
serena, imparcial e cr-It
EJ o q'll,,(J de{ermi'ltà o .J.Vlinislr'o da Justiça 48 autoridade«

todo o=pais; em 1'eloção as p1'oxi'mas eleições para governa ..

dores e deputados eútadua�8 - Inte(J1'a da circular enviada aos

'interventores.
RIO, 8 (O B) -"c- O M:niatro Benedito Costa Neto, ttular

dGl Pasta da .Justiça, "enviou aos 'interventores federais; nos
Estad')B a !"Egnh:'te circular, por v'ia telegráfica: "Senhor In
terventor. O artigo ouze do ato das di8p eições Coustitucio
nais �"nlnsitôrias. promulgado juntamente com a Coustjtu íção ,

determin,ou qll'\ ,no primeiro domingo, i:lpÕS cento e vinte dias,
,contados d� promulgRção, devem ser realízadas, além de ou

tr�s",as eleIções do goveruéldor, de deputados á.s .e seem bléiae
Legislativas e de fenadores e seus suplentes; Em consequen
cia dessa determinação, é natural que á vida polttiea partidá
ria do paD" venha a entrar em grande atividade exigindo por
parte dos govêrnos Iederal, estadual e municipal, uma orien-

tação uniforme, segura e sobretudo se rcua. base:i.da. no critério
da. mais estrita imparcialidade e do maior l'c'speitn ao livre
pronunciamento de todos os crdadàos. E:m tal aeut

í do e para
que 86 palavras dirigidas á. Nação, em l S de &Gtom.bro prô:;ri
mo passado pelo senhor Pn�si,ierJte da Ropubliea, se] vtn tr-adu

zidas, na realidade, por provideucías que íuspirem a confiança
do povo no governo e seus agentes, venho solicitar a Vos�a
Excelência, com o maior empenho, que r ecoiuende a todo:'! C1;i

funcionários, com qualquer parcela dt1 a,lltn!'l'ÜvJ". neste tli'ltado,
não só o maior respeito pülo;J direito!', e l!ber�hvlBs, aSk'gU[ii,ÍÜS
em nOFBRS leis corno tauibezn, a mair.r pr(l�ti Z'{, nuparcí« lidada
e espírito de tolerância Da solução d3,� bipótOi)eA que tore-o

ocorrendo. O gOT'erno tederal üuÍnC:ira á di/"po;;'ií;ãO de VO��à

Excelsncia, todos OEl rccurso s indispensá veis no cumprirnento
dessa recomendação Cordia is saudaeoes. Ab:,i!n-,do: Benedito
Costa Neto, Ministro da ,_Tustiça".

.-----

reg ção ou se m Itiplica
e disslIciaç-o naeio 1"

"stm, IDas _exclUBivarnente ��iPfiiit!iI§,,4-W_DH' 'eMl §fM+Çfrttl4Wj\WW!JMJt'
.com .o chetedo governo, uma ���� ii!%. �I@AS' CASASvez que os doill partidue lJãOII� .

'i'.rfl�r��L#1 ..
,

'- ',.' '.

�e acertam, embora tecrica-I Pr'oourarn-se para alugar
mente devam ter ObjbtiVOSI":id':::1ticrs »Ó.Ó, M<Hl ti veruade é CASA DO .AMERICANO S� A�
que pl"<ltreHm�nte NiR<':S nbjic-.

,

." - Mercado de AutomoveisltVOS são opostos pi'Hl. Oy':gêUl
e pelas H!H.itàades Que lruU';' RUA 15 DE NOVEMBRO, 487 - Tel. 1078
xeram pela f'vclução a.·cir- E L. U J;! E·N A U
cuustancíes que fie -'-ct'i{1r-8m� ��l1i'PWMP 'I 'M as

�úg��.taiad _----�-

Enxovais para todos caprichos.
Irllgos de apresentação para . um doca lar.

Escolha de 'uma vez· nl,CISA onde lia de tudo!

.
.

