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1 Jusliç flêitoral In��:fb�e�mfs8s�:n:de��!�o.�:Sq���II�O�����I����
Rio _._ Na. sessão do 'lYi- gir as instruções a l'espei- puta de grandeimporteucia.] O MODELO DO N UVO i los eleitorais e não apenas

bunal Superior,. Eleitoral to, declarou que havia en- carecendo, portanto, de que TITULO nos expedidos "ex-oficie",
tratou-se doultímõ decreto. centrado algumas ..

díficul- o Tribunal os esclareça com 113mbrando a conveniencia
lei mandando reabrir oalís- dadas para dar desempenho a precisa. urgeneia, uma vez Um dos pontos a que se de ser r evogado O díeposi-
tamento eleitoral.

.

a essa íncuurbencia, Citou, queo mesmo decreto esta-Íreferiu o �d('sembarg:dor tivo da lei que Iaeulta a

O relator do assunto, €lntã,o, (l.caso de que o de- belece que o\alistamento se·IOliveira. Bofiriuho é o que escolha do dcmícilio eleito'
desembargador Oliveira 80- ereto em questão é omisso ja. reiniciado de lõ io cor-

í diz respeito ao novo titulo ral, alem de outras prOVI·
brinho. incumbido de redi- em alguns pontos, que re· rente em diante, ! eleitoral, de cujo modelo f.l .l"Dciaa .

..;._-�--------_,.,.,_-...,-'---'------ I decreto não cogitou. bem! Por fim, declarou o de-
como na maneira como d e- sembargador Oliv-eil'A. 80,
vem ser substituidos os ti brinho que iria elaborar as
tulos atuais, Instruções de acordo com

O ministro Edgard Costa O qU\3 lhe parecesse mais
também tr atcu do assuuto. acertado, submetendo, de
aludindo á necessidade de pois, seu trabalho ao jul
uma revisão geral nus titu· gamento do 1�rjbntal.

IA.' Vir.tud.. 8.. B.a..
lsa

..

lda"

.. , 1fjf"\ 't":"; -t' ma.rlo Matutino I
lia S8 retiram quando � f.•.�.:.f...E.;, .._.. ! anual' CrlJ ?�,o� 11 nR:ECI�AM-SE. de mGaino.s, Süneridas ao "overnoQ crime e @traição 1/lf-J +"'.. .:'1 semestral ��� 3�:So ' � mt€:�lgeO!eS para é.�Dt!'�o i :» :J

_I.' ...JDlado.

O or",..t: d.." .,>;pireÇ;;;$5 de V�U� do It..J::'" .

to/: �e6te Jornal.
d

O'n1"�� I dn,er��:iI�I::::çOes
-------�_.-���=.

,",,' ..
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.' ILaberado O COmerCIO, Rlq, 19 (A, �.) - Dura�teSLOMR.f!U ' Domingo 20 da. Janeiro [la .!!'::6=��2,�o'�f!i& :gal8!iA1 DIretor Reapons:wel • Anc XX!!; H.=� o

I i.' �U� •• f.. I a r�umào do Tribunal Sup�rlOr. .' dhernO �Ut:,m ..UJ I Eleitoral, no sábado, o rmnístro

�a��,� I Papel desempenhad.®, �or decisão do .Consel�o! Cost� sugeriu que se dirigisse o

��U W WA. 1S.8 "I
. .!

Aliado de Admm. !8tl·açHo.. Presidente ao Gover:lO p,ropondopelli rasl na c�m ..

na Alemanhl:l' foram sm-ll que em novo a,to legislativo ado.

B"lin1al ant.- sult.m!lr�nA
'

, . tasse a anterior proposta, no
ililUlldl

. -:- � G i'lU�lI i pensas as restaições lmP?S-j sentido de ser exigida em novas
Dados colhHlos Junto

ao',
tas ao comermo germamco \ eleições uma só folha para a

Paulo o sr. J®âo Sampaio Secretariado da Marínha dos nas quatro zonas ocupadas.Í assinatura dos votantes, estabe-
Estados Unidos esclarecem I'recendo-se um só domicilio elei-

Rio; (5 E) - A reportagem ouvia em São Pado o sr, João que a campanha vitoriosa r i Dr. H. Pape toral, nas capitais. e r�v:ogaodo�
Sampaio. president: da Comissão Diretora do partido Republicano contra a a ao dos subma.j AUSENTE: até uns Ise t�mbem o, dISpOSItIVO que
Paulista S, S. aSSIm se expressou, .' �'" ..,

de
-,. permite aos eleitores escolher a

.

ti·, AtV
.

