
sol ça-��-õ pro le a
,.. '

.

'" LORDRES, 29 (ltP.) -'.' o Conselho dos Ministros do Exterior, que vem se reunindo nesta Capital, ainda
'não chegou ii uma solução satisfatória sObre o problema dos países balcânicos, sendo de se esperar que
'clJ assunto nã,), fique resolvido em vista do término das. conversações qllO está marcado para breve ..

alcans
Em outubro de. explodiria em
Minas um movimento contra,

o sr II Gell�lio Vargas .

------1 Sensacionais revelações do prol. Oscar StefenSf n sobre as

·I.·fe..... �...�..
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·.·.:t.e
..·.ir.··.•..:.....m..•..a.••�.�....�:.a... ci.·.· U·1 an�l:lriO M���i�:,OO I decla�::�:: !��R�!;r�ss��te�tt��!:h:fi�!;s a ::!i:��:��!:

ti crtms 8 atraieão semestral Or$ 135,00 declarações que o sr. Osvaldo Aranha teria fdto á inljJít:il
$lio premiados. aTulso Crt 0,30 " \'SR sobre uma tentativa do golpe contra ti sr. Getulio ',.r-

. . gas em 1943, chefiado pelo gal. Dutra.O arcililto das uspirdçóés do VGlre do .tajal Após eSSRS declarações um vespertina, C!ujo,ciI pro cu:"
BLUMEMAU. DOmingo, ao do Setembro de191í5 _ Dr. AchUies BiUsini Diretor Reepcnsavel _ Atll) XXII.R.-r rou ouvir o sr. Oscar Stevenson,. que teria sido cnnvtdado

naquela época para participar da conspiração, São 118 re-

velações do sr, oscar stevenson ao "Dlaria da N'!if,f:�'! que

'1"
" < .. ,.

..•..... ...•..... n' rg 1IIIIna·, PUb1i�,'!1;aco�s�����o, em fins de 43, estava em marcha eempes .

II seu chefe mais egt�nsivo er� o gal. . Gu�des . Alc()f.o�Hdo.
O

.

.

. .'. lO

•

-
.

.. li com. o qual chegue} 8. me avistar no E8tduo-M,uor. Dl.Z!I:Hi6

aguacelfO provocou nnuldaçoes em Buenos Ilre5, Inter- que o chefe oculto e real era o. gal, Outra, ministro da

t.om
...

Rendo .as cnDl.unic.3PÕeS. telenr�f;cas em var.-Rs pont"!I!�' Guerra, que usaria mesn;lO,.eUl comunicaçõ�s e�crita8 entre
II' u 1lF :i1 U ii

.

U �! iii" os consptradores, o pse uaommo de "Manéco I. DIa8o, porém,

B.·uenos Aires, 28.(A.F.) _ Esta Capital foi assolada hoje por violento agua-
eu não tinha provas. Sondado por varíos amigos mtegrnn
tas da conspiração e tendo em manifestado strnpstlaante :10

cetro, aoorJipanhado de ventos tortiesimos, não sendo possível analiar-se até aqora os movímento, fui solicitado a ir a São Paulo como emísserío
prej'!Jizos causados. pelas inundaçõss que se verifica'ram. do grupo do ga]. Alcoforado junto ao Partido Couatltucto

. A tempestade fustigou., tombem, outras prooincias, inolueiuel a de Cordoba, nalísta e ao gal, Miguel Costa. falei em minha terra com

caueasuio danos nas linhas teteqraticas, .
achando-se interrompidas as comunicaçõee o Silvio de Campos, que logo se prontificou a. auxiliar nos,

em diversos pontos.
e com o Waldemar Ferreira e o Abreu Sodre. Estes me deu
olararam não acreditar ao gal, Dutra. Tinh8Q1 srmpàtía pe-
lo movimento, mas preferiam não assumir compromissos.
Que tudo marchasse e, deflagrado o golpe, mandassem bus
car DO exílio ao Armando Sales, 80 Paulo Nogueira e 80

Pizza. Todos juntos, então, deliberariam sobre a atitude a

assumir.
Regressando ao Rio, sem ter podido me avistar com o

gal. Miguel Costa, fui solicitado fi conversar com
.

o grupo
.

do generàl Flores da Cunha. Procurei desde logo o sr; João
� Carlos Machado, que me perguntou, inicialmente, qual. a.

