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, S�Rillf��� d(� edeiros
MEXICO, 8 (A. F.) - o pre- I Aos mexleaaos, o presidente

sídente Avlla Camacho. fm I deu a palavra da ordem
discurso Ui'). sessão ÍíJ8.ug'm aI "máquinas e escotas",
do Cemgreggo mexlceuo, de I Sobre fi paz, disse Avila
olarou que as relações entre I Caruncho:
I) Mexlco e as ':iemllis R<}r;u� I ,O nosso país se encontra
blíces amertce nas eraur ,amJg 00m uma estrutura economí
tosas e fmt81flWls" e SdV€IHt, ca maís forte e com uma po
que ,,8 VH?Hia ta'á s:i.h em derosa reserva de ouro e oam

vão" se as Nações U:l�[h�5iJ n;, bío estrangr iro",
paz, S6 €aqlJ1!2csrem {la sue A reserva se eleva a 376
associação na guerre. milhões de dalares,

.

i;; absolntamente inofensivo parl;\�-3 to-", G.... "". _ " .•. " '� ;..J ....

�,; p81e, E?iciente proteção contra

PICAr':'HiS DE MOSQUITOS G

Disposições preliminaresc- Nselonal do Partido Comunts
da Divisão do Eleitorado por ta Brasileiro que se fazia

Seções - da designação e acompanhar do sr.' 810v81
preparo dos lugares das vo- Paimeira, um dos advogados
tações; da Coastítuíçãe das do Departamento Jurtdíeo do
mesas' receptoras - . do rnél- mesmo Partido.
teríal para as eleições, Nessa entrevista, o presí-
O Tribunal resolveu que .() dente do Tribunal Superior

qualificado "ex-oficio" pode Eleitoral teve oportunidade
optar por domicilio eleitoral, de declarar que é indíspen

b t·
perante os organizadores de savel, em qualquer estatuto

Oma·' . e I
tístas, no ato da assinatura de Partido poílüco, a inclusão

.

. da formula; remetendo-se e8- do compromísso de respeitar
I comunismo· pelos 1

ta. [untameate, com o ,l'�spe· integralmente, 06 � prtucíptcs

gtnlifolS'llS dG fI'. •. letIvo requertmeuto ao JU!Z da democráticos e os direitos
n ii i!I.JU Uti·· vOlllUa· opção. fundamentais do homem e

GOiANIA, l1-(S.E:)- Serál O ministro José Unhares que o seu programa não co '"

eOl.'ganisada, nesta capital, a lreceheu o sr. Ivan Ramos Ri, lida com os reíeridea prüt
íga Eleitoral' Católica, que beiro, membro do C�mite t cípíos e direitos.
á conta com o apoio do ar- _

ebíspo métropolitBflo, D. L' � tínuaráL.EUÓ1 s�O:'��r1e c����!r� Conego Tbomaz Declsõe� do !!ibilraI ISlã egra con muara
nmnnísmo e orientará o eleí-

F
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,..
: ... Superior fleldJra l'

.

"<TV u" ".. 1 (A Dl) fi, ser removido, A lista ê
oradoo católico para os par- e·s· 010. l1:....·'S.E.)- Sob a pre- � �s lm�hJu,"11

._ .��_.iL. _- .

,l. �
fUn"'l"U"',,'og rir. 'y' ... "nn de uubllcada mensalmente e 88

Idos políticos. cuias progra- ...' ít sldenela do ministro José I u" v '.l,." uu b,HC'l"l .. .1, li
•

, .... :J. "

" Pro"'egUlndo sue VISl a aos ' ela ....m que nQ E"";'! ,1,';" Unidos if_i1"ID"r.! norte-ameríoanaa são
as selam campativeis com . "'., U ': lA Línhares, reuniu-se o 'I'ríbu- aru L. �I", OH, '.';J:' ,. u.,�.:_;," �. o.� L

iA Igreja. ...
'..

I munrciptos c�tarmense8 em nal Superior Eleitor,aI. v�o .�,�.ntmu��"Ü o�UOl;f:a��,? proibidas de negociar coro as

�'
. I favor da candldature do mo- FoI lido no expediente, um da, h.,,�a negra :"�.�. _hG�,��"�. companhias que nela figurem

Eí .

'.
.. jor-brigítdeiro Eduardo Gomes requerimento em que o pra- ilO� !,nt�re8§eg 1:)J;j;?H'lgd.nH) sob pena de severas punições

lova droga combaie- - o candidato nacional a sldente da União Socinl peles pro aliados vantagens S?D�íj Explica.se que '8 continuação
II'!! aJII iilllhOrpnlftsa presldencla da Republica - Direitos do 'Homem solicita quantos t011h:lil�

.

f�::'fj:0�lMO da lista tem um propostío trí-
li Wl U ilUlU .. "iii iii � passou com destino a jbíramá saJ-a anexa ao prncesso con- com � ,Eixa. ft; lwtay.'1J. !30!1Jü pUes: impor responsabilida-
Forth \Vortn, Texas por Blumemm o Rvdo. Conego cernente ao registro. d? Par- f�duZHl?, ,,���;m;,?"n a,,,���e�� -:Iss sobre as firmas que não

(8. L H.) _ Uma nova dro· Thomoz fontes, ilustre figura tido Comunista BraslleH'Q, a çao qUG <AO. v'n:J",,-,,_c,h., . ., .JA"u] cooperarem, permitindO áS

