
I Os advogados paulistas
estiveram reunidos em seu

Instituto, afim, de estudar
a conoeniencia da reforma
da Lei Eleitoral. Te7"mi-1nada a reunião, que trans-.
C01Te'U acalorada, os ad

vogados se manifestaram
contrarias a qualquer me
(lida naquele sentido. Fau

[lando depois á imprensa,
o 81'. Fernando Iiudqe Lei
te declarou: "O Instituto
dos Advoçados não podia
ficar, Calha nela fiicou, á B. Aires, 10 (APJ- Por de-

'·1
marqem da questão da ereto do executtvo,o governo
pretendida reforma eleito-I argentlno proibiu 88 expor
'tal vigente. N{lo ha razão

I tações. de uranío, �et� I n�·O senhor Artur Bernardes, I síva, e estou certo. por ISSO I segurançu e ao futuro do

j I á
ex-presídente da Repuhlica e mesmo de que os mineiros, país, a191.una, a não ser o

in-I ��fi����� d: �����en:tl;�li��
pr.6sidente d:>partido .R�pu� integrados na comunhão pau-

.
Paulistas e mineiros, Hg:a'

tuuo de_lJ'toc1'astzna1' ?
I
nos Estados Unidos.

blIc.ano, enviou aOG D.l1nBlf08 listas, n�o. negarão o seu con- d(JB�rit) passado, por tantos restabelecimento do, 1'eg'l-, .

Esta atitude foi tomada. la

reSld,entes. emR 8ã,O r

Paulo 3, �urso ClVICO
. á. caass qu� Y,I.',clGulOS de ordem espírítual 1]1,8 legal no Brasil, que I vando-se em consideração

se!fumte �e��a,g�m. ., _
f
interessa profundamente fl n'J! de estar uuídos, nesta j'ltstíl�q'lle. uma. reforma I j fi impo.l'tancia que aS8umir�Na qualt�6de ae pr��Iden i tiara, para o bem da Repu· da lei eteitoral", I, o uramo �o futuro .. cOr_:I aIS

te
.. d.o

.

partIdo.-. Republicano, I I�. � o.A���. da bllca" I suas multíplas apllcações,
de amblto nacional, coucíto �oliisre :Jliilv!U U

.• � .

.

os meus coestaríuanos que Ai t d
€I

I
I' \SI

d tit
o

tresidem, e� São Paulo a eer- Rahlha Guilbermina
.

�s a· �._ a· 1 f fIa e ofiS ··1 U 11n e
rarem fllelfa s em torno do � U· � .

.

..... .

_. i i i

glori08{) Partido Repubiieauü
.

S.H,L� .: luíormam de HBia I . n

�:;��W�:;i���r:�r6�::�t���I���·. �··p�f�·�iria à;Uii{�Y'����I"�;' Esta ii opinião do
.

iaistro da saerra
d�. redemueratização do �ra_l �gS proxi�ids���_"de .Apel RIO, 10 (S. E.)- En/Te-

º.ue está.c�1?,ple(ament� a(as[as c.o'rrentes de, opinião..
s:l e na eau:pa,n!J.a pela. v_1tu- dcorn, a ursposrçao dos ho- »istado pelo "O Globo" o toda a idéia de Constiiuin- Sobre as proxnnas elei-
na da candldatura do bríga- Iandeaes vtttmas. de gJerr;j ..

. ."lu... v , -

delro Eduardo Gomes. afim de ajudar a conjurar Ministro Ú.a Gue1'ra, Gene- te, que só se1'Ía. possivel se ções gel'ais 'responden o se·

Esta é uma campanha dec!- a eSChssez de hospitais, 1'ul Góis Monteú'o, disse estivessem de acordo todas g'ldnte: "Pa'ra 'lnim, as elei-

ções todas se {m'íam até
amanhã",

RIO, 10 (S� E.) - Ven! tenêfo uraruh, repercussão em tedo o pais o Decréto assi
nado ôlltem peªp Pre 'iidenta Vargas tmnsferi§ido as el�ições para gover�ad9res de
estad � s e esrses leohdaUvos de 5 de Maio de 1946 pllra 2 de DozemluiJ do tum
em curso, devendo 8S mesmas se f(�aHzarem conjamfamente com as ehições eara
Presidente da República. O referido �ecrdo concede o prazo de 20 dias para os

