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Is urnas de 2
.

de Dezembro viô·· proclamar· o
.

que-Você· pensa do Governo··de
Iseu Pais o seu volQ �erá ,a me_lhor colaboração para a causa da nacionalidade.

o u ue[emismo�' não tem raizes na opinião pó liea
",

':,:;.-

s. PIUlO, 12 (9. f.l - Viajando Democratico. falando a respeito dOI está lançada. E CDmo. está vai até
pelo Cruzeiro do Sul, cllegou a esta "qoeremismo", disse que esse mo- o lim. I campanha "queremisla" não
caPital. o" sr .. Cesar Lacerda de Ver- vimenlo expontaoeo não lem raizes modificará o que está estabelecido
guelro, ex-secretario do C.. D. do P. na opinião publica" II I carla para a definitivamente, nem Quanto II oulro

... - R. P. I atual procer do Partido Social sucessão precidencial da Republica candidato nem quanto âConstituinte"�

Partiu para a Europa a delegação
.

brasileira -80 Congresso
Operaria Mundial

RIO 12 (S.E') - Deixou a noite 11 Guanabara,. rumo
a Europa, o vapor nacíonal "Pedro Il",

Nela viajam, entre outros passageiros, os representan
anual Crt S(j),oo tes do proletariado brasileiro ao Congresso Operario Mun.
flelnsstl"al o.r. 35,00 dia', que se instalara em Paris em prtncípíos de outubro
avulso er' 0,30 O navio tocara em Recite a fim de receber carga da UNRp

RA destinada aos países desvastados pela guerra no veiho
Mundo, e em Lisboa e Napoles. De regresso desta cidade

BLUMBMAU •. Sexta·feira. II! de Setembro de 19.IJ5 �o Dr. AchWas SalamE Diretor RespouSftvel • ADd XXI � N. 220 italiana, o "Pedro ]1" trars de volta ao Brasil os ultimes

D_m 8.····p·elo aos �em intencionados I ;:;i;��i;��p)d_eo ..��tari�! E!!��a!!
Byrnes anunciou que os Estados Unidos enviarão embaíxa

·

Graças.8 Deus, não ê li ge- poder BP!' eleito para qual- "queremos Getulio" sem te- dor .para a �rge_ntiDa assll!l que o sr, Spruil�e Brsden as

ne:l'aHdade mas SIm uma pe- quer cargo terá que pedir rem lido a lei do proprlo snnnu suas runçoes de asststeute do SecretarIO de- Estado,
quena minoria de eleitores, demissão 90 dias antes da Presidente Getulio Vargas Icomo

encarregado dos ABsunt�s Latino Americanos Braden
que encontramos, cuja falta eleição. Como outros o Pra- que afirma Inapelavelmente está sendo esperado em Washmgton dentro d.e duas sema-

·

de compêusãu martiriza qual- sídente Getulio Vargas não que ele não pOderá mais ser nas. para tomar conta do posto em que substttuí a Nelson
quer pessoa bem Intenelona- pedío demissão antes - do dia candidato,

.

lei esta que o Rockefeller. A de�laração de Byrnes põe por terra a supo
da. Dízem-nos eles upois é. 2 de Setembro á meia noite", Exercito assumiu o cumpro- slção que predomínava até. ha pO�COt ,de que o aíastamen

estam_?s CO� voees, O candl- "Bem !-:-:.vem a afirmação .a misso de fazer cumprir sem to de, Braden de Buenos. AIres deíxaría vago o posto de
. d8;to e Getuho, não é?" Re fÍnal....Bem. entãa estou. com I restríçõesl embaíxador naquela capital por algum tempo.
plteamos. "Mas, nós estamos vacas. Estamos com o Brlga-

fglfc,�da��rll�On��rn��deE m�r� ����'oEG���I�� n�fnmé ���Ji: -O--�-·· -I· to p·ro-gram da- L-Igaser ca.nrH.d..

at� á
..

Pl'e
..
sldencía da

..

tO;. Esta.m.os. é oom o Bri,
.

maIl e·s
.

•. .

.

da �epublica '. Replicam-nos gadeíro Eduardo Oomes"! .