_ chamada "guaimer':!ol" es- do clero catoHco e da im·
Sl.l renresentacão impugnan.' se tOI'ilI:HiÜú 111?-1PB:8, �üm ü que cp?perarem colherem os

'S1fudo utilizada nos Estados prensa do paiz. Sua visita d
a

-

smo r�gistl'O Departamente!:e l�s1.:G.:wJ mas tHmetlclos que lhes corres-

Unidos para combater a tu am.ig� á nossa redação foram
o o me .'.

os IuncloHarios pr'éV'3ill. que, pOIHie; eliminar as pontus de
beremlose. momentos de intenso conforto a menos que se l'eglsti:'em IJ3nça do Eixo e remover 08

Está sendo' aqui 'émpr�g-a- moral na luta que emprende- D partallcalllp"3PialD mudaDÇ!as no goverilo argen- falsos acordos que escondem
da num esforço para salvar mos para a futura redemo· \"UU tino, aquele p8is gerá ü ultimo! interesses germanicos,
8 vida de um: soldado norte c'ratização do Brasil. E agra- &80. Bras·.1 na ua=nona

-----

americano acometido de la- decendo _, e formulamos os II in! �� IIi e;_.p

i'inge tuberculosa, tub,erculo- nossos melhores votos na Rio-O sr. Raul Bastos cha- l�
se pulmonar e do estomago, grllHde obra de fé cristã e mau a atenção da casa pf.H"8 f'ii!.,
contraídas quando era pri ctvica a que se lançOU o o assunto da participação do

I
"'"

sioneiro de guerra dos japo· Rvdo.Conego Thomaz Fontes. Brasil ria UNRRA, declarando
neses. O dr. F...E, Harrison, que {} máis in�e!'essante. aIi-

fmedh:w local. administrou a n -I naI, seria o POS,80 país ,:ceit,ar I
nova droga, ápÕS os rnedioos QU.aOlo cns- o. voto da RU8Slil, e voltar su&

I 11:!l"'õ':",g(l;;�.���� P':t:,!\n':l".:�! É;,,�,",r,�E��t�.�'� ii IrnfOBar®ssüo de iraba-
civis e do exercito que ove· ..,.,..

B*41
as vistas para o abastecimen- n:�u.').7!"">l1li ", ""","" •• c,_;.. "'·""":-;°'0""· :":;!I. ! fl· mterano cabo Jamas Newman tava I. er to do seu proprio mercado., �ti�®, ti�f��iG @ t'c\j�®·§ !mm�.Hr�S iie DiU IlaU.

não tinha praticamente fie-
..

Não houve, ao que se ,vê, í ���� [��íl[mª@Sw �§i}E$, 8�;:�:'�� �n.ub;Bi'i�s a qualquer surpresa
nhuma esperança. O dr, Har- 8ft uOVO alema-o .çe8�altou o orador, uma JUs-, � .�"",. ....g L",,'?' rf"r��ê''ll �.@� ti Dl!lIvemos sim
risoo descreveu o "guaimer· ti P ta correspondencia. ou me·16�®h�j,�ii

�® t�":;� ':S'';�''�" g; 1i�<I!i\l. to , ,

coI" como sendo um com· FRANK:FURT, '1I- (S� E.)- recido reconhecim�nto .�e t@�§os, pe3�E��i? W§ �'@©l���@�\i'�S titulos para a batalba
posto de mereudo e guaia, O Departamento de .Fi�anç!!.s parte dos nossoS amIgos IlJlt�·! ��.- <1' �E,Jl1f !'l"""

1Qu1. Iojeto·a na veia, ires das Forças, núrte-amel'lOana,s dos ao grande estorço ue 1 "uC'� 'G:e"��"h

vezes por semana, no trata:- na Europa mfOl'�OdU qUõ6 H�- gnerra realizado pelo .BrBíl.!I'l !ll�� '!!�.;'!I:!l r."'C,f<f:l '�0il"H?�r: �{�.:::liíit.!ll'",mn .!ln iinfR ....
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,I q.s hehm:�� 2: �Jlh�e6 �: I nos ser. d.�da OI1ortu[j.lda�:s I ereto !,H!OW!ú Zi .(;'(6, de 24 (}c fevereiro ,de 1932, e da Lei
relO, ��Br fi

• �VJ em �e
_

de t rmos 19�Hl.ldade ue :�8' hr 48. de 4 dú n_;r;.iü de �935 (Codigo Elmtoral;. .

�::�: iIm:�(:,1l��'40�e��!�t�. presentação :;.naq1.lele orgao,j b) c,-H't�i:a 11\:; idnnUd'Jdo;\ fornecida. pelo SerVIço com.

Um tablete dá, um excelente ..

arksl', ID"'Í um

_

ilhão d�
esta nos é. vedada,

_ s::u�o I p.eieni:e de j(lBni:H.fcéçí1o vo D:G�!;'Ho Fe?�r.al, ou por orgaos'
prato •

ou
..
chlcara de Caldo � i h'

i.l S" .

m
",' certo que nenhuma V8uÍl:lgtoffi ! congBBeI'i::fl uos E CH;''.:S ê' í}:,G '1 erI'itOI'IUS,

(BOUmOi1� 2011so;né) • .Modo
.

la c smark� com? p.es�: temos tido. em figur�l' como: c} eari'i'.í1'8 miUQ!, d8 i(�;:i:�Hdade; .

de usar:
...
Nao cozmhar, apenas I �he!lte do RelChh e IDtJ.lS �� mI 5a' potenCIa na UNRRA. j

�) p.e"nwip':�,:L 11" 1r,"i1;0"V':'i\'� de qualquer categoria do
•

.