;;;;""";;';"<'k�__m;

interventores de fst"tto outor�arem as respectivas consUfuicOes estaduais. Os eaa-
.

didatos ta governadores e depiütadin que exerçam atividades públicas deferão se Conlrarios ta rel:il Parada monstra em
desincompatlbiUzar afé 2 de Dez(í!mbro, O�· sejam 30 f�i3S aDttS das 2leições. 15 de I.ovembro

- �-

forma lia Lei
Eleitoral

,

Diarlo Mi1tutiun I
anual Cr$ 60,00 Isemestral 01'$ 55.00 !fivulso Cr$ (J,30.1

!

RIOj 10 (S.E.) - As forças
democráticas que apoiam o

I brigadeiro Eduardo Gomes farão
realizar nesta capital, no proxi
mo 15 de novembro, data da
Proclamação da Republ'ca, uma
Parada Republicana da popu
Iação civil da cidade, que se

constituirá numa pujante de
rnonstração dos sentimentos
dernccruticos do povo carioca.
Dessa parada monstra, na

qual não have: á discursos, tOa
rnaiã parte saliente a U.D.N
do Distrito, cujo presidente, sr,

MaudciQ de Lacerda, já iniciou
os preparaIvos para

.

o maior
brilho possível do acontecimento.

A .virtlldiJ e ii lealda
de se feliram !Iuiimiu
II crime e il traiçãa
sin premiadl.ls. u

I$tlfÃ I�� I...I.�8.€11 €1 �ti I
Mensagem do sr, Brlur Ben�ardes ;05 repelbUcanos milleiros

residentes em São Paulo

a Iri

o Q'f'@utc d�� !I:i!$pirãçõ'it"ts do "@.l� do itajai
-----�_�__��rc=w: �""_'" lOW �. l
BJ..Ufvnn�AU· Ouinta-feira. 11 fifI Outubro de 19',\5 - !Jr� Aclimas Balsini Diretor Hesponsavel - Ana XXII· N. 16

Proibida a exportação
de Ilf2!JiO

preço
D ol1i�ião de ,ari�� U�Jeres

da liberdade
/I

e a eterna vigilancia" g
Entrevista Churcllill
Príncipe H�mberlo

N d·
'

d' 3 I
'

t' t d d
'J ',.J t t

ROMA, ó (S.F.U - As au
o lse:qpiQ que pronunClou la. , curante a ma- a In a ver e an° a pl'OWllla n€s .Sb .empos que eorrem ... toridades brHanica'S desta capio

nifestação queremista, o Sr. Getulio Vargas, se por um Transposta mais urna etapa da guerra de nenros que, tal declaram nào ter conheci
lado não anunciou o deereto de .convocação da Consti- de resto, não nos atingiu, a unicu coiS3- que pOFSO di- mento de nenhuma tn!revista

tuinte." como. ll1.ui.�os espera.vam, pelo man.os a�irl11ou SUl:i.1
zer é que a U.nião Dem�cratica . Naeion.a.1, fortalecida :!1t�e o Sr. �hurchil� e ",0 Prin

adesão a eSfa Ideia. De qualquer modo, o dIscurso, te- pelo denso apolO da opInião oublIc3o esta certo de que dp� Hl!mb�rt:). A�r _sce�t�:n
d

_., j.' 1 t
.

II t·
.

'1 b
. . d< 3'"'''

;, .
,

I 1 que o ex-prem!er esta na Lta.la
ve gran. e. reper?l:ssao no p.als parülCu arman el DO selO a ai .ve: enCla

' em ral-:V0S _8
.. ,

I tOI �UVI( a pe o povo I cOmI) UIT:. simples particular e

dos. partidos polrtIcos orga�lzados, Procurando. aseultal' brasllearo, ° qual aguarda connante o dIa 2 de dezern- que não estãO capacitados para
as impressões dos lideres da oposíçã,o a respeito, o "O bro, quando decidirá por si mesmo os seus pl'opl'ios desmentir 6eus atos e suas

