
explosãl. da lula 8.nlre.gelulislas--dutrislas e
.

dlllristas-getulistas
.• ,R.Ia,

- E' do .Diq.rio Carioca o informe. que Sélinter.vento.r. te.dera. t F..'.IJ.rna.n.do Gosta se permitiu,
..
iil.t.erpelar .

Podemos adiantar ain.da.;qu....
e esses mesmos !len.zentos

.

'lIaz ler. _.., rudemente o Si'. Mario Tavares sobre o seu silencio em antigos perrepisias, protestaram eotüru. a m.oçao �lo sr .

• tA diiicil posição
.

dos srs, Silv'io de (_,"ampos, Mario - relação ao nome ou â pessoa do Ditador, observado tlO Nereú Ramos ao Ditador. Admite-se tambem, .nos. Cl'�'tZllos
Tavares e. out�OS, antigos mer;Ü1r? do P.R.f. que. se loma.. discurso que pronu,1í.ciou. na convençãt! do PSD 1·�alizad.a politicos yaulistas, que por estt; e o::tl'�� J�steJa �ml�len.le
ram partzdarws do general JiJunco· Gaspar> uutra, mas dia n no Teatro Municipal. Desta vez, o S1'. Mano Taua- a explostio da luta en!re gelul-Lslas uut-nsl.a!l. e du.irtsla:.q.
conservaram as antigas restrições ao uuaaor. Getulio res reagiu; sendo neeessaria a interoençüo de amigos. Re., aeuüistas, forças em que se divide o o/,ieiausmo de Scw

Varça», acabou dando em agua de barreta. No lÚ1ÓitO de sulcado: o sr. Matio<Tavares seçuiu. imediatamente para oP
__!l_u_lo_. ---' . --c--"-

constantemente repel-Hos e maltratá-los por este. motivo, o hotel, arrumou a bagagem e ontem mesmo, de diurno,

1'.& õit*:i'ªfª*õ N�RÃ BE--'
reçressou a São Paulo.

CUn!ca Geral '. .....
. I

Tratarhen�o's ,espec.iaEzR?08 das doenças do estomago, Iflgauo e íntestinos, sem operação.
Laboratorio anexo.

.

.:1Oonsuüas: Rua BrwPlue sin», das 3 - 6 horas __........_......._..,..,_

menos ao� saba-:los. - Fone, 131.9
�

I inen.te· a

I
,
�.

Não é uma, mas dezenas de peS�t1�HI, que temos
interpelado plU'ª apressar a ínscrlção eleitora! que
nos responderam já serem eleitores porque poésuem
titulo eleitoral antigo.

Entretanto, é preciso tortos saberem que o unlco
titulo que dará díreíto a voto na elelQão de 2 de de
zembro é o novo que terá de ser requerido no prazo
de dois mezes. Quem não votar, podendo ser eíeítor
estará BUgbÍtO fi multa de Cr. $ 100;00 a cr. $ ... :
1.000,00. .»:

.

Sobre ,este assunto valerá a pena recordar que
quando se encontrava recebeadc SH!!8stões a atual
"lei eleitoral" o sr. dr. Adolfo KQnder, atendendo mo
tivos de in!eil'll conveníencta, .augerlu ao sr.· Mfn�s·'*'·
teo .da jusüçs que fossem validos os títulos antlgos,
�sslm, porém, não entendeu o Ministro do sr. Getu
tío Vargas 8.foi exigh.lo novo alístemanto para todos
os eidadãos da Republíca. DsÍ a necessidade do no
vo titulo, que é sxígtdo sob pena de multa.

Isso aconteceu, entretanto, . porque de acordo
com a Constituição Brasileira filltiga muita gente
nossa DO Vale dú. it!iJaí tirQu o Wulo eleit9-ral po.!.' se!'
considerada b!'6sIlemt pelo trabalho e condições que
revelaram �m nosso meio nacional. Perém, depois da
Constituição de 37 do sr; GelUHo Vargas fi sitUBCão
mudou, qnaUflcando COmo estrangeiros aqueles que
já li!1harn I!l'ovado. ser brasileiros, conforme o antigo
COdlgO EI81toral, revogado pBlo ar. Getulio Vargas.

Aí lambem está o motivo porque muitos dos
nossos foram perseguidos e carrega.ram, a cruz ás
costas nestes ultimos dez gnos de Governo. Sendo
brasileIros, v?ltaram a ser estrangeiros a, por isso
mesmo. conSIderados sem Patl'i.a!. ..

Et esta uma situação constrangedora, que deve
seI" levada; naturalmente, a responsabiiidade da po·
litica do sr. Getulio Vargas e de todos seus Deleua-
dos responsaveis nos Esta,ios.

'"

U:na cousa podemos afirmar á nossa gente: Des'
de que venea e. candidatura Brigadeiro Eduardo Go.
mes.. QS direitos lldquiridos peJas Constituições anti·
gas serão garantidos a iodos. O regime da Ordem
Direito e Justiça, hoje transformado ás simples con�
v�Dieneia8 do Ooverno entrará novamente no eixo, is'
to é, as garantias constitucionais que l.evararo muitos
estrangeiros ti preferirem () Brasil para sua nmm
Patl'ia serão reintegradus para uma satisfação da
palavra do GovernQ do BrasIl.

.

Finalmente, leitores amigos, o titulo eleUofSí an
tigo não vale pela nova. lei do SI', Getulio Vargas. Pre.
cisaIDoS', todog, tirar Ulli. novo. Não esquecam. MIem,
de jtmtamente tirar outros tnulos eleitol'áis,' toda fi

gente que tiverem a seu lauo: homens 011 mulheres
maIores de18 anos, .a1fabelíMdo8, p.n.ra maior demons
!laçno da vontaqe do Vale do Haja!

h

no raticBeial

ANUNCIEM NESTE DIARIO Deseja condi-

\Vashington, 81 (.<,1.P.)
A radio de Tóquio exo'r·

tau, os Estados Unidos
a apreeentar condições
de paz menos seueras e

declaro?" que existe a

possibilidade de que os

militarista s nipônicos
ceesarão a querra se {o
rem. modificados os te'r-

E el culo Dr. Affonsõ 8alsinll_·���_�O�:l_.1.end_;iç{IO_�i.ncon.
Ci i O Dá caesullas elll seu IIOY8 lia!__! I C .�

R.I I I -

'Ii
..

"lI n" , i � eonsultorio no Edificio PeUe� Igualou melhor que o

� dlS alBçao em auu o ulrthOr o sa
(em IreRle ao Hoiel VitériaJ similar extrangeíro

União 'Democrática Nacional . Itodos os dias, das 10,80 ás! faln. C. IHIWEILER
Constituiu acontecimento da mais alta importanda a insta' 12 e das Ii 80 eis 17 horas. 'I' Rua 7 da Se�ltnhrG, lOO - ex. 56

���?o�!rado) em Hajai do Dirétorio da União Democrática

\__ .... "'.:.... '

""'" __ !_��!�..}\ U
w,..'"

Caravanas. vindas de Florianópolis, Tijucas e Gaspar. inte

C
.

