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Nos circules oficiais da Capital federal .

cor:
rumores de que é provável a substituição dos hr�f
ventores do Pará, sr, Magalhães Barata, Bata
bJ1ato Grosso.: sendo que êste ültimo seria, subsrit»
do por Uln irmão do Si'". Eurico Gaspar Dutra.

m!�rillZO para O A\listamento

I'ecebido ordens
aridchllria GI I

rJe cessar lúUJ SJ

ofensiva

Rio 16 (S.E.) A tendeu
do diversas consultas, o

'I'iibunal Superior Eleito.

raia para inscrição deverão I e a escolha de don ic.:
ser recebidos até ás 18 eleitoral tambem até (, .'

horas do 'dia 2 de outubro, 2 de outubro. A e�)tr\ ,'-

, ,
de títulos, por sua ",.

dos titules ate deverá ser feita até 1 ()':i;
re feri do mês antes das eleições.

ral decidiu que os requeri- a expedição
mentos e formulas eleito- o dia 23 do

IDa
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't�� � S '·ISabotage COAlra
���JJ v fi

�(i;� ,:n�3' W:i�s rl!fH'1tlHí:t � íf;l\�'IlrG!llqf;:1 ��:a'�ft�!@lI;a �w��i;�!I'!It O� II' Is irregularidades observadas nas relaçies remetidas pelo lasi",,"rj,·If:{-.' fi' _liJi",,":W � Ülil!@1SP fliç; f"�",,,ül �AJFiJllwU ....

t;fll1l!tn� dft,e f�.....�. 1J!i�1lo�;!\lJlli.ns�'f 'ii h;·ff f.- .

Ih; u" UU� 11i1l��Wi1Jh !iI�Ul ..Uri! fM::JJfl fj te��u�UwS dfj ViDa 'label e' twtadurei- RIO, 16 (S. E.)- Na reeeu dades vErificad�H;' nas rela Eleitoral, pela forma ec-Devido ao acontecimen- doía de dezembro, livre e te reunião do TribunaL Rie ções enviadas pelo Instituto que o rdefidolnstituto ach
to foi jnder�rido o pedido honestamenbe".

'

gtoualEletsoral, foi feita ?Dais dos Iudusu+artos, orHic;.;udú Que devia organizar as re
de :

lHB uma revelação sensaetonaí severamente a maneira co ções de seu pessoal, para-

do modo como alguns orgãos mo aquela entidade autárqul qualificação "ex-ofielo".
da admlnlstraçãu publica teem ca procurou satislezer as Concluiu o referido mag�tflD���':>�� fi:,hl��J.i��&.t� procurado criar dificuldades determinações da lei eleito- irado afirmando que só nI��&t��;� ��gLlm �tf�� ao serviço eleltoral. ral. Chegou o sr. Cuuha Vaa· devolveu àquele Instituto

; :�11l",,�.. O sr. OU1ha Vasconcelos coucelos, nas suas constdera mencionadas relações devi
��J es . - tratou' das graves i l'f'egulftri ções sobre' o caso, a 0f'clll. à exiguidade 4e tempo,O sr, G�itU!iO Vargae � rar QUe fi. mesma constítuía interesse, portanto, de II

é candidato. Se dese- Belo HOí'izonf.e, 16' (8. O mf] um verdtideiro 8chicalhe á criar maiores diHCUldade.'s7>' \'p ._ .

_ lei e á mR'l--stade da jU:.<tiÇI; serviço eleitoral'..12.)- .l!tlrt ?'ewuao p1'eS!-
.��_���_ --'- ��_�

ditia por uin. oficial do
.

1:'.. l!It .

.�. � ea-'çExército, designado pelo ierroviarios em grive! L precIso' CODJurar u ú
.

mafor comandante do C. Londres. 16 \A.P.) - .à Um Iracaso que não deve 'iludir ni�tlllemP. O, R., (oi realizada ae e�Ol11çã? d� errse rerrovía- !l1 fileignião do PaC. 8.. em nossa Cidade21 horas da hoje no Con- na br itanica envolvendo R li � • ,�. J d�. I ,.,' �'''.', ',. d ii! � . _' . - d Realízou se ontem à noue, conforme 101'8 crvu ga 0,S�1 V(U(Ii to ."�ueu o. e »iu- cerca de meio milhão e reunião em que deveria ficar constituído o Comité localstca, a eleição para pa1'a-. trabalhadores! chegou ao Partido Comunista do Brasil.ninfo de àt:J?i,tantes dC8!e ! seu estagio decisivo
.
quan- Cerca. de 19 pessoas, inclusive) .alguns curiosos q

ano. Procedida a cotação [tio os representantes traba- (oram atraídos at� o laea� pelo movimente 8u.ormal q
e feita a apuração pelo i lhistas e dos empregadores10bservaram, reU!:ll,ram-se ,a hOt�. apr.azada no }fitedo!'
r: ' l

t '.f.' • •

d'
-

- Café Aurora, iocal da ass8mblei8.0, tcUU pl't:sen :e, DC'1'Z1 lCOU- reÍl1lmaram as 1�cuS8oe.8 Afinal, depüis de muito. disoussAo entre os simpatizise te?' sulo e/ello, por �ez tenden.tes á solução da en· �tS do crédo vermlho, ao que parece. org8nizou-�e. 1
votos Gont'l'a ú'e8, o 7iwJO'I' se. Gomo se sabe, o movi- Comité pl'l>�isórií), marcando-se nova reunião, a realizar
bdgâ'hircJ Edum'do 6'0- I mento gr'evista havia sido brevemente.

