
OêtlaroU-SB ·8 greve 8.m todos os serviços da Istrada �e ferro
S larina • lu_enio .�os··· salários. de acOrdo ·c0!l padrão ha l1!uito

'.
....

.. "e estabelecido.' "Longamente prometidas mas que IUS-
tissimas" as prele.uções, dos lerroviarios

·

....

Repereutío atomicamente àlím de reajustar de umá'vez que congraçou a uaanímída- serviços, sejam satíslettas suas àspi·
na .msnbãríe ontem. a notí- por todas varias interesses de. dos funcionarias da Es- Procurando tomar contacto fações que aíírmam "além de
ela propalada de que: em to- dos teerovíaríos do Vale do trade. Nenhum trem correu com a Comissão que repre- longamente prometidas, maís
dos os serviços da Estrada Itejaf, Tomando, conhecímen- ontem pela .vi� 'errea e tan- sentará interesses e aspira- que justíssimas".
de Ferro Sia. Oatarína se ha- to dos ,fatos vimos 8 apurar to. as eatações como os ea- çõea dos' grevistas, logramos Em nossa proxíma edição
via declarado gréve pacllíca a realidade do movimento orttoríos paralízaram seus talar com o sr. Emilio Sada, i esperamos atender de melhor

alto Iuneíonarto da Estrada forma a curiosidade dos nos".

e aõ que nos parece um dos sos leitores.
principais elementos repre-

-----------

sentatívos das aspirações da
classe terrovíaría:
�"Em suma dísse.nos o sr.

EmiUo Sada-ea nossa greve,
que é pacífíca, gira em tor
no do aumento dos salertos

_-----......__ da classe Ierrovíarta da Es-
Diario Matnllno trada. O que aspiramos jà DOS

l..
.

....U·.·�..A..E' . A····.U· .. 'anual ,Cr' Ge,oo foi prometido em 1938 e afê

I".I. semeatrlll Ore S5,oo hoje DãO sansteíro. E' precl .
avulao Cri 0,30 80 salientar que a nossa gre-

, ve é pacifica e voltaremos
O araàtq: da$ aspirdç6és do Vale do ltaial. . .....

ao trabalho imediatamente si
'" .' ..•

.

".' '.

.

..•. ,'. o.' .'
• ..

..... .', � . ,ver1ficarem�se.quaisquer des-iLUMINAU ., Domingo. Ui d� S?tembro da1!Uf5 • D�; Acbmes 8alsini Dll'stor R9Ilpousll.vel - Anel Uh N. 222 ordens, AgQl'a,' 'dentro da or-

Efeito letaisdaêlplosãeatOmica r�o;;;1:���!;��:::::
LONDRES, 14 (A; PJ ._". O . "Em Hiroshima - diz o ar- gem o corpo . -humano atra- elementos que se acham em

jornal "'Dai1y Express" tntor- tícntísta - milhares de j_apo- vessam-no, danüíêaado os te- gréve, encontramos inteira
ma, na sua edição de 10 do neses que Julgaram ter esca- eídos. As células da pele são solidaria.dada pelo movímen
correllte, que o seu corres- pado aos efeitos da' "bomba mortas e depois: de, alguns tá;, 'achando-se todos díspos
pondénte no Japão, Peter atômíca", quando .' esta caiu dias tomam uma céloração tos 8' só cederem quando lhes
Burohétt, depois de visitar a sobre a cidade, há 36 dias, azulada.e começam a decom- ------.-----�
cidade. de Hiroshima,. destrui- estão morrendo ainda, em por.se. ,O!:i f�Iicu!os do: cabelo.: da pela "bOIDDIi atômica", coasequencía de seus efeitos são destl'Uldos. Em uiua sa
está sob observaeão médica letais retardatartos.' nt.ana ou.poucomaís todosos
em 'f0kio para 8 verificação Os médicos de primeira U· cabelos caem�.os píores eI�i
de seus glóbulos brancos no nhade batalha e:08 radíolo- tos sso causedas na medula
sangue. Os medícos procuram gistas em Londres acreditam dos essos,' onde se procéssa

saber,' se os gIÓbUl.o.S.. branao.s q.··..