P f' f
. L r!-.· dgradas. por elemen.tos de grande prestíglo so�jal e poli.ti�o em

I ru ze I ro rS Iram a Iflnn3 r8unca a
:�!_::I� �ldades, reu!1tr�·se aos s�us correlígionarios de H�lal para i IRRHUHt jfU�mllEpal tlCJf,.i;;c;:;;..:to grande espetãculo CIV!CO que se realizou na pelo �Y!iuunm umU
Sociedade Guarani e por intermédio do qual os itajaienses de

I"
*"' MIO' *'. -"""""""'........,;......_.m;o'_lI!Il

�c�n��a�a:e s�a�e��j�.i.r:��Q���uo espirita patriótico e

democra-l Loja Babe'ie Augsburger
Precisamente ás 20 horas, "no i::ferido local, perante grande Rassistencla, que lotava completamente todas as dependencias dali

Crivos-Rendas ...Bordados e iscas

soc.iedade, obrigando.m.·.•y!.t.os.· a perr:tan�.cer forat.-!l<!.ru�. o sr. c�I-I.·. Roupas Brancas e ConfecçõesMarcos Konder 1el1 mmlo 11 sessaD, pronunciando \'íb2'ante dlS· .

•

curso, findo o. qual rece�eu calorosa salva de pajm�s. -c
•

ir-', para Senhoras e Cnanças
Em segmda comUnICou aoS presentes que após as l1r,:ces' ii! •. - �,,�

• •• �

"'O

çao do DIretorlo Mumclpaf da V.D.N., para que lossem ou nao mudar nnnha lOJa Ilaf� e fiua 4 de fevenuro N. 5
a�rova?os ?s nOmes das pessoa.3 _que o compunham. O referido B".\IlieUe iuo""imrSier - Enl frenle ifi Hoitt� Vitor1..... .'
dtretono fOI aprovado sen� res1nçoes. u. ::i� � .

$ ., .1i1 IApõs a escolha, o sr. Marcos Konder convidou tomarem parte """" # m kGL2lL==' 4lI

da mesa DS velbos e veteranos republicanos presentes em numero!
de 16. Um a um os convidadOS se dirigiram para a mesn, sob I
vibrante aclamação. Foi um. espelacu!o emocionante, digno de �
serassislido. [ 1

Falaram na ocasião, enaltecendo as belesas do regime de'"
mocratico e reduzindo as suas verdadeiras proporções a ditadu·!lra que nos tem governado nos ultimos tempos os us. Josué de
Souza. jornalisf a re3idente em Manaus, dr, Osmar Nunes, dr
Francisco Rangel, dr. Wanderley Junior, conhecido advogado de
floriancPúfis. Anfiloquio Nunes Pires, de. Gaspar, Baier Filho

I e.. JOãO.José Ca.brai. Os oradores, al.guns dos quais füram cha'
mados à Tribuna pelo povo, proferiram enlusiasficas oraçõeE>,
fazendo jús as dorososas salvas de palmas que recebelam.

Encerrando a cerimonia, que obleve.. de um modo ateral,'R T � po�'o . 120' (Velha) raiva o 'I 415' BI6 L ua voa0 ..,::.5 a n )- ....." • OSti'1.,. L - umenau
exito insuperavel, falou novamente o sr. CeI. Marcos Konder, J6W-l
proferindo novo e substancioso discurso.

Aos correligionarios de Itajaf, pelo expressivo sucesso da
retHlião, que traduziu de modo flcqUf�nte os sentimentos demo
craUcos do povo daquela florescente cidade, as nossas felicita'
ções,

li virtude e a lealda
de S8 ratiraw QUilm!o
li crime II a traição
são premiados.

lliario Matutino
anual
semestral
avulso

Cr$ 60,00
Cr$ 35,00
Cr$ 0,30

aWMBtuUJ. Quarta feira, lo deÃg��i;de 19�5 - Dr. AcIdU!!!! Balsini Diretor Responsavel • Anil XXI· N. 191

s
Loeomovel "Lingerwood" reformado 24 H.P.E
Locomovel "Lingerwood" reformado 36 H.P.E. com

com movimento separado.,
:Motores Trifasicos "IEB"
Canos Galvanizados 314 polegada.
Tubos Conduit-s.
Cobre Laminado em Bobinas,

HoUke & ela. lida.

j"'"Ci�enlo Americano para p��nt; embarq;-
Riq de Janeiro

oferece

Koffke & Cia. Ltdso
Rua JOãD Pessô8, 126 (Velha) - C�hra Pista I, UH

BlUMENIU
.

mo
Pelo maior w. S. WEBB, do B. N. S., 8$pecial para aliada. A "Royal NliVY" tem alinhados, nos mares orIentais cessariamente terriv6Ís. Esses �ipareHlúg, pore�J", pod{�m a·

"Cidade de Blumenau",
.

pro.Kimos do arquipe{ago jápollez navios CílIDO o "King tacar li lima aWtude que permite ti �u8enda de caças, e
Londres, 24-Até aqui poucv se sabe acerca do que Georg V" e o "Duke OI YOJ'k", orgulho da construção na- d.aÍ o "hundcap" decisIvo de que ,iigpÕfID 08 -aHudM. A

teria sido porve'ntma discutido pelos Tres Grandes soo vai moderna dá Grã Bretanha. l:l<fompanhadlJs de cruzado aviação de combate inimigo, enl.rHKunÍo, Dão eSltl (otatmen·
bre a situação do Extremo Oriente. Contudo, li crença. ge· l'es e It(Jestrúyers" dos maid bem Hrmados e aparelhados, te del'ltruídü. POI" isso, (iS aliados se aplicam i'ID &�rai la á
tal é que 118 rl18S0S se inclinarão por Uma conduta que,. bem como de uma forte dotação aérea conduzida por di- batalha, c8ça ia em seus esconderijúf:). Possivelmente, O§

talvez não sendo a guerra·. declarada, tenda a apressar a versos porta-aviões. A!am disso, DO .. Indico o almirante Diponicos estejam reservl.mdo seus aviões de combale pa'·
8oi�ção do problema oriental em bases que consultem os Mounthstten tem ás suas orriBns outro grupo de grande ps· ra o momento dos grandes deBembar�ruelii fiaIS praia!; me
interesses conjuntos. Enquanto isso, pro&segue a estrategia 80, do {lUal fazem parte o "Queen EHzahelh';, o t/Reuowl1", tropo!Hanas.
aliada com o objetivo. de colo CfH' o Japão fMa de combll� o "vaHânt·· e o uRevenge". navios de batalha de notavel Poderá acontecer, no entanto. ü ill€'8mo que se déU
te o maIs cedo possível. O pemwmento de dilatar a dura. poderio, e numerosas outras unidades da classe dos cru· em felação á Marinha: impossibHüll:ãde com pIeUI. de fazer
Cão doconUito não 8ntra em absoluto nos jJalculos anglo� zadores e "destrovers", O dominio do mal' poqe 8� dizer face ii esmagadora superioridade aliada. Na verdade, a

estadu.nidensesi pois aprepanlção neC8flseria. já foi feita, que está consumadQ. O que ainda nilo Ucou inteiramente esquadra japonesa de batHlha, fi frota ohamada de alto
e a Iase agorú é tão somente de execl1çãot e exeeuçã� etltabelecido foI o domínio absoluto do ar, um !Í()minio que mar, ainda não chegou a eutrar p()sHivamente €Ul ação.
fulm.�nante dus planos traçados.