..,. .

mes. 0.... votos '!:enddo8 I atenu�do COPl () empreO'o O fracnsso deSS� p;l'ímS!fO movlmenlo de artreulaç
.. " . '. "

.....

" '1'
<:>

oomunista em n08S0 melO Dao deve, eotreü:lnto) eSmor�(foz (trn dadOt; ao gene? al I de trabalhaaores mI ltaresj. gantA sua D�8""'r.l��O contra esse credo de (I�.1' •

I l/f . em nossa "_L.... 1 �. 0,- ....• ....J..'laSCarenflaS (."8 JÚara-zs. I'na� docas. l gero eminen:enjente âutocr�!ic6�

1--" ,. E' que ilum paiB como o nosso, lEvado ás portas
I-=- ===""==..... -==. n�TDOIIiO Ituino por um sistema de gnnrno a!icerçada., t1!ll.lb1Õ'm, c

o
i i � � T 1! el3<Í-:ã 1111-L - li' .,JLI pririe�pios tOt81i�,Ui_os> e::ü;1etn muWõrs de descrent
l,� 30pa em fU)a-...�'.'� '.

que se tornam pl'eí!laS ffiCetS daqueles que acenam CI

'I
'

dft Ennªdl&f nara O promessas tentadoras de umi! ,vida I.llP1hO.f, como se 0«

; i " I I ' ,
�u Uju;m��,.�" munlsmo. parente muito prox!mo do reglf!Wm que nos

1. I Brasil! cravízIJu' t1!Jrante .}ongl�s anoS', fos�e o .�nICO que podeIIH R' 16' fF' E) _ Esteve nos tirar dn Btoteuo em quP. lom{lS ruetulo8.,<ii 10, \0. .

I:f '" � -

n"888 g.�nte p"10 Cfe,io de Car

I�I"
Um t:llJk:�,: ctt. um exceC'el1tí:: � em visita á Associação Co- A H�ÚI ;ereob:,d '�:'�"'p-;m''':�-or� llf."t.s Tlã'o é o suHci8f.lI 1�'':Jto .-·u cr"'�"I'" ü'", "!do I Prp"t"", e 11,0'1) .J[J,u!_"l_, 1,,. ,.,." .... ,_" �'J"(. " ... ,-" <J � LO! - f dI')' d J

·

....0 �i�.L;'" b'
I sai, I Bo�i:lnn, Consomé} - Modo ;1 merclaL.

o 1.10 e, a�,ell , lorfn'iS<'l nece�sndo qJ1� todos com1Jree�m am a Deve .�de usar: Não cozinhar, apenas; o €I?b<;t,lxaàor ..Tose V

!Ce�l-l de de tr!lYl:H'.em a b�l ttd.b� �gS �ur2I.ls, t!,hBt�nd� �<;; e �OL.

I
desfazer a (lís�olver em agua lite 1ruJl1l0, l'epre�enti\n�e d? �:G U(lfo1 {,fln,rl.!d.��OSr.�,�:d::h:��!';�,ede c�l:'moc.l'8.t'I.l(JS, liflID

bem quente. �lli:quador .

no Bra�lll, t.e�dO :'11" I
Hvrar �I pab uo pc.rlbo qlL " "mea ".;.

II G. ANTWElLER - Rua 1 Set., �!do recebIdo em reLlOJao l��- �; �� l�ft�iS;1Ifft! ai�r!a as:;' 00 • C. Po tal 56 '1110 Conselho Du"etor.. Em Um paSi»U diltibf.f UVO pOli ti1 S J

,palestra declarou o drp10- ...11 mi il4J.� �!8 1181l1li1B 1 ti m e II a U 1 Inata que c Equador pode- . O as nO rO!i I�� u� ,

Sanla Oatarina - Brasil rá e�viar . pf,trolBo para o fi0ChU'�d6 de ãiiUijad@ p�ün�.m os terrtun!_s de. DIiUil
,-�---_......._- .Brasil,. d.ependeml(� tudo de �'H��e$$iH'n93 aí SMa Cf.mst.f!6çaO,entendImentos reCIprOCOí.'. Rio 16 {S. g,j-p,'to Presidente da H.epubbc8 foi a

nadQ de�!'eto ;ieclarando de utilidade pUb.\lflU os ,t�rre
de marÍnhs n,'ce8s�ri\!B ás obrUB po�tu1;lmas de L&J8í.
esiadn" de sa.üta CatliE ina,

.