I oes como n anCelel' "nara ! Il" '.""-� ",�,�, '2'
� - �L.o _...' •

desfazer a
.. dlssol.ver em agua f'. 'l'd d "'. .,

1
.it'

.

b
'.,

l'
I ExeTc-I'rO f'�. ,[1,".1"17"'<'1" ,:> d" ,;, ê".'onaUí1Cfi,'. .. ...

ISS
lUla 1 fi e que JU güI' cnn No ar, e no a

' - �'., �"� ...... ��';P:> -; �-,,"
_.

•.
..

'

I 'bem. quente, venientes"
S

.�
.
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RIO, (S. E.) -' Sob a presí
enchi do ministro José' U�

res, reuniu-se o Tribunal
uperior Eleitoral.
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Foram discutidas 8S ínstru
ões para as, eleições de 2
e dezembro ja tendo sido
provados os seguinte eapltn
os:
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"Cidade
dos se-
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Vende,s,e'� Ul}la.,·- gar�peira
com motor ,em bom.' estado.
Tratar cóm ,o' sr.. Oswaldo
Boehma.. ló:formaçóes com

Rodolfo Spl'.engel-: ENGANO.'.
.

1186'�1

Ytj��'P;�riala �nfeitaria e Seíleires e Maleiros
..

Sorveteria. -:- Iníormações com Faço saber que perante a
OTTO WILLE, Telefone 1099, Procuram-se. Paga-se bem. Sr. Oficial do Registro Civil
nesta .Bedaç�p. 1775� 1 de Floríanopolís, hal.ililitam.sa
-J:!" ,�.. I �'. -;t_'

Ca.sa GUllHERUE PIWlOWSKY para casar: Saul Bayer de
. Um Terreno. ;com Casa de L OI Amorim a Norma 'I'olentíno
Moradia e 'Fabrica, Ranchos de Souza. Ele, natural deste
etc., situado ne Primeiro Trecho Rua. i5 de Hovembro, 1436 Estado. guarda. livros, solteiro
da Rua João Pessoa. Otimo. domiciliado e residente nesta
Negocio.

.

. ,. .' . cidade, filho legitimo de João
InformaçõeS COm OTTOWIL- B l li M E N II U Oorrea de Amorim e de sua

tE, Telefone-1099, nesta Reda- :6.-�-:"ED�.....�..;...�-�.....�=-�-� o�;._����-:�=!f.-�-�-�-� mulher Maria Bayer de Amo-
{IãO, Caixa Postal; 9S. .1776-1 rim. Ela, natural deste Estado,

·C�Dnsu�mJ·d··o-r·..�.
,�--..�.

·t
'

.a..·::.;-.·.'.�.:·.'":.ã.·.:�..�.::.:·."".: So.'i'efàídãD !���:irli:�::t�:.�'::J.��f:�.

:;:��·e.:;M�:':':':';� o Tolentino de Souza e de sua
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'd d' D'
mulher Zulma Pereira de Aprese:titãram 'Os docamentos

X.I.J.
a

.' 8.ot
..,8.IU..

8
·

; t� .'
Ps·r.·m·'

.: anante a O· 80 e e rtci a e e
. Souza. . exigido pelo artigo 180 do. Co..

O
. -

.

.;- ,. o.
. 'A.pres�ent.ar.

am

.. :.
os

.'dOCDm
...

eJito. S.' digo civil sob n. 1, 2, e 4.EXista uahdlduJU8 for' °0 .

a vaoor
o exigido pelo artigo 180 do Co;' Si alguem tfveJl oonhedmiento de:

n • •

• I di.·gO civil sob

n.O'� 1,' .'J,
..

\3 e 4i. existir' algllnHIllpedknento legaI�Mas não· é FIIGDO .

_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiõiiiiiiiiii' Si alguém tiver conhecímento de acuse o· para os fins de direito.
.

. .... Manicuré Penteados existir algum; Impsdímente legal I Bt para constar. e chegan 810: 00..
acuse o para os fins de dLreito!. nhecímento de todos, lavro o:

B, para constar e chegar ao 00 pr.eseute para ser afixado lltQ lo..
pJ1eci:mento de todos, lavro, o I gar do. costumie e publicado. p:e"
presente para ser afixada no Co.. 1 la imprensa. i t

.

l_;
gar .do costume e publicado pe..

.

la imprensa.. Blumenau,lO Setembro de 1945
Blumenau,10 setembro de 1945 i i Victoria(i. B'r;{gai i

,� . Víctori.llo Braga
Oficial 'd� Registro Civil. OfiCIal 'do l{eghtro Cív1Í. 1

Dr. Percy João de Borba IMBDICO ESPECIALISTA

Doenças de Senhoras - Sífilis e outras molestías vene
reas - fraqueza sexual - Tratamento rápido e indolor

I. CUNICA GERAL "- OPERAÇÕES
Consultório: Rua 15 de Novembro. 1186 (ilO lado do Hotel Eme) .

FONE. 1405

IConsultas: dás '10.30 ás 12 a dás 15 ás 18 horas
Horário especial para tratamentos com Penicilina

PrQçUlfa-se
. ,

Mais d'�is �apa:zes .. para
.