. :;EI0l.1y:e.;.:ferdª,�E1�t:;l.p81�a(la.Jú:;}DeB�.amLt.1l,"se.entre nurne-Itinoe do Braai]: na. hü;ra in... posleão.rí» .�r. oswald? Aranha. E!e-a.cretlcentou�bem.coM
telegráfica de felicitações rosos outros dois espressí- certa que vivemos" .

ill? o gal. Piores e todos os seus anngos, não tomariam
.. , �'.' ..

'

..

'

. d
.

. .

.

•.
.
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..

e � .

.. •... atítude sem conhecer a do sr. Osvaldo Aranha.
aoBngadeuo E uardo Go� vos. despachos: o prImeIrO EIS o texto do _segundo: Esta parte da historia é que eu contava a bordo do
mes pelo transcurso de sua assínado po:r uma oentena -

tiAo congratularmo- "Pege" ao sr. Oswaldo Aranha, salientando a nobreza da
dtlta natalícia. As mansa- de funcionaríos do Banco I nos pela passagem de vosso conduta dos seus amigos, quando o ex-chanceler entrou

gena. já não se contavam �s do' Brasil e o outro aSí>ina-1 aniversario. aproveitamos a I
vivamente na. conversa para fornecer os detalhes que to-

c.en.. t.enas mas aos .milhares do .pelos oficiais da 2a.· z. .. oportunidade para mais uma Iram ndivullgadOS. I·· tã • � ,

t d erda-Ó,

·t· .

'd' . 1'" .

. .'

A'
.

.

h
. ec arou, e e, en 0, 8 .Ouos nos, que u o era. v -

:e em
.' 0. as e as se retrata- na

. �rea. .. .

vez testemun. ar o preito de e que o galo Dutra estava mesmo na direção do mo'

va a grande esperança que DIZIa o pruneiro: de nossa admiração a uma vlmento eouspírator!o, acrescentando que, depois de pro-
o povo deposita no seu cano -. "DeuS' guarde essa ví- vida que serve de mo- curado por tres amigos comuna, em nome do ministro da

didato e no grande patrióta da preciosa, tãoutil aos des- dela, cheia de dedicação e Guerra, fora afinal a_!:lordado p;!o proprio, gal. Dutr�, pes-
que e Eduardo Gomes. sacrifício ininterrupto ao scalmente, tend? �ntao oportnuídade, depots de ouví-Io, dH

. .. , . negar se li partICIpar do mOVimento, dada a sua condição

-bAlido. 8. R!'.u.. iOI!!l�.nJ'
..

'

en...Cftl!1it"od;dn re'-gEst'o "'p'ª. SerVl?O publIco e. a PatrI�. de minietro, Era inimigo do Estado Novo, mas, pera eonf.
II U I VI OI"! II" III UIIl-.tiUIIUU I U U Oesepndo as maIores felI-! pirar contra o g<1verno ao qUfll pertencia, teria de se df "!

to do Café nos Esta- ra o Partido Social cidades pessoais, reiteramoslmitír prImei.ro, E contou enUb-conclulu ? prof. Stevel1-
.

d' U -d C
•

t- a nossa inteira e irrestrita son-os varlOS outros detalhes que estão d!yulgados.
as OI os . riS ao I solidariedade aos ideais que

Sobre o process� policial aí) qmU S�
. refer�ra, existente

Washington, 29 (A. P.) - O .
_ •

. ."

.

no Departamento FelIaral de Segurar.ça PublIca, e no qual
Departamento de Administração Rw, 29 (S.E.) • AnunCIa- sempre o onentaram . Se� estariam incluidos tanto o seu nome como o do gaL Dutre.,
dos Preços colocou o café fora se que o Tribunal Superior guem-se trinta e seis aesi-II disse:dos registros oficiais de racio- Eleitoral concedeu registo naturas. .-Isso é um.a coIsa�disse.nos el�:-dà qual tive, co·

namento... .
. I provisorio para o Partido I

.

nhemmento por mtermedlo do ceI. RUllfllO Alves Sobl'mho,
O raciúnamento .do café co' Social Crist"o com séde . �

M)_bar e no la.!: que era intimo amigo do geraral Dutra e foI preso, em

meçou a 29 de novembro de .

a, '

�.

KNO'I\ . meados de 1944. Hcando na Hha Grande até dias antes da
1942, á razão de meio quilo por

nésta CapItal, . r 'nlío deve faltan "

anistia quando foi posto em llberdade, tendo sido requ3l'i-

pe.s...s... o.. �... f.m.· c.ada 5 sema

..

na-s: En:, p' 'f' ri ,.....
.

I' d' "Cidade de do um "'habeas-corpus" em seu favor., no Supremo
.

