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I. Situação na.lrgenlina Torna-se sumamente· c
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LONDRES, 12 (8 E.)-Info-r. Marinha de Guerra. Sabe-se,
mações aquí chegadas dizem tambem, que o gabinete do
qUE? a situQQão na Argentina çal. Parret se âemitiu. na taro
está se tornando bastante de de hoje. As mesmas noti
confusa e os acontecimentos elas aaiantam. que o Ahni�
se precipitam. Avisos proi- ranie Lima, Ji'inist1'o da Ma-,
óintio qualquer comicio estão rinna, ao falar hoje de uma
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eia em meia

I sacada.
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do

OírCUlO.
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hora. Embora seja âeseonhe propondo um Governo tor-
-:---"'!"""'----. aido o pal'adeiro certo do mado por elementos aiv'Ís e

li vIdade e' li I&aldil�

.0'·.E. B't·. ··U...
·

·.M,·.·". EN..A'"U..
··. Ufano Matotmo Vice-Presidente Peron, sabe-se müuares, sob a chefia de

da se retiram quando anual Cre G@,{lO qne O mesmo encontra-se pre- Parrei, teve esta resposta do
I) crime 8 il traição semestral Ore S5,00 80 nos arredores de Buenos P01Jo:-"Farrel deve �air tam-sio premiados. avtÜilO Cri 0,30 Aires ou numa unidade da bem",

,'.
. ,".' ". O �I'a(ito das aspil"Ciq6ês do Vale do "caiai. . .'. Estavam certos! Constata.da a radioaUVi:

BLUMBNAU· Sábado, 13 de Outubro de 19�5 .. Dr. 'chUtes BalBillt Dh:etol' Responaavel - .flUG XXII. N. 18
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da Medicína de Rochester,

divulga nesta Capital são' uma excurs o e es u os a
t d d N I �.

'II I" 659538 os eleitores inscrÚosno cidade de Nagazaki, onde elE &,-0 et '°tavat orque, (tlS-meu Iroso R'· - . '

c .

d
.

d
crarou eu re n o que e e

" 10. os quars DaO representam .1.01 arremessa a a segun a. '
_ _' .

. .... • sequer a têrça parte da população. bomba atômica, manifesta-
e o� outr�B �len�lf3ta�eonfír-��----'�----

i .... .

.'
.

t
.

d
. maram as informações dos

Já ficou demonstrado á saciedade a comunhão de
..' .:«

raro que res a aIU a mm-
médicos japoneses. de quepropositos de comunistas e querernistas com sua '.

campa ! Os ,-tos em branco 'I d 1

nha intempestiva da «constituinte, .com Getulio Vargas».E'· v
.

. f I .& b J t-
as vítimas, aicança tas pela

tão absurda esta pretenção dos que desejam que o paiz não serio contados a ara 50 re a IIS Iça bomba .at?mi.c� padecem de
continue anarquizado como está, que o prcprio sr. Getulio . O Brig. Eduardo Gomes uma diminuição de globu-
Vargas; compreendendo sua írrpossiblttdade, desde os I RIO�!2 (8 E.). - A respeí-o RIO, 12 (5 E.) - O Major- 108 vermelhos e brancos do
primeiros momentos, tem eontinuadamente repetido que da nobcía da decisão dos que- Brigadeiro Eduardo Gomes Ia- sangue. Disse que tais pa-absolutamente não continuará no pcéere sô asplra entregar remistas de votar em branco lará,. dêntro em breve, nesta' cientes poderão recuperarseu cargo ao candidato que for eleito pela' forma da lei durante as eleições de 2 de de" C ítalaP ..

l •

• a saúde mediante transfu-eleitoral. zembro para Presidente da Re- Segundo se propala. o oandi- _' _ .

Ainda día 3 do corrente, respondendo ao cornlcio publica e para I) Parlamento. dato da U D.N, abordará assun- soes de sangue e l'egun9
queremísta na capital federar o si:

.

