
85 compromissos
Preso o Major Gonzaga leite por pronunciar discurso'

politico - "O protesto da Frente· Cívica· Popular
RIO. ó (S,E.) -

.

D�rante .0 terterenola no cenário partidario I eleição dos. seus dirigentes. cito."

I discurso pronunciado na Vila
reunião de ontem na Vila Mili- e apenas .11,515 mantemos na Esse ,POUl? de vista é de to�os

.

---- ,Militar 1 pelo Major Gonzaga
tar O trajar OonzagaLette, da nossa posiçao para acolher. a da Vila Mlhtar e. POSS? dl�er . �ro, ó (SE.) - A .Fiente Leite, preso pouco depois, pelo
FER proferiu Um discurso poli- vontade do povo com a livre mesmo que fé de propno Exêr- Civica Popular, a propostto do I comandante do Reg.imanto Sam-
tíco em que; além de outras paio envrou o seguinte telegr a-
declarações. manifestou-se, par- l ��

..
ao General Oói� Monteiro,

tídario
.

da elelção da Constítu Mlnistro da Guerra.
Inte antes das eleições

.

presí-

I "A frente Civíca Popular,dencíaís, : •
'

entidade congregadara da ge-Dado o cara ter das afirma ração moça fluminense, a quem
ções daquele oficiaI,Jo; ordena' o Estado Novo negou todos
da, pelo comandante do Regi- os direitos politicas e pelomente Sampaio, Coronel Caiado qual V, Exa. esta perante a
de Castt(l,; lambem orador na

_------..., Historia como um dos seus
solenidade, a sua prisão regi- .-------- responsáveis, vem levantar

���:�a��g6ep�É3���U��OS�g��= te�l�I�:�r:� ����:; D··f.· BL·UM.
.

E·N·.·A'u. aD�i:lriO M�l�;i�:,oo ���:e�t:ar�������� COhn�j� op�{�-tes I'aform· a no-:.·es; o :�imo�reemal'atrd�Sç.ao .

.

semestral (lr$ 35,00
...

...... " avulso Cr$ 0,30 �
Majt\[ Gonzaga Leite, larnen-

iIA :pdsão do 1\fajof Gonzaga I tando haver este militar esque-
Leite .Ioi por mim ordenada por � O aredito das aspi ...Gç.6és cio Va.le do Itajai cido os compromissos. solenes
�r .cle �ans�edWo nonnas

���������������__����__��������������� aswmido por RUS chcl9 m�

diS.C.iI?IiiJ.�.raS..»: de
.. não. ter [B.LUMBNAU. Oomin!Jt'I, 7 de Outubro d8t9�5 - Dr. A.chi!les Balsini DU'etor RssponsRvel • Ana xxn � N.J3 ximos em garanti: eleições

recebido qualquer delegação da ,.wesidenciaiS a 2 de dezembro
parte dos oficiais do Regimento • _ ' i preferindo fazer coro com os

��irar����tdese�ar;.:;ne·me��Z Dispostos a. se opor ,a:: qualquer· açao dos Ifr�e��l�os c�����:���ist�� �:;�
mente.p�utidariO que não

..
tra- exlreml·s'la.s·· O Gal. Cristovão Barcelos afirma: Os Chefes Militares são pela 0111- Constituinte, atitude infeli� que

duzern o pensamento dos seus diencia ao Ato Adicionai que determina a realização das eleições recebeu a repulsa do
_

ilustre
camaradas.

.. NO'5sa posição e
. .. .

General Paquet, saudaçoes aa)
aquela definida pelo General RIO, 4 (S. E),;_ Entrevistado celas, chefe do Estado-Maior do posição suscinta da situação Geraldo Melo Cunha, João
Paquet e "<h anteriormente pelo por um vespertino desta Capi- Exêrcíto, declarou que· "nunca politica nacional, nos têrrnos já Balista da Costa. João Lopes
General·Oóis. Não ternos in- tal, o OenéraJ Cristovão Bar- em transe tao delicado e tão conhecidos+.f Filho, pela Comissão Executiva.

decisivo de nossa evolução po
litíca os chefes militares manti
veram a união e a ünanímida
de que apresentam agora. .

