a súbida honra de
..

convidar seus associados e Exmas famílias, bem como o!!. SOC108

(Ia S. D M. Carlos Gomes para. o "BAILE DE RLEIÇAO DA
RAINHA DE E948H, a Bt: realisar no proxrmo dia 18 nos salões

. do Teatro Carlos Gomes.
A Diretoria do G.E. Olímpico, tem a subida honra de con-

.

vídar seus associados e Exma familiar. bem cerno os socies da

S.D.M. Carlos Gomes, para o. �'.13aile da Eleição da Rainha de

1948" a se realisar no proximo dia 18 nos salões do Teatro Car
los Gomes..

,Avisa smtrosirn a Diretoria, que os. votos ja a venda, tendo
a seguuda apuração realisada nos Estudios da P.R.C. - 4, no

.. dia 12, apresentado o seguinte resultado:
1') - lrís Colin

'

640 votos

�.) r-r- Rcoate Bonnemasou 500 valos

3) - Beate Hass' ) 40 votos

4) - Carla Riegchhíet�r 20 votos

.. 5').- balde Kielw.lgem .

5 votos .' '.

A }apura,ção final dar-se-á 'no decorrer do baile, podendo os

interessados depositarelil se�s votos na urna. que já se encontra

em podGr do zelador do' tea troo -.
.

.

.

.'

, Ás mesas estão a venda a partir do dia 13. podendo ser

adquiridas com o Zelador do Têaho.
.

VENDE-SE Retirada das tropas
ioglêsas da Japão

.!- ....

.�.. -�

de Gaspar
Cine
Terça Feira iis 8 horas

o GORDO R O MAGRO na estupen Iia coz-edia

Malandros' sem Sorte
O sonho mais divertido da temporada! Garg:ilh:das e mais gar-
galhadas a mais não poder!

.

Acornp, Compl. Nacional - desenho e o Inicio da MiJuumentaI
Formidavel e Sensaciónal Série,

. ,

. .

Crise de sacos de ani ilgem
São Pi. ulo (-\ N) - Foi euvt»

Jo um oficio an Banco uo Es
rs d '. por tnrermeuto da Cür
teir8 Agrtcole df sse estebele-

Platéa 3,00 e 2,O� - Balcão 2,00 e 1,50 CImento de crédito, solicitao-
Quarta - Feira às 8 horas' o provldenota para que se-
Anil �heridan - Aley Se.th - Jack Carson > Jare �'ymaÍJ - Ire�e I j 'la;t adquirido,s �Íl8 Estados
Manning - .. Charles Rugglell n� estampada e ueliciosa

::;omedial Unldo�. um mIlha? de 88C08
da Warner. de caté ns ados, diaute de es-

. l!Esposas Solteiras" ,
CIlBSfZ �xisten'e8 : de 88?arla
00 Brtlsll, que serram dtstrt-
<Í3S 608' eutetcultcres, arma

zenadores e exportadoras.

"Demonlos do Circo Vermelho"

Anlversaria-se hoje li sra d
Emília Scheidmantel, esposa do

que arraza o coração, Ia.1 e manescendu-por sr, Otto Scheidmantel , reside nte
:t em S41lo Wcissbach..»

caro por utJ;l
/;.�

���:w;..�..qt:If",""."",,."..."';I:;':.h."'._��

�l CIDIDE Social ��
."�" ....� �':tC �1!.�. �.

No príncípla.eram quatro casais ... DO fim oinguem mais S3-

bia quem estava casado e quem era a sua .. cara-metade»! lrr.agi·
nem quatro romantlcos casais celebrando suas luas de mel num
mesmo minúsculo apartamento.
Acomp. Cumpl, Nac. Universal Jornal e short americano!
Plateia 3.00 e 2,00 - Balcão 2,00 e 1,50
Quinta - feira 45 8 horas

Aniversários

por Técnicos

lFalecimen:os
"I Com a idade de 73 anos,

fale eu ante-ontem em Itaj li. on- .�}de residia, o sr. José Russi, pro� . \

j�nitor do sr: Delerio Russi, óo
comercIO lo:::al
A' familia Russi, apresenta mos

sinceros pesames pela perda ior·

•• .. .I_IiirtI��1
reparave1•

O preceito . do dia
Há pess Jas que. mesmo na pre

sença da criança, fazem lhe gran�
de3 elegios à befeza au à iDtell
genda, assim lhe dando prazer
e agradando. Não pensam, po-
rem, que a E'stãl) tornando pre.
sunçrsa, fútil e cheia de si. por •
que, com tais louvores, tambem
lhe insuflam orgulho e vaidade
e incutem excessivo amor dé si
pr6pria. Acert ...do serja estimu.
lar-se a honestidade, a ope.osi�
dade e o altru:smo, re,alçando as
ioú::iativas ,e ações dígnas, úteis
e generosas .

Em vez de louvar os dotes fí.
sicos das crianças; . gabe,lhes
.05 boos ato! de trabalho, o

arrlor do proximo e. a houfa-.
dEl. -- SNf,S.

.

Movelar
DE ALf'ReO OOSSWEILER

.
OFERECE:

. CAMAS PATENT�S • COLCHõES
CA.MAS PARA. CRIANÇA.S

CARRINHOS PARA CRIANÇAS
(OI n�vo� m9dê1ol$ .da afámada ,..tnarca "ARMA'"

.

rua 15 de Novembro, 1226

(a.,J.do d. CASA RAOJO PILOI)
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