.. ...

- O l.i(;Cl'e-lü n(';si'.H!.do em prmciplO do mefl em m

! CODs!itue mn passo (ieeisivo para as obras do por}o.trasladados para o ! prospero município cf<tarlnense e vem atender es V6.

B'}�Sil I :uJpira ções dil comer{�íü e industria do Estado,'
.

ii Af'f
.

B' '1'
· ) § u iii

�

(;f;ID ('r,:. terrenos uecltH!.d'os de utilidade pubhc8, !
..

'

r nn�o'� @Inm . .. � .' 'pOBBiv�l dar a Itsjaí um �mplu bscoado.Uf? para a su,\;

., U � . t1 a.l .• RIO, 1� (�,E,) - Os ]or· dução, e8pec1almt�nte ?': mdustrIa IDadell'elra, que B�;:
.

.Dais loeals lOfonnam que b�ac-os oom grandes, Ih!l_cUhiades. d�\Corre�t�s da. (h�.�,Dá consnaltas em seu movo dentro de 5, anos os �le�po- Cla d,o ,�f:�rt(:._ d�::!-�o. _l I1g1.l f :l S6nS!VuS PN']UlZOS na b.!ll
-�"I M· 1l: ..�-JlI.' �.� I' I 'cliadc s hl'astlelros l eCOll,'ill.o;_." i.l{) E�nH!!).

" ,conSRhlt(inm iJO Ií.lld�aCiO !,�i!ell'tJOG c:s B '_( <.
I� ._ .

'" ".1 -i:s 001':-).$ do jJ:'l',U (h�. pl'f:gressi��� cidade �a. fOf{em frente ao Hillte! Vlbn�ajl m{JrtuB nos campos_. d", ba
tio HiJjal, t'iótv!l'ãi;' túmbí:'IU pari! f;:.\ctlitar fi e�co&m�Il,'

I
..

'l' 'Italhas
italianos l5el'ao tl'aB� ptodução da gl'!wd:.>. i'l-'gião n'ii.'te do Est.ado, Inc!usIvetodos' 08 d�lJS, fias 10,00 as laqados para o B!'�B�l •. onde impurttwte miHi!Qiplo �l� �lri?lellfi�. "UU;;R�OS IQaia a�h

.(2 e das 14�30 ás 17 hO?YJ.8,. c ropouear�ú em. dlfmltrv(>, dos centros da mdustdt:. uO SUl du Bí\,.",lL

II. ,1ªEf�/l.ip�II IfNIJ� I�yia Eleitoral!

MUDAS
FÍ'utifúas � Ornamentais
Peçam catalUg® ilustrado

,

LEOPÚLDO SErDEU

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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A: easa RS!:'":! �lIIa Rodrigues dos Santos comunica

. D R. A �Ii�! �2�1 R A B � i J DE &LIlMENÁU
fi seus freguezes e ao RuijUco em geral; que àcaba. de .

' "j"
.'.. ,

'PRAITA R'DECABEÇUDAS tra.nsreril'.'.se. pa.r.a.
o

edifiCo iO. M.i.Ch...
e

.. IS. a.o
lado

.. dO. hot.€ISãOJOSé.'.1
Tratamentos' el!lpeCl.'aHzadoS d.as. dr ,o.:.eI1.c;.. ·.�9 do.es�omago, '. E X PE,[) IE NT'E'

Um' E �RENO, com área de
, Continu!lndo ali, a apresentar o seu seleto sortimento fígado e intestinos, sem operaçãO.

750 mísz, com capacidade para de roupas rettas para senhoras e: creanças, bordados em Laboratório anexo.' ,

,I'.' ,',
et, 1099 : •. (.;postâl 57 "

.',duás edificações: uma, em chão grande escaía, cobertura de botões e demais artigos do

",
'

.

'

de' esquina. Vende-se a área glo- ramo. Hi88 -3 Consultas.' Rua Bru's'1ue sino, das /J - (J ,horas Dr. Achtues Balsbll

bal, ou parte dêle, por chão de menos aos sanados: � Fone, 1319;,,.: Direto);'-ResponsRvel

casa. .-'fi�1P.-'�-�;_:(i-'�-<Il--�-'. o -�-�'_�_.�-"-�';"""'--�--:�� Dr; AffonsO' Bllls!nI
Tratar com alfa WilIe, nesta "

Diretpr-Proprietárlo
redação.

.
. $ 1$1]'*'...","" ... .

Oficina 'Pr
..
onda, ",'

'

� - S "E R.' A'R I Á P

-.
Vende-se uma garapelra �

'....... .. DINC'RD' 'T' & C'1"1 'lTOI Rua 4. de
. Peverelro, 7

com motor em, bom estado. Por motivo de �olestia, vend��se 'uma boa montada serra-

.....

