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esc dos "q ere osGetulio"!
fé e o fiança nas

for· s Armadas
Celebrando o "Dia do Soldado", apareceram, ontem,

dois documentos militares de ímportanela : o "Boletim" 8S-
..

slnado pelo comandante da 1 a. Região Militar. general va
anual Cr$ 60,00 Ientlm Bentoío, lído na eerlmonla da Praça Duque de Ca�
semestral Or$ 35,00 das, e a .ordem;do Dia do Ministro da Guerra, general 0618avulso o-s 0,30 M t iL on e roo

Ambos inspiram se no mesmo sentimento de defesa da
disciplina mllltar, no que ela possui de mais largo e signi
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�a'i�:!,Ci��.:_�a�H:��o'p�e��� pS:rm��e f:;���!� �o�!:��l�u�:
I' 11·.z,·aça'o I r. I O.'" melhores llçoes. como soldado e

c.ldadao,
saberá. ,na atual.

. . emergencta, pôr em concurso todas as suas energias: afim
.. de transpormos a salvo as dificuldades desta hora. DiU·

. .
ouldades que são em parte peculiares á propría evolução

não -. poderá ser candidato!! p(}!Hic� do Brasil e em parte constítnem reflexo das terri ..
,veIs círcunstanclas eeonomleas e polítícas em que se en-

Terminou dia dois a meia lar ainda acredita no "tertius", temos que elas ainda exiB-lcontra o mundo.
.

noíte o prazo concerüdo pela um outro candidato, que S8- tsm por talta de um divulga- Por sua vez, o comandante da t a, Beglão, no seu "Bo·
lei para que 08 candidatos a ria o proprío presidente Ge- ção necessarta da lei eleil.o-Iletim". pos os seus camaradas de aobreavíso e alerta dían
cargos eletivos no proxlmo tullo Vargas �em saber- que .ral que cão .chegou a; pene 1 te do surto de propaganda CO�Ullista q�e ora se obssry6.
pleito. de 2 de Dezembro, que em absoluto ISSO será paSS1. trar no Interíor do paiz, COfio Já mostramos que o Partido Comunista é uma ramttt
exercem função publica se vel, de vez que até aquela I tribuindo de um modo eficaz cação do Komintern, que só foi extinto como simples ma

deslncompatíbützem de seus data este aso se dsstncompa- para esta falta de conheci - nohra sovístíca para infundir confiança nos governos ocí

CIi:gos J1!1 administração do tibilizou de suas funções de I menta popular, que aítmenta dentais, que se a�armavf�l? com a intervenção .politica d�
p. lU.Z •.•AJ�Sl�

..

ao
..�.n.t.e.ce.u. '. com p.reSid�.n

..
te. da .RepUb.Hca. As u.

m

...
a aspiração irrssHzavel'l quéle or.gantsmo Internactonat nos seus neg

..oC1.0S dome.bit
o MaJor Brlgadelro Eduardo sim eai por terra a conví- Assim por todas, o sr. COS, mas que de tato prossegue na sua atlvidade anterlor,

aom.es, . _

ex.. -cOmanda?te. das I cção de.muita gente de que GatuHo 'varga.s não é ,condi- agora desenvol vida co.m
a liberaçà? dos agrupam.entes ver·Rotas <Aer�as do Brasít, e Gal. o atual chefe da Nãção po' dato e mesmo que agora o I molhos, antes declarados fora da leí. Trata-se, pois. de uma

Ga.spar Dutra. ex-ministro da derá. vir concorrer nas urnas quisesse não o podia. ser em ideologia antí.democrétíea e anti-nacional. Ant1�d€moerátt.
Gu

.• errB., 9U.� a.nte.�..dO.
S

..• 9� di.as n.� .pro.xímo pleito eleitora.i. J f.aCf; da Ieí. Isso tornR.pse ne- les. p.orque pN'g� � d.itadura.?O pi'ol�tari!ldo, suprim.� as U·
que a 161 aetermmou, víéram fIcam desmoralizadas e cessar!o proclamar em alto e berdades esseacrais de reumao, partido de Imprense; antí-
de' p

...§.i.
to 'liV

..
r

...
e

....
P8.ra. a

.luta j con�ral'].·
.

.as. á
..
lei
..

�amDem bom ton para 8qlJel�s que I nacional, porque 8ub�rdina todos

os. interesse.8
do país on-

elmtoral: . .

- quaisquer manítestações dos pecam por iguorancla dos de se desenv?lVe ao .m�el'es�e da R�ssla.
TodaVIa li ígnorancta popu- "Queremos Getulio". Aeredí- fatos. O ExerCIto brastleíro VIU. no discurso do sr, Luiz Car-

.

los Prestes, pronunciado no Bstadle de São jsnuarío, com

grande' apreensão. o fato de Ilder moscovita Iazer a apolo-

j.gia do nefando golpe de 27 de novembro de 1935, aclaman-
do como heroís os oficiais que, sob as ordens de estran
[gelros, vidos ao Brasil para dirigir li intentona; mataram

• dez camaradas, em condições ominosas.
B como se tanto não bastasse para caraterlzae a sua

falta de sensibilidade diante da honra do Exército Nacio
nal, o sr. Prestes, que não teve uma palavra para e PEB.
levantou um viva ao Exército Vermelho.

Os sovieticos adotaram, agora, uma norma diferente.
RIO. 10 (BP) +--: Na reunião criminal, mas apenas· tirar a apurado ter havido falsa de- Não querem, pOI' enquanto, lançar mão da força, promover

.de hoje do Tribunal Regional e889 documento o valor pro' elaração de idade, caso em 11 co�qu!sta do governo pela violencia. A face é de tI'aba-

�; Eleitoral do Distrito Federal, bante, restituindo o ao juiz que devem ser remetidas as lho persuasivo, de sedução dos incautos, de portas abertas
o desembargador Ribeiro Co. para que na fórma anterior peças para o processo pe- para os "homens de boa vontade".
Bta relatou cinco processos, fi resolução do Tribunal, o nal".