'I'o
dos são pela obediencla ao Alto
Adicional firmado por S" Exa.,
o Sr. Presidente da Republicá,
determinando a realização das Novus pr84;os do cimlulto no Distrito federal

Essa medida visa, unieamen- eleições em que; o povo esco-

te, a [paruotpação de parti lherâ o seu chefe supremo e os RIO, 6 (S.E.) - O 'Coorde- preços máximos de venda do
cutares na solução do momea- seus representantes no Parla- nador da. MobilizaçãO Ecouo- cimento nacional "Mauá

'

na

toso problema da distribuição menta.· Todos repelem e estão mica, considerando que em praça do Rio de Janeiro, da
da locehzação do imigrante dispostos a se opor a qualquer vlrtude da baixa verificada seguinte forma:
no solo brasileiro.

.

ação dos extremismos - extra- no custo do oteo combustível 8) do dístríbutdor ou reven'

mismos de credo, extremismos fi Oompanhia Maná diminuiu dedor ao consumidor) para
de ambição-que: nos leva l:Í,o preço dê venda d�· seu encomeod.,? de mais cinco

anarquia, no momento em qu� prOduto. resolveu reduzír os

I sacos; Ot.:t:i 1,6,40· por saco,
prensamos de ordem e de paz" ... , b} do dtstrtbuldor ou reven:
Disse ainda o General Cris· e NO. bar e no lar

Ir
dedor ao

cümmm.
tdor para

tavão Barcelos: j' K NO 11 encomendas de 1 8 cinco

"8 sõ por isso se explica que G .\.,�O. deve faltas L sacos Cr$ 1900 por � saco.
o General Góis Monteiro tenha
aberto urna exceção, fazendo
aos generais presentes uma ex- _11Il.. ,ma!illil!l'W_;!Ji§lIi!#§iíi1l·�iliim'iB!ll!�·���R'J!_�_E�ll_

RIO, 6 (5,8.)-Na reunlãó do Tribunal Superior Eleito'
ral, o procurador geral Hahnemann Guimarães deu seu pa
recer sobre a sugestão do prof. Sampaio Daria, relativa.
mente aos poderes do Parlamento, a ser eleito a dois dE'
dezembro proximo vindouro. Esse parece'r assÍm se resume:
l} O TribunalSuperior não deve conhecer das consultas
que não tratem de questões rigorosamente eleitorais. 2) Se
entender-se de ll.!odo contrario. penso que, nos termos da
Constituição artigo 174, deve responder que o Parlamento
eleito ii dois de 4jezembro pro,ximo vindOUro poderá fun
ciona,r como orgão Constituinte emendando, modificando ou
reformando a OonstituiçãO, por iniciativa do presidente ,da
Republica ou da Camara dos Deputados.

3) Se o Tribunal Superior, entretanto, aceitar a suges
tão do professor Sampaio Doria, deve torna la coerente,
própondo 80 governo que convoque o Parlamento para
funclpDar. COmo assembléia Constituinte não sujeita ás dis- 10·1·0· Mel·hor·aposições do citado artigo e seus párngrafos.

Falando em seguídat o pro1. Sampaio Doris sustentou ,

integralmente seU ponto de vista, invocando para corrobo- Yokahama fi (A,P.) - Os
ra-l0 a seguinte >declafBção do proprio presidonte Getulio medicos dIzem que o eX'pri-

...11I ill6.!i_�II!iil���Vargas que; em entrevista á imprensa, logo depois da prO' meiro ministro HidekI Tojo III iii. f4WAi\ib�::ti!I�g�m'i!ilEiIliIlIIDi!_BI_
mulgaçâo da lei constitucional n' nove, dec]aroll expressa- já está sufiçientemente bem
me

.

