
�Pârit,} ·15' (I. PJ - Foi pr,r�oQado para
·

..

.

. dos .35 crlmlDOSOS de
quinta
guerra

feira o julgamento
nazistas.

sepultado
París, 15 (AI) ,- Hoje á noite Pierre· Laval jaz sepultado ao lado de Darlan. Tentou

suicidar-se para· evitar a execução da pena de· morte que lha foi imposta mas os meôicos o rea

nimaram 8 pOllGa s horas mais taràe foi fuzila do. Abriu-se um . inquerito para saber.como conse-

guiu veneno com que tentou suicidar-se. !Terminaram as greves
lLondres, Nova forque e Detroit

Lcndres.f S (ti P) - Os chefes dos aindicatns
admitiram que a n;aior' parte dos 40 mil trabnlhadores
das docas da Grã Bretanha voltarão ao t.rahal ho na

quarta-feira..

Dava Iorque 15 (A P) - Os trabalhadore> das
docas retornaram hoje ao trabalho. Anuncia-se tam bem

que os operarias autómobilístas de Detroit voltaram
ao trabalho.

uva ao e ar an

e

u anual
semestral
avulso

Cr$ 61;),00
Cr$ 35,00
Cr$ 0,30

A virtude B i'l lealda-

DEda 8.9. retiram. q�al!do
..

...11 crime 8 ii traiÇãO
Ein premiados.

Ilidrio Matutino

•

cisa d F.----------------�----�--�---.------------.----------------------�---------
8LUMBNAU • Terça·feira. 16 de Outubro ds 19�5 - Ora Acumes Balsini Diretor Responeavel - AIlI1 XXII· N. 20

Aprovada uma proposta de reexame'dos pro..

,

cessos eleUora!s "ex ..nficio"
• Rio 15 (8. E) - ° Tribunal

'1leexamidos
os processos de alis-

Regional realizou uma sessão tarnento "ex-oficio'} com a incll.l
ordíuaria tendo o juiz Emanoell são d?s ali3�a�!d!}S, s?�re. cujaDez minutos durlu ti vaia dos operarios cachoeirenses Sodré preposto a adoção de

l
capacidade civil DL! l(�elludade

8ft Sr-_ l�d7 C�rlRs Prestes uma providencia que permitisse existi. qualq.uer dU_Vlda, uma
Sj � �n,f" ta U li \ij�iil!i_

em casos couc eíos, o reexame vez sanada a megulartdade.Porto Alegre, 15 (A) - se- Qu indo chegou ali, procedente Comunista Imediatamente. gran- dos. proc.essos eleitorais, uma I f
.. ...

t"gundo. informações procedentes de Santa Maria, o sr. Luiz Carlos de numero de pessoas estado- , do encerrado o ai ass I� I� tO
da cidade deCachoeira. naquela Prestes, acompanhado de sua nou dianle do referido local �;'�z�U�ar:s���esenta�ã� 'de pe- . U .. ,'ü� 1111 U

!oc�;id�de registraram-se sérios comitiva dirigiu-se lego após pa- Saindo para (I meio do povo didos de formas de alistamento �O i�i.�, e ennmlra-
mcicemes. ra a séde municipal do Partido varias membros da comitiva do muitos dos alistandos "ex-oficio" �U iülã� ranHiO tUm

nr ócer comunista e do Partido constam de listas com enganos I O ci!mgO fraturado

a
Comunista local, comeÇaram a ou omissões, por culpa exclu-
razer propaganda potitica.. AI- siva dos organizadores de listas São Paulo, i5 (Asapress)·...

guns operado" manifestaram, não devendo Dois ser excluídos A. policia estâ realizando diliger,-
então, a sua cposlcão ao cornu- das mesma- -uma vez fe ita a ne- das para esclarecer um crime ver i

nisrno, originando-se pequena cessaria retificação. ficado nesta capital, envolto em

contenda. .

Discutida a proposta foi esta minislerio. O jovem Salvador
Na confusão reinante, o sr, sprovada podendo assim ser Benitz, de 17 anos apenas. Iilhc

,
...

A terminação do periodo do alístamentos, encerra a nrl- Trifino Corrêa, um dos membros! de uma Iarnilia recentemente chc-
�aira fase da redemc erattzação. ° Brasil possue agora un: da comitiva do sr, Carlos Prestes II Soua e,.rt} Tabletes gada do interior ?O Estado,·

eleitorado, cornpos�o de homens e mulheres, capazes de teve seus oculos quebrados. I Vil li •

deixou a sua residencta no
escolher a 2 de dezembro vindouro, o primeiromandatarlo O pequeno incide�le foi aca�' , di· I. C I'" I P�rque Ja,?aguara, ant�·?ntemda republtca e os membrcs do Parlamento com poderes mado pela intervenção da' Poli- \ I . afim de assistir 30 conucio da
constituintes.