Jornal". do Rio, ouviu diversos deles. São trechos das destinos". atitudes. Tod�vi� não e prova-

entrevistas concedidas ao referido OI gão que reprodu- O Si. Otavio Mangabeira teve as seguinh:s palavras: - "Sou vel qu.e o PUl1Clpe .tenha coo-

zímos a seguir. a pessoa l1}el1os indicada para dar imp!essões a respeito de p�- f::!:nclado com mUlta.s persona
lavras escritas ou faladas. do sr. GetulIo Vargas, sobre m31erIa lIü:ades. dura�te sua VIagem ao

Disbe o sr. Juracy Maga1hães: - 1'0 discurso em
politica, porque "lhes rã:) dou nenhum crédito, e há muitos ano� norte (la I!aha.

resposta ii moxÍnifada "queremista" foi' lamentaval no venho sustentando que oada dia que passa, de 3ua permanencia[ ...... '''''''''''_'''''''''................

fundo e na forma, Traduziu os tormentos de uma alm.). no governo, representa para o Brasil u 11 mal íncalculavel. 1ST b'decepcionada por lhe terem tolhido a realização de um O sr. Odilon Braga assim se manifestou: - "A impressão I opa em a lctes

golpe madurante premeditado e espeta.cularmente enca- que nos fica do seu discurso é uma t:ó: a de que S. Excia,

nado. Não teye a virtude de renuncia nem a coragem
acaba de perder as ul!imas reservas de respeito e consideração I "V I C I � ,
a qne ainda poderia ter direito, visto que, ao envez de serenar I ! I

das responsabilidades. Cheio de avançes e. recuos, deu e dissuadir os elementos que intentam romper os diques da5,
tantas voltas e rodeios, que acabou como começou, isto leis de sua propria aUfoda, preferiu dar largas á sua magoa de 'I Um table!e dá um excelente

a, aEmE'ntando a contusão, em busca da criação de no- ver-se obrigado a abandonar o govemo e excita· los a manter se i I pq�to ou chícara de Caldo
vas oportunidades aos golpes de que a ditadura não 11

..

a agilaça.-o subversiv.a em que os lançou .. mas o desal'io de sualllBOUHlon. Consomé) - Modo

desiste. Mas o .povo aprendeu com o brigadeiro Eduar- atitude foí alem do seu alvo piedileto, g de usar: Não cozinhar, apenas
Não fomos apenas nós, os chamad.os politicas, os acusa-

·I·I�
desfazer

.e diSSO.
Iver em agua

do Gomes que "0 preço da liberdade é a eterna vigi- dos de raedonarios. Foram, por igual, a Igreja e a:: forças bem quente.
lrncia'\ e continua alerta, esperando o que ha de vir". Armadas ...

"

C. ANT\VE!LER _ Rua 7 Set.,O sr. Virgilio de Melo Franco assim se �xp:res8ou:
--I._ HO S1.'. Getulio Vargas pronunciou seu discurso ás a· OS"Uitol a.bsolut,a�ll::\llte inofensivo para 100 . C. Postal,56

palpadeíaFi, mOrdendo s sopran'do, numa arenga incas- ".I pele, EflCIente proteçã.a contra I B 1 1.1 m e fi a u

renté, a qual provocará oamais vivos coment'1rios. num etze·j PICAD,AS DE 'MOSQUITOS G .,

I Santa Catarina - Brasil
verdadeiro rio de tinta,_azul e vermelha, urna vez que . outros U1setoa. . '

__��__���__�

,

enca:
Dia 12: Posse da Diretoria.
ma 13: Grandi�Hl� Bane S�g;iaB [jazz Garcia e jazz

&·�iit§I���!" dl\ ��d!� [Jos Cas��@s}.
ma 14: Regtdí:§$ e �ath!�� lllimsanie Pap�l�r, ii (iarUr

das S horas da manl!ã.
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Faço saber que pretendem ca';
sar-ae: Juhus Matías BomboHOJE - 5a.-feira, Dia 11, ás 8,15 hs, ren e ElvIra 1\;Iefs611. ElH, na-

Tito OUÍzaf - Amando. Ladesma - Pepita Munhoz em tural deste Estado, nascido
"ft·· fUI' ...