.

.'. .

permita á aviação o ataque diurno e a menor altura dos Fugiu invariavelmente ao encontro com Df! potentes esqua.
.

A circunstancia de ac1:mr se
.

no PacHico um nucleo objetivos vitais do Japão coisa que, todavia, não demora drões norte americtmos, reservando-se para ccasiões mail'

pod�roso .da esquadra b.rHaHiea constilue um sinal eriden rá, O arquipelsgo tem sido assaltado constantemente por I serias,
e de recuo em fecu.o te:rminülf acuada nos portos

te de que Il dilação está, foia de qualquer consideração. auper.fortalezas voadoras. e 013 danos causados serão n8- e bases severamente atingidas, agora, pela. aviação aliada.

il:-�......�_�-:�_�2��-��!$.o.:�:'_�·_�;';;';"'''''';'�'''''.if:-::tl-�.....:+ o .-!t-":-�=Í�. .-:..-�--:+--.",.",. o +.-;+.·_,+.-§.�b.:-.t ..",...,,-.�-�. o .-..-.--+�_._-:."ti-.+.-•.-.- ....o.-�-,��-�-��-§--�·-."",,�

OrandeVenda Semestral na Casa Jóia,
durante o mês de JULHO,

Grande liquidação de calçados por preços
.nunca vistos, Aproveitem esta oportunidade,.Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Impostos a SSfem Pagn� no mOs delgosto

Sedas, Linhos, Casem iras,
Ri�cades, Brins, Sapatos,
Camisas, Pijamas, Capas,

Meias, etc.
Chapaus Ramenzoni, Gury B Nalsa_,

I BLUMElum = Rua 15 de Novembro, ·505 .. fone: 1101

i'_"""""
,."...."...,.......,._ ..............._..,._,.....,..,._-�-_".".".._...............

11"�Gi��''''''d;'''''M���i�' �'Ro��m��k" 'Lid�:'�J
l! Dorrnltorlos :�
t� Salas de Jantar !jE Moveis Estofados :

ti Serviço bem perfeito e bem acabado 1
f�

.

Grande estoque de TapeIes. �l
t� Rua Dra Â.madeu Luz, li �l;
.:. fI ••• � •••••••c "G�e •• _0111 e••••• 418 "" •• " ."" ec e••• to" • pe." C!> " :l
�����������ó(.���J

es: slos!

fml'l'"l!adot.OmreGI��·
. TAAouEllBnOlllill/TES UI'1lIOi)<; 0'

SEUS GR�US E SUAS I'WIlFcmro5

I." .

tOMO 5EJAH;TOS5E5:CATARR011,llRDUPUI1!S ; Cl)PU�lJJtllil
.-.;

-.�-!(-�-I���--�-�

,,' 'l.-".' '--.
-.�-.•-... ".

%9;

5a1mtt e'tJiléélJuill .?

Sob a epigrafe acima anunciamos dias atraz que iria

funcionar anexo á redação des:e jornal um posto de íns

erlçâo eleitoral, sob a direção de pessoa autorizada.
A este respeito, cumpre-nos anunciar agora que o re-

.

ferido posto já se acha em funcionamento, atendendo os

interessados durante as horas uteís do dia.
;

.

Convem recordar aqui que todas as pessoas com mais

de 18 anos, homens e mulheres que trabalhem para prover
sua subsístencía, que não tenham feito o alistamento ex

oficio, por íntermedío dos Institutos, deverão fazer a refe

rida inscrição no Juizo Eleitoral local ou no posto que ora

inauguramos, sob pena de multa.
Em outro local desta edição publtcamos o ARTIGO 15

DO DECREJO�LEI ELEITORAL, referente aos documentos
com um dos quais se pode requerer li inscrição.

! .

1 s"Ofá. 2. cadeiras, ·1 mesa e'

i guarda-roupa por preço bas
lê convidativo.
'l'iformações no "Bar Palmei
t, sito â Rua São.Pauto, nas
diações da Fabrica. de .Chà
s f'NeIsa/�.

.

.. 1651-,-3

itlJ:f vaca e
.
uma carroça de

a�alº� Informações na Rua •__-RlIli!------!--RII!!--IIIil!-- 1
a&�70erai'si -52 " lóSS:_l- '� aw;uge

r��;M::b:tFs;T'R IA .Companhia Texjil Karsfen fi-�-�9!�-,,-�-�'_�...,..:,,-:+

�ettde.s� uma be� �PMare1hada.
.

.

Convocação
bares mrormaçoes a Rua 15 ; . 1 •

tNõvembro 111) 789.. Hi30.3 Assemblêia Geral Ordinaria

r .' '. --_ ". eonvoco 08 SDr.s. acionistas desta Sociedade a compa-

�ende:se diversos terrenos reeerem a assembléía geral ordtnaría á realizar-se no dia
ln casas e comadas dentro 1.6.ele agosto a. c. ás 15 horas, no escritorio desta Compa
Ipejrimetro da cídsde; Uma nÍílB, em Testo Salto, para deliberarem sobre a seguinte
cara; cem, casa. de mora;"

.. -t1
.

ORDEM DO DIA

f,c-am fi(alplio para gara- r-Aprcs,:utação, discussão 6. aprovação d� balanço Rua Maranhão

>;.�,l!l"aIS uma casa para o, e. de.maIB .

�ocumentos relativos ao exercícío findo N' 27

��g!ld�� cOm cli1Il& n1,uitQ. .
B,m 30 de Junho de 1945 e do parecer do Conselho Iqf!i"\)'éI;).JnJormações . ,con}: .

'.
fH�cal. A tratar. com

{y",:,\\tU}fi ; ;
'.

'1622-5' 2'-Fl�i�l!q .do Conselho fiscal para o exercíéío 1945-46; A. LUDAW III. "*-*�*

... 1
S'-Outros

.lissun.. t.ú.
S

de.
interesse social. .'

-
.

J
. Bl'j:(l�n�':8'i!,��rrJ�:;�e�I�9.�I. 302 ";�

.....�:;a: ":::-0'"
�.....................,;;.";;,.......,;........,,,.,_""""""';:

as PB ç I II L I S TA I. _

i

.

� .n��:� :lt�; ;':
Doenças de Senhoras � Sf�ms e outras molestías

vene-I
�-��.-.-�-�-�...".:+:-.

reaa - fraqueza sexual - Tratamento rápido e indolor I '

. CLINICA GERAL � _OPERAÇÕES Iconsuuó-r:.i.O.: BUil._
15

d6.: lfO;::.E.b�... Oi4�f6.
(ao

.Iado.
do Hotel Elite).

'1...
'

CDnsultas: dãs:l0.3Q ás 12 e diis15 ás 18 horas .

.Ó:

Horário espeoial para tratamento� -com Penicilina •.

valioso auxiliar no tratamento da Sífilis que não
cOD;tendo �rseni�o dará os resultados desejados sem

perigo de intoxicação,

••�líeU.a:B.3JJ�IJiO]l.:iMIO®...-•••::..iilE..li�A..��.