S�r-:
viços de Eni�k�e, Paga·�e B�l1Í

IArmazem: B.op:J Qetiro.
Rua fHoriano Peixoto, 94

'. ;.; .�. 11778-3
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I 1

. vantágen.s. J
, I facilidade de �nsf8Iação. T

1 Economia Segurança :.;

1 e. melhor' recepção� �
I 'I' Informacões çom o sr. Josê :1'.' Galllilol �
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'Ven' e-se
-

Um negócio de Secos e Molhados com õtimafreguezla,
A' tratar com ARTHUR MANZKE

Rua São Paulo

�J;--�-:t:-���--���-.. o �-1t!""'''-�-íi-:ii..-��_''��

Tecelões
Precisa-se URGENTE de 4 - 6 bons e pratícos tecelões

para a fábrica de Cadarços em SERRA ALTA, (Ex-São Bento)
maiores de 18 anos, de preíerencla solteiros. Dirigir-se. á caixa
postal no 1 em Serra Alta ou pessoalmente ao escritério- á Rua
João.Pessoa, 7 SERRA ALTA, atende-se também aos domingos.

Prefeitura Municipal de Blumenau
.

EDITAL
De ordem .do -Sr. Prefeito, torno público, que .no mes

de setembro se arrecada na tesouraria da séde e Intenden
cisa distritais o imposto de Industrias e profissões, rete
rente ao segundo' semestre do corrente ano.

Os contribuintes, que não satisfizerem seus pagamen
.tos d entro do prazo acima, poderão ainda Iazel.os nos me
ses de outubro e novembro, acrescidos da multa de 20 »t«
Terminados os prazos acima citados, serão, ex:traidas cer.
tidões para a devida cobrança executiva.

.

Diretoria da Fazenda de Blurnen8u, l' de Setembro de 1945
ALFREDO KAESTNER - Diretor

€�"'Ji 'I!I!� ......---'. o �-�-�-�-�_�_..._�_�_:+

Sociedade Recre'ativa
portiva
Assembléa Geral Extraordinaria

Es-e

"IPIRANGA"

.13-9-1945

Goméraio B Indústria Companhia Paul
Assembléia Geral Extraordinária
São convidados os senhores acionistas. para uma. reu

nião extraordínéría, a reallsar se na séde da sociedade, á
rua São Paulo N. 300, desta cidade de Blumenau, ás oito
haras do, dia 10. de Outubro do corrente ano. afim de deli
berarem. sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:
1) - Liquidação da sociedade;

, .'
.

.

2) � Nomeação de um ou mais Iíquídautes e eletção
do Conselho fiscal; ,

3) -. Assuntos gerais do interesse da sociedade.
Blumensu, 8 de Setembro de 1945,

RICARDO PAUL JUN .
..._ Diretor-Presidente

AUG. TH. J. FEY - DiretorGerente
ARTUR FOUQUET - Diretor-Gerente.

EditaiEd I tal
'Faç-o _be» que pretendera C!!;J

sar.se: João José Limas e Ma.;.
ria Oerman8 de Oliveira. Ele,
natural deste Estado, nascido
aos 30 de agosto de 1889,
operarío, solteiro, domiciliado
e residente nésta cidade, filho
de Joana Maxlmíaaa. Ela,
natural desteEstado, nascida
aos 21 de maio de 1890, do ..

mestíca, solteira, domiciliada
e residente néste cidade. filha
de Germano Miguel de Ollveí
ra e de Andréa Ináela da
Conceição.

�ffA cédula é posta num envelope quando o

eleitor está encerrado numa cabine índevas
savel. .Nlnguem está vendo o eleitor quando elê de
posita a sua cédula no envelope, que .lhe é fornecido
antes, pelo presidente da mesa e consiste numa sOQ
brecarta ígual. para todos.

Não haverá nenhum livro especial para cada
Partido. Será um livro só para todos os eleitores.

. Ninguem assina a cédula. O voto é secreto. Allstem
se onde quizerem, mas, de qualquer forma, votem,
livremente, depois, nos nomes de sua prefel'encia.

Ninguem saberá em quem o eleitor terá votado,
quando este sair da cabine e dépositar na urna o

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

.

O voto é obrigatorio!

Dre C A M A R A IESPECIALISTA
TRATAMENTO EOPERAÇOES DAS DOENÇAS DE SENHORAS
Molestias das meninas e motas, msturbiõllS da idade critica. Per
turbações neurO-glandulares. OPERAÇ ES do utaro. onfios,

trDmpas. tumOres, ii dica. bermas. ele,
Diatermocoagul • Ondas Curlas.

CLINlOA M GERAI.;
Coração. pulmões. rins, ilP. digestivo.
l1arices - Ulceras - Doenças 'l'ropicaes.

COMS.I Trav. � tis Fevereiro N.3 (em frente !lo Hotel Vitoria)
BESH1: Rua São Paulo. SU - Fone: 1226. - B tUM li li A U

São convidados com o vrasente os nos!:los sacias para a
Assembiea Geral Extraordinaria, que terá lugar no dia 17 de
Setembro de 1945, com inicio ás 8 horas, na nova séde, com a

seguinte ordem do dia:

I1') - Modificação dos estatutos.
2') - Escolha dO zelador da Sociedade.
3'} - Assuntos diversos.

NOTA IMPORTANTE: Não ha�endo numero legal,
realisar·sê·á a 2a; Assemblea as 9 horas, qUe resolverá com

I ui!!!il!! _

qualquer numéro.
.