CL.. m ." aos 29 de tevereíro de. 1920,
convidar I. uO Ifll�;IC� Ilego� O �� or �;�:�O:;t!O!�i�'b�������dn�
comen;.O-I.' ,um .ma.::aVllhoeo,' r,11m

..

e

al'g�n.,t.HH!,. fa�9.dü .em cl...'ste�han.0'.1 C.'OI
deste D. istrHo, fH�{J Iegltlnos dias Lindas ��l'lçoes m(lXICi:lI1�s_.e maravilhosos tangos}; .. _Romall� mo de Pedro Bornhcten e de

ce .. , M.uaws.,. Bel�z<: ... Se�umento ... Cenas mal'�vl;husa8 duo. sua mulher \tIaria Bornhcteu.maravilhosas ;Ca�ltalS platínas e ... RIo de Janetro! � Ela, natural deste Estado, nas-No Progr.: Comp,l. Nac: e Paramount_Jornal. I clda aos 16 de agosto de 1922Platea 2,00 - 1,2 e mil. 1,00 - Balcão 1,00 domestica, souetrs, domicllta-
��������������������������11l da e residente em Testo Sal.

to, deste Distrito. filha legiti
ma de Ernesto Mersen e de
sua mulher MiMa Meis-en.
Apresentaram os dOG'iLutentlJllt

exigido pelo artigo 180 do Cu
digo civil sob no. 1. 2, e 4.
SI e!�em tiver cGnheclrn�lltn 'de
,�xtstii) alg1'llll frrH:Jedim.eDto lesai,
ecuse o 9al'� os fins de:direlt�.
S, para osnstan e· ci:l.egaI: ao 00"

conhecímento de tedos, lavro Q

.,resenie para eil'1r FA.ftxaGc no i•
gsr do oosti!�*, � pubUcad� p,«l"
la lmprensa.
Btumenau, fi Outubro de 19:15

.,
VictOr1M B"raga

Ofida! da Regfstrt� Civil,

De ordem do Snr. Presidente, tenho a honra de
nossos associados eExrnas. Famtlias para os festejos,
rativos ao 250 aniversario do Clube Náutico América,
12. 13 e 14 do corrente.

PROGRAMA
Dia 12:'� Posse da Diretoria ás 20 horas.

Telefone 1248 - Rua 1 rte Seternbbro

Dia l:t - Baile .Sceial com o Jazz Garcia e Jazz Rouxinol
(Lontras) as 21 horas, traje de passeio

Dia 14: - REGATAS, as 8 horas da manhã.
MATINEE DANSl�NTEI etc. das 9 horas da'
manhã em diante.

.

Sociedade Benificiado,ra
�fadeiras L�da.

de

N0TA: As. mesas para o Baile podem ser reservadas com o Ze-
Iador do .Clube, a raZão de Cr$ 20,00. fornecedores de ftladeiras em Geral

Para o Baile de 13, só será permitida a entradade Associa

Idos e .convidados especiais. forro Paulista, Encantonelras de Qtmlquer Especie,
Blumenau, 10 de Outubro de 1945 Alinhamento, etc. etc.

I•-+-�L�'-.Hc *�.A� :.CO�:_"_�;_::��:'.II�nja�d�d�: . �o��� �.���"��
Â 19uns 'rEOELÕES com longa prá tíca para tra

balhar em uma fábrica de tecidos de algodão. Infor
mações serão dadas nesta. redação sob chifre n. 4711.
'iI.-'t>-'<3>-'lS!-�;""'-.•-�1O!!,"�-.i!:'-'� o .--�'_.'�'---.-'�--'�--o@"''''�-'-'$;-'''':;$

�

IS míi> e
1 marceneiro .. torneiros .. serventes

E. N!: I F F
1864-2 fabrica de Brinquedos
e---�-.9:'��@-�--!i:-��lf.-�.--.1 o .�.-.-�--�--\t-'..-.-.- ...

�.......?=rszittM'f�Jt'fóKU�

I 'lIiACO� e

ÂM�MICO.STOMEM
�f�� - �_P@��y!)��
"SI�yE,IRA'1 IGr"nd� TÕl'!lc.:l

Ie_;,.,;::o.;;.i.<�"'"'�i::I!.tO����;r;.�

"Medicação auxiliar
no tratamento da .......�-:�-�-:.-:�"""-'9>..-.-.�--•

.:-- $_iJ,_�i_h...·s_" � y' Aos Senhores Proprie- Í'
f � tarios de RADIOS r
i J. A in�ta1aç.ã,o de uma f, I Ar�T��A 6�LU �

',L reprezenta as seguintes i
• 'I vantagens J.