I
i

Exportadora do· Madeiras. 8. A.

I Stock permanente de:
Madeiras de construção em ge·

'1 ral, Forros, Soalhos, Molduras
etc.

�

i
tl'

1lI.ü..�1[:O�eO'é��jjãn[íli�Ü�íJI�'a.§lWlIlII.

(No, 35 EC)

Telefone 1331
li L U M E ti A U • Santa (atarlna

Caixão funebre
.

S�rviçGs tt6 primeira
ardem.

fabrica de·ladrilhos e Oficina de Escultura

Brnol Pueller
BlUMEHIU

Rua Duque de Caxias, 8 (Ex-Palmeiras)

Telefone,1081 - Caixa Postal. 48
Eaplclttlldadlll � imitaçãift 'de Execumdt � P.rI3t®ZI1 a pJt'r#

ar�til Esca'dar(as. J?av�n�s feiç� O&lUDaa dlt �!ln.� :Ar..
i

_

.. .' mad�, Ba;la:mtres, Caixas p;a:ra .

S�ieiràJi Pldral paia Plasl 1111. Agruf, Tal1í4ueS. Capireb. ff:;bos

cõe! para A®a�llsl Cant1iinei" pt!rll. ESg\Q.t�s� Ba:nC4.ls p.am l1ar..

.

..

. dto:s, MestLs de Cêntr'!). PIOrei..
ras p.llu:a F!1t�s @I Radiosa F.tO"'1 r�! Vasa, Fi'Ilghn�nto., dll \Mi B. ..

rões, G�liM 0.. GtiSio, etc, .

d te i 11 a te F. e d !I a J e t c.

[TAlCAfr CODE JORNAIS
Sempre foi e continua a ser

�lhor
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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o U(US da Asma) Qualilicação li··Hllral
.

Ivido lapida ente D8C��:,B��::e�.�fa�:�I��S;::I�;l!'r�e��� �!��:!�,:.
DelÍde a descoberta. da n\,"n. fçrmula I rnõ!ls. 3) promove _0 vigor do COI'PÓ e abatxos relactoaados, pode-se requerer a inscrição eleito"

chamada M!>nd<oco, não ha· mR1!; ne- estímutc a renovaçuo do sangue. ral nos postos existentes' para esse' fim: .'. , '..'.��ssh����j:.O���odeoa��1�e�T:d1'J1::ID� I Anos sem_A.taqu�s d; Asmta 3) titulo eleitoral, expedida na conformldáde do De·
fazer é têmar 2 pastilhas ás rdeições Mendac,o nao tl'!lz, somente res�l a-

O d d f
•

d '1032 d' L'
.

e logo após Manda,,, com{;�a a êil:culn.r 'I
(los ímedíatns, Iactlidade

"m.
respIrar, ereto numero 21. 76,

.

e 24' e evererro e !J:, e
.

a ,'. aI
rma eomedía l' t "1' d' t d" llosfingue.·Em muíto-vpeueo tempo", sono, tran�Ullo" e C"Oill??ldade. ma� • 4'8 de 4 de maio de �'935 (Codígo Eleítoral;"

v u> Jevemen e mu�aca, mas.. pesa amen e . 1- .aente que o mucus que .0 surocava co. '��m.b"m _prepar� o or",llm�ll,l0 para. re, n.
'

.', ! "" I

'ertida! .;.,- Estasíantes numeres de bailados! Uma pEH.icul.3 meça a dlsselver-so, Em Cl'"seqlI�llc!a.!'l"(lr ao. ataques que.;possam apresen b) carteira deIdeutídads fornecida pelo Serviço com-
• ' •

Y. começará a respirar' livl'e e como- I tar:�" no futuro. MUI.as. P�8"��S que
I D' t" it F d

.

1 ···1It
.

.omrea, movtmentada e Interessante! damente, seus nervos ues<.'Ifi""râo. seus passaram as llu;te" .sem dormir � .(I_ue patente de identifrcação no IS r o e era, ·OU �por orgaos
No Programa', - Compl·. N·actonal e um reeenüsstmo PU!mÕC3 receberão ar Irosco epuro c sauennam sutocudas Cb(lOl.OB ·1ucedssl\oS eongeneres 'n"OS E"'tados a nos 'I'e:fritorios,'

.

.., � _ lA '" o vigor retomará ,,� alullues de asma ou ronqm e, escoo Q

U
.

1 J ) .' brírarn que Mandato acabava com 08
) t 'r mílítar de Identidade:Diversa Ofna_.

Durma Como uma CriemcCl acessos desde a pr�meira noite e '!'ui. C car eI ti l.,· . .

u ,
.

Preços de costume .." tos, P há anos. nua voltaram mms a d) certifícado!la reservteta de qualquer categorla do
.

lI111hares de pacientes que sotriam de sofrer de. aSIDa. ..

"t d A d' da Aereí JI '

.\.
. .

!lSIDU OU bronquíte, em muitos IJ'1l8eS Sinta Alíllio Imediato y ExerCi 0, 8 rma li.a a el'Onalh os,",manhã - 5a .. feira. Dia 2,' ás 8.15 hs .

do muaôo, acharem que..
a prirueira A'primeira dose de Menda,a come- e)' cartel-a profísstcnal. expedida pelo S.ervíço do.. Mi-.,

i
, dose de Mendoee -Ihes tI'01'"'' descanso

ça �. trabalhar DO sangue e ajuda s CFred Astalre _ Joan Leslíe e Robert Benchley em
e tranquítídade e que puderam dormir

naturoza a.Iivrar-se dosetettos da asma nísterío do Trabalho, Indllstria e omereío;bem7dcsdcnprimeir�noite."El'orfsso e bronauite Em muito pouco tempo �} tldã d íd .de ext id dó Re lst O Oívíl e" na

,

" 'T O O r' llfli 'o' .

�;��'i��::r!'i,'o�e����O�o�ie�{l,�cç(�,;"�1 � Iaz, coni que se sinta anos maia forte
SUo t.:.lt�e,. fqUI a�OqUeer louSt·rOe.d,Xocfuflm1e·ant'o'· ql U·· eg.·� 'dfl"re' ta o UI.. l'n"ãjl'l'_""�10 auo" jliais jo,eool. A rllZ\lO é que é rn'nis jovem. Adqairn Mendaco, hoje Ui �.. a I - <:I

I
,Mendaco utúa de forma intelrantente mesmo, qm (jualquer farmácia,; e>.-perl· tamente', prOVe ter o reqlIerent:e idade. supe.rior a 18, anos.nalural }1f1ra. diminuIr os efeitos' da m�nte-o e veja como dormirá benl esta

-

asma. 1) DissolvO) e rIlIDOY" o mucus::!;) nóite e como se sentirá welhor amunM. go) Q,ertidão doe 'batismo, quando se, tratar de pe�so.3'1 a ã bIt d � d põe em de�'i(mnso milhares rle múscuios Nóssa gatanlitr é -a sua. maJor pl"oLe-çflo.
d'

•

d 1 9� o ... O C mpe' O fi 80 li O ,O .sapad='fi 0, em numeres sen° IÍm,inU[Hb ôos tubos ill'Oil;jllÍds de modo 'i\dI. ó't!! _ � QI ft ,ft,A::,a"ba.'mc::.m nascida. anteriormente a
.

e Janeiro e 88.
acionais e

.

originais! Ela ... uma nova descoberta alegrando que f) ar pode cut"!iT e sair dos pul- ��:ltlllU� '110> V' � � .:-jl=-:'tPéEil.-.'-.-.-�-:-."'-. O .-'.'-§-?j-Jl-���s;,.:':-§-.