.

da. V; Praça da Se. Enrretanío o rapaz.
Ja os partidos políttces se aehsm organizados e al- Em seguida. o sr, Carlos Pres- não voltou a sua casa, causando

guns deles inscritos, foltaodo apenas a esccrhs das listas tes dirigiu-se á janela da sede Um tablete dá um excelente seria apresão. Ontem, muito Ce
de deputados e membros do Conselho federal, para que os do comite para falar ao povo. prato ou chícara de Caldo do os seus parentes saíram

..
a

elementos esseuclaís do granue Pleito estejam COmpletos. Ao pronunciar suas primeiras (Bouíllon. Consomé) • Modo sua procura. vindo descobri lo
O povo eorrespondeu ao entusiasmo dos gl'emios par- palavras foi insistentemente vaia- de' usar: Não cozinhar, apenas na escadaria da igreja 'de São

tida rios, acorrendo em massa aos postos de alistamento. do peta assístencia. Durante cer desfazer e dissolver em agua Jubàs Tadeu. com o cranio Ira-
Não teremos aluda um eleitorado suficientemente volumoso ca de 10 minutos. o líder co- bem quente. turado. Imediatamente o indito-
relativo aos ajgarísmos demogratlcos do pais, mas pode 86 rnunlsta tentou falar, sem que ANTWE!LER _ Rua 7 Sei" so jovem foi conduzido á Assis-
dizer que a parte mais culta e expressiva da socíedade, a multidão o ouvisse devido ao

C.
tencia, onde veio a Ialecer.

todos quantos possuem um senso poWico mais desenvolvi- barulho continuado dos adver- 100 . O. Postal, 56
· do, se acham preparados p�ifa -votar, .

. sárlos do comunismo..

Esse aspecto das eleições de dezembro não deve se Finalmente o sr. Carlos Pres-
perder de vista, quando se queira aprecia las como legl- freei e sua comitiva retiraram-se
Uma 611 pressão da. vontade do Brasil. protegidos pela policia;

A escolha entre os dois candidatos á presldencta, o

major brigadeiro Eduardo Gomes e o general Eurico Gas- CRDSI"dera .-nev&l'"'vel a guer�� Ci�AYil fff� R�nenliq�.,,,.par Dutra. será feita por um eleitorado esclarecido. em U E a ti ii ! 'W!ííl Mln �� � iIllh.UIII
I!fcondições de julgar por si mesmo e ja

.

muito dístanciado n lar
-

ft dft Sli" D':lIlmll,u'tG Tabft.d� diroi�r do it.unai '!CriUca"do antigo "eleitorado de cabresto" que c'omparecía as ur- Uec açO"tiS Ui I.. ,ui .. U!I !li Ui UI«,
•

11 �&�
T

�
•

n'
,

.nas. inteiramente... ap��iCo. '. levli�o pel�s C8.boa eleitorais e-
.

RIO. 15 (S.E
..
) - F81a�ndo �.II a UD!!1r

..

e
..
I1.5

.. 3... cario.ca
Rev .. lou por fln. {) �r. Damon

i .sem dar ao ato deCJíilVo da Clda1ama o valor que ele lmprens.!l sobre os
..

rallente�
e,lei Õl!:: .f!lt .

.o fim do ano.
te Tabordi! que �f)i por um

�comportavB.
... B;conteClmentos polItICas q�e Acettuou enião o Sr. Damon-

verdadeiro golp.e de Eorie

As "elites" abstinham-se e esea ab�tençã.o era !l� � .tIveram por palco o seu paIS,

II te Taborda que o povo, p1Jr qua logrou. e§capal' da Ar
das fontes do desprestigIodos pleitos crian�o a. posslblll- o Sr. Damoute �abord8.' ,�x. sua vez; nUMa esteve tão gentina, refugifindc-se no U
dada das fraudes e trap.acas que, tanto no

..
Hl�terlOr com.o Depu�ado �rgantH:,o.e. Dm'l,o�-

unido e forte, e que eSElfiS rug ,1, p:ilque a ordem dos
oa Republica, desmorallz.az:am a vida pOh.tH?6 do Brasl� prOpfletár.lO de «urltwa». or� duas Iorças, Governo e povo, agentes governamentais quau-

O voto secreto corrl�irá os antigos V1C1oS e a obn- nes;a CapItal, ,dec!a�()u que � acabariam pOI' se empenh�r lO fi sua pelEGa era a de cap-
gat'lriodade do, COmpa1'6mmento ás urnas, depara com rea,mente mUlto .grave a 81-

em ter"ivel �h{}que fratricida. tura lo vivo ('u murto.
uma ruais desenvolvida educação cívica das massas. eon- t.nação da ArgentJD8, que ca.

