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I' .1!Jm »irtsuie do mau, tempo, seja ate terça-feira prôxima. no' apooo. desembarque das forças Outras noticias indicam
de ocupação do territorio que numerosos.japoneses teem

'inetro,?olitan? japones, que praticado o harakírí âetron- ponico, numa Impres8ionan-lpeza Iuimilhante derrota. A·
\\ deveria reaiizar-se amanhã, te ao Palacio Imperial Ni- te demonstração de pesar credita-se que essas manifes-
'"

Outra noticia impress1o""
n�nte. é . to.rnecida pela. q,gere·
cta Domei, que diz ter . 08

bcmbardeios americanos âee
truidos setenta e cinc-o por
cento das casas de Tóquio.

----------�--------------------�--------------------------------------------.-----

iações de sensibilidade dos
orientais âc modo algum
»enham perturbar os de

sembarques de tropas aereas

transportadas no próximo
dia 27,

Guatemala, 24 (A.P.) - "A nossa América não deve consentir que. pst-.
durem em seu solo os governos totalitaríos disfarçados com mascara demccratíca"
- disse o Presidente Arevalo, em um discurso de improviso, pronunciado perante
u'a multídão superior a 10 mil pessoas. .

.

"Tivemos em nosso solo o previlegío de antecipar-nos á terminação'· das
hostilidades e organizamos na Guatemala I) prímeü'o governo democrático da nos..

sa historía, Não desejamos que esse triunfo fique limitado a nós e esperamos ver, em

breve, gozando dos mesmos previlegios, alguns povos da América que os anceiam".
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Tabletes .1 foi Hde� inte.graUSf.a1 loi.a�.o.r.,, J I dano alí por adeptos do srg-
.

"V .:1 .""
. ma que

...
o lU.terp.elBfaill a.1:'.88-I· peito da politica a seguir. O

sr. Gustavo Barroso ter71hes··

Vialencias e a ilrariedades que surgem aqui e ali ameaça �::totab��eg:iC::;',; â�C�=I�� ��:.e:'i::l�� q��Jlí:::!��:; .

perturbar a ordem em que se desenvolve·a ea panha eitoral ��o�!��:nN�����h:t�r: a�e��� I :�;�;;,�m���.!a:xt�::';i;Y::·'iI::
,

Com o ressurgtmento da .campanha "qneremtsta", age- tentou perturbar um comtcío da U.D.N. que ali se reauzava, desfazer 6 dissolver em agua 1 oq�:�dd�d�fo pr��!moCO�::!��r,a como um mOVImento perfeitamente coordenado e ramí- prorrompendo em assuada e dando vivas ao sr, Getulio bem quente, com o apoio do Partido Co'fJ<:ado em toC!_os os Estados, c0!TIeçam a espoucar aqui e Vargas. Graças, entretanto, a serenidade e prudencla da . .

I' t
.

d
..

b tídall pel'turbaQ�)fls.de certa .gravidade. que não deixam duví-: caravana udenísta foi possível evitar maiores dlsturblos,
G. ANTWEILER - Rua 7 sa.,

..:e�I�!,:gU��la ser com· a I o

das sobre o Intuito de. agítar o ambient� políttco naeíonal.] prosseguindo o comtcto, que teve completo êxito. 100 & C. Pcstal. õs
ens.eJilndo, talvez, motivo para um sdíamento do pleito Em Peracatu, Minas Gerais, o 177 entrou em ação

'

eleítceal. contra a sr, Antonio dos Santos, Promotor da Justiça, por
B 1 u m e nau ,Como está sendo so.

Assim, é que elem�ntos queremistas, que �e mostram revelar este tendenelas politicas cantrarías a corrente Santa Catarina � Brásil 'I· II!!
.

.

bl
.

.

bastante at:vo� em ReCife, arrancaram os Ietreíros, cartazes situacionista, Em telegrama que dirigiu ao Secretátio da 'uclonauo O pro ema
e !lt� o .proprlO retrato do sr. Eur�co GasP.81.' Dutra da s�dé UDN o sr. Antonio dos Santos informou que outros tuneto- �� da habitação no Rio�o Oomíte d� Propaganda do Partido Socíal Demoorãtteo naríos públicos estão ameaçados de exoneração pelo mes- Francisco Cu Silveira Publica o '(mario:�CariocaHaquela C�plta!, carregando com todo o material de pro- mo motivo,

. .

do Rio: - Procurando 801u.psganda al! �;nstente. ...
. .1'

Dois aoademieos, em João Pessoa, foram presos sob Após lenga e pertinaz enfei-
clonar o probtema da taltaEm Murlttba, Bahia, o pretettc G�l'aldlnO AJmel.da, a aeusacão de terem ditos palavras injuriosas contra as midade, faleceu ao anoitecer de
de habitação, a policia orga...empunh_ando um, revólver, em companhia do conhecido autoridades dos, Estados numa festa. Os academicos em ontem, no Hospital Santa Iza-
nízou na Delegacia de Detrau-.integralIsta Valdlf Almeida e de alguns capangas armados, apreço, de nomes Antonio Bralner e Verginio Flgueredo, bel, onde se achava recOlhido,
dações e Falsüícaçõ e.S. UID.S· ..