I
u e J8.lWlfO '

-:;: "Acabo de ler odecreto n. 8556, assinado ante-ontem nnos .0 euro no antr- -�

secção onde votar.

pelo presidente Linhares, introduzindo alterações nas leis eleito-, co to! em grande parte. SubsHtutí1:
rais e mao?ado reabrir � alistame,nto eleito�a!. �n;. li(Jha.s,�;raisJ orientada pelas instalaçõesl_ Dr, ARMI:-i!O TAVARES ANUNCIEM NESTE DIARIO

?"decreto e bom: R_:stnng;e ? al!sme�l"to"eIelt?rai . ex.oflclO,. �oslde ràdio de alta frequel�cial' "'.. _ •••�Ulzes e

aos., funcionar
ros p�b�lCOS. AC_ba: ..aS.81.:? co� a sórdida

ao longo da costa amerrca .. , nS ,til lI'I;!illIl\;;!.' b!'JI�smllfijj_ 8n&!i�9P�ft de Pi!IJUICli.l ..inflação eleitoral a q�e ,aSSistimOS na qualificação ant�nor. E nes- "
, ., .

c- \ til nli�nl!Jli v';' "eii (/.� "i!�� H;d,.",uyou v li
ta mesmo o novo direito abre margem a uma revisão que, ho- na, Rauiogramae Inl.:rll�OSirilU� 1t1l� ex�ftr"lm&<nesta 'e rigorosamente feito, melhorará 11. situação. Os já alistados eram captados e assim se U�, ��u � f.'tü. hn , na a duas DOyaS en-
"ex-oficio" terão de solicitar. novo titulo de deitar por meb de estabelecia a pOliÍ<;:ão dOti I fUI assmado _decreto-Ipl •

requerimento de proprio punho. Automaticamente se elimiúam os submarinos. Tais eE<tacõe8 dan lO nova N�dli_çao ao gri. ler.Judes
analfabetos. Pena é que se dispense a pr0va de identidade ou que d.'" rad'o f'or m m nt 'r'a'" 13 do decreto-lei H' lM5, de

Mais um� enferinidade pode. .,.

f' '. , ." . "

ct'd....
"'. 1 . a o �all o 'J5 d" agnsto 1(> 1939 aPera ... a-

se aceIte, p�ra esse ll?' o ,t�ruíO provl�ono ]a :xpe<1_o,.c,: r€- d � 'd B h', t" G" -, �,." ,,' " ''-�'' ,,". ser curada pela Penicilina, O Dr.

gulam.entaçao desse.s ruspO.':l!tiVOS devera ser cauteiOsaIll
..
ente feIta".· eS e � a. Ht a e ;a ro do pel.) d�cAet,,-.yll d 3.ooJ,i, I Cha les

.

Smitt do St. Marv's.

'.
.

.

I enlantlIa de to de teverelfü de 1941 r,' " _-
. EVITAM�SE MUITA:S �IANOf��'S DOS PROPRIOS I, __�__'

_;"_._�.,;,,,_�
.

_ que l}t1SHll ti ser: «Alt. J3'� ,l-:ospltal de �addigton �. famols�C·1NDIDAtüS """U"'CIUlI,. ""U''''TD r'l'hRIO S I I' "" ·1.,1 � (c",ntro londrmo onde loram e
�>.L . •

... J.'o! ''Ij j"';oo .4'MõtJ l.i �. 1"',
, IiIVO Hl8Dca ",,,pec.<<< uO I ,r1·· �'� 'd

'
.

_;_ "Q.ua.nto ao voto em le.gen.di'ls, .·.em substi.l.lk.ão a.o voto
.

(' ,,'I.. � ""0 ,,," Véi'_"S a eleito t;OnSl eraveiS pes.
T .Alnt5e!uf! ue JmJg!'�(.�o e, ".

b
'

'Iuninominal, parece-me m edita de g,rande alc2.i1ce -'- Que sob o O II I� t· M �.. C I " ;; ,I'l I .. ·t·: l" . A qUisas onglOals 50 re a pe-nlCl
.. r ouer o 8@!iillftíftS Jo.?moZ�\d,'O,'" q, :1,8, .

n e,�oa!H�, declara q'ue a "dro2'amiraculosa"ponto de vista prático, pel:t simplificação e presteza que tràrá á . iii .'. '

u �
r.o I,Gt�ressE. i.ladOQ,d ...U t'

cura a bronquite.
�

Aplicada porapuração, quer sob o ponto de vista. do estimulo que representa, ga;':;��i:t�e1.�r.T�i�r:�::t��toÁpo�: mO{lyo� da sfiu�de, nenhum
meio de pulverizações na gar.tá para a.organização dos partidos:' ·h.r.aenlelro m. eno. ,de 1 s.a.n.OS. Ii ga!lta a penicl']l'oa el1ml'oara' a. lação da Capital Federal, foi es- .

..