,

... ... III
.'

. .. '!II
.

Assinatur�s
Tratar com o 81', Oswaldo ria" quadro tipo' Ttssot, situadã 110" distrito de Guara Mirim, mu- '.

.' ,

O '$' 6" 00
Boehme. !informações.. com nicipio de jolnville. -Al(!!lt de cerca de 500000 m2 de terreno S I O P Ir U lO· Atmal.· r. ',\J, .....

ROdoUQ SpreIH!el- ENCANO com mala de madeiras; 'existe moradia. instalações de luz própria. SemestralCr$ 35�OO ,

et

6v2 carretões, uma parelha de burros'i,uma junta de bois; plantações, Rtta Dom Francisco de Souza, 87 Colonial Cr$ 20:0Q
I::v t'"-r';-'r:;";í'�$.1-__ 'li "!X;� pastagem e uma atatona. força hidráulica para qualquer outra

CAIX,A POSTAL. 3557.' Nunieros'
,

Otlma mobilla de sala de industriá - 12 Klm. -d� Jaragllá.:tdo Sul.

Jantar. Ver e tratar á Rua lqformaçõ-es com Avulso Or$ 0,30'
Bom Retiro 68. Depols das . '. A COMERCIAL LTOA. DlS PO N IY E I S A trazado Cr$ 0,50

,

15 horas, 1571-1 _, .

Caixa Postal, 19 - Jaraguá do Sul '

'A
= .,_ �l ,

t:-�-�ea�-�-1i'-�-�-.-. o .-.-�-.-�-1>-.�.-�-� Serras de Fitas Suecas _ Marca "SANDVIK"
- Colaborações recebldásnão

Na Praia de Porto Belo 1 ter-

L
serão devolvldás e fiéa sua pu-

rene com 50 metros de frente 1____ 'on r..18n __"",�......._.....ell 50 m/'ro até 200 rn [va.
I bllcação a emerio da. direção'

por 200 metros de fundos,com.
---�� I

�. "Cidadede Bíumenau" não

, umacasa de material (Fabrica
i se responsabiliza por "conceltcs

;;l��d����I;: :E��) �;��� Cia. de Terras Norte do Paraná 1�""G'7.��·+"�""�d:···=�-==:="·R�="-k·····L�·t;o·d·"""··'
e;lti��_Hrt;:oS�":o�

f�t�g�atí��Oed�:�ta;ar�omve�t�� A Maior Empresa Colonizadora da America do Sul !�.�
..

,

asa •. e 'luOVBIS ossmar a, .:.�t
Wille, na redação desta folha. De passagem nas zonas Blnmenau a Rio do Sul f

D K
H177_:'2 o Agente autorizado, Snr. João Ferrari, efetuou van:. f=

. órrnltorlos :1das de Datas, Ohaearas e Lotes por mais ou menos ��. Solos de Jantar �
: t;Jma Metorclcleta marca DKW' 1 milhão de cruzeiros, provando esta o valor das r- Moveis Estofados :�. 9 BP, com chapa e em ótimo terras da COMPANHIA por ele, representada. ' (: :

estado de conservação. Para obter informações mais detalhadas, dltíglrse, por 1�' Serviço bem perfeito e bem a,cabado :.:
Informações com Jairo neste carta ou pesscslmente ao sr, João Ferrari � GRANDE i

Jornal; HOTEL, em LONDRINA, ou ao sr. OTTO WILLE, I � Grande estoque de Tapeies �i
':
Um terreno�-om- 86;�2 na

B L U M E NAU - Caixa' Postal, 93 25v7' � Rua Dr. Amadeu Luz, 11 ��
���a��� ���aF�r��:�to'�e!� _IIIIIlIiI!IIIIiIIIIlII!II!IiIII__IIIIIIIII........_llII!iIIiIlI!IIIII!l!II!IIII!IIiIi!IiI!II!ilIlIiIiiiI !I!!I!III!liliilii!!l..__� I··��·����:.:���c:;.::.����:�
Redação.

., .-. <.

_ens

Vende-se

__.._..
,

--I

Curso Gratuito de Taquigrafia
(por correspondencia).

Para propagatrda do único método
brasileiro. o autor ensina gratuita

mente por correspondência.
Cartas ao Dr. Leite Alves. - CASA

BRANCA - Est. de S. Pau10.
.

Aluga ..se

, Aluga-se uma sala proprla
.para eserítorlo em sobrado.
Preço: er, $ 200,OO-Informa
ções no Hotel São José. 3v2

,**::6c\

I ..
·. COmpra-se:

. Uma escrivaninha usada.
Informações nesta Redação,

.

1681-3
)t:-*-�

Precisa-se

,TECNICO DE BALAS
Precísa.se competente para

fabricação de balas e cara

melos, na Frabríca de Cho
colate "SATURNO", 1673-1

�tim� "��Pt;�ada domestica Fabrica de ladrilhos e Oficina de Escultura
tendo a mesma, ocasião de a Id P IIaprender costura, Informações rno

.