·

ã 4' .; t d h d d
. o sr. Francisco Cunbai Silveira, Y

B o rervorosos auep os li campan a e re emocratlzação lista de casas .e partamentos .

d i 4' d 1 d d dtO' Oficial do Registo Civil de As-o pa S rorman o ao la o a corrente u enls a. s centros desocupados, que. iá se €In"
,

't' 'b II i Í t b'i curra, onde era pessoa muito J
umverSI arIOS paraI anos enunc am o a o como ar 1 ra· contram á disposição doS
riedsde policial e vingança politica. O inquerito instaurado benquista e relacionada.

in1.eresadoB.
't tá

.

d
. .

d' Seu sepultamento realizar-se-a raspel o e� provoca0 o VIva ln 19nação. � . , .,. A ação das
.

autoridades
Noticias de Guafai, RG, do Sul, informam que, quando a hOJe 1.10 ��mIteno ratollC�lo�al. pOliciaiS lar se·á sentira ago ..

ali se realizava um comício pró brigadeiro Eduardo Gomes, .A. !amllla Cunha Silveira,
ra, processando todos 08

os "queremistasJ, locais tentaram perturbar a reuniãO pú· atmgma por este doloroso· gol- proprietarios de casas que'
bUcal sendo, porém repelidos pelamultidão, inclusive! pelas I âe'I e.xl?ressamos

sentidas con-
se rec

..usarem,. a. alUga.!' 0.8888.'·senhoras presentes.
. o anelas.

!jiiW ; fifi' ou apartamentós deaocupados� .

Dita-se o a. �iente político com o
. SI •

mi

1

I
I

I
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Apesar das medidas tomadas contra os mal in
tencionados exploradores do "queremismo", esses in

;
sistem em perturbar o ambiente politico do país, com
a propaganda do sr. Getulio Vargas. .

, .
Formam-se comités nos Estados, anunciam'se co'

mWlos, pregam'se cartazes, penduram'se faixas en'

quan.to muitos dos interventores, senão a totaU'dade, IR I.d d lucapCiOsamente se comprometem com fi oandidatura
!lo general. D�tra e á socapa previnem os amigos 80'
I)re a pos�Hbjhdade de que, de um momento para ou' brilhante as· so·lenidftdes fIl..mam·oraliu�s _. Intilr.ifm!!ílM.'!tro, se modHiq!1e o panorama; com o lançamento do III III IIIUfI LfUIIHIIi no lili 1li91l o
nome do preSIdente da Republica na corrida presí' Teve um. transcurso satisfatorio as comemm.'afões do dista, guerreiro e politIco. Caxias, como soldado, des'empe� ..denchil. Dia do Soldado em Blumenau, Embora o mau tempo tenha !lhou uma brilhante carreira, em que desdE? os prImeiros, ..

Apesar de se dizer que o "queremismo" está prejudicado a 2a' parte do programa· comemorati'Vo, com!· postos soube impor. se á confiança de Chefes e subórdina-, .

morto. e das judic!.?sas palavras do general Góes tanta de provas desportivas, que deveriam realizar se na dos pelas suas rigidas normas de disciplina e pela .c()IDPl'e�
Monteiro, no seu ttIscurso de posse mostrando maia tarde de ontem, com inicio ás 14 horas, nem por isso di· ensão dos deveres. Como Chele sempre foi justo e energl-
uma vez a impossibiHdade moral de' uma canàidtliu' minuiu o br.i:lho das comemorações, que trauscoi'reram em co, sem deixar de ser tolerante e amigo dos seus coman·
1'a do �r. Ge.tulio Vargas, a verdade é que. agindo meio de sustificado entusiasmo. dados, aDa quais, perscrutava a tempo as· suas . neéessida�
sob Inlmenc18.B ocuHas, vai se alastrando no Brasil o Conforme indicava o programa, às 8 horas houve for- des e as suas dúvidas para dar-lhes solução oportuna, ana
movimento de organização partidaria, tendo por ban: mação geral do 32' Batalhão de Caçadores e hastsamento tes mesmo da ser soH(}ltado. Espirita organizador·· e clark'
deira o nome do chefe do Estado da Bandeira no patéo do guarlel. Seguiu se a cerimonia de vidente, neste particular nenhum Chefe de sua épOC8� OU

·

.

Se voltamos a e,ese assunto, é que a opinião pÚ' OOJ1wromlsso dos Recrutas. Canto do HinoNacional e leitura atual, se compararmos ambiente e meios, conseguiu· exce·.
bhcB 8e mostra inqmeta com a recrudeacencia de do Boletim alusivo â solenidade que pubHcamos"so pé desta, de-lo; graça ás suas qualidades de organizador·e .oondutor
esforço, mo ti vadpa ,sem duvida pela saida

.

do general Teve inicIo após, um imponente desfile. A's 1 I horas de homens, () Brasil obteve as mais completas vitórias nas;·
Dutra do Minis!eno da Guerra, afim de desincompa' foi lida uma palestra sobre Caxias, por um oficial designa. campanhas do Prata e i:io Paraguay, particularmente nesta
UbUizar'sa, do pelo Comando. ultima em que as qualidades de Chele a guerreiro $e· cs.

·

E' pI'e�igo conside�ar. porem, que Os compw. De acordo com o que expressamos acima, as provas saram tão pedeHameníe, contraum inimigo. aguerrIdo e
ID1SS0S po!ilIcús e monus que impedem o lançamento ! desportivas constantes do programa não se reaHzaram em �aná.ti.co, que. podemos, mu.UO. jUbilosa.m.en.te, ,c.onslq.e.l'...�..

t o
da candidatu:'R do sr. OetuHo Vargas são de tal natu' vista do mau tempo. .

nosso General dsquela fáse da hietoria da Am.erica duSuI,·
reza.que se !BSO acontecesse, fi vida partIdaria do I

. Assim, as comemorações foram reiniciadas ás 20 ho- um dos maiores generais e gueneiro8 de todos orf tempos
BraSIl SOIrerla uma degradaçãf} ainda mais repulsiva raB, no Teatro Carlos Gomes, com. um.a Sessão Cívica bas.