.!1t.e: ".A Camara
.q.U.6 .101' eleita terá pOder

..es.. COD8tí.tuln-, para caminhar nos corredores
tas e ela poderá reformar a Constituição, no todo ou em do hospital em que se encon· S·

-

Oparte..O prOblema capital para nós é o eleitoral, porque a tra e em breve será transre-eraAssembléia podi?rá modificar a COIlstituição". rido psra a c.adeia. Como se·
Em virtude da divergencia de opiniões no decurso dos sabe, Tojo tentou se suicidar

debates. a solução da materia foi adiada para a. proxtma com um tiro de pistola, no
reunin,o· do Superior Tribunal, quando seus membros então momento em que estava para
se manifestarão em definilivo sobre 8 censura da Ordem se.r preso pelos oUciais ame·
dos Advogados e do Partido Social Democratico, que deu rioanos em sua propria re·
motivo á questão em apreço, ' sidencia.

Desrês eitou
seas C eles

C PUze i ro I Prefiram a Farinha Fabricada
.

.

...

. pelo MOINHO lOINVILLE

AfluxO para o
,.

Brasil
RIO. '6 (S.E:) - No sentido

do melhureproveítameuto e

distribuíção das correntes
lmlgratorb.lB que dentro em

pouco afluirão para o Brasil,
o Conselho de Imígração

:

e

Colonização tomou fi ifliciati�
va. de dlstzíbuir entre as

cooperativas ..

e sociedades
agrlcoles e rurais estaduais
e municipais uma copia dos
quesitos que foram enviados
a todos os '. interventores.

MUDAS
Frutíferas.e Ornamentais
�çam catalogo i:lustrado

LEOPOLDO SEIDEll

! , j �
.

Go-ru'Qi

Os Poderes do Futuro
Parlamento Sopa

"V
em Tabletes

I C I"
Um tablete dá. um excelente
prato ou·· chícara de Caldo
(Bouillon, Consomé) • Modo
de usar: Não cozinhar, apenas
desfazer e dissolver em agua

bem quente.
G. ANTWElLER ;.. Rua 7 Set.,

tOO • O. Postal, 56

Blumenau

Santa Oatarina - Brasil

ISS Dr

idOS01iill-"01 absolutamente .inofensivo para
f". ....u J. pele. Eficiente proteção contra

We4z·el PICADAS DE MOSQUrros e

I. ou tros insetos.

Chocolales
Balas

Caramelos
Pralinés'

Artlc.Jos de Nalal
Caixas FQ�tasias

LOJA�
Novo Edi'ficio Peitar

Travessa 4 de fevereiro, 3

is olvidos
Toquio, () (A.P,) - A agen-I do Exercito da. Marinha do

cia Domei- citand� fontes Japão serão abolidos a partir

i6..ponesas ·'autorizad.8s" mas

I
de hoj�. Max. A. rthur disso)·

que ela não específwou, de- VéU, ha algum tempo, o Q.
clara que os Estados·Maiores. G. imperial niponico.

,

Dia 12: Posse da Oiretoria�
Dia 13: Grandioso Baile Social Uau Garcia Cf lazz

"Rmu::inol" dg 8ane d�§ Casados).·
Dia 14= Regalas e Mikiinee n,ms€ulb� P6Pt»laf, a partir

das 9 boras da manhã.
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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II Tratamentos especial.izados das doenças do estomago,
! fígado e intestinos, sem operação.

.

·L·
Laboratório anexo,

I.

.

.

G

...

onsultas: Rua erusque sln», das 3·6 horas
menos aos sabaâos: -,. Pane, 1319

s& ·3M WJ!M'iHLK"d5fHJ?tMS5W'íWM: %Aiei HTlfAi4WF_

o seu RADIO está falhando?
Leve-o imediatamente na ofidna

RADIO · BLOHM
e será IIfontamenla atendido

Eq'ldpa'mento moderno de alta precisão, técnico

If01"mado e diplomado em São Paulo
Alameda Ria Bf'anco,l'10

maua,,_w;�WMEB#smfftH=U'm&�amga�é,�M6EmamgmEBmm'mM.m.mm=u�

Duas Vacas leiteiras. rntor
... mações com LeopoldoRadatz.