TribU�
fevereIro de 1943, a raçal} fOi OS O L el.ora a

.

,; nal Federal.
.

reduzii:la para meio quilO em
.

Blumenau Era ele cel. de uma brigada em l"I'Unas, durante s· re-

cada seis semanas. No dia 22 .
CORRESPONDENCIA volução de 1930, na qual serviu tambem {> �generai Dutrb'

de ll1atço de 1943 as existen· A fim de tratar de assuntos relacionados a sua inscd-j daí datando as suas relações de amizfide. Se; que 8 poli.
das.de café crú. começaram a ção eleitoral neste posto l'tlificar seus requerimentos que. ela interrogou-o muito sobre fi participaçãJ do ministro dll

SU�li, e �ada cartã? representava se encontram com folhas pede se apresentação urgente das! Guerra na co?spiraçã.o. o que ele n.e�.{}u sempre rorm�J-
melO qut!Q de cafe por pessoa pessoas abaixo relaoionadas: J mente, assummdo toda a respomsablhaade. Disse-me ele

em c

a:la.. t
..

res seman

..

a

.. s. . t· EmUis Ca.S8S.
.

.

Augusto Ortmam,
.

que o í.nqU�rito policial. é volumoso e �b�m:g.e 8 con.spira-:-- ......_.___ Elsa Maria LamimJ Hedwg FritzBChel'. ção de 194<:1 e sua continuação <!3ID I?!'H1mpws de 1944, €>n:

Sopa em Tab"let€l I' Maria Zager Maria Machádv Maria OUvei· volvendo numerosos ssrgentog e ate um t{'uente que IOl
.... .....

..

'

.......8 la, oodofredo Heidem, Gue�ter Egon. . Nair desligado do Exército e cujo nome, se bem me lembro, ê

"V. I C·' Soares,. .

Oskar Bahr, Enqllelberto Milbratz. Napoleão Pegado. ..

., " I Wanda Hoeltgebaum, Minna Koch, Francisco Loas, O movimento do. general Alcoforado, para dep.or -O<c�/
'..

.

'.

IJ.O.ãO
SUvano D: ouyeíra,

..

catíll'ina

.•. T.!.8.ger.,.
sr. Getulio vargag-te��inO.ll

o

P1'O.t. steven.son..
- d:V.la ter

GeneslO Alves. Oscar Stem, Manoel Bento começado em 22 de outubro de 1948, em Mmas OelfiJB. Se-
Um 1ablefe dá um excelente' da Silve, Beate Ruchow Otília Trier- gundo me infol'me.ram, o sr. Getulio Vargas teve del� co-

prato ou. chicara de Caldo

I' weue. r., .. (-leIga
Ribeiro Biondo, Auasio Co.nçal;es, GUi.lherme

nhecimento

q.uando jà muito aíHautedo 8 teria e

..

nt.ãO dito
(BouiUol1•.Consomé) . Mo�o

. Suiter, Amelia de Oliveira, Carolina W. Emma Burger, In· á um intimo.
de usâr:Não cozinhar, apenas 'fl1llCill Castro, Dario José C. Calvão. João Kahler, Angelica -O Dutri1 ê3Í<í muHo forte, mag eu {) descalço e apel?
.desfãzer a dissolver em agua !Vargas, L�u:ro Rcberto \iuller, Maud BiaMe, Antoino Hen- O mesmo inI!)rmarü6 disge·me tambem, qU$ a chefIa

bem quente. i tique Walter Sllchse, Guilherme Schneider. Roberto zen- do gal. Dt;!rs eSWV8 dentro da fOl'�uia "fazer, n:andal' ra-
O.i ANTWEILER _ Ruà 7 Set, I dru, AtltE;<n:m� Boaventura da Silva. Domingos Relchert. João zer, pensa.r em iaztlr". 1\\3,6 que a

.

formula vitorIosa peta.
....

. "

:

Ziebaríh, Hexta Ztwge, Emilio Alberto Guilherme Berudt, qual aiiDa.! 56 norteou, foi '<deixaI' fazer":
1(10 .. C. Postal, 56 Emma H.em.ffiN" Elvira Korma.nn. Erich Sprenge 11 f""'.

. m fi f' . f.,' I r 'b' dB lu m e n a t1 1 .�.
LH!y Witthaci.t,· l_,rUZe! ro � rrB Iram 3 iarmna ri rica a

.
.

.

Radl�1!. Dnrval da Ro?ha, Ar�gela lwt. I· .
.

