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em ...". u. cJ"�' i já se acha armazenada emLeal, novo eomnndaute de 18 anos.
milê dos Jornalistas Pro LUU-1 Anapclts e lpacerí, pronta

do brioso 32" Batalnão Paragrafo unico. As erdo Gomt's.
; para ser escoada..de Ca')t.làores, sediado

pessoas que tenham ob-
IDBsta praça. tido- o registro de aD01'· U.... E''' r� 1--------------.

O ilustre militar, que
do corn o decreto-lei 4782 naO .-01 �lill!!l
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ticipando da campanha de 5 de o'lü'l.tbro de 1942

I d ,K,na HaUa, de onde re' podem -utilisfl1' as res- Pt11IfihIO! não deve faltargresson ha pouco, já as. pectivas certidões para Isumiu o elevado posto l 't
.

lnshruk€l, Ausfr!a, 18 U•.P)'------------�. pa6��g��!��t:�����t;: rÍ1�t�.eh?razsó p1'8sente rranc�s t������rUil��lJemigi�� I 1"1 U DAS
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..·�.'.U li" m ,'mIAU iiAfim de participar da ce· Roiandt> Malucelh, fl�ura de
�rimQoia de fUD,jaçí\o do Dire-' uest99ue na maglstl'adura NADA como ílOlllisfH; friamente uma situaçãO, por maistoflo da VDN f'll! Rio do Sul. catarmense, exercendo at? periclHante que sf-ja, no sentido de l'E�media-la, se �o!" posa realizar se. h; 1<'. esteve. ou· alz:n��te o cargo de JUIZ

sivel. [lU de prepar-ar.ge pf:'r8 {) pEJoro S-B a n;!6SIDf.l tlver. fo.tem dEI passagem por .Blume. Sll.94'itltuto.
',,' d' rés de irremediavel. E' UDE! logica rUde,. nao lIa dUVIda,n�u o sr. dr. WaD.d�rlev J�' ,A Ilustre Butofldad.... JU.I mas de resunados sflltdares. .mor, HtJstre �ausHiI�o reSJ- elal �n(:ontra se neste mel� A bagagem de situações comprometedoras. que. nos leadente em flormlJopohs e d�s SU?stltuu::do o s.r. Dr. <?s�aI gnu o eatado novo, merece mais qUf� urn� 8.nahGe InH. '1'01"tac,ado plOcer da uferlda LeItão, dlgno JUIZ de DIreIto

na-Be neüessarío um estudo ffi"l& profundo, mesmu sob (Iagremiação poUtioa em nosso �!l Comarca, que se .acha de
risco de se lornar um dese:re�te, para que �e. ,perceba oEstado.
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llcença por algu�s dIas.

r labirinto e!n que eetarnM metIdos, com pOcisHHhàades re»DUl'ílote sua curta c&tadill Formulando votOS de te I: motas fie encontrar stdda.neste meio,? distinto, itine· cidades !l_O desere�€!lho de
Vumos, a tHulD de experiencia, tf'n(�l' !1.?Gud,er umranta foi mUlto cumpfl.menta- suas tunçoes, des€]a!ll0s "'�� pouco de luz nas densas tr6V[:S da Cr,UfUiHiO _rt:llname, para.do po� ..aum�roso amJgo� e sr. Dr. Roland.o Nlalucll� que se tenha UInIi idéia, por peque:l8 que SfJI!, da drama-correhglOnarlOs. venturosa estadla em B u

tioa situação em que nos eneontr"fficr§,Desejamos-lhe ventul'osa menau. •

Deixando d.e lado o preço das uH/idades, que graçasestadia na florescente cidade
Pedro Cunha ao regimem autocratico lidq!lÍ!'Íu a nervosa propriedHde degerrans.

, . '..
fi um termometro uerto do f('go, vames falar d{lS departa.---,.-- - '.

, VISitou ontem. esta Cldad_.
m�Iltos criados justamNlte parll romeutar e ft'gulillnentarI saluaçao d·!lis o nOSBl) destacad� culega,
a produção dessas meEmas umidades..

.

.

II. 8�. Pedro Cunha;. dm�to� d� A industria de laticinio8 no �uI .do �r8sil �ra bastano

t .'.. vlb�ante l;e�p�rtlDo f!O�!8n�J te desenvolvida. Supria
..

as IH:cesstdiHH:'§ 08 !,(:lglão e sobra-corre0 es polItano DlsrlO da Tarde,' va para exporta:!". CI'inu se um departamento, não s6bem�s
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Dura.nt� sua cu�ta. esta.dIa de que Dome, para controlar a. in11lsfria e o ,f8BUH1Hlo nao.
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·Sla·5· neste melO. 4) íhstmto. lor.
se fez eilperl1I: o Estado do Rto G1'8nde do Sul, com seus·OpOSICIDDI - nalista foi ID';litO cumprlm.en� I enormes rebanhos de gado, eslà comprando. manteiga datado por ámlgos e admIra
Argentina e leite desidratado dos Est�dús Unidos. Em bre'RIO, 18 (A.PJ - A funda dores.
ve, talvfz. estará acontecendo o mesmo con�&eo. .

ção do Partido RepUblicano .. O Instituto da AleDol e A çucar consegum realIZaI' oBrasileiro. 50!> li presidencia .·Teremos Vaiei milagre de lazer eEcassear, incl'ivdmente, ambos os i?f?'do sr. Artur Bernardes, coo"
dutos em todo o país, a deSpE'ito dos._ ennrmes canB.v.Ia!sgregando os antigos PMti10s

Ias anll grl�alls I qUfl t.eimam.:IC nascer €ffi úuJras

regw.
es que. não seja orepubiicanos de. São Ptiulo, II l\}iI ii norte do p8b...
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Minas Oernis, Maranhão, Pa,.. t'ão Paulo, 18 (S.E.) - O O lH'TO é artigo de luxo ;?ffi mUltos CGn1r.u6 enquantoraná e Pernambuco, dete�� Instituto Btúsntã es'á insta· em Goiaz um milh:lo (la :sacas d€\sse pl'lHIU!O �ertameTl�eminarão Iorçosamente, mo_dl- lando caIDara� assépticas pa- teria 88 estrf:igli.Uo se I) embaixado,r norte.HfllPl'ICaaO :la?ficações nos Estatutos da :0.. ra inicial a fabric8ção inten· tivesse tümadf) B. .res:olucão de enVIar um nllme�o suhca�D.N., afim de �ue possam aS�siva da vacina anti.gripal. E. ente de cfJminhõíf8 para se iH'üceder () BSCOameui.o ...duas agremiaçoes e, eve�tu-JeBsa li prlmei�a v�z que se
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..
�e se ..or {fabrica. o lmumzantt� no A v.fn·lf'd.'H'l� d� Impo�t?s .�.mados nolS

! UL.m.os _ ar.{J� .é.marem, votar valIdamente no Brasil. . outro íns!rnmepto (.w 8uplww mveDttHio pe,o Estado N,.-,voBrigadeiro Eduardo Gomes;
t pai'il. atormeutUJ' o cGmerclü e cínslSe� pl'oduto!as _Inventa-V A I I se uma nova rnod:didade de tributo. A ,i'ed�Qao e o q�8• " •

. na de mais indecif1'8vd. PMet.e Sl!'l" feIta de
.