II T
fâcmd�de de .instalação. i

I;;$' Economia Segurança �
Hílâ 'I lin S'il�er�bro.13 ! t' e melhor �H:C("pção. k

.

._-_.__.�._.���"--�,-----

11 Iníorffiacm:l> com u sr, José I

l"'lu:"_
....

o�""'o
...

e..,-Il""ç
...

'r."",S""
..

..,dw
...

�"i""*.�msr,'"'e·-DI�lPO�...eats·C� SJí�_;·lãisOe'1rtd{.,.eu.r!B.�'s;m;�l�e.ti�.. S ve_,!n.�11 t .

��3 B��i:�1�lü, 9 !
,.,['.1 E D I � O_E 'S��, E C J ,A L ! S Tu A ;_; H;'

>

o

: ;-;ti->-�;;.,'ê�._�-�'_":.-§.-:.--*
I �-�_-_.+._��:*:-._.ot:.;""'.f>-+-§"-"

reas - fraqueza sexual - Tratamento rápido e indolor

ICLlNICA GERAL - OPERAÇÕES
Ctlu-sldtório: Bua 15 de !{olleml1ro, 1186 (ao lado do Hota! Eme)

POliS. 1405 \

IConsultas: dás 10.30 ás 12 e deis 15 tis lS horas
Horário espectaí para tratamentos com Penicilina

,

r-=:��!1!�;rnÂ��i
figado e intestinD�l sem operação. � <)"-�·-.E"".-.-�__.,+"_�_,,,_�

Laborátorio anexo. i
tJ;l ��"'. �s o;i'!'. ra

I Consultas: Rua'Brusque sino, das 3 - 6 horas I tUIe��!tt��l®l� ii
menos aos sabados. - Fone, 1319

1 :rea.!
-�

.

.1tr. *.:::":::::;!:'�ó�':;::::�:?�:�:;:tl;)1:::,::;,,:-_'!,:���:-=:=;,ij �. r�@I'e�
Com I) trat!l.mauto pelo ropu!adG pr&

luto OKAS"". - Á ba2� de HormOnJ,o&
(extratos gla!ldulares) e V!,mmna_� se,e

eion.a.das, OKASA f: umll medm:\tji'io
rae!onel li de alta eficaCÍa terapeu(1tl&,
Olll todOB OI casos llgados diretamente
• perturbllções das gli'moul!i9 sexuaea.

OKASA combate vigorvsame!lte: fra

QUeZa aexuaI I)m trlOSS as idades, IO?.8.
fÔrma de lnsuüciéllcü, glandular ou VJLa·
l1JiD.al, smillidadG preeoce� fu,!iga {I perda
de memorIa no homem; .l'lgHlez II todas
as nerturbaç5es' de origem ovaria.u!!.,
tdll.de crillca, Qbesldade e magrClZA, fls'
eld". da peje e rugosidade da ClUtiG, na
mulher. OKASA (importado dirMamentll
da Londres) pruporc[olls Juvimtude,
Saude Força e VigOr. f'e�,a fórmula
':prai..u.'; -

para_ hQm(!m� e fórmula. ·'ouro"
páre m111herel'!. em toc:::.n M boas Dfl�gfl'"
daI o F�rm!!ciu�. Idorn.-mçõee 6lffdidl)1l'ItO Di:tr. ProôlltoD AliNA. - 'to Hill
DriU\Ile>. 1611 ' lli&.

com. viagens regulares entre haja! _- Santos

(iillb�� p·����i 36 - fZii'a�. i�;�i\J:. uG�5df'k"'j;H

PWS' ' =
-

f!iiihiVí \)jê if

.01'. Ã. SAN! AB3LLA
" Oip!omado Dsii'l. Filcuida�e N�cimJlêú de Mer.ii!:ina !lu

Uruversidi:tde dI) Braiill.
Médico por eODCUl"SO do Serviço Nacional.ie Doenças Mentaifl,
KR-intemo da Santa Casa e do Hospital Psiquiátrico do Rio

da Janeiro, Ex-médico essietente do Sanatório Rio de
.