���.."..,ilãI:*i"il;fiil!o(*"'ll:'>í'lIi'iWi1 t

festo â t�aeão I �sntüHau�@�$ jt
RIO. 8 (C: B) - In1"'rffin-/Jp

I � ��n�Q)S fléMces
nos circutos urieuistns, quei� l�s!ah�dD\!'� deainda esta semana os di!i_l�\ '

'

gentes da UDN lar:CBrã;, t�m �,i.1 � �hU1IH�ntH,Jimportante ID&nH€stJ a :'-J1i- � Fone: 1477
ção, explicando as rnzõvs de

.. _",...�.�,�_._�-�,----'

sua psrttotpação no Gévewo
e os motlvos que levar sm ü tlll1
partido ii tenratíva de um'!

politica de cooperaçã«

Púflllcom o atual Chefo d1i Nação.
que a prlueípto EH mo' trnu NAFOLES. (C B) - O prt
partldarío da coalisâo pi'l'je-! melro contingente de 200 imi
tada pelos lideres oposicín-l grames italianos embarcaram
nístas. I em Ndf}oI'-'s, com destino ao

Nesse documento os diri· Brssií, li. bordo dn vapor "AI

gentes da VDN � .\rwiti!rãü I �i��!f;te Jl1Cl3gu�y", J?ois mil
os seus cnrreHgionuI:,Íü8 a 11t:IH<'.HlDS ft'r.B� tuserttos.. ut.é

deBITaI,darem !l, baudeira rte

I
Bgon� .• 1:W .ccnsulado braaileí

luta contra o gwer'flO.' ro de Nápoles para tornar o

I
mesmo à'')dthu uaqueles ímí-

Ilnuncielil n��te OUUU� grames,
-----------------------

Regressou do rstc de Janeiro o sr.

lrlneu Bornhausen
Chegou sabade a Itajaí o sr. Ir ineu Bornhausen

qJ1e se encontrava na Capital da Republica.
Ao que podemos informar. S. S. viajar

à ainda esta.
semana pelo Vale do Itajaí, aguardando-se de sua visita
sensível r�estnlturação das correntes politicas demo

Democratica Na.

viagmn OS priiJu�i
r�s imigrantes

Prefitam a r8rinha
fabrica[;a pelo

J o I N V Ill'iE
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Oferta
anuncio é a alma do 'J'U'(JQC�:O

F

Procura-se para São Paulo.
Viajem paga, Tratar com o bo
lieiro Bader, carro de mola n:
2:_AIameda Rio Branco. - 5v5
_'.'8' �'""'t"_.·��-9

"Medieaçao ua xilíar
�o tratamento da

, .

eífiUs"
�,.", .' li! ; '_�l§�-e-:lf
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PIlRTuaPIRIlM EM 1945
DOS LUCROS DE SUllCIP

Fundada, para favorecer e incrementar a economia,
SULACAP, conseguiu tornar-se, em 16 anos, a maior

socíedade anônima de previdência da América do Sul,
subindo, a mais de meio milhão o número de portadores
de seus títulos espalhados por todo o Brasil. E sólidas

Reservas Matemáticas, garantem as contribuições que
lhe são confiadas. Os lucros de Sulacap pertencem tam-

bém aos portadores ele seus títulos, bastando dizer que,
em 1945, quase 15 miittões de cruzeiros de lucros foram
distribuídos aos que completaram 10 ou 15 anos, C011-

Iorme.» plano preferido, como prêmio à perseverança,
na manutenção dos títulos em vlgor.

Releva notar ainda que, SULACAP pagouem HJ.15,
mais de U3 rnilbü::s de cruzeiros por títulos amortlzados

antecipadamente por sorteios, a maior quantia já de-

serubolsada em 11m ano, por êsse processo, por lima

companhia dê capitalização na América do SuL

Siga o exemplo de mais de meio miliuio de pessoas

por todQ o Brasil, adquirindo títulos de economia da

A.
....

A MAWR SaCIEDADE ATI(}Nn�/L4. DE

PREVlnfNfT4 DA AJIÉIUCA DO SUL

Rua 15 ci;:;. Ncve--nb.. 588 .. Fone. 1901 Biumenau
EXAMES DE URINA: simpies

,

(assucar e albumina) de sedíméuto, qualitativo completo com dosagem,
chloretofl,tosfato", acido urico, uréa etc:.) EXAMES -DE FEZES; COIDj31eto, pesquiza de amebas, flagelados
OV08 de vel�os {Metodos de enriquecimento) digestão: .carne, vegetais; pe�quizas de puz, �ngue oculto etc.

,

:liXAM!!: DE SANGUE: MALARIA- Pesquizu de HematozoarJo de Laveran, formas agudas e crorn

cas. LDES (�ifilis): l'e:>ção de Kahn, Klino, Meinecke etc, TIFO: reação de Vid�l. posagem De: glicose, ,a�ido urjo

(o, hemúglobma. Contagem 'de globulos vermelhose brancos, Formula l,eucoEltar1ll. He�ograma de Shilíng. Tem
do de coagu1a ....ão e de sangnia, Curva ghcemícu, EXAME DE SECREÇAO: Pesquiza de, germena lGono.)