encomeuuo.Com fi p-argunta ":AlOU pH:i'1!. f'onrun:dii'. O ilJh'?I'ssadú sente fi cab�r:ç�1\ psw}ar paraNAO VAl, reC�bem08aJ�U�.r.í.� perceher de que se traia. Meses_ deptJi� um .�O��i deC�.�,toamostras de S!lP<� em 'labl? mo::Wic<'. um '_lJligiJ do ato �;nten.ür. NoV'a CGl}t�",<Hi. 9s Ú}"f8tes "VtCl", fúbnC:1�?s pet!'i
pa.G�wrn e ü d2m'ero sdre novü e.merrd8. E f5S�lm v81 afe BOfirma local O. AD\!,el.ler. _ toroar Ü'reeonheeivf.'l_ O Cüutnbuwte c:cçu 11. eHbeça e 6or-Seguindo 8.8 mdlCBcoes, J'i amarelo quando um bt/o dia o Hscs! pu;pega.lhe_ \lmadissolvemos um ta.blete em �ulta por não dnr éumLHÍmento ás exigen�i�s da 1m.água quente e, saboreamos E são tantos os irnpogtos [leB�aS condrçoes,:.um prato de ca.ldo (C�:�8ome Meditando-se BD;'re tudo jflSO, parece"nos f:_bf!Urdo queBouillon), bastante dehcloso e
ainda hSj'lffi pessc'lli'J i ':tf�.ress&d,�s na cf)!1Hnuaçso do atualnutritivo.

_ rOo-Íme ou na insiitu!\�ão de outrc, da classe dOS que t.erTrata'se, s�m .

dUVIda.. de mi�am em ismo. E' qUi." os acon�ec!me�{::'s p!ovaram a !.m'mais uma ;;ltorw _dos pro' DwHcabilid,''lde de um Governo d!scncton'mo eI� nossodutos "VICl que .8ao de fato, País. E oiltIO da mesms espeeie, em vez de nos Hvrar doiguais ou melhore�
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de 1945 - Dr. AchUlea Balsini Diretor Reapoueavsl o llnó XXI- N. 205

ovo
4. VITORIA do Partido Trabalhista na Inglaterraa mostra todo õ poder do voto nas democracias

bem inspirâdas.
O 130VO brilanico fora chamado a escolher entre Churchill e os seus adversarias politicos, a dizer se desejavaainda a liderança do homem que o salvara da humilha.

Ção eda de.rrotaj ou se preferia fazer uma experiencia com
as idéias do partido que o desafiara.,.

Apesar de todos. os motivOs que tinha para honraró Hder vitorioso. o hOmem da rua, armado do seu voto..

abaleu'o nas urnas. O imenso poder de ChurchilI não va
Iw de nada diante de um simples cidadão. depositando.à cédula com o nome dos seus adversarios. Eis o alto
e honre sent1do dá democracia: o de. permitir que o mais
humilde 'dos. efeitores possa medir-se com o nllis pode
roso dos governantes.....

Essa idéia do valor do voto deve ser objeto de uma
vasta propaganda no Brasil. O maLda repuo!ica tem sido
a descrença no 'Vofo. Antes de 1930; as c:leições nãO ins·
piravam confiai1Ç3 a nil1guem.

"

. As violencias e falCiltruas praticadas pelos gov�ntosdesmoraliza iam o processo eleitoral. O sufragio era exêi-
cido apenas pelos menos Capãzes, por uni eleitorado ca
hrésteiro, obediente a chefes politicos sem escrupulosoA reforma de 1934. com a adoção do voto ::'fcreto
e a obrigatoriedade do comparecimento ás urnas, melho'
rou a situação Mas o g{}lpe de Estado interrompeu a
evoluçãó dernocratica do' país, aumentando' nos espiritos
as razões de ceticismo e repugl1ancia pelas atividades parfilarias.

Uma .das tonquistas da guerra no Brasil deve ser a
valorizaçãO do voto. E' preciso convencer os cidadãos de
que eles possut'muma arma &egura e inviolavel e que, se
souberem maneja-la com elevação e patriotismo,. tendo
em vista tarito oS interesses individuais Quanto os coleli'
vos; poderemos estabelecer uma democracia le61, progres'sista e fecunda. Os partidos deveriam reunir as suas for
ças nessa propaganda do voi') livre, n'o incentivo B?S.cidadãos para que se preparem afim de êxercer a mais im
portante prerrogativa republioana..

'As oposições principalmente devem multiplicar os
seus esforço3 nesse sentido. Se tÇldos aqueles que Sé' ma
nifestam contra a ditadura e desejam alijá-la para sempre.
se alistarem e votarem no major brigadeiro Eduardo Go
mes, a 2 de dezembro, não haverá a menor duvida de que
teremos a vitoria.

.

O voto é livre e secreto. Dentro da cabine indevas-
savel, cada em poderá, sem o minimo perigo, votar de
acordo com a sua consciencia. escrolhendo ,O oandidato
qua a seu ver sirva, mélhor o� interesses. do .Brasil. Não
há razãâ para temer represahas nem

.
vlOlenclas' dI) go'

verno, E' impossível identificar o vofó. Ele constitue ver"
dadeinuriente um instrumento de ação politica, uma arma
'efetiva, um elemf!lfo decisivo na distribUição dos manda"
ios. .

.

Não se poderá mais dizer, como antigamente,' que
OS votos não enlin contados, que a pressão govemamen
lal tolhia a liberdade dos cidadãos.
.' Hole, càda ,qual. dentro da cabine, poderá, sem ne
nbum receio; dar o seu voto aos' nomes da sua prefL!'
renda, certo de que ele pesará na contagem

' ..
final, cpm

a mesma forçá com que o voto dos eleitore� inglesês
pesaràm para dénotar Churchill e sagrar o triunfo dos
trabalhadores.-Escreve O "0 Jornal".
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,Mensagens de otimis.. rá. suspenso··110" confiança •

I dSatisfeito com o
. entusiasmo O raCllJiutmolbO e

observado nesta região" pela gasolina'.

causa democratica liderada 'Rio, 18 (S, E.) .--'-,' Com a ces..• pela U. D.. N.,· quando de sua
sação da 'Iuta no PaCifico é.• recente: excursão por nosso
provavel que Beja extinto o

ta.,
:

Estado.. o sr .. Conego Tomaz cionamenlo de gasolina nos Es-Fontes telegl'afou ao B�iga- tados Unidos. Nessa emergen..461ro Eduardo Gomes, dando .• . f'" C "N P 'd t'.

d d cm, ln urma o . .

., l eu 1-conta do qU(!. lhe. fOI a o
ca medida será adotada no pais,.... ver, Ellire-sposts. foi lhe trans� esperando.se que. issO se .veri.mitidoa mensagem que abai-
fique dentro de 48 horas.xO repraduzimos:.

�*'Rio. - Praça Duque de Ii>;-.é'.....;_.-•..,...,.,-'-.�.�--+-,-.
Úaxi>;s__;_CoDego Tümez FI.H}' ANUNCIEM NESTB DIARIOteso União DemocraHca Na' _.

-

.... .� _. _
.