I ue er
com -Babette Augsburgor. Tra-
vessa 4 de Fevereiro, 5 _ Loja. B L U M E III ii U
,. 1678-1

'

� [<'1'" "'':'''-=-- , Rua Duque de Caxias, 8 '(Ex-Palmeiras)
AO COMÉRCIO
Precisa de produtos agricolas. Telefone.l081· Caixa Dostal,48

como milho, farinha, feijão etc. ? I

Elp.-clalidaa. Bnl fmítaç� tle EfiC'ttm.�.�. prist�tÍl e plc-
.

Esfá interessado em uma tran-
sàção comercial em Huporanga GrBl!tIIJ Esoa:darlas, Pa�ntos feiçãlti Ool1tn� dia Cf�litG :Ar-

(E Cf t G •

.

'

..
'

,

.

,",' ID'trdíIJ. 'B1!1amtres. Caixas pi1!l'll
.

)(,oal. o . rande).? ' StJleirlil, P.dra1 paíla pIas. � .. Aglllf, TaIIl'qulI'ls
...i;".Capitcls,· ífll'lbos

,

"

Dirija-se á
.

Empreza de Terras Jensen S. A.
Cõtl plril :A�SI C&:Dt�!l�i.. p�ra Es�tJ!)sJ··B'a:n� p� l1at.

: '"
.

Negócio r8 V.ta: Ff1f�j t RàClfus 'roo.. cU'tiSi !MeslIs ,ti. �ntro', FliDref�

I
I

I� V�, Fi!iigfmentQ, dll! Mi a ..

,fuporaflga (Ex�SaIto Grande) 1'Õf!8, G�lb �. �l!!lO'f �fc. de l' ii II. e F � d ria'., e h::.' '.
.

Foné no 3

I
O seu RADIO está falhando?

._:__p_ro_.......c"""'u....,.r""""a..;_·-_s�e.;_..........11 Leve·o imediatamente na ofidna

- RADIO .. BLOHM

I
a será prontamente atllndido

Equipàmento moderno de alta precisão, técnico
fm"nwdo e diplomado em São Patt,lo
Alameda Rio Branco, 10

�����_�����_�_�_.
-------I---------------------- �Em _

QUARTO BEM MOBILIADO
Proçura-se alúgar para uma

pessoa. Fabrlc6 de Ohocolate
"SATURNO"� 1672-1

; 4 MI

CAfF· cu
Sempre foi e continúa a ser

I eIhOf
'IL

Despacho§

"BRASILMAR"
-r

•

com viagens regulares entre Itajai � Santos

Caixa postal 3.e � lanel. Teleg!l"� f'GuldO"

ITAJAI' - Rua Pedro Ferreira nOll, 68/72

.,======================
IPEROGY VIRISSIMO

Despachante da Recebedoria do Distrito Fedoral (M. da Fa�nda)
Escritorio:' TRAVESA DO OUVIDOR N' 21 . lo andar - Ri I)

Encarrega-se com. Eficlencia e Rapide:z de:
Titulos declararoríos - Naturalisaçães - Retificação de
Impostos - Registro de Comercio - Patentes � Defesa
de Autos - Certidão de Renda - Serviços em todos 08

Ministeríos
.

__ Registro de Diplomas - Proeuratoríos -r-r

Serviços na' Polieía __ Permanencia d.e Estrangeiros - Re
gistros de firmas comerciais e industriais no D.C.l. - Ra-

gístró Civil - Retificações' de nome e filiação -'

Certidões para embarque.
Registro de Criadores - Serviços no D I P.
Recebim�nto, de centas

.

DO M. da Fi;l:1jenda. t

======================.

Dr... A. SANTAELLA
Diplomada pell! Fil.cru.dade Nftclonal de Medicina da'

Un1versidade do Brasil '

Médico por. concurso do Serviço Nacional .la Doenças Mentaiã
Ex·interno da Santa Casa e do Hospital Psiquiátrico do nj�

de Janeiro, Ex-médico Rssistente do Sanatório Rio de
Janeiro da Capital Pederal.

CLINICA MtmcA - BSPEClALISTA EM DOENCAS NERVOSAS,

CONSULTÓRIO - R O A F B L 1 P li S C B M , D T
(Edifioio Amalia N"lto)
Das 15 ás 18 hora.s

P L O H I A N Ó p·o L I S

- -
- .

Loja Babett'e Augsburger

I Roupas Brancas e Confecçoes, '

,

para Senhoras e Crianças '

.

Comunico a minlla distinta 'reguezfa ilue acabo de �-IIl-.-"""'_�-!

I
mudar minha loja para a ·Rua 4 de· fevereiro H. 5 1.1., A�.�r�:n�

..�r�.ln.r�o
..

p

..
�·.
e

•..'.�..I.I.:.BahoUe. Dugsburger - Em frente do Hotel Vifôria f A insta}ação." de
,

uma �
_,;ue '" =

�. .ANTENA 'GALtl '!.
� reprezenta ás l3egaintes .�.
I ,vantagens. "

r f.acUidade de !nstalação. r
li EconomIa Segurança '

..