"POIS bem, mas o Getulio po- Vejam voces caros leitores

EI IIt •. C· t
'

I·d�faz
.. e.r....o que bementende .... com

...

ro tornas8. difiC.l.'1 c.onver- e'I ora . a· o leaNos ccrrespondemes treplí- ter um "queremos Getulio" .

caado, "Pois, por isso mesmo para o lado da Ordem, para
não queremos saber de Oe- o lado da Lei, enfim para o Conforme vem sendo amo Para esse fim, virá B. S. Pa-u- aos mais capazes, 80S que
tulío, Vamos com Eduardo lado da Jqstiça! plamente anunciado, a Junta lo o secretario-geral da

_ jun- tem passada iliba.do, aos que
Gomes para ti Democracia,·· Apelamos que nos ajudem. NseionaI da Liga Bleltoral ta, �r. Alceu Amoroso LIma pertencem a parttdos acnes-
onde as leis só. podem ser Todas devem esclarecer seus Ostõllca lançou o seu manl- (TrIstão de Atarde). tos, com programa definido;
feita� pelos representantes do 18IDigos e· companheiros que testo·programa à Nação. no que defendem as tradicões
povo '. Interrogem-nua de no- ainda novamente falam em dia 9. no Teatro MunIoipal. Colaborando na campanha cristãs do povo braslíeíro,
vo· "Então como é Isso '? Pau .

. .. . ..

eívtea de eliet.emento e orí- que respeitam fi dignidade da
esmos que a informação. pe�

.

. .
.

- -_. entaC.ão do eleItorado" o prof. pessoa humana, e atendem
dída

...·.8e. reIe.re á n.o.8.sa.· ultima U.OS·q·O.U.O·labsolutamente i.nofen.sívo para GabrIeí de Rezende ��l�o, em aos príneípets postulados enu

s t
.

tiS I",.I 1 fi
. nome da L E. c., d1l'1gm um melados e ertudados nas en-re ,pos a e ajun amos

• im. . .. pe e. E ieíente proteção contra apelo ao povo paulista; pela cícltcas papais e Das cartasLels

....
teítas pe�o

..
,povo, Líber- W.etzel PlCA.DAS DE MOSQUITOS e Radio ·Record, salientando pastoraís dos ultímos tempos".dadé dos habítantes dê .. um - .... .

.

-.
' u- &

município 'para escolherem outros Insetos. que "devemos todos nos ce-

BeUS prefeitos sem Interíeren pacHar de que é extraordí- SOSp··ensa acias extraohas de cima; de. .10_,
nario este momento que 8-

signar seus Delegados; impe- Custarão 12 mil r-!:� Nl1 tiaD;e 00_ la» travessamos "
. Acres;}sntou

censura em Berlim
:!� d�:gsdov�o�:n�i��u-�n�� cruzeiros

1
_.

,1 KNOll [1 ; ;_i 3�� ��J:!�t:aot�n':�: � c��� Berlim. 12-(A.P.) _c_ A
ra que o seu trabalho faz.

[ r: ':f\aoJ deve faltall i! Patl'ia, fazendo pesar a B�a cen Bura nmte ..americana,
prOSpeI:Br". Entretanto o noS- ..

Porto Alegre 11 (A.N;) - vontade na balança da. adnll- que pesava sobre os despa-
SO iot.erlocu.tO!, ape�ar· de A.S urnas d� madei!a destí.na- . •

nistração". Alentando a cons· h .
.

, t
contundido; ainda nos pergun do ao proxlmoplelto .

eleIto- Recebe seu Illulo a ci.en.C.
ia popular,encerrou SU.l\sj

c

.o�. pala : lU1ple�sa ran�
ta "Púrque o. GetuHo não po- 1'a.l neste ;Estado custarão 12

.... •.•

. palavras advertindo de que mlbdos des\.a capital, fOi
de �er· candidato?" E nós, mIl ctyzellos send0.o preço mae do Brigadeiro "devemos dar o nosso voto suspensa.
paCIentemente vamos espli- da unIdade 53 -cruzeIros. ...

.

D transfere""ncl....I da zftn3 requ.e-cando. "E' porque a Lei diz RIO - Acompanhada do IU-que si Um homem está· no Sopa em Tabletes sr .. Prado Kelly e dos 1'e·
poder, como �OVe1'!IO, para p�esentantes da Legíão Oi· rida por eleitores "ex-oficio"

"V I C··-·· I" VlCa? de. Julho, !osé de RIO 12 - O Tribunal Regional Eleitoral esfeve reu-
AlmeIda OavalcantI e Abel nido hoje, não obstante ser ponto fllcultativo. Em Face da
Pereira de Rezende, rece- consulta de um juiz, sobre coma agir nos casos de pedido
beÚ: o seu titulo na la' Zo0 de eleitor inscrito "ex·oHcio" solicitando translerencia da

I
na .lCleit.oral a ara

.

d. Gani zof:18. au.
tes mesmo da

C�egadfl.. do titulo

azo.D.
a eleitoral o

'. .. TrIbunal adotou 8 segumte resoluçlio:Gom�s, �ãe do maJor-brl-. llResolve í) Tribuna!. que o requerimento de transfe
gadeuo hduardo Gomes. reneia poderá ser apresentado pelo requerente atrllves do

Correio ou por interposta pessoa e se o juiz, ao receber
as formulas de alistamento "ex-omeio" estiver em duvida
sobre a. autencididade do pedido} promoverá as diligencias
necessárias ao seu esclarecimento".
_

Decidiu Biuda; () Tribunal, de .acordo com a resoluçl1o
D. 101 de 2 de agosto no Tribunal Superior, recomendar

1 a.o.. fi.
juizes eleit�1.'8is desta oapita� e d.os territo

..

riOs que OB

processos d� ahst8ffiento "ex-oUlcio" só-devem ser reme-
Ifim_ ._Lj ;,;tL,� tidos !:LO Tribunal Regionalt depois de encerrados.