'. , FA�TOU UMA,: C,?R.RI?ENDA colhido para a vaga de Juiz de h!h�') de es\ra.ngelro'1 9'-:i�e�á I inf€cç'ão 00 espaço de 24 horas.
Fm:hzando. dlsse_o sr;' Joao ,-,a,.m.palO� • _ .....�.: ':- I Direito, o nosso destinto amigo v18J�r para IO�ij do .€'l'l'LOrIú I Anuncíou·se, a semana passada

....
..,--

..
Faltou. ,ent,r�tdnto. uma ,co,ngenua pata ,ti d!i."tflbulç�o, dr. Roberto Medeiros, filho do namond, ou la i?cl'manecer 1 que médicos ingleses haviam CU�

dos :resto.sna
.. a.tnb...U1çao. d.as c

..

admras entre os partIdos, DevHia- .d _ dr J a'" da 0:;'1'1 1\,r o'e',.os desde q�h" os pai;:; (U

res'lrado um certo número de casos
b d d

-,

cj"
.

'. 'd'
,�e!l" o o C) ya ...e 1. • � em P "mos a an anar a re.gr.a.. e <I.(l]UI_1CU· os restos ao pa=., ti .0. em malO· '.u""gro pre-;d te d T",'b n'1 p.OD€m v eu.,'; regreb� •

.

ar ".- de endocartide infecciosas. mo-,

d···'··.· d" 'b' -

d '
.

. 1 -.'" ::>. eu o .1 li a
f

o A '(i Iria par� a otar o slste,?a ü:'_ :st;l uH;;aoso:",o�, rt��:�.��"restantes de Apelação eleitoral do Esta- gra I) unwo-,'':; au� Iii{ aa: !é:.tias cardlaca até agora cotisi,
aos malOTes restos, Seria fi .. ,::, ]U",to e m,,,",, lIe.da�c .. u, do, Ao digno conterraneo, as

consular hra�llpll'a nao apora derade fatal. por meio de aplica-
_ felicitações de �A Cidade de visto de r€tor�o em ,pas8:�, ção de penicilina.

t...I.as·'q'11."1........ ..1..A1:�� absolutamente IIFifemHVO par" BIumenau!>. porte esirangeJfüs CUJ:-';S n'

PAu U J.U!i Ii f' lhos brasileiros permaneçam!Jele ,,�wieute proteç.ão .contra. Na ball e na !Q fórfi do terrHodo naeioilal
'.

DTelz.n.i!! PIC!� DáS DE I\rOE�QlHTOS I-: ',( KNOl1 [\ r r
.. '., ..Y. . �I . _

sem fi Icenca li que se re e-
....... 'lutrOl< 1 P:�f't,(>ii'I. ·não. deve falt.1!.l re este artig..-'}),

,
..

.
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laniles

Ouvido em São

ESPORTE - Devido ü mau

tempo, o jogo estre as equipes
do Oli.mpico versus Guraoí, não
realizar-se-á esta tarde,

o irar c
des a

fi�n;ç�gnHIJ�'� d

da
o co

ita ura
ro-

[h;finUivanumte f]$s�ma�Hhra !HH1HHl d�$ @fS, IOãtl Neves, E. Macedo Soares, Carlos Luz,
I Dentro .desse criterio, é que foi feita, em defini-

T d· 'd'
� � 1"" d' 1

.

')1 <

J' N d F....
o as as 10 lcaçoes (Ias u.Clmos

.
las 1'eve am

I tI Va, a eSGo la tiO sr. oão 1 eves a ontonra, para
que, a escolha do ministério e5t,í. sendo feita co;;:; o It:irnarat1, do sr. Carlos Luz, para a Justiça e do
muito C'.anteIa, procurando o general Dutra que o ceI. Edmundo l\:facedo Soares, pa.a. a Viação, do sr.

criterió Dolitico 11ão sacrifiaue a oDc!:'tunWa:de de 00- Hildehrandq de Goes. para Prefeitura e' do sr, Perei-
ter a colaboração de nome� que émbora do' I;K'!.rtido Ta., Lira, pata a' chefia .' de Policia. Os três primeiros,
vitorioso retlnam: mais amplas simpatías publicas, 'embora desempenhassem fnnções publicas ao tempo

Segundo informantes fideàígl10s chegados ao no-J da ditadura. Vargas, não tiveram, propriamente, res'

vo presidente da :Repnblica. est.iÍ. o Generai Dutra em- ponsabilidade no governo e são elementos com sim
penhada em constituir um. ministerio que seja, se não p:itias em amplos setores da opinião publica. o sr.
de coalizão, pelo menos um gOV€:l�hO de paciflca,;ão Hildebrando de Goes fez sua entrada na politica, na.

nacional. Isso não sigoifica que.devamdesaparecer os .Bahia, np'ipleito atual não sendo eIeito, Até ag'ora
dois elementos do sistema 4emcicratico g.overno e desempellh'1 UIlla função meramente tecnica. O sr. Pe-

oposição '-'---- mas, que o primeiro deve colocar-se aGi- reira Lira é elemento sabidamente dutrista. e conheci·
ma das lutas partidarias, de modo a reunir a confian- do pela culturajuridica, moderação e espirito publícb.
ça de todos ,os brasileiros. Sendo, por a�sjm dizer, o 80' O GENERAL GOIS '.