: ��i;:8�!� á todo mundo! Um espetaculo de rara beleza
11Il!IIII----..........IIIIIIlIilII�--�__�-...��..11 t;�A Patrimonial Ltda."

.

No Progr.: .- CompL Naciona! e Paramount Jornal. O seu RADI.O está falhando? Rua Feiipe 'de Oliveira 21- $. Pa"ío,Preços de costume Leve.o imediatamente na OfiCina
A Mais Perieita Org��çao de Sorteio e Coloniaação

RADIO. BLOHM SOl'Ílilios m�nscfúl- Bónificação 1 Construções lReembolso

·llllII ...lI1ÍIIIIIe.s.8IÍ1r!lli\iIII!P.rlÍloDIIlIIIIlli!.mlle.n.IIlIlÍl·�at.&.lÍiadi_d.O III!II!I.... 1

(Alll�riZada e Fiscalizada pelo GO��l'no FederaI>
Equipamento moderno de alta precisão, técnico Carta Patente,N.:.l51 - Decreto ,N. 121i1Sdé 23 de maio 191'1.

,

formado e diplomado em São Paulo .ReSl,dfadb do Sorteió Realizado em 25 de Tulho de 1945.
Alame,da Rif:) Branco, 10 r, Pr�mio OI.S1li - no valor Cr$ 50.000.00

2· 'u 1l.IHIt - .. Cr $ S.ooo.oo
S'", 21.8l'! � ct Cr $, 5.000.00
4' « SI,ali! - (l Cr $� �.ooo.oo .

5' « 41.814 - . « Cr $ 3.000.00
Milhar 1.1114 - Centena 8!§ - Dezena: Iii

Todos os titulas que contive-rem CE milhar MH4 tetão 'diieito
a um pramio no vedor de Cr:ii 1.000.00

'. premio no valor de Cr. $ 200.00
,

Todll}s os mulas que cónü":erem o i,in�ll�, terão dileito -o iSériçCio
de duas mensalidaaes. '.

I�---=----------------------------------------

C·I chi
-iOJE ..... 4a ...feira, Dia t-, ás 8,15 hs,

, Allan Jones [une Vincente e Jerome Cowan em

,. ia Y t r ses'

Dr. CAMARA
ESPECIALISTA

TRATAM.ENTO E OPERAÇOES DAS DOENÇAS DE SENHORAS
Mo!est!as das menmas e moças. Distnrbi!!s da idade critica. Per
turbacoas neuro-glambliures. OPERAÇOES do utSlO, ovarios.

Irompas. lumõres, liPendice. hernias. etc.
DiatermocoõQulação - Ondas Curtas.

CLINICA EM GERAL
Coração. pulmões. rins. ii!). digestivo,
Ilarices - IDeeras • Doenças TropicaBs.

COM!.l Trav. ft lia fevereiro N.3 Cem frente do Hotel Vitoria)
EBSm.: Rua São Paulo, 3D - Fona: 1226. - li L ij M E NAU

GS&i!C&Z z ]"�.i i Ali.F =

i'taSSmw

;,

lVIotores Trifasicos Novos
Rotor de Anais Cole,ctores

com dispositivo de levantamento de escovas

220[380 .volts - 50[60 Ciclos
Com polia, rheoEtato 'e trilhos

13 112, 45, 20 e 25 ps.
Motores Irifasicos rotor em curlo-circuito

Motores Usados com Plena Garantia
OFICINA KESTL -- BlumenauI

��-���,....;�t:=-�-��.-,. o �--!t:-jj-!t-lI-,jitI-.:t-�-��

I
I
I
I

I
,
1

Dr.. A. SANT AElLA

Mé�iCQ .por concurso do Servir,'o' Nacional je Doenças Mentí\is,E:s:·mterno da Santa. Casa e do Hospital Psiquiátrico do Rio
de Janeiro, Ex-médico. assistente do Sanatório Rio de

Janeiro da Capital Federal.
CLlN1CA M�mCA - BSPECIALISTA EM DOENÇAS l'lEH'Ii'OSAS,

CONSULTÓBiO • H U li !:' B L : fi E S C B M I D T
(Edificío Amalia Neto)
Das 15 ãs IS horas

I ,tOBJANÓPOLIS
;�----��--����---- w

gU§*+MBNtW'-. ti

Aparelhos de Radio
da RC A Vitor

de todos os ilpos. e tamanhos na
'-

Casa do AIi'J1�l1'"icanc S. A.
Meroado de Automóveil!

Ru� 15 U' 487 Ig••OO.II�I�c��I�!�...�,..�r�l�m.u.·�����"���""BH"� I'

M4iM

.c

fabrica de;Tinjas
Blumenau, Lida.

fintas e Vernizes',;. Material para
Pinturas em Geral

Tintas em, bisnagas para artistas
Blumenau .. 518., Catarina

Oficina RADIO fUNKf'
Atende todos 011 serviços de

Radios receptores
ServiCos Banidos li Garantidol'

TBLEFONB 1395

'Ri�OS"eANRMICOS
TON\.EM

U��I crtOsota�B
, "SILVEIRA"
Granel. Tôni<:o

flMedicação auxiliar
no tratamento da

sitilis"
���-�-�-�-�-�-�---.

No ágil 6 nG W

i,Hlit{.t ! f K N O TI ; rJ.: ...

\ f, 'nãO) deve faltar ri_

�-�-�-�-�-�-�--��-�

Vi lidade!
ro..-.:a!
Vigá.. !

Oom o tratrunenlo pelo reputado pro
duio OKASA. � Á base de Hormllnlos
(�:.1:rntos glandulares) e Vitaminas Bele'
IlIOnadlll!, OKASA ê won medicação
raoiona! e de alhi.' eficncia terapeutica,"
em todos 08 casos ligados diretamente.
,a. perturbações das, glândulas �exuae5,
.OKASA combale vigorosamente: fra·
queza sexual ém todas as idades; Bob a
fôrma. de Insuficiência glttndular ou vita·
m1naI, senilidade precoce, fadiga li perda
de memoria no homem; frigidez e todas
as perturbações de orlgtlm ovariana;
idade critica, obesidade e magreza, üu·

: 'cldez da pele e rugosidade da cutis, na
Diulher. OKASi\ (iW[lortado dir�tamenie
de Lolldresj proporciona Juventude,
,Saude, Força e Ylgôr. peça' fórmula
"prata" para homens e· fórmula "OUl'Co"
par!l mnlheres, eID tod!ll! as boas Droga·
ria. e FarmaciaB. In!ormaçõe» e pedidOB
110 Distr. Produtos AnNA. - AY. Rio
Branoo. 109 - rua.