Jaueiro da Capital Federal.
CL!r·m:n IIWmCA - �SP�t:!AUSTA EM iJmmCA3 rnmVOSJl.S

CONSULTÓmO • R U A f B L ! P B g C a M I D T
:Edificio Amalia Neto)
Das 15 ás 18 heras

PLOHf&fJÔPOLIS

Uende todo& 05 serrlços di;
Radio!! receptores

Servlcos P.iiPldus ii 6a"GllUdo�

, fmf!"ged. tOm",01""=0 r,os'

TRft.oI.H:."CIiRO!\'"ÇUlTES C1 100-03 OS
EEL"S t:n�tJ5 E SUAS f'":JiiF�
COMO SEJP..�:tJss.rs.arm?.RoSr
llt03gUIH:S • Cl!9U'W�

'f:."

11-10 ...1945'

EdItai

j.Medicaçiio auxiliar
no tratamento da

S'ífilis'J

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

I ': Procura-se

,

..

MO ç A
.. Procura-se uma meça

" de
14 a 15 8UOS para serviço
leve em casa particular. Apre.
serihr.se em CIHlf}. do Snr,
JOHN L, fRESHEI.J á rui1..
Sete de Selembw.

'

1866-111***

1--:-Venda�se r
VENÜE;SE um terreno' na

Rua Mato Grosso, com tO.OOO
mts .. quadrados. Informações
com: Wílly Pe .zlin - Alfaiataria.
Rua Minas 02rais.- 1 (lv2

---....___

'C,IT� �,"�.�, l'.t� ��, i .iA:;�.�"* ��ubt\liit<oII'�:i�"�'
�.,,� !!!"'.'-�'r�!il.��leS

AB�ti90S de NQt�1
C��XGS F��Hr1}tàsiG5

.etc. etc-

venda.oa

l AR

lE Jr�4
e

LOJA
Novo Edificlo Peitar

Travessa 4 de 3fevereiro,

ArnAOOR (G* Scholz}
Recomenda-se pelo
Esmerado Serviço

foto

Rua iS de Novembro, 59b

Tuberculose ou Sífilis?
Sifiiis pulmonar em geral não é facilmente re-

conhecida. Há stfititicos que passam por tuberculo'
sos, 110 entanto a sifilis pulmonar é mais' frequente
do que realmente se supõe e tanto se apresenta. na
forma gómosa (gomas no pulmão) como bronquíca.

.

Em caso de duvida consulte seu medico e ouça
sua opinião sobre os resultados íavoravcis a esperar de

valioso auxllisr no !f2t3menlo da, SHilis e de cuja fo!·
mula constam plantas medicinais de reconhecida acão
'depurativa a tónica, razão pela qual seu uso impõe-se.

tNil, 45 EO)

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



Grande baile da "Pri.Davere" e posse da nova Diretoria ..

Is dansas serão aIJrilhânladas pelo famoso jazz "Per.r'
MESllS COM fi ZEUDona D PARTIR DO DUl 8

•

I

ia 13

n oi is BSe I o
.

Uma reclamação contra os motoristas que trafegam eu. alia ve... fi e B I II U� e 1íl a u
. loeidade pela Rua 15 de Novembro . '. .--

Noticiamcs em nos.sa penúl-
.

ib di
.

nesse ?enhdo. Essa a queixa ����":!�������������������

Uma edição o desastre ocorrido ��l�s�����re l��emex���:o V�l� d�floglsta em lap��ç� quetrans- .rl.tll!Rr ;n'u�iie a !iber��çii�defronte ao. Hotel Cruzeiro, sa- velocidade. com seria risco pau �Iv�is�s as au ar a es respon ac II I11U FHIBII�U II' In nU
bado á noite, provocado por ra os que se aventuram atra- A it d' dos In es"·

.
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um .unibus que descia a rua 15 vessar a rua. provel.an o o ensejo, '(7olta- V pr·' uS pO laiCOS \.
de �Qvêmb!o em desabalada Esse risco é agravado pela m�s a salientar o perigo de se.
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carreira e fOI chocar-se contra círcuustancía de existir um gru- dEH}e.ar _trafegar pela Rua 15 TO��10. 10 (AP)- O g�ne- .. 2.-abúhçao. das. !:�113 que