.

.
A linguagem empregada nos discursos conc1liatorios

contendo carteiras pl'ofissio- doutor magistrado. mediante De acordo com esse pare· (ia lider sovietico no Brasil é a mesma usada pelos chefes
nals alteradas Delas alistados a. dHigencia exija do intares· car, o Tribunal decidiu de- comunistas europeus que defendem a ..

união naciDnal, o apoio
ao requerem o -seu alistamen, sado, ou obtenha eX�(Jfi0io volver os referidos proces- aos gO'9'el'nos conatituil.ios, como fazem Máurice Thores Da
to. Emitindo seu parecer, o outra prova de idade do alis· sos ao juiz eleitoralt afim de França e TogliatU na Halia.
procurador Romão Cortes La- tando, ficando bem. entendido determinar a juntada de no- Moscou distribui a palavra de ordem e todos 08 seu�
cerda assim se manifestou: que o acima do exposto não vo documento de identidade, subordinados no mundo inteiro nao fazem outra coísa se�

"Em se tratando de pessoas de [abrange a hipotes& de ficar verificando, assim, si tI adul- ni'\o repeti-Is. O que eles querem é fortalecer se com !l-
poucas .lllzes e que as cil'- teraç�o foi dolosa; caso em adesão dos que não reconhecem o lobo na pele do cordel-
cUllsbmciíls indicam isentas que serA aberta nova vista ao ro, e, quando se sentirem bastante poderosos, pela agre·
demá!é (tanto assim que exi M. U 'D A S Pl'oc'U.r.ado.r.

geral.
.' jmiaCão...d.e pessoa.s q�e jamaiS os -SegUIriam. se

c.onhe.
ces·

biram aO juiz a alteração in-, Frullfel'RS � 01'nan!le'idaÜj. sem o@ seus verdadeIros planos, não duvidarão em subver-
criminada e visível a olho nú) '�� eataI. íilustraoo

.

NG ali» e 110 1:11] ter a rfemocracia, suprimi-I8, instituindo � Eomunism� 130·

tem 8:plicação, a meu. ver, a l �OPOLDO SEIDElJ '1�{J: l K N O' 'D . tJ' yietico co� a qu�d_a dos 8ltal'�S� a d_estrUIçao da famdia, !l
jurlsprudenci!l da. Corte de \ ! fikmlp r t1 'nãOi deve faltall r. lmplantaçao do ateI8mO e a elimmaçao ?e todos os pri�cl.
Cassação ItalIana de falsidade

_--'

-

--'-___________ pios politicos, sociais, religiosos, que estão na base da VIda.
materialdo ato público. Nes� .'

•
.

'

do Brasil. .

tas condições, llm9U ver o I{le'IÇ'oi/ltt#es" .1'1-
..

vre.·s.·· .p.'a.·ra.3
E o Exercito é j) guarda e principal responsavel pelos

efeito
..

·

ua< groSSeira._ altelaç�o. L .

..
. fundamentos da nacionalidade e nao pode assistirJ de bltl*

constante da carteIra proflS' ..

.... .. .

çoB cruzad os, a esse trabalho desagregatario dos seus li�-
�lon31 junto ao 'processo não, I

mes morais, a esse desbragndo solapamento da sua propn6
está .ei:n SUjeita. r os 0.perarias I existencia livre.

..

ou trabalhadores a processo Chamamos a atençãO de todos para fi Qr dem do Dia
do ministro da Guerra e para o Boletim do comandante da

MilãO; 10 (Por Frank O'Brieri provavelmente. e D f r e D tará I a. RegiãO; .

São palavras de confiança e fé nas forças ar
da A, r.)-Falando perante o um grave problema de de- madas do Brasil. numa hora decisiva.
congresso dos seis partidos sempregot durante o inverno O povo tem nelas I'" mesma confiança e a mesma fé.
politicos italianos e os re .. e que o governo tentará ali� pela certeza de que não permitirão que ele per,eç8, des..
presentantes do Comité de viar a d3itU8Qão atra.vés um protegido. nas mãDS dos seus inimigos.
Libertação Nacional, reunido program.a de obras públicas. ......_-----------

Um tablefe dá um excelenfe nesta cida�e, o premier Fer Prosseguindo, disse que as I remessa das formulas eleitorais
pratQ ,:oú chicara de Caldo zouc!o�Parll declarouque quer melhores esperanças de em- Rb 10 (A N) - Tel'mi- e para a remessa das for-
('Bo'u'1'110''!l'

.. Con"�ome')" Modo'· eleIf>oes pal'9.uma Assembléia . t·' .. .

L, ,", I
1 1·'

-

.

l' .
.

.. , .;:'
• x

.

coni"'t" .

t"
.•

d prego se encon ram no res-! na lmpl'orroQ"avelmente em mu as e altoraIS' ps os orga-de us�r,: Nã�cozinhar, apenas ...

S 11.Um e, � ma.lS ce :? pos surgimento do comércio in- ,:. ..
_

. .:: -
- _.

-

lo
.

desf��.�r. e dissolver em agua .. ! sIvel, mas aVl�9ijl�e;. .ca��: ternacionaI �a ItaHa m_as que
. � de out:lhlO pr?XlmO o �lzadores das relaçoes; 18 ..0

.

.

b{!m
.

quente.
.

�;��e!�:!a��r�",(j:� �e a�lS
..

