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Dia·· oil

rOda,s as�· ades niPôniC�lsób a a eaça de !�::*�·rJl:���::!r::im·ataques·aereos - -·lmpre�SI8nante comunicado e>ioeendiarias".

.

. da a,geriçiá Do' ,ei
.

.' Em Porto IIleg,r�
Ouao, 20 (Ai P.J-O Geno: Força � AérEfa foi"sepa,!'à}Ja do tase final da guerra aérea no O sr. Osvaldo Aranharst OeDrg· Kenedí, comandan- comando do AlnlÍrante .Ními- Pacifico.

.

te' tia aviação no. Extremo tz e. incorporada .

ao 20' Co- "Tão pronto nos sej!l "pOB
Or1ent:�, íntsrmnu que a 78. mando de Bombardeio; na slvel=-expreseou o .. referido

A agencia Domei, por sua r advertiu que a fase proxíma
vez, fnformou que o bombar- e talvez final da invasão se

deío de 24 horas dlarías con- ja um ataque contra as. CO'
tra o Japão [à é uma realí- municações rodovlarlaa e

dade. A Agencia níponlea tez terrôvíertas do Jap!\o.·
notar que as superrortalezas Toqulo advertiu que ó· peso
se desíocaram das grandes principal dos ultimes ataques
para as pequenas cidades e recaiu sobre 'I'suruga, Ut80'

nomía e a zona da . baia de
Toqulo. O Q; O. da Frota �()
Almirante I-Ialsei informou
que a mais de um mez. um
violento tufão surpreendeu ...�
referida frota entre as. feli'
plnas e Okinava, danific8nUO
21 navios de guerra,' entre
os quais cínco Portaavíões.
Houve apenas uma '. viti�a
pessoal.

u anual
semestral
avulso

Cr$ &(1),00
'Clr� 35,00
C1'3 .0,30

olho V I C I

o iapão vê aproximar-se a bora
da derrota lolal

.

Londres, 20 (B.N.SJ - A campanha alíada pela' liber
tação das Ftlíplnas, pela conquista de Okinawa e ú cerco
de Bornéo custaram aos japoneses meio milhão de homens,
alem das pesadas perdas sofridas pelo inimigo na Bírmanta
- escreve o comentarista. militar do "Yorkshire Post". 'Os
[aponeses perderam o grosso do seu equipamento, exceto
em Bornéo, onde a campanha. ainda se encontra em suas

· Eslão'.�perturba o a archa do serviço eleitoral,
. .� F

rJ!D�ei!�1t�a:�Sja�:�,d�oS��� ��l��dreSmd��:��ago���al�i��
" ! go o controle das Indtas Orientais Holandesas, COIIl exce-

O Min.·.islr.O José ·linbares' reclama contra as delongas de varias, Rio, 22- �Ellegrama de ção da Sumatra por essa ilha estar situada bem proxímados

repartições públicas em fornecer elementos para o serviço II ��::�Dl�leg��:rà���:��er�� �::!���Sad�i!����::' e pela sua poslçãc dominante com

. Torna-se cada vez mais evidente a Intenção dos japo-'F Rio ,(S;E.) _; O Presidente 'do; das ·ldelo1,gas criadas pipi' vá� Presídencíajta 'República, recoü 'I em estado bastante delica-
neses de se retirarem de todas as suas posições nas ilhas

TribrrnaI5uD'eriOl", Ministro José rias !repartiçõ'es publicas para mendado Ia todos os��nfstros de; do, a veneranda sra. Luí- do Mar da China. O -plano ainda não foi este em pratica,'Liphares, �nv&Úu o seguinte ;Ofi� atender! as rêquisjçÕ'es de fun'... Estad.o� que dete�minem ás re'., zinha Aranha, genitora do mas a vísíta da aviação inimiga a :Java e seu recente
cio ao MiuListro da Justícà: ___c cionárjos, 1

.

TOrnando, ooIl,he(j� .p�lçoes subordinadas a obs:_r" sr. Osvaldo Aranha
.

que aparecimento em Timor estão provavelmente Iígadoa ao
.. ;{«(Js rrríbtuí'ais Reg1ün l�;, �rn. \ u. mente �las representações que varrem {dessa mesma resolução

_ h' d
'

. proposlto de remoção do pessoal técnica .japones
.

para' orias zonas êleitorais e mais íhe foram enviadas, 00 Trtbu:nal para [que o serviço eleitoral, que
em comp�r; la e seus Ir-

Jspão: A perda das bases insulares está tornando essa
)!qJÜitadamerite no DistitO IFed.eral Supero-, r depoís de examinar prefere t a qualquer outro, nãp, mãos, ali se encontra ha tarelá extremamente dítteíl para os [aponeses. AS tropas
estão tencontrendi{) S!eríias dificur� detidamente o assunto, resolveu seja. 'Prejudicado, i dias. inimigas no continente asíatí co estão mantendo seu terreno
ldif1,des [para a realiséÍçã!o 'tio l.se;r� r'epresentar po Governo sobre ii na Malaya, Sião e Singapura. O pessoal de.ix.ado n� Ma�aya

E·Vi; fdetalis,ama;, endI
virtude urgente �ssldadede ser, Pela

ICruze i ro J Prepf�laOm M30IJHsrOinhJ08IHyF_3Ilblr(icada h��!�E:�n:f:�i!f:�:o3i�si�i:��!!r�:��::�;:�:'gi�
·

S' a e 'e am r"g r'" II IV do o estreito de Ma!acaa_
.

·

.

". .....:. .'. .' ..' '" _.' III.' A campanha bríteníca para abrir o' portão marítimo
_ do Oceano Indico, para o. Pacifico, apresenta todos. os

Um""triste !flagm,n te da des-. rém, () 'meu nome j
á

fnLna :pe;�; H'oura a' '0'5 ro"1"'5 que regres sinais de que será bastante árdua. A esquadra brítaníca
'tdnfiança e íncomeusuracel con, I.ação parao:8 !nstitüt'Os. ''Bti já: .

.

. ..'
.

llIi

do Oceano Indico está obtendo bons progressos em seus
fusâQ que este admirm,'iel e em:- votei!.