A DIRETORIA:
Aparelhos de Radio

da. R C A Vitor
de: todos os tipos e tamanhos na

Casa do Americano S. A •

Mercado de AutomÓ,eis

RUH 15 de Novembro; 596 Rua 16 D' 487 I---=��----�----����--�--------------- i....��gggm�������..���..gm�....

fofo AffiAll0R (G� Scholz)
Recomenda-se pelo
Esmerado ··Serviço

_________!II�&Wi &liMek#,***"

r;l'
r' .

!

\1
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Adquira um Corrê

FIÉL
e durma soeegado

.

Vendas em Prestações' e a Longo Prazo

Prosdocimo&Cia.Ltda..
,

Rua 15 de Novembro,' ·687 _' . BLUMEHAU

Sociedade BeniliCiadora de.
Madeiras "L.da..

Telefone 1248 -. Rua 7- de Setembbre .

. fornecedores de ·Madeiras em Geral
Forro Paulista, Encantoneiras de QUalquer Espécie,

Alinhamento, etc. etc.

EspBoialidade: Soalho Marca Sírebel

G. MIRANDA·
Expedições - Despachos.

Agenles· dos 'Iites :.
.

tIBRASILMARII'.

urr COMETA
�, .

Sempre foi e continua a ser

�I Melhor

. DiPlomado pela Facnldalle NacionaL de Medicina da
Universidade do. BruU.

Médíeo. por concurso do SerVÍço;Naeiónál de ·Doenças Mentais,
Ex-interno da··Santa Casa edo Hosp.ital Psiq'uiátrico do Rig

de Janeiro, Ex·m.édico
.
assistente do Sanatório Rio de

Janeiro da Capital Federal;
CLlNICA léDlCA -" ESPECUi11STA EM DOBReIS NRRiOSAS.

CONSULTÓRIO.; 8'U'A. FBLIPB SCBM1D'f
(Edificio Amelia Neto)
Das 15' ás i8 horas

fi L O RI A ti Ó P O L I S

nCiaaélefte BlumlnRu": ..'

-

-

.

-

'.' ' . _'-,,_'.-_ ..

-
. -. -

.

Cin
..

' ..._chl·-A-··-,C->A-·..•..• -,P-,.--T-Ai.1HOJE -. 5a.·feua, DlaJ3., as 8.15 hs;
.

. ..

.

.

-

;

. ,l'Uni MarÉlchall � Alberto Bello eiAleja-ndro Maxlmino, Sedas Linhos Casemiras '

�a p.rHC�rtr p�(�M·VA�G,.�8e "LosR8nc�ros" Risca.das,,· Bri�s; Sapatos,� :
an .. I .... a···· . '. I lonaria CaMisas, Pijamas, Capas, :

! .. Uma comedia .maravtlhosa, inteiramente falada e can-
.

Meias etc
'

,ta�a em caetelhanoLtjma joia da cinematografia argentina! • .,..,A�am do seu enredo que agrada e diverte, PEDRO VARGAS GhapS08 RamaUZOlll, Gncy B Nelsa r

,.·e ,LOS RANG.HEROS,i cantam. as, mais belas canções latino-
.

... .

·.8.. ID.·.eriC.Ii.n.8S!. um....• e�p.e.. ta.cn�I.. O ,q.ue é. um brlndea.o se.U bom
I Bl..UMEtll.U _. Ru.a 15. d.lrllol.em.luo· 505 • foue: 1107

gosto e uma C8ncunlOsseus sentídes! . •
..

. ,

. : No Prugr.:';CoIDPl, Nacional e Paramount Jornal •. ---II--UBR-
.

Preços ds .. Costume: �.mQQ'......�..�������p:'zm���:1
'

I Casa do Moveis Rossmark Lida. !ll,�-�-,fj"''':'�-�_1t'_:f'�-._iif:
Dormltorios

,

.:i �� '-�---_....w- --.-ji Salas de Jantar �� e_L O_"'!:..:L_.?�
/

Moveis Estofi:ldos ªi� i7W'if.t'Z e�v«Ut .

fi Serviço bem., per.feito e bem. acabado U'
n . Grande estoque de Tapetes, . n

t��.=�:!.,!�=!��,,�:�!�.,.�",J
o

IIII"'!"'II_�--��"IIII.

fabrit:a de· Tinjas IBlomenilU Lida.
Tintas; e Vernizes .' Material para

Pinturas em Geral ITintas 'em bisnagas para artistas
Caixa postal 36 ,.,-. End. Telegr. "Quldou I_;....,;;,_�_'_._B_lu_m_._e_n_a_u_._... _S_la_.......

- _<_a_t.a_'_I_rul_--_

I
.

ITAJAI' C-

•.
Rua Pedro

Ferreiran:. S8na. . I

fabrica -de ladrilhos e Oficina de EseuHura

Iroolda Puetter '.

BtUIEIRU

Rua Duque de Caxias, 8 (Ex·Palmooras)

Telefone.l081 . Caixa Postal. 48
Eip.lcldd':�, Im 1m1.façDII .

de .Euea'" it'8lQ:l 'p'I'IlItrI�1 fi! "',.11-
GrIIllttil EJotdadal, ,�avlgn�sJ feic_ �� (lI Cfml�nt.. '.l:r.
. I·

. ..
. ddtl, Ba'l�Ulttel, 0a1D.� pIra

Slllatrp, e,td_ p_a'ja .. l?{Q, 'Ul1••AgU,··· fhUq_•. Oapl�[a .. '. n:/Ilb1Q1
c� p�•. tA:�1i.. C.llt�et. PIlÍ-tl �_.. '!B'afI�' v..' Ua�

,
.