primeiro governo realmente emanado da manifestação Do a.tual governo, parece que !'Ó permauece�á
direta do eleitorado, nos ultimas 20 anos, não deseja- o general Goes Monteiro, que tem Sido um dos maIs

ria o general Eurico Dutra contribuir para criar um
. Íntimos e constantes amigos do G�neral Dutra e con·

clama· quê permitia o regresso aos velhos metados
.

e'
.

tinua sendo. um chefe militar do maior conceito nê
às praticas nas quais .se originaram as inquietações" seio da tropa.
coletivas dos uitiinos lustros, Há outros nomes que parece estão certos: o ge-
SEM RESPONSABILIDADE PEl,O ACERVO' neraI Aldo Souto, chefe da forças blindadas e tambem

Desse modo, estada b novo presidente da Re velho cámarada do atual presidente irá para a chefia
publica. na determinação. de buscar para o seu gabine-· da Casa Militar, cabendo ao sr, Gabriel Monteiro da
te aquel.es nomes. de...

prestigiO publico ou. rneno.s com-.I··. Silva, ex.-diretor das Municipetlidades de São Paulo, a
prometidos com a ditadura, de sorte a permitir um chefia da casa civil.
ambiente de maior renovação; .' O sr, Israel Pinheiro terá, sem nenhuma duvid;:;:, po-

Pereira lira e Hildebrando de Góis

sição de relevo no governo, A luta eleitoral aproxi
mou-o muito do gen. Dutra cujos pensamentos e ori-
,entação conhece bem. E' possível que vá para. a pasta
de Agricul!:m'a, ministefio que se destinada a ter a

maior impõrtancia no proximo governo e nào o que
foi na. ditadura - um departamento de expres5ã0

.

secundaria, burocratizado e com poss;bUidades de ex

pansão muito limitadas.
Parece. tambem, que está assentada a transfor

mação do átual ministerio d:t Fazenda e minislerio da

Economia Nacional, para congregar todas as auti.r

quias economicas e o millis�·.;� iu da Marinh:l jl,iercante.
Este será de criação mais remota. devendo o comte.

Augusto Amaral Peixoto ainda ocupar a direçã.o do

Lloyd Brasileiro até a criação definitiva do novo

ministerio,
RUMORES

Enquanto os fatos estão aflorando' cs rumor�s
multiplicam-se atingindo. os setores a;nd:, u5.o defmt
dos, Diz-se. por exemplo, que virão de São Pau.lo ,0S
titnlares da Fazenda e do Traba:ho, s!?ul0 o pnmeuo

I' o sr. Santos Fiihoo O sr.. Nefcu Ramos, cuja. indicação
I para :l Justiça confrontou incompatibilida�es dificeÍs
i de serem v�llcidas, teria 0utra pasta, P-jSSlvelmellte a

I da. Educação, .

I IvIas são mero;; rumores cuja auten!;:dô,de não

pode ser de pronto apu�ada.

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



Um filme .brastlelro, falado e cantado em nosso ideoma
.

' que orgulhará 80S amantes dos bons filmes!
No Progr :-Comp. nec.�Short e contínuaçã.o: da Serie:

..... O Ierrar dos Espiões
Platéa 2,50-1(2 e mil 1,06 -::- Balcão J,50 - lI2 e mil. 1,00

. Domingo A�S' 4,30 e 8,15 Hs:
'Etrol'fJynn-Paul Lukas-Jean Sullivan no super

...

'

Werner;
"

..

Ires Dias de Vida
:Acomp, Comp. Nac.�R. K. O. Jornal e shOI;f americano.

-p\atéa 3,oo-n2 8 mU.·2,oo.....:.Balcão 2,oo-112e,mil. 1,50

filma da

� S�das, Linhos, Caserniras, �.
I RISC�dOS. ' I?rins, sap.atos.·'·1Camisas. PIJamas, Capas, .

II Meias, etc.
.

., ..

'4 Cnapéos Ramenznni, Gury e NBls8�,
UUIMEIIU Rua 15 de Re,embro, 505 .. Fone: 1101

VIRISSIMO
Despachante lia Recebedoria do Distrito Peitoral (00. da Fagenda)
Escritorio:· TilAVESli DO OUVIDOR N' 21 . lo andar k 8 I O

.

Encarrega-se com Enciencia e Rapidez de :

'I'ítulos deelaratortos - Natriralisaçãas -:- Retificação' de
.' ,Impostos - Registro de Comercio - Patentes - Defesa
de Âutos .;;_ Certidão de Renda - Serviços em todos os
Ministerios - Regrstro de Diplomas - Procuratorios �

Serviços na Policia - Permanencia .de Estrangeiros - Re·
gistros de firmas comerciais e industriais no D.C.!. -. Re·

gistro Civil - Retíficaçõea de nome e filiação -

.