..
. .'. '.

i b ,. d' I"
· ataques. contra Sumatra, o que muito contribuirá para 8

t.tssÍ,n,ogo:"erno de qulm'pe :anosit imRgfn��a"sitUi!Çã9 e'flcaóulosá sa.m �CD Ir os e g OflaS abertura dessa rota maritima. No que diz respeito as opa-
�nseiguiQdeitarn Oi; pais, pode em ,que f:.camos. Faltou�nOs co- Ao sr. Coronel Floriano de Lima Breyner, Chefe do rações em terra; estas não poderã� se desenvolver' até. '0.

s'er reveladO. ooIm o eas'o que S>e rjg;elll para ·g:a,sar a estupMesí Estado Maio!' f.E B., foi remetido o telegrtuna que abaixo termino da monção, porem eSSEi parte da Campanha está
110S· 'deparou' ha poucos 'dias. do cidadã:o. Afinal, �opJ;o'U...;nos' reproduzimos: a cargo do almirante' MountbattsD, um grande perito em
Fasiamos Ú11l ,serviço de ((sapa;) a justiça carad,)s doe rasõés para. "Vossos amigos e admiradores residentes em Blume- operações combina�as .. Ataques aéreos serão desfechad?s:eleitora\s; - 'u.niea conting,enda

.

d>esconhed:ruento tão grande das Dau saúdam Va. Excia. 80 regressar coberto de glorias 80 de varias partes, prInCIpalmente dos aerodromos conqms'
· que nos concedem para ;não POit C01US:ffS de governa nos atuais. nosso querido B1'8Sil, expressando sinceros votos

.

iel!cida- tados pelos australianos em Bornéo. As forças suicidaI!
;mos sob- r;epresalia imediata do tnlris,es da r vida naciiIJinal.

'.

ot des 6 gra�idão, extensIvos. aos heróicos pracinhas do nosso inimigas deixadas para tráz pa�a d:,fender a Malaya podem
go.verno Ü· elementos qu� à.esle� fato é qüeo cidad'ão do povo Trigesimo Segundo Batalhão Caçadores que tomaram parte signHiaar árdua luta p!i!,B os brHamcos, mas n�o- eBC8pa�â(l
.jariam. plQ!d.er. estar de i 'TyeitOsl não co r!hece, �nê�. ainda com�· FEB e levaram o valor da nossa gente aos campos de ba- ao fim inevitaveI, pOIS Já não contam com quaIsquer meIOS
abertos cOU! a corrente popular pr.endeu IÔ que 'O gO'V'erli�o. r�al�. talhe. em terras italianas, onde enalteceram o nome Brasil de fuga - conclue o comentarista.

· (lt\m�rattca. .
.'. mente' [I pretende faser. t � e agora voltam portadores das maiores vitorias da nossa -.

------."

I iA rqdá �ra grande. Mas, chie� A cQnfut'ão reina realmete em historia militar. Respeitosas Saudacões.-Oscar Leitão, Fle" fgo�;o: mom�n�o de nOS ,dirigll'� todos os espíritOS �um (�habíiitti} derico Kilian. Vitorino Bragal José Ribeiro de Carvalho" erece·mosmas 'évum ,a,te,nto el.e,mento w. fi de intensa ,desco,nfiança publica Paulo Carvalho, Timoteo Braz Moreira, Oswaldo Neves Es.
'

la...
.. .

:.

ai está para leva ,sa ás raiás {in, I pindula.-Saul C. Duque) Otacmo Oliveira, Carlos Souto, Leo
1---':-Então( <-1telho»._: 'GOmeça� i:noc\ncebivel. .

t'

poldo Colin, Adolfo Hass. Eugenio Sehoenau, Edgar Barre- LocomoveI "Lingel'wood"·

m�,s: Q
.

qu� é que ha'?
.. ,- ..

'

.

.

1';' to, Werner Eherhard, Oi! Fausto de Souza. Tomé Braga, 1 Locomovei "Língerwood"
� .';_'" Esta tudo bem, mas. . .

po,l.S,
. mll�nell1 éll�da : esta AUredo Rodrigues. Leopoldo· schmidt, OUo Abry, Adolfosaiu-'se el'e. ,_: o diabo é ;que já oonvenc�do SI _0. Pl:es��}ente Var�

SuHar, Oswaldo MoeIlmallD, Capitão Euclides de Castro e
'lotei com; o. governo.,. Foi 8€n1' �as, sera �u _I"�O candldato! .. ,

seus Jo::-nais, Raul. Deeke e famiHa, Afonso Rabe. Pedro
"quef�f !.::: .... .

fi\;
o'

•

I. I E IO.U naO e a;e ;am�rgan ./
.

AI cantara Pereira, Reinoldo Siebert, 'I'eofilo B. Zadrozny,
, -C:;. Noo,! Como'? � du�da-'. Celso Liberato, Luiz de Freitas Melro, Dr: Alfredo fioeas,mos'.. - A eleição será só !em ,. M" U D. A S Felix Heriog, Tabelião João Nobregn. Frederico Busch,.2 dê Desembro!, Aquiles· BaIsini, Dr. Paulo Meyerle, Roberto Grossenbacher,

.

B ai o nosso int ;erliJéufor ar· FrutiNr-a.s 'i Ornan�tai:5 Vitor Hel'ing, Ingo HerÍng, Alfredo Buechele, Reremo De'
reID:aftO/il

.

(lúID esta esplicqção,' . P<eçam catalGlg'!0 iilusírado eke, Colegio Santo Antonio, Ralf Gross, Adolfo Schmalz,
simplesmente deSCo.11Certante: bEOPOLDO �EIDEll I F.red Sti.ngelin, Felix Ste

..

inbach e senhora, Antonio vitori.. Rua João Pessoa n' 126 (Velha)m Caixa Postal, 151 _._ Blúmenat
; _:_ Está beUl! Está certo! P,o�, a&r!l�ã no Avila ll'Hho. Arão Rebelo. .

.

. 1610-6
."

Igual 'ou melhor que o

similar extrangeiro

I· Rua·�aJ! ·s.e.�;m�r�!�o�I�.E�. 56.:.·BLUMENAU

A·.viriude li ii lealda
. ds se· r.!iram .qJIando
{J trime n

. ii traição
lio' Ilramiadü& L

Diarlo Matutino

- Dr. Acames Balsini Diretor Heaponsavel • Aoc:! XXI· N. 193

reformado 24 H.F.E·
reÍormado 36 H,P ,:Bt com

com movimento sepatado.
Motores Trifasicos nIEB"
Canos Galvanizados 314 polegada.
Tubos ·Conduibs.
Cobre Laminado em Bobinas,

Koffke & Cla. lida.

.

..,. .... . .... ',.. .. "

....... o comercio e á industria vêm já há longo tempo se de'

I I Ao Governo federal, sómenie a êle cabe emitir valores' !!ir·
, batendo ri'uma tremenda falta de moedas dívisiol1'arias.

t'
ti .

t
culantes : moeda dinheiro. Se o Vale não é dinheirO, não pode��.. "

A Associação Comercial e Industrial de Blumenau. no afan

Om
.

B' a a'8 circular e se todos protestarem e se recusarem a: receber,. eJ!
, elogiavel 'de' minorar �al situação comunicou-se com a D'elegada"

'. .

.

solucionado o problema: '

Fiscal em Florianopolis, que prontamente atendeu ao apê!o da
'.

.

.

.

Sim, recusem'se todos a receber Vales e. papeluchos iirU.bl
.

lidimarepresentante das .qla�ses co�sefvadoras de BIumenélu:
.

.

.

.

.'. dos r. o miudo aparecetá. sahirá da toca porque nenhum. comer.
COube assim a Associação Comercial de. Bluinenau, distti- cianfe quererá perder negocios e o povo, o elemo· sacrificado

.
buir em hês meses a vultosa soma de Cr$ 25.000,00 (vinte e

'T' R' C O
terá o miudo que muitos entocaram em seus baús para gáudic

· cinco mil cruzeiros) em moedas divisionarias de 10, 20 e 5{)

. .

.

.

de contarem e recontarem como se fossém miliol1arios.
centavos.'

.
. .'

.

.

Recusem-se portanto TODOS a receberem vales ou cous;...

A Industria Textif Cia. Hering,. c,onsegui:u distribuir· cerca '.

'.

semelhante e o míudo aparecerá com fartura.
.de:Cr$ 20.000,00 em papel moeda de .. I e 2 cruzeiros.

.

Até hoje a unita cousa legal que vimos, foram. os cheqceiA firma João PrOsdocimo & filhosl distribuiu em uma que haviam "passadol' os trez mil cruzeiros de vales que tinham emitidos pelo Snr. Friedel Busch. contra o Banco Sul do Brasil
s�m1lna, cerca de Cr$ 10.00U,OO qUe obteve na Delegada Fiscal mandado imprimir ... Quer dIzer que o povo. foi roubado em Isso 5im, cheque é dinheiro ainda mais quando emitidq pcdo Paraná, isso tudo sem contarmos o que os estabelecimentos três milcruzerros.

.

pessôa cuja idoneidâde é indisculivel e mais quando o estabelede credito, têm distribuido ...
'

,"
.' .. . .'

Que as Emprez/.ls de Ollibus passem os �eus vales, vá lá. cimento bancaria é de renomada reputação.
.Onde. aDem o mindo � ...• .... só os aceita quem usa os taes onibus, mas que os ditos vales, A emissão de. papeluchos, fichas, vales é ilegafe seus emis

.

Eis a p'er�ninta 'qlJ� cada um faz.a simesmO e aos 'outrdst que trazem impressos '.'VALE UMA PASSAGEM DE ONIBUS') sores sã!) passiveis das penalidades previstas em Lei.
sem ��e�;t���S�\es��sfa. é muit� facH.... .....:.. tenham circulação normah não, isso não é lega!. Cumpre as autoridades agirem. Quem cala consente e quer

Ha bem.'. pouco.' tetnno,-. houve uni fe.stival'. nesta ddade. Cal. A Lei de econômia popular; não permite que o povo seja consente. torna-se curopIice de um crime rgrave que afect
'"

I
.

d
.

h -

.'

diretamente a econômia do Paiz.cufou·se .que as bebida:s e chUrrascos. á venda ° dariam, aprQxima;. esa o em seus averes.
· .

rlamentê �cincd'mir cruzeir:os� A Lei Federa!, proibe terminantemente sob pena de prisão Recusem se todos pois, a receberem vaJe.� e veremo.:;; dentr
· ,. çom.' geral.aspant9, ;Ç(:ms,tatou.se que o resultado foi. dê e processo, a emissão de quaesquer moeda, vales ou cousas em breve a �panlosa circulação das caracieristicas douradinha,

.

oUo mil·'· .cnlí:eirQ$. Indl;ig,à d'aqui,apul'a d'acola, ficou· provado parecidas.' Já é temj)o de se ac�bar com, a· exploração.
.

·

. �..;.;.�: ��-�-�,.;_t+.� <�..,..:�o���-:-Ji ,�___',j!-:-���-�......,,� o.��-....:....�+:;--:..-�-:•.�*""'":+ o � .......�.....��.....����-.+._'��.�-o.�-:.-§ �-::..�:+.-:..-.""". ,0 ".---íi-�--::+'��;""�-:9.��'_'�

'f1';;'.'••••••••••••••
Grande'Venda Se'mestral na Casa

durante' o mês .de JULHO,.

AI/IíJfIY.. AIIfi'

.Grande.·Hquidaç9o de ca!çados' por. ·preços.
nuncCl·:tistos; Ap'roveite'Í1! cesto· ·óPQrt�ni'dade...

.. . '.:.: �.
.,

.. _.. .. .

..
..

- .', .. .

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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(Ot'O SEJPW'W55.s.O\raAAOS,
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í":'_it.""!ita�-!i-�-�-�-:"

Sr itr 1 ..

VENDEM-SE
.

�

II E d I t II 1 .

compra-se :
'.

Faço :s.ab.er que perante o
, sr, . Oflcla! do Regtstro Civil ALTERNADOR "OERLIl<ON"

��-=_,..,-=---�.g--.--, da Séde da Comarea de Brus de 135 KVA. 230 volts. 60 cicios Londres, (H. P.) ........Já chegou xual na idadeavanç.l!da .ou por
Guarda Boupa Simples Que, habílltam-se para casar' conjugado com ao Brâsil 'o t;eputade e espera- outro motivo, no moço,' senlíí- .

Mesa· e Cadeiras .,' João Dos Santos e WiiHi'fi.ut TURBINA A' VAPOR "ESCHER Wyssn do Tr�famentà ,Qkasa. dade. precoce, fadiga; neuraste-
Chaíse!ougne J) Margarida Klrchner. Ele, ··soU de 168 I-lP., bem como uma: OKl\.S�... ,é noje urna medica- nía e perda de mernôrla, etc.
Butet " telro, baucarto, com 20 anos l ........:

.

CALDEIRA "ESCHER WYSS" ção :de escolha u{tiversa!hlente 110 homem.""':';;OKASA .' (impoétâ�;'
..

..• Em bom estado de idade, domiciliado e resl- ptirã !o�aQitHiameilto do turbo - grupo aetma, tudo" em reconhecida pelo seu alto valor do diretamente de·. toi1dre�)Ip� ,r'Inações. pedese nesta dente nesta cÍ(1ade, tllho regi. '
. '.: oerteítss condições de funcionamento terapeutico e pela sua efícacià proporciona Virilidade - Força

,. tão. 1612-1 timo de Benigno). (]08 Santos :. Preço: Cr$ 450.000,00 posto São Pauío índisc,utível-OKASA á base de -Vígor_;_com 3S drágeas "pra-*** .
e de sua mulher JustIllB. R. Cartas sob: "Fabricação Suíça" - Caixa Posta14, Blumaaau Horrnonios vivo�, �extr�tos � de ta" 'para homem. Em toda.s

.

as��,_. .

'1
dos Santos. Ela, solteira, ." i..

.
.

1611-1 gl
-.;m.l.dt;laS se

.. x.ualS). e. Vlt8!f1.mas I
boas

.. Drogar.ias e Far
..maci.as.•...:�.Precisa-se'

.' �oà�::il��i�fl�dZ; e 8�Os��e�:' nI';a'�(t '�T:��:�s'""'N�-o-lIr: t:�od��o-�p:4'a�:"a'� n�a�' �'L"'�O: n�d�'nél··-n·-·a ������rgdis ccism�a�t�s_li��r�� ����í�ap��duto�ed!�;ri;?D;�:..
,

�,,__ :llh:a Ie�8f�: d�e ::::ir�r;; b II ltH ul1pa . uui 1.·' r···· :l��
.. �cl��t�:nft.:::u�baâ�e:pa���11 Rio Branco, 109�lel. '4

.. 3-3.3.75.':�nte moças de men�r Ktrchner e de sua mulher . .

F R' d T •

J de 15 a 16 anos e mais Meta Klrchener. Acha-se nesta cidade o Sr João .Ferrarí, re. lho sexual como: . �raquesa se- .' to e .,aneup i' ':
Il19O' d�e 15 � !� an�s, Apresentaram os dOC1'l.l!lilPtcis �::d" presentaute da Cía., que prestará informações *,_.;�-�-*..,...,":"..4Ii,..2§,_:t:-�--1I O.�·:+:7"':---:!f.:·:�-:-'l>."";'��;€--:9·:_:.f!,,tar no eJil�nto,�,lO d11.· F�· gidos pelo ertígo .180 do C;!).;j . aOB interessados em compra dê terras ti pres-

C· boi ,d� Chocolate Saturno. 'digo Civil, sob �'. 1,2,3 e 4. Si It�ÇI:u�rom�:_cDeOVnaQ CBi�radAeUMl'Oa.�ráiiJgá·Rua �5. de. Nov., 8

..

.

". e'..·U.O.··.··Q •
.

" . y,;;::Jitf*
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{:asa 25
Procura-se a. para constas 6 chegan ao ca;. O reio. 1 Ru�, L!:" �madeu Luz
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.

. nhecímento' de todos lavro o "nre.. ",", ... "'" ... '" .... ...._... .... .....

.

sente para aell afíxado !l.o l;gar. Comunicamos aos nossos segurados e ao comerCio!"'::"-'NG.�ba:�"'�� l�'�'���DCURA·SE um Torneiro do: cOstume e publicado !l,ela im..

em geral. que acabamos de mudar nosso escritório· co- !. �.�:"r.i ....... t
..

.liNO T;
..

� .:
.. :

'

.'

nico na Oficina Steinhoff, pIJe:n!li. . . .

.' . -OI 'deve faltar . ,

OS da Confeitaria Sucher, Blumenau, 19 de julhO de 1945 marcial ta rua 4 de fevereiro n· 5 -1', onde, 00210 A-" _---n-a!.;..,._" �

1589-6 V-ictoríno Br� gente Geral da Oia. Nacional de Seguros Ipirauga, ccn-Í ���
...,.�Sõla§.-:.:-:t-:--�-j\.-�-. Olidl\i do Registro CIvU. ' tiuuamos a atender uossa distinta freguesia,'

. . .

�{�1j�l/Eq''''''d-' ;t�IE�l�L��'i Neitzel &Cia.· 1555-4 f
..

rinnf é Saboi
iii 'i!IiilI �.....�,,...,;(-:i(-t->�s:t-��-. o �-:-í(�-�'_:iI�""""":-�-""�""'.� li

Faf]O saber. que pretendem ca..
sar·se: Guilherme Pasold e
Selma Vahldick. Ele, natural
deste Estádo, nascido aos 8
de dezembro de 1885. lavra.·
dor, viuVQ,

.

domiciliado e
residente em Marari, Munioi'
piO de Videira, filho de Cris
tiano Pasold e de suamulher
Hulda Pasold. Ela, natural
deste Estado, nascido aos 10 I

. de fevereiro de 1887. domes
---------.......- tica, ViUVR. dociciliad.a e

�.��:O �l��(mft�d·� residente no lugar Fortaleza,
"lM$'"" ::rw ""'�;� "3li'-;;lll 'l$'� deste Distrito, filha legitima

de GuH:herme Scheidemautel
e de sua mulher Berta Behei..
demanteL

ApreW:t\tà:ram 'Os 'documentos
exigido plelo artigo 180 diQ" Co..
digo

.

civil sob n. 1, 2, e 4.

'1'
Si algui!m; tÍveJl CO,Oh.ecím....vnto. d.ee.rlsfu algum :!.nJpedirp,entQ legal,
acuse () para QS fins de direito.

. E, para constar e <:hegar ao: DO ..

,nhecimento de todos, lavro {)

pres!ente para ser afixado no lo..
gar do. CQstum,e e publicado. p.e.
ta: IroI1l1e:nSa•
Blumenau, 19 de Julho de 1945

VictorlnQ Braga
Of:kial do Registro Civil.

ApóS longos estudos foi descoberto um

medicamento vegetal IJ :-ra tratamento, com
6tinlos resultados, de "erizes, que prejudi
cam a drculàção venosa. Esta medicação
na dose de três colheres. das de chá ao dia,
em água açucarada, :restitui às pernas o

Seu estado normal e a beleza estética. Em
idêntica dos,; debela os males causados
peios mamiios hemorroi.ch:ios internos
e externos, inclusive os ,.ue sangram;
Use a pomada no local e beba junt�'l1ente
o líquido, para debelar tanto varizes como

hemcirr6idas! Não encolltrarido nas fat'má·
elas e drogariss, peça diretamente ao depo
sitário: Caixa Posta!, 1874 - São Paulo.

fI/III: ISTO.I

fRACOS.
ÁHÊMICOS

TOMEM

OIRea . �2nS8Ia�D
"SILVEIRA"

"Medicação auxili(lT.
no tratamento da

. .
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Das f4anteigas a Fina ff6r

A <tratár· eo-m
··li.. Lubow

.tt:.......��.......��-:�""'.Yi .... li' � • ..,'
. .,

.. ;

t 'Aos Senhores ProprÍe�'-r
... tarios de

.

RADIOS
.

fl A iDstah.l.Q.ão de' 1JITl.a f1';' ANTENA 'GALtl I
T reprezellta as�segaintea .�
I v:jtD�agens' .1
={ Facilidade ·de, instalação� �
i4I

'. . Economia Segurança !tl
. I e melhor recepção; .�

i
.

(nfÓrm.at.õ.as
com o sr. Jose. C.IGi?Jliani .

. -.J
.

-

.

8111" $ao Panlo. 9 . J
iíJ' �lumenau " .

�.
lIf._,�" fi ...�. ,w.,.;.,.j__.t:......�

1
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í I

I

00:0..té:c:o..
OIT9 ELEMENTOS 'l'ONIGOS:
AR�ENIATO. VANADA'!'O.

. FÓSFORO. CALeIO ETC.

Tônico do Cérebro
Tônioo dos Músculos

bs' PáUdos. Depaqp�;ados•.
�gótados. AnêniiC'os. Mães
qi:le cncim. Magrcs, Crian�
ças raquíticaS.;' tecebarãoü:x'

•
. tonificação geral .do
oxqalÜsmo com o Sirnçl1s' de'> primeira .

'lwllem
.

Rüa.· Marahhao
N' 27

Lie. D. N.S. P. N"lStli,da 192J'

A Sífilis é frequentemente responsavel por gra�
ves molesti�s dos oJhos;:que, :pOr vezes. levam atê
a comprtefa cegueira L.ite sifHitica, Purgações dos tiUtOS,

. nevrite óiica,' kereme (in.flamação·· do brànco do olha),
alefaríte: Iuética :(irifIamação· das patpêbras), Goma
maligna e etc. - Para todas 'as n1alesHas-:de 'fundo
sifilitico é aplicado o uso do

.���p4
valioso .auxiliar 1.10 tratamento da Sifilis, que a com·
bate em todas suas manifestações. Não exige' diéta
nem resguardQ nem impossibIlifa o enfermo de seus
afazeres quotidianos..

.

(No, 33 EO)

-

iC8
d§_ ;'n/ás v

·�_JIBlumenau Lida.
TI rdas e Vernizes .; Material para

Pintur�s em Gerai ITintas em bisnagas para, artistas
. BI�meftau .. 5ts. Catarina

�ÃÃôIõ�tâ falh;�o 1:ml'Leve-o Imediatamente na ofi(ina

RADIO · BLORM
e sará Dfontilmante atendido

Equipamento moderno de alta precisão, técnico ,.

formado e diplfJmadó, em· São.· Paulo
Alamed;;:!! Rio·$rcutco,' 1'0

foto

......
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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)JE - Domingo) Dia 22, ás
Divirta se dívlnamente com GLORIA JEAN em

Inquietude Primaveril
Uma garota querida num IHme que glorifica sua ma

ta voz que vale um tesouro.
DOMINGO AS 2: Continuação da S{�r:e.

Entrartas do Costume

A
.

-

.•

d J.�_·:··r;;-.·;Ig !g��
..

�
'a�1

.

S·
,

Cm�"l""'\X':'�a':'li ..

Alivi�d8
.

em· Poucos Minuto!
Em .

Poucos minutos a no·va receita -

Mendaca - começa a oíreular . no sangue,
alívíando os acessos e 08 ataques da asma
ou bronquite. Em pouco tempo ê possivel
dormir bem, respirando livre e Iaeílmente,
Manduco alivia-o, mesmo que o mal seja
antiga, porque dissolve e rllllH.lve o mueus
que ebatrúe as vias resptrarorías, minando
a sua energia; arruinando sua saúde, fa
zendo-o sentir-se prematuramente velho.
Mendaco tem tida tanta .êxito que se ore
rece com li garantia' de dar no paciente
resplr!ll,lãO livre e facil rapidamente e com
pleto alivio do sofrimento· da asma em pou
cos dias. Peça Monda.o,· hoje mesmo,· em
qualquer farmácia. A" nossa' garantia á I!.

.5ll� maior proteção. ,�'.
1'1entlaeo Á�"!:n�;.m
ngora t�inbem a �rS 10,00

)JE .... Domingo, ás 4,30 e 8,15 hs.
�TE DAVIS apeíxonada. Apuíxonadtsslmo. f, com nunca

apa!X0rndO
o nubllco em

e

CC�,!,'):,*> .\\.\
f.. íhPt(
tltl��'i,-!'iO��
l1tb�� � 'i �l' r;.a t\.! .:;""
ff�·.. :;;:. .. tt.&� 1.

As velhas umlzades são como reliqulas sagradae du
'eatude.
O amor apaixonado de uma mulher' que está no outono

vida _ .. e ,um homem que aSfWIDa ao primeiro plano da
entude.
progratna. RKO Jornal -- Cümpl. Nae. Desenhos etc.

Entradas do Costume Atende todos os serVh,Ol! de
REidios recentores

Se,vicas H�idliG e Gareutniel1
TELEfONE 1395

RIl� 'J de. Setembro. la,tar;10namonto de Energia Elétrica
AVISO Ne 1/111 P./45�

A "fORÇALUZ" avisa a iodos os seus consumidores que,
partir do dia 23 deste mês (segunda-feira), vigorará o seguinte
uario para o fornecimento de energia elétrica:

NÃO Haverá FORÇA MOTRlZ das 6 às 18 horas

10 - Segunda-feira: dia 23 ficará desligado:
a) _. Interior (Indalal, Rodeio, Timbó, Ibirama e

Rio do Sul)

--------------------------

Terça feira: dia 24 ficará desligado:
a} - Itajai (Gaspar e Itaiai)

30 Quarta·feira: dia 25 ficará desligado:
a) ._- Blumenau (Excluída a linha do bairro do Garcia)

40 - Quinta-feira: dia 26 ficará desligado:
ai - Brusque (Inclusive a linha do bairro do Garcia)

Outrossim, haverá fORÇA MOTRIZ cas 22 às 5 horas
madrugada), em todas as linhas.

ILUMINAÇAo: - Das 18 às 22 hora», haverá corrente
ómente para iluminação, não sendo permítido, durante esse pe
iodo. O uso de quaisquer motores elétricos. sob pena de sus
ieusâo do fornecimento de energia elélrica para os contraven
ores.

OBS.ERVAQÃO; Este horario de fornecimento continuará
I ter aplicação para (JS dias subsequentes aos acima menciona
reis, ernquanto não houvér aviso em contrario;

Blumenau, 21 de Julho de 1945,
EMPREZA FORÇA E LUZ SANTA CATHARIt':A S/A.

o9r

ESTÁ nas suas mãos tor

nar-ee atraente. Não se ex

ponha, portanto, a fracassar.
Lembre-se de Que fazer a

barba, diàriame-nte, é· um
imperativo de' higi�ne e um

ceva de Dom-tom. A boa
aparência �duda n vencer na

vida. Com' um aparelho'Gil
lette e as insuperáveis lâmi
nas Gi11ette Azul, legítimas,
poderá o seu!'!"). barbear-se
em casa, confortàvelmente,
sem expor-se aos perigos das
ir.fecções transmissíveis. É o

processo mais prático mais
higiênico e mais econômico,
sendo, por isso mesmo, uni
versalmente a dotado por
homens de qualquer idade.

_ Nado de tragódios! Mjra�'t� num espêH1Q �e verás que

ela tem rozão,«, U:;<I GIHeffe e põe" coraçõo à Jarea!
- Perece um sonhe! Alas nfi isrefo! Coni[�!1o 1(0&i51

}{!aJtha Nupcial! É um milt:<gre I Um milagre da Gillethd

BARBHINO
ACONSElHA

GARANi"IA 'OSITlVA, 'Compre um peeete
de duz tóminQ$ e us-e duas. Se não ficar so
ttsteFo, davc·J\'o os oito e será reembolsado.

�iIJ�t�A.�UJ .e_.<",,--'mLIV� fl;�
C Cai:m Postai - 1797 Rio de Ja.nefro

C-lá!

Cone de casemíra com 2,80 por J)50 de largura em

'em padrcnagem própria para o inverno. Temos qual
quer tipo de casernlra por preços sem concorrência.