. ...
'.

..
. d1laf. !M� filll Cântlllt ;!Bl!IJref..

_ I)�. mt_ IJlad.lo.. ,tf;lQ·.I·rU,..

'.
v. ·.:F��tQ.·� .� M .•

·

..

lÕ*S-, 0.- tla;GtlsRJ,êetc. deU III .• ta .('1'1)1 -, e t 1';1.,' ..

I ns A I' o NSO-·· RAB i�
,

.

.

. ."'. (UnÍca Geral ... ... .... .. I
;ratament,os :e.SpeC.ialiZ.�d08 da� doenças do 'estonrago, '.1fígado e íntestínos, Bem operação.

.

.

Laboratorio anexo.

I'

oonSUl.tas •.
· Rua Brusq.u.� ...

sln«; das 3 - 6 horas

menos, aos sabados: "'""' .Fone, 1319

I��flo\
TOMEM �.,

Ulnh" �!DS8td,
I'BILVEIRAH

.

.......-

Grl.lflú. T6"lno

"Medicação auxiliar
no tratamento da

sifilisu
.�--�--�_;.�-�'-��ífJlllii���

Caixão funehr8,·
--,---

hniçes de Prinleil"
ardem

Rua Maranhã.o
N' 27

A tratar eom

A. Lubow

�-.""""'_a-líIÍI .,;.....s. II .. •
�....��-�.....�-�&�""""":t�'

o seu RADIO está falHando?
Leve-o.lmediatamente na ofidna

RADIO • BLOHM
e sefá IIfOOMmente atendido

,

,

Equipamento..·moderno de alta precisão, técnico
, formado e diplomado em São. Paulo
Alameda Rio Branco, 10

�.

Me�ação
auxiliar

no tomento da
inu«

�...:_�� ,-�-�-�-�-i(.-�_
• �

'. ""'-T·';"';· �� ':&h_.....•.-;00:.-.•.-""-=;00:.-,...-"",-"",.,...,,..,....,,..,

I Arrancar e destruir gra..

vatás é contribuir para o

desaparecimento da malária
I !

em Blumenau.

�� f H1 K N O Ti T .�! i. [LKL\, _ t - :... "" , "

í�[ ;'nãn 'deve Ialtaa ·.'-:r !
{ � �l No ball e nQ la" ;-; ',"! i

,�......�'""':tE.......����Iõ2.�-:..�-:+

�IlNCIB}Çt ISrESTE DIARIO

�-�-�-�-�-._��-�-�

.. ,.,.-.::. :,:,.:::::�

frigor li Slbor
Das Mântaigas· aFina flôr

IASSINATURA DE JORNAIS . �.

Estado de São Paulo, São Paulo .

Por ano: Ct'$ 120100, por 1/2 ano Cr$ 70,&0 �

Jornal do Comercio, Rio
POt' ano. Cr$ 100,00; pOt' 1/2 ano Cr$ 60,00

Pedidos .•. a: DUO.,WILLE. -:- Fone 1099 - Blomenlu
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



ti· 'I) I!IDlileil�u.13 d:lo .EI�iIDradl
d e Bit"'" e 'âl ao Sel.l!mbro de.1945

1 1l����E.hJnlOtlrúo.
������������������������� aqui, que é pequeáo, .�U1 Mi'-

.

nas, o contingente de :eleito· JOÃO DE OLIVEIRA, advogado, ex-deputado estadual,
·1'1$8 "ex-efíoíó", Foram qua- diretor do "Correio do SUl", solidãrío com a candidatura
minanos Até agora,· apenas do brigadeiro EDUARDO GOMES para a Pl'esideucia da

84.993 eleitores "eX'Oficio", .Repúblíce, vem oouvídnr a todos seus amigos e correügto
sendo 69.943 processád.Dâ por naríos DO: E�tado" espectalmete na zona 8ul�catarinens�, o.

despacho do .Trfbunat RegIo· sufragar'em nas-urnas de dois de dezembro o nome desso

nal e 15.050 pelos juizes' do notava! brasileiro.

Problemã'mllito .velho. 111a�:qt!e para os trabalhadores é intAerior do ·tEstado.
;

.

b
# .Sem quaiequer snteclpados cOFmprom�ssbôs para c",om ",a

., .. '. teva nri
.... ...

.

cresceu !l-se que •. não o S prõxíma chapa de Representantes ederaís, em com" ps.e

sen:pre novo/,e"Píi1t>lhtu,te p01S que nu�ca eve qImciPlo de so- tsnte isso, por via do alista- a escelha do futuro Governador- de Santa Catarina e do
- lução, é o da ,�?� pro�rta _para_? trabalhador.

.... �. I
... ' �ent? particuJa.r, segundo es- Preíelto Muníeípal de Laguna. o infra.assinado só oportuna-

O prob�el1'!a!l� .liabltaça� rlt:v�,ser encarado �?m re:soluçag tímatívas autorfzndas, compa- mente se pronueotarâ, do mesmo modo que agorao faz. .

e .não �om l!1;e�lda�, protelatorias e panos quentes corno fOI recerao ás urnas 700 milelei.· Colocar na urna, em votação secreta, fi cédula com o

feito ate a pr�sente �ata:. .
.. .. tores; nome de EDUARDO GOMES para Presidente da. República,

. 9 metO',<fE ha�ltaçao para o,trabalha�or chegou a extrema ... .. ,é oumprír imperioso dever cívico servindo fielmente ao

misena, para-nau dIzer a. verdadeira calamidade; E' um a�sunto·o· Aff " '0 II
)

Brasil, '.
'.