8 .e8.tl:7. l'eSPEHto.,.. as diflCUlda'.l �r�zo pa.la
a entl�ga •

dos 8s os. chefes. de repartIÇÕes.
C. ANTW:E.IL.E.R

-

Rua. 7 Set., ., aos votante�n� d&.. vwlenmas das são gnm4.es.. Iequerullen.tos de mscnção Oe tlt�los serão entregues
100·.·e p

.

t j 56
�

A.cresce.ntoa t.a.mbem qua U ..

-t I bIt + inofensivo .'
pelos Jl.l.izea até 23. de no�

.......•...
' os a, Assembléia ConstHuil1te só lT.l.OSqUI O

a 80 U a�?n�e
.. -;< paI,a. I vembro, mas sómente da.

B-14'm e··u a.·u POdoeda se"·· cr..nvócada por .....
. pele. EflC1.en.. te prolieÇaO contra

I. 1
.

t' d
..

t"um pOvO livre'\ não sob as W.e"zel' PlCADAS DE MOSQUITOS ti que �� que a � 2 e o� u-

condições da um armssticio. I outros insetos, I b1'o tl'verem SIdo reoebldo8
Afirmou m8i� que 6 Italiad • • .......".... "" �__ .. tuas zonas eleitOl'aís.

.

Dlario Matutino

.
..

�:"E' contra a lei: o ..sr, Getulio Vargas

couo
..:fj

.
..

".

Devolvidos cinco processos' ao juiz eleitoral

. Sopa· em Tabletf!s

"\/.1 C�lt'
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A l'Ylaior Empresa Colonizadora da America do Súl
De pasaegem nas zonas Blumenau e Rio do Sul

o Agente auíor�ado. Bnr, João Ferrari,
.

efetuou ven�
das de Datas, Gnacaras 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, diriglr-se,.por
carta ou pessoalmente ao sr, João Ferrari - GRANDE
HOTEL, em LONDRINA, ou. ao sr. OTTO W�LLE,

Uma Padariâ, .Coriieitaria e B L U !vi E NAU - Caixa Postal, 98 25v24
Sorveteria.. '.;--•. Informações com

S!IIIÍIIIIi!__IiIIIliII_IlI"lE1_!!!DI!IIII1IIIIlEl!!__i!!!iIti !l!'Il!! JiIIO_.;ILLE T
- .

1099
_....iW ....,.Wil\4:;UM "'='!Oi �.- -

OTTO W .'. '.' elefune i :
------- _m'P'W �i!i!ii!!Wíffl

nesta Redação; 1775--'-3

Prefeitura Municipal de Blumena u
De ardam do sr. Prefeito Municipal, convido os contribuln

tes Abaixo relacionados a cornperecerem na Tesouraria, afim de
saldarem seus débitos sobre o imposto de Exploração Agrico
Ia e Industrial, até o dia 30 de setembro.

Terminado o prazo acima citado, serão extraídas certidões
para a devida cobrança executiva,

'

Blurnenau 1 de setembro de 1945
HERCILlO WAONER - Tesoureiro Municipal.

(Continuação do Numero Anterior)
.

Oswaldo Nunes de Oliveira, OUo Alfarth Herd, OUo Pa-

l SOId,.
ouo PerSllhn,. Otto Westarb, Paulo Feristel, Paulo Reínhold,

Paulo Steltzer, Paulo Teiss, Pedro Baohmann, Pedro Adriano RaH
,Bicheis, Pedro Adriano Graciano, Pedro Izidoro dos Santos

.

! Pedro Wippel, Ràlf Karstsn, Reinaldo Barth, Ricardo Mordhorst,
.

i Roberto Bruch, Rodolfo de Santana, Rolando Riedel, Rotando,
.

I Ruth e Herta Wachholz, Rosalia de Oliveira Guimarães, Ro1f
.

Kuenrinch, Saettler Irmãos, sebllslião Busnardo, Sebastião Hen
I ríque Lourenço. Staedele Bt Cia, Teresa Bachmanu, Teresa Fei-

1.!Jando Santana, T.U.s.nelda e LeG.,nel Hostert,. THa Kirsten, v.itorIm Brandel, Vitor João Fernando Santana, Vva. Alberto AHhoU P.

IS.
filhos. Vva. Margarete Bichels, Vva. Maria Bomhíen, Vva.

Ana Bublítz, Vva. Clarinda Rosa da Conceição, Vva. Maria Di
kmann e Filho. Vva. Luísa Fenstel, Vva. Antónia Francisca, Vva.

I Loreta Oiorg Hiendlmayer, Vva. Alvíne Kasulkern, Yv«. Ema
Miehe. Vva. Alida Ruatenberg SaeWer, Vva. Francisca da Silva,

I
Vva. frieda .Uhlenborf•.Vva. 9ti1ie.Wachhole� Walter Oiela��o.
Walter Schmldt S;A. WllheImme Tlllmarm, Wll1y Búrmet Wlily
Hamann, Zulma Costa, ,

I

que devolverá o S0110 tranquilo ás crianças, comba. 11""rew<w,._.,.c.®LDR�''''''"'''Á.-fõ�R'*AB-E�
tendo o mal em sua verdadeira origem.

. . I i tUnica Ger&.!
4.. I

ilMedicação auxiliar
(No, 41 EO) 1'1 'r' t entoEl e pecia1'; ados da" d "llca

J t Ino tratan'tento da' :WQC\lii\iim\1W+ �iBMW' ru$i!fAIliiilíi.!ílllmiMl\lMWji�. la am .

f
'

d
S '.

- l<Z
_

'" o",,. so.o €ls oIlUlg0,

sífilis!' I 19a o e mtestmos, som operação .

•-1'.....:,����-�--'--�r53'ijf..._:�� rG·.·=e.=-d··�-·.··��M·······��R·.,.�·
..