1 e melhor recepção,' �
r hdnrmações CIlli! o Sf. JoS& j'

'

I
Salian•. ', . 4\'

Bna São Paulo, g (
Blumanau .,

��iIJ, �-"-.��-'-�,
'

'.
.

Foto AenADOR (H. Scholz)
Recomenda-se pelo
Esmerado Serviço

11
li -C-ons-um--id-or

----

Exija Manteiga fRISoO
,

Exista Qutli�adl que ifor
Mas, não é FRIGÔR

'

Caixão funabre
S!fyjÇns

.

de primeira
,

íJrdem
Rua Maranhão

N' 27

A tratar com

A.. tubo.

Oficina -RADIO' fUNKE
. A.tende todos 08 eerviço3 de

Ra4ios réceptores
Serviços.,. Rapielos· 8 Garantido.

1ELEFDHB 1395
Bu! 'I de Setembro, 13

I ,
No bar e nQ lat ; L 1 1 i

i",r\, ,
'I KNO"ll d,_i,li 1,"'1'

�s_- I � t
,.Li ; \ \ _ l;

.

C -'nãil,d-eve faltar "( ! i
..._.- _III li!. __ ..,..tiI f!.. II

"SILVEIl}A"

fR�COS e .

AMEMIC.OS
TOMEM

'VlRuO treisBtaia
Grllnd�

.

T.snico

"M-edicação auxiliar ,

no tratamento da
sifilis"
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�, _I
•

, j
.' . -'

Domingo - Dia 19, ás 4,30 e .8,t5' Fls.'A NAMORADA DO UNIVRSO: __, DEANNA ü.unBIN mais
querida e tncompsravet que nunca, em .: I. i

.

Â Irmã do Mordomol
com Franchot Tone - Pat O'Brieu e Akíní ,TamiroU.,;A Detteíos 'Historia De Uma Garota Do Interl'or Maseãrada De. Criada Na Vida De Um Solteirão .. ; .Ó,

' .' .'.... J

.
Um filme Que Encantará, A Todos! Románbe:'. : Multa'

Comedia.:. E Muita E Muita Musica!
.

"

:'
..... Mais u� filme delicioso ... Um filme que farA sensáéto, c.áullas. C!.'1.S, comercia.iS., erímínaís Dr Alfredo liassl' Dr Med H Papenalsucesso, Interpretado pela' dona da voz qU,a fala,' 80S e trabalhísta.c-Oobranças e contra- •

.

•• •

'·nossos cOfacôes!... ..

r . . tos. -:- Consti�i�ão de Sociedades' medico Clínica geral. EspecialistaN P
.

C l'
. Anommas etc. .

.'
.

• .

. O . rsgr.; . omp . Nacional e R KQ. J�rn81. .

..

. .

.:
..'... . em rnolestías da gargantaPlatéa 3,00 . 1/2 e míl. 2.00. - Balcão 2.00 e 1,50 Dr. FRANCISCO GOTTARDI do Hospital Sta. Izabel

. nariz, ouvidos e olhos.
, .. ' �'Noite: - Platéa numerada Cr$ 4,00

.

i A D V O G A DO" . Oper açõ�s Consultas: 10. 12 hs. 9 15 -17 hs, I

. •. .:

•.......• •... "';

..
.. . ' '.' IJ�:.1.�1l6:'�;S�:h.�J?N�::s"g�:� CWÍICA GEII1\1 BuiMENAU . RUA PIAUí, 2 I

A,CAP.TA.'" Dr
.. Affon��B.alsini Z' !a�o!]jãn NOBR�GA Dr. Arão RebeiJo

.

.. '. .. '.' .
. . .

. . MedICO Especialista em -Ec:hfICIO da PrefeItura

:.$erda
..

s
.. ·. '. Li.nho.s.' ,.Ca.sernlras; . ...:··,:'.l.. ·

doenÇeasd'adepCé,reianças EsCl'ipturas. contractos. procu-
R • rações,

.

p.rote$tos de let\'all-

.. 1SCa.d_O.\S.'.. ,.Br.lns, Sapatos, I' r Compro'g vendada immoveia,

Camisas, Pijamas, Capas,") Rua ti de fevereirQ' N' 7 confissõeg da, divida:. etc.

; ". '.Meias, .etc. !
.

Chapaos-' RamenzoIii, Gu.ry B NaIsa_' �I,
I'BUIMENIU'- Rua 15 de Novembro, 505 .. fone:J1pl

. .