u

.. e.a.s .V.. Himà.S. e

... stã.O 80. f. .i."en.dejn.o..rmalm.:ef:lt.e.< ..... a., sun.stitt;1.a.Q...ao...da, corrente sangüínea de as conseqneneías provocadas das. célula.s:sanguinea. D${}oia
.' BUI'!1h(3t�· t9r� af��.840B; �la Pfll':.. "U:ma espécie" de. ,:radiaç4u '$,cce-XPOSia-:ll0B, J!8_ios . Gama a
radlo-atívldáde que se des- que S8 processa desde a ex, medula Óssea não tem mais
prende da região de Hiroshima I píosão da "bomba atômica". capacidade pata atender ás
Em artigo deaut?l'i�_ ?e seu Afirmam' os mesmos eíen- necesstdadea sang�lnàas. Sur-

�o!'reB�lon�ente.. cumt!,flC,O, o
tístas que das radiações ob- g�:. então, fi anemIa fatal. A C. ANTWEILER - Rua 7 Set.,JOfiulI Daily EX�l'es� .

acres- ser'V.adss, li JIlais perigosa é vhlm� s8ng.ra abundantemen- [
·

centa que
'.
(lS Clentlsta8

..d.e a dos raios Gama, que S8 te pel.O narIZ e em qualquerLondres e Nova york venh- produz quandO o, átomo do lugar que venha a sof!er. o
c!lr.am q?� .,?s p�lmeirosrela· 'urânio BóIl'é a desintegração menor. fe�lmento. Os mentIs
tor108 ofwIIus a!lll.d?@, em :01'- ,

Essas radiações são de onda tas brltamcoB !IãO puderam
no das co��equ.encI8s aSsma- ultra· curta e geraln::.ente uti- c��Pl"eender aInda como as

lae�s em H�roshtna e Naga- fizadas no tratamento do VItimas q�e �offeram de per·
sakI, dAes�rUld�s pelas "bom· câncer.

.'
.

. to as rad18çoes Gama não
bas atoffilcas' J confirmam as foram mortus pelo desl-oca-
narrativas anteriores sobre 'os Os .. médicos e cientistas mento do aI' com a explosão
efeitos letais pro-vocados pe· acreditam que quando a "bom- da "bomba. atômica".. Mas é
las <sbomhas atônlic&s!' nas b-a afômlcn" explode, se pro- tão pouco o que se sabe
duas t:idlid,es, apes·al' de. já ,cessa a' radiaçãO dos' ralos: qnandn se processa a . explo
ter t��Dscorrid() um perlodo Gam$�' corn uma velocidade s�o atômica que as radiaçõesconsldel'8.velde tempo, depois de 186.000 milhas, ou sejam Gama a' uma distancia de
do lançamento, daqueles pe- 300.000 quilollletros -por se- mais d� qUi�ometro e meio
tardos. gundo. Se 08 raioS Gama atin- não slio de todo Impossiveis.

Um tablete dá um excelente
prato ou chícara

.

de Caldo
U30uilh;m. Consomé) - Modo
de usar: Não cozinhar, apertas
desfazer e dissolver em agua

bem quente.

B 1 u m e n a'u

Santa Catarina - Brasil

A vir.tude· 8 illefllda·

Dds .&8 F.ét.ir.am !lu.andO ..

.
tl crime 8 a traição .

.

do premiados.

Sopa

"V
I.

_,

.. ,. ,

t- :;''!;n1�·.�,_4·.:,.

Comicio' da U.D.N. eDl
Uberlandia

RIO, 15 (S.E.) - Pelo tele
fone) � O eomleío do Brasil
Central, onde o brigadeiro
Eduardo Gomes pronunciará
mais um de seus discursos
plataformas, deveria realizar'
se em Ooiânia, nova Capital
do Estado de Ooiaz, Acontece
porem que a enchente do
rio Meia Ponte, tato esse

ocorrido '. há vartos meses
destruiu' a usina geradora de
eletricidade. Gotenía esta sem
luz e sem ;força eletzica e

praticamente sem Jornais.
Alguns que circulam o fazem
precariamente. São composto
em caixa.
Por esses motivos, foi es'

colhida a cidade de Uberlan'
dia em Minas Gerais para
aquele comíeío. A Uberlandia
irão caravanas tanto de Galaz
quanto do 'I'rlangulo MIneiro
e do Oeste de São Paulo.

em Tabletes

I 'C I"

! i

I -f.