=-=-=........,..,=-= ,,�_J
.

�
_ UU1n In��jmlH:Santa Catarina - Brasil

..•. t'f'''. J;.fi; �ar�?B d�-.s�!:a j!�tahYJ Oern.tauQ Loe�, YJomll pe!u !imU �hn! Lt
""-_..,....�""",,..,.;...,_.•""..._3tL.""'.....,.J11 .<1.ig'tdlQ! ..,[ljH Wu,_·rjl:v.,}, _,_�.

- -�-.. =. ,=".=�� • ._".*"",,,,..,,,,,,,,,,_

nile t. ções de
ô rigadeira
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Editai I
FaçO .sabe» que llretend�tm ca.. Faço !!abell q�e pretendem ea.. I j

sar-se: Durval Colsani e Anayr sar-se. Victor Wuerges e OH·
Reste Jornal de 2 Massane iro- Ele� natural deste trud .Duwe. Ele, natural deste

Estado, nascido aos 11 de 00- Estado. nascido aos 6 de ouíu-

TipqrafoslI vernbro di 19�O. tecelão, soltei» oro de 1921, comerciaria; soltei-
ro, domiciliado e residente nés- ro, domiciliado e residente nésta

',oI lo ta cidade, filho legjtimo de

1 cidade.
filho legitimo de Walen-

Procura-se Belmiro Celsaní e de sua mu- tín Wuerges e de sua mulher \
lher Elvira Colsani: Ela. natural I

A!ydia Lucas Wuerges. �la, I �an.iC�mfe"""""'- .",,'" "éS,",'
!.....-__---.....:..........,;------.-.! deste Estado, nascida aos 18 de natural deste Estado, nascida I�'"",,"" *,-" ..."",JaC

Empregada para servíço setembro de 1926, domestica, aos 10 de dezembro de 1922,'

dOÃ;;����tar.se na Casa de �é�t:�r�ir����jCmh�a d� �R����� I �����:�a�é;tl�e��'ag�f�f��ad�e: i il'a1fMiE!li\:m mlil!!-_mÔi!:llqg!:!!R!l2�31--�:ll:::·i:!'lO.'O'lll!$f��n��"''-lliiÕ'C'nm'NOE!''''��''i1!lsEl!Hmio!l!!Di!i!lNmR§_g_I!lIIIiilIIIIIi!iIIIl!II!'iRi!SI!I!il!IIiI"'IaIII�i11MQveis Rossmark Ltda. Massaneiro e de Eleónor Pe- gltima de Richard Duwe e de! \. R A B E
Rua Dr. Amadeu da Luz reira.

o

sua mulher Alwine Duwe, i
. t:l�nic� GerálHHda Markert

o

'Apres:e:nrnra;m; .

os do(;umerttos "Apre.s-entaram 05 documentes I f� I··�1iitH;:: ---=--...... e�igid<:... pel.O. artigo ..

180

.... dQ.,
00"':

e.xigido,.l?'elo. artigo 180

..

dO CO�

..

�. 'I'ratamentos especializados das doenças do eetomago,
..

.

EMPREGO d�go GlVIl �b 00. �/.�' 3, e ��' I df!=50 crvd sob n. 1, 2, e 4.! � figado e intestinos) sem operação.Senhor de responsabilidade Sli alguem tiv�r con�ec�nL'o ce I Sl.algu.e11J tivell conhecímento de 1 fi Laboratório anexo.

I
:

oferece-sé para trabalhar no se' existir aJgtm1 lm'ped:ID1l1!llJlte legal,

j
exístí» algum Impedtmento legal, i M

gundo período do dia, em es· acuse

o. p.
ara O

...S.·· fiO.S doe.
dtre

..
iro

•.
,

.

acuse.
o

p.ara
0

..
5 fiOS. de dire.l.to. !'. �...

Consultas: Rua BnlSfJI.18
..
sino, da.s

!J

•.
6

kG.
ias

erttorlo comercial ou outro es- E, para oonsÍlV' e chegar ao OJ\ Et para coustan e chegar ao co .. 1 � numas 0.09 sabados: - Fone, 1319
tabelecimento. Conhece . escrltu- nhecímento de. todos, lavro. o oMch::aMtO. de todos, lavro o i �u*M,,*,,,,,,,,af""�Q;w:t{��m'��mwg g"""""'"R" .............ifkWiJ!ll
CraçãO, ..dactilografia, portugues, presente para ser af:i:xade .0 10-. presente para ser. afixado no to.. i

