
'Brasil,' ios'pira teus: filhos no dia
.

da Palria pa,a qile. sigam as Ira·
t

dições,' dignas'�;das gerações passadas,. qlle seguira . pela doutrina
���� �"��d �_·_dl_re�"o_·_e_·_d�_Ub_er_d_�_.������1

A Nação 'comemora fes
tivamente; hoje, o Dia da
Patria;.

.

�. •• �i:n Blumenau, seu povo
.

fíel aos
.

seus .' sentimentos
'. Cívicos,.' de' .aeendrado amor

.por está generosa e aco-
, 'lhedóra terra,

.

.tambem vai
>pártilhar das manifestações,
na' data em que se coras-"

..mora a nossa emancipação.

politica, ".
o

.

aniversario da

fi'. Independencía do Brasrl,
. Desde ela, que o Brasil

,.,. vem formando um patrhno
!II�'<nio de.georias e com ímen
....

'.

-sa reserva de conquistas mo-
rais, merece os esforços de

. gerações que não 136 das"
cuidaram nunca

'. Trens Elétricos ;para o Brasil
Londres, 6 (S.E.) - A Metropotítan Víckere Eíecrncst

Company da Grau Bretanha recebeu um contrato de um.
milhão de .libras esterhinas para a construção de trinta e
troes trens de passagelros para o Brasil. Esta encomenda
completa um contrato anterior realizado em 1935 com a
mesma companhia para tonnecer a Instação da primeira

. etapa de eletríílcação de sistema Ferrovrarlo central brasi-
leiro. Essa primeiro contrato incluiu 63.· trens eletríeos,
duas sub-estações, tranemlssões e linhas seres rsinalização'
eletrlca, bem como oficinas completas e abrigos para (TS
os carros. Os carro motores tncluídos em o n0\10 contrato
áerão .ínteíramente construidos de 8(}0 e terão quatro pontos
de velocidade, desenvolvendo os motores.' de 3.000 volta

BI.UMBNAU _ Sexta-feira •. 1
.

do Se1eÍnbro. de '19.5 - Dr. I.chm6� Balslnl Diretor l\espollils:vel - ADI) XXI· N. 215 175H.P. Os planos eleborados no Reino Unido para o rei
níeío da exportação em Iarga escala de Ierrovíarío foram
recentemente anunciados pelas Industrías eletrlcas e Ierro
vlarlas nacionais, por íntermadlo de seu Comité conjunto,
que representa mais de 120 companhias inglesas.

-1 .

.As encomendas ja recebidas incluem cem Jccomotíeas
. para a Europa, material terrovíarío no valor de um milhão
• de Iíbras e destinado a Turquia e 100 locomotivas para a

. Africa, a Birmanla e a Ameríca do Sul. Alem disso, os

�, Os' "tubarões" ainda não I" O produto platino teve Ime- Por aí se observa o d'8s- manutatureíros brltantcos deverão fornecer instalações no
,.' aacíaram sua sede de Iuoros díata aceitação, embora com caramento desses artHioes custo de maís 225.00 libras para. 8 Indnstrle de locomotívas.

taclets e fabulosos,. aproveí-] preço mais, elevado ao sí- do elevado custo de vida,
tando-se da população 8 quem mllar gaúcho.

...

que vendo Irustado seus pIa· i .

.

.

_ '
I!J . II '._impõem preços que em.bor.a. Não tardou, como era ,de nos, ainda pretendem r.ecla-1Ins,lalaçaft do D;relo·rl·o da U1180'fique revoltada o recebe de- se esperar, que a manteiga mar, '.' .' .. U li

vído a sua necessidade. O retida a tampos no interior Infelizmente, as autorída-l :

O
lf 3"" N

II

Iproceseo . desse.s apadrinha- abarrotasse 8 praça..e !ran- d�s fingem não compreender emocral.lca ICI a em .

dos q�e.' viv.e!? nos corredo- ca co.ncorrencia ao artigo taís m.·anobeas, p!,rque. quem 'rrffl!l!ft�'Il!i!U�1I'ê Cantralres. ;mimste,r181s, é o de reter argentino, paga e o povo que Já estã E 1lI��il'Utill�U till
o produto até a sua: flagran- 'Diante da concorrencía do exausto e sem esperanças Conforme foi anunoíado IIaram ainda os senhores: Dr.
te. f�lta. para então, no "cam- produto da republíea irmã, e quasl, de que se confirme o amplamente, teve lugar no \ A.dernar Luz, Antonio de Souza
nro.negró" abarrotar as pra- a impossibilidade de dos lu- que se propala, que este e domingo ultimo no dístrlto de I Neves e Eugenio DavetSchnei-
ças é ganhar fortunas com a eros que a sua. gananeía não um. pais. de fartura.