Frente' única alemã.
Berlim, 15 (SE) -�Uo Gro'

tewahld, presidente do Partí'
do Social' Democrático Ale'
mão, em discurso" que durou
tres horas, exortou as elas'
ses trabalhadoras para a

formação de uma frente uni'
ca, adotando o sistema 80'

vietico.100 - C. Postal, 56

\
" NIO ball e no latl

[f K 'K N O l' I
.

" "nãO. 'deve faltaJi

C ruze i ro I Prefiram, a Farinha Fabricada
.

. ..

palo MOINHO JOIRVlllE

"""OS'·qu.-"oi a.b801uta:n�nte.'. ínofe.nsivo. 'par&rr:l .

I. pele. EflClente proteção contra

We4ze"I PICA:qAS DE M;O�QUITOS Q

I. outros Insetos. .

.•
'.

I.·.· Do
.

. PaI' fiV-l o. governo resof'tTê:U decretar a lei do tavel politica dos preços artis:;Aificia imvrensa cle-Câmbio negro/Não havia-�oi.1tro .J:ei:tursQ�ê 'Todas �'.' dicqu aO,f assunto ,boºillas ..
de papel.: A mataria foi

tentatÍ'iás;" para . rnoraliza�� �,� oP�.rllçºes de:',� cplJ1prá ;� ..

Qel:1�tida,com prápriéãàd.e p�los nossos economistas
venda rnâ!dgraram. Sob)i pressi(o,eada v:� .!Íl,ais for� '. pelos nossos ecoJ'wmist.as maisabaHsados. Ponto por
te dqiij{lação {) nivel dOs· :preçoS:·: âcscontr.orpu·se, e� ;ponto, o assuntO:'foiestudado sçb·�:todos os angu •

.

' de I'es.t�íçã:o em'restriçãQ, :foi sedese_quilêbrando por Jos,�com a honesta intenção de'q*m·· o�· proc:uravaaí afóra. 'em ·a:i�godalas. fie enriquecei": ga noite para, ;;cluek1ar com agudeza. de observação, á luz dá tris,
o dia. A política da CoÓrdenaçã'O Economica e as :te experiencia do p<.!ssà4o;' desde;�()e t�mPQs' em que'

'

, normas baixadas pelos Institutos serviram apenas a Prefeitura se metera na embrulhada dos preços do
para açúlar o apetite do comercio e desmoralizar por Distrito Federal

'. completo a intençãO ingenua dos que um dia pen- Agora se vê que todo este mediario esforço foi
saram pôr cobro á expláriiÇão do povo através de em pura perde: O governo não aprendeu nada:, ou

· pl'pvidencias tão artificiais.
. .'

não quis aprender nada. Embora convencido do seu
.

I erro, persistiu nele, sem qualquer tremOr de conci-Orá, se está hóje em dia il're ufavelmenfe pro- eucia. Fez pior.: aumentou o erro, Dor.que agora nosvado o fracasso total de todas as médidas tendentes
.

'. a evitar a alta dos preços. porqoe todas elas servj- vem2com a idéia absurda de impor""preços-teto" pa-
ra toda a nação. comO se isto fosse realmente PDSram apenas .20S interesses do "cambio negro", pare' sivel mesmo nas nossas capitais' dotadas de maisce logico que a esta altura qualquer nova lei regu: aprimorados serviços estatísticos .