'. Certidões para embarque,
Registro de Criadores - Serviços no D 1 P.
Recebimento de contas no M. da Fazenda.

II" I S O

I
I·

.

II-'

Df .. A. SANTAELLA
mp.iornado Deia Paculdade Nacional de Medicine da

Universid.ade do Brasil.

Mé.ilCO po]' concureo do Serviço Naciona! ii! Do�u'i"ti Meatais
gl{·interno da Santa Casa e do' Hospital Psiqulâu-ico do Ri,:

de Janeiro, Ex·m�fljco aeaiaten re do Sanatório Rio de .

.l an eiro da Capital VederaL
.

.

turnC! MSDiCA - EgPBCIALIS1'�. EM nOBNCAS HEHílOSAS
,

"

' CONSUL rór.w ti U A f' Ii L J P S S C 9 M t (J T
.

.Edificio Amelia NeLO:
Das 15 és 18 boras

fLOBIANÓPOLfs

Gu,arda-livro
de um GU8rda�Uvro apto,

Of�ltfiS por carta. fi «C. Kit.-Blumenau
Caixa Postal, 98.

.•-!t��:+--§.'-:lí._.��'!t.';_-§.":_:t X"t:;'_�"""""'�-"'El-:t:-��-�::e-5

fij" ..

�r
-,

Afim de receberem Seus cer

.'bomfogo ás- 2 hJl'l:ls-MesquHinha- Lourdtnlra RUte u 'I ti�cados de reservistas. são con-l
�Mafiu Braztní=-Déa Leal e outros em:

".
LlCO n

v!dados a comparecerem no guaro!.
.

�
tel do 32' B.C, todos os reser-

E' Prt'ta'b"I-do So'·nh··a
.. ··

r·.·· vistas do T.G., 475. que conclui·lUI rarn àquela escola no ano

P.,passado.
Diogo Vergara - 2 Teu.

Secretario.
II>-��.,,:,'.-*-�-(/I:-..--�-�fi-. 1

!;oI" ba:l! e .fi.I!! lu I
iiNO'D I

ale deve faI�f I �""":··-§-Ilf,�·�-�t'",,·... @- .._·if-·_·,: x -i... ,��. ·

.•'�'0';�#'-··";'·"-<i;i·-.;; .. ·-:=t+""",;;;·,·_·,ll\

.--,.-�-",-;,-�,,�._'.+:-:.;.-:..

I Maltema
I São PaUlo
DISTRIEUIDORA PAR ...... TODO o BRll.�SIL DOS AFAJV!A

DOS PRODUTOS CO.!'�CENTRA.DOS VEGETAL
uROS�CLER�!'J DE FABRICAC},_O DA elA. PROGRESSO

NACIONAL dNDUSTRL<\ BRASILEIRA DE
BEBIDAS � CONEXOS"

I

Si KETCHUP rrROSICLER D

em dois iypos: PIC1\�FE E DOCE.

Extraio de malte �Ml1.LTEf,JA PU'HC"

.... '. '.'.

Entre {iR d( z (10) 8h�ixJ reli:2c�(i?:J1.do.:J .. que lhe ser
á

enviado, gratultameute, desde que V, :;i. iOir::;3' «u n.,fo!,jj�ü a

I sua assmatura de O JORNAL, pó!' um ano. fI,: P,'r1ü{ir; conl·

I preendído
de í: de novembro ii 31 de dezembro cte 1.9·jf1 A

remessa de livro será feita 30 (trinf.'J) di13,9 apõs (I ef)�r�da
.
do respectivo padidc. O JORNAL. (1 llder àcs «Diarlcs A8-

I socíados», apresenta disrtamente além !J,,' e';m;1;:�tG t:.eI'v;ç:,
i telegraüco do 8I's"'J'] p do exterior se çõcs t>;c;.p .... Í'.j,� Ç:,';!'�;_',
I

" . -- � o..; � t ...... _.
. �� _. .. = � - C" \. ..�...;!- __ -,'�, � '" _' � \;;. c. .. ;;j. __

i varíos aasu xtos e [Hiig08 assínados pOI' cübh'H"ld';,r<2·g nu-

I cíoners e est.ff:iogeiro,; universalmente conhecidos.
O JORI\AL, (I mututino carío ca mais Ildo no Brasil

N�O H 1ft. e G tI,&:" f.� I Analise. confronte e passará fi ser um assinante satisfeito
Iml!l!íilm'i!\WI_h<''''4''"''''�·""" I

do O JORNAL Faça o seu pedido, hoje mesmo, ao nosso
. .. .' '. ... I agente local' ou diretamente á Gerencía do O JeRNAL -

'--.•--:'-.--;-.+-4>- •.-=-.--"-$ I Av. Venezuela, 43-4' andar, Rio de jsneíro O F por
.

melo

gO -I I de CU0QOue'Lv.a16 PO�_:'I °O!] r·€.r�i5tr�dtO com.
valor declarado,

S '1'11'08 "ao S i::iE'gl1ln 8E:

; Invasão-Quentin Repnolde; O Grande DitadO?' 11. G

J
t_"1t' I n:elle,' A Estrada de Chiang-John 8. Hurst; Silencio nn

Sm
I S�ngopl1ra-J01'ge weu«, Serpente Indomoucl=Tien. (1hi1;>:,
I Traidores d« Americc=Jolui Rúy Carlson; Os Dez Mar:da-
i mentes= T!a1'ios Ant.o1'es; Negros da America=-Red OttÍF';!;
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.' . i Trto=Dorotheu Baker; O Grande recaao=Ptorence b cs'-

M��a!01::OSeo::c�tO! �rc�?;� ��C�l�"u-; i narâ. O JORNAL AssílU!tum: c-. S 90.00.
aliviando os asesacs e os ataques da a�mà i
ou bronquite. Em' poMO tempo é passivei
dnrmir bem, respirando livre e Iaeilmcllte. �""""'+-9·-,&:·-·t:-.•.��--·�·_�.-�·-t· O .:- - ... "

. i,,· . 'f. .;� {�. ,.,.,."'�";-" - �. �.!ii
Mendaco alivia-o, mesmo que o mal se}a
antigo, porque dissolve e remove o nJ\lOUS

que obstrúe as "Ias rcspiratol'ias. minando 'iIi''' "J\l ��
:e:J!o e���\�'r.��Ui���g�tll���e���'d�el���! �� lt !�l lt, rjMendaco tem tido tanto êxito que se 01e- I --=

rese com a garantia de da!' ao paciente I
l'Bspiraçiío livre e laci! rapidamente e

cum'lple!o alivio do sofrimento da asma em pou·
cos dias. PeÇi1 Mendato, hoje mesmn, em

qualquer farmácia. A nOSGa garantia é a i

;:;aior prote� ..�, I ii"'" V P
P=>

D I E
"" .�_�.n í.

JPI\ e fi_a�o A�a!�Jl�:.m
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te:;;. J''J. t':. $' e
= �\l ! � l

. �
Igora lambem a &f.$ 10,00 i f�t 1@S9"' (. ���:��;;!l � 1 ;1: .� .... "'..�_·._.,.-.'__.__"--:·0_<I8 �__ �r' � " ';ç' �'�';'4--�-� .��'�_'*' ---.� {;,� .. --(1

,.
Dr. A-cM!.!ea Ba!s!nl J

l'if"' e unn f"'UN��' níretor-ReSDommt'f<l
u.lcma lUUHli $ fti!. I IJã. AUm!sg· (luI�!i.t!

1 !)iretar-?rODrietad�
�tende todos f)(j liUVJÇO:\l de! {}f�CEnr] lI�rGi1f��f�

Rndioll iec�p�Ol'ea ! Rue 4 de feverdro. 7
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M..t\'NAUS, 19. (S. E.) - A questão da volta dos antigos
prefeitos aos cargos que então exerciam, .está preocupando viva

mente os lideres politicas do Estado.
A União Dernocratica Nacional, secção do Amazonas, lan

çou um veemente, protesto contra a decisão do atual Interventor,
desembargador .Stanislau Afonso. Começa dizendo que, há perto
de tres mêses, um movimento nacinal, encabeçado pelas forças
armadas e apoiada pelos candidatos á. presidencia da Republica,
major brigadeiro Eduardo Gomes e general Eurico Gaspar Dutra,
modificou o panorama politico. brasileiro, .

com duas. finalidades
muito. clara: criar um ambiente. de serenidade. e

.. confiança e im

pedir que o governo levasse a, efeito a sua própria. sucessão. Era
a legitimação do poder o maximo objetivo do movimento e a su-

prema aspiração da Nação.
�

Te�Illina a U. D. X. protestando veemente contra a restau

ração da ditadura mirim nas municipalidades amazonenses.

Instalações
artigos fféirh�os

Instahulora diii
mumenau

Fone: 1477

MA .... '"

nios contra ii re
9-.--.---+-+ -.-+_.-:-- ..-� X .-"'.�&-.�!II- .-�.---fl-,$ X 1lt-.-,4-iP>-4---,+=-*-+-.i-4lo

ii "'iDi 'SOCIâ1l1 (; IOf
-

lIiu9Iem, 20 li!
r

'=��ersari=!Y''''!' d e B IIBn e di � ;

Dr. Affonso 8alsini

Aniversariam-se hoje:
- O sr. Frederico Kretzsch

mar, MD. tesoureiro
.

do Banco
Nacional de Comercio e figura
de elevado conceito em nosso
meio social e prestigio no des
portivo.: A' S. S., pois, os nossos

melhores votos de felicidades e

prosperidade pelo transcurso na

talicio,
- O sr. Leandro Dalfovo, re

sidente em Ascurra.

O .P.T.B. SECUNDQU .. • .' I .