- que �êm eu.riquecido as páginas. da Hi13tOri8.MiHtar do �!u.n... ti...o.do que o golpe de Estado de 37. tante concorrida, a qUal roi coroada de exito eviden·.. Tuiuty, Humaytá, a travessia do Chaco, Avay, Lomas
Desta vez, o sr, GetulioVargas reivindicou para I.CiandO, assIm, o. enf.U�ias.mo d?8 presentes pelO. dia dedi -

...

val:ntinas•.ent1'e outros, s�o ePiS.Ó.di.. os._ ..mmta.re.s,
·

..q.ue, es

.. tl.'.S...•..•...•.
·

si fi iDiciativa da candidatura do seu ministro da cada ao valoroso soluado brsEuleuo e em que se .presta, téglC8 e tátwamente, consfltuem padro8s de consepcão, de
Guerra e no discurso do Vasco pediu para ele os tambem, merecida homenagem a um dos maiores vultO!!, da exe':!ucão e de audacia e que bem exprimem I) genio e'88

vo.tos dos seus amigos. Na confiança da aua palavra 1 nOSS8 historia ,Lujz AlvesdeLimae Silva, Duque deCaxias. suas virtudes consequentes de: .•-'- peI'sistencia. abnegaQão.
fOI que o general Dutra a'Jeitou a índicação do seu

.

A's 21 horas teve inicio, no luxuoso e confortavel ea esplrito de sac1'ifÍcio e vontade inab&lavel de vencer e de

no�e e na !é. da �igni�ade desse ?ompromisso é que Ião da referida sociedade, animado sarau danssnt8j que se conquistar o objetivo visado,
. .,'

deIXOU {} lV\IDlstérlO" afim de desmcompatibili.zar'se, prolongou até alta madrugada em meio de grande cordia.. Caxias, que :obteve rápida e merecidamente todos (Js,
de acordo com fi le! eleitoral. lidade e alegria, .. postos da 'carreira mWtar e, sucessivamente, pelQsrelevlln�

·
Cabe, pois, 8.? �residente da Republica, não 8Ó Boletim alusivo á dats,lido pelo Tte. CeL Irapuan Ely- tes serviços ao Brasil, os titulosdc Condf'-, Barão, Marques

abm de que .se elImme da atmosféra politica esse seu XavIer Leal, D.D. Comandante do 32' B, C.:· 'e Duque, foi ai!làa estadista. ::nínistro, Conselheiro d.e es�a·
fermento perIgoso. como tambem para não permitir "Comemora-se hoje, em todas as casernas do BrasU, do e paciiista; .

debelou os Illo.vimentos revolucionarias dá
que à sua sombra. espertalhões e aventureiros se o dia do soldado brasileiro, A instituição de um dia de Minas Gel'ais, São. Paulo, ,.Rio Graade e Maranhão. e atuou

. pr?jetem� em �tividadeB . parti�arías, proibir de ma- festa para o soldado, o marinh�iro e o. aviador e que, mais nas lutas da nossa· l:ndependencia.
naua ca.egOl'lC8 a contInuaça-) do "queremismo". tarde, loi·se estendendo a outros trabalhadores, construto- Soldados:

.

.

. ... ..

O que está acontecendo ou é uma exploração res e defensores da grantleza e soberania .nacionais, cor- ,Nao é possiv�l em uma simples ordem do dia descre'

ind?c�nte com o nome do chefe do governo, o que respondeu n dupla necessidade: - de exaltar o valor e 08 ver fl. vida de Caxias; nas preleções, dos. vossos CODl8ndau'
S€!1I1, mtolerayel, ou tem o seu. beneplacito, o que sentimentos do homen brasileiro Das suas caracteristicfls tas de Sub'Unidades e de VOSSOS instrutores já .

deveis t�r
CrIana uma sItuação moral de evidente gravidade de pugnacidade, de bravura de lealdade e. de resignaçãó, sido bem esclarecidos sobre aSl5\aperaonaHdade Invulgar de
para o pr.imeiro magistrado. ...

.

além de outras, e de celebrar ti recordar nesse dia .08 feitos. Chefe e cidadão. Considerai .o nos�o patrono
.

como
...
aimb.o�

I·
. Preferimos a�l'editarJ depondo fé na palavra do e 8S virtudes dos nossos grandes homens. daqueles que lo das. virtudes profissionais e privadas, Seguia seu exe1!"

.. pre.sidente que relteradas vezes declarou não ser' oS8crificio próprio ou com os stus feitos.e atitudes sou- pIo e hoje, mais do: que nas comemorações anteriores, Vf
. candidato, que o "quel'emiamo'l não passa de um a. baram contribuir para· a formação da nossa Pátria. No que teIllOS o nosso pensamento para essa figura·. exeepcic

...*:�!\;�lE!!:�l\�.��;ttl�i��d�:1:��!�t: ,i,.�Sf.��.p�.. O�.��:�:J!:]:.�.I��.rg.n.à.!�:y..:..a.re.�t.�..:.:::..�I�
.. �.O,S..�.:�._:.:.e.·•..�il.•.�,q.1.;.m.e,���I.�,.g.�.•n;,t

..ã.�D..a.t...,.ii:.;:.'.:...a,,:.,i,•.a.:... �.a:.d,ç.�.�.·r.e·.�:.r.:,·'�.o�.�:�.s.:.•�;:��:,t�
.

.

O JQR�AL.·.. .
. .. ... ... ,.

..
. L�m.a. e Silva, ou Duque de Caxias • .o maior Soldado. do Monte'Csstelu e Montesi,. semprf? ·nos inspireu· e f}

-=--=

-���--� .. B�8Sil e li síntese m�i8 perfeita do çidadão. snhla(i{L l'l.,l!dA "ru.,.. ......Ll���n.-.
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Tiveram ·0111
transcurso·

�

,

do Boletim alusivo á data ..
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MOTOCICLETA :,�:
Marca Trlumph, 11 H.P.

Vende-se, em perfeito estado.
Paulo Hoppe, Rua São Paulo s/no IItoupava-Secca
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IIIndústria Beneficiadora Gasparanse S. f
������-� Assembléia Geral Ordinária
Moços e moças de menor

idade na Fabrica de Chocolate
"SATURNO". 1737-2
@-1m-:-1!\>r-""�-:""�-�-i!i'._fiJ}-��';}

����I
MECANICO

Precisa se de um competente,
para autornoveís. Paga-se bem.
Auto Mecânica Paulista, Rua
i5 de Novembro, 923, 1733-5

De dois Rapazas para entre
gas no Armazem Bom. Retiro,
Rua Flcrlano Peixoto, 94.

***'

Defronte ao Café AUfOJ'a, um
pacote contendo um macacão
de mecanico em uma válvula de
expançãc para geladeira eletrlca.

Pede se á pessoa que o en

centrou entregar na Casa do IAmericano, que será gratificada..
1721 -1 j***

I-V�:se I
���----------

VENOE>SE mudtnhas de
Gloxínias, a tratar na Rua 15
de Novembro, 41. 4v3

Procura-se

Oficina RADIO fUNK(
Mende todos 08 icniços de

R�dios receptores
SflrvlC(I!I ilaphiDs e Gafilltltidos

TELEPONE 1395

BDe 7 da Setembro. 13
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alã.o

Parmanente
I i I !

•

id da 0180, 8 8lrlQl a e
a vapor.

e

T rr n
de 25x100 metros, no Ribelrão Cego, Velha Orau âe.

Preço Cr$ 600,00
Cada Lote

Informações com OrTO WILLE nesta Redação, ou com

Elsa Ihlen, Ribeirão Cego.
�-�-���-4f-+��_�-�-�o ",._.-.,_.�-�-,,�.--�"._.�""""-t- .......��

L n in
Rua Duque de Caxias', 8 (Ex-Palmeiras)·

Telefone 1081 v Caixa Postal 48 .

. ) ..

�
.. ,

..

E�p'P.eúdrdaidrt $m imitaçã1li de Execlit�a � pl�tie� � ':�'í" .

Grl!l1HIl Esc&dal1f1s. f'avfm.i,ot..os, fii!içãu <»lun� dll Ç1�n�. Âr...
..�. ,_

',. roadili. BruaU1tres" ·'Ga!xall para
�1�r".Jt P�drM pana Pias. 'B;al. Af:tWt, T�J1q��. Capireb, ..1'Ilho!

�oos pliri Afmam_ri'ss Úint{ll1-ei.. p;ãra. E5gtl;tt�.5i B�$ pal'-a \lar..
. .

• .' .,' - cli:o:sl Mesas dé Q;ótro:, Fkii.-cl..
l'IIDJ para Flltms 8 RaOllOlli!! FiO'"1 �Mt Va:s�, Fil!1�!lt{l dt M' � II

roo&, G�lf(5 d1jj Gosl-'O, eto. d e I Jl. e P. � d � li J e t c.
....

Rua Maranhão
N' 27

Cia. de Terras Norte do Paraná prensa. . ...

I Blum.enau, 22. Agosto de 1945
Vwtorino B'tag.a; : ..•. J ....

Oficta! do Regtstr<.i Cf.lil.
'

Ç( .•--�-- •.,.,..-:-.•.-�......;..-§.--. - ...

III
II
I i Telefone 1248 - Rua 7 rle Setembbro

fornecedores de M.adeiras em Geral,'

A Maior Empresa Colonizadora da America do Sul

De passagem nas ZODas Blumenau e Rio do Sul,
o Agente autorizado, Soro João Ferrari, efetuou ven

das de Datas, Checaras e Lotes por mais ou menos
1 milhão de cruzeiros, provando esta o valor das
terras da COMPANHIA por ele, representada.

Para obter informações mais detalhadas, dirigir .se, por
carta ou pessoalmente 80 sr. João Ferrari - GRAND'E
HOTEL, em LONDRINA, ou ao sr. OTTO WILLE,

Forro Paulista, Encantoneíras de Qualquer Espécie,
'-

Alinhamento, etc. etc.
, ,

B L U M· ENA. U -. Caixa Postal, 93 25v14

São convidados os srs, Acionistas desta Sociedade a
reunirem-se €tJ! assembléia geral ordinária, a r!:lalizar' se
no dia 29 de setembro de 1945, ás quinze horas na séde
social, afim de dellberaretn sõbre a seguinte

'

Or..DEM DO DIA

I .

10 - Aprovação do Balanço, Demonstração de Lucros
I e Perdas e contas reter entes ao exercício encerrado em t

130 de junho de 1945, bem assim do Parecer do Conselho 'I.

Fiscal e Relatório da Díretoría. "lJIedicação ·auxiliar

2° - Eleição do Conselho Fiscal. �no tratamento da
3° - Assuntos diversos. sífilis" I·
Acham-se à disposição dos srs. Acionistas, no escrltõ

;----......--�-----�

I'rio da séde social, os documentos a que se refere o Art.; M I- I· h 0- A S99 do Decreto n. 2,627, de 26 de setembro de 1940. I· ......

Gaspar, 16 de agosto de '1945. IANTONIO SCHMITZ
Diretor Gerente

�-�---if.;;;!lii-':�!f-:t:-�-�_,..�_,.. o "'-."-!$i-'+-�-;t:-�'''''''.f!�<t:->�

Aparelhos de Radio·
da R C À. Vitor

De pessoas têm usado com
bom resultado o popular

.

depUl'ativo

com viagens regulares entre haja! - Santos

. (ai�Ul pcstal .. 36 _. end" fel_ar .. f'GUI��n,
I .. IT.AJAI' - Rua Pedro Ferreira"rioB, 68/72
�S'!i0WMl,,:�5 i are!? tllt.!itiid ..::zz:-:= ·E ""*,.Eau&#��i!'.R

f·�'''''''';''';'''''''_'''''''''''''''''-''';':'''''''''''''''��'''''''''''''''-�
.....,...,.....,...,..........;.;.,....,....,

·!I····G��·�···
..