"

qu� não �o
...d�. e não dev.�..

Ser .r.elegado a. um . segundO. I?'allo.. r· "O·SO· a S··, n I· .. Laguna. 7 de setembro de 1945.
f' lmpresclodwel proporcronar ao trabalhador um lar oondízeníe] ii· ti···· II . II .

_

•

e compatível com a dign!dagehnrnana. .
.,.

. .r,
. Diplom. pela Faouldade JOAO DE OUVElRA

Todos sabem q!lan.o ebo� e _o�delfo � nossooperariado, Nacional de :lJiedieina da
�

co]tenta�se com pouca cousa, qual seja de viver Condlgnam�nte. Unioersidaâe d "lJan'i
Nao deve-se. porem abusar dessa bondade. Com

..

o operariado
� o

"

r ."h n jornaítrta Vclnet de Otívelra, foi pelo Dr. João de

contente e satiSfeito. 50 poderá haver progresso nacional e Medico Especialista em Doenças das
'UI Oliveira incumbido, nesta data, de representa ·10

particular. >,
. ., . .'

Crianças e �a Pêlo junto ao eminente a preclaro catarínease Dr. Adolfo Konder,

,
Com a habn�Qãoc,mdigna, resolvem-se muitos casos, como Cursos especializadcs'sobre Ali- prestigioso chefe da União DemOCl'âtica Nacional, CID

seja a inercia para o trabalho, resultante da falta de conforto; mentação das Crfanclnhas, Pue-
Santa Catarina,

estlmulando-se o convívio familiar. A casa propría para o traba- ricultura,Higiene Infantil, Cllnlca
(Do "Correio do Sul", de Laguna)

lhador, é pois, .umassuato que deve merecer muita atenção e Médica Infantil, Tuberculose In. {:��������-:i������,�-:-
pronta solução.

. .

. fantil e Doen,ças da Péle das �r� �:tEu te.nho.para mim que o problema não é tão .i:omplexo C' •

.

fianças;

l.:='
:

como a primeira vista se apresenta, ou como é visto por aíeuern. OFERECEMOS: ::::�edor;;s�i�:��á�Op6d�roFeS�ta��esE����!�Ui�OSM��1�i��r,ni ��� ::n::a::.:a:o t:iIi;�Up:ri�� {i NOVAS - REtEM CHEGADAS J

ili;:rdid�j�!Vf�ataihcTead�eJi��e:;��lidade. para que não haja [em ftenie ao lIotetVjlória) g l\IAQUINAS ESCREVER �J
Recursos não faltam. O patrimcnlo financeiro das lnstitul- todos os dias, das 10,30 ás H .... .. DE, ..

. .

:�
ções de Prevldencía Social, e fabuloso, cuioemprego deve

.

ser 12 e das 14,30 ás 17 horas H !'L. C. SMitH 8. CORONA" (norte-americanas) �l
obrigatório na rçgião em queIo! arrecadado. ,

�� MAQUINAS DE CALCULAR !:'.lA organização írnobãlaria do I.S.s.B. deve ser de tal forma

.Po.. ·.81.0 ..fI,.el:>a.fo· 8111..
�� . r�··� .".

..

.

que o trabalhador possa se utilizar, de modo a facilitar a aqui, (: "OR'l:.Il.'tãL - O!]rIN..Rn hmecasj

sição de sua casa.
.

tE DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO �::J.. Quarid? seIata erri Iacilídade e casa procria, deve-se ter r�I' d·�.
..

"Oidade de t� DE SIH�TA CATABINA: J
em mente osalario do trabalhador. De; nada adianta traçar planos Ui U Blumenau:'}: ':':1como exilem atualmente, mas que só pode deles se utilizar o f� J SANTOS & elA
trabalhador com salarlo elevado de mais Cr$ 800,00 mensais. CORRESPONDENOIA í.:�

e
. ,

.. ,

..
Precisa.sàder em conta que a grande maioria dos traba- - Mim de tratar de assuntos l

R I O DOS U L H
Ihadorés perceoem um 'salario baixo, que, em absoluto pode· se relacionados com () servico �.:: fl'j.U!:!I.

ral!Jl�!<!Ii.f!' f"flut
..I.�.. t!!,' 50 ... (Il:r,>t!I_ n�.,• "J1 �g ...

_o. (!I. il!!43M.��!í'É�)'·
. :.'::i1.t1rar 500/0 para a habitação. eleitoral que funciona anexo i

nua u.=m�uVl UUI���" iilii Liill"ll� Ih g U� i!!1iii!l�m!..1l!I

Preciàà·se não esqueeer que mais de 900/0 dos trabalha· a este jornal pede-se as pes·

"!�..........
ex

.. POSTAL.> 7.
-END,TEL: DOSSAN - fONES:lOBe94 =:..d_ores 11a. industria. p�rcl!bem salario� in�erio�es a Cr$ 8QO,Of}. ejspas abai:x:o l'elaçtonadlls a

iatnda mats .de 75°/0 percebem salanos mfeilores a Cr$ 500,00 I rmeza
de comparecerem fi·;� &�

mensais. Para e�si;!, frabalha10rés que é. nec83sario organizar este posto: Sras. Evelina 'Mar ��::���";��ç.����?0-�';;�,;,::!��!:-�����:'::"':�:

plenos imobHiarios ao seu alcance, de formas que as amortiza- tendal, Fl'ieda Zuege, M.61'ia O �I"'d �J! t"'/1?''''
""" 1ll'!I