, espel'lUatozoides. etCl., trichomonae vaginais, etc. EXAME DE ESCARRO: Pesquisa de bacilo de ICoch e

outros germens, pneumococos stC. EXAME DO LIQUIDO CEREBRO:-ESPINHAL: Exame citobac

, terioscopicú, l'eal}l1o de Kabn, Pandy, Nonl1e Appelt, etc. EXA1\1.E DO MUCO NASAL: pesquíz[� de bllci.

�,los alcool e acido resisbntcs (Ranseu) etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame Coml)leto, dosagem
(','de acíi;o latico, acidez livra s combinada emHeI -:- Pesquizas de sangue oculto, piocitós, hemáceas, EXAME

,

DE ULCERA: D1trulIücr()s(�opia em C3.mpo escuro: pescluiza de espirochetas Treponell1u Palida (sífilis),

O Laooratorio se acha instalado para fazer cuUura de qualqt�t'r gennen e auto vacinas

A' pedido CIos ses. Médicos fazemos calheta, de matedal á domicilio
}f'ornecemos laminas e recipientes grutuftamente ,

'.��.� .-ii--"".-,o$-""� X .-..�M-"'-"-,,,-,,,-+_-,,-� X ..-.e-M:....���'!'iI'-il-��,.,�-�-4í

Clube Nêlutico ..L1\_lneriea �r- �'l':��'�I�" -'�'r .,,', �

.

Terceira cl!oYlcação para Eleição'da Diretoria
Tendo sido' impugnada· a Eleição realizada em segunda

convocação, são convidados ,todos oS,s.enhores sacias quites para
tamôrem parte na reunião em terceira convocação, que se reali
zará em o dia 9 de Outubro em nossa sede com inicio às 20 horas

,

A DIRETORIA
'_nlbM2ft#t3'*'5§"'#lri#EM9Wfi�&l8!l$itD·_-_NIiIII._!IíB-a' _

Pilh ec s
poro RADIOS

REMESSA NOVA A' CR. $ 300,00
�NA_;_

CU$� do Americoru) S. A.

"Cidade' de

§.'

s

P-
u

n ,�H',T\ c1'all:, i t�I'" "1','"

: I � fI ,:{
'" _ J.\. U -

...."""t

Rolamentos industriais

Micr ôrnetro s Americanos
"

v STEEL FLEX

-,����-,-"'_. ;;;;:.....

;:=::;,.",l�l Fábriua Textil Blumenau SI!
�.

-

..� III Assembléio Geral Ordin ária
,

C0ftD I Ha: CONVOCAÇAO

� Ai& !tfiOOO I Pela p:'espnte fieuIJ! í unvida dus os snrs. acionistas
( ,

,

JflJ
A

.para a,AslH'mlJéia Gual OrdiniHitl. que se r eauzsr
á

DO

.

VvVV. íeis 31 de Outubro de 1946 ás 15 horas, !H! sérle soctal.
"

t
' 'com a seguícte

ffn�edxle/il1u,.;w ,1"�:�:��i��1�F::i�:j:::::(�:�:�!::�: :p�:::':;�::; co:�
i selho fi!õca1;
l 3' Outr es 8HUOl<,8 de interesse dest� sociedade.

I Blumeuuu, 1:) de outubro d0 1946.
. Lulsa f ctmhH-- Diretora Presiueute 3t'i
j..:_.:-c.-.-$>---",,--"'--4>-"'--'-'s o ���,<>-4}--G-�-.r;.....é-.-�_�_�

" ,E dl fi I,"� !!I R,i"·€" r,'i)��n,.�",'tf,j� tt,::q1 fi,.
I

' U.àf"� �il'll U i'\:i j V.M.'iiJ...t.�a.�

ti OIfo Ab'Y, I: Tú,beI:fi.v ds Ccm a r on de Blumenuu, Bs-
pado de SfiD(t;. Catat ína, na Iórrna da lei, etc ..

'I Faz 8&L;.>.r, que exsem em Ef'U cartó-Io, àfim de 6e

I!rem protestudas por falis dE png!:!mentü, quatro untas pru
I'mit-<sorif1@, svndo treis 110 valor de cinco 111)1 cruzeiros (Cr$
i 5000.00,), ca.ín uma, () B outr s nu VdOi de Qu't!ro mil cru

i zetr os (Cr$ 4,Oüü:OO)., s�tdl),�t mítida' por Chnstuph !�ildPpe,
'h tí fli�(J.r de Martll1 ,,"011(;3

.. L" Ci'm,!o Q!-VeU?f "eflua fóra

lida
z eue, pr lo presente U Il}1ImO 00 resne ettvo protestu.