Um carro d� moía que trafega' po escolar nas Imediações, orr c8!11mhoes carre�ados de ma- �BI Mae Ar�hur �et��mm()u Hm�tava� a hb�rtllca[>;
va em sentído contrario, ava- de estudam centenas de crian-

deira Um deles Já .espalhou a ao governo �mper.l.tl� japouez 3 - dissolução da brutal

rlando-o seriamente. matando ças. Com a volta dos carros carga, em plena via �ubli�a. as tres ��g�Hltes e ímportau- policia politica.
,

um cavalo e ferindo o bolieíro. particulares ao tráfego o movi- H_ouvesse gente pelas irnedia- tas.me_dI u8b. _
.

A ord�m do comandante

Na ocasião em que colhiamcs mente cresceu e com ele o çoas e as pesadas taboas teriam � :-hb.ertoçao .d� tolos Os emchetejogou sobre o goveruo

informações sobre o fáto. to- perigo de encontros e atropela- feito vítimas. De qualquer mo- pnsroneiros POh�IICOS calou a !8sponsabHiàade pelo _cum-

mos procurado por um Iogista mentes. Vem dai a necesstdade I dos
esse fato pode voltar a

lados em ires fil.. .prímeuto da determinação. O

das imediações que nos fez um dos guardas de transit� descru- acontecer em lugar mais movi
.

- t.
coronel Ken Dvke, ajudante

relato da vida sobressaltada que zarem os b raços e agir enerci mentado, com danos certos. rr.. 'A do.' general Ma_c Arthue pre-

levam os moradores daquela camente contra os motoristas Porque não desviar estes ca-
cu;.e.(.u:AJ,6(-Yffl- -CtJ-n:ttMD( VIU forte re.açao do pov� em

parte da Rua 15, em vista da que transgridirern as leis exis- minhões para a Rua 7 de Se- consequeuora dessa .atItude
for:na abusiva com que os mo- 'entes. Os chefes da Inspetoria ternbro, que também conduz ao

6 acrescentou: "Mas ISSO. �

toristas dos caminhões de car-: de Veicules poderia estimula los ponto onde descarregam? parte do processo revolucío-

(P-.-�-.,-it!-._��- ..-:-aIO:ii-.-!t.-..--�-�-.� .._-. o •.-�-.-.êE.-..-_,,-.-.'_. narlo pelo qual todos os po-
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E � vos passam para a demcora-
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lnsbtuto Mew��co Dr. CARVALHO
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_ Diagnósticos (;Jinicos _

1* same.fi o sa IS Sito q�an- ,'u...�e '1fT. 01: .s;. '" 1\
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.
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. I do OIÇO (18 forasteiros J .... � loJ

m Metabolismo basal - Eletrocardíogmüa - Labore- � tecerem reterencíes elo' � Pt

I tório de Análises tssngue-féz6s-urina, ete.) I glosai ao. seu notável pp.
P C R E.ME

I Clínica especializada de Senhoras ,( r����r;��i�e�t:, :cosnuQ�
I (Perturbações menstruaís, esterllídade, alteracôes se. • nla da Patría.
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'!l xuals, incômo�ú.a da adO)9oCênCia. e da idade crítica, � .Entre��nto, .e-me do- i�
; íntlamações genitais, eto.) � Joro.Bo mzer,. nem tudo

�
-·lJ aqui merecemcensemen-

� Alameda lUa Brânco. 3-_ �Eum9mUJ - Telefone. 1202 I to.

:;j»&..X�lm�'I!1t.���O'�?§:i!il�et$���1���jI['lL'f.D:���: Um' exemplo: quando
; ........... ,..,.....,.....� ...............�................._ ..

,.

as chuvas demoram falia

l?.....••••••••....•.••.•••.•.•.•..
, ..; .....•..1iJ. Amversaria·se nesta data a sra. energia eletricll. Minhas

�! CIDIDE SOCial �l Da. Heria vD!ckmann. re5idenle residencia são invadidas

�:.............. .

