
egre s rá a Santa atarina o sr. �olfo 00' er
.
o ilustre estadista visitará em viagem de propaganda da U.D.N. os principais
�e;:f.cj1e��e �:�i:�;:l !:

.

municipios do Estad.. viatnJ;};lK4;;,S;;1 riD�n�:'!;:i t:;�������JI::::
�'���e�r�arÂ:�1�a c;�::l;� i�' �:�����ti�,:ce�::í�:!� �:{:osav��ab�����8t�:d08U: í��ii!í\i:\\\1\1\[I\t�M;'="'<""";·;;kq!:.:::�.�,\\�.·�l..\\,�jl\:·,:\� ��Dd:�davl�f��N.�eosPr;:�:
ex-deputado estadual, secre- agremiação política a qual inteligeneia e experiencia i#:·\\:j\:::tm\i:� nicipios de .Inaçaba, Porto
tário da fazenda, governa- desde. o início do movimeu- adquirida em longos. anos It'\t:\:ilM\l União, Caçador,. Videira,
dor do Estado e. atnalmen- to de redemocratização do: de administração pública. ,).\:\\::::::::t\:\::::;:'\j1 .' Uampos Novo,s e demais ci-

:-::-:.:.:.:.:.:.:-:.:.:.:.:.:.:.:J dades da regão do ex C·· n

'W.1 . t;'�:O;:gl1ida Viajal'�· C��
destino a Florianópolis, pas
sando por Canoinhas, Joio-
v ile, Blurnenau e Itajd 'Ni:t -,

Caoital do [ij"tado 8,8. se.
.

demorará alguns dias, visi-
tando, então o sul eatarí
nense.

,-

,

A virtude e ii lealda-

.'DEdo 89 faliram llUilDtlo
.

o crlmo B a traição
do premiados. . LUMENAU

Wtishinglon. 16 (5 E} -- Na

O
'"

Illl
'"

sua en 1': vI8ia :coleéi.'u a im- arDlIS ICIO CO
prensa. n sr, lHnes Byrnea, _

. Sfcretário_ de Estado, I,�ecla.� Was�iugto�. ,16 (5. E) - Em II nlfintidos em e,egredo po rquaf-
rull que aWfÍfi não hfiVll'i re- entrevIsta á �!mprenga o Se-. qualquer motivo que ele não
cebido nenhuma resposta do

I
cretário do Departsmento do I ccuheçll, Prometeu realizar

Governo SDviético, relatiVoa- Eslado, sr. James Dymes, de

!\gestõ6.8
üf:s31? senUdo junto

mente á l'JU[1 i'wposta para darGu-se I&vol'fivel á publklll- á CaEm BrSnCtà e rw Depal'-
I a l'el1lizaçi10 da CunIerencia Iça0 dos yH'mC8 de ai'mLt�cio lamento tI.� .Gue.l:ru. .'.---- EUi'Op6il! da paz. çom renha, a UlellOS flue ft'J2ru ,.' l *-** . ;-e,';

decrét·

o QlI"aoto das aspiraçf;es 'do Vale do ttajali

BLUMBNAU • Oni!rta-feira, 11 de Outubro de 1945 - Dr. AchiHes Billswl Diretor Rssponaavel • Anil XXII- N. 2.\

1.586- .: serve ape as aos
c8�d�r�1�i::2:e��r�i�6?pa��; dOi gro'po· gover amenlal ����!� ���tfc���e� e;;���i;i�
��i:�:e3!br�m�ic�oc�ee�ad� '.

.

.

.

.

.

.

.'
'

.

.

. f���a�go�;t!�)a�QJt�: 19(;��crs�
,divulgação ,8 seguinte nota, O Protesto da Sociedade Dmigos da IImérlca contra a resolução do mo eB!adof!ovis!a, tambem eta

��s�:fü�a paio general Manuel Governo adiando as eleiçõ�s para governadores e corpos leg�slativo� �I1Stt: ::P:::�qil:r St���::t:,rp;�"8urpreza ante o tnopí- profundamente a rlOtvo ru�(} !
deriam da acordo COD!.f!' :von-I

bado o d.esenvol,:"!me?to nOI-
ra onde o Governo 8. encamínado do

.

anunciado decreto, lmp!eSSQ ao momento políttco I tsde dos partidos POI.�tlCos, mal da vida OBC10lllV .. Reco-
I nhe e está certa €!In que aem que são. marcados para nacíonat, mo-mente qUan.dO.O \ Publlco, como é, n�o .ere-:n nh.ecendo que o refelUl.0. de-I ozesente crise Iiudurá com a.