.. ladora apenas viria dar alento á exploração vergo- O ; que se ve$ portantv, é o. seguinte: o governhosa, dos mercados.
. na faz questão de estabeli:cér o "cambio negro" em

Pois foi isto [:lfec!samente Q que se está fa� escala nacional. Nada menos do que isto. O gover·
. zendo! o goqerno vai impor os preços-tetas, um ar- nO insiste em desmoralizar-sef forçando adesmora-

'. remedo dos "ceiHog'prices'J al1lericanos. traduzidos (ização do comercio e da industr ia. O que ele quer
para o verhac�lo sem nenhum critério e. sobretudo. é. perpetuar esse ambienfe carregado de

.

suspeitás, de
sem nenhuma .seriedade. Em outras palavras:' legali� trabalhos I'noturpos", de delaçõesinbas a tanto por.

zaJse o cambio negro.
.

.

. saco ou:por quilo, de "comedeiras" e de "golpes",Até agora houve quem acreditasse-cerno eu":'- de suborno descarado e de estmsões. ambienteaca.
sf:r . passivei convencer o governo da sua insusten- nalhado e'malandro. para uma nação que felizmente

Negro
está muito acima de Ioda essa imundicié e de todo
esse aviltamento. .' .

E' importante salientar-se um detalhe: o "pre
qo�teJo" brasileiro é i�pesto precisamente quando lá.
fóra todos os conlrolés governamentais vão sendo
aos poucos afrouxadps, para que os preços, procu·
tem seus niveis. naturais,.consoante a conjufHura do
momento.

Hoje temos o dirêito de pensar que ° gover
no brasileiro não soltou os preços por dois moti
vos: em primeiro lugar, porque não seria politico;
depoiS, porque seria o fim do <'cambio negro".

Bem se compreende o que aconteceria . se o

governo, num momento de coragem civica. soUasse
os preços. Haveria uma comoção notaveI. não ha dú
vida,' porque o mercado procuraria seu nivel normal
e li alta seria in�fvitavel. Mas duraria pouco essa re

solução; Ac_iemar.s, nem todos os preços subiram.
Muitos, sobret4do os que estão ligados ao "cambio
negro'i; decHn�riam verticalmente. O (Jerto é que. os
preços entral1am dentro em pouco no regime nor

ma" da of�rfta e da pro.cura únicos. elementos que Ie-
.

gihmamenteJ· e ·'legalmente os podenam controlar.
.....

. I ' '.

'. Mais 15S0 seria a morte do "cambio neg(o", coi
sa de -queio governo etn absoluto não cogita, fiem
mesmo

par�alvar
as aparencias e poder. encobrir

um dos asp cios mais acabrunhadores desta l1lelaÍl
CÓUÇ3 hora tl. trevas. -(Escreve Olympje)'GuUhe(.ne).

I
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"SUMAR;:: :_.:�.tos
I

.com 'viagens regulares entre Irajaí - "'" ',_' I
- ���f�. f�ª�5!w. �;Gi1Jjldcn I

ITAJAr _:- Rua Pedro Ferreira !)oa, 68í12 I

De . �éssºcxs tªm �so:do com
bom 'r:êsUltaao: o- popuIa: -

dep'lircrtivo
-

illOfenaivo • ao organísmo' _

A
gradavel como um.Iícôr, ,Ápl'o
vado como auxiliar üo tl'a-
tamento da Sifilif'; e Raumcr.i
ma;fismó da mesma- origem"
pelo D; N. S. P, sob o nr, 26,

- de1916._

forro Paulista, Encantonelras de QUalqiier Espêele,
I. .. .

-

- Alinhamento, etc. etc;
.

Espenialidade: Soalho Marca Strobel .1

SiS&*W' t·WÚ""&i:VP?4 "± ..t W JfM§' 6'

A',�fiHs ataca todo o.

organismo
O Fígado, o Baço, o Coração,
:(} Estômago., os ;J;uJniões, e a

Pele Produz Dêtes nos Ossos,
Renmatísmo; Oegueíra, Que
da. da Cabelo Anemta; e Abo!'·
tso. Consulte o.mêdíeo e tome
o p -o - P 1.1 I li r ,dep!J;l'ativo

de:Benilitiadora de
Madeiras 'Ltda�

Telefone 1248. - Rua 1 de Seternbbro

fornecedores de Madeiras em Geral

Tratamento sem operocõo,
" >

-

- • '.,

Para varizes (nas pernas) e hemorrôidas inter
nas, use via bucal. Para hemorrôidas externas;
use II pomada e tome juntamente (} Uquido,

.