"Medicação auxiliar
no tratamento da

sífilis"
��...-----.-.......��

1 Aos Senhores Própria- T,
t! tarios de RADIOS T, A instalação. de 'Uma I� ANTENA GAL�I :ti

� repl'ezenta as segllintes �
'I vantagens I

f Facilidade de !nstalação. . 1
íil

' Economia. Segurança itJ
j e melhor recepção-·· .I,
1 Informacões com o sr. Josê T
!

GaUlanJ �
Rifa São Pauro. 9 '!'

Biumeuilu :<D-

��iI'· '11.11 II �i(a���

Departamento de Saude Publica
Centro de Saude de Blumenau

A V I S O

Este Centro de Sal1de chama a atenção dos interessados
para o constante do Regulamento de Higiene do' Estado, em
v:igor, abaixo tral1scdto:

HArf. 104'- Nenhum predio, ou parte de predio, po.
derá ser ocupado ou utilizada, sem previa autorisaçao
da Diretoria de Higiene, de acordo com aS disposições
deste Regulamento. .

'

. P!lragr. 1 li - Para o disposto. neste artigo é o J es
poosavél pelo predio. proprietario; arrendafario, loca',tario ou st;Jus procuradores. obrigado a cornunicart por
escrito. a vagancia do mesmo e entregar as chaves ..... =-.......... ......_.,__sza;:;;_-.I!Ill;iI_-lI!iII!IilI'IJ
'a Diretoria.'"

.

,

Mais informações dos interessados, poderão ser obtidas,
diariameotel no periotlo da manhã, nés!e Centro de Séiude.

Blurnenau, 27 de Junho de 1945
..

DR AfONSO RABE
Chefe do 3(; Distrito SanHario'

fofo' Am,ROOR (G� Scholz)
Recom.enda-se pelo
Esmerado Serviço '

. : Rua 15 de Novembro; 596

.": ..

Adquiram sem·perca de �empo. uma apolice da
, "A Patrimonial Lida",'

Agent� em BlU�E1n:ciu • G. LEDRA
" .

'

�-g:-�.....,§.-�-�-.+���-:tO .,_�-i9:-�-Jt.-§-��l..;.....t' .

Sociedade Beneficiadora da Madeira Ltda ..

COmpra e Venda da Madeiras para todos nrfin!
dna 1 de Setembro

"
.

. Telafoúfl2tr,
�...........:;.�.......:«-=�_:�_<t.......�.,-�o ..-�_..�-�.,.,..�-"-{�-.-_.: :.�-�.

CID A D.E
DE BLUHENAU,

EXPEDIENTE
fel.. 1099 .;. C"Postal51

Dr.·Acbilles Bii1siDI
Diretor.RespollB�vel

��-li��'_�-:+:_'''-_''':_�_'
No bar e no lar.

.

KN01i

:'-.'

Dr. Affonso Bi1lsinl
Dlretor-ProprIi3�ri8

Oficina . Propria
Rua 4 de fevereirol 7

Assinaturas
Anual

.

Cr$ 60,OÚ
Semestral Cr$ 35,00
Colonial Cr$ 20,00

Numeras
Avulso Cr$
Atrazado Cr$

'i
/:f

�"-' :1
.

n 'não. deve faltar,
.-�-����-�-���-���

0,30
050,

- Colaborações recebida! não
serão devolvidas e fioa, sua pu'
blicação a criterio da direção.
- "Cidade de Blumenau" não

se responsabiliza por conceitos
emiUdos em artígos assinados.

Trabalflar com
POPUUIR E aGRICOllI
vaLE DE nau! i, é ENGUR
DECER il palrimoçio de �III�

manau.

Expedições - DespaC-ho�
"genles dos' láles : �

..

"BRASILMAR"
:,"

com viagens regulares entre Itajaj - Santos:
Caixa posia' 36. -"- ind. Telegr. "Guida"
ITAJAI' n°í', 68/12

IPER06Y,· VERISSIMO ,�

Despachante da Recebedoria do DíStrlto fed\ifül (M. da Fa.zenda) ,

Escritorio:' TBAVESA no o�vmOR�N' ii - lo ilndaF �. filo
.' .

, Encarrega-se. eom Eficiencla' e. Rapidez de:
TitulO_B declal'atorios _.;. Naturalisa�ães - Retificação de
Impostos - Regístro de Comercio

>

-- Patentes --:-: Defesa
de Autos - Oertidão de Renda ."'" Servioos em todos os
Ministerios - Registro de Diplomas ..--' Procuratorios'
Serviços na Poiichl ..:.:.. Permanencia de .Estrangeiros - Re
gistros d\l firmas comercIiüs e industriai,s. no D:Ç.I. - Re·

gístro Civil - Retificações de,nome e filiacão
.

.,-

.

.' Certidões para embárque.,
•

<
6egistro de Crlallllr.es ':"'" 'Servlçl18 no n i ,P.

'"

Recllbimelito de contas Iuf M. dii Fazenda.
*} 1$ ;<::, "?;�

- "

S!UitA !(:$ aE:? V'JIP _'-�-�-,--",-_._-�Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



oJap-o
.

....

Wa
..
Sfl.i�.�.OnJ 3'... (A. ?..).. -.. ce.0.111.9.·.5 ..

de......•..00ViO.s.... d.9.·. 0,e;3.ç�e$. 8.éro.s
..

".avais at._é .. au.·.o.ra· reUiS.fad. as, -. seOURd.o I çijes co.mbimuSa� fora!D reiniciadas na ma.nhã. de kGJ'
... guerra e mub�J'es de av�aes aliados bombardearam cerca as mais reClalt0s iniormaçoes daque�e setor, as OpIta.. com crescente IIltensulade.

de 15 horas as cidades japonesas, muna
.

das maiores .�+''-f!-§.-<t:_;. ..........':.-��-. o i>";_)i-"-,,;-=-':,,- •.�"'-�-.,....,,,., o lt-flE-�ii3l!�-�-!t.-A-.�.-'t o l>-.--t=-��-�-f\-�-.��-$l

·---rD·-H-.-'O·-*�-:::e:a:�de·�· Iv j fUh lei ..se e id
Lutllosa ocor Reia em Coxilha, Rio Grallde do Sul

Segunda noticias' aqui. che- que não escape ao ferimen.

gadas, o sr, JOBé Rodríques to recebido.
ia Olíveíta, conceituado cí O sr, José Rodriguez, que
dadão do lugar, POI' motivos conta 70 anos de Idade, dei

ainda ignorados, desfechou xa víuva Da. Deollnda Duarte

um tiro em sua filha Umbe- Rodriguez, com sessenta anos

Una, indo o projetil alojar se e 15 mho�, todos �,asadOB •

na espinha dorsal, suicidando' com exceç?o d� UmbeH!J�. Era
se, em seguida, com B. pro' �ún:!em. reto, díguo e honrado,

"ria arma, destrutando de. grande e
J! merecída concetto fia vila,
Umbellna, que conta 19 onde seu desaparecimento,

anos deIdade foi transportada em clrcunstaneíea tão drá�

para um Hospital em estado mancas está sendo protun-
gravíssimo, acreditando-se demente lamentado.

'··.·T······.:
·'·.'···.• '·r··..... , :.:

.