'

.. _.,oj(maJ-Blumemm Srâ. Cata', * ��!Il. $ � .._,u. !I!-.

l'ina-Inteirei'me com prazer demC?t8i1Zação _13m. Santa
. boas noticias seu telegram8, CtltIJ17G{l. Saud8ç�6S atendo:Sua devotada. �9ão muito SIHl__Bl'igadeJr{) Eduardo 00
canlNbuirá vitoria CdU!m Te' me�.

Tte. . Oel. Irapuan
Eliset» Xaxier Leal

Sopa em. Tab!etes

"V I· C I"
Um tablete dá um excelente
prato ou chicara, de Caldo
{Bouiilon, Consome} o Modo
de usar: Não cozinhar, apenas
desfazer e dis�olver em agua

bem quenfe.
C. ANTWEILER - Rua 7 Sel.,

tOO· C. PostaV56
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Um Cachorro de Raça, Pelo
Duro, Grande, de Excelentes
Qualidades. .Informações com
Eugenio Silveira, Garcia - Rua
da Gloria. 1696-3

, ..

1 .-.. _.�

"--

vende-se uma garapeira
com motor em bom estado.
Trata.r com O sr, Oswaldo
Boehmé.

. Informações com
Redolfn Sprengel- ENCANO

óv2
f,�·-�::':;f.; .--_7J_ 9BI ���:1-1

Uma Motorciclefa marca DKW
. 9 BP, com chapa e em ótimo
esíado de conservação.
Informações com Jairo neste

Jornal;
; 'f. 5+:**

1_'_......A""""'IU......g.....8"""""'"S._e.__ '1
Aluga"se uma sala proprla

para escritorio em 'sobrado'
Preço: er, $ 200,OO-Informa
ções no Hotel São José. 3v3

*�*)j(1

I Compra�se :

Uma escrivaninha usada.1Informações nesta Redação.·
.

1687-2
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Com () tratamento pejo repulado pro"

duta OKASA. - Á base de I!orm(,nloa
(extratos glandulares) e Vitaminas sele·
cionadas, OKASA é uma medicação
Jmc-ional e da alta eiicacia tempeutica.
em todos os casos ligados diretamente
li perturbações das glà"dulag sexIJaes.
OKASA cambata vigorosamente: fra
queza sexual em torlas as idades, sob a
fôrma de insuficiência glandular ou Vita·
miru!.J, senilidade pre.coce, fadiga e perda
de memoria no' homem; frigidez e todM
8.8 perturbações de orig�m ovariana,
idade critica, obesidade e magreza, fi,,·
cidez �a' peie- e l'ngosidade da_ cutiB, na
mulher..OKASA (importado diretamente
de Londres) proporciona Juventude,
Saude, Força e VJgór. Peça rôrmulfA
�lpratan. })f1,ra' ho_mens e fÓl'mula Houro"
para mulheroo. em todas 1'9 hoas Droga'
ril!.l! 8 Farmacial!. Informações e pedidos
ao Dlstr. Produtos ARNA. - Av. Rio
ruan"o; 109 - ruo,

'.
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f

!
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f9-a�1945

(OI) REGULADOR VIEIRA)
A Mulher Evitará Dôres
Alivia As Cólicas Uterinas
Emprega-se com vantagem
para comba.ter as' irregula
ridades das iun� ões periódi.

cas das senhoras
E' Calmante. e regulador

dess(\S fu:nc;ões
fLUXO SEDATINA
pela sua comprOVâdà' efiêácia
é muito receitada. Deve ser

f�"""""""'�''''''''''''''''''''''_'''''''''''��''''''''''--'''''''''''''''''__'''''��'_

En:o�i��:O!!��f!��!e f"G��'�"':"d�:""M��ei�'
.

'R'o�8'maik" ·Ltd·�:"·l.iLie. D.N. S. P. n:67 de 1915 Do""mitorsos
'

........--���---,p' {! :..' ,

.

;)
�� Salas de Jantar �j
fi Moveis Estofados ��
f= Serviço bem perfeito e bem acabado :1

�i Grande e§iOq�e. de_ 'Iape�e§ �jh Rua Dr. Am.�deb Luz, 1i :�IH .

�\ .Pv°t;..·�!..O,,<'.)64'A!,!��:';"����:'���.<!-�&;':;��:':)

ii. Maior Empresa Colonizadora da America do Sul

De passagem nas zonas Blnmenau e Rio do Sul,
o Agente autorizado, Snr, João Ferrari, efetuou ven
das de Datas, Ohaearss e Lotes por mais ou menos
I milhão. de cruzeiros, provando esta o valor das

. terras da COMPANHIA por ele, representada.
Para obter informações mais detalhadas, dirjgir se, por
carta ou pessoalmente ao sr. João Ferrari - GRANDE
ijOTEL, em LONDRINA, ou ao sr, OTTO WILLE,

,

B L U M E NAU - Caixa. Postal, 98

I Perdeu-se '·1 Mudou-s Fa���q�!'!:tendêmcaz
"",,'......_�...=�� _.,:

Ã casa Real de UicHia Rodrigues dos Santos, comunica sar�se: Artur Rudolf e Apolónia
li seus fl'eguez�s .� ao publico em geral; que < acaba de Prebianca. Ele, natural deste Es-

_

Defronte ao Café Aurora, um transferir· se para o edHicio Michels ao lado do hotel São José. íado, nascido 30'S 28 de janeiro
.' pacote contendo

.

um macacão Contínuando ali, a apreseutar o seu seleto sortimento de .}921, comerciaria, solteiro,
de mecaníco em uma válvula de de roupas teítas para senhoras e creauças, bordados em domiciliado e residente nesta De conformidade com os artigos 88 e 99: do Decreto
expanção para geladeira elétrica. grande escala, cobertura de botões e demais artígoa do cidade, filhO legitimo de José lei n. 2627 d·) 26 de Setembro de HHO, dou cíeuela 808

Pede se á pessoa que o en ramo.' 1688-1 RUd?1f .Ju_nior e de sua

mUlherli.iltereSS8d�I.8.' de. que
se acham é

d. ispostção dO.S.
surs. acío-

contr9u entregar �a C?�a do �-��-:';:-9-�"""�-Ji'"'-�-. o .-�-!O!--�-�-�-�""",..-5t-� Mafia He!I Rudolí. Ela, natural Distas, na séde social:

A.merroano, que sera

...
gratlfIC

..

ada" des�e Estado, nascida. aos 8 d.e a) O relataria tia diretoria sobre a marcha dos nego-
. 1721 -3· .

L
oi!)

----�"'I
abril de ! 926, domestica, soltei- cios socíats no exercícto findo,'

."1'.'
.'

Ve'n'*'d*e* -.se· I' C·····i· a'..•.. d·. e'
..

r'.0.·e·r·rn.a.s Norte1..
·

do pa-r·.·a·'ná ��da��:�fl�i:dale�i�i:�de�t: nJ��� b) p�����; do balanço e copia da conta do lucros e

_ p'feblanc� e de sua mulher Ma- c) O parecer 510 Conselho Fiscal,
.

TIa Prebianea. e conVJCO os Snrs, acionistas para a Assemble18 oeral
Apreaentaram 09 docsmeatos exi= Ordínarta que se realísará ás 15 horas do dia 29 de Se
gidos pelo artigo 180 eo 00�1 tembro dé 1945 na séde secíal, com a seguinte.
digo CivH,sob n' 1,2,3 e 4. Si 'ORDEM DO DIA:
alguem tive!! C'<§nhecf.:roX�!ltl!!l. d� l '

-- Leitura e discussão do relatorlo da Diretoria,
existlll algum úup:edimenta legal. do balanço, da conta de lucros e perdas e do
acuse o P�l'a: 0� finl de 'dírefto. parecer do Conselho Fiscal;
B. para constan e chegar. ao co", 2' - Eleição da nova Diretoria;
nhecímento doe todos lavro o pre... 3· - Eleição dos membros efetivos suplentes do
sente para seu afixado no logar Conselho fiscal;
do cost� e publicado pela im..

" 4' - Outros assuntos de interesse desta sociedade.
prensa. . I Blumenau, 10 de Agosto de 1945

.

Blumenau.Id de Agosto de 1945· LUISE SCRMlDT - Diretor Presidente.
Victoriu.;) Brllg!f I N' 1697 - 3

Olicial do RegfstrG Civil. !
�-<)��-�-�--�_���-�_� I) -t!l.-'--l!if-,*,��-i:i-��!ii .......�--$

E�*ii a a Mútua CatarÍnensB de Seguros Gerais
F.i!� gab�J) que pretendem ea

sar-se: Jugo Wehmuth e Dulce
mar do Nascimento. Ele, natural
deste Estado. nascido aos 8 de
abril de 1922, comérciarlo, sol
teíro, domiciliado e residente
nesta cidade. filho legitimo de
Max Welllnuth e de sua mulher
[oanna Raduenz Wehmuth. Ela,

. natural deste Estado. nascida aos

11 de abril de 1923, domestica,
solteira, domiciliada e residente
nésta cidade, filha legitima de
Vicente Faustino do Nascimento
e de sua mulher Leontina de
Jesus Cardoso Vieira do Nas
cimento.
Aí).resenta-tam 08 d�cmn:enfM êxl·
iidolJ pelo artigo 180 dI:! ·C>Q'd(�
Civil sob n. 1,2, e 4. Si alguém
tiver conhecimento de existir al..

gtln;I impedimento legal, acuse ()

",Ma os fius d$. 'dfreUQ. �B,�para
coostaD e chega; aillJ. conhecim:®n"
to de todos. lav� o [presente pa:a
l'a ser anxaJG no logar do
costw:rJJe iii publicadO p,ela i;m"
prensa. . �J
Blumenau, 14de Agosto de 1945

Vitru".ruT'i BEal1ll
Oficlnl do llegfdr,j;J CivR

PRAIA DE CABEÇUDAS
Um TERRENO, com área de.

150 rntsã, com capacidade para
duas edificações: uma, em chão

. de esquina. Vende-se a área glo-
bal, ou parte dêle, por chão de
casa, -_III.IIIIIl!il!iili---I!lll;!!lllllIiIIiIillJ."IIiIiIIiIi1I_IIIDIIlIIIlIli! !JIIIJlI!IIIil!lIiIIII'lII;;;;;;:_.Me_IiD!!!iII;;;mw_.i'!iIiii!JiiIillll"!:!I;II"'"
Tratar com Oito WiIle, nesta

redação. Curso Gratuito.de TaqUigrafia
(por correspondencía)

Para propaganda do único método
'bra.sileiro, o autor ensina gratuita

mente por correspondência.
.

Cartas ao Dr. Leite Alves. - CASA
BRANCA �. Est, de S. Paulo.

.
......:-

���������������*�����"�.�..

��

Cólicas do 'figado :
� Bílis ':" D ôres no e.$tom�g:::,1

.

T�'�[eiras
. lr _-

r=> -_,

Enxaquecas ��
Mâo bahto 'Flatulencias I
Indigestões Palpitaçôcs .1
Pesadelos D· "''',,�n�i:"l �.i,'.:,'..'-- !·}lJ�-l"".j .. �� t,"
Lingua suja l-;:1.�,;:S - j\ZÍ,l I

�Dôres de C�b€\d --- Peso E;3 estornago e 11'!rnt3.3 r.tl
�
I� �

� fz
l\';l

-com ac�.ãc dIrecta sobre -o '"EST0!'JAGO, F'lG/\IY) _E INTESTiNOS �H�·�:n2.01 �r
as Cà.G!H!:f:I, eV1L2m. -.ii.bsolnv).menH�" a_-p;;1_'-_·.á0 -à� '!entre, pr0j�orc:C}n�In;, dc-sdü

t.
O' corneco* ·l;e_m -·€star -i�":;r-�! � t'a3(;S) veEHlllP;-:.rec:e-r fiS .t-�;-;,,'!'r.;:i(Í2àe�' do �-

.ES"fO?-.�.f�CO. F!G ..��DO r:! INTf��ST!NOS �!f"-.

Sosinho é Otimo:
Comparado.,. é o Melhor!

Valioso auxiliar tiO tratamento das impurezas.
do sangue, depurativo cientifico de real valor no
tratamento das placas nas mucosas da boca, garganta
e vias urinaria,;; nas inflamações dos ouvidos; no
reumatismo porque elimina as dores, modifica' as

deformações, nodosidades, ele.
E,' o meio seguro_ de combate, capaz de influir

de um modo decisivo nessas enfermidades: Com
oonfiança deveis usá-lo.J (No. 38 EO)

fabrica de .ladrilhos e Oficina' de Escultura
Irnoldo P tler

BIUMEHJlU
Rua Duque de Caxias, 8 (Ex-Palmeiras)
Telefone. 1081 . Caixa PostaL 48

&p�cli!lld�dill IMm 1mit2!Ç�iI tle Execl1t�� VIm pr!3tlfiz� fi p1lfl'w
Grm.O!1I!.t Esc«darias, Pav!mí;!!:nt�g. feiçál§! Oolrrnas d. ChntiotlQ, Ar", '

•.. _. . _

.

. '." madJQ., B�aWltres. Caixas pa:ra&l1�Jr91 Fldru palia Pia!!.' &1.. Ágna', Taillqwas, CapH>e1!, .Toghos
cõ"s pi!rll' 'Ãmtazei!lS_i Caot�oej.. pa'l'a Esgot�sll Bauces pa�a Jar"

rlã! para Ffltml' I R'adfos RIo.. di:n!) Mesas d'&� Centro, FloreI..
,

.

.

2

., r-as, Vas!Q, Finghn�nto d� Mia"
r� G1i{li!{S (III Glslo" et()� d e i Í!I il! e R edil a 1 e i Co

.

DANCKIEItT & CIA. lTDD.
S.i O PIUlO

Rua Dom F'NfTUJisco de Souza, 87

CAIXA POSTAL, 3557

DISPONiVEIS
Serras de Fitas Suecas - Marca "SANDVIKll

1 5.0..m.í.m..a�te�'.2.0�O�.m•.•/m R�..mI

Avó! Mãe! Fi
TODAS DEVEM USAR

eX-NIN .. if

'_;ôã-:*l
fmpmgoda: eom reei !'..:eces;-;,J ncs-

�&,����l:��{��t�'::J�;\��[i�
llJ\QUi'VITE3 '(üçVEWQl&

c-

�."""."� •• ".".l>""<>� .. �.".

��,,"",",��,--� .......-

friOUf é Sabm

Das Manteigas a fina flôr

.1Medicação auxilia'r
�nQ tratamento da

sífilis"

,
B

Comércio e Indústria
Schmidt SR A.

alter

As sernbleia Geral Ordinarla

Séd� �m Bhummau - Santa Cata�ina

Assembléia Geral Extraordinária
Primeira Convocação

São convidados os assscelados desta Sociedade a se

reunirem em Assembléla Geral Extraordinaria, na sede do
Clube Náutico Amerlca, á rua 15 de Novembro, nesta ci

dade, no dia 21 de setembro do corrente ano, ás 15 horas,
afim de deliberarem sobre os seguintes assuntos:

1- � Modificação parcial dos estatutos sociais:
.

2' - Eleição de um membro do conselíroAdmtnítruüvo:
3' - Assuntos diversos de interesse socíal.

Btumenau, 9 de agosto de 1945.
Os diretores

ADOLFO SCHiViALZ - ADOLFO WOLLSTEIN

r��:!::�!�:����:i:b:�?:os I
Roupas Brancas e Confecções

para Senhoras e Crianças
Comunico ii minba disUe�ia f�ague:da !lHe acabo de
1�U5dar minha lOja para a R!Ul " 'de fevereiro H. 5

I9li��eite n�Jo§bl1irger � E�a fre1mf� do HGiel Vitoria .

ri ' ±P§tiM-!i#5im· . % ri PS- llié5iRS§?&&iAAíW . SRPI?

com viagens regulares entre Itajaj - Santos

Cabt� pc§�@� 36 - EflJ�. f����W. H@�idon

fato' AffiAf\I"1f]' tn cr.J.'r',IZ)• .. li uu � � �... u� UlI lu J
Recomenda·se pelo
Esmeraào Servi-ço

Rua 15 de Novembro$ 596Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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UCidaCle fie Blumenau"
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19-a-1945

CIII.", I.

.

Uma autentica e legitima fablica degargelhadas! Deem
aZ8S 80. bom humor, com estes dois comícos de altos remi
gios!;':_ Nilo Percam "DOIS AVIADORES. AVARIADOS"!
Domingo; FINAL da emocionante serle "fILHA DAS SELVAS"

Platéa 3,00;. 1/2 e mil. 2;00 � Balcão 2,00 A 1,50
Demíngo ás 2 hor as: - 1/2 entradas - Cr$ ! ,00

'HOJE - Dia 19, ás. 4,30 e 8,15 �. hs.
a NAMORADA DO UNIVRSO: -"-'.' DEANNA DURBIN, 'mais.. ,

querida e Incomparável que nunca, em

A Irmã do Mordomo.

Em poucos minutos a. nova receita -
Manduco ::- começa a c.ircular no sangue,
aliviando 08 acessos e 08 ataques. da asma.
ou bronquite. Em pouco tempo é possível
dnl."mil" bem, respirando -Iívre 6. facilmente.
M<lndaco· aítvía-o, mesmo qua.:o mal seja
antigo, porque dissolve e remove o manus
Ilue obstrüe as vias respíratorías, minando
a sua energia, arruinando sua saúdo, tu
zendo-o se fi ti r.56 prematuramente velho.
Mendato tem tido tanto êxíto que se ore
reee com a garantia do dar ao paciente
respiração livre e Iaell rapidamente e eom
pleto alivio do solrímeato da asma em pou
cos dias. Peça Mendoto, boje mesmo, em
qualquer farmácia. A nossa garantia é a
sua maior proteção.

, �.

end.aÀA Acaba "om
. w.w", a 6s-,na.

Bgora lambem a CrS 10,00
"-�-*-,�-_"-�-""-�-,•.-."

com Franchot Tone - PRt O'Brieu e Akim Tamiroft
-. A. Deüeíos Hístorla De Uma Garota Do Interior Mas

eárada De Criada Na Vida De Um Solteirão ...
Um Filme· Que Encantará A Todos! Romance .. : Muita

Comedia.: . E Muita E Muita Musica!
.

Mtils um filme delicioso ... Um filme que fará seasacío
nalsucesso, Interpretado pela dona da voz que rala aos
nossos corações! .....

i' No Pregr': CompI. Naclonal e RK.O, Jornal.
.'. Platéa 3,00 - 1/2 e mil. 2,00 - Balcão 2.00 e 1,50

A' Noite: __ Platéa numerada Or$ 4,00
.- EIíZ"!.\i"MIQt%tH ; f@#i,ZMNf$&ifAEjWa#�

&-01�t:
�t'S,g,t�ttOg
�nfS:M.(ABI�
u�VD.6\CI'A) •
l!6.I,,�gtt"L

Jdstúu.

···.·A.·.·..

····_
'

.

.••. �Sedas, Linhos, Casemlras, ti....
I ��s�f::;.·������:��:: I
•

. Meias, etc.
.

. II

'4. ." C.hapéos Ramenzoni, Cury B Nelsa�,
I BlUMEtllU ...;... Rua 15 de Novembro, 505 .. Fone: 110l.

I Sociedade 8enificiadora de,
Madeiras L'da.

Telefone 1248 - Rua 7 de. Seternbbro

fornecedores de Madeiras em Geral
,

Forro Paulista, Encantouelras de QUa.lquer Especíe,
Alinhamento, etc. etc.

BipsciaHdada: Soalho Marca Strebel

lSi- .�._-=-""- ._,_.-
�

Cr$.···9 o 'RACOS.
ANiMiCOS

. ·TOMEM

Vlnhu freosutadn
"SILVEIRA"

Grandê Tônico

.,.' ,..

,
" " "

Cárie de casernüa com 2,80 por 1,50 de largura
em padronagem própria para o inverno. Temos qual,

..

quer 'tipo de casernira por preços sem concorrência.
.

,,� ,

o REI DOS AVIAMENTOS
Filial: Avanida Rangel Pestana, &114

SÃO PAULO

Caixão funebraEnvíamos amostras pelo correio e a

rnercàdoria pelo '1'(3embolso postal.

o se.t.i<��pliO"'está falhando·?
Leve"o imediatáfmente na oiicina

.

Oficina RAmO fUNKE
·R.Anlt)'�_BLOHM Atende todos os serviços de

-

e; será prantamenla. atendido

I
Radio8 . receptores

Eqwlparr{erttc/ ri'lOderno de alta p1'eclstio, técníco Servicos Bapldos a Garantldoli

____l1li.•!.OT_i:_·'.'iII!I�lII!!d.�.dlil!!ieaiiÍ!ldmi�!!Ii!:ml:i!i!::i!l!!]liii!liaiSl!!lldiill:IIIil.�II!5:lIIi�iól[;iC!l1!l:liII!ãj!ii°!ii!il.�!IIIamUgl0!!l!.!II!!I!!__ !-. T_E_L.."EF....0;-oN_B_13_9_5__--...

. MIRE.SE no espêlho dos

que sabem atrair afeições e

conquiatar simpatias! Nun

ca saia à rua com a barba

por fazer 1 Se quer triunfar

na vida social e nos negócios,
barbeie-se em casa, todos os

dias, com Gillerte. Poderá.
formar ao lado dos que sa

bem vencer! Adquira, hoje
.

mesmo, o novo aparelho
Gillette Tech e habitue-se a

usá-lo, diàriamente, com as lâ

minasGilletteAzul, legítimas..

I
_ Ficaste com água na bôco? No teu cnso, o que
resolve é rr GH/e'ie. .. A aparência, meu coro, é tudo!

_ GUletle re�u/vev! Já vi que o nomôro pegou •.. Êlo
está tendo Q prova da 9.ve o InDl1 -conselho foi bom •••

"

Para varizes (nas pernas) e hemorróidas inter
nas, use via bucal. Para hemorróidas externas,
use a pomada e tome juntamente o líquido.

"Medicação auxiliar
no tratamento da

sitilis'
fi-�-�""'''- •.-�-''-�-.-·

I
j
1 s�rviços de primein J -_a " '4

Doenç.. d::::h:�':C� BS���:O� ���:'�:�:.ll= venJ I Rua :�;nhãO
'

C A f r c o
I

CLINICAGERAL OPERAÇÕES A. Lubow II Sempre foi e continúa a serConsulfório: RUli 15 de Novemhro. uss (ao !atlo do Hofel Elite)

I
. .

fONB. 1405
ConimUas: dás 10.30 ás 12 e dás 15 ás 18 horas ��!lIi�lIli-II-:«-�---IiI-�:

I elhorHorário especial para tratamentos com Penlclllna f Aos Senhores Propríe- l .

. ,a'
_......._"""""'............._....... .......""'""' ......_.....................==

4! tarios de RáDIOS r I . -

.1II. ij;__�A1IB�Wg&gH !lB_.&liJli t A Ân��;�� G�L�ra 1
,. Plfi' ame :+qMWMWYiéffl

Aparelhos de Radio :I r-eprezenta as seguintes l
d· R C A V- T .

vantagens .1.
, a

.

,.. ltor
1- facilidade de !nstalação. Tde todos os tipos e tamanhos na � Economla Segurança +.

Casa �o Amell"icano S. A. :1 e melhor recepção.
. ! IMercado de Aulomó�eli1 �I bdormacões com Q sr, Jose I

·

Galliani :o;f Rua São Paule. 9 I I* BlumellC!u ...

';!i-�i!t-:li-��.-:-l!I-" ! f

Nijo enCQntrando_ em Forr.:tac;as e Drogarias,
peça p",ra a; Caixa Postal 1874 - Sã.. Paolo.

ia,

A Ir

t Xarope
São João
iiib. Al':!w � f�eiiõ� -- São I'"aulo

�$.l -�

�<!ir".:4-"'••u::.!lJi; ���ru.h'�d� 40Ç- .pôem
� peri� � tW:!1.d.;,.' @ e ,,,��, come...

r�� pt:�f ..:una êiulP}� !.Ô&lb ou res

fri-l?_â!:l_' E�u� .mHJ.�J'�rnho�d (.mreçllm_
�. �!!!V>jfUi.l1-cf..�� .1�\·CW ser-, .tratsdos
� � e ,:'U)tji;dD t.'!.B�a- que não

• C.J1ãT'9Y9"2 dr;" maüeirl: ti causar

..tio. Qhorr�im"nto.. 1 ,da. as af.'

t:;g;.:� flg ;1t9lJ!lr�tb.a reeptretorlc..
a:l'!Ca' utmt:<!;$.'!1 &riDDt"J, oroncbtr e ou.

t<.,t$!.tri��10. �lIa;da� d.e.i!IDJ remediei

!':àp!dtt _� effic-ti2t- O XafoDt São Joã�
� ii> h1t!kt.do _Q;&r& I<:.."ltet'

Óil'!CQ- g'
-

Sim rcrÃedit'i
Í-<3 asbnr ;!l,gJ'Hda çel, pura
-.:a�C-n5 ....�n·._á.:r .. dF:9,n<::aa·

i"E�-!ê,-�';_�_""'�-1I!

N� Mil e 1I11};O �. i \
i 1·" �Nfj'D, : ·lliBl,

nãO. deVIa fàIllO Ti '�L [
.-�_.. ...;-...--._..'fi.._.jt,.-:t��-�

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



Com a presença do sr. Irlneu Bornhausen.. destacado prl1cer da U� D. N" no Estado; deverá
ser empossado Hoje, em Rio do Su], o Diretório local dessa vitoriosa Á�gren1iação Politica;

reinando intenso entuslasmo civico €:111 torno do expressivo acontecimento.
'

.

�fi.;_�"",�,.z�-�-....���·�,1 00 41>.-• ..,....- ..-. .. 1i>_...<;1i -6 �.. • � il � � t .ff � . o !"._� "!;r3$�. o�·-'f;--ii" .:í!í'"''�"�''' (j *-:íf-+-It-�-�t-- ..-:f.-" 00 t:-;t:�;§ã-&\-lI-.t-j.:_'��.â-j.

I D
.

.....
..

4 Blume�a: 19 d:: I
-

� :-.gO��?:h�!.�O��?�!���deSti.'d' .' o r. Affonso 8alsin i ticd!.AJkt ;'/dira
R � -"" �,... Anosio de "945 Blumenau, de modos que os carros particulares ainda não Diplom. pela Faculdade
;;;tJ li ti �"1! e tll� u " �. puderam receber a quantíãsde de combusttvet a que iêill Nuetonat de Jledicina da

�������������������������'"' direito. Universidade do Brasil
A PfÜPCSH.O.

o sr

.. prefe.H.o. Mun.iCiPl!.l acaba de Iaz. r

I'
Medico Especialista em n.�euçlls das

O levantamento das necessHaJes de cornbustlvel para o Crlilnçi'lS e da Péle

c-'.' r O e mUu}cipio, le.VEludo em C?n�3 que cerca de 400. eurrcs
i Cursos especializados sobre Ali-

e
.

.

particulares I(;ram acrescldcs ao tráfego que vínhamcs mentação das Criancinhas. Pue- �
I -

d
tende.

. .", ," c
. ',' .�

rieultura, Higiene Iuiantil, Clinica 1SDIUli80 e seu caso Por es�e h:",:Aam.:nto, que s.e�á encsmlnhudo ao CaIlS: Médica Infantil, Tuberculose In- J" ��o NaclOn)sl ao petr::leo,. vc;i�litca'S8 que .!t .DuVl't cota", d�8: Iantil e Doenças da Péle das �O,ma historia de amor que se inicia em Sãl· tiQada a Blumenal1: nao pode á t<tende� siquer a metade Crianças.
tm li ,. ..

d d das nossas neeessidadea em pleno racíonamento.
1!...2U�G e du;nuna

.

e mouo fragicD na Vamos supor que o COnH!mO de gaaullna em Blume-, Dá consuiias em seu nOilo

'Capital federal' n�u fosse rte 59°0 litros meuaaip..: Agora, com u� acres- i c�msultllrh.l no fd�ficio PeUer
R.I·O, 18 (S .. E.)-Pol"m encontrados num Iügar ermo do

CIIDO de 400 vetculos. que �€vemo receber 30 l�tros ptOr:íern frente ao Holel Vitória)a ".. .. '" mes cada um, li cota neverta ser aumentada. loglcamen e, I t . " '

morro de São José, Em Madureira, por um vigilante municipal em 12 mil litros, perhzendo o total de 11 mil. I iodos os dias, das 10,00 as
os corpos do operaria Waldomiro Pedrosa da Silva, de 20 anos

.

Ao que sabemos, entretanto, o eN.p. fixou uma cota ·12 e das 14,30 ás 17 h01'QS.
de id.ade e da jovem �aria José. ��rbosa da_ Silva, filha de que não eorresponde a metade desse total, o que por ccr .•-�-,��-�-...-+....�-",-iI 1:"""'--

.......--·------......
·

Sebastiana Barbosa d� Sllva, domlcll�ada em São Paulo. to obrigarEi I) gm local fi protestar, pleiteando um forne- No bar e no lar. I V I C I.

. A� lado dos dOl.s cadaveres fOI er:c(lntr��a um� lata ccn cimento mais de ueordo 130m t18 nossas necessidades. ., K N O T,

:�e� ����e��o p�o:r:;6��' áte:i�:::�n���d�o�s�:�;��'TI. intenção do I �',t'f;��,��@.��«,�@jHf'� �,� "*j�:{;l; o ;'�}::'Y��"" '$>������ �fMlí�;l<'8:'i>�'�: I não deve faltar

Na�
..1i1.\leSHgações fe�lizadas, � Pol.icia conseguiu de�cobr.ir t E.xpo·�+a)..lfP"a t\O iM�al"'lJelpgs (1 A :

que os Jovens haviam fugido de Sao Paulo ecrn o Intuito de i, .

". 1 úc IJui G Ui) t.d J 1 U l), tt:'i. lU]I �r I ffr!r
se casarem J1ésfa Capita), já que a Iarnilia de Maria José se .�

,

.' � rlJ �. l t;lUJ
opunha ao enlace. Não ficou; entretanto. _esdare.cido P,., motivo .� Q�jocl, aenneaente de: � -=-_pelo qual o par, UUI mez apos a fuga, nao havia prooUPgdo ea.tI ....,;. �� � ".'>;'" ...... ,kA ' ..... : 'rf''::sc DO

��

sar;se bem
..

asslm comO as razões do suicídio.
.

.,"

.
:.!.'" !\/ladsl'ras ri� CO�1�tr_- lU�aO' en1 ge..')f,:",';'.'

;-
� � r&l "'t? rn=

..
, ��

,�� tV" Q y V li,...,.... -'I{ -".. _"J:- .�_ � te � � �: �."-?i-.'"""'�-.�<i'-.----'+.:-.+-. o.--li- §-<t!-�-41.;...t1_lIli�-(, � C � "

Juizes eleitorais parlidarios! I rat, ij orrosl ��:�hOs, .vloIduras � 3

m_� � �� D_§_;;�
Grlllfe lillllllllcla feila ao Superior Tribunal I r .,.e [:'0.� 1331 I '" }��--.

Eleitoral ! a L U M i f� � U ,. §�:u�ía Cahuin� � \"
. RIO, 18 (s. E) -- Foi feita ao Tribunal Eleitoral, atravez �ci!I<;t4!���.ftt.��•. tít��!Jí4H1!>$,j\il�:�®oi1lYj;�w.étlit'h"iíêíFi.�<i?t!��il>i'l!ijH;'�{t"'H"f�:

de um oficio assinado pelo Juiz de Ponta Porã. sr. Antonio
. Teles NEto, uma grave denuncia:

Dois Juiz de Paz daquele Territoria, sr. Romão Garcia e

Aparicio Marques do Amaral, ambos atualmente exércendo as

funçõEs dê preparadores da Justiça Eleitoral, estão no desempe
nho da mais completa escancarada atividade politica e partidaria Depois de acabada a guerra com a Alemanha, em
o que, naturalmente, colide, 1e morio flagrante, com o espirito todos os EstAdos do Brasi1 Íor am suspensb.s as exigencias
da l.ei Eleitoral. da {xibição das carteiras de identidade Dor parte dos via-

Tomando conhecimento do assunfo,deliberou o Tribunal man jantes. Nâo mais existem os postos de
-

controle. Em os
dar apurar a veracidade do alegado, para ulteriores providencias. .. demais Estados da Federgção Bmsileira, as sgencias e

C;l'';;;!'';;��''':;''''::�'.'••''.�.�:,..''Cn���:;'����::':'••����, empresas de cempanhif:ls de transportes Dão mais estão
exigindo no ato da venda de passagens li exibição de car
teiras de idemidade, etc. Santa Catarina é excepção da
regra, Ao pass?geiro, �Ó se lhe VI nde passagem mediante
a exibição das respectivas carteiras, passaportes ou licença
especial. Para uma corrida de auto além de Biguaçú não
é permitida a passagem na ponte HerciHo Luz, sem que,.
o carro e pasGageiros estejam mUl:!idos de licença especial
da Delegacia da Ordem Politica e Social.· Isto aconteceu
sabado ultimo, quando uma turma de cinco memoros da
U. D. N., se dirigia á cidade de Tíjucas para tormaf parte
na instalação do diretorio poWico que ali ia realizar-se.

Para que tanta exigencb? Si o pa�sageiro diz que
vai a Biguaçú, pode Pf!SSiil' livremente, porem se alega irá

I á TjjUCBS, so poderá passar aprfsentando a guarda policial
Í!!__!l!S!l_I!li:lllm_ll:il"'Biiim••m·...miiJi\i!m""""'�""""""�..iiIlilMãih_<aIlilSillllilillli!·_....liil!ll!HiIIiIi'_õllliII!liiD!l!!_el!O!ll!l"""'S'iI!III_m_'_'

. ahi existente, 3 li.cença. Está ssto certo? Perigará a segu-
rl:wça do Brasil? Qual a lei que obriga o cidadão no gozo
e uso de seus direitos políticos e sociais, fi. passar por esse
vexam{? So mesmo {} sr. Delegado da Ordem Politica e
80elal de Santa Catai'ina nos Douerá explicar Acreditamos
que S. S; isto ft<ça} conhecedores como somos de seu
cavalheirismo, suas qualidades de fino genileman.

Ai fica li nOi3sa interrogc3çáo, diz o "Diario da Tarde"

Devido li absoluta falta de
espaço em nossa edição de
hoje, deixamos de publicar

• uma réplica escrita pelo sr .

J Argemiro Carvalho sobre um

c,omentalio do jogo de quar'
tídeira. ultima, entre os se'

lecionados de universitariclB

I paranaenRes e 10cal, o 9ue
� faremos em nosso proxIID<>

'jnumerú;._�-*-�-�-�-�-��§��

���.:���'::::7.�.�';�:-��:11��.:��.16'1

ii DIDE Soe
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...........- �

I Nascimentos
Co:n o nascimento de um

robusto garotinho, que na pia
batismal receberá o nome de
Almir, ocorrido dia II nO

hospittll Sta. Izabel, acha-se
em festas o vt'nturoso lar do
131'. Ernesto Oerber e de O;].
Ignez Oetber.

·1-+nçâÔ·_' °Eiêifõr�si··
I e r I !