.

li virtude 8
..
a

leal.
dil�

.D·f.·.de S8 retiram quando
G crime e a traição

..

são premiadós.

,

LUMENAU
Diarlo MatutlDo

-SUSPEtlSaS
··restrições impostas

·

. ;·aosrádio-amadoresl
..

'

RIO'- {A.N.)--O diretor ge·

ral._.d ·.0 5 C0
.. rreiOS. e

.. Telegra-jtos acaba de tomar uma. le-

solu,ção de. grànde· interesse
para os rádio""àmadoreEl, .

tor
nando sem efeito a/ medida
que snavendià, emvirtude da
guen-a, -.8 atuação . dos radio
amadores rw: lrequencia de
.Bete ,wegaoíélQB, .

Üm· tablete dá. um excelente
prato ou chicara de Caldo
{Bouillon, Consomé} ,,- Modo
de usar; Não cozinhar, apenas
desfazer e dissolver em agua

bem quente.
C, ANTWEILER - Rua 7 Set., MUDAS

Z!;9L

lOO • C. Postal, 56

B. lu m e nau

FFU__ • OM�Uli.
�.••�f�

!

) ."� fafiO!'OI<laO SEIDOOSanta Catarina - Brasil
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Um negócio de Becos e Molhados com ótima fteguezla.
A' tratar com ARTHUR MANZKE

, Mai,sdois Rapazes para 'S�[·
'viços .de Enirega�; Paga�se' Bsm

, . JArmazem Bom Retíro .

Rua Floriano Peixoto. 94 ,'c

.

.t: :1778-3 €'-$����M(+:"';'���-?i';_��-.o �-�......�.Jj.......�.....1(_"�';"�'''''''�.

;w;r;:r;1 f:::T� cc�-*-*-*� JiilLi ,

. ",
.

.

.
"

I <Vendê·se ..
· Tecelões.• Precisa-se URGENTE de 4 - .6 bens e praticos tecelões

Um terreno com caM. de para a lábríca de Cadarços em 5ERR� 'ALTA, (Ex-São Bento)
moradia situado em Fídelis, maiores de 18 anos, de prelerencla solteiros. Dirigir-sé á caixa
informÍlções:, com o proprle- postal fiO 1 em Serra Alta ou pessoalmente ao escritório á Rua
farIoJ-," .Henríqne Mordhorsf. João Pessoa, 7 SERRA ALTA, atende-se lambem aos domingos .

. , .
.

1794�3 . . ,'. .
' '. .: ,

§.-ji.......j1-:.:-;e-'-'-!("....:.�.�-'-���o !t-:.-:«--........,..�"'"'-�..._§.Ii!iiS�....,..f(.;_:t

Rua: SãO raulo

··g�-·f:-; ·"'c.:-_�_ -.1"':'"1' -._�

Vende-se uma garapelrs
com motor em bom estado.

"

Tratar com o. sr.. Oswaldo
Boebme; lniformações com

Rodolfo sprenget - ENCANO.
1786-1

Selíeiros e Maleiros
Procuram-se. Paga-se bem.

.:

Casa GUILHERME PAWlOWSKY
Uma. Padaria,

.

Confeitaria e

Sorveteria. -:-::- Informações com
OTTO WILLE, Telefone 1099,

,

nesta Bedação. 1775-1

friaSf é Sabor
'Das MânttiU8S a Fina flôr '.

fabrica 'de ladrilhos e Olicina de Escultura

aDido. Puelter'
BlUMfNIU

Rua Duque de Caxias,
'

8 (Ex�Palmefras)
Telefone. 1081 - Caixa Postal t 48

�pJclll�d!llidl I:!D fD:Umçãll iiI! Eu;cam-s. CIIm p,rlsf'lZIII;. G. 11-
GrBnltll. EscldatiaJi' f!avlmJ�nt�!I. feic� ��u:tlu. dI Cim.rnm ':Ar.

.

.',
.'
.'

. ....