Rua Benjamin Constant

Calçados
.1 terreno. 25}(; 30 metros, per:"

to do Salão Hirtkeldey, na Rua
Amazonas;·

.

r:';r����,�;"H:�:; ,:Õ>}1 .�_� •

1 Geladeira General Eletríc,
"BABY",

EM BLUMENAU'
na Rua João Pessoa

1,. casa boa com 8 comodos
EM CAMBORIU)

. 1·· casa grande .

Inlerrnações comOTTO WIL�
LEt Telefone I099J nesta redação;

.

1839-4
f:--f""�':: __ 1· ..

·"·

. _..=----.,_,"

Uma Casa deMaterial com
3 chãos de casa na Rua João
Pessoa. Informações com a

Fabrica de Moveis de Junco,
.. Guilherme Zwang. Rua São
PauJo.

.

-�������������������I

1- Sociedade Beniliciadora de
.. '

r.jadeiras Ltda.
Telefone 1248 ....,... Rua 7 de Setembbro

fornecedores de Madeiras em Geral

1840,.-2
Especialidade: Soalho Marca Strobel

forro Paulista, Encantoneiras de QUalquer Especiê,
Alinhamento, etc. etc.

PRECISI..SE
Neste Jornal de

,.

Tipografos.

.

\.1.·· ,',
.,. ./

AGR
..

,

i:';'��;i",,:tg;f;ir�',: :�;;I�Zl o:; •

'.,�"., ..' I' "

'

.•:,:,'

.'-'-"'.J...�'.:'
. i

.,.'

..�.•:,;',,'j!! , � I
;.; lJ}J n�$ Ca.10S 4!s ft�Jlut,j!'E!. �l
pallde:!., m».�'l1,tIl e �f.ilio. p(iTt;i!'1D I!':ú'l l�

. , i &W1
.

!Ól!'ID.® entram. ::a.lbs'tãzK;l03 !-r-.:iE "
,

.

>;i;-:"J.CO,m.o, VanadJlto do sódio, Liciti��. Gli�
""""...�. ';1,,�( t;��Jforu:&.tos. 'pepsina, noz t�;s· cola, etc"

. :'�f ee ação pr�nta e �lm13 UI.'lI1 CaSi)S de
.

.� �,roqueza e n.e11.r8stem.alll. Van.adiol I�
,

tndicndo para homens, rllüill�l"0St erían
cas, sendo sua fÓl":llUla conhecída l:)€10s
grandes médícos e ti5tá Iícanctado j)ela
S_au.d.� Pública.

�

Oficina RADIO FUNKE
fabrica de· ladrilhos e Oficina de Escultura

Irnoldo Puelter
B1UMEHDU

Rua Duque de Caxias,' 8 (Ex-Palmeiras)

Telefotle,1081 - Caixa Postal., 48
Elp,�dI!dl Im fm1,falà!!l .� Ex�tLalll tIm p'iI$�� • ,�!.1.

Gra· ttll 'EuI,'dinia." BavlmlDmu hüçãlll·,OílIrJll'{.i dia
.

Ctm�nt", :Ar..
D. .. J. _.' R!flfdO, B�la�tl!fll, Oa:Ixu pilra

SlltirU,. t>Jidt',u p;a.!!l efui Bill. Aglllf, rrlllllqu�.$, Capfoob, lI'lilb'Q!I
CÕII _rIS l.A:�.. Ca:1Ã�Q�� P� E1JgrltftJ. B�a,'Illl1J pata l1ar..

..
.

,..
.