A �

correrá grandemente para que o eserutiuio sejs, de lato minha in�v!t8.velmente para �
representativo da ligitima v,mtade da mllioria.

. _
guerra Cl.VI!. O pov.? al'gentl� 111-· d �ft li �ü�§ldefJDesaparecidas as ultimas duvidas quanto á reahzaçao no e os lllleres pOlhlcos não

. nBO . po em üU I5r���IU 5 III. li'
do ato eleitoral, segundo og termos expressos. da sua con- aUmentam a.meno_r espe�a?ça .. '. a � .'" _

vocaçilo .

é reciso que 'os partidos aprohmdem fi sua dS uma .IDodlUcaçao na HHle-
... R!o_ 13 (9 E). -- falandY,,_a um, vç�sp,::u,,�, �ub!.: o a.baspropaga�dà,Pd6 modo ti qu� não 8Ó o eleitorado daa c,a- xlvE'1 ahtu.de do atual Gover· tectfI1ent� oe carne as pO?,ulacoc:>r �esta �aplta! c ��. ��? Paulo,

pitais e o . daa. randes cidades mas o- de todog o pblS. no argentmo de protelar B o sr. l.UlZ LDurenço. f�m;lra, rep,e::.entame d.os SI! d catas d�s
tenha opórtuIlidlde de h'avar clJ�hecimento com os pwgra- reconstitucÍooalízação do p�iB Rdalhisias, disse: - "N�o poc!ernfJ�e�:ni?l':.t:���,I:.�JG,l��l;: �a_ t,l!ll�
mas Hl'tidarios, com 08 candidatos e possa lazer. a. 2 de não se dando ne_nhum crédito f�lta de carn� atUalmente. O prÍJprt�_ uü�ru8u�.:.�:,.n�, lu,a� d?
dez:e�br() uma escolha. !1vre e decisiva, dando a democl'a- a� prOm6SSiJ:S feltas pelo .pte- clarou em Sao �aulp, :1�e a, �!m; ttes.ci:I .:l:V!� vO,I1. ���ndancla
ela brasiÚ;ira rumos uovoS'é fecundos, (Do «ü Jvrnah) t:udente de que conVOCana:16 panl manter a ctlstnbulçao aU,an.e tres dl<l� por Sema!,,,,,

• incidente hoeir

ovos r ar
demoera ia

'Blumenau No bar e no lar
KNO'f.

•

...ão deve faltar
Santa Catarina - Brasil
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I Vende-se .11
------------------------

VENDE·SE um terreno na

Rua Mato Grosso, com 10.000
mts,

. quadrados. Informações
com WiIly Penzlin - Alfàiataria:
Rua Minas Oerais.- IOv6

00Ia • lratamento pelo reputado {lr{l>
lato O)[ASA. - Á base de HGrtnOn1oa
(extratCl glandulares) eVitaminas 8�1e
eloudae, OKASA é uma medicação
Iá.lonal • de alta efic&ela. terapeutíes,
.1.11 todM. OI. O&!lOI Iígadoa diretamente
.. perturbações das glltndul!:U! sexunes,
OUSA..· combate vigofIl6B.mento: ira
queM sexual 11m todas es Idades, sob II
f6l"ll1& de in61lf!olooolA glandullU' ou 1'11&
.mal, senilidade precoce, fadiga iii perda
U mamorla no homem; frigidez iii todu
u perturbações do· orlgem ovarbtlla;
tdlldé critica, obesidade e I!Il'!g1'GZa; fie
c!dez da 'pele e rugosidade da eutis, na
JIlulher. OKASA (Importado dir,}tam�nte
I{e Londres) proporciona' Juventlide,
"nde, Força iii Vil:(lr. Peça !6rmulr.
"prata" para nomens II fórmula "ourf)"
pa:ra mulheres, em todas as boas Droga·
riu e Farmaell!;8. InIQrmaçÕH fi plild!dos
•• Il!Itr. Produto! ARNA. - AT. lUo
lilr_••• 11lt - l!U••

1-,
., !!:- 11;;-'"

,

�comrtcl_o�
�:=r����
IiOMO 5!!Jffl:iOS'SE'aCA11lAAVí!,
WlIP9n� � <OP'JWlrJliI.