-

..... militdill Blllauatres. Caixas p.iIlra'
S.lIlIirDj I?ldl'a.� p.� Pla•• lJill- Agus� Ta:O;que!. Capitels, TJJ.I){l3
cõ"- p,i!r. �tma�llsi Ca:nt\tl;leI.. pArrA !llg1(rtI(S, BaJ.trCl:8 para i1ar..

rD. n1ltrJl F:Utr�1 a RadIo! m ..
dl:!;)!) MesiI{tI :d�_ Oeintrq. FllOret.

.,..
'.

.

.':
.

.' ,I
o

I l:o!!(sa Vas�l. F:linglm&ntu dii
..

'M a ..

r�8J �1a:! ale Gíli5iO', ete, d eh il' e R � dui J e í c.

-
.

- .- .v : - -

-'
:

�-"""'+:-�='�--:�""":i:--,::,€.....�:""'j!

. ,

fmpwJ.:!o<omteol .....ssor�
:rnAllUfO!l!lCllWflS EM 1000S os
SWS GRAVS E SUA$ tIMIF5mçDrS
�Or1O SEJAM:1lI55'f5.0I1AAROS,
ml059UITES E tOPUUUCIl..

Ç'

��:f:_":I:-�';";"�--�;""�_;'�'_'J€-'.

Prefeitura '. Municipal de Blumenau
EDITAL"

De ordem do sr. Prefeito, ".
torno. Público,. que. no

.

mes
de setembro se arrecada na tesouraria dá séde e intendeu
ciss distritais o imposto de Jndustrtas e profissões, lefe
rente ao segundo semestre .do corrente ano. .

.

Os ooutrlbuíntea, que não sati15fizerem .seus psgameu
tos dentro do prazo acima, poderão ainda la2iel.os nos me
ses de outubro e novembro, acrescidos da multa de 20 o/�,
Terminados os prazos acima citados, serão, extraídas cer.
tídões para a devida cobrança .executiv!t�
Diretoria da Fazenda de Blumenau, l' de Setembro de 1945

.

ALFREDO KAESTNER �.' Diretor

fabrica de linfas
Blumenau Lld�., .

TIntas 6 Yerni�es .. �'ate&�ial pai"S
Pinturas. eDi Geral

i;j�� s;;'" '.\b
Tintas em bisnagas para, artistas

�l'Jq'l :"'tlf.l{lOj!Hh Blumentau ..��ta. (at�rlna .

14-9-1945

, Clube' Náutíco
, ti

meneá
Assembléia Geral

De ordem do Sr. Presidente, convoco os Brs. essocís
dos deste Clube para a Assembléia Geral Ordinária, que se
realizará no dia 23 de setembro corrente, ás 10 horas, na

sêde soelal, pára a eteíção da Dlretorla que deverá reger
os destinos da sociedade no, período 1945/1946:

Blumenau, 11 de Setembro de 1945;

A. M. COSTA - lo Secretário

.-4' ....w3j_·._,.��·§��eE�.......�-:t o .:-�-.:-:.""",��:':-'§.""';_�""'!i,,",.,,:�'

Comércio B Indústria Companhia Paul
Assembléia Geral Extraordinária

� São convidados os senhores acionistas para uma reu

� níão extraordinária, a realtsar se na séde da sociedade, á
? rua São Paulo N. 300, desta cidade de Blumenau, ás oito
horas 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 liquidantes e eleição

do Conselho Fiscal;
3) - Assuntos gerais do interesse da sociedade.

Blumenau, 8 de Setembro de 1945.
RICARDO PAUL JUN. - Diretor-Presidente
AUG. TH. J. fEY - Diretor-Gerente
ARTUR FOUQUET - Diretor-Gerente.

Dr. Percy João de Borba
�UIDICO ESPE'CIALlSTA

.

Doenças de Senhoras - Sífilis e nutras molestlas vene

refia - fraqueza sexual - Tratamento rápido e indolor
CLINICA GERAL - OPERAÇÕES

Consultório: Rua 15 de Novembro. 1186 (ao lado do Hotel Elite)
FONE. 1405

I'Consultas: dás 10.30 és 12 e dás 15 ás 18 horas
Horário especial para tratamentos com peni!mn�. .....

l*8Pó-;eu RADIÕ está Mf�iha;do'?
Leve-o Imediatamente na oficina

RADIO .. BLOH�
I e serA prontamente atendido

I,,'
" EqUiP.

emento

.'
moderno de' alta

prects.ão,.
técnico

. formado e diplomado em São Paulo
Aia.lmeda RSo �fl"C!il'lâleo!J 10

t
Iil'ifl1!!!iIiIIl"'_-IlI!IiAAIIIlI!!!fr!!!íl!!!__U '_WK!I!iE!i MA i§SNf!'*m,i§il\l!!iiI!!iiM�

