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seDIantes do �ireitn.ao lado �o
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sr pr
Manifesto .

de solidariedade ao candidato
.. Realíza,se amanhã á,;; 17 horas, no Tea-

: .. tro Muníeípal, R,io·.de Janeiro, a' cerímonía
. <da entrega do manifesto dos advogados bra

sileiros hipotecando solidariedade ao brigadei
.

ro Eduardo. Gomes ...

ng
aCloo

Tomarão parte na solenidade ruais de
mil advcgados, vindo caravanas de varíos
pontos dos Estados.

Pelos advogados cariocas falará o dr.
Adauto Lucio Cardoso, sendo interpretes doa

mineiros e paulistas 'os dra.· Milton Campos e

Plínio Barreto. O brigadeiro falará um dis
curso contendo' criticas ao governo e ss us

atos, inclusive o mandato da realização das
eleições estaduajs e p1 esidencíais...

···1·•.•.:.e v..Jitu.r:�r:
..

m.·ii ���I.:3õ, 'o crime 8 li traição
. .�,

lio premiados;

O arailto das Qspirdç6ês do Vale do Itojai'

Olario Mafutlno
anual Ore .Ss,no
semestral .' ar' S5;o\l
avulso Cr' 0,30

Bt.UMJUfAU . Sexta-feira. 19 dso Outubro de 19lJ5· Dr. AchiUes Balslni Diretor Rasponsavel � AIIII XXII-N. 23
As propostas do Ditador ArgenUno foram friamente re ..

.

ti re,is.e iláConstituição japonêsa ci!���i"�l�;l�::;!::ve,?;";����e;;�:;�: �e�u�;i:des
II .'

t"
c· .

-

d
.

t 'd'
." • •
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I- s que a Argentina tentou estabe- As a tividades de Peron nessenume�esos ar Igos serau a a. a os a prlnclplos mais moera ICO lecer relações diplomaticas com sentido se extendem a Ires se-

TOQUIO 18 (H.E.) z: .EBpe·t está sendoestudada há algum menos lô dos 76 artigos da a União Soyjetic�. mas foi fria- manas atraz.
la se nesta Capital que o tempo, mais a nova tendencía Constituição, particularmente mente repelida pelo Governo ê'e

.

-�..:.._--

Imperador Hlrolto faça publí- dos acontecimentos polüícos os que se enquadram sob o. Moscou. 131 t·d\ .' '--fioar um dos seus' raros re5- tornou o aseunto tão urgente título: "Dlreltos e 'déverésJ As negociações tiveram inicio par hdJ5 SlhiCha ..

erltos imperiais, em futuro que S. Mejestade Imperial dos súditos de S. M. Impert111j ha varias semanas. Segundo es- r3m registro ao i S Epróximo, ac.�l)nselhando a r e- não esperará, provávelmente do Japão",sej9ID Inteíramente ses informantes. o coronel Pe- .,'
. II""

visão da (1)nstHuição do Ja� 8. reabertura da Dieta, em elímínados eu completamente ron, Vice-Presidente da Argen- RIO (SE) - Trinta 6 um par·pão pr0ni�rgada há 56 anos, novembro préxtrao, 'para trá- reformadas, para BG tlCaptõl-. tina, tentou convencer os rus- tidos politicas solicitaram regis-
8 fim. qt}:'nela serem. Intro- nar PUbli<:F1S suas recomen- rem tanto quanto possível, 80S de que deviam reunirem-se t(O no Tribunal Superior Eleí
duzid(}ii:�priocjpiDs mais de- .daçi)es,· .

ao programa' de reformas aos argentinos no Hemisterio, tora), sendo que sórnente vinte
mocratíeca. Esta revisão [â ] E muito provável que pelo sugerido pelo Supremo Ooman afim de melhor poderem eníren- satisfizeram as respectivas exi-

daate aliado no Japân,Ol:'ne- tar os Estados Unidos. gencias regulamentares e foram
ral Dougl&s Mac Arthllr ao

'. Diz-se que, dessa forma; Pe· atendidos. Os restantes aguar
Barão Shi1ehara novoPrimeI roo tentou. melhorar a posição dam o [ulgamento dos rcspec
ro Ministro j\�pones.

.

da Argentina. no concerto dos tivos processos, tendo um já
paíaes, obtendo o apoio pelo sido indeferido.

r.
("o

YuHISO créditO as: cooperati,·
"

.