.

o proxímo dois de dezembro Chefe do Governo, recente-, Bulo os mesmoa OUVH.!OS. mais ereto atende fi penas os ínte- � . . ..

:

do corrente ano as eleições mente e em vezes repetidas, i uma vez se constatam os resses do grupo governanien I recondução de 008;'0 novo ao
para governadores e deputa- tem. timbrado:em afirmar que I inconvenientes de achar-se o �al, que, a todo o custo dese-: gü�e�no de si me,smo pe�ados. estaduais, a Soetedade quaisquer alterações á pre- (País submetido 8 vontade de ja perpertuar-se na posse do eleíção para Presídeute ca
Amigos da Amerlea estranha sente situação eleitoral só pO�11 um só. Por um

.
simples ato I Governo,. a Sociedade Amigos Republica do Major Br ígadel-

.

do poder executIvo, é pertur- da Amarica. lançando seu ve- ro Eduardo Gomes".
------------------�---------------

Fr tos' d.o· E lado N vo a �NR a ás p ri
..

.

.

.

.'
.

... Mill10es de flagelados da guerra na perspecuifôs de sofrerem as
-

mais duras privações - Dramatico apelo as Pre$i��iit� Jrumal)o sr. Jcão Daut de Oliveira presidente da Federa- "1 h' t 6 (8 E) O N
'.

I t t_

d A C
vas mg on, 1 . _. a sua rmpresstonante meu manos, em ou fHS erras es-

çao as. ssociações do Brasil, ao terminar a onferencia Presidente Harry S. Trumsn, sagem, que constitue um ver- I tão prtvauos ué tias mais ele-Economica de Terezopolis, em entrevista coletiva a im- em dramática mousegem ao dadelro e angustioso apelo o; memnr=s necesstdades paraprensa declarou: A pro-paridade do Brasil e apenas de Congresso dos Estados Uni- Presidente 'I'ruman diz;

ii
viver. ii; pr

ó

pr ía sobrevíven-superfieie. Os três problemas fundamentais do homem, dos, dalara que U N.R;R.A. es "A. tarefa gigantesca de ela na Eur o p ». no proxímopão, roupa e habitação estão ainda para resolver. Isso fá t d r 1 I
_>

d ,... lf � �s por 8S a a eac a e o�e transformar a vitoria em paz inverno, dependerá do auvt-eclarou o. S com a responsabilidade de seu alto cargo, : é impr.es�eDdlvel a votaçli:0 e segurança está per íclltaudo." lia que estes e outros paísessem que pezasse sua condição de menbro proeminente
lurgenhB81ma de novos .credl- Se nós, que aqut ViV€'fiOB,\ possam oterccer aos iJOVOSdo P'�ÃD6: nela nrirneira vez na historia do Brasil, viu-se
tos' para qu.e essa organtzaçao sentimos ás vezes faltas ti di I libertados". .

e- L' possa conttnuar sua obra hu- sabores :nilhões de seres hu-]uma grande parte de seus habitantes sem recurso para manltarta de mitigar os so trl- ----'-__

'

----

t:omprar alimentos essenciaÍs e outra parte, embora tendo

mgUeenrtro� d�s flageladus de IC r u ze 'I ro .1 Pr�fir(lm a fllfinbíl f�br'l'�6'!d�ldinheiro não encontrando o que comprar. As mas do... -.-
'\I I (4 OI! UI 1.1 " IJ!tQ u

assucar, da earhe. do sal etc. são cu.ações do Estado novo.' I iH'!" � 1��I�!ln jOI�VllLrROUPA; Para não alongar
.

muito esse paragrafo l'iI íJ Ih�,H�i(�U I� I [;
diremos apenas, baseando-nos em fsfatistica da .A.6socia- Sopa em Tabletes I,ção Comerciai de São Paulo, que, no ano de 1944 a prO

N � ,

�rhy�.t:�;:i��e�::t;��:���,�:��;��"�:;�!;,:��dO::d� "V I C I" io u8Vera convocacãobrasileiro compra, em rredia um par
-

de sapato ca-
Um tablete dá um excelente �da 9 anos.
prato oU chícara de Caldo

t t
fS1

t ,que n�:e�!Tt:���:g:su�;����e���3�cir°r�d�JS ���h�id�:' ��O�!���N�������ar: a�e��� a O. S., i., �Inn!�:: ...• e·:-. �Nos grandes centros chegam a oferecer-se de 1 até 11 U .... - ....

vinte contos de luvas por uma habifação. Isso para os desfazer e dissolver em agua

que podem gastar. P'Ira os que não podem resta o reem-
bem quente.

so de nlorar em pardieiros, cortiços e até em baixo de C. ANTWEILER - Rua 7 Set.,
viadutos, como recentemente noticiou a imprensa de São
Paulo, foram encetradas morando debaixo do viaduto Do. 100 . O, Postal, 56
na Paulina. naquela capital,31 pessoas, B 1 u m e 11 a u

Isso na capital mais rica do Brasil.
.

Esses aspectos da vida real do povo. brasileiro os

jornais cinematograficos do OlP jamais noticiaram.
Em seu discurso .de Santos o Oal. Euclides Figuei"

do, valendo-se de dadOS fornecido pelo proprio GENE
RAL DUTRA em discurso publico. afirmoU que na seleção
feita na organização da PEB, foram recusados por incapa
cidade cerca de 80 010 elos candidatos. Quem o respon
savel? O Estado Novo, que não os .alimentou e não lhes·
fornei:l�u mediCamentos. '

.

Apezar de tudo isso, como demonstrou EDUARDO
GOMES em seu discurso de Belo Horizonte, deve o go.

vemo, só aos Institutos 898 mil contos, !Sem falar na di
dii7ida ao Banco do Brasil. e nas arrecadaçõeS com bot.ms
de guerri.l .e Legião Brasileira de Assistéflcia, A isso cha'

. mam ás' pessoas patriotas e conscientes Governo de
lírespÓrísabilidade, Diz o"Diario da Tarde".

mario Matutino
anual
semestral
lI�u180

Cr$ &e,oo
Or$ 35,00
Cr* 0,30 ""'OSRln;iíol absolut<:.��ntel". ';IU,:,"" pele, Eficiente

Wetzel PICADAS DE
outros insetos.

inofensiva nara

proteção COD tra

MOSQUITOS 9

,faleRei

Estam�s segurammde hdornlíulos de Que «) EI�Ul,
Sr. ne .. Cei. Ir3puan Xavi�r Leal. CgmainhH�te do 32"
Batalhão de Caçadores, st�USid9 l.it1sta cidade, recelum

I do $r. Gal. Dri Pires, ilustre Cmmuuj�e!te da �h" Região
I Militar, um despacho telegráfico, no iju�l, em mune do
sr. Ministro da Guerra, aquela alfa autorhhHie militar
diz que, afim de desfazer os boat03 Que circulfim em
torno da :lüestão eleitoral, ��alida anr��ar q�� as �Iei
çües geraiS se rctí!Hzarão em 2 de �ezembm pr6ximo,
estando afastadas qluds�uer possibmd� d�s �e COn\HJCa
çál) da Constituir;I,.

li Conferencia
EUR.;;1PEII DI paz

a Italia
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i:

1·.:Prefeitura Municip.ai de Blumenaa
EDITAL. .

Alguus TElJELÕES com longa prática para tra- ii De ordem do sr. Pra!eHo. torno público, que no mêsVENDE-SE um terreno na balhar em uma fábrica do tecidos . de algodão. Infor- de outubro se arrecada na tesouraria da. séde e inten�e�l.Rua MatoOrosso, com 10.000 mações serão dadas nesta redaçãnsob chifre n. 4711, eillS distritais o imposto PREDIAL .1'�18hvo ao exercicromls ... quadrados. Inforl1)aQõ�s correntecom WilIy Penzlín - Alfaiataria, .-'''-<);-.-��''l>-�...,,,..._�-:-� o .';'_.�iI!l--9,...,:.llti-",--,,,,,,,,,,,,.•--:$i-:� t'Os 'contribuintes, que não satisfizerem seus pagsmen-Rua Minas G.erais.- Wv7

C '1' d'
_.' tos dentro do prazo acima, poderão atnda fazel.os nos me-

-___,....,.- O �·Il"'" '0" c_. ses de novembro e dezeiubro, acrescidos da multa de 10% •

.