Pr�cisamos manter inta��ivlil a progressão de Traiu,'"
Um, Direito e JmiUça d.�s v6ihos pioneiros de elumlnau.
Hã€! devemos, pois, esRar suleitos a qualquer surpresa
elaibu�1 de UII govêrno contra nés! Devemos, sim,
iodos, possuir os respecUwos titulos para a batalha

\ �a! �r�as:
I llista-Ie tPelo "Post® Eleitoral" do jornal
I d� 8hun�;au", hHHHUlo contigo qualquer UlfI
I
! gul�tes dOClunentos:

B) titulo eleitoral, expedido na conformidade do De:
creto numero 21.076, de 24 de fevereiro de 1932. e da 1m
u' 48, de 4 de maio de 1935 (Codigo Eleitoral;. .

b) carteira de identidade fornecida pelo ServIço com

petente de identificação no Distrito Federal, ou por ol'glios
congeneres nos Estados e nos 'I'erritorio8;

c) carteira mHitar de identidade;

1��SISl"lJ)m� @ fO i:'6f��ft d) certificado de reservÍf:lrtl de qualquer categoria. do
R1�U B ftGf'J � �U' LEi�IU ExercÚo, da Armada e da AeHlDlluHm.;

D�Blulameidada aR liberapão. dos bens dos I . , �) carteirl:1 PI'ütissioílal �xpedida psI? Serviço do Mi�
n\'lj� ti

Ir.... \1" �

msteno do Trabalho, Industnll e ComerCiO;
suddos mi:tdsfUUIS . I) certidão de idade exmüda do Regist!o Civil. e. na.

O Ministro da Fazenda acaba de regufamenfar, 1:1 libera', sua. faHa, qualquer outro documer:to que, du'eta ou md!re.

ção dos bens dos súditos itll�ial1o� resi�entes no pbÍS; tameute, P��v! ter o r�querente Idade sU]l0rior ti 18 I!;;;n��.De acordo com a parlaria baixada IOdepwdeil1 út: qualquer I g) certldao de batismo, quando se ti3tar de pe...,s <t

exame por fiscalização bancaria ou da Agél1cia Especial de De- �:Hi,5clda anteriormente ti de j>ineh'o de 1889.
•

l�.sa �co!lOmica a� operaÇões �rn que intervenham r.;c!':soas fi'l t1.6is min�los JI apena.8, para c�mprir UDi dever
..

CIVICO:
slcnS italIanas resldenti;s no paIS, d·;,lentoras da carielra L.lodelo ",_.�-")-.,,(t-.ç).-<i?-"-�.�<.I'-� O '*'-.-it.-,..-.-Il-!fii�"-@
19:

.. _ . . '( . �iIkl ,� �, p �. Ulll Prado do Rio, La Menor
_

A reshtu!l;,ao dos val.ores 'f!COHHdos. 3? Fundo?e �nd�nI� dgna ue "OiOi�la e Rapsodiazaçoes far-se'a nos prepnos v<;!ores recoll:HelOS em àep(J�ilaçoe3;'!l1 ..a

apo!ices, Ytulos, �!�..e em obrigações de guerra quando os de- � Jl e: L i1:mclmfira:se a veoua. Ras
pOSltos �·ao em dmnmo. I IL. ir. riU'UiaCias iii DmgilrUIS.

.. A !li Iíf deXIge_leia aosur .' a
e vexalaria

8anco Popular ê Agricola do Vale de Itajai
Deposito à disposição
Deposito Popular
C/Cts, com aVIso da 30· dla�

,j tI ,." 60 dias
ídem Id e,3.] !}fi �na5
Idem ·lct(ôm 180 dias

C/CiS. Ptazo Fb o {} :mêeei
Idem laem 12 »

:2 0/0
I) 0/0
4. O/O
5 O/o

5 Ir:! 0/0
{} Oío

i 5J.2 0/0
() olO

. Racionamonto da Energia Elétrica
AVISO N- 4/111 P../454;

A "fORÇALUZ" avisa a todos os seus consumidores que,
a partir do dia 20 do corrente (Segunda feira), vigorará o seguinte
horario para o fornecimento de energia elétrica:

HAVERA' fORÇA MOTRIZ "DIURNA" das ô às 18
horas, e "NOTURNA" das 22 ás 5 horas (madrugada};

(Perturbiições fiti!lstruais, esterilidade, alterações fH::l·

xuaif3, incômodüs da ndoll"cê!:lcia. €i d8 idr.u!fJ critica,
in.Hamações genitais, etc.)

lii�]&���Ià�<gi�,*,.4>�<1)I1)��-"I'�i/»�:$>{) fi: o :� '!'{'_�� ';;iiil��.$4li'!!'1'.<ll>�,g:"Õ\�.w.w"J:�,Í' �@

t Instituto �1édico Dr. CARVAlllO
� ":i2i2líií!!2!§i:i� *-'4 .... 5#®�!<i Ut:'i:!J:JiiLWrus 1&SR'h��

i - Diag[iósticos CUnico;=::::==-=
� Met30oH3mo basal - Ektrocardiografia - L�bofa..
� tório de Análises (iS;H;�ue-fézea-U.i'in8, etc.)� �

"'i;�

i
�
�
!!
� lUamlnla Bto Branco. 3 - IJiumenan - i'f)!eion*l, 1202

\llf��i!l':.i.f('iíi:��:�����·(t��� o���'ilr��.�'!I;�I;I:;;;'���:o}�,��.IF�@!'?S;)

10 - Segunda-feira: dia 20, em

a} - Brl1sque (Inclusive a linha do bairro do Garcia)
2° - Terça feira: dia 21, em

a) - Blumenau (excluída a linha do b:iiro do Garcia)
b) - In�erior {Indaial, Rodeio, Timbó, Ibirama e

Rio do Sul}

3° - Quarla·feira: dia 22. em

a) - Blumenau (Exduida a linha do bairro do Garcia)
b) - Itajai (Gaspar e Itajai)

40 - Quinia-feira: dia 23, em
aJ - Brusque (incluida a linha do bairro do Garcia)

5° - Sexta· feira: dia 24 êm:
a) Uajai (Gaspar e Hajai)
b) - interior (fndaial, Timbó,

Rio do Sul)
Rodeio. lbirama e

ILUMINAÇ.llo: � A' Neíte, das 18 às 22 hora 'i, haverá
;,

corrente sómenle para iJumidação. não sendo permitido, dNrante
1!sse pefiado, o uso de quaisqqer motores elétricos.

NOT/�: ..;_. A' Noite, das 22 ás 5 horas (madrugada) fun
cionarão, sómente as linhas que estiverem ligadas durante o dia.

Outrossimt o funcionamento diurno está sujeito á intenup
ção ao meio dia.

Blumenau, 18 de, agosto de 1945.
EMPREZA FORÇA E LUZ SANTA CATrIARIl''';A S/A.

o Leite Hinds que amad<",
protege e refrese� a sua

'cútis, oferece-lhe, agora, uma nova
beleza através da fragráncia do

.seu perIume estimulante, que tem
o l'rescõr dos dias primaveris.
Use-o hoje para conhecer êsse
[lOYO privilégio de seuu;,ão. e, diA
riamente, na limpeza de sua pele,
no eliminar dos cravos, manchas
e espinhas. e ainda como base

para pó de arroz. O Leite Hinda
no seu toucador sigIll�ica. beleza
e mOGÍdaúe.

Igualou melhor que o

similar extrangeíro
fabr. C. ANIIEILER

Rua 7 de Seetmbro. Hjll • eX. S6
BLUr.UINAU

PO TE

UCid�de
dt!S se ..

o sabão

da Cll\.

OOlls.erva fi teüido da roupa porque lava fanilmente a Gom rapidez
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC




