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V e-'n:d e-s e
. Um mutor elelrico de 2 1/2 PS. marca
Uma bomba para agua marca Hall e
tros de cano para' mesma.

Quem se interessar queira
-

dirigir-se á esta redação ou á
redação de (IA Comarca" "em Indáíal, que receberá as

necessarlas informações.
'N. B. - estes objetos foram usados mais ou menos
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Sete me·

A Maior Empresa Colonizadora da Ameriea do Sul

De passagem Das zonas Blumenau e Rio do Sul,
o Agente áutorlzado, Snr. João Ferrari, efetuou ven
das de Datas,' Ohacaras 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 pessoàlménte ao sr, JOão Ferrari � GRANDE
HOTEL, em LONDRINA, ou ao sr. OTTO WILLE,

. -

B L U M E NAU - Caixa Postal, 98 25v18
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Doenças de Senhoras - Sifiiia e outras molestías vene
reas - fraqueZA sexual - Tratamento rápido e indolor
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CLINIC.'\ GERAL ._ OPERAÇÕES '.
,

.:

.
FONE. 1405,' ....
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.

Manicure Penteados

Sociedade Recreativa e Esportiva "'PIRI.61"
ZELADOR

Sociedade Recreativa e

portiva "IPIRANGA"
Es-·

Assembléa Geral Extraordinarla ->:

São. convidados com o. nrasente os nossos soclos para ..
· fi

Assemblea Geral Extraordinarla, que terá lugar no dia 17 ele
Setembro de 1945, com inicio ás 8 horas, na nova séde, com a

seguinte ordem do. dia:
1') - Modificação dos estatutos.
2') - Escolha do zelador da Boeíedade.
3'} - Assuntos diversos.

NOTA IMPORTANTE: Não havendc numero legal,
realisar- séã a 2a. Assemblea as 9 horas, que resoíverã ":

com
-

qualquer numero.
A DIRETORIA

Prudencia Capitalização.
. Amortização de 31 de Agosto de 1945'

No Sorteio de Amortizacão realizado na séde da Companhi,a com
a assistencia do Fiscal Federal, na presença de podadorea

de titulas e do publico. foram as seguintes
Combinacães Sorteado$:
.

D L Ã N O <cAl)

I R V S I Lj
X K O S R Ij

I E C j
Q Z Lj

M X,I(J
AOE

VintelIl Poupado . Vintem Ganho
. P L A N O (cB»

Do 1.0 co 6.0 Do 1.0 fIO 12.0

CB 14 ET5 PA34 LOS QQ27 -Q.Q8
DQ15 NS6 VU 12 PR19 DD18 QA3'6;_

NOVO TRATAMENTO SEf( OPERAÇÃO
'

Após longos estudos foi descoberto um Jmedicamento vegetal � oca tratamento, com
ótimos resultados, de varizes, 'que prejudt- ::---

.
cam a circulação venosa. Esta medicação
lia .dose de três. colheres das de chá ao dia,
em água açucarada, restitui às pernas o

. eVITe ISTO I
seu estado normal e a beleza estética. Em
idêntica dose debela 09 males causados

. pelos mamilos hem_o�roià�dos il)t�rnos
e externos, incf ueí ve os "'ue sangram,
.Use a pomada no local e beba juntamente
'0 líquido, para debelar tanto var iaes como.

-

hemorróidas! Não encontrando nas farmá

cias. e drogarias. peça diretamente ao de?o�
, sitário: Caixa Postal, 1874 - São Paulo.

i
- 1

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



�� A cédula é posta num envelope quando t)
J.JAele!tQf está encerrado numa csbíne índevas

saveLNinguem eetã vendo {} eleitor quando ele
.

de�
_

paeita � ..

sua cédula :ao envelope, que lhe é fornecido
antes, pelo presidente da mesa e consiste numa. so-

breeartaIgual para todos. e x p EDl EN TE';;
Não haverá nenhum livro especial vara cada

O D. A. S. p.. fez editar em separata o
.

trabalho "0 Partído. Será um livro �Ó para todos os eleitores. fel. 1099 • (.Postal S7 _

esntenarío doBarão de Rio Branco", de .autorda do sr. Nlaguem assina a cédula. O voto é secreto. Alistem-
Adalberto Mário' Ribeiro, publicada na Revista do· SBfVico se onde quízerem, mas, de qualquer forma, votem,. Dr. Aclilli9s Bi'ÜShl1
Público, e que constitui uID:a ótima r�p.ürt8�em sobre as livremente, depois, nos nomes de sua preterencta. Diretor-Responsavel
comemorações do 'centenáno de. naSClmerHO· do grande Nínguern saberá em quem o eleitor terá votado, Dr. Affonso Balslnl
braBHeir6.jÍlclu�ndo notas l�éditas sobre sua vida e ú�i'B, quando este saír da cabine e depositar na urna o Diretor-Proprle!arlc

Afim de .div�l�ar o mais possível a oportuna PU�llCtl- seu envelope fechado. As coações de agora desapa- Oficina Proprlação o D. �� S.'P. c.hama para ela atenção dQS estudíesos, recezão na hora de vota!'. Rua 4 de fevereiro. 7das'agremiaç&t:ts �ultu!'ais. bibliotecas, �scolas,. prlnelpat 0
.Ó:

voh� é o.brigatodo 1mente escolas primAdas, estando C) servrço de doc�men. Assinaturas
fação, no 7. andar no 'Ministério da

.

Fazenda, aparelhado ![-�-!l�-iJ-q;-",-�-+-"" n�-�-,�"""�-�-�-�:-��...,,.�-'. Anual 01'$ 60,00
para atender.. 'q·u8.. Iquer pe... did.o, que.poderá ser feito pesso- ..n. '.. ""..•• ", ... ,,,,. M' ... """"

I.;:! .

t I C $ 35 tOO.

t díd r
- -

P fi i·� 'II' ..

'"
demes ra r.·.·, .almentenu pelo correio, sendo )1 en I. as

..

us SO lCllaçoes bUrSO �radndl�e aanu.ura Ia nO._110ll1.L'aI Cr$ 20.0.O.provententes de qualquer parte dos Estados. \Y,i
_.

>

':-.�4€';;_......-�-:-�,....,,�-. o��1t-�EõõiI�-:-�,-:-:�-�-il-:+:-. (por correspondencia) Numeres
.

d ··S· t'··
.

·b·
Para propaganéa do único método A \"'U180 Cr$ 0,30DOl1)1n99 - 2 .• íe e em ro b�as�!�� �o�u��rre���:dê!ci�::uita- Atrazado Cr$ 0,50

Ora
.. l1.,.d.•. e festa. Pep.111ar ca�a�:Jcf�LÉi�i. AJ:S�: Pauf:,SA !serãoC::�?����e�rfi�b�u����

I bllcação .. a criterlo da dirsCãoiNo páteo do _"Golegio Santo. Anto�io:J. DO 'i):....,���-�,.-���!S:E!i':-+-,.--_� o;�-���sal'.':-:4i:-�-�-§...,..i!�. ..:... "Cidade de Bhtmenau":nâo
Em beneficio da. "ESCOLA PRATICA DE CQJ1ERCrO

se responsabiliza por coneeltos' COLÉGIO SANTO ANJONIO" .

...I , emitidos em artlaos assinados.
APRESENTA�FSE:

.

.

..
,

I a�e. .-.-�-*-�-"'-�raÍl!l...-:t€�';4!
Os mais variados jogos com valiosos prêmios, ótimas be-

. bldas, saborosos assados; café, .dcces e demais .divertímentos e remA !graciosidades de grande atração. � II
CONVIDASE O POVO �M GERAL g'Glr I

C I D A D"<,:E. ,_ ..

DE BLUMENAIJi ...

�t,�.�.�'_:_, -.t,.

.......

Com o tratamento' neIo reputado pr0-
duto OKASA. - Á base de HormõnlOl!
(e..x(ratcs glandulares) e VItaminas lIGIa-
1l1onadllJl. OKASA ê uma medícacão
r&C!ional o de alta elicacia terapeutíes,
em todos os Casos ligados diretamente
a perturbações das glândulas S8XU8.es.
OKASA combate vigorosamente; fra
queza sexual em todas as idades, sob a
lôrma de Insuticíêncía glandular ou víta
mínat, senilidade preeeee, fadiga 6 perda

_

de memoria no homem; frigidez e tod!l.l
&s perturbações de origem ovariana,
Idade critica. obesidade e magreza, na·
cidez da pele e rugosidade da cutia, na
mulher. OKASA (Importado diretamente
de Londres) proporciona Juventude,
Sande, Força e VIgôr. Peça. fórmula
"prata" para. homens' e fórmula- _Hourr.t"'
para mulheres. em todas as bOIlB Droga
rias li Farmaeles. Inform&çõe3 li psdido8
110 Dlslr. Prcdutoa ANNA. - ÀY. Rio
Brlilllll. lGi • Ri..

.

frigor J Sabor
Das Manteigas>8 Fina flór

......... :1 1..1 ..

........................._..__.

Cadeia da Felicidade
A. Felícidade depende de uma bôa disposição

de esplríto-
.

.

.

A bôa disppsição de espírito depende de urra
perfeita sande. .Ó:

•

_.
• •••

Â. perfeHa<sáude dependê de uma circulação
normal: do sanguee .

A circulação normal do sangue depende de
um õtimo deouratlvo-touíco.

...

E o. melhordepurativo tonico do sangue é o

t�!f'1i1>;"
�,..�1:
:;:1', 3.�i?ii;:_!)ô_
.ftt..;.tu.fP
�'V1Mt�tl:oS._'
�.f$",,""�

�l!.'�

Telefone 1248 - Rua 7 de. Seternbbro

fornecedores de Madeiras em Gerai

) -II-�EIiII�-ii...;-.-� ,--�_·it

f Aos S
..

enh

"'.

ores

..

Propríe- i.� taríos de RADIOS i, A instalação 'de uma,
i ANTENA 6"LLI I
.1 reprezent.a as

.. sega.
intee ,.1T van tagens •f facllldade de instaIação. '1

� Economia. Segurança jJ
'( e melhor recepção. , ,, hdormaeiies com o sr. José 'I.1. Gallianl .�

I RU8 8&0 Paulo. 9· f
8hullBUilU •

;!!-�'ii"'_"_'_!t-:--�'_\i"""""�
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ii . . uCzdadeAle 6Iumeuau.')
1< <�!!!�������!!!�!!!!�������������>11 �
<l

.s
.. e.i.rYiço ..Milltar �... ��!!C:!mn_co>l Faça;.!:�t:.�nd.nc�

, sar-as: Braz WaDka e Linda sar'se: !Albert Martin e Alice
.�. Eéc!arecimentos sobre as novas WoUert.. Ele,. nátUl:al' deste Ga�rtn�r, El�, natural da Al�' ..•

:' '. . Estado, nascido aos 3 de ie· mailha.}i18sCid.ô no dia 26
.

de
i' disposições vereiro de' 1918,', bsrbeíro, abril df3 HJOS, solteiro, comer'

_. 1ji ... -; B,lIu_�d.o J]ee ...Lei D•. '3�S de 2fj·II·45 8 das Instrução Ilua re!Julam solteiro, domiciliado. e rssí- citífiQt �omiomado tl resldente
.�.

'.
...

o Serviço Milifar; ,

dentevnésta cidade, filho te- nésia, ��dade. filho legitimo'i t,} - Todos' :08 'brasileiros natos e naturattsaãos, fi gitin10 de Braz Wanka e de de Cli�ti&à Martin e de sua ,. i&Meàicação ,'(J.4X�i.Q.1j:� üV

f nSltir dos 18 ano de 14ade, deverão' sua mulher Emma Wanka.Ela) mulher! �ariH. Martin, Ela, '
.. no,traiamento:,d(l' , :i .:

...
t l'd' E t d íd t 1 d tE t d id

.

s.'l.'fi.l.i.s':1 '

a)
. ...;.. ol'Fl'esidentes no interior do Estado, alistar-se na Ufa \ es,e s a o. naSCI li na ura i

.

es e
.

s a OJ nasc a ,._.
:

---.;...,_--" __,..

1 na Junta de Alistamento MIlitar ou ao Quartel do Exército, aos �' de julho de 19f2,. do- no dia 1I8 deJu.nho. de �91ói
! si houver Da' sMe di) Município: .. mef!tI.ca, solteira, �pmlcjh,ada de �r�.J88AO domestica, VIUva,
I

. b) _". os residentes em Curitiba ou Plorlanopolls, na e r��ldente nesta CldaJlet fIlha .domlol\iada, t; re8�dente nésta
.1 ctrcunsclÍQlo de Recrutamento local. Iegüíma de Josef Wolb:ll:t re eídade., filha legitima de Guo'

I 2') - .Essé alistamento é considerado expontaneo en. de sua 'mulher Just1ne wol· tavo Feddersea e �e sua mn:

I tf'9 QS 18 anos e os 19 anos e S meses <le idade, podendo lert.
"

.

Jher MatildeCarolIna Feddar
I sr, :realizado pessoalmente pelo alistado ou pôr meio .de AJ�resetltal'am�1 d�enNJ� 41xl- sen,

,

1 um parente, procurador, eto., ou ainda por meio de comu- gt�OI pelO artf�o ISU d! COd!go Ap,reieqta:ràm os doemnentos .uI..
! nleação escrita. (Isenta de selo) 'C1vil sob n

..L 2s.f;! .�1. SI �I�uem gidol pelo artigo 180 'do tJe:.t,'
3') - As reparti�ões allstadoras (Junta de Allstamen- tiWJl conheoímento de eXIstir al.. digo Civil, sob n' 1,2,4 e 5. Si

to Militar, 'Quarteia e Clreunscrlção de Reerutamento] fnu-l gurg i:m;pediment? legal",a�sj} o alguew, tivell ctn)1�nt. de
! (danam de.,1, de Janeiro a 31 de Dezembro (todo ano), psra I:!Ara: OI fins do, dfreUQ. :lI. � existf.l! algum �·p;ed®en� legal,) fIns de alistamento. f:'::" conltaJ)<� .che1,taD a. oonàecl�'" aGIISe � parti OI fina de 'dfrefto.
f

.

4,) .';'_ O aUsfando deverá ao alistar-se apresentar -eer- to .d�,��4(1s,·1Ilvr. o �resente pa:. S, para COMta'!! e chegar ao. 00•.

I tldão de naseimente ou prova legal equivalente. Si não Ta �(�aJo. no logan do nheCÍlIlento. de todos lavro o Jpre.
I po&8tlir nenhum documento dessa natureza, o alistamento oost� • p.ublicado, �la ira.. sente para sell afixad'O !lologal!
'i é feito- d� .aeordo com as declarâções que fizer. pren�a. I I 1 f� da cOs�.• pubUcy.do p,ela �

. fJ') ,-:,Todo brasileiro a partir dos 19 anos, que não Blumenau.j Setembro de 1945 pmnsa. . .. . ,f eativer em.díacom suas .obrlgações .eoneernentes ao ser V1toatno. Bt. Blumenau, 1 Setembro de 1945-,i viço militat não poderá: Ofld41 do R'eKfsb CMl.
.

Vicfonno Bt., -

a) � obter Pss$sporte. ou revalída- lo. '**'* Oflchu do Rellfstnr'CIvIl, 1

b) - .8�r. funcionaria, ou empregado do governo Edita·I' .......�_�3lI�_..__.�-.;_.._. o t:......- •._...,_�-§.....- ...�:; ..

federal. ,estadual ou municipal ou exercer cargo publico . .... .. .......' .. ,

i!sUpeodiado pt;lo governo; entidades para.estatntais ou Féi� sabet que, pret�odem .Ga-

···l E' I T' E ',3""�""'.'�

'.��"'i::'4'�7' . .J;�
lubvenclonados pelo poder público: .

sar-se:;Ewald Voigte Welleda ��... .'. .' Y' �� ..

' ""

�..
. .

c) - assinar contrato CODl o governo federal· as- Duwa. ,Ele, natural deste Es, ., ,.'
...

�:c;
tlldual ou. municipal, tado no dia 22 de fevereiro "

MAMT· ·E· I t:A·d) :'""- obter carteira de identidade: de �92?, solteir�•.. barbeiro, . 11 \I '

'

e} - prestar exame oU matricular-se em qualquer domICilu!-do ,� r��ldente nésta Q U··
.

E I..·J·.....0·,....estabele:cimerdi} 4e ensIno;
. cidade, fIl!10 legItImo dt;\ Leo-

.

f} ..... insere.ver· se. em ooncurso para curgo publico. po.Ido V01�t G de sua mulher

g) �,recebel; premio ou favor do governo federal Ehsabeth Voigt. .. Ele, natural
estadúal ou municipal; ." des�e Estado, Dascida no dia

h) __ pleiteat" qualquer direito, favor ou prerl'ogll'
22 do �al0 de 1926, .. sQHeir�1

Uva, com' iundamentouas leis trabalhistas. d� profiSSãO 4omesti.ea. dom�.
A partir 'de'·1' de Janeirú de 1946 não poderá taro· CIliada; e residente pésta CI.

bem;
,

.

. da.de, fIlha legitima de leo'

I) - obter carteira profissional, matricula ou ins- poldo Duwe e de sua mulher

criÇão para. exercido de qualquer função e licença de HeAle�a, DtUwe. d.· ...�

industl'ia e ·profissão;
,

. .t;lIesen aram; ,os >()cnnwnl.U�
j) - adquirir, alienar, hipotecar imoveis, assim como e�g1d� �elo artIgo li30 do 00..

I figural como -outorgado ou outorgante em escrituras de d!go Ctvd �@"b l}O� 1, .::f, 3 e 41.
I :;;"�_::::::=::::�__:__�:d:2�=-_���_:"_'i sntiereS\1, permuta ou trooa de bens dessa natuleza.··

.

8L .al�ell1 tiv�r con�ecll11en:t() de t
I tq � T.0

..

d

..

O.8 08 brasiLeiros natos o.u naturau88t\{oB'i. ex.15.
tu

algUIn;.
. lmp6?:unento

...le.�al../! na!ei�os etltre L 4e Janeiro e iH de Dezembro de 1925, acuse o para �sf'iinsde dl\reltlO!.

I que aInda nilo forem reservistas, deverao compareoer nosi ;E, p:u-a �onsta:,r e chegar ao cO

! locais e epocas abaixo mencionados, a·firo-de serem ina. pJ:J.eotm,en�o d� tOd�S, lavro. o
pecionedo8 de saude.

.

presente para ser afiXado no to;;;
I localidade··

.

Quartel (poea de Inspeção de Sauile gar.do costume, e publicado·: pe.
i la ooprensa.·
I . Ino de 1945·, Blumenall� 3Lde agosto de HH5
I BlumeOáu 32. B.C. l' de Agosto a 30 de Setembro '

Victorino graga
i Castro IUí1. R. A. Mx. {, a 31 de Agosto Oficial d� R:egistro Civil.
I Curitiba. .' Hospital Militar l' de Agosto a 31 de Outubro *** )

I FlortanopoUs Hoépital Militar l' de Agosto a 31 Outubro E d I·t','a II F. do Iguaç.u t' Batalhão de Front. 1 a 3 t de Agosto
I Quaupuava 15' R. C� l. 1 de 8.gost. a 31 de outub Façe sabet que pretendem ca..

.! Joitlvile 13' B. C. 1 de Setemb. 8. 31 'de outub sal-se: Emílio EaemaDO e Ber'

II I,.ages 2' Btl. .ROd.o�iario l' de agosto a 31 de outub ta Mobr, Ele, Datu.r..a.l deste
'.Mafra. 2' Bi!. Ferroviario 1 8 31 de outubro Estado, nascido no ·dia 28 de

l Palmas,,·. lIl;f5' R.C.I."
'

1 a 31 de outubru fevereiro de 191%:,;.Bolteir�•.1'I Parsnaguá", '; ;,11/20' <R. I.· . 1 a 30 de setembro lavrador. domicma4� e resl"';:
,

, Po:ata Grossa"· 13' R. I:, 1 de agosto a 31 de out dente em 'fatutfba I neste ..'lIíiIíiIi.... ...._..l__ �.··

porto UnIão 5' B ..· E, M. 1 a 30 de setembro Distrito, filho legjtüIlo de Bmi' Ii---III!"---...--I!!!!"I!II�""""""-------...- IRio Negro'
'

.. 2' BtLFerrov::., 1 a Bl de outubro Uo Esemano e de suamulher
1 União da Vitor. 5' B. 'E. M; ; .. 1 a 30 de setembro I:Maria Esematin•.,.Ela, natural
i.1tajs;Y'· I1Ij20' R. I' ,la 30 de setembro deste Estado, nascido no dia
" ObBel'Vaçõee:�t'}-Os cidadãos da .classe de 1925, de- l' de ·dezembro de 1922, BoI'
r verão lr8zer,coDsjgo para poderem ser inspeei<mados ,de lejra� dá profissão domestica,}

saúde, o respectivo "Certificado de Allstllmento". domiciliada e residente no

Aqueles que ainda não estiverem .!distados, poderão Ilogar Tatutiba III, neste ;Dis'
alistar-se seja na Junta de Alistamento Militar do Munici· ·tdto,fHhàlegitima deHellmuth
pio de Residencia, seja num dos Quarteia do quadro acimst Mohr 8 de sua mulher Maria
ou ainda nas Circunscrições do Recrutamento para 08 mo" Mühr.
:i'odores dos Municipi()s de Curitiba ou FlorianopoHs. ÁpreBen;tarcml os documentos

.' 2')-'-P6fa essa inspeção, de saúde, as despezas de exigido pelO arUgo 180 do. Co..
tlllnspol'te. estadia.. e alimentação, correrão por conta pro- digo civil sob n. t,. 2, e 4.
pria dos : Interessados, não podendo ficar encostado ás Si alg'tl!en:!: tive! oonhec1:J.uentO. d�
Unidadelf do 'Exército. existir algum hn'pedimento legal,
• , .aciUle o para os fin3 de direito.

fallrle8:de ladrilhos e Oficina de Escultura �he��:lD�n::r t�d���gartaa:�co�
I· O"

..

Id· P ti presente para ser afixado nQ lo...

r DO,. ue er gar do toS� e pubiicaoo pe.
ta: imflr.eIlSa. "

BluID'EmaU,J·Setembro de 1945
.

Victorl:no. . Braga
Oficial d� Re�tra Civil.

",!".".

81 U M f· H I U

Rua'DUque de Caxias, 8 (Ex·Palmeiras)
Telefonei 1081 . Caixa Postai, 48

8sp�,., 1m 1miiaçb ll.'ê EnC1ltL8!i � . p�tez. ii �

Granltlll &t*dttdall' eavtm.nt��, f�jç!'!i Ge.lun� d� Cfu:lenút Ar..
.. ". gt.Adtf, B:l.laustrea. CaiXAS para�DI FadrM p!'l1a .�:ali, Bill.. AgMf TAllques, Capl�fs, :r':1Ibol

IcÕttJ pltl' :.l:��líl. Ca.lltilnei.. p4ra Es�t�l!Il Ban:� p.ata tIar..
.

Vil n· i u d1WJi! Mesqlj! d.. tAotrQ.

F.IO'.rcl.11dII
.

p...r. Ii'� tfiij! t !;dldJo� ""ro,",4'iKS;; V.u�, F4Ig1m16oto, dt M i\ ..
J:âtI, Üllla,.a. GidiJ-F �to. I d " i UJ .. �·I d 111; I e t Co

____J ·;_·...·".;__-�l__'_�._·__:.._._._,__

Oficina RADIO fUNIE
'tend� tUd08 os 6erviço, dt

Radio! receptores
III'Vlços BIlPldl1 a GilranUdol

TBLEFONE 1395

Expedições ,. Despachos
Agente. dO$ létel: �

"BRASILMAR"I _- -.'

com, viagens regulares entre Itaja1_� Santos'
(alxa P9stal 36 ..:".. EnCl.. ,relê.r"f�,Guld.!:\)r
ITAJAr - Rua Pedro Fên;eira DDA, 68/7-.8 .:·.é',<.

Dr...
. 1li91omildfJ lIela. fatuidade ·Naclonal de .. Medlefna-·,d'>"

.

Uulversidade ,do.Brasil,.'
.

, Médico por concurso do Sel'viço Nacional .la DoençllB lIlenlilU2I,·.",c,
Ex·interno da Santa Gasa e do Hospital Psiquiátrico do·-RíÓ

> .

de Janeiro, Ex·médico assistente do SanatóriQ Rifr'."d4l: '''.. ' ;,
Janeiro da._Dapital Fed.eraL. ....

CUNle! MtmcA - ESPECIALISTA EM DOENÇAS 111"''''1.
CONSULTOmO. H O Ar. fi B L I P Bse IJ M 1 D T

.

(Edificio Amalia Neto)
Das 15 ás 13 bOfilS

f L O 8 I A li O,p O L • S

o seu RADIO,,·es.tã .fáUiandÔ?
Leve·o Imediatâmente na ofiCina"

'.- .' g �".
•

RADIO $., BLOHM;' ".',

II será prontamenté atendido
Equ�pamento moderno de alta, p'l'(g;iSàQ, .. técní�";ii....,formado e diplomad(Fem São Paulo ,,�

.

Alameda Rio Branco, 10" . ; .....

AffiAI10R.(G. Snhnlz).
Recomenda"se .pelo:;.
ESn,l�tado Sl'!fyiçQ

Rua 15 de Novembro; 596

falo
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Cina
...·OJE· .. DOMtNGO, Dia 2, ás 2 hs.
ilagnifioa matiIlée, com um programa sensacional: - Com
üemento nacional - Traílers e a. fita.

"Luar ·Sobre Las
Jom Anue Owynna e David Bruca. -

l agradavel' como 8. luz do luar!
�o Programa: :.._ Continuação da emplcgante seríe.

"AVENTURAS DE REX E RINTIN"
Ptatéa 2,0.0,-:- 1/.2 e mil.·I,OO �·Balcão 1,0.0

HOJE-Domingo, ás 4,30 e 8,15 hs.
3etty Grable e Robert Youag na. encantadora película da

20th Century Fox, toda em TECNICOLOR
, "

sa Rev 110 a"
� glorificação integral, definitiva da loura mais bela e
lerfeita do mundo! - Um filme que enche o coraçso brín
lendo a �isttl! - Uma película extraordlnaría que jamais
lerA 'esqueeldat .,

No Progt:.- Complemento Nacional e RK.O. Jornal.
P!atéa 3;0.0...:... 1/2 amít. 2,00 - Balcão 2,00 e 1,50

( A' Noite; Platéa numerada Cr. $4)0.0.

Vegas"
Uma comedia leve

����-��·���-�-��§O������-����-§.-.-.
,_
:

Itenção leitores!
II.erta!

Preclslmos 118nter inlangivel a progressão de Traha"
�o, Dlre�o e Justiça. dos velhos pioneiros de Biumenau.

�iD' deveIllDs,< IUlls; estar sujeitos a Qualquer surpresa
Ilelloral de. um

.

govêrno contra nós!· Devemos, sim,
�Iodls� Plssuir os respectivos titulos para

.

a batalha
.

.

das Urnas:
-xxx-

IlIsta-fe fPelo· "Poslo Eleitoral" do jornal
II Blumenau"� levando contigo qualquer um

luilltes documeDt�s:

"Cidade
dos se-

I 3) titulo eleitoral, expedido na conformidade do De
�reto numero 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, e da Lei
�� 48, de 4 de maio de 1935 (Codlgo Eleitoral;
t b) carteira de identidade fornecida pelo Serviç.o com

Jlf?tente de identificação no Distrito Federal, ou por orgãos I

:rngeneres
nos Estados e nos 'I'errttoríos;

c) carteira militar de identidade; .

d) certificado de reservísta de qualquer categoria do

:n,xercito.
da Armada e da Aeronautlcs;

,

e.) carteira profissional expedlda pelo Serviço do Mi·
sterlo do Trabalho, Industría e Comercio;
f f) certidão de idade extraída do Registro Civil e, na
lua falta, qualquer outro documento que, direta ou Indíre.
�mente, prove ter o requerente idade superior a 18 aD08.

,
.

g) certidão de batismo, quando se tratar de pessoa
l�sclda antertormente 8 de janeiro de 1889.

lOis 1118010', apeoas, para cumprir um dever cívico
I

'

v 1f
g<j
�

.. -_ ...

-.-
...

'-r-''''''.';- -.,. .'"

, I '-i' i�djt�d{! llo.q;. easos f!.� fraii��;�::!,
pai..idéÍl., rrw.g.'ri<!\l é f�i;;:).Ó, }:'Orc;tlE '-'fi)

SUl'! tõnll{!3,,:j_ -entram s�hstá�fi;�s �-i.�:j
como "ilt�n�H:tàtc t:.c sódío. Lici';i�![l. Gli
(.-B.�;�do:;f(;_tOSi pepsina, noz <::.3 i'.�t}I::�·<. etc.,
�e ação p:-,:..�rlt2 � efl�a? nos casos ::1-:;

.l fr.�queza e n,:;uraste:::5a�. 't�7�lD;diD} �':
'\ ' ....dícaôo r ·"0 .•• 1" .�-.� ...-.;�"

i�
inu \.:",,"�.',�.J pa 8. !..� me E-'=' , rn,__h.._��:. .._...:: -l.;. ... '�À.l.-

çes. sendo sua .fó;n::lla connecída Pi!10S

�j �l����e�FZ��lr;�·�; S> ;;::., �iC2::(;j2do ):'::>la

tTA
•

>
•

_

_

_

_ : .�
_

_,-

_

• '-.
_ ._ .:'" <

•• '-. '�-

\CllF CO
Sempre foi' e continúa a ser

elhor

2-9-1945

NA vida modema, higiene e saúde são
conceitos que se não separam. E é

em nome da higiene e da saúde .que fa
zemos perguntas que ontem não nos ocor
reriam: onde é lavada e enxuta nossa

roupa de corpo, de cama, de mesa, das
crianças? é protegida contra contágios e

infecções P não' se mistura com a roupa
de outros, talvez enfermos? Os mesmos

preceitos higiênicos que exigem assep
sía nas salas de operação nos obrigam à
certeza de que nossa roupa é hem lava_;.
da, e com assêio.'· .-
Com economia, a máquina G. E. de lavar

roupa lhe garante essa certeza-"Higiene
c Saúde"""':" pois lava em sua casa (evitan
do contágios externos), som estragar nem

perder peças, impedindo que o sujo e o

suor impregnem os tecidos, A máquina
de lavar roupa ê uma das muitas moder
nas sentinelas G. E. a velar pela saúde
de lo,ia a família.

Não deixe do incluir no seu plano de

compras êsse precioso auxiliai' domês
tieo � pela higiene, conveniência e eco

nomia que proporciona,

Mals uma ojerla da Genctnl Eleclrie ;

"BAZAR ft'BMIN!NO" com Helena B.
Sanqirardi, todae as qnnrlas-jeiras às
16 lioro» pela PRE-8 Radio Nacional.

fJ\,1 MENOS TEMPO,
.

COM MENOS TRABALHOr
COM AUXÍLIO
DA ELETRICIDADE

Oura os "Fe.•Iinais G-8""', às 5as. [eiros,
na Rádio Nacional.; às 22,05. JJ:m ondas
média» (llBE-8 • .fJ80 hes.) e curtas (PHL-l.
30,!ilj melros), Um 'programa mUsical
com oirações para lados os gostou.

Máquinas de lavar roupa

GENERAL
'·)44·

.-:t....,..�-�-�-�--�_,=-�--�.,-.� O.I:....;t:,..,.,.:I-�...:.�:....:t:IIliI��,.-:..-::-.·
.

.

:.J ..

( .CAPITA..
L D.UPLOSEGUNDO

(
TER

..
C

r:

EI

...
RO.· '

.•
'.

QUARTO .. " "

QUINTO ......•
Agencia para os; Estados do Paraná e Santa Cafqrina

Rua 15 de Novembro n, 622 - CURITIBA
Corr�spondente� em Blumenau - Cia...Comercial Laczynski

..Amortização do
mes de Agosto

det945

Ltda.
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ti

liberto

T) Irc·..I·······�· ....T 1'1\ i\ .. P'"··l1-,,.t.�.... J_J
.

_ :il� J;1._.A 'Ia i.J j:!J

da elA, WfTZEt INousrrnAt ;OINVlttE (MarmJ RogfHtWf\ü.)

recomenda-se tanto para rtmpa fina Gomo para' roupa comum

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