I Blurnenau. 8 rj .. S,'i' mll:n de 1916

1 O T:<bd:fw-- OH0, AD' Y
"
H "�'9�-:'.6�4-' m--êj � �,4 - f Q � --v--�-§---� �.-1}<=-§- .......
f' -

-

ii
f
I

-

I, Cnrreias ca Lona

Rep:-esentll:ltes
H. & I'J. Cotin
R do Prlneipe. 101

jOlNVlLLg

Paço ssher que perante o

Sr. Ofi cíal do Registro Civil
da SéJe UIi Comarca de IM·
rama, hsbilitam-se para ca

Aa r: Herbert Felipe Starke e

Sirglinde Oras§illsnn. Ele, na
turs! deste Efl1ado, nascido
aos 7 de coveu.bro de Ig24,
ntquíludor. solteíru, domicí
lifid'1 'e residente nesta cida
de, I.HlO de Ler.poldo Starke
!:' de D. M&ti!dé Stf1.1 ke. Ela,

p

l'J,lUfé, I deste E",lado,o8scÍda
aos 2l de março de 1927, do
mesttcn. suíteir»; domiciliada

1 e residente em Ibir sma,Wha
J dê Ruddl'ü Grb8SfJHUHl e de
D, Amalia Grassmanu.

Apr'f';;'c.l:itar�m I!li" àocnm�nkls
:';7.1;:100 pop!o artigo 180 do Coe,

. dlgu CiVIl. �ub us. 1, 2,3, e 4.
SI algmm:: t1vet' conhedmeato d�
ex12tir algur,.J im�lej1J:nentl() i,egal,
aCEite (j para os fins de direiwJ.
E, 1,<11'::\ wmüar o chegf 1: ao Uli
!1te_:�m{;l:Jt() de �Od05, lavra �

prell�Ilt�. pam s.er aiíx{ Se �o II!)...

gar do cost!!L:1!e c flílUicadQ p�
ia impre-u�a.

Blumennu, 3-10-1946
Vi�N:'�I�� f:l.r&g'.!Il i

Dtid<K! �o!) R�g1stro Civil. 1
••••••••••••••••••••••@

em

�1 iODOS os nPO�

�.nif.. !el"'� lllI A� d'5

'0\1@ & d. 1!1<&�:.io.1a
C6�@odos QÍ MO�@lI'i9'-
4>!1 grondCII re�s�'iu:ifl)
bce!� <lIiCa�

r:-::-;: '��,:;:::
$

-1
�$impull�!
00W0l' ..�"� I
�cI!.4l1Wm� j "SlLYEILA"

.... "i,J: �

G,�",é" 1 ótlko e
"

"'_
. ·-·.r.'::.';:.I.Ü'l.��_c!'.>--�,.",.1"J�.,---l

� ,�;.:1:.iID':i..;W-�"�-f2!l-�.......,�;e��

Blumenau CURITIBA Joinvilej' Fnça seu aDuncio
Filial Ma�ril Filiéd neste Jornal

MÓVfJS _D�_ Aço

DÍstrihuidores�
IProsdocimi & Cia" ltdái
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Os. desenhistas .0 e:umhlhaii'os dos Labo1"tUotins da
?-�'

PILOi llADW COHPORATION, L0119 ��!antl Cit-g.. Naw YcrH,

U. S. A. trabalharam cuidadosamente na construção de um

receptor para a Brasil que assegure o milximo de fendlmluí-
.

L •

to e que satis{açd a todas as necessiíiades.

Eis o Pilot B-3-1946

(; oalrnlas
Ondas curtas e Ionqa«

1 ano de garantia!
Distrfbuidor excluaivo: ��fr d,�� e GossweillBf·

Rua 15 de Nov. 122li-Telefoue l::i52

Oficina propria - Serviço garantido

ró ilac

Manhã de Maio
Lá fora a natureza alegre e verdejante
ExpanJe-se ao calar do sol da primavera; ..
Gorg��<t a patativa um canto inebriante
li CO,110 que sorri, contente, o azuí da esfera.

II
Parece yil,., il campina esplêndida e brilhante,
Em v,%lJr·:.e de rosa e de jasmin se esmera

Como a: noiva gentil, que trêmula e esítaute

Com cuidado se veste e o lindo noivo espera.
III

.

Enqcanto em frente a mim duas pombinhas mansas,
j:;1aís braucas do que a alma ingênua das crianças,
Conversam sôbre o amor, beijando-se em delírio,

.

IV

um

5�SÁ� ;'fRC[At '

t>.
.

[Sr> ((tAl IDAOE

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