Nao em,olltN,IUfe 9111 'l:!lf'mt'l�Jrm a i)�ªrli:lll.
pO�G ptU'!Z = ta/xc Posta, 1814 - SQO !llwilfo.

Aparelhos de R�dio
da R C À 'Vitor

AmADOR (B.' Scholz)
Recomenda-se. pelo

. '.

Esmerado Serviço

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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1. "11.L.ed.iM.Ç'.10..
·

.a,
uailiar

Dr. Percy João de"Bo'rba" . no tratamento da

M E D 1 C O
. -,

E s' P E C I A L 1ST A ".
'. sífilis"

.

Doenças de Senhorá('::"" Sífilis e outras molostills vene- I '.;-"_'.�5!!I,,:�.-.,,:-��-.-�
reas - fraqueza sexual, - Tratamento rápido e indolor I.,.e

AO

..

5 �.·eDhor.'es p.'ropríe- �..CLlNICA GE]1AL - OPERAÇÕES f�'
tarios -do RADIOS "

C6llsultõrio: Rui! 15 de NO;:��;Dí4��B6 (al) lalfo da Hotel Eme)
.' .'. A �nN;��� JAL��a ;

Consultas: dãs 10,30 áS.12 e dás 15 ás 18 horas. II. reprezenta as

segouintes �HorárIo especial para tratamentos com Penicilina .

J vantagens II

"I'
T F'ClIid.2d.

e

de. !n.�.�.t.a.
Iação. �.Ifabrica de Tinias f e mel������açã��gurança j

Blumenau Lfda� T Informações com o sr, José ,
I

Gamam' ;..,
Tlnlás e Vernizes - Material para Rna São Panlo. 9 T

Pinturas em Geral II C ail.aB...l0umsfDuauoob'n
o<i\\

Tintas em bisnagas para artistas
BlumeRau .. Sta. :Catarina

;.;;;;........Mã�......m;....;;..�..ã;&;.;;Q;;;;;;;;;;�
Dr. C A M A R A
ESPECIAL.lSTA

TRATAMENTO E OPERAQOES DAS DOENÇAS DE SENHORAS
MolesUas das meDinas e mO�i1s. DislurlJiªs da idade critica. Per
lurbatões neurO�glaDdulares. OPERAOOES do utsru avarios.

trompas. 1umOres. IlPiJodice.· hemíes, etc.
Olatermocoagufação - Ondas Curtas.

OLINIOA EM GERAL
Coração. l2lüm,ões. rins; ali. digesU"o.

VarJces - Q'lceras • D�nças: TropicilBS. , ,

CONS.I Trav. ft de Fenreiro N.3 (em frente do Rolei Vitoria)
RBSfD.: Dili São Paulo, ao �. FOD8: 1226. - B L UM B N I. o

&iG ZEN

DR. AfONSO RASE
Clinica·iGerÁl

FI L
.

.

e
.

,durma' soeegado
Vendas em Prestações e a" Longo Prazo

,-:

-6����_ �e.-..mü�a�·· -;u� ptiem
� p�d� t:5 K'f}d:�' III 6 vida, coree

�J\III � Bl!!le Qhmpf�!I t.f..3."� nu res ..

J?i�� �� l'ÚtdlQ.. eronota narec·aw

.#:GJ i=.�·t1�r�tt. 'dC!'h-�'Ifi �t tratado!
��: rtadt:" � �U,d$fW vn.ri'· q'.la. Dão

.g ,,,�I(n1'If'" �� .iiU!!lolq'.lrr 3: eausnr

�D�·��1D.éD.t.O� j"daa as nfH

�� 4,. l\�p:atdhf! !"lt!l!liratorio�
�e frtmp�� .cíP'ÇIt!3� bEoDchHa ou

'l5Hrf:j��t)(' l):teQ!jj.ij;OS l�b �m remcdie
ilAp'id.b. � 4S15c2Z;J... O''xaroDe SÃo .Joãc
ã' �. ,f.w.lii!l!!do ·,pnra MtU'

4ft.fQ&. �t sm tem�dlCl

.� w:i!lur·, ....«rado'V�\ J!n('�
$loc.os� 'l.'·E!;}�e" >SIi- Q.f'l;Isrngtl,fu

Prosdocimo&ela. Ltda,
,-Rua 15 de Novembro, .681 _. . BlUMEH·AU

i.