- C! sr. Alfred.o Rodrigues
1L4"A

. � • símpatíca e conceituada figura
lVl. NAUS 19 (S E) '--- ? Partido

.

Trabalhista Brasileira em Blumenau.

secu�1�oU .

a U. D. N. no .seu violento protesto �ontra o retorno ás - A Surta. Elfride von der

m�mclpahdades dos prefeitos que .serviram a ditadura.
.

Hayde, distinto elemento ferni-
, '?Nãprohtesto ddO P.. dTo B. te�mldna com e1sta_s padlavras:. nino de Testo Central e filha da

. ,o. aven o am a .terrnína a � e� .osa?. emocratIc.a do. Sra. Vva, Ludwig vou dei' Ha r ;

nosso paIs, como portanto encontra-se justificativa para a atitude deu
:;

da interventoria federal?
.

Quais os motivos que determinaram a lamentavel medida, .-':--6--.�.-:*-.-"-.-.

quando as coisas se manteem imanentes?

Isto, diante da estranhesa que o ato provocou, o Partido
Trabalhista Brasileiro do Amazonas consigna seu protesto contra
o lamentavel ato do desembargador Stanislau Afonso, isto por
que, beneficiando certa organização, atenta contra as demais". tliniea Especializada de

E d 1t a I I -- v- -, ,. Crianças
.,

FliQG saber que preten'dem ca. r "
� � Doenças da Pêlo - Malaria

Bar-se' João Antonio de Ma-
.:

,

�����tdelros e Olydíe dos Santos. I
\'1"

..
J..;',.�.(.OIHrp. I·' curs.os .e�pecia!i!a.dos da Medi-

Ele; natural deste Estado.nas- �. ����/ 5
ema Infantil e alimentação das

cldo aos 2 de novembro de .

.:

� I DR i criancinhas.
- Medico-Chefe das

1895, operar!o, solteiro. do- '", ;;tf SR�,nS [seções de HigieneInfantil e Co-

mteülado €i residente nesta
"

� pH(t1
r I zinha Dietética do Centro de

C.id8.·.de. f.il..

ho de.· An:onio. da CRE�M Saude. - Estagio de 2 anos no

Costa. Medeiros e de sua Z._jJiYp· ·.-F.,r s�rviço de Péle e Sífilis da San-

mulher Francisca Bernardi- , .�� ta Casa de Misericórdia do Rio

na de Medflros Eia, natu:rar! /�_::: q� Janeiro. - Especializado emMa-

deste Estado," nascida aos' _

laria pelo Departamento Nac.o-

14 de novembro de190o, do.!
nal de Saude Publica. - Ex-

mest.i�..
a, SOlteira,

...
ô.o.IDI.'CHi.8.'d6)··O....'Icina ·n·adl'O

Chefe, durante 2 anos, do Servi-

a residente Desta . cidade, fi-

T
,.

.. ço de Malária de Blumenau,

lha de Crlspim Rícàrdo dilS! eCnlna Modernissimo aparelho de L�z
Santos e ae Eua mulher Ma- lU Ultra Víoleta
rIa Constança dos Santos. . . I. '-

ApresentMall.1 011 dOCl'm.!.ent\'l!� "., II. "I
Da consultas, todos os dws

e�igid91?elo artigo 180 do Co- a 1 no Edificio Peiter (em, frente
dlgú CIVIl sob no� 1. 2, e 4. __.. ao Hotel Vitoria), das 10,30

:�..... a:�e�!�ehnoo���dm®llto de Especializada em concertos I ás 12 e das 14,30 ás 17 horas,
a"'........ _.pe

.

ento leia!, de Maquinas de escrever ! f�se () {:jaNi os fins da :direltf!. I.
. RADIOS e.·

,

ones: '.433 (Consultório)
E, para oonstall e chegall. i!O � Aparelhos elétricos: ! .

. .

conhecimento de todos, lavro. Q Rua 15 -- 710 _ Blumen 1101 (ReSldenma)
i}tMente para 5(i1) !iixa.d:o no 1.

.

..

au •

pI! dQ C(bt� fi QnbUcnd" be:s
--------�---

J.a imprenia.
Blumemw, IS Janeiro de 1946
JJiTi.' � ::' í�:. fV1t�IlJ!l lha.
, Dfide;J dQ Registm Cil/�!.

o 32' Batalhão de CUQEldo
res, com séde em Blumenau I-Santa Catarina, está acei
tando voluntarios para o ser

viço ativo do Exercito, até o

dia 31 de )aneiro em curso. "-�-.-�-Cf-!!J-4l-.-I-;(I o «-.-__�--",-,�--��:,f.-«,1!-. "

Os candldatos deverão sa- ii d C I
la Prado do Rio, Lei. :Menor

�����ef as � eguintes

condi-IAgua
e o ORla e Rapsodia

-ser brasileho nato; - ter ETZ E·L enC{mtfa�$e €i 'venda �as
boa conduta (atestado passa- farmaci2S � �rijgafgªS.