;:�C·r��!�����Ss�e'���na�.bSeqUjOI faal\!�::.me e "PUblicado; pe", raar��:;:��e e publi�dQ pe.. 13**@Aii#!I'�i±i'W�O&'AMWlfi,*:

��it.......ít:-�--'_�-It__;<I-l€-!f Blmimnau, 28 setembro d� -1945 Blumenau.zê sete.m.. bro de 1.945 � . G'
�

�\l? �
, . i V:tctorino B.l<·ag� VicterlllQ Braga; li! I ! �

.oficial 'díf)0 liegistro Civril. Oficial do. RegIstr.Q Civil. �==::::::========::::..:...::.::::::::::::::==:::::====="--

30-9-1945

EditaI r!;1��'�d:SZ��t"�iH��
r·[t:'o,'] sme:ralda

a

lIaa .. .., ..... "".S"'''SIiII
,,_,,_.��_"'-J �����

... II'.a .... -:.O ••�A.

_
. ._,..,.�""'._.._,.,_..

a óleo, eletricidade
a vapor ..

.....

"Medicação ·auxiliar
o

no tratamento da
siriUs"

_ ,REGULAI
�-��-�-�-�-���-�

A.;,·.'·.... I���·���:L���bAa I
� Doenças de Senhoras - Sífilis e ou.ras molestías vene-

Irn reas - fraqueza S6xlW.1 - Tratamento rápido a indolor
i CUNICA GERAL - OPERAÇÕES
6 CemmUório: HUtl 15 de NllV6rlltli'(l, 11116 (ao lado do Holel Blite]

I
fON�. 1405

ICommitils: tiífus lO,ao és 12 li dás 15 ás UI horas

Hor.á::'� .:,=:_!.=:;",�!::ament�:com :'=;ciHna ,

I�� tes
.-

�'Medicaçao auxiliar

.r1la1do ímfill!��ltor '(�:nÓ tratamento da li G uI u irHUi iii�sífilis" .. I

C A f (�
..

C··O.. .. .. ,
.

.

. __-. -

.'_
,

-: � ��
t ... � "

Sernprefoi e continúa a ser

Tinta,s 81TI bisnaRas para artistas
BM\Wf?�l�fni��j .. ���. ê�i�rina

neste

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



Artigos Domestícos - Secos e ,.

Domingo - Dia 30, ás 4,30 e 8t15 hs,
o MAIS ESPETACULAR TRIUNFO E'PICO DO ANO:

"8 U f� f a lo
. Bill"

..........,....��.-.-._...._ .............,...,....,...,r-�'"'.....�.,� ......�''""'' . ..-.- ............... �

'iij····G���···:··dã:····M��Bi�· "'Ro�s'mã�k'" Ltd�:"'11i:· Dorrrittortoe :

!i
.

Salas de Jantar �1
r- Moveis Estofados �ll� . 5erviço bem perfeito e bem acabado �l rl"Eft E�o""�,,,,�

... --

,

t� " Grande estoqUe de Tapetes
, El J �

----�_.....�- ..-.--�---,.=--

�l!
'

'.
" Rua Dr. Amndeu Los, 11 ir I. ,,';.:

_, .j; _ ........."___..4

:�ni5;V?����;:��;#�' r:':Jl',

(Em Técnlco!Cf)
" Epopéia Imortal De Um Herel De Lenda!
'com Joen McCréa. -- Maureen O'Hara e Linda Dsmelt

Um iTme tão.' emo'etonante como o. h�roi que o íasptrcu!
"

Do Oeste Selvagem E Sem Lei Irrompe A figura Leu-
daria Da Um Raroi Sem Igual !

.

Urna Emoção. Soberba Em Soberbo. Téenlculor!
DOMINGO, mais R.K.O. Jornal e «Filhos de Marte», doeu

rnentarío americano: Acomp. Oompí, Nacional.
Platéa 3,00· '/2 e mil. 2,00 - Balcão 2,00 e 1,50

Dom. á Noite: - Platéa Numerada Cr$ 4,01)
,

DOMINGO - Dia 30, ás 2 horas
Robert Paíge - Leíse Allbrítton e E. Evetet Horton em

"O Varão Primitivo"
. A comedia amalucada que o fará dar as melhores

gargalhadas de sua vida! - HILARiEDADE 1000/0.
No Progr.: =: Compl. Nac. e Americano. e a .coatlnuação da

Serie: «Aventuras De Rex E Rin-Tin.Tin Jr.»
Platéa 2.00 - 112 e míl. 1.00 - Balcão 1,00
* .i&M4f#i4&44#*"1##%'W?tkW&ii;;iMr6��.@