·dB··
..

·j���i;····· ··Rrri�·m;;k· ·Ltdà;···�.
�i Dormltorlos .

... .

...

. :1
I g Salas de. Jantar " p
g Moveis Estofados :�
i� Serviço bem perfeito e bem acabado, r

, �{ .'

I

i� :
.. �rand� esiQqu:e de lapf!ies. ' ,

.' ..... i�
tI .'. Rua Dr. Amãdeu Luz, ti .:!' ��
............... " " � "lo lo .:;:a "' •• q a ., $o � " ;t", 0. "", ••• 11.· 1��_.���.-i�������.�·.A;Pr:-.�.i'

Elixir 914·
A sfills ataca todo o

organismo
O FigAado. o Baço, (I Cc-ração.
o Estômago, os Pulmões, e a
Pele Produz Dôres nos Ossos
Reumatismo. Cegueira. Qúe�
da do Cabelo Anemia, e Abor.
tso, Consulte o médico e tome
o p opu ] a r depurativo

> '.'.'

inofensivo ao organismo A
gradavel como Um lioêr. Apl0
vario como auxiliar no tra-
tamento da Sllilia e Rsuma
motísmc da.mesma origem,
pelo D. N. S. P., sob o uE.26,
de 1916.

CAfr co At
foto smAOOR·(G9 Seholr)

Recomenda-se .

pelo
Esmerado Serviço

I íG'bi{S '!II ,,:J! r "

�����!lh!'��,� ,

f "

�
. if!il, fi ."

�;��rt�
'

.• o,

Com Q tr;Q;Úíro�rlt'l �Io' r08puinfl.\): p-:,�'"
auto OKASA"- Á 'ltti-se.:de llC-F".m:/,n���

m{:á�::itFl�i�E:J;lª;1�Jffu�i

'!l.f'Ii1)ee, !!l'J -. w...... '..

.. .

;
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HOJe .. Dornhrgo;Dia 26, ás/2 hs.
Clark· Oable _.Charles' Laughton, e Franehnt Tone em

()'f'Grande·· M'otih'"
.

.

Um fiJme dos tempos da espada, reple10 de sensacionais
aventuras! ,":':'" Abordagensl Pirataria! Duelos! e um encantador

. romance! ..:.:. Uma peHcuIa que fará vibrar todos Os seus sentidos!
Ainda o il1ic1o d-a super maxima produção seriada da Republic

.

"

'. "Aventuras de Rex e Rinty"· '.

l'rãO percam esta sensacional estrêa de "Rex", o Rei '. dos
Cavalos Selvagens e "Rinly' o cão maravilha!

Platêa 3;00 - 1/2 e mil. 2,00 - Balcão 2.00 e 150
.

.

.: Meias êl1!.radas Cr$ 1,00' ,.....

HOJF;;!"'" Domingo, ás 4,30 e 8,15 'hs.
, Geo!ge Murphy. -:- Joan Leslie ,� .

Ronald Reagan � Georgé
Tobias .,""",:, Alan Rafe e KafeSmnl1. di-dgidos por Quem jamais
produziu qualque cousa aquem .de otimo.. "Michael Cuetiz".. : em

'--�forja do,s', Heróis"
'.

, [fOI, Tecbnicolor)
o "shaw" mais belO e estonteante de todas os tempos,

e� milagroso téehnlcolor, que deslumbrará os seus sentidos!
Um filme de 'Qeleza e encantamento ínecediveis, garantido

pela I'Warner Bros,"!..
.

.

Píatéa 3.00 - 1/2 e· mil. 2'00 - Balcão 2,00 e 150
.<

. "

A' Noíte-Platéa Numerada Or$ 4,00
'

Dom ingo, � 2' de' Setembro
Graúde Festa Popular'

No pâteo do "Ooleçio Santo Antonio"
Em. beneficio da "ESCOLA PRATICA. DE COMÉRCIO DO

.
.':

.

COLÉGIO SANTO ANTONíO"
.

APRESENTAM·SE:
Os mais variados jogos com valiosos prêmios, ólimas be

bidas. saborosos assados, café, doces e demais divertimentos e

graciosidades de grande atração.
CONVIDA SE O POVO EM OER AL

. �_. &�-.J4g;�4t.&JíiQ!i:&m'

:',$edas, Linhos, Casemlras,h'
R., iscadas, Br,'ins... ,..

' Sapatos, 'I','Camisas, Pijamas, -Capas,
.

'

__ '. Meias", etc. .

.

Chapéus Ramenzoni;- Cnry B Nals3_'
I BLUMENftU � Rua 15 de Uovembrc, 505 !l' fone: 1107
• '.' 'w§ i1i� �",,@1M lã.

___mm!S!!MEm1!!�_�_!i!'i.-'�:WJiE������

Co.licas do figado .,s ô;iis--:_' rôr�s no estomag8.i
". . �,'

'

:yr0- ,"c".'-_
Toflte!:ras : t+:ri;J;',""
Ma6'b;Jhto . ����,
lndíge�iôcs ) :�;:�7

Pfi�clHo5

_..

�r;D�i����ã:}�L�T- -'I
Doeoças de, Senhoras - SUHia e ou. .rasmoleaHes veae'lreaa - fraqueza sexual - Tratamento rápido e indolor

CLINICA GERAL - OPERAÇÕES
CommUól'ia: Rna 15 de Novembrll. 1186 {ilO lado lio Hotel Eme}

II
ti será. Pf&!ltaments iitllliB.tUrlo

IFONE. 1405 Equipamento moderno de alta precisao, técnico

CO.!1SUUiUI: dás 10.30 ás 1Z e dás 15 ás 18 h'iras tormado e diplomado em São Paulo

�:!:�o e�..:::!.!:!��!��:�!__. SlL&&i_ZW__'li!!rn:.H'�A�I.Q�!!n�e1ll!'IlEd!lSa_Rm"II!'1l�ro<0imll"S�§"iIl:fID(j;i""��:a�l!I:emo_,,i:ll1;:sO�_S!:!:lI _

( ",

Dr. Ag, S·A.NTAfLLA
DiJll!}mallo uala PaCiddadll Naéiilnal. lie MedIcina da

Unlnfsi{lilde du· Brasil.
ntÍídico por concurso do Serviço Nacional la Doenças MeD.t�a,
Plx·íntilrJlO da Slmta Casa e do Hospital Psiquiátrico do Rio

• de JAneiro, Ex·médico· ·assistente .do. Sanatório Rio Je
-

. ,.J,meiro da Capital Federal.
.

CLINICA MÉDICA - ESPECIALISTA EM OmiNCAS NERVOSAS.

CONSULTORIO • Ii U A fE L I P BSe a III I D T
.

.

(Edifiéio A.meliu Netol
Da:; ,15 ás, lS\ horas

F.1. O Ii 1 li ti Ó P O L i fi .

- .' .... ,',._ •• >_, �� >r <_� ....... �

�' . �":",';:i� '--::���'i;;��\>��t��� 0i3:P��� �ç;i-]"; :�;.�'!Í;'����:)';����",.

...... Entre Coisas Semelhantes
O' Melhor é () Unico Bom .•.

'í:nfre os Depmativo� escOlha o '�OAlENOOAL"
que, ajrida ,.é o meJhúõ,

.

.

;. A Sífilis estomacal que 'Jimula cance-r é mais
frequente do que se julga e no. esofago tambem pó'
de Sef lugar de falsos tumores cancerosos, que tra···

'.
zero graves perturbações digestivas. Para livrl:!r;�e

. dt;s�e.�. males consulte o seumédico. o qual em caso
'dé Sífilis, lhE!' presCrevera lUna medicação apropriada

: '. ...

.:!� .... ,;;:.:,.J.. ��-'

-��--falirica de Tin�a§ ·1B�umer.1au Lida.
'flntas e Vernizes ... �liat$rial p�f'a

IP�rduf�s em G®wat
Tintas em bisnagas para artistas

Bltu'ne!f!éiiU •. §�a. .catariâ]ã
_w

�1t�:'**·""es�·Zi$i&sÀ_#*,6?&�

O seu t�!�"f��d'#�O está falhando?
L�ve ..o imedillltame.li1te fiá oficina

RADIO .. BLOHM

.;l

.��3kI§.}1
AUTOatZAtlA A FUNCIONAR': fISCf;.UZAElA PH.D GOV:_P.NO f::t:.'[;.?:A� -â�l

'6�116! ',IIBfj_qPfQ "i. 2.C:JD.ooa"OQ CAPHAl' 2-�:�!.rlAr;tC c:,s; s�o.ç;.lo.e!J
-

;:;3 ataques desesperadores e violentos da
116D19. e bronquite envenenara 1) organismo,
minam a energia. srrutnam a saúde e de
bilitam o coração. Em 3 minutos, Mendato •

Dava lórrnu!a· médica, começa a circular
no snngne, dominando rapidamente os ata

ques, Desde o primeiro día- com)'ça.a desa

parecer a dificuldade em respirar e volta
1) sono renarador. Tudo o que se faz ne
CCS51ll'io é

_

tomar 2 pastilhas de Mandato
ás vefeições e ficará compíetamente li\TIoI
da aema 011 bronquite. A' lição é muito
rápida mesmo que se trate de casos rebel
des e antigos. MellClaco tem tido tanto
êxito que se otereee com a garantia de
dar ao paciente resy.iraçã,? .Uno .

e. fa_cil ra
pidamente e completo alívio do 'soü'lmanto
da asma em poucos dias. Peça MendClco,
hoje mesmo, em qualquer farmácia..A nOS�8

garantia é a sua maior proteção, �.".
� .a � ...!f .� A� Ãcáóa ""i!f
,���&����� ClPsmCJ .. <�.

. !igora !ambe�lI lia GrS�10JOO
I �--�_:�.�_:�--"<r-'�-"'�9.:-:.��.
i .'

" ." ,

I

PELO SORTEIO DE 31 DE JULHO DE 1945 FORAl\ol AMORTIZ,ADOS
58 TITULOS COM AS SEGUINTES COMBINAÇÕES
F L M A Y E P Y V
ED! CQM :MHU
X B W

.

Y L M

D� acordo. 7om�as info�mações colhidas pela Companhia, e sujeitas
a poste�lOres retífícações, constam como portadores dos títulos amortizados,
os seguíntea;

NOMES E ENDEREÇOS Mensal. Premias
Pagas Recebidos

José Alfeu de Castro- S. João Del Rey - M. Gerais.. 106 6.600,00
Soe. Piauense L. e Exp. Ltda. - Parnaíba - Piauí..... 111 6.800,00
Faeb Bussab - Pírangy - São Paulo . '; . . . . . . . . . . . . . 33 5.400,00
l..udovina F. A. Marinho - Distrito Federal......... T. Saldo 2.900,00
Francisco G. L. Menezes -r-r- Manáus � Amazonas..... 67 30.000,00
Luiz Felipe M. Oliveira - Rio Grande - R. Gr. do Sul . 5 º. 000,00
Floriano Souza Dias - Cangussú - R. Gr. do Sul ... 25 5.400,00
Francisco G. Rosa - Tamboril - Ceará ...•......• 4 5.000,00
Pedro ..

Claudino Duarte - Belem - Pará ..•.. :.... 64 12.000,00
Fábrica Santa Maria Ltda. - Belem - Pará 17 10 AOO,OO
Arístoteles Simões - Bonfim - Bahia .........•... T. Lib 10.000,00
Dr. Alvaro G. Nóbrega - Eortaleza - Ceará......... 30 27.000,00
Amínadah de Mello - Natal - 'Rio Gr. do Norte...... 7 25.00,00
Mario Antonio Pereira - Sta, Barbara - Esp, Santa.. T. Saldo 6.200,00
Marieta Guimarães - Leopoldina - M. Gerais 73 6.200,00
Cicero A. H. Rangel - Tamboril - Ceará :::......... 4 5.000,00
Ionio R. Serralho - Uberlalldia - M. Gerais....... 12 10.000,00
Mario Benzano - Vitoria - Esp. Sanlo •.......... 1 10.000,00
Emanuel M. Nora! - Belem ......,- Pará 58 29.000,00
Salvadol� Jaime - Capital - São Paulo •.....•..... 2 25. GOO,OO
José Medina - itoria - ESj). Santo 53 5.800,00
Benjamin S. Rabelo - Distrito Federal .....•....•• 6& 6.000,00
\Valdir Rego Barros - Terezinâ - Piauí 23 5.200,00
O Progl;essista (jornal) � C. Grande - M. Grosso.... 19 5.200,00
Eulalia Tavares - Manaus - Amazonas �l 5.000,00
flilario Ganske - JOÍnville - Santa Catarina 15 10.400,00
Elza B. ·Afenezes -;- Natal -- Rio Gr .. do Norte.. . 5 10 .. 000,00
EstevauPereira Brito - Itaguatius - Goiaz 1 10.000,00
Ruben Montes p. S. fo - Faz. Pta. Serra - Pernambuco 10 25.000,00
NOl'man Bromberg - Podo Alegre - Rio Gr. do Sul... . 13� 7.200,00
NOl'ma.n BrombeTg� POl'to Alegre� Rio Gr. dó Sul... 139 7.200,00
Noemia de Carvalho - Capital - São Paulo •........ 27 5.400,00
Eloiza M. Silva - Fortaleza Ceará 32 5.400,00
Mal'Ío do Socorro Souza ___: Vuriea Grande - Piauí. . . . 13 5.200,00
José Antonio de Souzá - Val'zea Grande - Piam •.•. , 18 5.200,00
Altamil' Tavares de Figueiredo - DistJ:. Federal .•.. (l [>.000,00
Gonçalino Azevedo Gomes - Crateus - Ceará .•••.... 3 5.000,00
João Americo - Capital - São Paulo.............. 1 10;000,00
Henrj.que Martins, I).S. fo - CuiaM. - Mato Grosso .... 87 32.000,00
Ciro Monaco A. Aliperti - Capital -- S. Paulo _,_..... 17 52.000,00

. Felinto e @svuldo Farias - Burily - Piauí 96 32.000,00
Manoel p. Dedé - Anápolis - Gotaz ..............• 54 5.800,00
Eduai;do' Martins - Capão Bonito - S. Paulo 2 5- .000,00
Rvone Sauven Mendes - Distr., Federal 10 10. OOG,OO
Renaldo Andrade - Pereira Barreto - S. Paulo 6 25.000,00
José Carvalho Chelles - Disír; Federnl ,....... 57 5.800,00
1\1ax�niiallo Lo-pes � Anápolis - Goiaz . _ ,,'. . . . . . . !J5 5. 840�OO
Manoel Jacinto de Oliveira - Distr. Federal 20 5.2ÜO,OO
Ageliseu de Aguiar - Fortaleza _. Ceará........... 10 5.000,00
Antonio Quintas Maia - Itajaí - Stn. Catarina 2 fi. OOO.Oti
Elias Rodrigues de Az�e'vedo _:__ Ipil - Ceará 2 5 � ooo�on
Delfino AntOliÍo c Maria Alves Ferreira - Fortaleza.. 1 5.000,00
José Oliveira Lopes - Terezilla - Piauí 1 5.000,00
Serafin Bezerra Cordeiro - Macapá - Pernambuco. . . 53 11.600.00
.José.Xa,'ier Fonseca (menor) -- Distrito Federal..... 28 10.800;00
Manoel U. das Chagas - Cachoeira Han. - Esp. Santo. 34· 5.400,00
Assuuta de Caroli - Capital - São Pmüo ..•....... 2 5.000,00
Tacíto Oleques da Silva - S. Leopoldo -- RoG. do Sul 10 10.000,00
'Até o fim de julhho de 1945 foram amorli;!:ados an.tecipadamente por sor-

.

. teios, titulos no valor dt! Cr$ 24.034.700,00 .

.

O PROXUI0. SORTEIO REAJ...IZA.R-SE-A' EM 31 DE AGOSTO DE 1946
. A INTERCAP é a única Companhj� que tem sorteios {:irog-ressivos, 8umen-

. tundo cada ano o valor de reembolso al1teci.nado.
SE'DE� - Avenida NUo Peeanha nO 12 - 6° andar.

-

INSPETORIA GERAL PARANA' - BTA. CATARINA:
nua 15 de Novembl'o nO 357 � 1° Andar - Caixa Postal nr 447

C�nsllmidgr
Exij� "anteiga fOIGUR
h;�ta O[!@lidli(�1! quo fôr

I rã;;· lii�rF8lGfiB
.�

FRACOS e
At�!MgCOI

TOMEM

QtuBu ei��SGta�1
"SILVEIRA:' .

"Medicação auxiliar'
na tratamento da

.

siriUs"

D;; Si pC:f�!�':�:�I'
*-:.,.+.,-.'_!i-�-'._.�""''I'i'-i!l--:1fo'lií--1i'--�'''''''<l>·-�--�'-�-.''''�_''�

TRATAMENTO E OPERAÇOES DAS DOBNÇAS DE SENHORAS ASSINATURA DE JORNAISMolestias das meninas e mceas. Disturbiys da idaas critica. Per-'
.

.

turbacões aeuro-glandulares. OPERAÇOES do ulera, ovarios. E"Qtado "de Sa-O .C�ulo. Sa-n Paulo
tromPas. Inmõre�. 8pendice, hernl11S. etc. ..:;.1 - ....

,
1\.1

utatermocoagUllação • Ondas GurIa:>.. Por ano: C1'd.R 120,00, 1!)0'r 1/2 ano Orft:. 70j@O
.

OLINIOA EM GER:'\.I... .

<w 'W

Corcu;b. nubnõas, rins. ilP. digestivo. J I d C'
.

R'
Varices � Ulceras· Doenças Trupicaas, ornai o amarelO, 10

COMI.I Trav. 't de F'evt'reirQ N.3: (em frente .do Hotel Vitoria)

\
Por ano Cr$ 100,00; por 1/2 ano C1'1'I/f 60,00

HBSID.: Rua Sãci Paulo.SO - Pone: '1226.::" B L tI M E NAU
a lU tL __iUla íIIll!

. ,Pedidos ti: oTn1 WIUf.. - fune 1099 -, Blunuul8uDigitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



o terceiro e grande comido da União Democrática Nacional, a reàllzar-se hoje em São. SàJvá�o.r;
/ ...

't "�IBahia, no qual o Brigadeiro Eduardo Gomes fará mais uma substancial exposição do seu programa :_governamental, constltulrá, por certo, um dos acontecimentos mais significativos da <vitorio,sa "iQrnaga;·. ..� ��:.

.'
.

de redemocratízação do Pais, iniciada pela popular corrente oposicionista. .

.

,.,;' ....

.
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Curso·Gratuito. de Taquigrafia
(por correspondencia)

Para propaganda do único' método
. brasileiro, o autor ensina gratuita·'

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

BRANCA - Est de S. Paulo.
��SBi�s_�as_� =-ae .1

I duplicidade" de ins"Espeiaculos '.
,

cri eleitoral' serádeprimentes
Cerca das 12,30 1l0I'f{;!S de punidti

ante-ontem as . ráeretrízes Pronunciamento dó .Tl'iOU..;;,
Cristina Darlí e Ana. 'Darll, nal Eleitoral sobre o prOéés�'
residentes á rua Ftnríano rei- so U' 226, de Itapétluírrga, do
xoto S[D, travaram luta cor' qual ê interessado Q Juiz de.
peral em plena via pública, Direito da Comíu'ca.e rela
perturbando o socego da vi' tor o desemb. MacedoV!eira:
sínhançs com P111aVrÕ$B imo' -I'Decidiu o Tribunal qu"'",raís. • Segundo n�sso íntor: no caso

.

de dupli.cidade; ..
- d�

mante, estas cenas se repe' qualítícação, não lia p:r::dcedi"
tem frequentemente, a qual' mente nenhum a det�·el'minar.
quer hora. do dia ou da noí: Oualquer. delas �'Jr ser aprdte, incomodando as tamílías veítada. ,Se

. houver, por.em.que residem pelas Imedía' duplicidade de inscrição, éumções, 'as quais se acham a pra seja, instaurado. peranteespera de uma ação das au: o Trib1lnal, o processo detortdsues no sentido de por eancelsansnto, e apurada cricobro em semelhantes espeta' míuaíments a respon.sabmda�culos. de do :eleitor.
.

.

; .. .• . .....i;t;���.��u'rQQS�.�»I'�����;�:;�����
�

la 0/0.
5010

.

oi O/O
fi 010

fi 112 0/0.
. {} Ojo

i 5{2 0/0
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Deposito li dlsposlçâc
Deposito Popular;

.

d'Cts..com aviso de 30 déalJl
,1 I' "., 60 dias
idem Id '::'i1' 9':t diat:'!

-

li}1em idem IdO díaa
ctcx». Prazo Fb o 6 mêses

Id�em iaem 12 »
Dr. Affonso 8alsini

It&i:.. 'p

loral "Cid e de 'BIII-·

.'
.

.

d ... sãs dotorcso. ríe participar
. Cumprimos o ever t �s ii" ,

f t I d1 id aturo
'" ra a esa-s

.

noSSOS amigos e con !ECl ,0S. o prem . ':
'do cola-.n:c:manto do 110SS0 mm estimado SaCIO. aedlCb..� d Ul

: d ".
sóbretuõo afetuosissimo amigo, Snr. nO o o

�!:kf;el�der, que 0. ctesti_!Io �mp:ed��:e����s�� ar�����d6'
i!�;����n��i�ci��t1!���fJg e� ;:óla da nossa o;ganização.
qui. pois, manifestamos o nosso profunda pezar-

�'. .

Bíumenau. 21 de agosto de 194,}<
, �

OMPANHIA JENSEN • Agricultura, Indústria e C;ermo��&& I

Rodolfo Hacklaender

Exijam o sabão.

"VIRGEl\'I' ESPEC·IALIDADÊ"
da elA. WETZEt INDUSTRIA� ,OINVILtf (Marca Registrada)

pois oonserva B desinfecta a sua roupa
...
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