Getulio Vargas falou um vespertlno ouviu hoje em tos referentes á Justiça. alimentar apropriado.
de um modo nerentorto: rPerante Deus, que é o suo sua residencía o Presidente do -----

premo Juiz da minha eoncieneta, perante o povo 'l'ri,buna! SilPeri.Oi' �leiiOth.I.. .·05 IlIapooeAses �perf.o;çft�r.� �
brasileiro; com oçua; lenho deveres indetlinaveis. 'Os votos em branco não'l .

ti 1512 oa n u
reafirmo que não sou candidato e só desejo pres-idir se:ã? cor.tad_?s': respondeu o Tóquio 121' (S.E) _ O '�Ralo da Morte"eleições dignas da nossa eduoação politica entregan.. Mmlstro Jose Lirrhares. ..,.... .

do o governo ao meu su.bstituto legalmente eseotta- Na hipótese de se vermcar general Mac Artur,. Supre- porem que s��_ente produz
r:lO pela. Nação"; maioria de sufrágios assirn sem mo Comandante Aliado no tonturas e fadigas ao seres

Pelo visto, aqueles que ainda abusam do nome do candidato respondeu: "A lei não Pacifico, anunciou que 08 humanos, de 12a 14 horas.
sr. Getuílo, Vargas na formação de correntes de. opinião J.lre�ê isso. O que ela est�beie�e cientistas japonêses conse- Os pequenos animais são

,e publica parãas próximas eleições nó dia :2 de . dezembro e q_ue os voto�, em_bnm.�o .oao auiram aperfeiçoar um Raio mortos em 10 minutos. Mui-
que Já não serão apenas federais mas' lambem estaduais. serao contados . Não qurs ta:ar o '\,f' .

I
-

� fdemonstram desde 'Iogo, a insídia de seus proposHos in- o Ministro Unharés sobrei a
,da Morte, ca.p.a� .

de matar t?S Japoneses oram expeu
confessaveis, de vez que começam burlando a, re�Hdade, . JJiP?feSE. de se.f 3.tribuido ao pequenos ammaIs. a ql�a· flmentado� com o HRaio
pondo em Íragrante duvida a honra do sr. Oetl:dio Vâigas. pleito de 2 de dezembro um tenta �passoa de dlslaoCla da Morte' J.
já nlio dizemos em suas constantes afirmações� mas no caraier piebi€lüitário. _--

pl'oprio juramento que fez if 3 do corrente, cujas palavras "O que posso dizer - c:on- O 'C P O R Ilaulil!>t� e ft
.

grifamos acima. clnJu - é que, de acordo com ...• li 1II.!iI 1#" Bvl.o OI
. Vem a proposito estes. !lOSSÔS comentarias pelo co- a lei. os votos em branco não mal"'Or.Bri.nadeilfimnhecimeoto que tivemos de uma reunião que será levada serão confados". 19 IH! Ui

a efeito em Houpava-Seca para a fundação' aqui de' um
S le. ..

f d i �I 1�Al.Enucleo do Partido Trabalhista Brasileiro. Chefiado como é S b erG paralun o uI iurma ue 101'*WJ o
na Capital Federal por figuras ligadas ao Minisrerio do opa em Ta letes candl"dato naclftn�1 4pres;daol!lii�Trabalho, este partida naturalmente terá' de ser ú verso Ulil\\i d I �Ublla

oficiai dos «queremistas»J tanto se apura do boletim que "V···· '1. C I" da Republica
distribuio a publico, onde conclama o povo a se reunir S. PAULO, _ Em votação' há dias realizada, a turma de
com Getulio Vargas. " [aspirantes a olicial da reserva pelo C.P.O.R. de São Paull1 no

.

E' de se lamentar profundamente a 'sorte do. sr. Oe- Um tablete dá um excelente 1 ano de 1945, elegeU paraninfo de sua cerimonia de formaturat
tulío Vargas, puis si .seus adversarios duvidavam de sua prato ou chícara de Caldo !I' por 329 votos. o major brigadeiro Eduardo Gomes, candidato
lealdade politica, os seus amigos «frabalhistas» ou «que- (Bouillonl Consomé) • _.Modo

. nacional ã presidência da Rt:pública. E' essa mais uma demons-
rernisfas» continuam passalldo�lhe um atestado de ' grande de usar: Não cozinhar, apenas ll,ração. semelhante á que sé verificou há pouco em Belo Hori-
mentiroso! desfazer e dissolver em agua zonte, de COmo os jovens br.asileiros compreendem a importao-

fi ,"t- 'd' Q
• bem quente.

I cia da reconstifucionalizacão do pais e de como para essa alta.

�S PU I ICOS' a· opo- uerem servir c. ANTWEILER _ Rua 7 Sef., I missãG depositam plena confíar.ca no líder da Libertação Nado·

eiç'a-R e a Cons·I."tu.··nle 0'0" ··exe'r.c·llo ',nal. Os futuros oficiais da reserva do nosso Exercito homena-
'Il'I1iI u·.· .

II·
. 100 _ O. Postal. 56

j,.gei8.
m assim o

m.ilHar ilustre para quem os .deveres p'iíriolicosRIO, 12 (SE)_;;Os elementos brasileiro sempre foram mais do que o sjmp�es cumprimento das tarefas
mais destacados. das opoBi- B I u m e nau de sua profissão. Tambem obtiveram votos o coronel AgenorÇ:ões foram / abordados por .

Estocolmo 12 (A.r.)�. A
Saftfa Catarina _ Brasil .! Brayner NLn!S da Silva, comaudante do C,P.O,R., e o general

um reportar que lhes pergun· "Skandinayial1 Telegram Bureau"
EuriQ(l Gaspar . Dutra.�u�n?no�dariam Dom a i�orma�eHcl�nW q� ro� ����������������������__�������������

COi1vo.{}sÇãü da. Con8tituinte� sideravel
.

numero de. oficiais
8.Iastando-s"e o sr. Oetulio finlandeses Clstãó investigando
Vargas do puder. Em sua a pOSSIbilidade de entrar para
maioria; porém. 08 eÍlirevis- o Exercito 'Brasileiro.
tados se mostra."nm tntransi- O Ministerio do Exteri017 da

gente, tendo declarado () sr. Finlandia - diz a noticia-
, Juraoy Magalhães que àdver- está atarefado cOm os pedidos
teria o povocom R. (1'l1se do de informaCão. sobre a

.

possibi
Brigadeiro Eduardo Gomes: dade' de emigração com desfi·
"Lembrai-vos da 1937". no ao Brasil. Chile e etc.
;&.-St-+....�_.�-�-it;...o-JE-.•-.· o "-".--II-'-..-.-:-�-..BI!!!.6:�-.

UàSl'llllll-lol absoluta:u?ute inofensivo para
lv.ltu ....U pele. EfICiente prot89ão contra

We"zel PICA:qAS 'DE MOSQUiTOS fi

i outros msetos. '

-

Retirada das forças de ocupação da Ile anba
Em estudo a pOSSibilidade de se entregar o controle do pais a
Londres, lã (8 E) - Às '. administrações alemãs

perspectivas de breve reti� aqu.ele correspondante-1?8'!
no breve l'egr·esE!o de

sua.8rada das forças de ocupa- tão empenhados na forma· troFas, em vista da caren ..

ção na Alemanha cstão seno ção de adminí&trações ale- CÍ3 de mão de obra em seu

do examinadas pela Casa mães em suas respectivas I pais.Branca e pelo Krenlin, Be� zonasl sobre ar, quaia re·, ---M--U-'-O-.-A--;::_--
......

gundo.· diz fJ corresponden- caída a reaponsabilídade j
...,;

Frullireras e Orna1TI;eutni:lte do "Observar" em Berlim. de governar o país. Pecam catalOgo ilustrado
Tanto os norts·america· Diz o correspondente que I LEOPOLDQ SEIDE4J

nos como os russos - diz os russos estão interessados aen.lll�; 1 d

i.lubiIeu do II. N. América:
Dia 12: Posse da Diretoria.
ma 13: Grandioso flail� Social {Jazz Garcia fi} Jazz

ii'Roux.lnol" do Bane dos Casad§j$J�
mI 14= Regatas & t&aUrnse n.iilfiSail�� PI!iPUl{Hi� a �arUr

das 9 Í10vas ia manbã�
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... '. Um 'Rapaz de 16 anos;

Apresentar-se na Companhia
de Artes Gráficas Blumenau-
ense Ltda.

.

Travessa Pa
raíha s/n. 1874-2

I
.

I
�-..-.��-�-�-§�-��

.•• '.

..-:€-'�-!f-..f-��:fl�il-"-•

. Ru���;-��os�:' c�e;,re�ó.o88 I Caixãu hnsbre IIImts, quadrados. Informações I '

'com W�I!y Penzl!11 - Alfaiataria. I $.�ml'fJS
.'

de �rim..ein ..•..
Rua Minas O;:r;;lls.- ' 'lOv4

I
"1 II

1'1,
iIIr.lem· .

..

__�_ w\! ....

EM BLUMENAU
na Rua João Pessoa

RUR Maranhão
1 casa boa' com 8 comedes N' 27

.

ENi CA1\!BORIU' , '.
, .: ,.

.

1 casa grande
Informações com O'I'Tf) WIL

LE, Telefone 1 099� nesta redação.
1839-'2

....
'. Ante�ônteoi á tarde, no tre.

cho da. Rua Silo Paulú.: com
preendíuoentre a RuaParàíba

. e Fábrica d� Chapéos· }iels8,
um pacote cQDtendo, dois
aventais pIntados, um .babeíro
e. seu r€speriUvo envelope.>.
Pede-se a I?efisoa q!le, Q ..

en
centrou entrege-lo na Agencia
"Brasil" Ciá. de Seguros Ge
rais-Rua 15 de <Nov� ,679.
para PUnio Couto que. será
�ratificad8.. 1875-2

o Descuide..-

Uroo,tosse ou
Um Resfriado'

. . em

Fantasma dos, ares

. .'
.

, ..'
.

'
'

il'4Ifao- __idit".,;a oIf4. pll.....
_ PerlP fid�: ir • Yida; com ....

..... por ímpl.. ·th_ ou .6),0.
friaflo.· ;Bata mal... embora pareçam
_ i,.;po�Ili·do�éDi ..... �à.tatk.
.... to4o .. euid.,W> ·PIÍ'" qu" nlie

.. '1IC1ta"_ ..,. .alIei.. .. causar

MnGI aborr*'illlaDtOS. . T.da. aa af.

� '110 4pparaib. 'respiratOrio.
·.a ioÍmpl.. iriIii>ál broncbito ou

. riàrrlildO, pr�sU.i .Lo' lItIl remedi..
'llpidlJ ...moU. O Xarope Sil.o JolI..
li ... ' indicado para ,!IilItea

� W. Ilta noÍedio
.. ·.a'bcr acradavel.' pnr" .:

..�. veÍhoa. creallçaa.
.,

"

.�
-.

.

....
.

Um drama forte. repleto de sensacionalismo! - Uma his-
toria de arriscadas aventuras á oordo de um navio cujo capitão :�u��:f�,[���JW.l&i ,.

'"
..

't' I M' I
• r Ã

- I T' I .

1
W<O�'·I·M.=S'·S""TIIIIP.llE,er.. mrgrna ICO..... rstenor. çao: error: moií9Úiré·E�uauCllr.

No Prugr.: Compl. Nae. - Fox Jornal e ·A tampada de .
c .

, . Aladirn», desenho colorido. i'-.-�ROI.-"-fi___"'-!§-.-"
Plàtea 3,.00 - lí2 e mil. 2,.00 - Balção 2,00 e 1,5.0 ---.----'--.;.....-....._---

.-{t-.•-..-�-l!-��...�-. O1Í'·-�j!_··.,-.9.-·c-�-�-,i;·-�:«-J Oficina BADlO fUNIE
E Atende todos 08 serviços de

Radio8 receptores
Ssrvicos Rapldos a Garanfidll'

TBLEFONB 1395
tina '1 de Setembro. UI

Calçados

.
Alguns TEGELÕES com longa prática para tra

-balhar em uma fábrica de tecidos' de algodão. Infor
mações serão dadas nesta. redação sob chifre n. 4711.