Calçad s

um Cofre

IÉ
e durma sceegado

Vendas em Prestações e 'a Longo Prazo

Prosdócimo Btela.Ltda,
Rua 15, de Novembro, 681 - BLUMEtIAU

(Nll. 43 EO)

Dr. AmRua
.-�--�-§.-�-.<t:-..""",!t.-�!t.-� o ...- �"""'�tI!-���-.'!.���iif o �-.-t'""·ili--:t-jf--:f.�a�'l'���

, �'--"-'--- ----- .. -

Sociedade lira ética Mlisical
"CARLOS GOMES�!

II Sociedade Benificiadora de
I Madeiras' LIda.
�

�;,

t�
="""""-=-"""",,...!Ii�

'�";;;'íÍi�,+'::'���-���;it_4--�

Telefone 1248 - Rua 7 de Setembbro .

fornecedores de 1\\adeiras em Geral
Forro Paullsta, Encantonelras de Qualquer Espécie!

Alinhamentog etc. etc.

Especialidade: Soalho Marca Str�bd
ªI iiiif.iiii__--m;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;:;.;;;;m;;;;;;;;;;miiiiiiiiiim:;;m;;;:;��;;;;� ".i2.,�.--�����-.j���i-�

Dr.. A. SANT AELL·4ç
Olylomado pela Faculdade NacIonal ne MedicIna da

UDiversidil�e,.�Il. f.Jrailil, ,

. . .

Médico por 00nCUl'SO do Sel'Yiç�.,N·aCioaal:.lli Doori�\as MelltJii.a,
Ex·interno da Santa, Casa e' do : lIospital Psiquiátrico do Rio

de Janeiro, E:lj:-ll1?W()(l IiseÍetente do Sanatório Rio de
- Janeiro da; Capital Federal. : ... ','

CLlNICA MÉDiCA ..... ,BSP,ECiALISTA lUd DOENCAS tiHRVoSAS.'
CONSULTÓIUO. R U A : fi E L I fi fi :.s C,à'méi,D 1

. (Edificio' Amélia Neto'

Das 15 ils 18 b!}Í'lli{ .r:
f L O B I A'ft Ó p' a "é .'s'

,PLlJXO -, SEDATlNA li
EileDllira·s�:'>�m toda part�
llic,,' D,,;�N. s. P. rr 67 de 1St?,
,_/" ,.� i' f

�

�
•

C-siM·
-

URA'- DE j«)"RNAIS!
Estado de São PaUh)l São Paulo I

Por a''l�o: 01'$'120,'00/ pt)?" 112' í.pw'Cr$ 70:@O. 1
Jornal dó Comercio, Rio !

Pm'ano: Cr$iH'· iJO(JO()' �'p'J&�"';lJr2 ahó Crffi 60,(;0 i
. , J '11' ,..

i

'. ·Pedidts a; :011& WiLU.", ,-- f1Joec·1699 :',-., Blumiiiflu . i:

"_v.,

OOm e tret�rn.tilÜ(} peão rerU!áde ��
tlll.;<> OKA.SA. - Á h"5� ri" l",rrll'.'tl�
(e:.:t.rst®,glp'iü.lutare"l"é Vlfa.nIÍl:l:!� E��'
�i{Jiu,d'l!g,--- Otf..ABA .IP- um!! m!!d:c��'�
fltc:iond fi dft" &1-:.& eiiCBdfl. terap�un�

:Ilt��t:b���Ç�:S�i�� lil!�itd�!:�·.t!�����;
OE:ASA ct;mhuto Vt:�o!,ljan.ry_l&�te: f�-

'������:.: :.���/�o;�.� .?�f�:�.�-;;�,�,,�t���:f���"\��J!;��
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RIO. 29 (S�E.) ...... Unla 'trsnSriliesão da emissora de Montevldéo aqul cê.1ptada.
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..8 r��Ol�:ç��r��!::;:iam!�lJ!d��e�e�::a��:t!�c;e!�J:! �!�do;��ap�:�rc���i�adaA 6��%�.
_

" rencia Trabalhista que se realiza em Paris atribuem as agitações no País unica-

mente ao governo militar de Farrel, que se demora em tomar medidas no seutí
do de reconduZir a nação á sua normalidade legal.