������������

Aparelhos de Radio
da R C À Vitor

de todos os tipos e tamanhos na

Casa do Am�!!l"icano S. A.
. Mercado de 'Aulomó�el,

__u_..........:.:.:-=-. J
ASSINATURA DE JORNAIS
Estado de São Paulo, São Paulo

PO'i' ano: C1'$ 120,00, por 1/2 ano C1'$ 70,@0

Jornal do Comercio, Rio
Por ano Cr$ 100,00; por 1/2 ano Cr$ 60,00

Pedidos a: OHO WILLE, - fone 1099 - Blumenau

Oficina RADIO fURRE
Atende todos os serviços de

Radias receptores
Servlcoi3 RilPidlls a Garf1Dfíl1frlJ

TELEFONE 1395
8na '1 da Setembro, 13"Medicação auxiliar

no tratamento da
sifiUs" ANU.NCIEM &ESTE DIARIa

D;;;�:�E�l!l!i!:SllI,mAm�'�*"B!Iili!4il#l!IIil!'_!!lIII!I!I!_&mM9·!'1TRATAMENTO E OPERAÇOES DAS.DOENÇAS Df� SENHORAS
Molestiillil das meninas e mi)�as. Disiurllil.is da Uiade critica. Per
Inrbações Jleul'D�gbmduJares: OPERAÇÕES d!J uterD, ovariOB,

trompas, ·tomdres. a�ew:iice. hel>%lla:\l. are,
Diafe.rnmcaagnlaCiia - Ondas Cua·ta&,

CLlNIOA Efll GIi:RAL
Core.çiio. pulmões; rins. mp. digestivu,
9'arices - Ulceras • Doencas T,oilicaes.

CONS.I Trav. � da Fevereiro N. a {em frente do Roie! VUCiria}
RESID.: Rua Sãa Paulo.30 • FO>$: 1�2t). - B L U M II N A O

AW

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



Oi· eh
HiOJE - 6a ...felra,: Dia 14; ás 8,1'5 hs.
.".' Grandioso Prolfl'awa

.:
de ,Te.la e." Palco.: .• ,'.

lo)';'NQ ;PALCO
.

. �s .

SILVIO LADEIRA
Lecutor du P. ,R. H. :4, apresentará

,

". aOARtOS ROBERTO'! .

Cantor bras�lejro de Valsas, Sambas e Cànções!
Artista .da RadioMayringVeiga: ....

.
�

e
.

.'
'. "ORUDENCIO'>

EmU�dor ealpíea; com as suas apimentadas emboladas
.

.
pla<!as e áuedotas humortstícas !

.

,.
. ,

40) NA TELA. .: .'.
. .... '. . ..

.'.

'. John Wavne - em ..

··"CIM,ltlll�O. f·aT·I,L"
U�a �Hra movimentada película, que.nos contará as

aensacrcnats aventuras da velha Calífnmía!
Platéa' 3;00 ...c.." 1/2 e militares 2,00

.

Balcão 2.00 ..,- 1/2 e militares 1,50
; .

OIMedicação auxiliar
no tratamento da

.

sífil·is"·
.t{.....,.](�:€-Jl-���-�..,...:+:.�.

4lIo

��.:
"- '0'·1"�,

.

.

- .�;.! -".� ��,

I.

.

Eleitores'!
r I !

PrelCiSam9S ma�ter i�!a���vci a progressão de Iraba
lho, Direito e J2�SU�� dos Vt1���gS pioneiros de Biumenau.
Hão devem@s� lmis, �51«U' Sll!l��fltos a qualquer surpresa'
ehmoral -de!mm �«)wê�m) c��tfa lias! Deyemos, sim,
t�do$, gioss\air os re$��dh'os titulos para a batalha

«2€1$ Umas:

i'Cidade
dos 'se-

3) titulo eleítoral, expedido na conformidade do De
ereto numero 21.076, (le 24 de fevereiro de 1932, e da -Leí
U' 48, de 4 de maio de 1935 (Codlgo Eleitoral;

b) eaeteírs de itjenUdnds fornecida pelo Serviço com

petente de identificação no Distrito Federal, ou por orgãos
congeneres DOS ciStiMIÚE e nns 'I'errltortos;

c) carteira mHH8!' de :identidade;
d) certíticado de reservista 'Cé qualquer categoria do

Exercito, da Armada e da Aeronautlce; '.

6) carteira proflesíonal expedida pelo Serviço do Mi
nísterlo do Trabalho, Indusrria e Comercio;

J) certidão de ídede extraída do Registro Civil e, na
sua fl,l,lta, qualquer outro documento. que, direta ou indire
tamente, prove ter o requerente idade superior a 18 anos .

. •_:.._�_.-,.:+._:.,:._:.�
.

.:...;...�_� g) certidão de baHt31110, quando se tratar de pessoa
. . nascida anteríermente a de janeiro de 1889.