I'T-'r, ....
Sedas, Linhos,'Casemlras,

. Ris.t:ades,· Brins, Sapatos,
Camisas, Pijamas, Capas,

.

Meias, etc.
.

Chapéus Ramenzonif . Gnry 6 Nelsa
. ..,c '.

'

...
'

". .._

I. BLUMEHIUI -:-,. Rua.iS.de Novembro,. 505 • fone: 1107
&1 q '@i§idiklii&ili!kiiiãl1!!íli?lii>iiíBiWlí!ll_fíil'ki iWIiI!ilkFIt d& E i!ill

. i,.

aa

N'n-liali e rtiô lati
, 'K�O:Ti

nãO' devefaltar: ... " ,
·D1.. A� SAN'TAELt:A:
m�k!lnsidu pela' faculdade Nacillmd tt'e MedicIlla de

Universidade do Brasil.

MédicQ. por concurso. do Serviço 'Nacional de Doenças Mentais,
Ex-interno da Santa CáS8 S do Hospital Peiquiâtríeo. do Rio

de Jan<:iiro, Ex-médico assistente do Sanatório Rio de
Janeiro da Capital Federal.

CLUnCii MÉDICA - ESPECIALISTA lU'" DOBNCAS NBRVOSAS.

GONSULTÓRiO • R ti A fi B L I P BSe 9 M í D r
(Edificio Amelia Netó)

..
'

Das 15 ás 18 horas
P.LOHIANÓPOLIS

itZCZ -

16-9-1945

Aliviada em Poucos Minuto�

I
Em

.' poucos minutos ": nova receita. -

'.
,Mendato'"'- começa a eíreular' no sangue,
aliviando 08 acessos e os ataques da asma
ou Iironquíte. Em poueo tempo é {!ossivel
dormir bem. respirando .li"re. e ra"ihnente_
Mendaco alívía-o, mesmo que' 9: .mal seja;
antigo, porque dissolve e remove o mueus

que obstrúe as vias respíratorías, minando
a sua energia. arruinando sua saúde, la-
zenrlo-o se n t i r - s e prematuramente velho.
Mandaco tem tido. tanto êxito que se ofe
rece com a garantia de dar. ao paciente
:cspiração livre e iRCU rapidamente e com
pleto alh10 do soírlmento da asma em pou
cos dias • .Peça Mendaco, boje mesmo, em
qualquer rarmàcía. A nossa garantia é a

:>u.a maior proteção. ."�' -

.

Men tiae (I :4:a::,:::"
Dgora lámbem a CrS 10,08

,RACOS e

A,HIMiCOI
TOMEM,

mD�1 . treDsamil
I'SILVEIRA�,

Grande Tanico
- -

Hltfedieação auxiliar
no tratamento da

sifil'ls"
....... ., ,." .

�� ......_�

frigsf é Sabor
Das Mante;n.as a Fina flôr

r
ti

,------
�

Empregodo com:i!oléu""ssooo>
tRMiutOúRDli?\:ITES EM �"lOS�s
SEuS <itlAUS E sut;.� Pt.'\\'1IHStru;oa·
OlHO SfJN1:raS5�s.C;1tM.P.()S.
eROnQUllES � ü)gUEUiCH5.

r-

.

.

. Oficina· RADIO fUIIE
{tende todos 05 serviços de

•
RlUUOS receptores.

Sarvicos �apidos II Garantido.
.