,.I,� �Ct
.

� -
.. 'Cf 'I'errnínadoa os prazos actma citados, serão, extraldas caro�

tídões PUI;l1 fi devida ccbrenea executiva.

II Díretorte da Fazenda ue BlUme.l16u. I' de outubro de 1945,
�. ALFREDO KAESTNER - Díretor

el���I .....·�.ii �y

I I -lV-'4S1""�
iii M! W 4AbL+SW *,. ..

E

EMBLUMENAU
,

.

na Rua João Pessoa
1 casa boa com 8 comodos-
EM CAMBORJü)

.

,

.

".

....

.

J casa graDcle
"

Informações comOTTO WIL·
LE, Telefone 1099J nesta redação,
.....

,
.... .

1839-1

Choco!�'es
Balea1s

C�r�melos
���G!§nés

h�rtigos de Natal
Caixas Fantasias

etc. etc-

Para engordar ou emagrecer
é necassado um tratamento racional. A Sifi!is ocasio
na lesões' na tiróide, e o mau funcionamento desta
glandula, determina estados doentics, ás vezes ma

greza e outras obesidade.
Para sé voltar ao peso normal, nada vale re

eorrer a .regiméns alimentares pois se trata de uma
molestla dó sangue e. só uma medicação aprop�iada
dará resultado.

auxiliar no tratamento da Sífilis, limpa o sangue, eli
mina as toxinas, favorece as trocas oruanicas, nor-

LOJA

venda

l
na I
8[·.·

agora iA

Novo Edificio Peitar

Tf8.V��§Sa 4 de fevereiro, 3 1�

,
.

'

'iMedieaçâo auXiliar
no tratamento, da

sífilis"

.Sernpre foi e continúa a ser
o mELHOR DOS riH';,'<iOP"':";
.�J.JC.OI!�._-I::-_m" ���;rI0���i��

, if.-��---§-:of;-:if-!t:��--�-f!
r

ltNjJNCIEM blESTfl DIARIO
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- .

.

-

�DoÓ11n ,em Massaranduba, Gran
:EsporlivB, com· o concurso dos. esquadrões do Fil EIRIS

ti
, ,�. :

R

I
HOJE III! 4a.-féira, Dia 17, ás 8,15 hs,

Van-Hetlln - Lionel Barrymore - Ruth Husseyern

Campeão. da 'liberdade
Um filme biogralieo contando a historia de um rapaz que,

de ajudante de alfaiate, chegou a 'ler o grande presidente dos
l�stados Unidos: Andrew .10008001 Uma película que é um e�
timulo á mocidade! Instrutivo! Divertido! Sensacional!

No Progr.; Compl. Nacional e Universal Jornal.
N. 'B. -, Esta Sessão E' Em Beneficio Da ESCOlá Pratica

De Comercio Do Colegio Santo Antonio.

um Cofre

I.
e durma socegad»
Vendas em Prestações e a Longo Prazo

Prosdocimo&:Cia.Ltda
." -

_

...
'

.

_. ..

'. .

681 _. 8tUMHIAU
l:J.. .

•. ��..

Telefone 1248 - Rua 7 de Setembbro

fornecedores de Madeiras em Geral
forro Paulista, Encantonelras de Q«alquer Especte,

j
.. .Altnhamento, etc. etc.

I .

E8p8cialid8�e: Soalho Marca Strobel
��� 5

. a;:::awa L --:;;;iU _I "Medicação auxiüo»
no tratamento da

sífilis"

E ditai

-- -

fabrica de LadrUh®s e Oficina ÍJg; fse§fii?:;rn·�1
,

.

..

�
n����m��� ��.r4��f@'8� Iooi fii��ã�tt! � ��H1.w§,�.H�;i�

BlUMEN!1U

IRua Duque de Caxias, 8 (Ex·PaJÜH:lim5)

Telefone,1081 . Caixa Postol, 48

i�f"õ-;ts Õ'-;-A"TE
�I m.. ,

..

'

,
Ó, .CI,�Dica Gerál

.