. _ ,. dius. MesB d. Oíntm. Fl�oo1..
l1II p.��" Ffltras .1lJ.C1�.. m,O·1 rlS.J �J;sil,. F�Õg(m.,_.�qt'!l· (il!l M ...1!Õd-, G�•• tlll UlsIO', etc. ;. d:eH II. ll� d lU� 1 e lo.

Atende todos os serviços de
Radios receptores

Serviçol 8apldos s Saranlldol

TELEFONB 1395
BUI 7 ds Setembro. 13

f'Medicação auxiliar"
no tratamento da

.

sifilis"
.......-lIl.lIIIiI.!t-lt-.�.._..,,_.-.. fabrica· de Tinjas IBlumenau Lida.

Tintas e Vernizes ... Material para
Pinturas em Geral ITintas' em bisnagas para artistas

Blumenau
.

•
.

lia. (atarlna
,

Aparelhos de Radio
da R C À Vitor

•

de todos os tipos e tarnSl1nos IUI

Casa do A'm0l"icano S. A.
Meroado

...
de Automó�elll

mmmm....ga�RRmBR.u�a�l�õ�n�.m48�7��������1 .4M

CArr .• CD �.,.'iJ T ·A·
lfi,b"'� ,

-,

t .

SeOlpre foi e continúa a,ser

L� .. ·•. Melhor I;� '�'[..'..as%B��H*5� ;mi•••�'UP.· Ri .PW

No ball e no lati

-": KNO'Il ,-!

1;100 deve faltali

Milhões
De pessoas têm usado com
bom resultado o popular

de�urativo

Elixir 914
A sfilis ataca todo o

organismo
O Fígado, o Baço, o Coração,
o Estômago, os Pulmões, e fi

Pele Produz Iiôres nos Ossos,
Reumatismo, Cegueira, Qne
.du do Cabelo Anemia, e Abor
t80. Consulte o médico e tome
o p opu 1 li. r depurativo

E I i X i r 914
ínorensívo ao organismo A
gradavel como um lícôr. APlO
vado como auxiliar no tra··
tamento da Sifilis e Reuma
motísmo da mesma origem,
pelo D. N. S. P., sob o nr.26,
de 1916 .

.-------------=---=----

"Medicação auxiliar
:no tratamento da

sífilis"

,. ,

,

. -
.. -"\ .... r'J()�1 J'� ...

r/-(j' . Se a �

�, :;JNatureza falha

REGULAI
.<-�-�-�-�-.!t.-,...-;;;:-ti-�

Hão Descuide
\.�

Uma Tosse ou

Um Resfriado
�"'_.,�8I'..idall'eII flUa .ptlem
.. pari"..,. lIII:úda a • vida; eome
i*" por ....,. _illlplo 1.6_ ou res

friAdo. EstM.maIUI embora pareram
_ ÍIIlIp<>rtlIlI$Iia; devem liu tratad03

_ to4o • caid.dl> para que·nã..

.. acgrav.". 01. ....ll,,;ra. 111.. causar
!!&rioa IItborrOllÍJDtlIltoa. T,-dall as al.

1iNç6ea 4.. IIlpparelha respiratorio,
ma_ llimplos Irippel, bronchite ou

rsafriado; preciaaDa d. tml remedi..

I:apic1o • efficllZo O :lCru:OPII Sã... Joãa
I • ludica!!,o plUa "tel!

MCê.. B1 II1II remedi..
.

i. aabor qradave1; para �i;
.O�5.. vdhoa" oteallCU.

�arope
São João
hb. Alvim & Freilas _ São PaulI)

,
�-_.

s.'J�

frigor é Sabor
Das Manteigas a Fina ffôr

,. .

���

G. N 1
Expedições "" Despachos

A��ntes dOi iétes: ..