I
,

ndo o-n

etalhes sobre a Da-
Buenos Ayrf's, 28 (A', P.) - Expressa 8 declaração que I ;fl@c·a·ça·t/JI!Jt7oJ(leit·ol.' Numerosas associações de re as assocíaeõea que a subs:

.

i .... -

. L I.
.

,.a
..
presentantes das atlvídades (!revem;"não podem ceuttar

·

intelectuais deram íi.. c.
onheeer

lOS.
eu

...
d.eaessocego .pela SI', Continua funcionando ativamente o posto de inscrl-

·

uma declaração que assina' tuaçso atual do país•. que ção eleitoral instalado junto a esta redação, E' expressivo
ram e na oual solicitare "o ameaça desintegrar sua 01" o numero de inscrições feitas até agora e a aíluenclade elejo

restabelecim.ento - pleno dos ganízação polítíca, [urídíca e fores aumenta- dia a dia,
.

.nrgãos representativos da social". Contudo. em virtude da ignorancia revelada por alguns
vontade .pcpular, dos direitos +'--.-�"-:"":"'�+':-�.:i=+:: .L�':"":.. dos interessados sobre o assunto, vamos reproduzir· aqui

.

,'.

e das garantias consagradas Ph p.
..

d··
D instruções gerais que, por certo, esclareCerão muitas das

p�la Constituição Nacional, .." ave '.. I dúvidas porventura existente entre os eleitores.

afím de que o povo decida, Acha-se li; dIs·p··osleão de
O voto é obrigatorio para iodas ás pessoas com mais

.

segundo a Lei 3anz Pena, seu dono na red'1cã�\ .. deste
de IS anos de idade, ínclusive as mulheres que exerçam

..

qualadeverão ser seus go: Jornal uma chave
>

co.iJfeIi.dó,' .

atividades remuneradas;

t >J
•

• ..•.•.•. .0 titulo eleitoral antigo não é valido, servindo. cott-
.. vernun es. ..•.. ... ..

o numero de serle
..
23'243 e

.. hid.·.o.,c.omo documento suficie.nf.epCl.ra aqualifícação=.. e.m
";'-

..
' �.'-.
�"-

...�-:-�.'7":fI.-��.�
..

'-�

! o,u,tras..
earate

... ri.StiCaa .d.
e índ

...�.
a -,

.

i I No bar e no lar i tlíleação, encontrada domingo
.

outro local desta edição publicamos, sob o titulo QUALI·
.. ' � .. 1 :

. K N OTI .' . ültímo na rua minas Gerais
.... FJÇAÇÁO ELEITORAL, a relação dos documentos, com

i j �
.

nOO deve faltar. . 'pelo sr Arlstídea Haack.
um dos quais se pôde requerer, nos postos autorizados, a

neeessaría inscrição;
.

os .em pregados de firmas que contribuem para os

Institutos não necessitam proceder a Qualificação nos poso

tos, desde uma vez que esta é feita ex-oficio por interrne
dío dos mesmos Institutos;
'. só são alístaveís os estrangeiros que exibirem provas
de naturalização ou titulo declaratorio, não servindo Para
o mesmo fim titules eleitorais antigos.

No posto que funciona anexo a este jornal os ínte
ressados poderão obter quaisquer outras informacões a

respeito.
.

.

.

.��-�-"'-�-:�-:.tIllli3�-:€-'. o .-........�-.-:«-,..�.t���:tt

Cid de SOCIAL

Escreve o "Dlarlo da Tarde", de Florlanopolís, em

sua edição de sabado, dia 28:
"Levamos ao conhecimento do egrégio Tribunal Elei

toral que. no domingo passado, em Trombudo Central, no

municipio do Rio do Sul, o sr. ErmeHno Largura, esqueci'
do dos deveres do seu cargo, tomou parte numa excursão

politica do P. S. O" em camicio realizado naquele distrito,
O sr. Largura é escrivão eleitoral.

,.
Aniversarias I�abeI. de um robusto. garo' J.UJzes

e Íuncionarios eleitorais estão expressamente

F d d I
II!! -

P ,.. A etem 'ride de hOJ's assi' tmho,
-

acha·se em festas o proibidos de se envolver em atividades politicas - segun-

UO .f!I � a ssft�Slaç�O PIlI ISS!'Ui'�1IIlI e. �
. venturoso lar do IH', Ouilher do decidiu o Tribunal Superior.

U !ii UiJ. OU I Ui I !lU· nalou ? trans�ur�ot dI.e. madls me Bradre e de Bua esposa Foi companheiro desse escrivã o deh�gadi) de poU'

II E d C é
III um amversariO na a lCIO a D G t... d Bd'

.

dI' d S �
. .

n os pren� IS dfi til ms�IUl' sra. Da. AdeHa carinhas de-I a. rei' lU es ta re. ma do RIO o sul sr. A geneno os �n.os...
U �O IIU � II 'bElU d'� d s pt

I

li' _

- Os mausexemploB dad.o €I pelo JUIZ Eleitoral e Dele.

Conforme estava previsto, realizou,sé domingo, dia 29 e�ttin:dvCOIl�g�:aDh�ironos�� Seleçoes do Reador's iE�d3 R��ional de I�ajaÍ que. ha pOuco, est�veram em exe.ul'
do corrente, na séde social do Clube Nautico América, serviço, Waldemar Farinhas. Oioesl'

. sao pO
.•
htW!t em LUlS Alves em (Wmpanh18 do Prefeito

gentilmente cedido pela sua Diretoria, o ato de fundação !I� .. MUOlmpal, pegaram.

dú Associação Profissional dos Empregados do Comércio, Anivel'Baria�se hoje a sra.
Temos �o?re. a mes� 1 eXem - Vamos ver se II recomendação do 'rribuoa! Superior

de Blumenau.
.

DIl. Hedwig Fiume. pIar d� edl,�ao de_ N},aIO de 1945 é acatada.
. • .�" ..

Ao ato comparecên um cresCIdo número de emprega. _

:c·.. •.. I da revIsta Seleçoes, que nos O fato lamenta.val fICa pois, entregue, pÜÃ' tHsta lwh�s,
·

gad.os dO. comércio att\cadi.sta e varejista,. tendO. sido 'eleita Transcorre amanhã a data I
foi ofertada pe.lo se� Represell- ao respeitavel conhecimento du egrégio Tribuna RegionaL

sua O1.1'a.to!'.ia provisor.ia, .q
..

ue ficou assim cODsdtulda: pl'e-ll1atalicifl do sr. G�!'81do CaveI fanfe Gera,l, n� BrasIl, sr. �er' SOcl'su1ade .RSCI'satl'Van• E· tI, B!dente, 131'. PaUlo Baltazar da Silveira; seoretario, Edmundo cante Castro.· 111�n�o Chmagha, c�m escnto- I fI fl ?'.por lVa'Taurino de AmQrim, e Tesoureiro Gabriel Pamplona.. .

1 9!'1
1'10 a rua do RosariO, 55-A- U !)

ya.r�os à'os presentes fizeram uso da palavra. dizendo Deflue amanbã o noiver- RIO.
.. _

das fmalIdades da organização de classe que acabava de Ba:rio do sr. Amilcar Notaria Es�a edl<;ao. como todas as "''''lpiranga:J,?
ser fundada, sendo, ao terminar, muito. apludidos. residente em Itaj81.