....
.

.

..

� i 1 atarnen�us B.spec.la�!Za.�os das doenças do estomago,
E fígado e mtestmos, som operação;

�I.
.: .

.

Làboratorio anexo.
. -.

consu.lta.s
: ':BrUsfJ.

ue sln», a.·as
3. 6 horas

menos aos . sabados: - Fone, 1319
.

. ,

1:E.t;"""�_·"""""--@W""'�_!��'l@i?'rldi�:diiti\\ihII§fiR_W»ii'JIaifft.pM1$ ;.�"B DI." �)
�� ,�""_'l'lM-'lí:<If'��-ti;),<;f1ii.:$\,§>j);I N<{'i'li���:��; U í'fJ "'4> �Õ/;lj� �iltl�.:I!i:!!H\JAI���••'If.!6.,{j::!,��

I ExportaullI'H ... de· ladairas S. A. I
a ���.cIi p.el7manente. de: II fv1adeirasdeiconstrução em ge- �

..

I ral, Forres, Soalhos, Molduras i
�

.

(-t�· *

I .. e �. 1
I .Ó» ... Telefone1337. ··1
I B L U M !.N A li .. Sarda 'at�rinil ti'

�i3J.�«:••�.f'J$:.:Qt1A".:.4!.�O�.�.�lÃ.�i!i��••lfi:"fif�»��

�..

..

_������;_''':�����fr���j3l\}r{5�f��
,

�
�

Ap��e:!h�'::'"'� 't�;�� ������n�., I
da R C A Vitor

.

�ae rodos O� (fpüs f! tatra'ih(!� nô r��
C�!lS� do. "f.i'�;j"�'i.l&';i:i.!!'�cf;:n1lif.) �. 1&, t�.;�iiit�fe!{dc de l-\ufornÓvr.:h� r�i

o _ ,. 't:: � \:1'" I;�n.!J.oSl I. '" n --" ... 1· ,�

�_M1l_;.m�f2iS-�,�����.��'i1iS�;N,!iil!���·lWNf%2<Th?��.lJ

foto AmAO(lr� ;(G. Scholz)
Recomenda-se pelo
Esmerado Serviço

--�-�---,-- , ---�-.-'��.�
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Pe m
•

I o alô ic
, ,

Nova Iorque, 16 (3. E.) � A BBO

in-l
ma irradiação, porta-voz do citado grupo de..

1'.' 't ,.' "Attl
britamieos, 'que exigem seja abolido o sigilo clarou que "0·<' cientistas se recusam a eeruir

,or71wu q11J8 seTa en 1'eg1/;e ao premte'l' .

ee � S d
I UI '" � b I ,lU • ..,"

'{&ma 'petição assinada por L 700 cientistas que envolve a bomba atómica.. egun o a 1nes-. de pregas no jogo das {m'ças politicas" .

Blumenau
������������������������ Notícias procedentes do Est. me 'Maria )Jorge, completa- 1'0 já quasí vinte e quatro ho-
-

- de Goíáz informam que ocor- mente entravada e doente ha ras decorridas e no caminho

-Ih- reu no povoado de Capela do mUNO [muitos .anos de uma do cemitério, a defunta er-

mi ao Rio do Peixe um rato curioso molestra de6conhecida. Tendo gue-se do caixão e desatou

que encheu de pavor a popu- corrido a noticia de sua mor- a correr rumo 11 um bosque.
lação local. VIve Daquela 10- te, atgumas pessoas caridosas Os presentes, espavoridos,
cslídade uma mulher por no- dirigiram-se ao pobre case- correram lambem para o po-

RIO, 16 (SE)-�lliúrmam de Belo Horizonte que, de
�..........,......"...---.��...,...,....,.............,_.�, bre, onde residia, vertllcando voado, onde dias depois, apa

acordo com os resu�tfldos já obtidos no serviço de alista- W····················· ·············o
..

····:i que efetivamente Meria Jorge 1'6CeU a "ex-uetuata", com

mente eleitoral, em a;'penas 113 muníelplos mineiros sobe a )� cmDaDE .Soclal �í a_pr�Bentav3 todas as. caracte- I pletamente (louca, dausaudo
mais de um milhão o' numero de eleitores no Estado de h � � :� nstícas de um IperIelto Cada-! pelas ruas.