TBLÉFONB 1395

Sua 1 de Setembroe Ó 13

S�rviçn!: d.e primeira
ordem

Rua Maranhão
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Amelía de OH-I Cursos especíalizadoslsobre Ali- fi Exportadore3 da Madsl"ras S i �
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. veira Pamplena, Helena Wal· mentação das Criancinhas, Pue-lu. 111Afl� de tratar de assrm�os ther Tebyriça, Paula Letznow, rieultura, Higiene Infantil, Clínica �re1l!clOnados com. o serviço Helwig Prltzseher, Odllír Pam- Médica Infantil, Tuberculose In·

I Stocli nermanenje de:eleItora} que tuneíona anexo plena, Ma. íantil e Doenças da Péle das !f:.6
a este Jornal pede-se as peso , .. .... . Crlancas Madeiras de construçãn em ge.soas abaixo . relacionadas a ruI. Naseímento Guzavlga, Bra- .....
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fineza de comparecerem a te Reichow, Funili_a CaSRS, Dá cO'Dsultas em seu novo I� ral, Forros, SOe' tSc1h.os, Molduras
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. Ribel{J, José Biancbi, Irma, sutter. em reo e ao o e I r a

I Telefone 1337 ioaertner,PbicidoRibeiro Bion- Thereza.Metzner, Celina Oliu- todos 08 dias, das 10,30 ás
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I mantel, Erna Moeller, Frade- muth, João Pedro Alves, Au-
.

NP baD:e nQ 10111 .. i ; Ex a.lo Prado do Rio, La Menorrico Radke, Caroline Emma gusta de Oliveira, \Valdemar t n ;' KN011 i :<i; ; e RapsodiaBuerger, Catarina Traeger, Cenal.
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1- I farmacias e Drogarias .

Juracl Bruehmueller, Bruno "nfllillll�r_ IRCSchreiber, João Silvano de rfi,· r/l. I1IUJ "m..��_ê'����'::.���@ o ®q._�ítL��Çj(<<����]t.�o&�el'EfI!i�Oliveira,
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Clínica especializada de Senhoras � .
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(Perturbações menstruais, esterilidade, sIten.l.çÕf.\ã se· Ig '. OFERECEMOS:· i· O LeiteHindsque amacie, xuais, incômodos da a'dolt'cência e da idade critica, �l:
. .

. '.. .' .... '. . .. ,g . J,lrotege e reiresca a sua

I" inflamações genitais, etc.) �..��:,
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NOVAS
..

� RECEM CHE,GADAS
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.�.' cútis,orerece-lhe,agora'umílnova !ii

l beleza. através' da . fragrância do
m,' Alameda Blo Bránco.:I - IJlumsDIlD Telefon6, !202 �:

.

M'A'QUIN'A"S DP ESCRiC'VJ:;IR
: seu perlmne estimulante. que tem W

li .......,. .. 'lJ '. ,..
. LI L � o frescõr dos dias primaveris. 1ID...."..... ilf..�1W OIJJ.m[_�.•Ü..'j!iU!'kWEtimMJ(lmJJ0·

::. "1.. C. SMITH & COROR.A.
,. (norte-amaricauas) Ê:l Q'se·o hoje para conlwcer êsse

J novo priviiégio"d_e sedução, e, dià... .:;::=a=�:��:�.���.i�������:-:-;:-:'''�:;��

1'0"::' MAQ·'UINAS D� CALCU··LA.·R ::.'.�
l'iamente. na limpeza desua pele,

t L
no eliminar,dos cravos,manchas

1; "ORIGINAL· ODHNER" (suecas) e espinhas. e ainda. cerno hase

f.; DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO �.l para pó de arroz. O Leite Hillds

t�:
DE S,"NTA CATARINA.:" :

no seu tvUcador significa beleza
n

. e m6cidade. .

II J. SANTOS «, elA. . II '. <é:'
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dição deste Jornal.

.... Pode
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ser :alistado o brasileiro �-:��-�-�-�-�-�-�_.•

me'sm.o .··que ,:, 56· saiba escrever Em com�mora�ão do
,

'" , ,

.. .. ..... .' a';' .; . .... .. •
,. 25. aniversariO da

�m ,lll)g.ua . estrangeira Usina Adelaide
:.. .