ç

�-���-���-�-��-�

friuor é 'Sabor
Das Manteigas a Fina flôr

N. MI! e 1ll\ tu
�Nn'D

a� deve 141m.

�,_"_.-�-�-:<J:-ifi.__':"":t:-.

, . Caixão funebre

I
u

E

16 .."0-1945
....

Alguns TEOELOES com .louga prática para tra

balhar em uma fábrica de tecidos de', algodão. .Infor
macões serão dadas nesta, redacão sob chifre n. 47 i 1.
,-' -

. _! -

,

•

EM BL·.UME··NA�U·-
.

Faç{J §:mb!$l) q�'3 (}oo�.!ldem ca<· FaçO saber qUlf3 pretendem ca.I
ser-se: Ol'1ando Vecchí e Mar· Bar-se: Harry Manke e fiiIda.

na Rua' JoãO Pessoa ta Descbemps. Ele, natural Krause; Ele, natural deste
I casa boa com 8 comedes do Estado de Silo Pauto, nas- Estado, nascido aos 30 de
EM CAMBORIU' cido aos 25 de julho de 1924, Outubro de 1917. lavrador,

1 .casa grande escultor, soltelro, domiciliado solteiro, domiciliado e resí-
Informações com OTTO WIL- e resídente .nésta cidade, H� dente em Belchior. deste Dís

LE, Telefone I099,nesta redação. lho legitimo de seraítm Vec- trrto, Illho Iegítírco de Riem,'.
1839--:1 chi e de sua mulher Maria do l\1p,Dke e de sua mulher

(_�=II-'�__�_��-:'€__• -'Ô I Veccht. Ela,. natural deste Es- Anna Manke. Ela, natural des
.

.

.. tado, nascida aos 11 de Ieve- te Estado, nascida aos 16 de

V.-.°.11· ..JI !!!'lI!...Ia' reíro de ! 922, domestica, sol abril de H125, domestica, SQ!
A g��Q • terra, domíellíada e residente telra, domiciliada e resldente

rOl'ca r nésta cidade, filha le�mma em Belchior, deste Distrito,
II'

(I de José Deschamps e ue sua filha legltlma de Juão Krause

Vielô" ! mulher Maria Pereira Des- e de sua mulher Hermlne
� chaaips. Kí'IllH,e.

Apresentaram 011 do:ctlíme'n�� Apresentarem os d�C'Il!;llentGI ex!- Iexigido pelo artigo 180 do Co-
j gídos pelo artigo 180 dil Gadfgú

digo civil sob no. 1. 2, e 4., Civil sob D. I, 2,3 e 4. Si alguem
.

Si aig�em tiven' oonlaecbeuto de i tiver conhecimento de existir al..
�xi$thJ a1� ImpedIm.ento le&l:a�, � gum impedimento legal. acuse o

acnse o par.lli OI fins de :dire1�, i ',,,ira os fius do dtrelto.. :a, para I Nt1-i\>�'��"" �!8;f-���'�'�-(!j}._� zs-: .,-�- i!lI!� .-...-' '!lJ"''"ifi .. �•••� ",.�.

FJ, para oonstáll e chega!! ao 00-' � constall e chegan ae conhecímsn-
!

I •

Cl')nhectroen.to de todos, avre Q to de todos, lavro o :presente pa.. illlilllD1EiMllAii!Bi!5&iE!Il:.t!!W !M&$l9AM ;pg,mt:'�lM*"'_ti!I

*f!I&!!'Wl:i!'J!!i\iI!iI
preoonte para Il�!' afixado no 10,1- ra ser afixaJQ no logar do

I2:8.Jl do 001itR� @I RubUcad:Sl �W< costame I publicado pela ím4
e

la impremJIlI.
•

prensa. j \ i·
Blumenau, 10 <?utubro de 19":15 Blumenau.jü Outubro de 1945

--_._ -�-

�.-"�._-�=��.=.=,._--�"--'----�."----:--
V!ctortno Brag� VHo,rlJni() Bra�m E::!n:H�dh;õe� _ Des- �h i!f

O.ficl'al tl0 RegistNJ Civil, Oficial do Regf5t� Cfvll. 1
lk'" ..