,iQ

'·BRASIL1\\AR"
com viagens regulares entre Itaja! - Santos

ICaixa postal 36 - indo f�itaBr. ffGoldo"

ITAJAI' - Rua Pedro FlllTeí!'a nOG. 68172
5"'P'�HM,e

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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; \� ·�"\L/I

CHEGOU ao Bl'0_c;il um aparêlho
novo: o LL!:Jerv"�;or G. E, ter

nll�t!c���t:;';Ite fo=::l1r.{lo. Não \Ul1B sim
r1es U:tL�(iei�ia elétrica mas, ·Billl,
<11rO t}.:l3 rt_lpl'eselltr:,VL1. o fruto de
muHGú unos de p,:._!sq:1Í3as.
O Nevo Íi·.�;·rj�:��.r2��1(·1� chegou e ven-

��:�; (;�� :-"�:�c��:;��;�: � _���l����,��l'���
G ...-.E e oeupou, TIO seu lar, um lugar
dEidl tL� S!!,y;üL,ii_'. 'I'rate-o com a

c(ra51:1.;,:�n}{;;;.o que lhe merece um
m\1igo iLll e dedícado e assim êle
o s"rvll'{� por _

multo mals tempo,
mesmo porque _:_ no momento - a

(!z�li-=:�'Bl Electríe DJuda está mobí...
li::;::HD" p')_�'�,,"o é9fúl'ço de guerra.

o üw!:nm tcdas as qUjl'tas.. fcl1:as, às 16
lt=Ur':;:;'� l;tl).. R�6i'3 r.:�!..ei�naJ. �!!!E .. 8;) na rre ...

��:����it�[��1 t�� I���7g���;�i:��f:���li�;1��:
t?-Jl'�ll Ek ctríe,

. .. Encabece sua lista. de compras
com um refrigerador G-E de após
guerra, no qual serão íncorporados
os aperfeiçoamentos técnicos que a

ciência obteve nestes últimos anos,

REFRIGERADORES

'- _;;-.

--_

ASSDCi:cl' I
!

I
•

__
8045

$i,,--'f-"'-+:..""'�;&.;;:�. �'+:��;_;4}-'�"';"1i O If.-"-".....�-�-,�-�-�"-"""�:€--� O �-��-�-:€-�-§.��-Jl-:tQ

1'tigos omesíícos - Secos e Molhados

ELECTRIC
._'"

Luz'
I
+_-�-..-._-._-*-�-�-�-�

, ft· _

�..

Valioso auxiliar no tratamento da Sífilis, é pro
vldencial nos acidentes rebeldes e repetidos da SifiHs,
cujo ação nefasta está na razão direta da sua .anti
guídade. Goza de reputação justificada no tratamento
do Cancro Inicial, Dõres nos ossos, Dores de cabe
ça noturnas, Dilatação da aorta, Placas nas mucosas,
Nlceras, Fistulas, Escróíulas, Molestias da pele, Reu
matismo, etc.

.

A opinião .de vosso medico virá certamente em

apoIo ao que aflrmamus.

'1I!I!3ib&§IIi!

Caixão funeura
hrviçOll de primeira

ordem

Rua Maranhão
N' 27

II
I

A tratar com

A� Lubow

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



Gomes!!!
Dia13

1f......'....-:DWJ!!í...��]f,'C/!IO®+4i.911.:.lID]![qA.�.1"Dl!II

I Exp'.ort.a,d_.ora, _

do Madeiras .. SI Af Aniversarios Francisco Macedo Dutra e d,

; ,c _

Lucia Milanez Dutra.
E'BZ anos hoje a sra. Hel- No ato civil paramíntaram

S"ol1k' _

P'ermaneate de" ga Germer, esposa do sr. i
-

d Ar
'

'.1 " � .... ..

.. Eurico Oermer.
os no vos os srs. r. OfiSO!

Madeiras de construção em ge,; Festeja hoje o transcurso
Balstnl e srs. e Helio Pereí-]

F S Ih
.