--------_..,.-�..._..-"""" ._---_.,,_

Revalidação dos ,10 10U'O destruiu a fabrica
titulos eleitorais
Péde-se ás pessoas que

i bOfPr'���"'.� BELEM, 28 (SEI-Pavoroso incendio des-
in !lK��!ie

_

truiu, completamente, a íáorica de
queiram revalidar seus beneficiamento de borracha partencente ao Banco de Crédito da
títulós eleitorais antigos no Borracha.
Posto que funciona anexo A fábrica é de propriedade do industrial Felix Roque e

,

E
.,

I d· I
a este jornal a . íinésa de está arrendada ao Banco da Borracha, O estoque de borracha

DeDO ra o o meio para ano ar anotarem á margem do
que se achava nos seus arrnazens, avaliado em um milhão e

título o nome da respectí- duzentos mil cruzeiros, foi totalmente destruido pelo fogo.

Il_� �eleilos da bomba alumiea �� ����n!to���a���id:�: o íncendio manifesfou se a uma hora da madrugada. lgno-
,

.
. .'

C,'3. como nome da
ra·se a causa.

'.' ..... '
LONDRES-28 (SE)-Cientistas americanos e ingleses te- rua liiiUi_�:.._.:.��r{lc��'�-�T<fl>-4ii���� o ��.�4'��:In;_�ft3f'§."�.7iR'.".I�

,riam' encontrado meios para anular os efeitos da bomba atorni- e numero, se possível .
.:cii7e: ri exame desses méios estaria muito adiantado.

. i Instituto hlédkü Dr.' CARVALHO
" J' 'o� príncipíos do "radar" e dos �oguetes alemães estariam .

.

I -

-sendo combinados na construçãode proietís contra a atómica, Dr
.

Affonso Balsl'nl) �

capazes de destruill' aviões e tozuetes a qualquer altura. A nova � - Diaguósticos Clinicas -

arma' seda um "fusleel radio" similar ao invento que anulou as
..' . � Metabolh:mio basal - Eletrceardíogratla Labora- t·

'V·l alemãesn fez eairem centenas de aviões suicidas níponicos. Diplom. pela Faculdade I� térío d- j,Íl�li""eB Í8fuiO'ue Iézes urina ete.)
. No .futuro, mediante a utilização da nova arma, a pontaria Nacional de Medicina da '

..

'

C' • tl. -� '<t. o- . l b·
- -

• Iü.

das baterias' anti-aéreas seria cem por cento mais eficazes. Uniuersidade do Brasil ; Clínica especializada de Senhora! I:: .

-

.�.;_.....-_..-�_.-�-:..-.--. o�-.-.-.�-:..;-.:-+-'.-'. Medico E:n,ecialista- em Doenças das •

I C i n as e d P'le * (Perturbv.ções menstruels, esterilidade, alterllQõea S8-

S061EOADE DR'IMITICO-MUSICIL Cursos
_ e:;e:ialiZ�d:��sObre Ali· ê xuats, iílcômo1g�a�agg�!')�:���s� e��., idade ""' �, -

I mentação das Criancinhas. Pue- !li I
_ "CARLOS GOMES" rieultura, Higiene Infantil,Clinica" Alamada R�o Brant;o. 3 - '1lumSD!iD - 'l'etelone. 1202 �

jMédica lnfan. til,
Tuberculose In, 1��_;��������o�Dl'I�!J':(f.J!iUItMD��€4

Oonvida os seus socios para o
fal1til e Doenças da Pêle das

:Dá COnS�It�:a::s. seu novo
Precisa-se Dllrla com o DOT

consulto rio no Edilicio Palter
(em frente ao Holel Vitória)

Os sodas poderão convidar amigos, podendo conseguir os todos os dias, das 10,30 ás
respectivos convites dos '�OS da orquestra, e da Diretoria.

12 e das 14,30 ds17 horas.

I· A vida ao ar livrE"
atrai. 'rodos a pre-

I
ferem porque ela traz con

sigo saúde, bem estar. Apro-

......:.�.�ê''''u-®-.-..-.�
...

m-.....·III!·
...

�....�-.�-�
...
,....(.<P.

...