ções mensais variem elJtre Cr$ 80,00 a 120,00 110 maximo. Ribelo, José Bianchi, rreld
. OS ·.11.•

·'

e re . at�ca�ao �e
. SYLVQ SANSON. Elisabeth Pereira Silva, Y

(Da Revista Trabalho, Industria e. Comércio) Francisco Reis, Manoel n��;���Bi�I���
• isaaln ..., _""'*"· __ 1"''' Bento da Silva, HaIa. de Msr- ili!lt!�����l����'���

.

chi, ElíssMarÍa Lamin, Leo'
po!do Bauler. .

I RIO, Il-:-(S,E.) --:- Com a OJup!Htão de alguns ps.izee,
Ponta Aauda AmeUs de OU- pela Alemaaha, quaiHlo a guerra ainda se achava, em sua

veira . P:mpl�nfi, Helena Wal. fase mais intens3! {IS �Hhüs dü3 paizes ocupados tiveram

ther Tebyriç8. Pauia Latznow, queadotar a t:JaclOnahdade al�mã. fazend� uso de d?�u
Helwig Fl'Ítzseher OdHir Pam. I mentos forneCidos pelas autondadea naZistas, compehan8
ploD8, Ma.

I

pelas circ'ODstaneias. Com a terminação da guerra, nume"

I.·...I!.·....
a

....NR���1�.e:....
t

.•o.F.G... 1?�.i�.��.g
•..
�"B

..• s:.as·.. .�.�S.d.O.eir�e
..
::�fo���rdd;Jl8.S...

' �;ã� u����.��rof�!l.,U.:o.�eoC�I�m.e���f.·. su;u:��:IMPRESSOS EM GERAL ''-''' .. 9 •

R h
.CAR.I.M..

·

.•.. ·

....•.B.·..·O.'.S DE.,BORRA.C.·.HA Olga .Oonçalves,··Lauro Ro- v.eram�eupaizanex�do8o �ie ,ficara.m naquela cou-

•

.
c..

' .. ' barto Nuiltler. Guilherme ·.1 tmgeueza. Agora, aqUi no BraSll, os ausr,nfiCOS que se eu�

.._[i:;I!IlIl_..-......_-.......llIII!!ZI.,................ÍIiIIÍjII.......""""', -..........."""""""""' '""""'_ Sutter.. .

,contram em tal situação, reso.1veram promover a ref.Uicr,-

I dI d
.'

L
*...:..�.....:�-�:..;..l!....:,.�..,.;_�ms�-�r-� � ção de BUa nacionaHdfHie junto ao Conselho N�io;lld da

Extraio /s'
ra o Oe R��pso�a �e�or I .

r,:_�k � _�� _�/J.i!=� �:�rgj!aE�O :el�:����!��r�:ee'anr����:.n��g����in:e �a���
'.

ElIEL ...•.. { e::�:::i:: : �::::ri::s
�4_ . -- L�t:�� �d��a:��ri�i�ri:���e�: gr�dJ��S de retificação de nacjona�

.. rJ.. .

,

.

..

f l'!K"""",�......,..,,,,,,��-,",·,,,� -"'=-5<!>mi ç ,,--: .. -- _ '_ '.' ...• -c '
..

. ..

tT."'""""
..

'

........
..' ·IJ""':Y_X"".""·�"",""�"' ...."""· ."".'''','''-''',,,"''''>i�'''." -& o ,,;.,.,.l.."iili.$H�,..'.f!>.(i).�ií[�_�%t�.4i:�'.':ltk�J1I.,��

�," ,
..-::.� �.m.;, .. ,�m';i-������. . "

.. .

.�

li! �.�' Instituto fr.lédico Dr. CARVALHO �.
Banro.PO(iii'i....t Akr1cola do V�!_ de (faiai ;.�t, 'I i

·

_ "oi.gnó.�jc:;:_:
·

=--1
..

"Deposito à disposição � O/O
r ;" J;J� ·l··�· Mets.DDUsmo basal -, Eletl"ocardlografia - Labora-·�

.

',peposlto Popular . 5 Oio II .�.' .... A (: UTI� i tório de Análises (B6Dgue-fézes-mina, ele.) ��.

:C/�ts, cr:,m aV�tSO �,e �g �i:: .: g�g ·p,ApJlCR EM E i ClInica especializ�dl de. Senboras .�
".' {de�. id H gr óias 5 112 % • .

.

.'

'. . ...

'..
..

. ...•..
.

o í� (Pert.mbações menstruais, esterilidade, alterações se- I
.1.'''' Idom l�i) !li.. 6 O/O �:.�A {�xm:Í€I'

incômod.uB da ado10cêrwi(l e da idade critica, �
. C/Cis. Praz'O Fi;[o 6 lli�fieíj j 512 'O/O '/'í�

'� in!l�m8cõe€l gGn�bIB. dc.j
.

�

Idem
.

hl.em 1!:l 11#
.

o aia f".1f��
I

� ;lHamal'la Slo S..â..."' ...... a
.

_ ryEt!.meavn· .... I • • "" .... "" �
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Executa com rapidez e a preços modicos
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