.

Trombudo Central, município! der.
tabela que exigir. .... '. .

vê limite; os, ,fabricantes na, de Rio do Sul. a Instalação I Notou-se a presença de
Portanto, não extranhamos eíonaís enviaram um .memo- do díretorío da União Demo- uma eoíecta asslsteacta do

quando'soubemos que no Rio ríal á M()biHzaçãil Economi- O licenciamento de crntícs Nacional] alto comercio e índustría e
Grande do Sul estava Ialtan- ca, pleiteando tossem susta. Precisamente ás 10 horas da lavoura de Trombudo
do manteiga. ....

.

• .... da a importaçãO.
.

convocados, conscri- chegou de R10 do Sul, a CB- Oentral. bem como estiveram
O'ra, Q �visinho EGtado é·'

.

tOS. e' . YD.lunta"rios ravana da U. D. N. chefiada I presentes o Diretor do Jornal
talvez, senão o .matcr, centro Sopa em Tabletl!s li pelo sr. Eugenio Davet 'Sch. "Nova Era" sr. Pedro Paulo
criador de gado; ali suas pas·· Rio, (S. E:) _ O ministro da neider, que se dertglram ao I Cunha 6 representante do

�.. tagens são magnificas e bem , '.V·.·.. ',. '. I' C..•..... I' , , Guerra acaba de baixar o aviso salão �Ueiei·. onde jl�.d�S I jornal "Cidade de srumenau"
.

" aceítadas ·pelos animais. Co- 2.297 que diz oseguinte:
.

aguada; a.. gr!,�d�. mu .•I ao I na pessoa do snr. Rodollo
'mo' se justifica então': •. à aü· I "O coinandante da Região Mi- de cOfrehglOu",rlOi3. Radlk�.. ."'sencia de manteiga? Será á

.

litarpropôs que após a parada I Formada 8 mesa,. presidi- .0 Dl!8tOl'lO .da. Umão De:•. com as °sabias" leis do sr. Um tablete d .'. um excelente
de 7 de setembro os comandan' da pelo SDr. Eugemo Davet !D0cratlca NaclOt;lal em�ro.m�: .'

Marconqes, '8S '.' "{aCaEI soUei- pra,to ou chicara de Caldo
tes de'. cor'po's'•.dl'retores 'de �esta- Schneider. a convite da !ndú8. Duda Central fOI constltmda

. .

? (Bouillon, Consome) • Modo &

I 1 R d Ir D it i htaram lerias.
de usar: Não cozinhar, apenas belec.imentos e chefes de repar trial snr. Rodolfo Dieirich. e

I
p8 os. snr

...
s. o � o e r c •

.

MaS. para os açambarcado- desfazer e dissolver em agua tição fossem autorizados a lia mais os senhores Dr. Ademar o. mBlOr mdustnal e co�er.;-
res," desta vez, o tifO saiu··

bem quente. ceÍlciar as. praças com mais de II Luz, P.edro Sales dos. Santos: I.mante
desse prospero dlstn-

pela eulatra. Em: . consequen� um ano de _serviço a começar I AntOnIO de S�uza Neves, fOI to .. Raul. c�rpeLs. Ti�el'i?cia da excasses da manteIga, C. ANTWEILER - Rua7 Set., pelos reserVIstas convocados por! aberta a sessao pelo 131:11'. Pre- �alzer. Aweste Barth, VIclo
oS comerciantes . .da t!apit{ll ordem de antiguidade seguindo- sidente. que leu os nomes dae i rIO Noveleto, RodolfQ 8clama

. gaucha promoveram .impot�, 100 • C. Postal, 56
se os tconscritos e .. voluntarios pessoas que loram escolhidas Erond.lno B�l'bare8Co, Artur

laça.0 da Argentina (cumulo!). RI u m e nau segundo o mesmo critério, desde para o Diretório Distrital. seno FerreIra, Gtulherme Kumm e
sem ficar preocupado com <O '

.

'.' .,..

que os eíetivos não desçam a do todos, muito 8plaudidO�. B�UDO Blaesa.
aeúfuulo, do produto dos ar- Sâõta Catarina - Brasil menos de .2 terços. Em despacho Em seguida o Presidente.----�-------

mazens, fi espera da sIta: de 7 do corrente foi concedida deu a palavra ao snr. Rodolfo "\. Mos,"uitolabsolutamente 'inofensivo parll :ss:1:����hOa���::��. a;or;e� �!��ri����ã��a�t;d�efJ����. '. .

.'.

.

..
,

pele. Eficiente prE)teção contra roais Regiões Militares que

pO'!
aplaudido, principalmente I.' 'Wetzel

'.

PICA�.A.S DE MOSQUITOS (1 derão iniciar o lincenciamento a quando se referiu ao Dome do I

.

.

..' Insetos. partir de I' de setembro próxi- grande brasileiro Major Bri·!
_.......,......._� .............�........�_"""'�_......,•.."..,=- •__...... mo'�, gadeil'o Eduardo Gomes, Fa-[

_.

o Grilo da Independeneia
�-__,..-�

ideais patríotíeos, e que es

tão assinalados com relevo
Das paginas de nossa his
toria.

A proclamação da Inde
pendencia tinha o ideal na
cionalista, e o sagrado prfn-

. cdpio de liberdade. li} esse
ideal foi-se transportando
atravez dOA anos nos co

rações brasileiros, servindo
":r. ...

amua mais para avivar fi,
chama de amor patrio .

As gerações souberam
guardar as tradições lega
das, honrando·as. e dignífí
cando-as, comprenderam o

grito de 'Independencía ou
Morte.

A virtude 8 a leaJ�a� ID mario MaUÍUl10
da &e retiriliD qUilD!lO anual Cr$ ãm,ooO crime e 1.11 traição semestral (lr� 35,00lia llre�ados. avulso" . Cr8 0,30

....... �

"

O arGuto 'da$ asplrttçêSés do VfUe do naja!

arlura

MUDAS
Fl1U�1'ü e OrnaD:JjUtab --,
'PecaM cata� 'ilu� I

.
i. h.EOPOLDQ ílEIDi}'U !

kIlJ4 ! 1Í;J ��� fI; dit
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a óleo, eletricdade
a vanor.

Penteados
1r

Dr.. SANTAELLAA.
DiPlomada pela faculrlade Nacional de Medicina da

Universidade do BrüsiL

Uma Padarla;" Confeitaria e

Sorveteria; - Informações com

OTTO WiLLE� TelefOtlf 1 099.
�UP"!<&t! ii\1icillíll!lilU"!UmRIlIM:!M!.f\i!lim'lm1&'WIiiSii&l!* OOW+@jt.it.ro;cr··!iI!'í!!!!iI1t-W$®lAt"'!!€Mg.:;I

nesta Redação. 1775 -:-5 ��"'�'�"���'""'�"!I·"""·�Mi�_�'��,"�$i��ll�.::::-��.�--�.������l

Médico por concurso do Serviço Nacional Je DoençaS Mentais,
gx-interno da Snuta Casa e do Hospital Psíquiátrico do Rio

de Janeíro, Ex-médico assistente do Sanatório Rio de

.

Janeiro da Capital Federal.
cUtUCA Mfam::A - ESPECIALISTA ln"! ommCAS NERVOSAS

CGNSULTÓRIO . R n A F B L [ P BSC H M I I) T
(Edificio Amelia Neto)
Das 15 ás 18 horas

fLORIANÓPOLIS

e

=- -

Socic«iade Benificiadora de
Madeiras· Lida.

Tetefone 1248 -::- Rua 7 de Seternbbro
Fornecedores de �'adeiras· em Geral

_-:;;;;o;�
"

Un1 Terreno
.

com Casa de
Moradia e. Faprica,. Ranchos
etc, . situado·no Primeiro Trecho
da Rua João Pessoa. Otímo

Negocia: .. .. .

.

Infol'mp,çõescom OTTÇ}WIL�
. LE, Telefone 1099, nesta Reda

... cão, CaixaPostál, 98. 1776-5
.��_+.L.--"'_�-�-�"_ •.,,;...+
...........

,

N'O �KI! � dtQ
.

. I�;E��Fn t KN.O'D -: GJ}
.

r í ;f{ -r'não' deve faltar �:;
'0.0'0;",,:.0,

.
-

__

' __

0, -

o

Cadeia da Felicidade

Forro Paultsta, Encantonel-as de Qualquer Espécie,
Alinhamento, etc. etc.

I
A Felicidade depende de uma bôa . disposição

de espirita-
A bôa díspo sição de espíriío depende de uma

perfeita saúde.
A- perfeita saude depende de uma. circulação

normal do sangue.
..

A circulação normal do sangue depende de
um Ótimo depurativo-tonico.

..

E o melhor depurativo tónico do sangue é o

Especialidade: Soalho Marca Strebel

Consumidor
Exija

..

Manteit3 ·fRIGOR·
.. Exisf3'Quali�ad9 qup fôr I
Màs não é :FRIGÔR· . I
..

'. .... •....
...

.. .. t
. . .

"II
II valioso auxiliar no tratamento da sifilis, preparado

I
de real valor e reputação cientilica justifícada por

-

sua formula pai feita, sob a base de Salsaparrilha,
fi - Carcba, Sucupira e Sassafraz, plantas de consagra-

� da ação depuradadora- Usando-o gosarois saude e

� tJ:J completareis vossa felicidade, No 40 EO)

J ����rFBlumen�u
®m_��_I!Il1:I31l_JilIl_��_=iill!il"I ���Ill:'l���. De ordem do sr. Preteíto, torno público, que no lLeS

de setembro se arrecade na tesouraria da séde e tatenden
elas distrltais o imposto de Industries e profissões,·. rete
rente ao segundo semestre do corrente ano.

Os contribuintes, que não satísãzerern seus pagamen
tos dentro do prazo acíma, poderão ainda tazet.os nos me

ses de outubro e novembro, acrescidos da multa de 20 vt»,

Terminados os prazos acima cítados, serão, extraldas ce!'

tldões para 8 devida cobrança executiva.
Diretoria da Fazenda de Blumenau, t: de Setembro de J 945

. . ..

ALFREDO KAESTNER - Diretor

"E-�pediçõe8 ... Despachos
... Alentes dos !éies:"

com viagens regulares entr e .Itajaí - Santos

CalMe p@�!a; S6 - Etld. fea@gr. "(iy§do"

ITL1JAI' - Rua Pedro Ferreira .uo.e, 68172
-

"lVIédicaç{1() ouziiun:
1'1.0 . trâtqmenro da ..

.

sífllis"
. .

. Ap�;.:tHPe'lh�')s de Radie
da RC A Vitor

né Iodos os tipos e lafim<üws na

Ca$a do Aw����cano S� A.
Mer\lado de Automóvel� ,..;

.���ae�����R�h�'a�·�!�Õ�n�'�4�S�7����mm���i���"'
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



a) titulo eleitora', expedido na, conformidade do De
ereto, numero 21.076. de 24 de fevereiro de 1932, e da Lei
n: 48, de 4 de mato de ]935 (Oodígo Eleitoral;

bJ carteira de identidade fornecida pelo Serviço cnm

petente de identificação no Distrito Federal, ou por orgãos
eongeneres n08 Estados e nos 'I'errtteríos;

c) csrtetra militar de identidade;
d) eertíttcado de reservista de qualquer categoria do

Exercito, da Armada e da Aeronautíca;
e) carteira profissional expedida pelo Serviço do Mi.

uísterto do Trabalho, Industria e Comercio;
f} certidão de idade extraída do Registro Civil e. na

sua falta, qualquer outro documento que, direta ou Indire
lirl�_éR_H__��_amM_m_a:__!I1l!iIIi_� temente, prove. ter o requerente idade superior a 18 anos.

g) certidão de batístno. quando se tratar de pe-ssoa
uascíua antertcrmente a de janeiro de 1889 .

. Dois minutos, apena.s, para cumprir um dever cíYiCO

Dr.. Percy João de Borba I'MSDICO ESPECIALISTA

Doenças de Senhoras - Sífilis e ou ras molestlas

vene'lress - Fraqueza sexual - Tratamento rápido e indolor
CUNICA GERAL - OPERAÇÚES

ClfllSultário: RUIl 15 de Nuvembro, 1186 CaD lado da Hotel Elite) '-------.--...........--.

fONR, 1405

I":
---.�._,.... ..;_...-.;(11--+-.-011

ClloouftíiS: dás 10,30 ás 12. e dás 15 ás 18 horas T Aos Senhores Proprie- r
_, �:".::r2: espeCial"",�8=ra .:atamentos com Penicilina .. tarios de RADIOS TI A instalação de uma tI ANTENA GALLI .:

I representa as seguintes 1
• V-

I vantagens I

T Facilidade de .instalação. i
� EC0!10mi)] Segurança 4!

J e melhor recepção. �� Informações com II sr, José I1 Gallianl ..

1 RDa São Paulo. 9 r
• Biume:mUl .-

!i'.,.;....,fI---••-'-''''--'-ilÕ-. ",�"","-4-.•

,h ", Ilellçãl 'Eleilores!
H0J,E ... Sexta.feJra;Qia 7, ás<S,15 hs.

··

-,11· '.
_ Ie". r ·'1· ···

•...·a·... ,Sensacional Espetacul'Óde Grande Galal .

BP
_

Beniamino OigH 7' Oãrp}á',Hoh,n e Emrna Gramaticá em
f "I' C

. -' ......

"'Q' E····I Precisamos manler intangível a progressão de Traba"......
'

.

.

.

ançao-,\. ue sere-ves e -

lhe, Dtreiló e>'usliça dos yalhos pioneiros de Biumenau.
: <'P3ra" Mim" Hão devemos, pois, estar sujeitos ao, Qualquer surpresa

eleitoral' de um goviroo contra nós! Devemos, sim,com FrederfcQ Benf.91>Carlo. Oarnpanini e Hugo Ceseri
·

'IA Çanção que escreveste para mim" é. uma glqria da arte IodoS,' possuir os respecUvos títulos para a batalha
lir.ica e uma celebridade. da arte dramática! das Urr.as:·

Um. Jilm.. Que fala ao coração ... A fascinação-da arte e a _ x x x -'-

potenóia do drama, .. IIli I t
.

I "p f' fi "'
.

I" d . jornalNo programa: "SOLDADOS BRASILEIROS NO .FRONT" em-
II S a- e :pe o OS o Ii ora

.

o . iii

polgante docomsntarto da heróica F.E R! ....,. .. 'I'railers e um em' de Blumluau", levando contigo-qualquer um
, '. _.. . polganfe "short" da Warner Bros. .

.

guiolas' documentos:Platéa 2,50' >1/2 e m I. 1,50 - Balcão 1.50 - j 12 e mil. tOO

"Cidade
I

dos se-:

Amanhã - Sabado, ás 8,l5 horas
Ele, o conquistador Inexcedível: JAMES CAONEY, premia

dopala Academía •. aeomcanhadopor GRACE GEORGE,MAR.
JORIE MAIN e EDWARU McNAMARA, na extraordinária

. película:

.-C,Sempre um Cavalheir.o"
Aventuras! Drarnal: Ação! .

e um lindo Romance de Amor
na melhor película do maior 'dos "impulsivos"!

Nu Prog.. - Oornpl, Nacional e Fax Jornal.
Platéa 3,00 - 1/2 e mil 2,00 '-'- Balcão 2.,00 - '/2 e mil. 1,50

&d S�das, Linho:;, Caserniras, li
I• Hlscados;.B.n.n5,.S.a.p.atos'.cl·.·.··.•

·

· Camisas, Pijamas, Capas,' •

II
.

.' Meias, etc. .•

'1'.' Chapéus Ramsllzoni,
. Cnry H liaIsa ,_.-', .-

-

- & .. -.:.
-

,- �<I_�---

I BLUMftum - Rua 15 de Novembro, c.505 .. Fone: 1101 .

.".5'$$$9% te.·_.. Sf&

1Ni.'...._ ...�:�

Prefeitura Municipal de Blumeaau
De ardam do sr: Prefeito Municipal, convido os contribuin

tes Abaixo r-elacionados a compereeerern na Tesouraria, afim de
saldarem seus débitos sobre o imposto de Exploração. Agríeo
Ia e Industrial, até o dia DO de setembro.

c Terminado o prazo .acima citado, serão extraídas certidões Para o cumprimento do disposto no decreto-lei federal n

para a devida cobrança, executiva. .

; 4.08[. de 3-,-I1'-42. convoco aos senhores abaixo relacionados
Blumenau 1 de setembro de 1945 para, dentro de 5 dias. regularizarem a sua situação para com o

• .Ó • HERCILlO WAGNER - Tesoureiro Municipal. Registro Industrial.
Adolfo Kluk, Adolfo Meisen,. Adolfo Puff Filhos. Arlolfo Findo o prazo, serão impostas. aos faltosos, multas varia-

Volbert, Adriuno; Schaeíer, 'Afonso Lerehe, Albano Hoelgebaum, veis de Cr. $ 200,000 a Cr, $ 20.000,00.
Alberto Bremer. "Alberto Schrann, Alfredo Fenstel, Alfredo Nome Localização Natureza tia Industria
Oeeksler, .Alvíu Manske. Ama�o Manoel <Fonseca. Amaro M. Industriá Apemax Ltda.-Salto do Norte-Artefatos de madeira.
Schneíder, Antonio Parma. Antonio João Fernandes Santana. José .Galiaui-c-Rua São Paulo-e-Consertos de radio.
Antonio de Souza Filh9 ..Antqnio Tarnowskí, Arno. Eíschstaed, José Kluge--Passo Manso-Ferraria.
Amolda Gaulke, .Amoldo Schipnrst Seniro, Arnoldo .Schmídt, José Ferminío de Souza-e-Construção-rPouta Agudo.Amoldo Oermer Junior, Artur $ehmaida. Artur Teske, Artur Maria Conceição-c-Sapataria-c-Rua 15 de Novembro.
Ziehlsdorff, Berta Sehmidt, .Berto'ldo, Arno. Carl e. Eugenio Otto Diedtj,urgeit-Carpintaria-Ponta Aguda.Triebess, Braz José Alexandre, Carlos Heinzmann,

.

Cal los .' OH, Onesto Gardlna-e-Marcenaria-c-RuaPiauy,
Carlos f. .Schneider, Carlos Seubert. Carlos Vahldick, Carlos Pfuetzenreiter & Muller..,:-,Banha-Rua São Paulo.
Wir:th, Car.melintl Neves de Souza; ,Catarina

..
Eisc;h�taedt" .Cato.· Relojoaria Catarmense S. A.�Consertos�Rua 15 de Novembro.

lina. Nelson, Liberato.· Idneu e Amoldo Travasso. Cezar Wip7 Artur Seiâe�Xarqueada-Ribeirão Branco.
pel� .Clara Strutz. Cia Kllenriyo S" Ai Curt St:sse, Daniel

.

dos Alwiu i.J[r�edel-Azul ,ultramar._Rua. Benjamin Constant .
.

Sântos, l�dmundo Feus!el•. ,Eduard.o; Neitzel, EIl� e Jorge :wal,- .Cristppf K.napp�r-Artefa.tos de madeira-Alto Garcia.
lner,' Eldl de Santana, Ema. Loth, Emanoel Kratz, Erna Paché Domingos Casa$�Ma,rcenaria-Alameda Rio Branco.
Salim. Ernesto França (4 menores), Ernesto. Karsten, Ervin Francisco de Souza"":"Sapataria-Rua 15 de Novembro.
Fleming. Ervin Reinhold. Ervin Schwantz. Esiefauo \Vozniack, 1;ipogr:afia Frankania.,-Tipografia-Rua Minas Gerais.
Ezequiel Martinho Pereira, felix Carl. Felix: LHzemberger, Fer· I. B. Moellmann-Artefatos de madeira-Rua João Pessoa.
nando J(uehl, fermndo LippeI 'Frandsco Parmdfraucisco da Silva, Industriade ,Estanho Ltda.-Estanho�Rua Floriano Peixoto.

(Continua. no Próximo Numero)
'.

Blumenau, 6 de Setembro de 1945.
·"�."'-;-.·�._"�-".--._$...........-*o··�·'_'.""".-.-:-"""'.-.-.-. Hernani. Porto-ag�nte de Estatistica.
-

ÕR. A �"O'="�"S6"eOr<»'1 R A B z� 'II O seu'RA.[)IO está falhando?
L�!.IlII':�UI u. Leve"o imediatamente na oficina

Tratamentos especiaEzados das doenQas do estoD1ago� I RADIO .. BtOIlM
figado e intestinos, som operação. e será prontamente atendido

La:boratorio anexo 1!;Quípamento moderna de, aUa precisão, técnico IL, :ons;::�se::.. �"J��:. sln"��:e,3;>�9horas
1... �_;..=..ITi...

a

..

de
...

O

..

�
..

e

a
..dllli..P�lIIIl:";:lIIIIIIIIaa_d..:..a_e1..:_C_:lII!âlll!l:1IIII11111�_a_1...../'llll!l0 _

agenCia. de Eslatistica de
Blumenau

Fabrica de Tintas'
Blumenau Lida.

Tintas
.

6 Vernizes .. Material para
Pinturas em Geral

Tintas em bisnagas para artistas
Blumanau .. SI•• Catarina

Secretaria da Seguranca Nacional
2a� Delegaria Reghmal de Policia de Blumenau

EDITAL
De ordem do senhor Delegado Regional de Policia, levo

ao conh�cilnento público que, a partir de 7 de agosto, foram
suspensos a8 restriçÕes. impostas _aos BRASILEIROSNATURA�
UZADOSrDE OtlfOEM ALEMA. de acordo com o oficio no
I3.170do Mi.nisterio da Jus'iiça e Negocios Interiores, dirigido
ao Exmo. senhor Interventor Federa.!.

.

. .

Blumenáu, 24 de agosto de 1945 .

ABIUO DE OLIVEIRA..-. EscriYão Anunciem 'nast.e Oiario-

-

. - _. - _--

Atende lodos 05 serviços de

RadiO!l reteptores
S8f1f!CO� B�lii�s i üarantldllJ

TELBFONB 1395

aDa ., d9 SatambrG. 13

.

'RA�COS'.
'AN@MlCOS

TOMEM

�28SDtltl
"SiLVEIR!"
Grandtt TÔl'lh:o

"Medicação auxiliar
no tra!.amenlo da

sifU-is"

+.-+.-+-'+- .-.�+-.--§--.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

.-.-.--........-.fj- ..- ...- .. -+

Arrancar e destruir gra.
vatás é contribuir pal'a o

desaparecimento da malária
em BJumenau.
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D

- Diagnósticos Clinicos -'-

Metabolismo basal. - Bletroeardíograíía Labora-
tório de Análises (sangué-:fézes-urina. eto.)
..

. •• ..••. ..
i:.;_�-ft:S!I!l.f!:-�-�-��......�'_"·o .'-:-€-':-�-:':-:�-:�-��.•'""".�

..
OmlCà especfahzada de Senhoras

.

IIgua de C I··
.. Prado do Rio, La Menor

(perturbações menstruaie, esterilidade, alterações se- I
.

..

.

. O. Onl3 e Rapsódia
xuats, lncômo�õB da

...adOl�ce.A.. n�i� e da idade erítlca, � ·E·TZ E·L.· enconfra..se ii venda nas
ínãamaçõea genítaís, etc.)·

.

I farmacias e Drogarias" �

.• Alamada Rio Br'iinco; a - �!umenaD - TelefoDe. 1202 I �-�-�-�-�-�-�---:il"""'�-" o �-k-:4i-�-���-�!iD.�':""".�-� �
�o._�on:-e II Di a

'

Iria ..

I

!�!�n�!�!��s. Generos alim!!!os 1822- (1 de Sete brol -19451
traçaes ,do comercIo paraguaios isentos do Programa .... Convite

do sal Im . t
.

d 1 t... A Comissão promotora das festividades comemorativas

Ri.o, õ ts, E.) _ O Instituto pOS O e mpar açao á passagem do 123' aniversário da nossa Independeneía -. Posto Eleifol9
Nacional do Sal vai aboítr

. Rio, 6 (S. E.) - O Ministro DIA DA PATRIA. - tem a honra e o prBzer de convidar

todas as restrições ara em d"B Fazenda assínou porta- I
as Exmas. Au;orldades, Ex�as. Famm�s e o Povo em ge- r�l. da "Cidade de

vigor. relativamente á dís- ria com as instruções destl- ral para asslsttrem as so�emdades �balxo programadas. U Blwnenau"

tribuÍção do produto. O pre- nadas.
a

regUla.
r a entrada, I. . co.ntaodo.c.?m.

ao va�lOsa. e patrtouea .

COl8bora.çãO
de CORRESPONDENCIA

sídente do Instituto, sr. Fer- com isenção de direitos de todos, a Oomíssae sntecípadamente muito agradece. Afim de tratar de assuntos

uando Falcão. a proposíto, Importação, no 'I'errítorio Ps- Blumenau, 3 de Setembro de 1945, relacionados com o servíeo
conferenciou hoje Iongsmen- deral do Iguaçü, dos seguín- i .

As 8,00 p.oras: ..
eleitoral que funciona anexo

.

te com o Coordenador da tes géneros aítmentícíos pro- Iastalação Solene do "Altae da Pátria" (Praça Carlos a este jornal pede-se as pes-

Mobilização Eêonomics,. fi- cedentes do Paraguai: 60 mil Gome�).
.

soas abaixo relacionadas a

oando assentadas. medidas quilos de batata : inglesa, 36 a) Trasladação ÕO "Fogo Si:nbólico" da Igreja Matriz Iíneza de . comparecerem a

destinadas a temar.compíetà- mil quilos de sabão comum;
- B) Hasteamen�o do Pavilhão Nacional - c) Missa Cam- este posto: S1'8S. Evelína Mar·

mente Iívrea.em todo o País 60 quilos de sal; 120 litros de pal - d) Alocução sobre a magna data. tendal, Alsira Aderson, Fríe-

o comercio e a circulação querozene. .

A's �,OO horas: dá Zuege, Maria Ríbelo, sr,

do sal.· As contas acima são anuais ..

Desííle geral com a participação do 32. B.a., Tiro de José B!anchi,.. .

�,"••• :.n:'.....'Ct:I'õ�;"�����";+"-::""���.�", ••• ,�,,,,,,,:;; Guerra 475, Assoctações Trabalhistas e Estabelecímentos Elisabeth Pereira Silva,
de Ensino.

.

Francisco Reis, Manoel
Na 11,00 horas

. Bento da Silva, Itala de Mar�
No Campo do Gl'emio Esportivo Ollmnlco: chi, EIis8Maria í.amín, Leo-
Demonstração de Educação Físlca pêlOS alunos dos poldo sauter, frieda da Souza,

Grupos Escolares "Luiz Delílno", Santos Dumont" Pedro Ponta Aguda, Amelía de Olí-
II". e Institutos da Educação "Sagrada Familia".' veíra Pamplona, Ana Leux

Na 14,OU horas:1•
.

Klesel, Helena Walther

..
Demonstração Esportiva n� Estadlo do .32. B.a., pelos 'I'ebyríça, Paula Letznnw, HeI·

mílltares desse Batalhão e do 'I'lro de Guerra 475' wig Prítzaeher, Odtlír Pamplo-
A'a 18,00"horas: Mna, . s·

Descida do PavilhãO Nacional, no "Altar da Patrla", ria Nascimento Guzavlga, 8ra ..

A. 's 20,00 horas:·
.

•. h I·te RaIe ow, Funi ia Casas,
. ,..

Sessão Cívica no Teatro. "Carlos Gomes" com fi par- Olga Gonçalves, Lauro Ro-·
tlclpação dos atunos do Instituto de Educação "Sagraua berto Nuíltler Guílherme
Famllía", Colégio "Santo Antonio" e a,E. "Santos Dumont". SuHar.

i Nn bare 'no la:n i

f}, : i KNOll j ii
! ri r�nãlo deve faltan \

.

Fabr. Cc l\HIWEIUR
Sua 1 de Seiembro. 100 • ex. 56

BLUMENAU
..�

Banco Popular e Agricola do Vale de Itajai
Deposito â dísposíção
Deposito· Popular
C/Cts. com aviso de 30 dias

.- " ,f'l 60 dfs§
Idem idem gP d1S8
Idem Idem 180 días

C/Cts. Prazo Fixo 6 mêses
Idem íaem 12 .�

2 o/O
5 O/O
4 Wc
5 aio

ij iI2 0/0
e e

• 512 O/o
õ O/O

Dom inlO
muba Atletico Fsrroviario,· CampeãO ParanaeusB de 1944
-

G r Bill i o E s p n r1 i v o 01 i m p i c o
e 1!§ \!!\!!m

"VIRGE ESPECIALID.l\DEU
da elA. WETZEL INDUSTRIAL JOINVILLE (Marca Registrada}

pOupa'SR tampo, dinheiro a aborrecimentos·
, TUI••h 'iPC III
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