�-·....�-:........_ .....t<i-_�
-

veíte-a também, ID!.'.S· não

• E t d' d M d
·

8 1 � se esqueça da beleza da
.

xpor a ora e . a . eIras a lia

I"
sua cútís, Lembre-se que
a exposição da pele à ação

S"oll',.k permenente d''e _-.
. prolongada dos ralos sola-

.I '" uu Jl res traz consigo as mau-

M.ad.' e. iras de construção em... ge- I'.
ehas•. cravos e espinhas, e

até queimaduras, E como

ral, Forros, Soalhos, Molduras ,.: evitá-las? Usando diàrla-
.

retc \; mente o Leite Hinds, a. se-
t • a nhora terá protegida a sua

Telefone 1337 ; cútis. A sua pele ficará

8 L U M E NAU • Santa Catarina e macia, delicadamente per-

...,. '1iiI �.lO�---�����&
íumada e uma agrs.dúveI

r�
� __...�.........._.............._.,,......,.......___..,.............,.._.._." sensação' de fl'êSCÔl' a' en-

f=ijj§'" �··········· .. ······ .. ·· .. ···ffi:� volverá. Para o seu "ma-

s!.: :. "0. FERECEM.'05.'

.

:.:.) quiHagp" a.dote também

\: j o Leite Hinds, base

� NOVAS _ RECEM CHEGADAS �J de pó de arroz. @�
• :5 f1fr�),,�:

MAQUINAS DE ESCREVER �{ J!EIT§/Jj6�tj'7i .

.

.
.

"L. C. SMmI.& C080NA" Inort•..,.erlc....l � � � 1í\l �

l'�{j .' MAQUINAS DE CALCULAR .:.�l �ici� � I', ,. !
fi' "ORIGINAL, 'On8NER" (suecas) j Pr(ke9� e emt/ele(_Cf, a Ctf6tS y

f DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ES'1'ADO :J
81h'O V·I. C 11.11�1·�. .

DE SANTA CATARINA, � I I

f .'.

J... SANTOS &: CIA. II.! Igualou melhor que o III
!: R I O DOS V L :� ! similar extl'angeiro II

L::::::�:,�=:::=!�lll :..R_�_._�a_.�_:_:_:_�_!._�:_:_�_�_.:C_�:_R_::...,.,.II-lIIII.-q---!!l!I!It�T::rl!lcfL.25!17l1iõ1'llfr

CIDADE alumenau, 30 dt

Setembro de :'945de Blumenau

C'oaCERTO
a realizar-se no sobado. dia 6 de Outubro, ás 20,30 horas.

. Tipografia Baumgarten "DESPERÔiclO DE
BELEZA" EM DIAS DE SOl,Telel. 1063 - Rua 15 (ia Nov. 1148 - Caixa Poslal, 6

BLUMENAU
'.

_' Executa com rapidez e a preços modicas

', IMPRESSOS EM GERAL
CARIMBOS DE BO�RACHA

de

De um entregador de Jornais Nova Iorque. 26 (SE) - Adi'
para as ruas Minas Gerais e anta'se que o Ooverno, dos
Amazonas (Garcia). Tratar na Estados Unidos está tomando

gerencia deste jornal. medidas contra os tabrícentes
de inseticidas, que estão ob
tendo lucros. exagerados' a

custa no DDT.
E' que muitos dos insetici

das que estão á' venda r o

mercado, como constítuído ã
base de maravilhoso produto
emitem na realidade um cen

tésimo por cento de DD'P,
De acordo com essas decle
raÇões, para produzirem c·

feitos, as soluções devem coa

ter pelo. menos cinco por
cento. do produto.

---��..�=-------------
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, ! '"T{!'j:
;:..; .. } 'I

------------------�--�--------�.-----------

Favoraveis a pU_lição,dos cul-
. nadft� TOQUI01 28 (SE)-Numerosos lideres dos parti
p Ui) dos políticos japoneses atualmente em,

formação manifestaram-se soJidClrios com a necessidade de se

julgar e punir todos os responsaveis pela agressão niponica con'
tra os E�tados Unidos, bem assim comO aqueles que praticaram
atrocidades centra os soldados e civis aliados.

Banco Popular e Agricola do Vale de Uajai

.
.'!-

DepO f:' ito à d]sposiçi1D
D8púsHo Popula.r
C/Ctg, (lom aviso d;:> 30 dfap

., " 60 dta�
idem lít.ê'P {ln dias
idem li em 18U dias

CJCts. P��H:?.ij Fi;; [) �1 m�seSi
idem ioem 11 :li

2 O/O
fi Oío
4 0/0
5 0/0

Ô If2 O/O
6 010

I 612 Oio
O O/O

Prado do Rio, La Menor
e Rapsodia

encontraaS9 a venda nas
farmacias e Drogarias

Exijam o sabão

"VIRGEJ\lJ
tia Cllt \\1ETZEL INDUSTRIAL JOINVJtLf

. pois ,oonserva ,8 dasinfacta a sua roupa
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