DOis miiilrnlo§,·· 8&Jeens, para cGmprir um dever cívice

'mm�����������em......�

I 'LI

e" .

lO - ........�-�......:f;._-;.�-+�-ít!..,....�-'-�

I Aos Senhores Propríe- �'.
,. t�rios' de R.ADrOS T

.... .

A UJstalação. de
. u.ma.,.. ANiEtUl GALLB ::

. T representa as seguintes 1
t vantagens . I

,. '.f<iCrHdaa.le
ue' instalação.

.

.... �.l-.Economia Segurança �
e melhor recepção. l
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Madeiras· -LIda.
>Telefóne' 1248.- Rua 1-('l'e Seternbbro
fornecedores de 'Madeiras em Geral

Forro Pat,dista, Bneantoneíras de QUalquer.EspéCie,
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Dr.. SANTAELLA
O!pll.iWiH!o pela Facn:1!lBde NacioDal de Medicinü da

Universidade de Brasil.

Médico por concurso do Serviço Nacional de. Doenças Mentais,·.
El,·interno da Santa Casa e do Hospital Psiqaiátzíco do Rió

de Janeiro, Ex-médico asaistente do Sanat6rio Rio de .

Janeiro da Oapital Federal.
GL!NICA MÉmClt - BSPEC!AL!S'rA EM DOBNCAS NERVOSAS.

Cl)LlSm,'fÕRm • fi O A F B L I P II S.C B M I O T
(Edificio Amalia Nato)
Das 15 ás 18 horas

FLORIANÓPOLIS
i _..........._..... .. � Me

.... Crianças que Choram muito
.

As crianças que choram multo sobretudo á nol-'
te, nervosas, de sono inquiefo, devem see 'Ievadas ao
medico porque estão doente'). Trata-se, fu.uitas.vezes,
de irritação cerebral, que revela Sifilis·· hetédãtaria .

. Clinicos especialistas e experimentados, nestes casos, .

costumam indicar como seguro auxiliar na tratamento
da Sifílis

.

I
que devolverá o sono tranquilo ás

Crianças,.
comba-

tendo o mal em sua Verdadeira origem. -

(No, 41 EO) ..
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Trat�men�os espeC.iali.za�o5 das doenças- do e8t0ll1�gOJ .'.1'.
.' flgado e mtestmos, Bcm operação. .
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. .

Laboratorio anexo.
.

I
'. Consultas: Rua Brusque s/no, das 3·6 horas

nzenos aos sabel':los; - l/oneJ 1319
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I liberdade exige manifestação sincera e cOlscien da opilião. Essa opinião
Ar expressa pelo volo. Deve ser emitido nas eleições de 2 de Dezembro.
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O jPrOV8 de Hlblt�çãO Posto Eleito
para cargo publico r�1 d·A "Cidade. de

y Sr. Redator U U Bhtmenau."
��,:&-'Iir'> 1 - Tenho ° prazer de levar

ao vosso conhecimento. para a . CORRESPONDENCIA
divulgação que julgardes mere- Afim de tratar de assuutcs
oer o assunto, estar�m abertas relacionados com o SBl'vi�o
dt: !1/9/40 a 10/10/40, as m�- eleitoral que funciona anexo

C.nço_ES par� a rr�)V� de Habi- a este jornal pede-se as pes
litação de Estatística d�, Dele- � soas abaixo relacionadas a

gacI� Federal de Saude pro' 4 fineza de comparecerem a

mov.�� pelo ,D:pa:tamenlo � este posto: Bras. Bvelína Mar
A�mlntstrahvo do Serviço Pu- � tendal, Frieda Zuege, Maria
blieo (DASP),

,_ 'Ribelo, José. Bíanehí, rrms
2 - No Posto d� Inscrição, Oaertner,PlacldoRibeiroBíon

na sede �a Delega?la do 1.A.P-l.
do, Augusto Berndt, Elise Walq

a rua Felipe S�hmldt ,n. �, .l. burga Radke, jenní Scheíde
andar, em Floríaüopofis, diarta- rnantel, Ema Moeller, Frsde
men�e, �as 8,30 as 10,30, horas� rico Radke, Oarolíne Emma
exceto aOS s�bados. os interes Buerger, Catarlne Traeger,
s�dos poderão

.. o�ter eselare- juract Bruehmueller, Bruno
Cimentos que desej�rem. . scnreíber, Catarina Traeger,3 - Os que na.o poderem Juraeí Bruehmuellel', Bruno
compar�c�r ao refendo Po�to, schreíber, João. Silvano de
por r;sldll:e:n, �ora da Capital, Oliveira, Afonso Trahm, Lauo

finalmente, hoje, \) cíne-tea- deverao dírlgír se. por caria. ou rlnda Furtado, Lulza Theis
tro Buseh apresentará pela prí- telegrama. ao encereço acuna Medeiros, Elisabeth Pereira
rneíra vez nesta cidade, tres