MinasOerais. A-n�i:;:;:rs�rio'e
._..__...............,..�

ver. Providenciou-se o enter-

� "..".......,.__..,.."..�,..,.."...,.�"..,.,.._,...�'__ ................

�
"" 'Vw Q li ..,

{i�····"··················"�···"······
····· ..

···················�····mis BI�n�:eB'���-i��,h���ô�asrJ� ��: �-§-�-�aJ!(�-§ §-�-�.,...�O 5-�'�..--·� ·� .�.,.... �-IU

l�' OFERECEMOS: �� Fritz Domning, da sociedade

Estrela do '$111f .,:! timboense. Parque II

f� NOVAS - RECEM CHEGADAS �l *�I(*

.

MAQUINAS D� 'PSCRJ.fVJ:iR '$ Bodas de Ouro Na esquina das ruas 7 de Setembro e Bom Retiro, de-

; .'. .' .....
.

L L. l.,i' LI v �1 Comemora dia 20 do fluente fronte ao deposito da Auto Viação Oatarínense, deverá ex-

1'.=::. "L. C. SMITH & CORONA" {norte-amerlca.nas} �::••l
seu 500 aniversario de casarnen- treíar amanhã, quinta-feira, o

L Parque Estrela do

MAQUIN AS D C· Jl··LCU LAR'·' 1
to o dtstinto casal Hermann Sul, aplaudldo centro de diversões em tournée pelo Estado.

.

.

a' E fi ..
Klemz Emília Zindars Klernz, Além de tnumeras outras distrações. possue o Estrela

l: "OlUGlNAL . ODHNER" (suecas) L residente em Itoupava Central, do Sul um teatro ao ar livre, para 'comédias, "shows' e

� =.'} onde desfruta de geral estima, encenação de peças leves, a cargo de um aílnado conjun-
eD!STRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO 1 O grato aconteeirnentos dará to de atores, cantores e comediantes. entre os quais se

DE SANTA CATARINA: :� ensejo as numerosas amizades destacam Zeina de Castro, atriz e bailarina. Jeca Pitanga
iÉ J' S"A'NJO'S' .R 1['1 � 11 de veneravel par, que possue e Chico das Tres Lagoas, dupla caipira, MUton Caldas.

f� •

D e �U � PA$ �l �e;i���S.d. ;ivt��t:m��t���emtan!�� �:��:s r:a�����Y::'p���13�,iS�f�r�árilú Alves. interprete ,de
fi

R. I O �S aprêço e simpatia cumprímen- _
�ossue. ainda, o r�ferIdo Parque, um comple�o S8!ViÇO

t= R
..
ua Carios G.omas, 59 (.ESQ" av. 1 de Setemb.rol :i tan.ldo-o cordíalment.e nesse d�: ah?-fBhmt.es. que. ammar li sua tempOl'ad8. nesta CIdade

: .

.. :1 dia, homenagens a qw' nos dlíundlndo mUSW:!B populares .

. j ex. POSTAL,7·END.TEL. DOSSAN-FONES:l08e94

�ilassociamos. antecipando -efusi- A' Empresa Castilho ce: Fabi.sni, propríetarla do Es-

ti& .
.

'.' � vas congratulações com votos trela co Sul, bem corno ;:08 1.:ma1S c��pl)nen�es .do p:r�
l! Q••••••••••••••••••c e

�· de contínuas Ielicídades. que, formulamos votos ue ie.1... e prov enosa e o;: tadla neste
!�����'" �������� melo.

Ind
'

slria rei Dr. Affonso 8alsinii ;��=�-�-�_-�-H o ·-�-§-�-§--�-�---"-T
o emprego de lécula ou

.

amido de mandioca �frc����lPJ!aJ}l����;�ag: t Banco Popular e Agricola do Vale de !tajai r
tIO t I

Universidade do e-asu Qij
, ...

nas es amparais e eco agens !'fediclJ Esp�cialista em �oençils das, k �
RlO-O Prealdente da Republíca asslnou Decreto-lei CruUlças e da Pele

II
Deposito â disposição 2 O/O ,h

eatabelec6?do: . c. _. '..
Cursos especializados sobre Ali- r Deposito Popular 5 Oío T