;'. vas agricolas paulistas
São Paulo. t 8 (8 E) - O interventor Iedral DO E.sta

do. énc<lrninhou ao
.
Conselho Admio.Ístrativo um pro

jéto'dé decreto lei eónceãendo um crédito de cem milhões
de cruzeteos às cooperativas agrícolas por intermédio do
principal estabetectmento da crédito paullata, o Banco do
Estado de São Paulo;'

. -

Essa projeto. orlglnou-se de uma sxpostcão que fez
o proies�or Meio Morais, Secretário da Agricultura, sobre
as necessidade dos meios rurais e, em parrícuiar, das 009

.

peratlvas
.

6s preiuízos causados Ilpoia O USO·pelas ultimas chuvas .

d··.a· .,.o··',.ça.CurHiba, 18' (8 E.) - AS
tortíseímas chuvas

-

eatdas
WashiuQ'toD, 18 (S.E.) - Oultlmamnnte no sul' do País �

ocessíonaram grandes pl'ejlli. menbro: do Coegresso Her
zoa à industria e ao: comM. mann P. Kopelmann, demo
cio da regiãO, pal'alizando crata, apresentou á Camara
ainda- o trànsito na linha São doa ·representantes um reso·

Francisoo. O apodrecimento Iução autorizando o repreSEm-

Prematuro dos cer.eals e fi
tante norte-americano ao Con
selho de Segurança da Orbrot8g�m d.e batatinhas ante
ganiza.çãO das Nações UnIdasá humidade elevou" os pre�

J·U.IZOB.Íl mUh.ares. de cruzelI'os; a fazer emprego das forças
armadas dos Estados Unidos;

.._..;;_:;,�_;_"------------- just�:mente Calll tropaJJ de
Ne bati • &e 141 outros< países membro da

1Í?NOl1 '.
. OrganizaçãO, afim de se BU-

não deve .Jaltllll ". primirem quaisquer "breChas--.....-..;___;_-'--",;...;.......,...--'----
na p�z l'.

lIevilavel outra· .

reunião do . Grande
., �"rio
Washington. 18 (S.E.) - al

tos ell?imentoB do Congresso
dos Estados Unidos ê outros

:poHtic.os consideram. que se

realizará. .

inevitavelmente,
.

multo em breve. novo encon-
. tro' entre os tres grande'sl
Presidente· Trumro; Oeoera
lissimo>SteHn e Primeiro Mi�
nigtro Clemente Attlee.
O Grande- Trio . reunir-se-á

pa,ra estudar 8S consequen-
eis do fl'aeaBSO da Con!ereil- B Lu rn e fi a u

ela dos MiIíistro do Exterior

\
.' .

.

dM cinco
'.

potencias. em Santa Oatanna - Brasil
Londres. .

.-. ..._-"'

Sopa em Tabletf!s

"V I C I"
Um tab!ete dá um excelente
prato ou chicara de Caldo
{floumon, Consomé).· Modo
de usar: Não cozinhar. apenas
désfaZer e dissolver em agua

bem quente.
G. ANTWE1LER - Rua 7 Sel,;

100 .' G. Postal, 56

.Em . crise. a pecuaria gOiana
Goiania 18 (5 E) - 03 pecuaristas de toda esta re

gião atraveasarem momentos de grave 01'183 em virtude do
retraimento d1 crédito feito pelos baucos e consequente
paralizf: ção dos negocias e desverolizu ção. Já houve até
casos de sulctdíoa de bcladetros que. repentinamente, se
viram em SHUliÇão difici1. '

,'eroo .. leRlou u a aproximação
da Argentina com a Rllssia
para enfrentar os Estados Unido s

IIssim pensam Estes não
85 grandes lideres

podem se queixar
RIO {SE)-Adianfa-se, com iodos os visas de verdade, que

o aumento dos vencimeutcs do funcionalismo civil da. União se
rá decretado na base de 100 O/O do que esses' servidores per,
eeblam até 1943, pelo menos atê a letra J.Assim se definiu o sr, Borges Assim, por exemplo, os funcionarias da letra. F passarãode Medeiros;'Presidente do Par-
a perceber mensalmente mil e quatrocentos cruzeiros; os da h:_tido Republicano Rio Granden..

tra O, mjj e oitocentos cruzeiros; os da letra ti. dois mil e tre-se sobre o comunismo:
r

.

.

_ "o comunismo de Marx sentes cruzeiros; da letra , dois mil e seiscentos cruzeiros e,
da letra' J. ires mil cruzeiros.

.

Lenine, etx.• ê a didadura do
Afora isso, os funcionarios terão completada a instituiçãoproletariado; a negação da liber- do abono de família com o direito a cem cruzeiros correspondade e ô trabalho obrigatório; dentes á esposa, se ela não for funcionaria.

a abolição da propriedade e. do

Sr. Borges de Medeiros

capital particular: a subordina
ção inteira do individuo á cole
tividade, a Onipotencia do Esta
do, éorno 'unico pátrão, unico

proprietario e ünico capitalista.

\
MUDAS

Fro�ras " .OrnamJe!ntaa
p� eatal.tJga ilustrad6

LEOPOLDO SJSIiHW .

; .;.,!
.. J �f .�'./',-::.b;

Prossegue a arregimentação
democrática no Vale do Ilajai

Instaladó u Diretoria daU.IUt em IbiramaaSsa constitnição
Enquanto os partidarios do -"Sr, Diretor de "Cidade de

situacionismo se comprazem Blumenau".
em promover ataques grosseiros Comunico que em 16 do cOrconim as correnres oposicionis- renle foi instalado o Dír�iorÍotas, visando unicamente aumen-

tar a contusão reinante, numa vã Municipal da UniãO Democra

tentativa de enganarem-se a. si
tica Nacional eT! 1':lirama, cc-m

I d a seguinte constituição: Presi'proprios sôbre os resu tados o
dentes de Honra: Srs Franciscopleito que se aV,isinha, a União
Cipriano e Emilio Bahr; Pfes;�Oemocratíca Nacional, confiante dente, 0:-, José da Luz fonteS;na \l'Horia do seu candidalo. pro Vice-presidente. Vitorio Zonta;segue calinâ'menle na tarefa de
l' Secretario. Adelino Sarda 2'anegimentação das forças demo- Rcratica13 que sufragarão nas urnas Secrelar!o, icard::>. Muller; y

o d rande brasileiro Teso_urelfol Nasclt�ento Joaoo
.

n me o g Perelf3. 2' Tesoureiro RodolfoEduardo Gomes.. . F'rancener. Menbros: João DaloliUma ·amostra �1�SC� temos ?a� Manoel Gonçalves, Francisco
cOl1s!antes Pl!bhca�oes de ms

Kisfner Angelo Móndini. Donatotalaço_es de Otretonos da l!.D.�. Becker, Fausto Cipriani, Fioém t?d? o Estado, �s quaIs sao
w'Janti Lumardi, Emílio Porto.conshtUld?s. por e.em�ntos de
Anfonio Silveira FilhQi. Vitorio

rea� prestigIO nos meIOs onde
Pago, Floriano P�t�j(Nkcnte:esld�m . e que atestam d-: mod.o Zonta. Leotlard,r'FuzeuB.(o,' Er

msoJlsmayei a grande Slmptl� I millio Balduêif'P'�;çHjo Moreia •dos catar!tle�ses pelos cand.da
I ManpetJ)a,rQlí�":;,r;nest,J l\'1Drelo

to� udemsia".
• . '.

1
Errnil1io 'M'ô$erJ.Abe'· Zonta, Ga-

A. gora mesn.:J. 0.,. re.c
•.

e0

..

, ern�s

u.m\. '. b.·. r".I.
e

....••
t

....•...
·

T..... f.
J�

..•.s. :�.'•.... M.;..•.....
;;;
..,

......•
!l

•..•.....
í:!

..

·'z.·e.·..

é

....•.•
:5

'

•....
'

...•..'.,.•.
e

•........
: '

�'.L...
audel i,telegrama de Iblrama, nohfican�l .."S';>t l.;

.

"c (' 'i; i;": -':(;� ,

d
.

t I
- d D' • ..

d no· �n os. ,. " '... .' "

..
'

.

o a ms a açao o Ife,ono a
.•

·

.. ",;. : <._':' :� l !'

União OemocralícsNacioNal' na-·
-

.

.' ." ; Sauoo-ipéS:c ic., ';;
quela Dl'OSpera cidade ',·dia· lõ�j·?· '< > ;;.,: ;;?;;�:";"';
do andante, o qual.reprnduiiP1os l.·. Jose 'da L

.• ur ,.::t.J, ?:m�� -:

a seffuir. . fresj(.f(mt@ .

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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CU -SE Mútua
...

Gatarinellse .de SeguraR Gerais
t

,; ..
,.

..

.

\
, lÜguus TEOELÕES com longa prática para tra- Séde Blum6mau • SaDia C6tasin2

,,/E:DE.�E um. terreno na p"dhar' em uma fábrica de tecidos de '-aJ�oa110. Infor- Assembléia Geral Extraordinária;;,','��; :�dracld:'Ot l�16rrr:�ç��� .m�f\yões, serão (ladás nesta' redação sob p:J,1ifl�e u. 4711.
lt1 Willy PénzIín � Alfaiataria, � :. _. -.

'

, -

Terceira Convocação� :vil Minas O�rais.-- 1 Ov8 .ílll�{ti;:-,-;.���"":'81�-���-;�-:. o�---�-�-�-�_.)€��-.
São convidados os associados desta Sociedade a se reuni-

rem em Assembléia Geral Extraordinária. na séde do Clube

I NáU. tico Amér.ica.
à rua 15 de n.o�embrD.1 nesta. cidade, 0.0 dia'30 de outubro do corrente ano, as 15 horas, afim de delibera-

rem sôbre os seguintes assuntos:
.. ,.

f 1 o � MOdificação parcial dos estatutos sociais;
I 20 - Eleição de um membro do Conselho Administrativo;

30 �. Assuntos diversos de lntêresse social. .

NOTA: Em se tratando da 3a. convocação, a assembléia
.

deliberará. validamente, com qualquer número de
associados presentes.

.

Blumenau, 9 dê outubro de 1 g45.
Os Diretores

ADOLFO SCffMALZ - ADOLfO WOLlSTEIN
fi-�·:.:--:f--j.a:.-�-�-�.-�...... O .-�-+:-�,aJ!�-:"-�:--�-�"";'!i:

'�Medicação auxiliar
.

.

-

-

no tratamento da

1
-..

...
.

.,.. sifilis" ,

....
.

.-I�__I�.-.,..�:tlld-�-:t .•
_k _'__"�

de todos 05 tlpos e tamanhos Oi!

Casa do Americano S. A.
Mercado de Automót'eil

I
UiIíRi..... 1

Rua 15 O' 487 IO R. A F O N S O R A B E
Clinica Geral

I Tratamentos especializados das doenças do eatomago, fabrica de Tinias
fígado e intestinos, sem operação, Blumenau Ltda�

Tintas e Vernizes • Material paraConsultas: Rua Brusque sino, das 3·6 horas Pinturas em Geral Imenos aos sabaâos: - Fone, 1319
T b1 IIB I ,. ti íntas em isnagas para artistas

MW Ub .�fi11!lni'iQ\.t..=' 1Mb HmH!m·' A . .Blumenau. lia. Cetarlna

I'C. I f·.• [� . f O.··· r·T··a I ASSINATURA DE JORNAIS! .. ft .. I:. .. .u· [
. .. R Estado de São Paulo, São Paulo

;
"

-

Por ano: Cr$ 120,00, por 1/2 ano Cr$ 70,(i)0

!"""'i-i-;.-:�-.--,:_-_.......�-.--�_§-
..
-.;.;j!-:_

........

:. Sem-pra f.oi e continúe a ser

I elhor
-

-,

';omELHOR DOS me�Hoq€:s··
n

.

.'
.

nc
__

tol'l;�,_ttf-�O!. _

..

.'

J��f\l_� p.'�.�#��i��leC,�f.;����g�E;��,;é�)�r�:!-D.!!p-ODI�. .

ltenc1e todo! os seiViço5 de'
RadIol receptores

CervIcal" Rapidos 8 GaranUàoj
'rBLEFONB 1395

TOSSE,
BRONQUITE

j -

o:mELHCQ"_DOS n-i(':::_L�tO;:�(�S

'�,_ÜIO�_:' '-�L! .. '���·;�:;;!;:..;·r

.. '

f�A-O É NOCIVO AOS A�IMA!S 00 E S'i'lCCt'5
.':z! if�t��m��...

-�"i'���n;<'!'·��.,J����'1 _

Para engordar ou emagrecer
é necessário um tratamento racional. A SifHis ceaste
na lesões na tiroide, e o mau funcionamento desta
glandula, determina estados doentios, ás vezes ma-
greza e outras obesidade. ' .•

Para se voltar ao peso normal, nada vale re
correr a regimens alimentares pois se trata €Ie uma
rnolestla do sangue e só uma medicação epropriaáa
dará resultado.

.

.

3U 44"!!".

Sociedade··Benificiadora de
Madeiras L'da.

Telefone' 1248 '_.. ' Rua 7 de Setembbro

fornecedores 'de Madei.râs' em Geral
;

Forro Paulista, Encantonelras de QUalquer Espêeié,
AUnhamento, etc. etc.

Especialidade: Soalho Marca Sfrobel·

Prefeitura Municipal de Blumenaa
-EDITAL

.
". ".

De ordem do er. Prefeito, tomo público, que no mês
de outubro SQ arrecada 118 tesouraria da sede e intendeu
aias distritais o imposto PREDIAL r�31anv6' ao exereíclo
corrente. '

Os contribuintes, que não saílsllzerem, seus pagamen
tos dentro do prazo actmà, poderão aínda .tszet.os nos me

,

ses de novembro e dezeiubro, acrescidos da multa. de 10 »t«:

Terminados os prazos acima citados , serão, exíraldaa cer.
..

tldõea para a devida cobrança éxecuuve. ..

..

,

..

Diretoria <1& Ftl�en<l!l: de Blumenau, t: de' outubro de 1945.
ALl,'REDO KAESTNER - Diretor

I

!iiM!

·'"1iI

M,'#t_ ..

I Ch�colates
Balas

Caramelos
Pralinés

Artigos de Natal
Caixas Fantasias

, etc. etc-

Iagora a· venda na. ..

LOJA SAl R [
Novo Edíficio Peitar

. Travessa 4 de
. fevereiro, 3

1- .. ·

.

& ._--, !I ......

. Aparelhos de Radio
da R C À Vitor

Jornal do Comercio, Rio
Porano Cr$ 100,00; . pO't' 1/2 ano c-seooo

Pedidos a: OITO 'WILtE, - fone .1099 - Blumenau

���-�-�-�-�����-�-�

f Aos Senhores Propríe- T
ii. tarios de RADIOS 'rJ. A instalação de uma 1T ANTENA GALLI � IT representa as seguintes J
, van tagens I,
* facilidade de instalação. ... TEconomia _Segurança � ---.-.....N-'Q-b

...

ar-.e-n
...

o-la-l\---,.....J.e melhor _recepçao,
.

'> "_)
'.

.

K N 0.'.11 "
: -,'; i ,

!DfOrmaea:!.ll�::I 11 sr, José j 1
'r-

-

'11ão
..

d

..

eve falta!!.
-

.

i' f
.Rna Sã!i Paulo. 9 T �,_·�----$"---�-Iiir·-tiJ.>-·,._jj�CI

�-�--íf.:::,� in;'�=,au�_�._..�_: I �_�U!��f�t! �����1!�

Consumidor
Exija Manteiga fRIGDR
Exista Qualidade ' qui fôr
Mas não é FRIGOR··

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



. .

I)omin�go, em
.

M.assaran ub
,

·

Gr· ode' estival ESPO I

S�dasJ Linho:;, Casemlras, �
Rlsc�dos. �.rlns, Sapatos, IUamp8ouato Istadual! P�:'::i�! e .. c:�:8a������t�::a�,

seguirão elll um só,. BLUllil::iI!lU R 15 A IJ I-. t:RS f .-!I.-!!A1·
..

Dizem por ai. que saiu uma tabela para o campeo ma;.nll - ua ue li'il,ienbd'Of ii\) • one: li IIU .

nato estadual. porem; nada podemos attrmar.meemo porque

.

onibus ie IlIl&IIG1l_,_'i.lllit_MII!5m·lIitWrm�mlfII��·�:i\!ltm�·S.'immm��.�,�·ml·m·�·:qil
si de fato saíu, a L B. D, ainda não deu conhecimento pú- Afim de tomarem parte nos
blko,

. . .. festejos esportivos de domingo,
Vamos acredita!" para ser-IDOS otimistas. no qqe di- em Massarailduba, seguirão do-

· zeml
. .' .

.

mingo em oníbus especial da
.'rudo isso está bem, pois. Jelismente, são boas notl- Auto Viação Catarínense, os os

elas, visto que essa tabela já vinha afHgindo aos diretores quadrões do Palmeiras e Olim-
dos eíubes que tem que' participarem do certame em Vif'] pico;

.

tuda do deseanço que deve ser concedido aos [ogadores, Os dois clubes seguirão comi ;

apÓ"z um campeonato 'arduo, prlu elpalmente como ÍOl o dia- todos os seus titulares, afim de '"

..... putade em .,J?lumenau;
, . . ..

.

.

. I �eHlür satisfaserem os exígen- 1 �-"
· Entretanto,o que chama ate�ção� é o fato da-F.C D. obr t-.' coas ,dos esportistas daquela' �"
gar as LIgas do tntertor a terminarem os seus campeonatos 11oc<llldade. '>t\... ,
�têAg08to, para não prejudicar sdísputaEstadual edentl'ol E' bem provável que sejam' '>,>J�'�"_ �;r",,:'_;:..�---:._-'. ::�,�.

; t1e flo-tianopoHa. tal medida não tem valor visto que é o organizadas lotações especiais .', _ .. -:":'.'0,,. ·O"'�"""··'·'
,

.. _. .. _. ..
.

'.
.

uníoo lagar. onde ainda continua '6, ser disputado o- certa- para os que desejam apreciar a �-E-."--.-•.-.f-�--""'.•-. o����-ji�""·-"-�-.-�,,,,,,,--.
me da cidade! .:

.

-.

.

lnteressaute festa, visto Que bas-
,Talvez para o- próximo ano, quando fi LB.D., terá tante vem 'despertando -a aten

'.,
mais numeres de oon currentes para ti primeira divisão, ção do publico local

..

possa fazer o- mesmo, deixando de prejudlcar os clubes com.I Como é-sabido, á noite. será
ti realização de 2 partidas por' domlngo, unicamente para levado a efeito animado baile.

·

querer ser obediente.
.

oferecido aos visitantes.
.

�-���:,_..-�-..,----...,......

!IJ!I lIiW.'m"'lI�_.nil!JJUUQil&liIm.__!I!WlIllémlOOIll'Ag·;m4=illeB1iihaIBIIlIl!I!!Im!!l"W_+_••iBBII C' R'
-

0P�.,,'[·· . oca
Hão liaiera\:mudanca de datas
A C.B.D. telegrafou á A.F.A.

informando não concordar com
a anteeipação das datas para os

[oges da Copa Roca. devendo
serem mesmo realizados nos
dias 16 e 23 de dezembr o·

a
Redator: '1. M. BfRTOU

Adquira um Cofre

FI L
e durma '.

socegado
Vendas em Prestações e a Longo Prazo

Prosdocimu BtCta. Lida.
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�� A cédula é posta num envelope quando o
Hieleitor está encerrado numa N,blne índevas

savel. Nlnguem está vendo o eleitor quando ele de
posita. a eua cédula no envelope, que lha é tomeeido
antes, pelo presidente da mesa e cousíste numa ISO'
brecarta Igual para todos.

Não haverá nenhum livro especial para cada
-Partldo. Será um livro bÓ para todos os eleitores,'
Nínguem assina a cédula. O voto é secreto. Alistem
se onde quizerem, mas, de qualquer forma} votem,
livremente; depois, nos nomes de SUa preíerenela.

Ntnguem saberá em quem o eleitor terá vetado,
quando este sair da cabine e depositar na urna o
seu envelope rachado. As cesçóes de agora desaps-
recerao na hora de votar,

.

O voto é obrígatoríoí
i ......__....,..........�li:am .• f'Sip.Pl'T;�

Dr... A, SAN T A E L L A
Obllomadll pila Faculdade Nacional de Medicina d&

Universidade do BrasiL
MédICO por concurso do Serviço Nacional Ja Doenças Mentaie,
Ex-interno da Santa Casa a do Hoepítal

'

Psiquiátrico do Rio
de Janeiro, Ex-médico assistente' do Sanatório Rio de

.

J>UJ.eiro da Capital Federal,
CI.UUCA MÉDICA _, ESPBCIAL!STA EM DOBNCAS NERVOSAS.

CONSULTÓRIO • R U A F B L I fi B S G B M I n !
;Edificio Amalia Neto)
Das 15 ás 18 boraa

PLOBIANÓPOLIS

I'

G. M IRAN A
Expedições ... Despachos

Agentes dos láles: ..

"BRASILMAR"

Dr. Percy João de Borba mmlM fi o I C O' E S P E C I li L .� S 'f 11

Doenças de Senhcl'!:as - SHiIia e ou',ras molesHaa vene- ,

reas - fraqueza sexual'- Tratamento rápido e indolor

ICLlNICA GERAL - OPERAÇÕES
.

Consultório: BUli iS de NQvembi'o, 1186 {ao lado do Hotel Ema}
FONE. 1405

ICOilsllitas: flâs lQ:im ãs 12 (I dâs 15 ás IS R.oras
Horário especial para trata!;UentoB com PenicHinB

ItI......._ _,II2fIIl:;:,� l'ml�
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Toquio, 18 (S.E.) .. n GelleralMac lrthup prOmOVBU O' congelamento do comércio. de· sntnrpeuentBs
nll Japão, autorÍZando.aiàpre8n8ão dos lCstoks"axistantes dessas drogas. Ordenou, tambSID, a destruição

.

. da.s pl�ntaçôes de papoulas,.· de tujas· sementes se fabricam opio eill grands escala.

de «1145

C· 'u' R'I O' S'
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'

do lU. "(,enino Standard". '

, ,

, .• ".. I D.;,II� 11,·E F I. I II l Rio. 17(SE)-Despachos tele- "Evening Standard'" o sr.lnge medidas impedindo a forma-
. , . t-:

" gratlcos pl'ocedente de Loo- invoca 8. oplníão de um escrí- ção de quistos raciais, res�

Um passageiro no Rio teve a:'cah,eça esmagada, contra dres, divuJgado's nesta Capl- amertcano o qual allrmo u nondeu de modo afirmativo.
, tal, relatam que o . sr. W. R. que Da citada região brasüeí- No tocante as novas dlretrl-

um poste á Rla'roem da .linha Inge, antigo Deão de Saint ra 200 mil alemães constroem Z(_lS traçadas na nova lei de
"..

. Paul, escrevendo sobre a en- uma torça ainda Dão reconhe- entradas de emigrantes o Co-
,

RIÓ, �� (SE) - Tragico aci da com vida foi o .iníeliz levado trada ria alemães na Ameríca cida, capaz de cauear mate- mandante Atila Acbé pondera
dente vitimou um passageiro parao Hospital Pronto Scccr- do Sul assevera que eles irão res danos á .Ingleterre do que há liberalidade contrQla
de l.n� trem suburbana. :,

f -1'Pi. onde, todavia, vetu a talecer formal' um importante grupo que os couraçados IOU super da no que diz respeito 11 de.
VIajava ele JUlHo a uma das ,uroa"h,ora depois.

.

na regtãomertdloualdo Brasil. aviões. A propósito do fato, tesa nacional.
janelas do carro quando inelí- !:m '"poder da vitima não se Em seu artigo publicada no o' Comandante Ama Aché, Por ÍÍm talando sobre as coa.
nau a cabeça para ver algo que en�<:lntrcu nenhum ?�Cllmento '�-,,-"'�;;':-,� ;�-:�-�-�-. Presídente do :Çons�lho N�- stderações do sr. Ingf', o Prelhe chamara a atenção.

.

que, a pudesse identllicar, Tra- ."����.��Q';",..-n�.�;;-.1,..:••�w;;>;.
cíonal de ColoDIzaçao e l_m.- sidente do Conselho de Colo-

t;'oi-Ihe fatal o Impulso de. ta-s. e de um

rap.az de cor �ra!l.- }? CID fi
.. D'E" SIiC· 11J, gração, �onsuItado pela un- nlzação e Imigração afirmou:

curiosidade, pois não se aperce- ca, c.om 20 3no� presurnrvers, ':
.

II ii 18 l{ I pre�s� s{)b�e se a nova Lei
"bel} de um poste existente [un- humi'dernente. trajado. Carrega- k:�� , �x.cil de lmJ,graçaO elabora�a_ por. - pe_ ficar_dO com 11 nova L�i

to alinha contra. a qijal reben- va uma marmita quando foi sur- A·
,.

. , esse orgão faz restrlções á de unigraçao e 8 experíencía
tau a cabeça.

- ,.' .
'

,:-�
. preendido pelo acidente. mversanos entrada de alemães no Brasil do passado, o Brasil centre-

Banhado em .sangue rrúils ain- e sobre se os emigrantes de- lará as correntes emtgratõrlasAniversaria-se hoje .a gentll S8 nacionalidade são íncon- e eonsequentemente não ha
._'�-:«-.-!l-.t.-:t-*--:�-. O�-�JE""'«i-\!i1--'l'.T-II-a......��. srta. Ida Karín, dileta filha do venlentes aos interesses na- verá mais formação de quis-

e "d· P G I
. sr. Frederico Fischer. clonals, respondeu negativa- tos nem perigo para a' ordem

OnVI a-se o ovo em " era ' p'ara o Com o l'la��im�nt!; de uma
mente. 'Quanto li exístencta de I interna e a defesa nacional".

, �7��,st�c�'rir���a��t��e�� �:t�:� Não Serão lu enlados Os PreçosG rande a i i 'e '

nidade Jocal, acha-se engalaná-
t
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DO. DOm-lnn", ,20 .do nfi,fl�hplill "'m ��t�d�e���ons:e ':rd�os��' es��� a ilals os r Igos ex IS

sv � UnhuilU v d H 1 U7 t, 1 B -I" cívas ao consumidor brasl-

RJO DO TESTO ��ed;da� in��!le�:�I.rH:e, da 80 rasl eiras leíro, soíícltandó-se que atra-

Rio, 18 (S E) _ Com a pre-
ves da CETX falem os slndí

sença do sr. Gllenu de Carli catos da classe e -desse mo

superitendente da Cemíssão do as soluções por elas to

Nacional de preços a Comigo msdas poderão ser conslde

são Executiva Têxtil realizou radas COID.O da propría Indus.
��""""'-�'-�--,----�
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Diplom, pela Faculdade no ••1110 de reuntões do Mi- trla braslleíra. No estudo
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Critmças Ihoda Péle lho. Abertos 08 trabalhos o des dos varíos grupamentos

fi., .

NOVAS
.. -," RECEM CHEGADAS. �.·i Cursos especialízadoa sobre Ali- presidente fez uma.exposlção fada renovação do maquina..

{ mentação das Criáncinhas. Pue- das causas que motivaram 8 rio textil nacional sendo aio·
: MAQUINAS o-a r:SCR�VVR :) da levado em '!onta a necesk

'

�
.

.
,LI 1..4

. '. jj . L . �1 ricultura, Higiene Tnfan!il� Clinica I presença do' superWmdente sidade premente da renova.

f� "'L. C. SMITH & CORONA" CllortlHl,mericànas) ;� M�di��l IQ�nW, Tuberculose ln da comissão Nacional de
ção do maquinario texti! exilS�

(i MAQUINAS DE CALCULAR B
ao I e c�����?�.a Péledas �r�I���i;ictU:l�ere�:l:��leccoe� if!�� � ::��� sCe��fd�: �:?��

�..' =l' '., . uma ampla cooperação entre i:"

i "ORIGINAL· ODfINER" (suecas) h Dá consultas em seu novo 8S duas comia eões e eletuar consumidores não preclpHt\�

I=::' lJr ISTH "{ '" 1*· ItpJ·f"· P"' rllo do' nenhuma Íorma fiS
·..._D IBOIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO :11 &00.80 d,riO no lI.id ICIO iH er providencias que permita.m condições de trabalho de

f:::o,
DE SP.NTA CATARINA: ;'1 (em frente ao HGiel Viiária) mel�orar a si�u�çãO do con·

trabalho dos industri&.ie:'

J SA'N'TOQ R rol A �j todos os dias, das 10,30 ás sUIDldor braSIleiro em face
Em nome do coordenador,

...
.

.

.;;::; �. '"' �... :1 12e das 1430 .ás 17 horas do �levad? custo de vl�a. o sr. CHeno de Carti congro.
F R I O D O § [J, L :J .
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Disse. alOdll o, PresIdente tulou·se com 08 membros da

f= :� M' Ih V I- C w que a CETEX de algum tem-
CETEX, salientando que a·

i�. Rua Carlos SO.m.es, 59 .. (ESQ. lv_ 7 de Setemb.rol �i O. O.. .'..
" I. g�l'av��abre��l�!�n�� :��fe�: Com�sBão Nacion8� de Preços

l= CX,POSTALI7

..END.TEL.:DOSSAN-FONES:I08e94. :IS I
.
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'lh que permita determinar .OB deseJava estl;ldar Jun�8m�ftecE
'

,

'. : gua ou me or que o preços fazoaxeis para para com. ti ComlssãQ �xecu. va�:� ,

�: similar exttano-eiro 08 Brtigos texteis, baseado em Text!! a execução �a incum·

tb:����� ...�..��(.���....., ..�:,:..�!..�t����
. ,

.

Co

estimativas e dados eslatisti- benClB que 1118 fOI. tl8ça�a
.

falir. CD' rtNTWflLER cos organizados pelos tecni- de procurar a solução mBlS

�"";'�-�:t!-:"'-!€-��":_�-. o t'-���...."lI-�-�-§"'_'_� Rua 7 da Setembro. 100. ex. 56 cos qUd fi integram e com ela rápida e adquada. para o pro-
� .' B L ij M li N ii li

colaboram. blema geral dos preços.

lRanco Popular é Agl"'icola do Vale de Itajai t -�':'--" �., o ;��s��i���r�:'d�ogitf�:i�� ......-�-- ..-�-.;s,��-Ji-,�-�

l..· . .$, filho - possibilitarão assim
tomar as providencias que se NO baIl e nO tal) t 10 (

I Deposito à. dISpOfiição 2 0/0 t fizerem necessarlas em pro·
'M

'KNO 11 ! [, ;;{j.!
.. Deposito Popular õ O/O .,' seguimento as que ja foram

... "nfro deve faltali r!- \ :'!

�, C/ata. com 6VÍSO de 30 diafl 4 oio '!i tomadas de mllneira li impe- .-"-.-.-ill-.-..""",§,-íl-�
'r .1 i' o. ., .., 60 dia� 5 oio 't �- 1 dir qU6Iquer, especulações DO· ANUNCIEM NESTB D1ARJO
, idem [d�:rr· {ln dias 6 lf2 0(0 � � �_.���..- ..- ....� -E O!!!-{T-ili"''fiI=�iD ..... --I!l!

:i ldem {dem 180 dias .6 O{o 1 '

I C/Cts. Prazo Fil! o 6 mése!i I 512 0/0 I

T Idem iaem 12 $ () O/O i
�' .

':_;'�""":«-�-1I-�-�-�'-Jl-. o .-.-.-:�-.-•.�.-+-�-.

a
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irO Salão Gaucho

Jazz Garcia Dr. Affonso 88lsi"i

Prado do Rio, La Menor
e Rapsodia

enconfra ..se a venda nas
farmacias e Drogarias.
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Iglla de Calunia
WETZEL

o sabão

da elA, WETZEllNDUSTRIAL JOINVittf

torna a roupa branquissima
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