�..e_n;���ad�. �_'.'.""'.:_""_"".--!.""_...... SH,V8, francisco Reis, Manoel
consagrados astros do radio '" "'" "'" "'" "" ""- '"" "., "" Bento da Silva, Itala de Mar-
teatro e cinema nacional que "O V�le dA ilt�J·�_I"n b· E" M

-

L -n-..' L
são: Carlos Roberto artista da "'!'II ii U Drl C I, nss afia amm; eo-

PRA,º Radio Mayrínk Veiga do Sairá no fim do mês "O poldo BauIar,

Rio de Janeiro; Grudencio (Ser- Vale do Itajaí", com um nu. Ponta Aguda, Amelta de Olí

giO Felix) perfeito ernitador do mero maior de páginas, em
Vei1'6 Pamplona, Helena Wal·

.

d
- A

d f ther 'I'ebyríça, Paula Letznow,
caipira nordestino e cantor e comemoracao ao mes e un-

Helwig fritzsehel", Odilir Pam-

I em.bolad.a.s,.
aclamado pela critica dação de Blumenau.

plena, Ma.Urguaía Argentina e Chilena, ,,._----------........

e Silvio Ladeira locutor e comen:
ria Nascimento Guzavlga, Bra-

tarista de grande projeção na
te Reichow, Funilia Casas,

radiofonia nacional. Olga Gonçalves, Lauro Ro-
'��"""'''''I!'''''!''!IIIII!''I'-�''!!''!!'�����''''"-''':''!''!!�����'''''''- berto Nulltler Guilherme
lt"'Nz.. !��� e�'.·4 .;.U� ..

• ·.�at�-;;;-� ·ó�"";n"'Ç;���;.� �Xi!í;";'ó;-CJ; 1 O trio que -�ora visita esta Igualou melhor <1119 o sutter,
cidade rumo ao Rio de Janeiro similar extransreíro
conta com um cartel de criticas '-'

elogtativas dê toda a imprensa
brasileira. não só pelo reaertorío
que apresentaram em todas as

plateias visitadas. como também ......,-..,,_,-�=��-�==

�:::caf�;��f�:�ÇãO que .lhes e

f��-:-:::��:m�:���.;����:;���.;;:::-:;�r-iCarlos Roberto - o caçula f: !
da PRA-9- ia é .conhedidO nes- í= OFERECEMOS: =.=:."Jta cidade atraves de suas gra· l�
vações o que está dispertando t: NOVAS - REtEM CHEGADAS
grande interesse por parte do!: a
publico, o qual tera oporiunida- j MAQUINAS D.E. ESCREVER B
de de ver. e ouvir o jovem .�� =:,·.i1·'1'd'u'S'·.,.•fl-a·. .& e.relR ca��:u����f�; com suas afie' �i M' AQ"L·UC.,sNM1TA"S& COBDoN� (DOfcte-AameLf'iCCiUlUilS}L llR :.'::i�dotas e cortinas comicas e a »: .
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S
apresentação de Silvio Ladeira, {� "ORiGiNAL - ODHNER" (suecas)

Com issão de eg u ranca formarão a d�pla que promete g DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO ::::�.

., trazer a plateia em constantes (: I
L.;: RIO-Instalou-se ontem num dos estabelecimentos in- gargalhadas. t=

DE SANTA CATARINA:

�.).dnstriais 'da cidadef fj primeira das Comissões de SegurEm- Na tela, será focado o lindo f� J S A Il\JTAQ N 1:'1 A :,3çâ, que.
d

..

ev.erão ser

..

ins.mUi.das Obl'igato.ria.mentQ em todas filme; (Caminho fataO. �:
a al� .I.U� � '" ..PJL. )

a� fábricas e oficinas com mais de 100 empregados.
. : R I O DOS U L :�

.

A Dledida, cujas vantagens beneficiam tanto os opera- .

• l : II
rios co�o 08 �atrões e .visa assegurar o exato cUplprimen- Dr .. Affonso 8alsl"1 f� Rua Carlos Gonu�sJ 59 . (ESQ. fiv. 1 de Setiunhr6) 11
to dQS dISpOSitIVOS legaIs, sobre a segurança e hJglene do í: O . A-

.

f S.108 94 :l

tr,a.balho. e a difusão p.ratica da.B eu.as .recom.endações,
foi f� ex. POSTAL, 7·EN .Tft,. DOSS N - ONE. e �i

colocada sob.a, regponsa�i�ldade do Ministério do Trabalho, Diplom. pela Faculdade >1�. .