. .�� .. '_� 1

,

Clne .Elusêh
. :��I).ag.o .. ás 8,1�\, �', D(jmingo' �Sr!' 2,.. hs.Os maIOraiS, do riso: - 'ABJ30TT & COSTELL@; acompanha.d()s d� 'Marlba Raye '- Ca.rúI;Bruce ."":, WilIi?m G�rgan eDlck.Foran, na mats estapafurdl8 comedta de todos OS' tempos:

, "Dols Aviadores Avarlados"
. Vblf,lc tültentlca e legitjm� fablicade;gar!J'aÚl�da�l Usem

a�8S BO,.bom humor, com estes dois comiCõ: de attos: rem'!glQa! - NãoP&fC8ID"DOIS AVIADORES AVAl1IADOS�'!
, '.' . '. Sailado: Oompl, Nacional e Foi Jornal. ...

' r
.DOIDmgo; FINAL da emocionante serie "FILHA nAS SELVAS"

.. Plat�a 3,00 - 1/2 e mil. 2.00 ---:-., Balcão. 2,00. e 1,50 -

.

Oommgo ás 2 heras: - 1/2 entradas. '- 'Cr$ 1,00
.

.I

-. ;.

DBPartamllnto de ... Sande Publiça'
""'"

Centro' de Saude -de Bluménau i

A V IS O . :

Este Centro de Saude chama a alenção dos
para o '.constante do Regulamento de Hiofene dO
vigor, abaixo transcrito: '

""

"ArI. i04: '- Nenhum predio. ou parte de p;e�io, po
. ". .

derá ser ocupado ou utilizadO, sem previa autGrisaQão.

. da Diretoria de Higiene, de'acordo com a9 disposições
deste Regulamento.

.

,.'

. P"Iragr. 1° -'- Para o dispo�fo neste artigo é O; fes'
p0l!savel pelo predio. propíÍetario. arrelJdatario, loea
ta1'lO ou seus procuradores, obrigado a c()!11unjcáf� "par

"
escrito, a vBganda do mesmo e entregar as cha.iVes'.

a Diretoria:'
'.

.

'." ('
.. "

Mais informaQ_ões dos interessados, poderão ser obtiq.as,dlarIamellte; no penodo da.manhã. néste Centro de Saude; ;,
. .....

. ."

.

. jBlumenau; 27 de Junho de 1945 'i

DR.'AfONSO RABE r
Chefe do 3° Disfrito Sanitario {

. íF......�.....,;..��-..-�-.-'�_� o JO:_"",_'A.'_""" ....�'A\ .".._•..:_....L_...._

.

.

. '"E _'T. .... ,y..-�,TMEI'!..... ·.... .� ...

. .

. -

Estàdo;:tf-e'-Sãcf';Páulo São Paulo
.

p_or ano.; O'r$ J20),00; :por 112'mio G1�$ 70,(&0
.

'"J'ornal do;Comercio, Rio
PQ1.': ano .Or$' 100jOO/'jJO!J? 1/2 ano. Or$ 60l00'

'Pedidps;t:iOTTO WlltE, L Fone' °'1099, --- iJlumênAU.

. ,..
.

.. � .:. .. -_.
. . ,

.

......
-

Pefcy
.

[oão de Borba.
'

'1 J·ea··"'f'.MEDICO BSPBCIAl..l�rTA .•..
Doenças de Senhoras - SUilia e outras m�lestia�=: Díá 11 .. Sexta-feira ás 20.,1.5 hs.ress - Fraqueza sexual '- Tratamento rápído e Indolor .

.
. ,

.

CLINICA GERAL - OPERAÇOES. ...

Unico Espetaculo da Escola de Bailados Cüassicoe do

C.Cin.,s.ultúr.l0•.:.'.'R
... ú.'a. 1.5 d.e.N•.

OV

..

emln'o;

1186.ca...

o. l.atlO d.
o Hotel Emel

'1.
.'

"" São Pedro, de

por. to.. Aleg'l'.e, dú'igida.P01', v., .'
FONE. 1405

.

.

. 1 Y I BIS T I A ti M E Y E II
.

.

.'
'

.

,�
.. gonsuUas& dás 10.30 iis li li dás 15 és la, bQra� • . a' resentando o Opera bailado em dois atos, de LÉO DEUBESHorárIO especial para ·tratamentos com PeOlClhna P

.

. .

. .." ".,

"Coppélia, OU "II Menina dos'
Olhos de Esmalte"

com o' concurso de RAUL DUBOIS, primeiro bailarino do Tea
tro Sodre de Montevidéo.·

de" todos os tipos e tamanho-, na Um espetaculo de rara beleza, luxo e bom gosto! .

CaSiG do Americano S. A. Enredo romantice que enleva a alma f enternece o coração!. .

Mercado de ÃI!tomóvel,
.

Platéa 10,00 (numeradas) _; Balcão 6.00
.

.

. Rua 16 D' 487 I'. OS.b
ilhetes já se encontram fi venda no eSCritorio. do Oine.

- IjIiIl!!Il!II!!
. I Busch

- Informações ?elo fOlie 1388. .

".

AlJurelhos, de Radio
.... da RC A Vitor

17-8�194à
m -

Cario Gomes

:·'Indicador Pr-ofis

4'Medicação auxiliar
:no tratamento' da

'. ' sífilis"

*-�:-'���-�-�-..���w-�.!
. .,

.

. . \

�'UNCIEM1' :NESTE OIAl{IO f
.-..........�..:.:....-�-'f-....�---:1f-.. r

Compra e Venda da Madeiras para todos 08 fins

8�a 7 da Setembro
.

'..
.. lefltuRe J2,4t.�

....
,. :

ional
Dr. Paulo Mayerle

Medico assistente do
HOsriTALSANrA IZABEL
Clínica Medica e das erean

ças, partos e operações -

RadiodíagnosüCOB
-0-

... BLUMENAU ':-0-

DR. ACHILHS BAlSINI"
ADVOGADO

Advogado
I Rua Para ;;ã, 31-A-T€1. t 436
I BLUMENAU

Escriptorío
Alameda Rio BrAnco

Dr. CAMARA
. �SPECIALISTA

TRATAMENTO E OPERAÇOES DAS DOENÇAS DE !:lENHORAS
MoiesUas das menínas e moças. Dislurbi�s da idade critica. Per
turbacôss neuro-glandulares. OPERAÇuES do utEira. ovarlos.

In:nni:lils. tumõres, apeDdice. hernias. etc .

matermDcoagulaçãa • Ondas Curtas.
CLINICA EM GERAL

Coração. pulmões. rins. aIJ. digestivo.
Il'arices � Ulceras· Doencas Tropicaes.

GONS.: Trav. � de Fevereiro N. a (em frente do Holei Vitoria)
RESID.: Hna São Paulo�:in • Fons: 1226.';'_ li L U M B N A o

Rlenç
-

Eleif res!
leria!

Precisamos manter intangivel a progressão de iraba';
lho, Dir!"o e Justiça dos velhos pioneiros de Biumenau ..

"

.

Não devêmos, pois, estar sujeifos a qualquer surpresa .

eleitoral de uni ge:rvêruo contra nós! Devemos, sim,.
todos, possuir os respeetivos filldos para a ba!alba

das Urnas:
-xxx-

Ilista·lf� fpelo "Posto Eleitoral" do jornal "Cidade':
de Blumenau", levando conUgo qualilutH' um tios se

guintes documsntos:
r;) titulo eleitoral, expedido na ,confçn'midade do De.

ereto numero 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, e da LeI
n' 48,. de 4 de maio ,de 1935 (Codigo Eleitoral;'.'

b) carteira de identidadê fornecida pelo Serviço aom.

petente de identificação no Distrito Federal. ou 'Por orgãos
congeneres nos Estados e nos 'I'erritorios;

c) carteira militar de identidade;
d) certificado de reservista de qualquer categoria do .

Exercito, da Armada e da Aeronautica;'
e) carteira profissional expedida peJo Serviço do Mi.·

nisferio do Trabalho, Industria e Comercio;
f) certidão de idade extraida do Registro Civil e, na

sua falta, qualquer outro documento que, direta ou indire.
tamente, prove ter o requerente idade superior a 18 anos.

g) certidão de batismo. quando se tratar de pessoa
nascida anteriormente a de janeiro de 1889.

.

Dois minutos, apenas, para cumprir um dever cí,ico!

Anunciem .....•. neste Oiario
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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,

Luiz Carlos Prestes, Bill sou discurso, ao enumerar os direitos qU3 dev�ll1os ter, citou todos, menos o de m'Bn� II
. rBli�osª, ferindo urna das 4 Liberdadas da RnosBvelt, pelas quais se b1teram as NaçfiBs Uniuag, GOlIHl si fosse. possivelll
I governar, principalIDBnts no Brasil, abstraindo da comu]idade nacional o tiGflntuado .santimouto religioso ds nosso pOVO .. Ii

lf�m:.fm&�:h.:.���'Wf.!C-vE:�.... ","_"'����.i!zt�JX�Z:�'!'>iI�:�.tt:-":'��.m-'::7.J:z..������__ ..431O��<'''-�;:Z<..<:··-r.'''�'''''''�> ;� .... 'W6-V "-""(.;J<!!
...

1í-
�
.a

Deposito à disposição
peposito Popular
C/Cts. com aviso de 30 disll!

" " .•
,

.. 60 dias
Idem lu ú;:' º" !Has,
idem lG0m �S.D (Uag

:C/CH" Praze Fb:o () mê�e�
Idem ioem 12 li>

2 C/O
5 0/0
4 O/o
,5 0/0

ÍJ uz 0/0
e O/O,

� 512 :0/0
fi O/O

"loCio·
ElIEL

Prado do Rio, La Menor
e Rapsodia

encontra-se ii 'fenda nas
ralrmacias . e Drogarias.

'

.
"VIRGEl\tI

euonmnisa�ge tempo B dinheiroDigitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC




