
ente da ila ur
ser

Democrático
1'e8- apesar do apoio que o sr.

do Governo de- Getulio Vargas deu li can-

28 do outubro, didatura Dutra,

A. vlrtudé fI.15 lealda
de 8ft reUram Ilmmdo
Q crimt e ii h'lliçio

.

lio '. i5remiiuiol\l. u anual
semestral
avulso

01'� 60,00
Qril 35,00
C!'$' 0,30

.
,

\1 an,istia para os que Roubo a bordo de um

. não votaram navio 511eco
i RIO, IS. C.)-' Divulga um Rio. is (Agencia Naciol13i)
vesperuno que em vários - A Policia está empenhada
círculos

.

se aventa li possí- na descoberta de um ruído
híltdsde de ser expedido um 80 roubo ocorrido a bordo
ato anistiando aqueles que, do naví» mixro "Suaco", per
por motivos diversos, não tencente á marinha mercan
exerceram o direito de voto te sueca, O roubo verificou
nas elelções de dois de de- se no porto de São Vicente,
zembr o. onde desapareceram duzen-
O 1\.1 i n i s t r o Wal- tos mil cruzeiros em [oías

demar falcão, Presidente do do casal W. J. JulhivJ. per
S. T. E" abordado por um sonalídades inglesas,
vespertíno. disse a respeito'
"Não me cabe uma provl

denota no sentido fie satlsfa- Não
zer a esta COIlS:1lta. No mo

mento, está cnnstltulda uma

Comissão que poderá (ratar Belo Hcrtzoute. 19 IP P)
do assunto para trazer fi es- Cnntlnua 8 erige de farinha
te Tribunal e, - consequente- de trigo aqut, estando fi po
mente ao Governo. um: 80 pulação ameaçada de ficar

lução criteriosa para o caso. sem pão, em vista das psní
De mim. porém, afirmo li íieaçõea estarem prestes a

simpatia com que 3 receberia, paralizhf seus serviços devido
ressaltados os j ustos motivos a tslta de materla prima.
pelos quais ti abstenção foi __��-,,=.�-----

verificada, E' uma medida
justa a antstta para os que
taltaram ao dever do voto."

Belo

o alf�oto da� asplrClçõ.$ do. vala do .toJal

ILUMmiAU Ouinta-feira 20 de Dezembro de 19�5· Dr. AchlUBS Balsini Diretor HespOTIsavel • Ano XXII· N. tO

I !
-.-�

Expressivo- co enlaria do iornal "New York
limes" sObre as eleições no Brasila• Os re
sultadas não surpreendem, pois a' general ti
n a seu lavor da a organizaçãu governa anlal

Dulr ruaria u

Rio 19 (S E) - Noticia um nístro da Guerra no Governo , corporativo para c Estado De.

vespertino que o' "New York de Getulio Vargas. apoiou com- mocratico, movimento qud deve

Times", comentando as eleições pletamente as Nações Unidas, ria ser continuadoem toda a

110 Brasil. levantou a possibllida- enviou divisões bem instruidas à América
de da constituinte fixar em um Itália para lutar ao lado de nos

ano, mais ou menos, o mandato sa pátria no 5' Exército. E' pra
do Presidente eleito em dois de vavel que Dutra fique President-e
dezembro. li publica a 'seguir por pouco tempo,

.

talvez menos

um dos tópicos publicados pelo de um ano. O 'Congresso que
jornal norte.americano que diz: será eleito, e que tem atribuições
"Embora o computo de votos para reunir-se em Assembléia

esteja ainda pela 'metade, pareç� ÇOIl$tituinte (:l
.

.preparar a Cons
certo que Dutra foi eleito. Não tituintê Indubitavelmente disporá
podia ser de outra maneira, pois sobre novas eleíçees e provável ..
o Presidente eleito tinha a seu mente haverá outro pleito, den-

.

favor toda a organização gover- tro de um ano ou no maximo de Dr. Eddie Colberl
narnental ano e meio.. Como presidente G b hDutra pàr,ece ter sido o me- interino, Dutra prova velmente I

rosseu ac ar
nÓs democra:tica�ente. inclinado terá um I;leriodo mais tranquilo Na Faculdade de Direito do
�le tO?OS os caoEhdatos. Mas não q.ue pOderl,:U1 ter seus adversa- Parsl1á. vem de concluir brl-
e•.fas.cls.ta.. srec.a.lGltranto,c.. o,nform.e .r.io� se. qualquer. um deles fosse lhaatemente seus. estudos 01 ISdisseram seu�.. adver�arlOs de elelt?, Seu governo não se. re- bacharel Eddle Gaossenba·,O.lllrA Idficenlec:tn.p.

anha ".po.H.bca. ". �as ca.l11-l
vestira de

..uma. a��Tt1pta ruptura chers figura b�§tante relaeto- ii. lU I�U II......,.. ...

,p:::.nhas pOhtlcasbrasH:l.ag, .?omo co� o r�glme de �argas. EssepHHÜi Dai} ctrcuíos soctaís Yokohma 19 (A P) '- Tatso
acontece co.nosco aqui, se t11ze� I PaIS f�ra votos llor

.

Dutra e: desta cidade. 'I'suchis. antigo guarda de
todas aacoisas, Dutra como Mi- confiara na evolução do Estado; A cezímonta da sua Iorma- pl'i8ãO, disse ser inocente no

çSa realiscu-se ontem em decorrer da sessão de aber
Curitiba, nu eluo Cone'rdi8. tolf6 do primeiro julgamentô

do' sr Por t110 grato motivo, expres- por orimes de guerra, que
� «saITWS ao Dr. Eddie C. Oros- está 8endo realizada no ja·

lsenhacher, nossas congratu- pão. A acussção pretende pro
lações. Estes votos são ex, var que Tsuchiya, geraimBufe
tensÍvos ao seu distinto ge conhecido por I lhos de vIdro
nHar, 8f. Roberto Orossen- espancou um prisloDtlirO 110rte

cher, do alti) comércio local. amérimH10 até a morte e tor
turou outros, S:;:rfl. pedi da fi

I pena de morte para o acusa�

Dr. Raul Schaefer IdO.. '.

. Após conciuh.' com brilhao
Biumenau, 19 (Press Parga) - Causou sensaçã.o aquí tismo {) curap de direito na

a earta do fi!t. Wanderley Junior. ao Presidente da Repú-/ Uúlverslda.de do Paraná. 00:
bHca,. afll'IDEmdo qJ.!G. as eleições em Santa Catarina .não tau grAu ôntem o

.

bacharel
lo+�rn livres, Comenta-se que o intel'v�ntor tudo fez p�ra Raul Sehaefer. Wh" do sr. Belo Horizonte 19 (P P)
li 1!8IH'� d�plea;J. o qual entret�ntD, iOI sabotado subie�. otto «Schae!er '. abastado ��_! A té fi noite de ontem os re� i

ftmeamente por ela-:neutos da SItuação, -deposta...as 9UtUS merCl�nte reSidente na VIS1- sultadQs das Il.purações aqui
prévaleceram-se dü8 cargos para Ben�r ti politica ao sr. nha CIdade de Brusque. são os seguintee: Oom,ªs
Ner€u Ramos.

.
_ '�'. C?ngratulando-nos com o 3Ç,893 votos: Dutra, 2ó (183; If$' •

I'

,"li!Comer::ta-se, }am�ero, li propolHLO,.6 coad_?ts do a�ce- �i8tmto. dou;orando peio le- i Fiuza, 5060; 'RoHn, 15? Os rigurara num
e h�e e

bispo, de:vwudo-l.'iS da sua função para. cabalo.f osteDs��a· ltz térmmo aos t'�tudos. vale-ltrm:ididato6 mais votadns para cavalo de Olrantement� a�avol' do �tlL Dutra, enquant?? bISPO de S�nta MarIa, mo�nos _do ensejo para e�-I Õ '-se nado aqui é o seguinte: , ,

�

.

no Rlt; .grande !lo. Sul, telegrafou a :mpr�n8a dIzendo que pressar-lhe nOS80S agradem- sr. Artur Beru8deB. com 3g.433 HoHywooa, t9 �A.,P,) - O ��-
08. cafohcoB podens:n votar tanto no BrIgadeiro como no meotos pelo atencioso convi- votos Pedro Aleixo com

mc.80 cavalo b.anco de h.. -

gal.; Dutra, desfazendo! assim, a confusão criada pelos pes- te com que nos. distinguiu �2.239 Melo Viana, Ct)ID 2,6027 I roHo �Etá !ej]d� pr?pUradO
sedu�ta!!. p�ra participarmos d6S sole- Levino Coelho, com 21.404 e I p��ra, f��urar,,!1o illme .

Beleza
�-4-.-!#i-�-�_:;·_�-�x�"""-_'f>:--§-���-�-1i-.• mdade de sua formatura. Fuiz Carlos pres.tes. com fi 905. Il'i.e�ra. N�.,se senhá�C! u�

-
-

_ '.. pi"odutor cltlema.togr liCO la

I.GOneSPORdeBte .

datiBolfaia A. UD!'l CDliH:lOli libe�andO � tel�'grarDu tiO tenente Díck
Importante Comlnnhia Na- ?

No Da» ê nlO IAl: vot�ç�G jJo:. legendalS pü;h. Ryan, em Tóquio, que é agü-
cionaI necessita uma 010"'8 Que

_. !. II N 011 darlti1:l. �egmda pelo Part.do
ra o pwr:rietarlo do esvaIo.

1
.. n_ deve faltaI Trabnihlsta e PSD �

.

sej;i perfeita correspondente f'" Rvan descobriu {1 montarIa

e datilografa. Emprego de ru- dõ Micado num luxuoso e&tá-
imo. Não preenchendo estas

"""08QUI-401 absolutamente inof.ensivo par::> bUlO daquela
� CdaPditaj�'l_tUo:i}ai�condições ê hmtil apresensen- J.TA I. . -

t zou-a na pEdi ii fi. • •.

tar-se. Dirigir-se a Rua 15 de
'.

pela EflC�ente prot�yãoTT c�on ·ra Mais tarde. func,ioD,'lrios ja-
I Novembro, 987 nesta plaç�. Wetzel P1CAl?AS DE MOt;QIHg: OS e \ �Gn.eses deram-laa de p!'e�
.,' 15v.3 lJutros Ulseto�, ,aeth.e.

. .
"

. EXPosição de Pio'"
furas de M. SeDia mm
Unna franqueada ao

PubUco no ClubeNauico
amarica até o d.la 24
fi IIRfJE

o intercambio comer ..

elal com a UaUa

Importante auuãu da Ime

pnmsa Paulista
Vem de ser nomeada Cor

respondente da "Folha da

Manhã", Importante orgão da

imprensa pa u lista, o nosso

c{dega de Imprensa, Sr. Ca-
Rio, 18 (Premi P;�igil) - N/I pitão Euclyde s de Castro.

próxima �,illfl!iii partirá com I As pessoas que desejarem
destino fi Ltaiiu ii primeira tornar asstueturas dessa Io
remessa de mercadorias bra- lha, aliás dívulgndora de am

sííe lras dos planos estabele- pio serviço de Informações,
cldos entre os dois países poderão procurar o seu novo

para o restabelecimento do representante.
íntercambío comerciai entre
ambos. As mercadorias serão. _. li f""g
transportadas pelo navio 1101'- Rs' I�Pilgil8çoes em lIa.ii�
te-americano Danes W' Olll-' POdtH80 trazer surpresas no
non, consututndo a remessa resultado do pleito
prtnelpalmente de viveres, RIO, (S. E.) - Um despacho
roupa e algcdão, de Natal para um vespertino,

diz que com o prosseguimento
dos serviços de apuração das

eieiçoes no Rio Grande do Nor�
te, observa-ao que há possibili
dades de futuras alterações nas

colocações dos candidatos á Cá-

--�------'--'_---

mara,

Existem catorze urnas impug
nadas, razão por que se espera
nova eleicão aue podeda trazer

surprezas' ha f�rmação da ban
cada de deputados,

p , , '.
.

Ecos
.

das aCllsaçôes
·····Wànderlei JllnÍor

'50 VIU! DO nlJftín
Sairá este mês de Dezem

bro em edicão eSD8cial CIll

comemoração ás Lfestas do
Natal e Ano Bom, com um

numero maior de paginas e

t,iragem de 2.000 exemp]a-

Como repercutiu o .fato em Blumenau, se ..

Iund. um ielegralna enviado pelO corres ..

.

Plíldênte da Press Paroa e transmitido por
.

essa- agenCia
o pleUo ell1 Be!o

Horizonte
rea.

N'IO baI! e no taií
, ,

KNO'I\
:000 d:e\.-e falta!!

Fermento em Pó

ROYAL
{vendas por atacado]
Prosuoc:imo 8. Cla, LIda.

Rua i5 de N(,vembro, ú87
FUI�e---'-1124 � Blumenau
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Novo' Edificio ,Peitar

4 de fevereiro,
N À··1 À [.:::"

São Paulo

"IDISTRIBUIDORA PARA TODO O BRASIL DOS AFAMA

,

'

DOS PRODUTOS CONCENTRADOS VEGETAL
I

"'

, !�ROS�CLERn DE FABRICAÇAO Dl\. elA. PROGRESSO
NACIONAL dNDUSTRIA BRASILEIRA DE

,
BEBIDAS E CONEXOS»

..

� :
'

I
I

I
I
I

,---I

"Pote ra S0hq17')'.
\..&1;�Ul ... t. .... $-

Reéom�nda·s;: pd
Esmerado .ervíçoS
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A tojo õe (oltados onêe Q orle impera e o bom gosto õomíno. Preços Reàuziclo5.

I

1
,.
I·

=��'��k�:;'���= I
I
......_.��"�-� . _.__

i::
DE SOTO "Di_l ! -

DISTRIBUIDORES

Prosdocimo Cia5Lida .

•". t-="íI�_'j!�-i1i-���-J' I BlUMENIU
.

'-. CURITIBa
..

-. JOIIIVILLE mi-

1 ���1t'l",,��. " .'<C";<"'" _•. , .••• ,. -' ex...'®Je
........ ,

1
.............-'>--.-.-+-.�. O ••-.--.......��_.,,_.*.��-*-.

I
---"'---� (] melhor jornal. do Sul do

I" C
· J O "Brasil. Tem grande circula-

1 urrem uO rOJO çãO no Vale do Itajai. As�\-

I
naturas: 0$ 120,000. Capüão

• DE PORTO ALEGHE Euctydes, Diretor da Agencia
Noüeturta .

AUrOMOVEiS
Vi"j� que in to.: e depois V€.jil o prf'ço do

dJümat".--:-.Agente exclusivo

R.ICARDQ DEEKE
Pwvisoriament�71á rua Brusque sin_;_8Iumf.mau·cx. pô@üll J 19
�"o.;'�-..:��"'_:i"'""'�"""'"",�-".""""+ ()��;��""";ii-�-!it"'-*-"'�"_�

Snrs. -industrialistas
'> WILLY DE SOUZA: aceitfl representações em

g�tàl para iodoo Sul deste Eslado,. poiS BCaba
de se Instalar em Iurbttuba com eserltorto de Re
presenta;;:ões-Coilsigr.nc;õ{:-i;_ Cotnlseões e Ceuta
propria. Dá reteréneías. Ctlttae) pór obsequto ti.
Wil]y de :Súuza-PQl'to de Imbttuba - Sta. Cata-
riDa. 20V1.4

·.f·'f��1iii�:1:·;;:i;:i���!
I' Ruá DUqUe:� b:x�:$��· (E",Palmeir..)

. -, , .

Telefone, 1081 Cclxo P051:0'. 48
Sociedade Berilificia(J()ra de Ir�fadeiras Ltda.
Teiefon€ *248 - Rua 7 rle Seternbbro

.Pornecedores de l\tladeiras em Geral

ESflBcialidade: Soalho M8n�a Sírobel
r

NATAL

OD:�e� �.nêOlltf8�á o mainr Slflimfmto:le
Refogios, Joias e'arliuos p�ra Preseates

-:r: de tndo n, EstadD�
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II ersaber
o IRe

ai de·dos EE ...

de n

em relaçã

iC'iôaDE :'Sõ;clar� I :.�:�lU�.•���, [�S��l?K���í��( o'e> n�.=���Y�fi}tlm�4.�����

!..�.:'r:"'!:l .•.. ',--.�:;.:;�!I In�btut.o M.e.du�o Dr$ CAR
..VA.LIIO._. I� li I u Ii� e'� .� ·u DeZei[�bro de t945

.

.� I
-�

,u:, _ "t· '� BJl.� Antvers�no '.
.

- Oiagnós!icos Clinicos _

.

�
l'i3' 6 '·"'n "" Vva. Bli?a Schnf:';der . I

.

I'
-_.----

Decorre hoje o aUlversano 1Ií Miltabolfsffio nasal - Eletrccardtograãa - Labore-

O· e'n]
..

·.·g.ma dpP'.fe·. Iel
..

·

·.·.t
.,
ura natalicio da exrna, sra� Vva. � tório de AnáUsetl (sangua--fézes-urfIl8, eto.l .

....{J Hílda Sohneider, aqui re�idente, I 1"J�""1''' sn"ci!;!Hlad� ti";;:· '"
'"

. Sra. Gertrudes B. Belms I
t.Jh .......'" '" I , '" uermora.;J

ItBã9 cliegaréUí11, �inda, OS resultados
."

da peri�ia;E--. Ma- Tr��scorre hoje o aniversário II {perturbttçÕe8 mensteuals, esterllldade, a.1tel'a�õea se- :
" noe� R�uU�o CUDmmaJ�ul de Sif', natalício da sra, Da. Gertrudes I; l'.uai13, íneômodos da ..dele cêucía e da íd&de critica, .

Ate o momento em que remgramos esta nota, não .Bruckheimer Beims esposa do I .� ínflemacõea genítals etc 1 ' �

tinham chegado ainda de Ftoríanõpolís os resultadcs do sr, Julios Beims.' ..1.1
.. Ui,'" -'.',

I
exame das �anc�as de ���g;xe encontra,das na m�r:bã de Faz anos heje o sr. Arnaldo.! ãlameda Rto Branco. 3 - !jjimnenaa - felstoii&. 1202 ..
sábado no mt�rw��o. ediííclc .

da Prefeitura MUniCIpal.
,

Climaco, Comissarío de Pelica í ��;fiI!' �"''J'';j,"1;['il'''''>$:';}'i'*Jr'';'lTi\!lll o�l!i-�.:®�H�A'D.ulit�Wi!f>�1\!fi
.

Ccu!orme Jª IJ,p�lGlamüsf estíveram fazendo um-levan- nesta' cidade: "," l 'ill' �,"t � .. sz: •."Ii - -.' !iS.. - \ •.

�He����O d::: t,�"1�:�6iaCdO�h�::�;';:�çt�\r��sE�t�r:o� �:aq�a�sd�!� .

Receita III ===';"�--�f I=--
.....

""A-Q-t-......"

...

! -E-�-AJ-�
......_--'

CORVINA.. DE FORNO José VrgeI e senhora
.

I
gressaram a 'FlorianópolIs na manhã de segunda-Ielra.

.

�

..•. - 'i..1:. I tem o prazer de partici-'
- e -

Manuel Raultno, que se supõe seja o autor das mar- RECHE�!?� A EMILY 1 II A N S
eas encontradas aaqtH'le. edifício .eomo se sabe está reco- .

Bü!::)HELL
.

i par o noivado (le sua III

lhido ii cadeia publica local em' vista de nao se ter reco- Urna corvina grande, três co-] filho A�nêg V�g:l,. com I' N O I V 0. Sbrado ainda do estád9'.'ar;o:hhal de exéltação-que o" levou lheres de qu�ijo.ralado, fadnhal O sr, Hans Breehtel.
I Blumenau, 20-12-45

[1 .tugir. na In.atlru.gêliIa�de
..S.'ábadO do hO.S.Pitd.l "" se .achá-

.. j
de .r

.:osc.a; .s
al

••...:plme.u.ta •....
uma ce- - =-

. �..

v3 internado. '. pqla. dez azeitonas, uma colher m
.

"
Segunúo informaçÕi.:8 ctJll1idas na ocasião em qUe o Jde':salv� '.picada. dois pvos du- "

r�t:"l"'�"_.' �.I.·. f',:Ire·"s'.1'.1visHHffiosoutem, preatados por outros detentos, Manuel ros,. aZ�Jte.. '. l' n II _

RauIlr.1O continua prOcedendo como um demente, �alando LlIl;lpe 'Ema corvma grande e

.

�"'�!;:!': ,C.;�.n.d.:a���_a.l
..

�.:g��cl:.:.in)��. t:.":.r.er.·.ill..

e

..

ir�tVIBita-Ojdf
..ari.8:

-

.,.�e.•.
o

...•.•.��:.t.ti.r.�.J.�..��.;��.d.;.O·d.c.•..a.Os.lU.�1:e.�.. �.�:t LegiDOr" Branca da mais aUa postura
""��c-"J-"m__�""",,��' ......�-��-.,_�es.--�•.;_it

nhas, Tome a far19ha de rosca, Ovos para incubação
A

""

"E ,161 I d"
.'

'

.. '; 1'Ji'
.., .

�. ,o queijo mlad?, o'��l;;;a pimen- . Frang'ls de 1 �a 4,+IDO",36S ,�

'11 '. 'e ·I·rlc Ia . menta, as azel�_onas picadas; OSI . �� .� Rep�o�.�.0I'd'l d� 4 mese�
, UI' :&ii .'

.

'. ..

.

ovos duros_, pIcados, a cebola, ....•. mel ('�e:;: �r:> fle,����tBS gara�d.!:J.S ,e ;�i:ant8get;s. São
.

.. .

.
.'

'

.

.

.

corte bem fmamente e a colher·,f!Jhos de g"ks .mlhl.t",,,,os do Am"rIcarw j-Iunson, com

Em l1ome' da DiretorIa da:E,SCOLA' DE ENFERMAGEM de salsa -.picada misture todos·l pedigré paterl:'ü de mais de 300 ovos
.

DE SÃO PAULO, fHÚ3XO li fàculdade Ue Medicina da Uoi- estes ingredjente� ereche.ie comi Proprietário do a'Vi8�io.
vep3!dado de São P�ulo •. faço ·publico. a abertura de íns- ele� a �orvina. F�che est� a se- Oscar pali! RWi �,m.Jzonas de�roo� aO,3_2 a,c.

cnço6s para a matrIcula ao CURSO NORMAL DE ENFER- gmr, su]eltando-a com palitos, e I B1l1menaU-Sema ",atarma.

MAGEM, de 2 a 31 .1e Janeiro de 1946�. .

coloque-a numa assadeira com' E....&'" -i'As candidatas deverão apresentar. na Secretaria da azeite, Leve-a a cozinhar duran- �1:l�t�iil
Escnla. no 5. andar do Hospital das Clinicas ti Av. Rebou- te alguns minutos em forno de !,. .•

.

.'

çt1S, 47�, das 14 ás tô horas, dias uteÍs, os seguintes docu- temperatura moderada e sirva-a �lí�� ��Il\,,??'i2t\l PV�ê.n�f( cai.

mentos.
..

'.

quente.'.
sar 1L'1 uR ",,_IN

. EN:",' E e

1) G�ftidãf] de idade provando s�r .maior de 18 anos; �OBRE A VERGONHA I AJ\(EL
..A�aJOA�,�ED�O� ILle

2� Dlploma de Escola Normal oIlclal ou equiparads; Amda [Ião surgiu o talento na,u�aI Q��te .L:Il:Jtado, na,,:ldo
ou cBt'.tWcado de ,co�cluSãO do curso fundamental; ! que 'OUEe bo�q.uea( o código da' �.08.l4 de ���ho de .l?;9.{cur:

3) CarteIra de IdentlufiOe;. . ve.rgonha pohttca. .Id�r, Boltel',ti. d(l?:llC.loiL�? e

. 4) Ate&tado de bDDS al'l�eeedenteB. resIdente nesta cld:H!e. n!ho

As e.st.udantes deverão. p.agar '.

no Tezou
..

1.'0 do Estado ,Há muito sujeito envergonha- legitimo
de G. l1gtavo VeZ:zkô e

11" "'.., .'

s. t.nxrr de Cr$ 50,00, med.iante guia fornecida na Secreta.' do que não tem nenhuma ver-
de sua mulher Jú!tflU6 \teílzke. 'ir f, 1/

ri!à dll E�coia. '.

ganha. El� .
natural, d�ste E�;ado, \�;.;:,:-.

Suo Paulo, 16 de Dezembro de 1945 . na�clda aOS?8 oe a�rl. de �.. � .",-- �............,..� .. - .,.

.
.

Ma.ria José de Abreu Conselhos t9
. .:.�, .d�mé8ttCa,. solteIra,.�o. para casar: NEWTON JOÃO

Secr.etaria, �lCllIaaB: e resIdente nel!ita
LAUX MARIA LEDA V I\Z

fti-�· "��"'$ _.�_.�-�--llf-'ti.-� o �.,..I!í\ �.�-�-��iI'i�......��l II
O BANHO QUENTE cI.dade, fliha de João Pe.dro Ele n�tur I

•

li t E t
.

d
.

�
"

e
Os banhos quentes dão ao cor. FIlho e de Rosa Ana Conmk •

. a. ,es e S fi ?
I .

.. 'I ,po uma marcante lassidão. E I Apresentl1rsoo os do!JcW{umtoi exi.
nasoIdo �m !taJ!'!! •.comerciarl�}

f 8a!f:CO Pmmlar e Agr!cola do Vale de Itaiai � Ipara minorar esse �esta,do. pro- �xigtdo. �ele m"dg� 180 Uo Co .. ���r�r�·es�O�}J�lAadO rfh re�l�
� ='"""" K

5 ; ...

J � I v?cando uma reaç�o, e conve- dl�O CIVil sob fi.�, 2, e 4,,' Artur Teodor� L!UX 1

e
o d:

i.' ! I mente uma ducha fria, de curta SI algtl...em .tivel'l t"-l.í!!M!."�.ID�nl'!J de Ed'th �h 'd I Et
f"l

.

.

!t;- duração :i ttr I nu "dH� mt) 1 ! I .1 ;) IH'l 8r "BUX. iS Da-

l' D�poa!to A disposiçAo ! 0/0 .� I
.

.'
.'.

.

ex 5_ a g1ml "'fPv !llil<all� �Ja'i tUfaI de Bte Estado, nascida

" 0
..

epos.i.t.O p.apnlar [) O/O • I PARÁ EVIT.AR.•. O .CONTA- !:,cus� {) para �""2
..

!in

..

!

...
dll) dtl,�i.tO. em

•.
São .JOSé, fOllClonorfS. pu-� C/ms. com av{so de 30 dia@ 4 O/o � I GIO· t, p�ra OOI1í'!:;nf "'�1'lci1fJíla� aQ co.. biica estadual, solteira. do-

s ".1" 'I .60,.:J1'"'''' f!: ·Of/r. 'I O d t d' d'ft'
.

nheCln1>ento dI'iiJ M.!'<AsSf lavro Q roiciHada e "esl·.lente em
, U

•

"''' IJ V . 'I S oeu es . e ! ena, quan .

te '. .

.

-"". "'00
..

t '..'." o.:

� Idem 16 B Qn d�a� 1) lI2 O/O It, t do falam, tossem ou espirram, p�en pa�",,�z:, ru:Ut'":.� no. Q" EstreI!o,·. filha de Joaquim
� !dem id.em t81} (J;a« 6 O/O J ! gotículas de saliva e de muco- ��. do OOS�''!;''''' II; PIDlbI,cadQ pe" Antomo Vaz e de d. walvlna
'f CJC�&, PnlZô; Fi'ito 6 mêselJ 512 O/O I isidades da garganta e das fossas B7lJ:l.�:���-;"DPz' ,. 'e 194;' Vieira Vaz;.
rr. fdem iaem 12 li- 5 % 1 ; nasais (perdigoto). Com essas'

. ,I V;��u!O � � Apre!'e:iIta� �8 d�otif1�

4 ::"'1 g·otículas. o
.

germe' da dif.t.eria Ou ..,
.�

.

�R'" .100 . ·Olr�al. exigido pellf1l.artigo 180 dQ 00,,;'
I . .. .' uC1J! dO "e;o"Fttro . v. ",... 'I b t 2 .r

�--:é.....,N.. _·ii�-.�- .. :é,.�-:t:_�� o �=�_.�-ítl-�-�'e;;a�--:.:-1i-:.íl ! atmge os ClrCl1tlstantes, os qums __:..'
.

• olgO' CIV! so n.·,.,. e .,..

! podem contrair a doença. Si .alguem. tiver C6nheGimel(tG de

'j'
Evite aproximar-se dos do. E. d i t a I existir algum impedJ.ment. legal,
entes de difteria, e quando Faço saber que perame o acuse o para os fins dlíZ deito.
a isso for obrígado. prole- sr, Oficial do Registro Civil E, para consta! li! chegar <1.6 ro

(' ja o nariz e a boca com de Estreitl), ·20. Sub-Distrito

I
o,..hecimento de todos, lavro o

um lenço. - SNES. de FloríanopnUa, hahHHam-so presenbe para ser afL'5I:ad@ .0 1tj.,

llil�gjt""'!\IO-��-�..!i1�.f X .--�-.-.""""�-�-<li-�-�"_"� g<lr do costume e publicado prlt..

lSU��ft Prado do Rio, La Meno1 la IDlprensa.

!
3

,uLnu tIIiI
e Rapsodía B!umenau, 12De�em�ro �e l{i<!r;

, EJ'i"ZE'.

.
. .

Vi'CtQnnQ Braga
..

No Progr.: __, Compi. Nac. e Paramount jornal. I. II,c .

.

..... ··l: encontr�Kse a 'tmd�. nas ?ficial do negí!tro Civil:
Platéa 2,50 '-"- 112 e mil. 1.50 - Balcão 1,50 - 112 e mil. 1,00, o f�u'ouu:ms e Drog;mas. Aprel!�tal'am os dOC'!"n:l1Iel(fQ�

Wasbfúhton, 19 (A.� P:) Unidos á nota francesaem de Franco.: na Espanha, A to de Estado, E' provaval, I volta do sr. Byrnes, que se

- Itevelou-ss que, prova.: que se pergunta qual era .

sendo'
-

tom:
encontra em Moscou, confe-

velmente, haverá demora a, atitude dos Estados Uni.
nota francesa 'está. porem, que nao se orne renciando com Molotov 9

na resposta dos Estados dos a respeito dos regime estudada pelo Departamea-
.

nenhuma decisão antes da Bevm .

.

4l>-"}._�-1l:-�-"t:-:�_\(-:<€.....3i! xx .-(fi......._.'-·.�...-�-.�iF..;.;,__ ...-.-:;W.-41�Ci--!!>-'.ti""''''-�!! ........�..o;,.�•.-§_�_.�-=-�·+- ..-�-+xx �-·��fl-"Il;_�5;!lJI�--fjl.-T'iI

'1� D�'íl ".

À
.

HOJE A'S 8,15 Hs
Fred Astaire. - Gingar Rogers em

le re I Dr iada
!_�#!iiiii__l!lilam·"IlIiIllíi!i-!lll�_�·��-í!l!ii!j*""""""il!!·Ri'!'mI'J

íI!!!2ItJ&_ilil"ilIlIEi!llliIIII.il!x-i.Jli!lallill.llli11i!'1l1!11rtllii!ilii1i�ilIWRs-a-.iibm.�a-o-.
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�'
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� pois conserva fi desinfaota a sua" rouna
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