"" M"" ao...... lII-O

-----

i �- Age.,��� dOiS látes: ..

Edital IFâ1ÇCf saber.. que pretendem: 'Ca.

€lar-se: Rolando PUI! e Marta F.a� dbeJ:l Cr!l� pretl':'l1d.e:m [-:.'1:0

Teseh. Ele, natural deste Es- Bar-se: AlidorBoettner e Tus-I com viaaens reaoulares entre ha]'ai _. Santos
tado, nascido 80S 12 ue .se- nelda. Bachmaun. Ele. natural .

�

Itembro de 1925, mecanico, deste Estado, nascido aos 20 CabIa p(lH$�a; 36 ;�d� fel�;r. !�GMB(i�H
solteir.o, ciomicHiado e, resi-j de dezembro de 1921. carpin- ;

denteem ItoupavaNorte,de6-!teiro,6oUeh'o, domieiiiado e�. ITAcTAI' - Rua Ped.ro F!;}rteira nO�. !:if1l7�
,.te

.

Dístrito. H1ho legitimo de I residente nésía cidade, filho � -

Otto Pt!if 'e de sua mulbterllegiUmo de ·Alberto Búettl1er �0C'''"",w-''''i!l���

fi'rjeda PUIÍ. Ela, natural deste· e de sua mulher Lidill Boet-
Estado, nascida MS 16 de tDer. Ela, natural deste Esta- 8..

D.....,........,.,.,"""""_""'"...,."""""'_....�""'-_",.."""....,.''''''''''''''''''........''''''_",,.,.,'''''''''..",,_w._

janeiro de 1922, domestica, do, nascida aos 19 de abri! !nA A S Ai �.l "ir A·· It:' L L Ai

solteira, dnmiciliada e l'esi- de 1923, domestica, solteira, vf. a.. Rt. f' .I. I;tf .HiI.

dente em Houpava Norte,des- domicHada e l'esicénte néf\ts,
te Distrito. filha legitima de cidade, filha legitima de Pe
Oswaldo Tesch e de sua mu- dto B8chmanfl e de sua mu-

lher Olga Teschi lher Teresa Bacnamann.
Apresentaram os documentos Apres�ntaram; os documentos

exigido pelo artigo 180 do 00- exigido p'elo artig.o 180 do Co..

digo civil sob .no. 1, 9, 3 e 4i. digo civil sob n" I, 2, e 4.
Si alguem tiver conhecimento de sr aignem tlVe11 oonhec!mento d�
existiral� impediment0 legal, existir aJ.gu.t:q hnpedimento legale
acuse .o para os fins d'e direito. acuse o para os nns doe direito.
E, para cohstar e chegar ao co RI. para constar. e chegar ao co.. I
nJleclmoento de todos, lavro () nheclmento de todos, lavro o Ipresente para ser afixada n'Q �lo_ presl8'ntJe para ser. afixado no I{)�
gar do costume e publicado pe. gar do oostum:e e pl.lbI1cadQ ped
la imprensa.

.

la imprensa.
.

Blllmenau,12 Outubro de H'I45 Blumenau,12 de ouhibro de 1945
Vidonn.o Braga Victonno Bragi'l;

Oficial dlÔ Registro Civil. Oficia] do Reglstr{t Civil.

•-:(i-i6'-'t�;/§i-+-._,�-í!!.-.t.O �-:-.-�--.-'II1-.-.._....�-.(t

Edital Edital

Prefeitura Municipal de' BhunenaajEDITAL
Dê ordem tio sr. Prefeito; torno público, que. no lLeS I

de outubro se arrecada na tesouraria da séde e intendeu-I
cias digtri�ís o imposto PREDIAL f'31aUvo ao exercicio"
corrente.

Os cooh,'jbuÍntes, qUê não saUsiizerel11 seus pagümen
tos dentro do prazo acima, poderão ainda fazel.os nos me·

s€s de novembro e dezembro, acrescidos da multa de 100/0.1

.ITermina.d.·..ús.ús p. r.'a..
zos aCima

.. Citado.s..

,.
serão, extra.l.'das cer·l

-

tidões para a devidH cobrança execijtivll; IDiretoria da Fazenda de. BltUnenau, l' de outubro de 194.5.,
. ALFRBDO KAESTNER - Diretor I

1�������������������1
ISociedade Benificiadora de

l\-ja€'lei!Sas LIda.

Chocolates
Balas.