M ld ;. de sua data natalí cía o sr.
ra e sra. No ato religioso os I

ral, arras,' oa os,
. OI uras srs. Edmundo Amorim e sra.]

r t !
José Brack; '. . e d. Carolina O. de Oliveira

�e c. 1 A eremeríde de hoie aSSI. e Benjamin MargaridaJ este

T'elel:on' e'].' Q.·· .

.-:l7.,�j naIa. � passagem daI data representando o irmão da
li. UIU II natal�cla. do. sr, Jos.é nglat. noiva.

.

B L Y M ti NAU • Santa,· Catarina ei . ADlver�arla.se ,hOJe a sra.t Aos jovens reeem-easados

••_O:_.�'D.�.:I:i['ê(...olb.:-tr�.'l9.B�'J&�a
Da. Paulína �fl Silva. apresentamos nossas felicita-

�.** <.'"j;-;;;2',:,,:� çõ es
Nascimentos

. _'-----,----

.' Com o 'nascimento de
-

um '0 r Affon S'o" Ba IS IIn ,lrobusto garotinho, ocorrido
.

•.

.

.'

.

Is cooperativas de produtores -de lã ron::t����'s:a e:at�::l�sad� Diplom; pela Faculdade
O presidente da Republica assinou um decreto-lei feliz Jar do sr, VHor Emgard Nacional de Medicina da

estendendo, ás cooperativa de produtores de lã que para e de sua esposa. Universidade do Brasil
construção, aparelhagem e adaptação de armazéns e de- *** Medico Especialista em Doenças das

'. posttos para o reeebimen�o_ e a con.sarvaçã.o daquele artí- Casarnen tos' Crianças e da Péle

go se adaptarem ás condíções prevlstas no . decreto-Ieí n·.
.
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7.01)2 e ao seu regulamento, os favores corcedidos pelo Realizou-se sexta-feira p. p. ursos_ especlahz�dn� sobre Ali·
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. .:. de Malaría e filha da sra. d. ao I e oe�ças a ele as
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OFERECEMOS: i1 Carolina .G. de Oliveira, Com Crianças.
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. .: O sr. Ary Mllanez Dutra, Iun- Dá consultas em seu' IIOYO
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RECE.M CHEGA.DAS �i cíonarío do Banco Nacional

.� MAQUINAS DE ESCREVER r !��O=���Il!.n •d�.�: f;i:'?�f:ii:: E�:�:�lj�:l�
[: "L. C. SMITH. COROU" (nO'IO·.mer'",na,' ii Precisa-se 12 • das 14,30 ás 17 horas,

ti:. MAQUINAS DE CALCULAR' �:l ·De Gart>.ões no Café
! "ORIGINAL '.ODHNER" (sUecas) Y

. Pinguim
.

'DISTRIBuiDORES EXCLUSIVOS PARl\'O ESTADO
DE SANTA CATARINA:

J. SANTOS & tiA..

RIO DO SUL .,
l� .'. Rua Carlos Gomes, 59 (Esq. Iv. 1 de Setembro) �i + Deposito à disposiçlio 2 0/0 t
h:' '

...cX.,POSTAL,
7·END.TEL: OOSSAN

..

- FONES:l08e94
'. :::Ii ,ítl1_ DepoBito. Popular 5 0/0 .:r,·

I
- c/ats. com avIso de 30 dISI 4 O/o ,..

:� ....
-

<ffi: j .'
.

". " "60 diaa 5 0/0 l'
;����s....O::;t .......�i�:;.::.����.e�c:;.M::y.·et.n..-:..o·-:..r.� i: ��:: :�:� 1: �:!: () 1128 0°/1°0 �,T
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. _. Prado do Rio, La . � ""

'_ .·.oç.a..0 la
e Rapsodia l C/eta. Prazo Fbo 6 mêses I 512 O/O �

',1',
Idem. toem 12 » li 0;0 ,1

, •.•.W··.•. '(.,,'.'··Z''E'L', encontra-se a· venda nas
-

T

Farmacias e Drogarias. .-:.'"""'���-:-:�-:..-�-��-it o .:=:...-:......;�-�-:+:-:.i--.�.-.

IICarlos
Grande baile da "Primavera", e posse da nova Diretoria.
Is dansas serão abrilhantadas pelo famoso jazz "perá"

MEsas COM 1- ZELADORa I PIRIIR DO Dl8 S

i!
*** Antes, nas tardes abafadiças do, verão, após

um dia de exausto trabalho, eu retemperava o espírí
to sentando dísclplentemente num banco da Praça
Hercilio Luz;

E ali, enquanto a brisa do rio espantava o calor

para longe e brlnoava no topo das velhas arvores, eu

assistia singelamente encantado o mergulho do Sól no

poente. .•
E enquanto satisfazia o espírito com a grandio

sidade desse. espetaculo natural eu regenerava o oro

, ganíamo esgota<lo mastigando um nutritivo sandulsche
e soboreando um delicioso refresco.

Hoje posso alnda, louvado seja Deus,
.

alegrar o

espírito com a paisagem magnifica. Mas não posso
mais alimentar o corpo. E' que, se por um lado não
foi possível mudar a praça de lugar, por outro foi

possível destruir o pavilhão onde se vendiam os «co

mes e bebes»:
Oonstruiram, em seu lugar, um posto para a van

da de combustível aos automoveís.
Agora, a não ser que me arrisque a beber gaso

lina, não encontro mais nada que me refrigere ° cor;
po na referida praça.

f.' sempre assim ... No final de tudo quem sãl pre
jildicado é

O P OV O
�-�-���-�����-����.o€--� �-. .-�

Blomenau. 7 de

de Outubro de 1945

Em quatro aeses foi restabe
. de Im,slerdamlecido o por

S.H.I. - Segundo despacho de Amsterdam, quatro
-, meses de trabalhos incessantes restauraram o porto da
cidade, pondo o em condições de receber navios de. qual
quer tipo, com exceção dos de calado demaslademente
excessivo. Dessa forma o, porto de Amsterdam ja esta em

condições de se desempenhar plenamente de suas atribui

ções comerciais. O sr. CorneHs Jan 'I'uíjn, engenheiro
chefe do porto e diretor da comissão de reconstrução,
declarou que os navios malores estão impossibilitados de
entrar no porto porque. a comporta de Ymulden, que e a

maior existente em todo o mundo, ainda não foI totalmen-
-.

te reparada. aec eseítando-se mais um ano afim de terminar
os trabalhos. Todos os navios. afundados; afim de bloquear
a entrada do .porto, foram retirados medi ante minas sub
martnos, enquanto que a rede eletríea foi também Intel
ramente reparada.

Cidade SOCIAL

omercio

No bar e no la))
KN01\

'não deve mItro:

A vida ao ar E\'l'e
atrai. Todos a pre

ferem porque ela truz con.

sigo saúde, bem estar. Apro
veite-a também, mas !lEi.Q

,

se esqueça da beleza da
sua cútis. Lembre-se que
a exposição da peje à ação
prolongada dos raios sola
res traz consigo as man

chas, cravos e esnlnhas, e

até queimaduras.'E corno

evitá-las? Usando díària
mente o Leite Hínds, fi, se

nhora terá protegida a sua

cútis. A sua pele ficará
macia, delicadamente per
fumada e uma agradável
sensação de Irescôr a en

volverá. Para o seu "ma

quma2'�" adote também
o Leite Hínds, base
de pó de arroz. I?J�LEffTE/ ,%
I

"

Proteqe e em/Jele,{f2 a cd/ir

Igualou melhor que o

similar extrangeiro
fabl. C. ilNTWEILER

Rua 1 de Setembro. 100 • Cx. 56
BLUMBNAU

"

o sabão

"VIRGEM ESPECIÁLIDADÊ"
da elA. WETZfL INDUSTRIAL JOINVI1Lf (Marca' Registrada)

reoomenda-sa tanto para roupa fina fiomo para roupa comum
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