- , de!1lais, está bastante sugestiva
De nosSa parte, formulamos sinceros votos para que

e íagada a despertar excepcio' Apta:::- OOs convidar os nossos prezado'J sodos para o

os fins visados pela novel Associação sejam amplamente Viajantes nal mteresse� "BAILE SOCIAL"
atingidôs. ILSE WILLE Den�re .05 trabalhos do tex·

.&��J(�:"�:��1r�J.'��::4-!f.:.ltW.�0 e ®��A��:�+'���.u'i.At��.������� Para Capital Federal, onde to qu: maiS nos chamaram. a que realis:uemos no sabado. dia 4 de Agosto, com inicio ás 21

.� .

. .
. .. I irá residir viajou ca semana ate?çao das,tacamos os, segum- horas, na nossa nova �éde. . .. ,

til; }�stitut.O.,..MediCO Dr. CA.RVALIIO· �

•."".'.'.'.
transata fi sata. lIse WiUe, teso

.A_
Vol�a ,ao. Mund? �.m

60
.

As mesas poderelO s.er aaqumdas na

S.àje,
a parHr de.sexta-:

.. • -_ -

_�, w..... "'" , ..

�""""-;� ex-funcionaria da gel'encia Hor�s_
. �otarlal!,.:. E ?S Su�dos I fetra, ou pelo telefono 1375.

_ D' {; f cr· -

f{ desta folha e figura bastante Ouvliao-Hygem, Crie Pe!�=es Na noite do baile não serão admitidos novos sacios.

�. ...
.

sagn S ICOS mICOS '5'; relacionada neste meio. na sua Fazenda - Progresslve;
.

.•

1·.".
Metabolismo. h.EiSaI ...,...... E.letl'oc8rd!ogra!ia

- Labora0 �.�.;.. A estin:mda ex-colega, nos· Significado do Plano de Du.m'
A D I R E T O R I A

.. tório de Análises (sangue�fézes-urina, eíc.) I SOB votos de boa viagem e
bafton Oaks- Edward R. Stti-

O rlap"'l.dft Dlflesl�b·el�ci�BPtft d"'5
• • ..••. .

. � feliz permanencill no Rio. nius Junior; Ele Me Queria Mui fi til &l n � nWI�IUI U U
:, Cbmca especlabzada de Senhoras t to Bem-H. Bailey e O. \VaI-

, I (Perturbações men�trºais. esterilidade, alterações se· � Nascimentos. ��:i�d�o�Ye!;n:a::Ho. �1.�: grandes portos Holandeses
� xuaie, inCÔmO�l}8 da agol�cên�i� e da. idade crH!ca, �. Com () nascimento ante· Que não se fa;ã agora �g�l�

. Segundo despacho de Eindhov6n os maiores portos da

I mila.maçoes gemtals, etc.) � ontem, no Hospital Santa Vidro?-Science News LeHer; Holanda ja se encontram em melhores condíções .e em

a iUemed6 810 Briinco. 3 - �llli1Ulnim - Telefone. 12021 ., Escrevo·.lhe da. Prisão-Honor.é breve poderão reiniciar parte do grande tranco de pras

1Df�.........,,��� 1IIi;_1}��� �-&1!:'w.:""'=,'", /.".. .• ,1.. / __ c_ '".#� _ MorrO\�, O Que Pode Fazer Um guerra. Dell'zyl, o maior porto da costa norte da Hola!lda�
1W""��'r.: ,- '''''":'"''"'...''''''''''--'l!iJO!!ll....�''''''''' """,><,,,,-,,,,,,,,,,,,,,,,. -"1_ """",,- _,,,,r!Y".,_� ucetU AJ,oc-nr>,.arTt.flX.ru:8' BanqueIro Que Pensa - Adver' ja foi desobstruido de minas, podendo receber qualquer

...In....
,

'·r·
D· , §! tsing; Cães Policiais na Pista - classe de navios. A Amsterdam chegou o primeiro navio

I r ·1
Leon Wilney; Cuidado Com a inglss, descRrregando no armazem fhnde!8kade Flessinga,

I Gasolfna�Paul H. Kearney e o na ilh!:l de Walchereo, tambem já se encontra em operaa
! condensado do !ivro--Veredito ções. Quanto a Ruterdam, que antes da ·guerra descane
I

sobre aludia - por Beverley gava oitenta mil tonelada diariss, já está recebendo dia�
Nichols. riBD1ente trinta e cinco mil toneladas.

+-OJ5i-&&:O.A i!iIi4A

II Situação na: Irgentina
Os Inteleluais porienhos assinaram uRIa

..

decl;r�n;ão solicitando eleições

Clube Náutico América
CONVITE

Temos a máximo prazer de convidar nossos distintos asso
dados e. Exma. Famílias -pata o grandé Baile da Coroação da
Rainha do Clube, que sé realizará no dia 4 de agôsíd próximo

Blumenau, 24 de JUlho de 1945.
A DIRETORIA·

. .

As mesas devem ser reservadas com o Z�ladàr do Ciube.

. I concessão de gasolina aos carrIs
particulares

RIO, 31 {S.E.) - Começoudia 25, nesta Capital, o pre·
enchimento de fichas para concessão de uma cota de gasolina
aos carros parUculares, á partir de lO de agosto, conforme re

cente decisão tclo . Conselho Nacional de Petroleo.

t(·_�'--1>:-�-�-lt-�-ift"""".:-·� o�-i€-�-J.:......�-����Y.--�._�

a de'Col
ElIEL

Prado do Rio, La. Menor
.e Rapsodia

eDcuntfause a venda ··93S
.

farmacias e Drogarias.

ia

vai

A vila de Coxilhà, muni dolorosa tragedía, .que pr.?
cípro de PBfilSO Fundo, Rio vocou profunda impressao
Grande do Sul, foi teatro de lno seio daquela sociedade,
"",,�.-.&ll--l%.,,"'t.iI-.�-,,'�-�-�,.,.;"$-* () +-.Jt-íl-...-!4t-+< -§""",íi'-íJ.�

ntr

Banco Popular e Agdcola do· Vale de !tajai

Deposito à dísposíção
Oeposito Popular
SlOts. com evlso de 30 diM

,J .' .1.. 80 d!a�
ldem id ,\ g,� d'&s
Idem lC;:m ISO d l).@

CiOs, Prazo F'bn 6 mêses
.

Idem i,Hm} 12 �

2 0/0
fi O/O
4 0/0
;} oiO

fi q� Oio
H oío

! 5(2 O/O
(j 0;0

Uma

"·VIRG·EJYl
CIJt WfTlEl INllUSTRLl\L JOINVlttE

({PÃgÃ.f EI�lºAS: ..
�

E C Z �t M; A S,
INfLAMAÇÕES.
ç O' C E f R A S,
fRIEIRAS,

I ESPH�HASI ETC.
�....,,��j,j"""'" ... �.....,,��

(.Marea Registrada)

poupa·ss tHmpo, dinheiro e abfHPSOÍmsntos
.•--: ..._......_"-�.�w,;
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