Cap'ameles
Pralinés

4lp!;�os de Nct�1
(�aixa·s Fantasias

etc. etc-

LOJA
Novo Edificio Peiter

Travessa 4 de fevereiro, 3

um {;ofre

jIBRASltM.�R'·

CO�SULTómo • R li

A.
P l\l L I p. fi S G B M t j} '1

I;Edificio AIDolia Netoj
Ous 15 ás IS finras

PL01UliWÓPOL1S
��'Pi*Q4 9����

mp�omiil10 pela facu!��da Nt'U:!Il;(Hll da Medicina dlS
Universidade da Brasil.

&,édlCO por concurso do Serviço Nacional .:Ie Doenças MOnla!!;,
Ex-ínterno da Santa Casa e do Hospital Psiquiátrico do Rio

de JaneÍl'o, .Ex·roédico aBsistente do Sanatório Rio de
Janeiro da Capital Federal.

GLlmCA líÍÉmCA _. ESPECiALiSTA ErvI UOENCAS IUmVOSAS.

FI
e durma socegado

Vendas em Prestações e a Longo Prazo

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



HOJE .. 3a.-feira,
Co:mmdauteB, Oficieis, Soldados e AUXmar�1s da RAF

.

dGcumentario de loagn metea gern, cántaudo toda
3 verdade sobre .OS sensacíenets

"CO INDOS DE 'COSiD"
O mme freneticamente apl>ludido em tod;) o muudc! Sl:'OSUM

clonais aventuras contedas de uma maneira ínie-
.

1 essante, tnstrutlve: e emeeíouante!
No Progr.: Comp]. Nae. e «Ainda qce [HH'.eÇH Incr!veh

Plaléa 2,00 ..
�. 1/2 e mil. 1,00 �- Balcão Í,DO

I -16·� .. �.. "ft.!ôlloo .. "·'\l·-�-,,;'�·_·�]�··�"'Ç't<;..,·,����.:-4i-.--_1Ili

,. r� �$.. •

�

n-;l·n>.�
.,

"�rn.?;;-lI bHClfl� riMidb r,H�M i

'I I:. tende hHli)� f':i serviços dI! I
; 1),,,11',,,,, re "t"r"� I-o:,:";,1!A; '-'u �11i..- _,.t .......... �;!I

I

StlrViC.(l.� fi�:i��� ii

G.:.nmil!lOl! ITBI,J:Jl0r�il 13:.:;5

�[�Il '1 da S'iiim'6I"J�!}. i!:!

.1 ,-�._,.�---=._--�_._.,��,.-

I
I

II
enn�

fi n I·

I
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�� AI. cédula é posta num envelope quando o

f-'l.er(�it()r está encerrado numa c- bíne índevas
savaí. Ntnguern está vendo o eleitor quando ele de

posfta B sua cédula 110 envelope, que lhe é fornecido
antes, pelo presidente da mesa e ennsíste numa so

brecarre igual. para todos,

Não haverá nenhum livro especial vara cada
Partido. Será um livro só. para todos os eleitores.
Nínguem assina a cédula. O voto é secreto, Allstetn
se onde quiserem, .mes, de qualquer torma, votem,
livremente, depois. nos nomes de sua prfIerencla.

Níuguem saberá em quem o eleitor terá votado,
quando este sair da cabine e depositar na urna o

seu envelope Iechado, As cc-"çí)es de agora. desapa-
recerão na hora de votar.

.

O voto é obrigatorio!

,Calçados

eH rle

16-10-194e�
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No bar e no lar
KNOT
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Arrancar e destruir gra ..

vatás é contribuir para o

desaparecimonto da malária
em Blurnenan.
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Condena.
Bruxelas, 15 (I.P.l -- Um tribunal de guerra belga confirmou a condenação á

morte do Dr IJ Dugosl Baros, o mais destacado colaboracionista belgam
-----�

C I D D erão C rri idos f ii s d le ..

islaçã trabalhista rasileira
São Paulo, 13 (SE) -Ao che- trabalho, principalmente no

gar nesta Capital. o sr. Ne- que concerne á sua aplica
brídlo Negreiro, que na qua- Cão prática l que se mostra
lidada de Presldente do Con- ainda morosa. A comissão,
selho Regional do Trabalho composta de seis juizes e

esteve no Rio afim de tomar dois técnicos estudou detlda
parte na reunião para revisão mente o assunto, após o que
de alguns dispositivos da lei o encaminhou á comissão per
trabalhista, fói entrevistado manente do Ministério doTra
pela imprensa sobre a rere- balho. Somente poderei adlan
rida reunião, dizendo o se-: tar algo mais e mesmo con

guinte: ceder entrevista á imprensa
"Como é de domínio publl- quando aquela comissão per- $-�-.-.-.-liíi�;g;'-�''''.-''''4i

co foi nomeada uma comia manente tenha dado 6 pübll-
são a quem roi confiada ti co o resultado dos trahsthos.
tarefa de introduzir modifica Posso 'adiantar, entre tanto,
ções em nessa legislação do que diversos artigos de leis

um olaboracionista'

de QDtubro de 1945

Diplom, pela Faculdade
Nacional de Medicina da
Uniuersidade do Brasil

Medico Especialista em Doenças das ICrianças e da Péle
'