���k·.····or·L··
..

·t·-::d�::�i '1
OonsuUas: R�:b;:!;�: s;:.:X;�s 3·6 horas I� Da:�itO�iOS OVBlS . ossmar

.

a'l:� �:�.;.a;;��:3:__-==
t� Solos de Jantar �i � S.'ociedade Benificia.dnr�. de
p Moveis Estofados :� I

lU U Ui.

f� Servico bem' perfeito e bem acabado �{Im '�fadeiras Ltda ..

f� 6�'ande estoque de Tapetes f}.� Telefone 1248 - Rua 7 de Setembbro
.' ..

"

..... , ' .' .: Rua Dr. AU1Htdeu Lus, :tI !tl'� fOIl"ne.r>t1ll'lofwJ::!,s .. ..1lp_ - Ma!1\. iI.oi!l"OJ\s $10m. r..erali(��...,.._�-�:-�......���.....:t : .' .

.' :l'l� II u_'lb- ..... uv�� U ,."",U!Q.,��!l.i '" U
. ..

'J:. 1········
..

=·'��i:·'�;i�;:i���?����b:�·�;·�'I· Forro

pa.list.,;:!��:::::::s.::��alqu.r Espécie,

IF ffJ.a. .'9'"

Doenças da Senhoras - Sífilis e OU.lt'a s molestias vene-III EspeoIalidade: Soalho Marca Sírobel'
reas - fraqueza. sexua.l - Tratament\) rápido e indolor .'

eLINIC" GERAL
- � - ;:mm..� ..JI!t5Fi<l ;;:;:::ssc F:rJ» lli&i

� - OPERAÇOES ! ��;Íí(�'.";·�,ír";;,';i"1:ilifh<.1i'$i(i:1íf�;c�::;;'i}:@"l1';llF�:wftJ�!",a;:S\ID'�SiJ<:!l
Consultório:

R.ua
15 de

NO;o.·.e;;.Eh�O.i41�36 (ÜO.lãdli
tlll

.. ·.H.
otel

Bl.i.te) II. fi! r li
� � _.Consultas: dâs 1O.:1U ãs 12 e dás 15 ás IS hlu'as I' �:l1i ��. �1'1 kí I

Horári? especial par. tr.!.":en.� P�ci1iu. I ls A .t.c;L ii j
foto AmADOR (8* Scholz) fi Sernpre.foi E�

Recomenda-se pelo
Esmerado. Serviço

iJ

.

Vell�e ,E}t3. um.á· .

gàrapetra
com Iilotor em bom estado.

" Trat;ll".· cO)}:], o
.

sr. Oswaldo
.

-

Hoehmé ..
·

lnformações com

'RQ'(loUoSprengel- ENCANO.
,

.

- 1786-3
,;- -:,'

.

Um: Negocio de Secos e
.

Molhs.dos, com otims Pregue
zta. .� Informações . do Otte
Willei NestaRedação, fone 1099

1750 - 1

.

� .

Um Terreno com Casa de
Moradia ·.e Fabrica,'. Ranchos
etc" situado uo Primeiro Trecho
da Rua João Pessoa.. Ofimo
Negocio.

.

. IIníonnacões com OTTOWIL-'
L_E,- Te�efóne .1099, nesta Reda-.
çao, CaIJÇ� ,Po�fa!;_ 9_8,' }77õ-:-3
"-�,,,__�. .,--}�,:-�,-...-:t'.-.-"""'.

V8 lidade!
rOI'�a!
Vigi!:!

-.'deril ti tratamento pelo reputado pro<
tllito OKA.SA. - Á base d� HormônIos
(extratos glandulares)<l V'itaminas sele
vlons.das; OXASA

.

ê uma medicação
raeiO:lUu ti de alta eficacia Jerapeutica,
eln todos' OI casos ligados tlh'etameute
a pE!rÇu:('l1açjles das giltndulas. sm..'1la811.
OKASÀ combate vigorosamente:' fra
queza' sexualem' todas as idades, sob a

fô)."lIl8. de. insuficiência. glanduIár ou víta
minal, seDilidadá precoce, fadiga e perda
t{IHll.emoria .no homem; !rigidez e todas
ali" pe.rlutbações· de 'origem ovariana,
Idade critica, obesidade e magreza, Ua.·
..,Idez '!la pele e rugosidade da eutís, na
J!lUlhel""OKASA (importado diretamente .

res) :proporciona' Juventude,
Força e 'VIgôr. Peça fórmula

,
.
p!l.ra'homen. e fó)."lIlu]l1. "ouro"

pare mulheres, ém todas ás boas Droga
rias e Farmacfas. Informaç1leR II pedidos
.9 .D!Irtr; Produtos ARNA. -,- Av. ruo
'Bruce, 109 � ruo.

.

de TerrasCia. Norte do Paraná

Crianças que Choram muito
As crianças que choram muito sobretudo á noi

te, nervosas, de sono inquieto, devem see levadas ao
medico porque estão doentes. Traia-se, muitas vezes
de irritação cerebral, que revela SifHis heredHafia:
Clínicos especialistas e experimentados, nestes casos,
costumam indicar COmo seguro auxiliar 110 tratamento
da Sifilis

"'* H?i' "Ai t M

Es-Sociedade Recreativa'
� �.

pornva
lissembléa Geral Extraordinaria-

e

"IPIRANGA"

São convidados com o prasente os nossos sodas para a

Assernblea Geral Extraordlnaria; que terá lugar no dia 17 de
Setembro de 1945, com inicio ás 8 noras, na nova sêde, com a

seguinte ordem do dia:
.

1') - Modificação dos estatutos,
2') - Escolha do zelador da Sociedade.
3') - Assuntos diversos.