Aparelhos de Rad80
da RC A Vitor

Sedas, Linhos, c.a.semi.ra.s,.�'Hiscados, Brins, Sapatos,
Camisas, Pijamas, Capas,

Meias, .

etc.
.

II
Chapéo8 Ramenzoni, Dury e Nelsa

.,.. -

BlUMEIU1U - Rua 15 de Relembro, 505 • fone: U01

Sím;��i.&'!l�m11i1�1ili.�,,������\i�[}�����;:'::2�;tl·
Jj "ft S E

fli"O rr.'4ll ./t; � q'"
.'"

§"li �" - �ã1. �fl \ li--
-

��'1:.
�fi It· , 1&. i''4i.' ...'� � <.JiI �l

�I?!
&;lf,iJi "fi

,� q
� � ��.:.'.�;rt1� !

1\? L"ltli�sdo nos casos ey:2 t',:,aqueza,'1
palidez., m&!_�:'i:a e fastio, porque em �
sua i"nnu!a entram subst.@.tw!as tais �
como. Vanadato de sódio, Licítína, cu- �iJ.cerorosratos, papsma., noz d� cola. í::tc., �l
de .açâo pronta fi aíicaz 1.1f·;; casos de �l
frz:t.]ueza e neurasten,l.Ej;:1. "'yanadlDl é �i1
indicado par� hom�fls1 rnl.�lher·2s; cl"iar�'... �?:

��:l�,���d�l(?St;���Q�6�IT��;\à ��!������ii;;ro 9i�l;7'� f:....;,::.:.·.�.�.·.:,;S�'.,;.,:dc _ r;,ú.blii!a. ;� '"

�i

?�}M"r:;"i�7-���::r5� rr'·::���!*:��.:��:�f��:��3����t:;��;;?2�I�Y���'���'(�t::?·�_·'-;·:';;�··'-�;�T:S.?i�':���;{;:'j I:J��

o REI DOS AVIAMENTOS
Filial: Avenida Rangel Pestana, 2114

s s e PIUlO
Envíamos amostras pelo correio e a

mercadoria pelo reembolso postal.
'heDRM,,��lu�mwAam��;m��������g�..m��mmgw�mDBB�����"�DI

('''''''lJ"1<>['''·S ,,�P4C'[j''''
"� .fi 'I.!....i\. .a, PJ,. 't". .!:l'.I

TIPO 9x33 � 9 nos N;' te - MANGUEIRO.ES
-_.-J.:*�-

As tels" ··PAGE" - !:;;entali de farDa.. � são fabrl·

cadas -C'ÕJlll lH,·Uine ;;-upcr-g:ll"aIlizndo a proporcio
nam aO má ..d!2i:3 �o.c:1�e.Ilsuç50 e sath:!íação 803 sr••

C S. i A .o O H E S :� f A ZEN D E I R OS, além de

Seguran!;,. - ECG1Wnllu - Durabilidade

Fornecemas r()lr.rÕl�S e l"O!rIJ:t�IRi\S �"I"AGE" c

outros tipos de !",bs pa:'a : r�iANCUEn:l.GE5 - LEI�

TÕES - CABO !Zê\'!. GERAL - CAVALnS - Avrlmos
'=' GALINllEU{OS - PARQUES - JARDrNS.-3
RE5!DÊ:"i{;L\S - MUROS I' OU"trOil fins.

--*',�--

SoliciteI!) Ínforrec..., nua fabri1:lu'ltN;I

!!;s W:J r'raça da Sê, 371-2.°_5_ 203

jl{� 11 � j�. Caha 241 - F'one, 2-3080
Lr Ih�V;Jl!; Td. "Cerc!.!page"�S.PaultJ

...+-7-
U. J.8 •

.._.--------------,--------------��------------------

Sociedade H8usficiadura de Madeira Ltda,
Compra e Venda de Madeiras

aUa 1 do Setemhro

de todos os tipos e tamanhos na

Casa do Am�ricano S. A.
. .

Mercado de Aütomóveig

.,
�,
a

Médico por eoncurao do Serviço Nacional la Doençaa .Mf?utaie,
.. Ex-interno da Santa Casa e do Hospital Psiquiáti:iao do Rio

de Janeiro, Bx-médico assistente do. Sanatôrio' Rio de
Janeiro da Capital Federal.

.

CLUHCA MEDICA' - BSPEEIALlSTA Efll DOENCAS NBBVaSjiS,
CONSULTÓBJO· R U A P B L I P B

(Edifício Amalia Neto}
Das 15' ás 18 boras

f L D B I A N Ó PO L I S

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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:x'ASHINOTONt 21 (A. P.) - A CO�issão de RelaçÕesExterlores .r�sol:,eu, por 20 votos cG_ntra O, .recomendar ao Se· inado a rahflcaç30 da Carta das Nações Unidas.
.

.

. Depois de encerar cinco dias de depoimentos e de tomada·

de opiniões sobre á Carta das Nações Unidas, assinada o' mês
passado em San Francisco; a Comissão deu a aprovação de 1.0-dos os membros presentes ao histórico documento que repre'isenta a vontade conjunta de 50 nações. '

.

'
..

Os três senadores r.
que não estavam presentes á sessão

terão o direito de tegi�tªt' os seus pontos de vista, alterando
portanto; talves, li! vDta��.'i Os senadores republicanos Johnson
(Calitomta) e Shipstead�qMil1nesotaJ e o' senador democrata
Murray (Montana)'terâo de votar ainda.' '.

.

Os leaders do Senado pretenltem levar a Carta a. plenario
no dia 23 - e os senadores .democratas Barkley (Kentucky) e
.fiiU (Ataberna) esperam obter urna votação unaníme para o
documento.
.1b:L...�çft.Af€�__(lO<9.·�••+=••Ülll.�'::.IoEQ.�""'lUft.

Exportadora de Made�a8· S: . 1. I
Stock permanente de: IIMadeiras de construção em ge-. '1'ral, Forros. Soalhos� Molduras

etc. 1
Telefone 1337 i I.

; 8 L U M E fi A U ... Santa CatarIna {j
·

_ ·.&o.'-"K,.·tj.-lf«Â�.]jQíI-m.oijC.]'iJlFfi�E,,���])'-�lI!íi

NUNOR>EXI5TfUJGUR(

:,:� .:
.;!

Pr c
Uma Plaina e uma ropia

Oferta a E. NEIFF, Fabrica de Brinquedos
Rua São Paulo N. 286·F ou Caixa Postal,95

Blumenau i602� t

.1�.��.,tf.�.::,niK.:.e e t»._.Jt.�'�.��Â[,,1§_�'U.A.����iíi

.1 Instituto Médico Dr. CARVAUlO_ �i +: Diagnósticos Clinicas -' �
15 Metabolismo basal - Etetrocardíograãa - LB.bo.!a·l.i tório de Análises (sangue-fézes-:-urina, eto.)

I:! .

Clínica. especializada de Senhores
..

;
(Perturbações men.struals, esterilidade, elteraeões se- ..i xuaís, tncõmodos da adole cêneía e da idade eríttca,

!I inflamações genitais, etc.) Ii Alameda mo Branco. 3 - qlumenao - Telelone. t202 e!
IEBO!ít'lmDD:'�J[D.oIDJOo�mDª,

Medico EspeCialista em
Doenças da� Crianças

e da Péle

Repóusam comooamente �8pois �e tOfe -torp808a�o navios Aliaoos
�

o . jornal "Critica"., de Buenos lir8s, laia da c fiança no· B
-

sil e El. UU. pela. rendicão,

.... ..' �do submersivel U 531l á argentina ....Proe,ram oulros submarinos .

.

.

.

.
.

.

:
Buenos AIres 21 (S. E.)- Destacando as fotografias em "No Brasil e nos Estados Unidos desperta suspeltas 8.

. "Critica" cita ainda que, segundo seu .corr.espemdenteefnoo calu?8s, na la." pagina, que mostram. 08 tripulantes rendição do U-'530 á Argentina", As legendas, e fatos de em Mar de] Plata! é duvidoso que wer:m�utt seja o �erd��do sab�al'mo U 530, rec�ean,�o�� n� CqlQuia de Farias de "Orttica" tratam 08 tripulantes de pil'ata� louros, q.ue estão deiro co�andante d? submar�I!o, e anunera que. euuIDlu!-'. Mar del Plata, � vespertIno p-rItwa ,�_�creve:, .

.redobrando .suas energias e formas átletíeas, depois de. ter nos e aVI�es argentmos p�rtIram em �usea de f!ut�B:s �,ttl:. ...- .

torpedeado navios aliados.
.

cades naztstas. Outra novídade anunciada por CrlÍlCa e
. \') '"

'. .

a admíssao de que trez dias antes da chegada do sub.ma, .

Ilume.aD. 22 de tino na praís de NegQches, tot encontrado um mtstertoso :

Blum.e�au Julbe .1945
.s. dando a tabela b:r:_:_:cr�ac:·�_�_H._�_.__"��-�-_"

uitimàni�nte vinha se fazendo sentir grande.p':'ro'vada por' 'Una'o'l"'m'I-dad' 'e escassês de á'çucar em nosso comerete. Essa situação..... .'
.'

'.

". .' i .. entretanto, foi aliviado pela chegada de varlos carre-'1 rall''"lc' !'ipa"8,' 'da' Call'ta' Mllilod-.al o'O Sftn'�dft
. .gamentos desse produto em nosso porto Iuvíal, Só". "'II' u.'· ..

'

I' U II' . ti
.

li '&II .pela.Navegação e Comercio Ltda .• 'Grua l das muitas.

l1orle-americano empresas ..
de navegação que fazem o serviço de

transporte entre Blumenau, Gaspar e Haja1, chegou,
·

dia' 19, urna partida lia 315 sacos de açuoar que foi
; destríbuído aos coinercíantes a firmas desta praça
· na seguinte ordem: � Manoel Zeredo, 100 sacos;
· Arno Dellíng, 10; Carlos Kofíke, 50; AlBerto Soares,
10; Ernesto Kieckbusch, 40; Hermer & Cla, 30; Indus.
tría de Feculss Ciso Lorenz 20; Bgon Sehwanke, 10;
Hugo Radke. 10; Alvin Kaeetner, 10; Laborator!o e
Parmacla .Odia �.A" JO; Hermenn Heríug, 10.

Provada que .estã fi exístencíe de açúcar em
nosso mercado, vamos 80 que interessa na presente
nottcía..Todos os negociantes varejistas acima men
cionados, com exceção de um,. estão vendendo o
o referido produto pelo preço tabelado, ou sejam
Cr.$,3,50 o quilo. O comerciante que constitue a
exceção está quebrando essa harmonia de. preço,vendendo o açúcar a Gr.$ 3,80, sem que hajam mo
tivos rsaoaveís para isso, desde uma vez que o
mesmo foi um dos que receberam maior quantidadedo produto.

.

..

. São numerosas as queixas que estamos recebeu-
. do contra o referido comerciante e a não ser que o
mesmo resolva vender o produto pelo preço legal
somos forçados a registar por estas colunas as re·
clamações. Fica ai o aviso. .

Convem frisar que a capacidade aquisitiva do
povo, ou pelo menos do Que constitue sua maioria
dehe muito já se exgoto�u e tudo o que faltá exgo�ter-se agora, diante da teimosa .dos altistas é a
propría pacleneía do consumidor, espoliado e" ludi
briado de modo gritante sem que se tomem medidas
drásticas, como exige a situação no sentido de livra-lo
das manobras dos exploradores.

o Recital de Edilh Bulhões
Bealizou-se ontem a noite 110 Teatro Carlos Gomes o es

perado recital da pianista brasileira Edith Bulhoes, um' dos
mais destacados elemento da cultura musical do pais.

O concerto em aprece, conforme se previa. alcançou apre
oiavel exilo, atraindo até a referida casa de diversões rege lar
assistencia,

Possuidora de uma tecuiea exeecional, a consagrada pia ..

nista executou admíraveis peças ao piano, agradando sobremanel
ra a culta e seleta assislencia presente.

O espetaculo, em si, constituiu verdadeiro sucesso, pelo.

. . .'

qUê nos conE'ratulamos cóm a Srta. Edith Bulhões e com aflue·São Vicente pairaDo da pObreza
.

.

les que tornaram passivei sua vinda até nossa cidade,..... Em data de hÓje�re.ílzar-.eá na SocIedade de São Cid e SOCIAL "eill--§eg-ra�""m�a:S�-R�et�d-':S'
.•

oC·_�fI!ÀS·�I�;-::-O-:3·0ii.;�'-fi.

yioent� �aPaula,.umu grande reunião. em �omemoração Aniversarias Falecimentos. II ti o G ullu li
ii �

·
8 grande data cl'lstã,-19 de Julho-dIa maIS conhecido Aniversariou'se onten� a D 'Ih Na agencia local dos .como de São Vicente." .

� na. Oll'ti
.

ermina Bornbausen Correios e Te legrafo. achain- Os calés da cidade re.soIG
.'

'.' EBtará� as.s.im, .reunida em Blumenau, a gr�Ul.de familia
sra. dnu. Luiza Sada, da so' Em ltajaí, onde residia, ,se retidos telegramas para veram alterar in8sp,;radamen-Vi t· A ciedade local.' faleceu an·le"on·tem a� ta1'de -

te .. Chl'OS cc'nh d 1(".';
. cen ma que '\:3 inegavelmente uma das. maiores organi. _ Fez 'anos O"", tem '0 SA'.

.' 88 seguintes pessoas e firo "" li r",,,,} a e Cihe. ue8
-

d
.

"<1'd
.

tã d
.

' ,. I com a avançada idade de 76 20 para ao centavos .

.z Qoes e carl a. e CrIS' (} UnIversQ. Olimpio lYliran.lda Jar., ...
de IDas.

N d
, . Festa universalmente eelebra·da····· cgl'''par''' .

0'0 dI'o de anos, a veneravel sra. Dna. AgueS PrBch"haus�r. li a mais justo! li guerra
."

.

...' .

,a '" a",. Itajaí. Guilherm'ina Bornhausen es'
_" <:'

E
.. hoje em todo o V8..Bto universo. milhares e . mais milhares

. _ Ainda no· mesmo dia posa do s/'. Joa-o Bornh'a'u. Gertrude Cutsch na uropa (sio.) indiscutível-'de pessoas de todas as posições sociais, que apoz as pre- Magalbães mente deu motivo para tanto,
, 'ler>õe. s. do ritual. estudarão as. possibilid.a.des da' mI'norar

comemorou a
. tz:ansctf,rso de sen e progenitora do sr. 11'i" liira' OI' i fi p't 1 S Já houve no BrRsil exr:e"sos..

Y

f' t h' Di d t'é'
sua data nataZ'lcza. (j jovern neu; Borr.hausen, figum de IZ;�I::O lve ra os 1 fi .

do e:&.C8SS0 de pr�duçá!J; Os
,

o 80 rlmen o um�no. .

gno e no� todaVIa, q�e, em Orlando Schrrtitt residente destacada pro1eção .....05 �1�ei"s' � .'. .

ItO,dO ·0. mund.o, l_ll}Ihares de homens filiados as SOCIedades em Gaspar.' ,J '" o ou Zitakosteker Rua S. Bento que nos governam. reso ve·· VICentmas, pratIcam o bem, dando de comer aos necessi. ,;.
econom'tCo e paUlico t

do Es' Antonio Matos Rua Duarte r8!ll qaeimar o excesso detados e vestindo ,08 DÚS, sem alarde, Bem trombetas, mas V·....
'1. - '4"'_ tado; .

c"

SchuteJ produção para· não seremantes, ao contrario, no maior sigilO e com 88 maiores re� . lajantes notado de um Doração ex' José Rempe forçados a baixar o preço,
:' . servas. : '. '. . . .... I Chegou onte'in a esta cida' lremamente bondoso Dna. 'fecidos cousa muito clara� Os illag-..

'

. Quantas.e quantas famiHas são' auxiliadas por essa de o sr. João C. da Silva a. Guilhermina àesfruta�a de Sinova e José Soares Lopes natas do café. não poderiam
. bet;lemel'ita associação que' já ha s6cuIos vem praticando bastado industrial em lndàial gerais simpatias naquela Savois e nem podem ter prejuizos .. '.

.�: 'verdadeira palavra 'de Cristo Nosso Senhor. quandú dis, e figura bastante. relaciona' pro.qressista cidade, onde a Bf,!,lUS (3)
.

.' I Baratear O preço? Pa.ra" se; "Que a mão esquerda não veja (j que fi, direita faz". da naquela cidade,
. l�tuosa noticia foi vivamente Joao TeIkunam R. S. Paulo que? Pobre não toma café, é .

. '. Assim sendo, tambem em Blum.8n8U, apezar dos pou' .' -Está em vi$ita a esta cio sentida.
. Blumenall, 18 de Julho de artigo de luxo.

.

COEI recursos ne que qispõe esta Sociedade,
.

grande. inco' dade o .S1'. Armfindo Sant'Ana Seu sepultamento realizou' {945
.';: ménsuravel é o benefICiO que vem prestando a numerosos Chefe da .Secção de linotipia se ontem ás 10 horas da ma' Exp. !'elegral'ico Dizem que esta sopa vai·.indigentes e pessoas,menos favorecidas p431a sorte tão da Imprensa Oficial. do Es� nhã, saindo o féretro da re' acabar,.. ,.

um quão altl'uistica sociedade. tudo.' si2encia da extinta, sita, á ..-�·-�it-:+.-.-��-�!tI
. ,.Por .esta grata data, enviamos a todos os Vicentinos. .-.-:..-...-:+'- ..:_.•=..-�-:. :l,.:aeml�tedr� J.ll:'·7ove1mbro, para No baKNr:eOoTo lar
aBc'nOBSos sinc6fos aplausos e perenes votos de que o nu: C t

OI

t I-
.... � "o -oca., C01n gran'; .,

mero d.os contribuintes aumente .como aumentando estão OD ra O ln egra 15mO de acompanhamen�o. I'
-c .

"não deve faltar
·.di�riament.e o n.n.. mero dos ·n.e.cessitados qua vivem a mer- O P 1ft Crist�o As manifestaçót?s de pesar .-.,-----,------A .0.. 1'1 U que estão sendo dirigidas á O'R RffOIUSO BIlLSlulc� dos que ainda não perderam o amor 'ao proximo·. RlO, 29 (S E.) - Em entre- famUia Bornhausen fm'ida ,. fi fi· n�f�--:-�-�-�...;.;.:...���-+ d .-:+...:...�-:+.;..;.:�-.9..- ..�-�-. vista que concedeu, o sr. Paulo por esse rude golpe '''Cidade Diplom. pela .Faculdade

(Vi I' Prado do Rio, La Menor Sá adiantou que o P.D. Cristão de Blumenau" junta aaora Nacional de Medicina da
, A ra O e Rapsodia o!?õe;se ;ambe� ao integr�lsm�, a� suas, expressando'lhe

�

sen° Universidade. do B'rasil
.•WE··.,'·Z". E··[.··

.

ellco�tra"se ti". venda nas ��� 6�SS� 1J��ti��a o�������� t'i as condolencias.
'. . farmacias e Drogarias" partidár ia. .-:4i-"-:,,,;';;';;:"-�-!€-.-!é:=,,:.

'.' .....���-�-��!(-*---�--=�-. o •.-!8>-�-�-:-�'-.t!-��&-" o�_,.-�..- ..
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f R li E: {ri'�' S�.
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ESPINHAS, ETC::
;
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As leis trabalhistas do Brasil,
.

.

são consideradas "as mais adian- CUrm especlaJI.za:doJ! lIlS..

tadas do mundo", tão adianta. i)� AlWeJ.lt21ção du Crlall
das que as nações mais adianta- mllwJ. Pmrtcult1ll".a', H!...&.IJe,.
das ainda não acharam convi ne Infa:qtfl1 Clmlca. Médl�
niel1le adota las. Vigoram ainda Illlfantll, 11IbercnllO.S1I I!lfa.n..
leis que nos vieram' do imperiot til e DQe;nçaJ da F.&! dh

Cria:llç;lli.

I" .com.
o a d.o c.oní.ra.ban.dO. '. redigi·das quando ainda não se sonha- Tele' .. : 1101 e 1099

va com automoveis e aviões.'
,.............__............
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o. sabão

"VIRGElVl ESPECIÁLID.ADE".

.

tia elA. W.fTlfL INOUSTQIAL IOINVILLE (Marca Registrada)

fB�Oma�da:�B tantu para roupa. fina GDmO para roupa oomum .

Possivelmente receberemos
café da Argentina.
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