Curso" especializados sobre Ali
mentação das Criancinhas. Pue
ricultura, Higiene Infantil, Clínica
Médic� Infantil, Tuberct!lose In· I Olho V 'I I' Ifantil e Doenças da Pele das uI."

Crianças. I
'

Dá consultas em seu nOV6 19u�l .ou melhor �ue o

consuUnrio fiO Edifici@ Peiter II similar extrangeiro

(elu frente ao Hot�1 Vitória) I Faitr. C. !HnVElltR
todos os dias, da,8 10,30 ás Rua '1 de Setembro, 1,00

- eX. 56

12 e das 14,30 ás 17 horas B L ij M E NAU,

trabalhistas foram modtttca
dos e para melhor, quero
crer. Em resumo, como já
disse, os trabalhos lJbjetivam
promover maior rapidez na

aplicação das leis, que é o

que está faltando. Métodos
mais práticos e mais rapldcs
serão postos em vigor, o que
redundará, sem duvida algu
ma em benefício das classes
trabalhistas",

-

o reajustamento dos vencimen
tos dos militares

,

Rlü,-15 (Pres Pargas) - o general presidente da .Co-
missão da reajustamento dos vencimentos dos servidores publí
'cÓs militares e civis, declarou que carece de fundamento a notí
cia veiculada a respeito da extinção de varias orgãos de admi
nistração para fazer face a majoração proposta e que tal assunto
não foi objeto de estudos por parte da Comissão, pois fugia
as suas atribuições que foram perfeitamente definidas .. Acres
centou o Diretor Geral das Armas do Exercito .

que, apenas um

[ornaítsta lhe perguntara onde sería retirado o dinheiro para fa
zer face ao aumento, a que respondeu que alguns orgãos do
governo como a coordenação, cuja extição fora proposta pelo
proprío dirigente dessa repartição. carta margem a economia que
iria ajudar sobremodo o tesouro no novo encargo. Acrescentou
o" general que o aumento sugerido pelo presidente daRepubíica
favorece preferencialmente os postos mais baixos da hierarquia
militar, especialmente os sargentose sub-tenentes, geralmente che
Ies de familias numerosas. Quanto aos oficiais a Comissão es

tudou com carinho a situação dos capitães, posto onde os ofi
ciais constitue encargo de familia e demora mais para ser pro
movido levando as vezes mais de 10 anos no mesmo. Tambem
o posto de coronel mereceu especial atenção, por ser o fim da
carretra bem como o de general que alem de excepcional tem
grande representação.

Antversarrce
Aniversariou-se ontem a pren

dada srta. Doris, dileta filha do
sr. Max Konradt e de sua es

posa dna. Ruth ProbstKonradt.

�� ....M..�.�••-:;��.;���••
Y

:-:��·���&lJ seA::��ãéx��e��i:êmaa�:X:�
• .� ano de vida, de lutas e opero-:

OFERECEMOS"
" =3 sídade o nosso estímado cole-: '.,

iJ ga Heráclito Lobato, ex-Redu-� NOVAS - RECEM CHEGADAS �:.:I tor Chefe da prestigiosa
colega, "A Nação" que se

MAQUINAS DE ESCREVER : edita nesta .etdade.
,

'''L. C. SMITH & COHONA" (norle-americanas) �1 ,,::[;���.d� d��ti��oCj���a!is��
fi MAQUINAS DE CALCULAR �i ��:��� d:J���t:ro��rbi��:��
g "ORlõINAL . ODHNEH" (suecas)

:1
anos em que esteve integrado

I :; DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO � no seio da imprensa catarí-

• DE SANTA CATARINA: !. nense soube ser combativo
.. :\ e destemercso no campo de I

,.; J. SANTOS & CIA. �l suas atividades, fazendo de
1..

�
sua pena brühante e hones-

li. I! I O DOS U L �. ta urna espada em defesa
f das bOBS causas.