NOTA IMPORTANTE: Não havendo numero legal,
realisar-sé-ã a za, Assemblea as 9 horas, que resolverã com

qualquer numero.
A. DIRETORIA

Prefeitura 1\1unicipai de Blumenau
EDITAL

De ordem do 81'. Prefeito. torno público, que no mês
de setembro se arrecada na tesouraría da séde e intendeu.
eías distritais o. imposto de ;nllustrias e proftssões, Bfe�
rente ao segundo semestre do corrente ano. ,

Os contribuintes, que não satísílzerem seus pagamen
tos dentro do prazo acima, poderão atada fazeI.os nos me

ses de outubro e novembro, acrescidos da multa de 20 %,

Terminados os prazos acima citados, serão, extraídas cer
tidões para a devida cobrança executiva .

Diretoria da Fazenda de Blumeuau, l' de Setembro de 1945
ALFREDO KAESTNER - Diretor

;j)-�"""'-!1f�i1i--�:<-,,*_�""-)jiig��\ o ":-���-�-l€i-��Ji--�-Ii

ser
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11-9-1945
-'��lItP �_ .. tr !Tr d

HOJE - 3a.·feira, ,Dia. tO, ás .8J15 hs,
Ele, o conqui_stador Inexedível: JAMES CAGNEY, premiado
p

..

' el�AcademH�, acompanhado' por ORACE GEORGE. MAR-
JOnIE MAIN e EDWARD MCNAMARA, na exttalJrdinarln

'

.. pelicilla : .'

"Sempre um 'Cavalheiro'�
Aventuras! Draníal A�ãO! e um lindo Romance de Amor na

'. melhor peltcula .do .

maior dos "impulsivos"!
No Progr.: � Conto da movimentada seríe:

'

.

uAV15NTURAS DE REX E RINTIN'·>
Preços-do Costume

d Sedas, Linhos, Casemiras, �
I.R.' iscados, B

.. rin. s, sap.at.os,.··.·I· ..Camisas', Pijamas, Capas, ;

fi.. Meias, etc.
� .

Ghapéos Ramenzuni, Gury B Nalsa_,
.

SlUMENIU - Rua 15 de �lo'lembro, 505 .. fone: 1101

Vendas em Prestações e a Longo Prazo

"

..Medicação auxiliar
no tratamento da

sífilis" I.-�"""'.��:+: ;.�-Ji-�-�-.;....'--. .

fabrica de làdrilhos e Oficina de EscUtiüra
.

aDido Puelter
IlUMINIU

Rua Duque de Caxias, 8 (Ex.Palmeir�s)
Telefone, 1081 � Caixa Postar. 48

&!pici!dldB:dr:; � t®taçã1jl fie EutiltiWl 'CIl;Q p,rlsteZ"� ti PJir>- I
GrIlnIt" ESOlIidarIall, t'avfL�l_�nt;ag" feiçã� Q)lu:oas. d$ Gtmeat', Ar"

,

.' ,', ; . ,...
. '. '.' mlíd�J. BaIamtrelt, ClIixal! para

�l�iru, '�ral V,alla Pias. Bru.. ÃflUlij Ta;�qM3.· Capltcls. T\100S
C�.$. 'par� Armazll'tlll!� CantQoei.. polirA .: ESgQtJ!lSlI Ba.�'IJ ··par4 .Ó lar..

rb p.ra Ffltr1l1� li Radloíi 1"10.. d�1l11 M1fJSail de Centro, Fiorel..
.' .' .' '.

li

I ras, Vaso, 'Finghneot<l . dl'l 'M a ..

rões, Gt)J� dli �ji(l. etc, .
.

..

Ii tih a .�. 11 ed 1:' a: � oe 1 c.

€& As cédula é posta num envelope quando o

\ f-1..eleitoi' está encerrado numa cabine tndevas
savel. Nínguem el'tá vendo o eleitor quando ele de-'
posítaa �ua cédula no envelope, que lhe êtomeeído
antes, pelo presidente da. mesa e consiste numa 80-

brecarta igual para todos.
Não -haverá nenhum livro especial para cada

Partido. Será um livro só . para todos os eleitores.
Nlnguem assína a cédula. O voto é secreto. Alistem
se onde quiserem, mas, de qualquer forma, votem,
livremente, depois, nos nomes de sua preferenoia.

Ntnguem saberá em quem o eleitor terá votado,
quando este sair dá cabine e depositar DU urna o

seu envelope fechado, As coações de agora desapa
recerão na hora de votar.

O voto é obriga to rio !

.

Presdocíme BtCia, Lida.
Rua 15 da Novembro, 681 -'. . BLUMENAU

t:-Ji��SS"-"-'!!f............:..�;t:-. .

No hãlJ e .9.0 t<U'
. I

;

KNOT I
Dã!:t cl<eV'� faltaI! I

f

com viagep.s regulares entre I tajar �. Santos

Caixa pÔltatlj 36 - End. relegr. HGuldoH

. -.
- -

Mé81co por concurso do Serviço Nacional .i� Doenyns Meniai8,
Ex.m.tr;rllo .da Santa C1;lsa e do Hospital Peiquíán-ico do Rio

de JaneIro, Ex-médIco asststems: do. Sanatório Río de
Janeiro da Capital Federal.

IttlNlCll M�DltA . .;.,. ESPECiAK.lS'i'A· BM DOENCAS fUi8VOSA�.

CQNSOi.TÓHiO. B U A FIl L I P BSe II M I D T
3

.

. (EdificiQ Álllelia Neto)
. .

Das 15 ás la hura.s
PLORIANÓPOLIS

��par��lho$ de Radio
da RC A Vitor

jt �(ld08 os tipos e tamanhos na

c�sc: d@ Afin�'B"ici&;ulo 5. A ..
.

MenJado de'AutornÓveis

i '.
".

Hua 15 a: 487 I��� .il' .1.11 ... ; .. 1'
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ai' "'8,,Z'ZO 6'CotUlons" de ouru, caças especiais, fogos
.

.

...

' .' m
nunca visi®s e "�n�U@�n i�a �tminmcipal

S el.e·· III '$l para os 8110. convh1didos geDer�l Qcampo e senhora.

S' PAULO 5 (S..E,)· ._ OCa-! valha do Co d Ch' '-h J089mm SaBes e senhora e
,

.

•

. u. D e IqUlll o barão de Saavedra

AS sament? honrem reah�3ão D,es- Matarazzo, moça meiga e mí- .,',
v.

.

". '.'
. U. ta capital, a senhortta Fllly I tíonaeta herdeira de um lindo "COTILLONS' DE OURO

:�J:lIO-(S.]jJ.)- Dur.�mt? 0lJosé Linh,areg", especificando Matarazzo e osr: Jean �e ?razão 'e de uma linda for- .Es�á orçado em, cerca de 4

. mês q,e julho passado, a zm";as q�tantzdad68 fornecidas �?....�����'. .. �!8� �.Ih� .m_�ls ltuna, Ele, filho nnleo d� João �llh?eS de �;uzeuos, ,�egull
prens

.. a. nac.io.n.·.al,.....
a p

..

ar: dO.S. a.os. t1'Z."bt�narÍ&. 'l.'eUi.on.ais que i.r"C····I··O·····I···O·oc··E··· ;o·S�··�7..;;;·.;;·I··;:�< I Lage e dona DUlc.e. LIbeH!..l, �? dlze�,. 0. quantum a se.r
,

'.

b" llt'
..

'

.,', l' f'.'
. ; '.

.. \! Dela : I soldado antl fascista velunta- dispendído pelo Conde Chí-
"

seus tra a D8 rwrma�s� u * toram as segu/lJn_tes: g.. '. I �j rio da FEB e sociaÚstll sín- quínho no casamento de sua

timou a,encomenda feita pe- Amazonas 46 mil; Pará 130 "-��: ..
��':.".,!:;� cero, portador de um belo filha, pois tudo estava

.

sendo

lo ministro José Línhares, mil; Mal-anhão '70 mil; Piauí Anlversarlos nome, uma bela riqueza é feito CO� requint�� de, luxos:

presidente do Prib'Ltnal� Su_-. 7@ mil; Ceará 140 mil; Rio WALTER ,MILLER bela mocidade"
• (;) .

por. oca��ãOt.dO b�!le, roi of��
perior.· JiJl.ei.to.. r.'al.·· dospn:rp.e'l,-rGr.ande do Norte 80." m

..

Il, .A data QUe.hoJe decorre, as- VIAJARAD,.A�mSiOM.&�E!L.i\I:.eCldo co.!.llons de OUl'<.;.
.

.., "

'h' - .. d t' l l' f D íba leiO "1
1 sinala o transcurso 11 t r' d Para presídle as nupcias pequenos pnmores de oun-

ros 4:",m.,z.l oes ..
e 'tt'Lt os et·�z� .l. arai a; <eI. m.l;' Pernam-. W li M'l}

,a a ICIO o
viaJ'3rá para S Pa"lo O AiO;: j vesarlo .que toram eompradoa

"'d
.

d' t
.'

b 200 'I AI
sr, a er I er diano gerente"

. u, • __1 •

!
toraas·:,.e vme ta a

.

necesss- i ueo cs rol;. agoas 50 I da Fabrica de p� r T" b ! sío Masela, embaixador de l na Argentina e em Nova vork

da.�e para .díst'J'!buição ds{mil; S�rgipe .?? mil; Bahia e figura presHgios��:osoci��ad� f �ua Santid�de o Papa, � fo-I�: um Í�mo,�o pírotecntco do

reg.t{ie.: �..
,' mais dtstantes, do, sso mil: E

...
IÕP..

1l'1tO Santo 80 local,
. 1.1.a.m

convídadaa as figuras II'{!O, co.mprou uma. peq�ena
Pais;

....

..

'

. mil; Ri; dia Janeiro 275
..

'"
-- p" ��i� �xpres§!vas da elite ,bl'�., r..�rtu�a P!l'ít. pre�í1r3r. .u�a

T�·�. '.' .

. d d d _ 'I'"' S'�
.

p;'.' 1, 90"0 '1' M Jornalista PEDRO PAULO i sneira: embEilxador.'es, prmm.j coleção
de Iogos �ll arhfICl�S.

tI� agora, a o o eseti mu;
,

ao
.\

au ..? ,mI_,. CUNHA
.

pes, prelados, aristocratas de, COID9, nunca s� Vl?, no Br8�!J.
volvzme.nto em q

-.

ue se Vem Gera\l.s. 800 mil; Paraná 140 Para o Jornaüsmo caí
·
...e

S. Paulo e do Rio, a nata dos I O Serpa, PI,nto l'ecen�e-

d l' t ·t '} I.,"'t C 4o' 1""0
.

arlu nse 'I' 1
'

,
' f h d _, R' t e

process
..a.n

0

... 0..... .a ts. amen o, Iml ;,.1--" a•. '

..

a

.. ,<J.,.a.l'lna 0. mll; o dia de hoje é suamente ju- filJ.lOuar
os e com.efClantes I meu.a_.e €�a 0,8.0 10, roux

dentro, aliàs, das pt'evisiJes Rio G. d<ll �Sul 400 mil; biloso pois marca mais um anj"j d� aI,to �Btllri}o. etc, Entre, o I de ParIS, VIa Lisboa, grande

anteríormen.te {eüas pela'lGoiaz 55 mil.' Mato Grosso versa rio do sr. Pedro Paulo I Dl.8tnt? f:i ed�ra! e o pisnalto, I �",arr€gamento de cham�anhe
'.

_
.

,
�

" .

A •... 'D"
. -

. Cunha diretor do b . 1{1' f _j
correra um uem trazendo os

\
la ancesa e d? �aran� vler-àm

seçao com.p.etm.üe .

do Trzbltol-':t:5 mIl 0 . lrstnto F.ederal c I' n 'd. ' !?Nm I",con �,' convidados e 4 aviõ"'''' parti- caças especuHs em graade
, ...

El' 1 ·1 ""00 '}.. •. t "t 1 d
c o.a o semanano IJva Era .' - ,�"'._;.'

nal supertor . e,ztora, e�ta
.

J. .

mI ',nl�fU o a e .... que se edita na cidade de Rio Il'ao. de Buenns AU'E's com, os ,��8n.ldade para serem se�-
a Imprensa Nacwnal, un- 4.830 nnl trtulos, do Sul. ! amlg!,s e parentes da [amlHa t Hi�s e preparadas por COZl�

primindo mais um milhão, Esta distJiibuição foi pro.. f? nataliciante qUe é um velho f Nlartwez e Hoz,
.

_

nheU'os do AutomoveI Clube,

.

(o sexto) de titulo8.
.

cedida até o dia ':1.7 de agos* mll!tante da imprensa e perso·1 Dura!1t� tres dIas, SaO Pa'!- PRESENTE DE 80 MILHÕES
. . . ,l d' nalJdade de destaq e

.

1 h . lo aSSlt:ltm as bodas D1aIS A I d
Com'tmtcando a dl.strzbuz- ,to) 9atan o, porem. a Im.· ,

.

u . na VIS n a
nom á d '" h;.

'
o que S8 propa a, o con e

_

.

,. . ..". N
.,..

1
. , Cidade recebera por certos de '" pos s e SUa .s.orlB. Clliquinho resolveu presente�

ga? (mta d�s przmeu'os, 4 prensa
.

aClO'na au�orI�ad� ?eu vasto circulo de r�lações, .. ? �to civil estava marcado í D.� ao. jovem casal com um

mtlhoes e. odo�ent08 e, cz��. a proceaer,nova dl�trIbu'l'?S cumprimentos a que faz �a!a :: dia 8, sabado,.�a .
re'l n�speitavel cheque de 80 mi-

f}uenta mil tztulos, o dzretor ção peloSl dl'versos trIbunais JUs. �irt8n,".a do Conde.' assIstmdo 'Ilhões de cruzeiros, alem da

da lmprensa Nac.ional di- regionais: de acerdo com
......_

,,.

2;;;gehnas, ltO cO,n:rl�ados be ,á
I
S

II festa mais linda que já se fez

. ,

.

fi
.

'd t
.

d"d' r' .

lSOLDE KIELWAOEN oras ave IniCIO o aI e no Br�sil

'1lJ'1,uru
um o. cw ao pres'l en e os ps �que lzeram.

I
u::a�!��7�'a; ::�g�rll�jeIs�fj� ��o gc�,�'v[d��o:, �����:{tos d,: I qU�l��i ��108;:I�ac�fe g:��::

T.l-p.O...
·

•. 'g.··r·a·.·f,l'a·· B'
.

t Kie!wagen, o.roamento deno�sa ��dO entre �� quen�á,�de ma,IS"nida Paulista, as alfaiatarias

.aum,..gita.r. en I sociedade, filha do sr, Enco ti. o_nas rodus SO..,ial1:l do RiO e costureiras mais elegantes
I Kf'elwage'n e Sao Paulo, I d ·"t 1 - t' n

I
'

'-"_
" '1..

'.'

O "BALLET" DO MUNICIPAL
a ca�l fh., nao lveram maos

T·"1 f" '1'0'6'
..

R"
'.

.1 N' C·" P O "
.

" . 'T " I a medIr, dlante de tanta en�

.

'e e ,.
'

3""_ na '15 "le OVo 1148 - . 61xa osIal, 6! Fizeram anos MIem
-

, bal!et do eatro MUfl!: I comenda de casacas e vesti,

B L U 11 E NAU i Sr, Waldir Campos, CIpa! .

fOI cOD,trat_:ldo e Vil!, dos de nane, de abrigos, de

Executa com rapidez e a preços mo dicoa

I
Sma. Orlandina Michels, exlblN�e nos Jardms da casa! ohapeus, enfim, de todas es·

IM�nESSOS EM GE�AL Senhodt� o*d*ete*pacheco: dooconãe, t· l'
.

€las coisas que fazem de cada

to'MM;, • • caaame� o 1'e 19lOSO 1'e- i'reguez e de cada toilete, um

CARIMBOS DE BORnACHA Nascl·mentos
� l!�IOSO .reahz5'u-se segunda. acontecimento diferente.

K 161ra; dm 10. aS 11 horas' dá
• ....IIIIIÍIBI.......-.................""""'....-""'--..,·-'''''''''''''-r=............_ Está em festas o lar feliz do manhã, no Convento do Car� .,.,-.-�-�-�-:..-��•.--�-,..

.�B(.z.:«.����+_•.D:..4t..��.� o �j§I_�_4l<�·'-y_v��_·Mi.��E.<i!::���� casai fiilda e Ludwig Marquarf, ruo, oficiando o Nuncio Apos,
íir'-

I t''''t"' t M' 'da D' C�RV l\ L',DO I co.m O advento de um � robusta toUco, D, Aloisio Masela,
.

ns 1 11 O
.

e lCO
.

r.
.

.