.'

.: -. '.. r" ..
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,
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.i.. . . .
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'.
.' ".; .'. COmemorado o 25' aníversa-

p. Â!e_!n�.e. . .t�:-, 9:·T:nbuna.1 deve ser �l�stado, d�Bde que rio da fundação da Usina -Ade
R" Eleitoral tomuu IDteressa�- possa redlgtr a propna �petI� Iaide em Itaiaí, o sr; GeI. Mar'
te detern:iinB'«ão, que se Orl"' ção em J?ortuguez. .

... cos Konder, Dlretor-Presidenía
glnou .

da epnsulta. de. um ma�. O presldente do Tríbunal, da mesma índustrla, que honra
'. glstr.�dO de Lageado,'O 9-ual'dese�àarg�dor, C!eIso A�o.::tso o Vale do Italaí, vem de pu.dea6Java I:lab�l' �obre a sítua- Parel�a. �alxara mBtruc.o�s li blicar ligeira monografia da
ção dos brssílefros que não respetto, Informsndo os jurzes vida dessa sociedade, com Ii
�apeIIller �em es�rever o das díterentes zonas,. que geiras apreciações sobre o pro.
ldi�ma patrto. O Tribunal de- e�sas �e:vem ser as

. eXJ�en' blema açucarreíro de 5fa. Cata'
eídíu, acompanhando o par�- eras mimmas, podendo" 81!lda rína. e no Vale do Itajai, Como

. eer do reI8�OJ�. que o brasí- ser alístadus o�. brasuetros das outras vezes que nos tem
Ielro que 80. sabe ler e .es- que apenas a.eJam. c�pazes brindado com trabalhos onde
crevar em llDgua e5trangeu8., de ler a propr18 petIçao. sobreleva um espieito observa-

dor e grande capacidade de
trabalho; cem esta publicação
o sr. Oel. Marcos Konder mais
uma vez !az juiz a ladmiração
dos seu íncontaveis amigos;

Tipografia Baumgarten
Tele!. 1063 - Rua 15 (le Nov. 1148 - Caixa Poslal, fi

BLUMENAU
Executa com rapidez e a preços modícos

IMPRESSOS EM GERAL
CARIMBOS DE BORRACHA

·�.D"leuaue·HecreaIIVêh!Esporliva.· ..
"IPIRANGA"

DomiB!Jo, dia 23 de Setembro, com hdcio ás 15,30 da tarde

O O M I N· ti IlEI R "
H a ver á t a m bem c h ur a s c- a d fi

ser reservadas pelo telefone 1375 com

o tesouraria ·H. John.
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Mesas poderão

ln Ú Iri r i
Isenção de direitos para

importação de gado
SANTOS 15 (S,E.) - O inspetor da Alfand_ega local

deu conhecimento aos funcionarios daquela repartição do
texto do decreto-lei D. 7.884, de 21 do corrente mes, pelo
qual fica o· gado bovino em pé, desti��do ao consumo
interno e classificado no art. 5. da TarIfa da Alfandega,
isento pelo prazo de doze meses, contado da data do men
cionado decreto-lei, do pagamento dos direitos aduaneiros
de importação e demais taxas aduaneiras, inclusive a de
prevídeucía social.

A isenção dependerá de autorização prévia do Coor
douador da Mobilização Economíca, mediante apresentação
de requerimento, do qual deverá constar o nome e a resí
deneia do Importador, a quantidade de animais importado,
a procedeneía do gado e o preço aproximado da aquísleão
de cada cabeça.

Banco Popular ê Agricola .

do Vale de Itajaí'
Deposito à disposição
Deposito Popular
C/Cta. com aviso de 30 diai

" ,I "... 60 dIas
Idem Id",'Il, g!> d!as
Idem idem HW lhAS

C/Cts. Prazo Fi:1lo 6 mel§Si
Idem icem 12 li>

2 0/0
fi O/O
4. 0/0
5 O/O

5 Ir:! 0/0
6 0/0

J 512 O/o
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