I�:::::��=�:::��:::':::'::,� �i��;;�;���������F!:���
Para reprimir o banditis II �:�maeda��le;oiuec�rf�n���

Londres, .l fi �D,espacho de Varsóvia informam transmitirão cumprimentos
amanhã peja passagem do

que o governo permitiu que -o exercito vermelho mande seu natalícío,
tropas para qualquer parte da Polonia afim ':de reprí- De nossa parte, antecipa-
mir o banditfsmo. mos efusivas felicitações com

•.�§�"'B.-.,,-�"':"'��-.-. o "-"_'_�-íl-�-iJ��� votos de longa e venturosa

!tl fi exístencla,
r ..'. ,I, ***

..

9; ;

! 6anco Popular ê AgrJcola do Vale de Italat i Nascimentos
T i Um robusto garotinho veíu
.. • enriquecerante,ontem. dom In-

•' Deposito à dlsposíção 2 0/0 ;iI! go, o lar do distinto casal

II
Deposito Popular 5 O/O 7 Marília Marcos da Graça-
C/ats. com aviso de 30 dia! 4, O/O ., -Ioãn Gualdino da nraça�,' t"'" 'I 60 diaE 5 o/O ta" v .

, ;ai ***

! Idem !d;;:II CI' dias I) 112,0/0 ..

V'
w

t,. Idem Idem 180 dias 6 Ojo li iajan as

I' c/ets. Prazo Fb I) 6 mêses I 512 % I Procedente de Curitiba e

T Idem roem 12 � I) 010 r com destino a Laguna, onde

�, .ao resIde, esteve de passagem
,..;....;............-�-íli:_:t"-.mm�-:ti-.. o .--._'._�_:._.;;;;;,._._�_. pOi' nossa cidade, dando�nOE

Lo'ç,a-O
'

Prado, do Rio" La Menor o prazer de sua visita, o sr.
•

_, ,. e Rapsoéha AtaHba Brasil. representante
comercial e figu! a de relevo

WEIZfL- , encofllr�·se ai vend� nas no seio da sociedade lagu-
.

"

FarmaCI3S e ()roganas. nense.

RENATO
Vila Nova - Blurnenau.

João Musíka e Tecla, nata Kuchenbecker

Comunicamos aos nossos parentes, e amigos, que
mIL dia 10 de Outubro, foi enriquecido Ó nosso lar
com o nascimento de um filho, o qual receberá o

nome de

Novo serviço aéreo entre os EII U .. e (I Brasi!
Nova Iorque, 15 (R) - A "P,1n- ga parada de uma noite em

AmericanAlrways System"anun- Port of Spain. em Trinidade. foi

dou, hoje e estabelecimento de reduaída a 30 minutos. Quando
um novo serviço aéreo entre forem empregados aviões mais
os Estados Unidos e o Rio de rápidos o tempo de vôo entre

Janeiro, distancia que SErá co- Miami e o Rio de Janeiro será
berta em as horas, havendo asstrn reduzido de 18 horas.
uma redução de 15 horas neste

percurso, graças á intensificação Idos voos neturnos. Entretanto,

Inão foram eliminadas as bases
intermediarias de pouso. � anti-

No bar e no lan
KNOT:

não deve faltar.

!1I�(t.��J3!.'§:E���_.�.lft'�.:��.fô�® o ®�.g,_�4:�:<>_��-t�;,!>_(lo.<!t�<1.>���-oQi�.fI�

i Instituto Médico Dr. CARVALliO i� - =--�.
� �
a

- Diagnósticos Clínicos -

�
!i

Metabolismo basal - Eletroeardíogratla - Labora- �

$i
tório de Auãltsea (ssngue-fézes-u:rina, etc.) �

= Clinica especializada de Senhoras I.
�

,

I
� {Perturbações menatruals, esterllídade, alteraeõee 8í3· �
� 1:uais, InCÔmO?l)s da u�olflcênc:i� e da idade crítica, �
� mflamaçoes gH:i; i.ál€l, etc.} �:
� �

� Aldmeda Blo Branco. 3 - �lüm.eui'i'U - Teleloua. t 20� I
®!i1ã�_�.J!i§§�9.i1::O:!lí'_.o1J.1I!.�itM!j.., o 1:Jl"�����·.�����liIlIr��.

��VIRGE}j
elA. WETZEL iNDUSTRIAL JOINVILLE (MarC8 Regít:ltraua)

poupa ..se tampo e aborrBoimento
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