�rt. 1 -F1�a a Comissao Executiva dos Produtos de mentação das Criancinhas. Pue- � C/Cts. com aviso de 30 dia. 4 0/0 f@\

MandIOca autorl�ada a sustar ,e a restabelecer, quando as- rioultura, HIgiene Infantil, Clínica I
"""" 60 dias l) 0;0 ,I,

sin; reputar de mteresse. j}ara, a pl'Oduçã� nacional a obri- Médica Infantil, Tuberculose In- f Idem hLn Qfl d!S8 {I lI2 0/0 T
g9.1oried�de do emprego da fecDla ou 8mldo de mandioca, fantij e Doenças da Péle das � ldem tdem ISÜ din§ () 0/0 �

nps sel'vlços de engomagem deno� e 8cabamento de te- Crianças. I, C/Cts: Prazo FI.xo 6 mése�
.

I 5[2 O/O I

mdoB e nos trabalh�s de est8111Plin& das Iabl'icas de fiação .

.>&i Idem toem 12 :i'I (! % �,

e nas tecelagens eXistentes no PsiS;
..

'

. Dá consultas em seu novo 1 !
_

Art. 2'-As délí.ber�çõé8 de que trata o� �l'tlgo anterior consultorio no Edilicio PeiteI' �-+-'�-<t.-�-:+-'....m:�-lE-� o
-

.........- ...�-�-:�._��j§i�._-�--§-.

ter�o 8 forma prevIsta.no art. 6., do Dac. 0.031, de 28 de (em frente ao Hotel Vililria)
maIO de 1945, 'i . t d d' d 10'

.

Art. 3�-O presente Decrétoblei entrará. em vigor na
o os os tas, �8 ,30 as

d�tB: de sua 'publicação,' revogadas as disposições em con.
12 e das 14.30 as 17 ho1'as

�ano.
' .

8bu!RUlan,11 de

Ol"b�bro de 1945

11 "morta"
povoação! ,

apareceu
Rufes, p�nénl '. saltou do ataúde em que era traas Juntada e

deu �uu susto iremendil nos que acompanhavam o enterro

dansando nãs ruas da(;1
de

.-------,...;.-.

Minas' ,iá alcançou 11m
de,' eleitores

,••}\O_"l>y.�.:m-*:.��T�.(ie o e,�«>.:'Í!�:€�:I+.'iI��:��3!.��·��.'l�

I II1!titutl) Méd!to Dr. CARVALHO_ i
� - Diagnósticos Clinicas - g fa!n\ c. IHTWflLER
I MetaboHsmo. basal - Eletrocardiografia - LaooHl. I RUB 7 lia Sefembro, 1{)0 - eX. 55

tório de An,m�es (a8ngue-léz6s-urÍna, etc.) a 1:.-__B_í.=U_M_lg.E_N�A_,_U__.....!

Clínica especializada de Senhoras �.·I
(Perturbações menstruais, esterilidade, alteracôos se· í
%nal9. incômodus da adolf' cência e da idnd�" crítica.:

inflamações genitais, etc.) ;
.e Ali'uneda mó Branco, 3 - 'Uumenan - Telekme.! 202 �
.t.1.l!t��..��'1i.1o 1l§í_�fW:�J§1�...]!01i!i.�1'�_DJn:&':�{J

Molho V I C I
r ui Esportiva

A partir de amanhã, quin�a feira, "Ciddde de Blumenau"
voltará a' apresentar aos seus leitores a "Cronica Esportiva",
sob a direção de A. M. Bertoli e com. a colaboração do popular
"MANO JANGO", bem como os bem feitos comentarias do
aprecia.do L. Reis.

Igualou melhor que o

similar extrangeiro

o domingo' Esportivo será
realizado em assaranduba

agua de Colonia
EIZEL

Prado do Rio, La Menor
e Rapsodía

encontra-se a venda nas
farmacias e Drogarias.

o sabão

�·i4V·IR·O·E·:l\,f 'E' S·p' lú'C····I A L' ID D
-

"

_". l.f..l . �'.' .'

-, j�i' . ,fi . _ _ A . E
dü Clft WfTZEI.. INOUSTRiAl jO!NVlttE (Mama 'Rogü�tradn)

recomenda-se para hospitais) Golegio8J Bta'l pola �na qualidade dssÍnfButante
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