.fi a .Ii!..i.
''''_ I cllança do se?,o masculu:lo. Foram escolhidos para pa

. � *** \ ,�., dtinhos 08 srs, Fernanrlo Coso

.. '.
." _ Diagnósticos Clinicos - I Pelos Salões ta e senhora Helene' Ramos,

Metabolismo basal � Eletrocardiogi"sfia - Laborsc , BAILE DO OLlMPICO .

4 . It: ra 5l A.
,

tório de Análises (ssngue-fézeEF-urina. etc.) 1\'1 Babado proximo nos salões OSlO !tielP10lõll
. . . . . I do Teatro Carlos Games o

..•........ '

Cbmca especIalizada de Senhoras I Olimpico levar.� a efeito um ral da "Cidade ��

'1,'.'
.

(Perttubações menstruais, esterilidade. aUel'licõea i38Q � reiumba.nte ��lIw, que prom�te n= Blumen,m�

,xuais, incômodos d.a, adol€'.oênoi&.a <1.8 .idsda critica. �
uma

al1l.n:�ça.
sem ,prol.:edemes I Ç,ORRES .. Ç>NDE�OIA

inflama.çõeà genitais. etc,)
.' � em sUa hl:sforlIl _social. .... Am;n de tratar de assuntos

I
. '. .... '. '.. "

.

1il As mesas estao. a partIr de \ relaCIonados com o sel'vi,,;o

,e
.'

Alameda 810 Bríilico. 3. -
<

�!umeDaD Telefonai 1202 a onf�m a ve�da cor;; Pereira I eleitora} que hmciona anexo i

I�U._ii"W�i!fi8lHil� o�le!..��I���lL��
JunIOr na RadIO CIutJ�. a este Jorp.sl pede*_se as peso

�-==,�o<»."".,.,=.,,-,=i,,=w.,..�,,.,.x.=m= O r. Affon80 Dais in i I�:rzi::r��:!�i;�i��M.';
8anco Popular ê

.. Agricola do. Vale
. de, l1ajaí Diplom. pela Faculdade ��n��é��1�a�:er�fuel0:r��:

Nacional de Jj!ledicina da José Bianchi,
[/niversidf!de do Brasil. Elisabeth P�reIra �Hv[I, ,i �m �V � fJ"\ ml_MedICO Esp�ciill1Stil em. D.oanças das Fran.

Cleco ReHl, MalJOp..�l!
� �� .

' j "'.
I CrIanças B da Pele Beuto da Silva, Uaia de Mar-ICursos especializad'Js;sobre Ali- chi, ElisuMaria. L,amin, Leo'! I2'ual ou melhor 'que o

m"'ntação das Criancinhas Pue- poldo BBu!er, Fneaa de Souza, o,
'1'

.

t
'

ri�uItura, Higiene Infantil, éIinica . Po?ta Aguda, Amelia de
.' ou-II

Slml ar ex rangmfo

Médica Infantil, Tuberculose In- vem� .

Pamplona, Ana Lsux I fabr C JUanVEiLER
fanti! e DoençaS.da Péle das l'f1 Kle,sel, Helena WaHh9f � fiua 7 da ãe�egw.h:ro, 100 - ex. 56

Crianças, .L ebyrlça, Paula Letznow, HeI- � B L U M E NAU
. Iwig Fritzseheí", Odilil' Pamplo.

.

Dá consultas 'lHO seu iUnfO I Dll, Mfi>.
.CO!Jsua�orjo no E�mci6 Peiter ria Na�cimento Guzavig3, Bra· NO: bar'e no la!)

(em frenie ao Hotel Vihlr'a] tes R61Chow'l. FuniI�a Casas,! f" _

KN O 1\
,

todos os dias dan 10 30 ás Olga Oonç�> yes, L:.ul'o Ro- I naQ, deve faltar
., l i

,
•

ij,
. berto NmH!er GUHherme I12 e das 14,30 as17 horas. I SuHer, "O:=-,�,-���-'���E2��:,,-�-�

�1IÍII IilIIiIIII lIil.!iiií!/lll!iD:illB.iiílrtmli.5ili!iiM&�fIM!Eil:ifdE&aSfti!i!lilililiBlEllilü!iimeeeEBiliis••
'

··!lillillIil!!illBll!!Dii\!_BlIimlam*i'@I!iI.m®�::!;:li�mz'''''''''''''iii·;il'5.'iil:lll$t9?%�·�J,�tJt!,...:!l'i;]él.!,-cri?l-1;G-:ll'il#"!!lf-1!,!)-_·x�'f·i:f':E'j,_'!{·:....�'*t5�à.,fi.���-;�-5;iJi�[i1·�m,,<:_L�':\��··iii'®a;;:·_-1J.!i3>W�"__·!l!l;g;!I:�=�_i.N!1fli*�.IllIl$__lIIli�'a.

..

0·.·······.0.0
"_ ..... Blümen3U, 11 de

t�et,nmbro de t945

Deposito'à qisposiçJ1o
Deposito Popular
C/Cta. com avia0 de 30 dia!

" .' ,I.. 60 dias
Idem ld�liJi 91l dias
Idem Idem 180 (,]as

creta. Prazo Fi�o 6 mêse�
Idem iaem 12 )l!

2 0/0
5 010
4: 0/0
5 %

ri 112 oio
6 010

• 512 O/o
6 á/o

.

4[i '$I1n

Ilgoa-de COIODla'
",

WfllEL
Prado do Rio, La Menor

e Rapsódia
9ncontracse a 'lenda" nas
farmacias e Drogarias.

..

··dn

tia Cllt WETZEL INDUSTRIAL ,OiNVH.Lf (Manm Regi8tnr,daj'

pois conserva e desinfecta a sua roupa
Z1II;U: Mi
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