X:�rope
Sao )01'0

-----"��.•_--�-_...._--_.

u&.: AlvIm & F:ellc'lS .�./Sílo Paulo

UMedicação auxiliar
no

. tratamento da
sífilis"

li tratar com

A. Llibow

Sociêdade 'BeniliciadQra de,
Madeiras Lida.,

Telefone 1248 -.' Rua 7 de Setembbro

forn-ecedores' 'de Made:iras' eu) Geral
forro Paulista, Encaníoneiras de' QUalquer Espêele,

,

Alinhamento, etc, etc.
.

..
'

� fh:c::t� '. :Q�·{.l.�tio�l? Fl,is \"(ii;; 'fel' cum� !€ imrer

.' t-7_:H o.; POi�:ciis: Aj)Oúo çu.:;.' .�lo cõitl-egnrõ os P();;!G� 1
VDcê é o meu. tipo, i:€;..·.f h,j dú ..,j:;o; m�J

isso não se resol..-e a.t:.;irn. � • pr-t:d�o p.::n�ar .•

li t>-. ",.

'continua

BA ',<;: El!t-lQ
t,QV�RTE

foto AfnflQOR (G. Schol�J
Recomenda-se pelo

.,

Esmerado Serviço -,., '.'
.. '

596·,
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D� ordem do Snr. r{eSidetl��. tenh� a haura de convidar
nossos assedados e' Exmas. F&mUias lJi;lra' os ,festejos. comemo
rativos ao 25t> aniversarío do Clube Nai.Hko· América, nos dias
12, 13 e 14 do corrente,

PROGRAMA

. Dia 13: - Baile Social' com o Jazz Garcia e Jazz Rouxinol
.

(Lontras) as 21 horas, traje de passeio
Dia 14� -:;"- REGATAS. as 8 horas da manhã.

MATINEE DANSANTE, etc. .das 9 horas da
manhã em diante,

. .

( li>'.iAl"':UI�l_"Ift<.s;t._S."U'<l"!!�i""'!éAl'
��,

Pafa o Baile de 13, só será permitida a entrada de Assoda·
dos .e convidados especiais.

. .

Blumeriau, 10 de Outubro de 1945
A. M. COSTA � lo Secretário

13��10 ....1945

I
.

I

I
I
J

i!1iim. tr'A�·e
.

\l,!'l ""�l>.i i.

Êdiw'de-*ProtestA) 1 Rua 15 de Movc,mbm, 681 - 8lUMH�AU

OUo Abry, Primeiro TabeUãol�=����:�:::�=::::!.""
da Comarca de Blumenau, na 1.
íórma da Lei, etc ...

•�._,�.......�"'::"._:+,�*_.,,_. o .-.�M--.-'-'.......�.. � Faz saber que existe em seu

cartório, aíl-n de ser protestada
pOt falta de pagamento, no dia

atím -_lifl-·· do vencimento. uma Nota Pro- �1
f'Jmissória no valor de Cf$ 1.360,00 �

(Um' mil trezentos e sessenta ��)'�
cruzeiros), emitidá por Helmuíh ".;

Armando Bernhardt a favor de �..�.:�Laudelino SilV-3 e por este en- ,',

dossada á Silvano Silva Junior. �.J
E como o emitente não faÍ Il�.i.-,encontrado nesta praça e os I ,,'

demais responsáveis, endússan-I �
�e3 esé���d;:l�a���s����de:s i�;j� I �-�.-_:_.:�.�J!';mo para, dentro do prazo- legal. .

. pagar o titulo acima referido, <'.1

fl�e��.as razões porque não o n
Blumenau.Tí deOutubrode1945

..... , ..... ".-�_�:-
_ .. ,�" .. --- "-:0'"

O Tabelião: OTTO ABRV
_ �""""�ojir�..,�·.. w·�_·�-- .. �,,,··:--l,l;--·" o �;-Jl:--�,'m�-"V"··'!f.·......\j;-�·..,>.-· .. �

Chocolates
Balas

Caramelos
Prclines

.

Artigos de Natal
Calxas Fantasias

etc. etc.

Novo _fEdificio Peiter
4· de'- fevereiro,

�---------��=-=-=--=--
.

�.nl��i�
..

a�.: ��t... A�';"�

BhuneliU:1�l
11ntas e Verni;"ii!e� ..

Phdur�s em G�r;);�1
Tintas em bisnacas para arttstas

O�á!t� :;!"J.�� ;;f� *,�.A,�. r;t!�. .,,,,..!�ó�";'�"llf;,;li,"�llJ " ,;):-;,�.. """'-" 1i1 ...» h .,.,�

i -* � - ,-----------

e durma socegado
Vendas em ,Prestações e ii Longo Prazo

Prosdocimo

fabrica del-adrilhos e Oficina de Escultura,

'lIfllGldO Puetler
B1UMEH!iU

'Rua Duque de.Caxias, 8 (Ex·Palmeil'&s)

Telefone! 1.091 '. Caixa Postal.,48
�p:edtllMw;dW1 i� 1m1tli{ia� ,(te BuCl!t1W'I t1fm .. 'prl!tltZJl .' �,

f.h;ilfnit� &oldali�� Favlm�r.Ü'):l. feir,:ã.a OelutlU .,(ll �@Dtf Âr..
.
>1. .... __ roJld'flt Ba:18:�tstrellf C-alXll� pllíra

:S«!l�ra:l, PlurM 'p-.a� �, Hal.. Aga, T&ttquilIls, capi-rebi TlIlbos
.

coo pttla Á1!J!làzte.ülJ2 �!l�n�.. p-8:ra E!!�t"tl BaIlCM illir,a Jar..
. '. ..

.

.

'. , d!'llSI M:el'l�S d. �tro. FliOOOi..
r� pr;.r, FUtfl!$ fi Ha.cJjl{l.IJ f:lo"'l rlU. v�s

..

�' f'ti!lgfmoeut<l di M � li

rÕG!J G@'!� dI·�.'{)í et-o. . I d oe!tA .. VII (LI! ii' J �d ü. .

l�t�lo\
TOMaM

IlIBa . tr!9Sltitl
IfSILVEIRA"
-

GfiH'Idl) T�nh;�

"Medicação auxiliar
no tratamento da

sililisll
�""';'ff.':""':+-.-�_"'i9i-;(t-�-*-.

No bat e no lat
KNO'D

'nãn deve faltaJl

-'BRASI LMAR;.
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II Ili2

I

Dia 1
Grande baile da "Primavera" e posse da nova Diretoria.
Is dansas serão abrilhantadas pelo famoso íazz "Perá"

MEsas ceM I ZEumORIl I PilRUR DO DlI 8
Dia 1

I Loção
WETZEL

i(-���-�-�-:t:-:t:-"'-. o ..•--:..-�-:+.-.tl-�-�..-�-::t.O �_;•....,,__.-.-�-:§�-�-� o�-�-:+'-ji-)t-�-�-.""':I._'. o�-�-it"_�-�-ii--��.....jo:-+

Prado do Rio, La Menor
ta Rapsodía

encontra"se a venda nas
Farmacias e Drogarias.

Parque Estrela do Sul "

.

IlumIna0. 13 de
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IAniversarias Viajantes
Festeja hoje a passagem de ANTONIO BERTOU

! sua data natalícia o sr. Acrisio Após demorada ausencia, re-

Atravessamos UIDa láee dítlcll da Historia traba Moreira da Costa, alto fundo- tornou a este meio o nosso

lhísta brasileira. nario da Emprêsa Industrial jovem e inteligente amigo João
E os prenuncias são de maiores dificuldades para Garcia e elemento de destaque Bertcli, ex-redator esportivo des-

08 dias futuros, reinando quast que geral indiferença entre no seio da sociedade local. ta folha e dedicado íuneíonarlo
certas classes trabalhistas, por esta situação. Ainda hoje comemora o trans- do Banco Sul do Brasil.

Enquanto em ,todos os recantos do território na elo- curso de seu aniversario nata- Ao prezado colega, que já
Dal, as lorças trabalhistas das diversas categorias estão licio o sr. Walter Brunnar íar- assumiu suas Iunçôes no rele-

lsuçando em ação 08 seus orgãos de classe, Blnmenau maceutico aqui residente.: ri.do Banco, nossas cordiais bõas

centro industrial e cemercíal de grande projeção, suporta JOSE' PITANGA- o grande Ih V Il Il' I
vindas.

a ele�açãloh. do rCI!1s.to da v!da. sdem umStPrOVidencir8, CtOãffiO ator eonterraneo do género O O Jl " Enlace
***

se naua
.

as li. rgrsse, prersnn o
.

man arem-se fi as a os caipira, uma das grandes fi'
dos slndleatos, deixando a me! cê dos empregadores a so- trações do Parque Estrela do I Ihtucao desse problema capital. Sul, que estreará em breve. gu�l ,ou rue or �ue o Realizou-se quinla-Ielra ultima

Sé analisarmos o quão pratico e recomendável sera Hoje á noite. em eompanbía similar extrangeíro o enlace matrimonial da srta,

para uma classe solver os seu" problemas pelos orgãos do Chico. das Tres Lagõas, f -;-lwEllER Ignez Kiesel, filha do sr, Henri-
representativos, chegaremos logicamente a conclusão de esta.rá abrilha.ntando o «sbow-

I
abra C. AM n que Kíesel e de d. Ana Klesel,

que os sindicatos são necessaríos e tmprencídlvele, como do balle da S. D. Muscail Rna 7 �\S�6r,ONl�Oú eX. 55 com o sr. Estanislau Stolaiczek,
força poderosa em apolo aos seus assocíados. Carlos Gomes. 1 .

filho do sr. An:o i'i Stolarark e

Para nós empregados no comercio de Blumenau, o $g:.Yjl\.]E.�"'.J>�.�.�4\�1!.""':.I.�.®< o �il.,•.9_._��_.jt_�•..4.U'L.'" de d, Rosalina Stolarczek,
movimento de classe que marcha vitoriosamente. conforta ,. No ato civil foram padrinhos
e robustece a nossa vontade de vencer, sabendo-se que 11 Instituto lt\édico Dr. CARVA.LHO os srus. Hans Baumgarten e

ASSOCIAÇÃO PROfISSrONAL DOS. EMPREGADOS NO
'

- Sra. e Helmuth Zirnermann e

COMERCIO DE BLUMENft.U. recebe diariamente novos ps- Sra. No ato religioso o sr. Dr.
didos de íncrlções de essccíados, o que vale por um estl-

- Diagnósticos Cllnicos �

Afonso Balsinl e Sra. e o sr.

mulo. . Metabolismo basal - Bletrocerdtografía Lsbcra- Eduardo Eschembab e a srta.

.
Este conforto tem maior expressão e é tanto mais tório de Análises (sangue-iézes-urina, ete.i [ovina Picoíl,

alentador quando se percebe que· os empregados no co- • • .;. .t.
Aos reeern-casados, que segui-

mércío do Município estao comp�ee�dflndo as reais vanta- Chmca espectauzaea de Senhoras ·t ram para o vizinho . Estado. do

ge.
ns qu.e., l�es

...Üfo.'.rece.
o

serem. SUlrl. Icülh8.dOS. .. '..
I (Perturbações menstruais, esterlltdade, alterações se- Ii Paraná, em viagem oe nupcias,

Outra lp!ormação que al;lI'BZ-me tornar do conhect- a.. uals incômodos da adole cêneia e da idade critica forl!lUlamos os 110SS0S ��tos
dos COmerC131'10S em geral é o fato de ·que a estas noras ,:x • '

I
de intensas e perenes telicida-

inflamações genitais, ete.)
possivelmente, deverá estar em mãos do Sr. Delegado Re- = = des.

gtonal do MinistérIo do Tl'abálhn em Florianópolis, o pedi- 0 Alameda Rio Bri'lnco. 3 - 'Uumenall - Telefone, 1Z02 e
I ! � ***

do da A.P.E.CB., solícítando o
.

seu registro como entidade ,,,.' ..

.

- ,., ..........�j;It..H.:li.•E._11li>. Nascl&mentos
da classe. Tambem está em vias de conclusão o Rezcla- ����������..............,.....................-:.
mento I.nt.erno d.8 Assoei 8 ÇãO••es. ta.bBleceUdO 08 beneficios I ir�························�··············

m •••••••••• .. •••••.. ••••• .. • ..··�ii Uma robusto garotinho veiu
que concederá aos seus assocíados, .

f? 'i� enriquecer ante-ôntem o venlu-
Para melhores iuformações, os colegas poderão vi- r� OFEReCEMOS: H raso lar do Si. Alvino Sizial105�

sitsr a "lede da A.P.E.C.B., nos aHos do Banco e�CO, ás t: =1 ky s de Sua esposa da. Maria
terça-feiras. ás .20 horas oU os diretores da mesma em?� NOVAS - RECEM CHEGADAS ÊJ Sizianosky.

�UalqUp.a���v�:coerr�os dev��o� .estaI' uo idos, pugnando �� MAQUINAS DE ESCREVER �J .Acha�s� em fest;s i��� o:nas·
cem vRmlaçoes pelos meGmos Jdclug, F ..

. .:i cImento de uma menina oCO'-

Fa�amo8 da ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS fi .

"L. C. SMITH & COaOllA" (norfe-americanas) B rido ôniem na maternidade l<jc�l.

EdMdP.RE.OADOS1 NO� COM.ERCIÇ DE B,L-q\1EdNAU, uma enti-!(� M 'QU·IN·A.S DE. CALCU·L'R Hlo lar do sr, Arnoldo Hey e de
a e que rea men. �e repreBen�e a mtnOrl.a a nossa grande I $:

. fl. li =l sua esposa da. Heiena.
classe. t= "ORiGiNAL • o:mmEH" (suecas}

=I
-_

.

Não ê .e. não será noss!l proposito v�fermo-nos da.I}$ DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO �. Um criança do sexo mascu·

ASSOCIação como elemento de guerra ao empregador.
. li: DE SANTA CATARINA: :. lmo veiu encher de festas ôn!em

p.rocurare.m.. os tanto. quanto possivel EOiuciodar os r f= :} o lar do dis.tinto casal Francisco
nossos casos em contacto com os ·patrõest por meios e' t: J. SANTOS & elA. :� e Elvira Sodma.
man

...
e!ras pac.moas, sem preven

...
ções pue possam acarretar t� Êl

p.reJulzos remproccs. f� R I O DOS U L �l
UNIDOS VENCERE}IOS [

: Rua Carlos Gomes, 59 (Esq. Iv. 1 de Setembro) :�
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1 Banco Popular é Agrlcola do Vale de Itajai i u "MIl t!,NWim�\."NN - 'm-

,. Cl!!l!:!!il:ôOt ey#$ií* #+�
o:.

... i�
�T Deposito fi dhJf,losição 2 010 iI

!ilil,l Deposito Popular 5 O/O 1Or.'
r.; C/Cts. com aviso de .30 rHi.HI 4 O/o !li

r " .." 60 diaa 5 % '1 I
i*' Idem W ,II �V' d�a§ fi q2 O/O....

Ofertas, por obséquio, a I
l . idem iC2fil 130 dílit1 ti O/O I F at F t .,j eJeta. Prazo Fho 6 wêr�m8 1 5j2%! ri' Z rey ag
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los Empregados no
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Procura.se CASA
de moradia, não muito distante do centro,
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