.•..•....•.•.. :: em Salto Welsbacn. por nuvens de pó. Quao-
�- .................� ..&..... d h
A

. '. .

•. ..,...., ti C ove um pouco de

nlversanos. "Baile da p�;m�\;fIIUI�" mais aí, então, a situa-

Completou ontem mais um .

ii UllOUV lliiil (II Ção se agrava.
ano de feliz existencia a

.

gentil Está marcado para o pró"imo TenDO a impressão
6.ta. Iris Schoeiderf filha do sr. Sábado, dia 13, o grandioso que os pantandis do cha-
João Schneider. I "Baile da Primavera", da S. D. co são paraizos, compa-

.

Anívers.ariOU-?e..
ante.m a srfa'I·M..CarIOS Gomes, festa que pro� rado� com .certas ruas

Carlota Maas! filha �o sr. Au· mete. revestir-se de grande brilho, �aqUI, que. ficam em es-

gu.sto
Maas, Ind.ustnal em Ma�

I ie��mdo n.os salões da aristo.! lad? dep!oravel, com O
tador. . crallca SOCiedade elevado !lume malUfículo.
Faz anos hoje a sra. Da. He- ro de associados. As dansas I DeSCrente como estou

lena WErner, esposa do sr. pediOJ serão impulsionadas pelo afina de encontrar remedio
Werner. do Jazz "Perú". para esse mal entre oS

�����"�."··�":;;����ffiil. �o��t��s ����Os:��i�q�::
�: . :� ticos em que tenDO vi-

f� OFERECEMOS: �� ����'q�� :��I��?eãO c���

i�.:... NOVAS - REtEM CHEGADAS E.l vas por longos. periodos
� de tempo em BIumen�lU.

t:.: A1AQUINAS DE ESCRJ::'V�R =.:J I Assim, não faitará ele·

!
L LI

-1 trecidade e nem havera

�� "L. C. SMITH & CORONA" (norte-americanas) ��. excesso de pó. Mas que-

f� l\�AQUINAS DE CALCULAR �1 ��doo, �����da���te.ou���
�: "ORmmAL . ODHNES" (SlleCi!S) ! mo agora, para que me

. t� DISTRIBUIDORES ExéLUSIVOS PARA O ESTADO �I II
seja possível transitar

f� DE SANTA CATARINA: :} pelas ruas com certa

�:
.:' comodidade� Um pequeno

f. J... SANTOS '= CIA. �� I controle nas tornéiras

f:;::' .

:.�1}
celestes me tira-rá do

R I O D () SUL
.

do circulo vicioso em
. que vivo

t�' Rua Carlos Gomes, 59 (Esq. fiv. 7 de Setembro) H o POVO!
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r Deposito t\ dispOS1ÇfHi l 0/0 i!i
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� OepúiSHo Popular ti 0/0 T1 c/Cts. cum aviso dE. 3ü ::lhit 4 0i(: �
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Igualou melhor que o

similar extrangeiro
falir. C. ftNTWEILER

Rua 1 de Setembro, 100 - ex. 56
BLUMENAU
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INDUSTRID "COMERCIO
Cem milldies de cruzeiros para o

fomento da
.

Igricultura
RIO, - O Chefe do Governo au!ol'izou o Ministro da

Agricultura a aplicar a importancia de Cl'$ lOO.nOO.OoO,OO.
na compra nos E. U. Â. de ill'iterial para tomento da agri�
cultura. Essa importancia será entregue ao adido de agri
cultura a Embaixada do BrB.Bil em WasDing�on.

Importação de Trigo
..

dos Esi€ulos U�idos
RW. - Inf'Jrma-se que fi. C:Jordenação da Mobilização

Economica. iJor intermédio du ltamal'ati entrou em entea-

I
dimentos com o governo dos Estados Unidos u fim de

adquirir o suprimento de trigo necessário ao consumo. até

lo
Bm do ano. Esses entendimimtos foram iaiciRdos em face

das dificuldades encontradas na a.quisição do trigo argentino.
O trigo americano custa mais caro C6,'ca de 2 cruzei,

ros. Entretanto, em f'ice da falta absoluta daquele produto
nossas autoridades resolveram 6otabofar entendimentos
oom os Estados Uoidos .
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