. ��Iatravés da D1VI�ão de Higiene e Segurança do Trabalho. Nacional de lYledicina da ;: ····•·•• .. ••· ••••••·.·········l!····· ······· .. · .. · .. ···, .. :
.
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Assistencia em, processos de
matéria trabalhista

,

CID ,

8lumertln, 14 de

Setembro de 1945

'I próxima éo!nferencia dos .

.'

chanceleres, no Rio
Rio. (IS. El)-em telegrama procedente de Washi

ngton, referindo-se á. data. da realização da conferencia
dos chanceleres a instalar-se nesta capital,' informava
que' a junta diretora da União Pan-Amerícana aprová
ra a designação de 20 de abril. Evidentemente, devia

tratar-se' de um equivoco. Com efeito, mais tarde no

Itamarati a reportagem foi informada de que nada

existia em relação ao adiamento
.

ou transferencia da

data citada para a conferencia. Todas as demarches já
feita pelo Itamarabí até agora, são no sentido da rea

lização da grande e importante reunião para 20 de ou

tubro vindouro, já tendo mesmo sido expedidos 08 res

pectivos convites' aos governos dos diferentes países da

Ameríce,

I TipografiaTelef.1063 - Rua 15 de Nov, 1148 - Caixa Poslal, 6
BLOMENAU

Baumgarten
Executa com _rapidez e a preços modícos

!MPRESSOS EM GERAL
CARIMBOS DE BORRACHA

.:
Banco Popular ê Agricola do Vale de Itajai

Deposito à disposição
Deposito'Popular'
C/ets. com avíso de 30 dtaa

" " ".. 60 díes
Idem fã 2!.ll' gr diaa
Idem idem 180 dhlS

c/ets. Prazo Fi:li o 6 mêse@
Idem ioem 12 })

2 o/O
õ O/O
4. 0/0
() 0;0

6 H2 0/0
6 O/o

i 512 O/O
ft O/O
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Silvio Ladeira
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No bar e no lar.
'\ KNO'D

'não 'deve faltall

. i

; "t-
I
I

falir. C2 ílNTWflLfR
fiUil "1 de Setembro. lOO - eX. 56

BLUMENãU

Medico Especialista em Doenças das 1'1[&:€o�JS"�-':��:::�.'@' o W��fl!��.:.�:-§fi��_'t,;]If�-ii:���9.·�.-�1
Crianças e da PéIe � �

Cursos espedàlizadas"sobre Ali- I Instituto Médico Dr. CARVALHO .1
mentação das Criancinhas. Pue- I ....

=

= .

_.. .:::..."'"'= . 7�-- �
RIO-O presidente da. Republica assinou decreto-lei ricu}tura, Higiene Infantil, CHnica \ � - DiagmJsticos Clínicos - �

a�ribuindo aos promotores públicos o encargo de promo· Médica Infantil, Tuberculose In· I �. ! .

�!.� fi' U
" �

ver, aSídstir e ácompanhar as reclamações de empregados I
fantil e Doenças da Péle das � Metáb?�Bmo b

.. a.s�l. -. Elt;;Hocaru�.OerarHl.
- �abora. �.'..'.';em matéria trabalhista, quando nas respectivas comarcas Crianças. � tOl'lO de AnalIses (sangue-fezes-urma" etc.) ;�

�o houver Juntas de Conciliação e Julgamento ou sindi·
010 II·· � Clínica especializada de' Senboras �

cntos da categoria prtlfissional do reclamante,
- devidamen- Utla conSUnas em seu novo �

.

2f!
t� r�coÍlhecido8 pelo Ministério do Trabalho. cnnsuliorio 110 Edifício PeiteI' � {perturbações menstruais, esterilidade, alterações se· �

'. A i!llpol'tllncia total da� �ustas cobradas ser� dividida (em frente ao Hotel Vitória) , xuaia, jDilômo�üs da a�ol� cên�it.: e da idade critica,�.
proporcIOnalmente' entre o JU1Z, o promútor públlco, o es·, � mflamaçoes gemtals, eto.} �
crivão e os servidores do juizo que tiverem funcionado no

I
todos 08 dzas, das 10,30 ás ;1 .

.

3 ,"1' f.·fi·

,.feitoJ excetuados os distribuidores, cujas custas serão pa- 12 e das 14,30 ás 17 horas.) �
.

A!iime�a Wo.Brallco, - ,••umeniiU -: telo.ollB. 1202 fJ

gaB no ato�' de acordo com o regimento local. '. .' fJ�����"B"E�tc� O��<fiE-O:DlitO![if.:�gJlf§.:_'�:w,T�®

o sabão

-"_

"VIRGElVl ESP'ECIÁLIDADEU
da

.

CIA. \VfTZEL iNDUSTRIAl .. JOINVH.ltE (Marca Registrada)

recomenda,se tanto para roupa fina como para roupa comum
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