:S��1ll•.il'��$ �!ãí_ü;l'_�:L��,!ii"'$t�� o � $(!lli�.�_�_��.1jO_*'oio_4U<1l_o":'''i.all. do pela autoridade compe-
IS • 7' "

lCi} teote;-reveiar apihHi.o tisica
• lrietltuto MediCO Dr� CARVALHO I para o serviço rr.ilHar (ius-
II - peção de saude); estar entre

li fi r
'

lOS 17 e os 25 anos de idade
- uiagrmsticos Clinicos -

i
devendo apresentar, no CBS�

Metabolig;;i(, na,i,>.. l -- Eletrocü.rdiogra!í8 Labora-! de ser menor cOllsentimento
t6th, di' Ar:;)li§,�!? (:;sngue-fézes-urina, etc,) escrito do seu :representante

legal; não ser reservista·
CHnií:a es!]:e.csanzada de Senhora� I -nilo pertencer á classe d�

(periurbí>çfH'f$ u::, ·!õtrw:la, esterilidade, l!!teesGões 5e� I 1925 (já convocada);-ser sol

'Kuals, ineôiiw'!.H: ,!doli'cência e da ldc.d8 critica, � feiro ou vluvo sem filho e

j'Gí:i1j.fWií;Õf'S genituis, etc.} ., I nlio ser arrimo de !amiUa.
�

!lamedll Hk, flrau,co. 3 - �JUmemui ;._ feietcüo. Ui()2;
.®�411�'il'.�&!lL�� j;.'t"ikJ""a�lfJL.0"":����.o. fi1f���U:I€:.\'Jt:.'i�%-�«!Vi.

v i s O

N!Il1 baJl � .00 lal!
'n� deve falt.lU

��. f 1\!N:Cill rr�

Exijam o sabão

Janeiro de t946

f. C. Bom-Retiro Cartazes nazistas lias

paredes de lerelnlQl
.

In�rlue
Como já é do conhecimento

publico) os antigos aficionados
do Baíro Bom Retiro concluiram
suas demarches para refundir o

Velho Clube Bom Retiro Que Um movimento alemão de

tantas glorias conquistou pára tendencias aparentemente nazis-

o esporte local, desde que já tas surgiu em Nurembergne e

foi campeão do Estado' vem sendo combatido pelas au-

Domingo passado. realizou-se torídades norte-americanas. Seus
a Assembléa Geral de reorga- adeptos saúdam-se com uma fra

nização daquele clube, tendo se estranha- "Ha und Ha"

transcorrido os trabalhos na mais que está sendo interpretada co

perfeita ordem, harmonia e en- mo destinada a substituir o an

tusiasmo, fazendo-se tambem a tigo "Hall Hitler". Há dias a

eleição da Diretoria e do Con- policia militar ianque mandou
selho Diliberativo e Conselho remover das paredes grandes
Fiscal, conforme já foi aqui pu- cartazes em que aparece um ho-
blicado neste jorna1. mem cabisbaixo e de mãos ata-

"ItTambem, em reunião realizada das ás costas, cercado por um •.•.....
"

..•.:.dia. I 7 pelo Conselho delibera- grupo de pessoas em atitude a

tivo ficou resolvido, por propos- meacadora. Supõe-se que essa
"4:

ta da Diretoria; proclamarem-se gravura SEja urna referencia á

socíos beneméritos por serviços

I
situação atual da Alemanha o

relevantes prestados ao clube os cupada.
srs. Carlos Busch e Dr. Achilles ,---�-.......-�--�-

Balsíni. I IVende ..se
._.-�-.-�-.-+-.-�-� I
AVI5�O aos CÍ- 'Vende-s:-:ma�;le t�s

dadãos s.it�ada na Rua Amazonas n: 76.
cujo terreno mede 20 rnts defren-

da classe de 1924 I
te por 245 mts. de fundos.
Ver B tratar com a Sra. Viu-

03 cidadãos nascidos enlre l va Olsra Puhlmann na mesma

l '

de Janeiro e 3i de Dezern- rua n, ""72. Garcia.
'

bro de 1924, Classe de 1924,
devem preparar-se para uma - ...............

posaivel convoca�ão da

respec'l vende-se
uma VACA. bôs.

tiva classe A2 partir de 2U di) de pouca idade, .raça
corrente IDes.

", �If
holandez s. Hüizinger-Testo

(as.) Ten. CeI. Olirnpio lhOU·13V2 Central
rão Filhu - Chefe da 16a' R. c., �---�

-

enr1e�se urna hem
*--�-§-*-la-__"'_.-�""� instaladtl ofícil1a CDm

boa fregutlsla e um \

bom pODto, por pre- >'t
ço de ncasfão. infllrm!.lCõ"s " ......

nesta redação, '3v!
.

.3 x 2

Aprendiz
Procura-se um rapaz entre ! 6

á 18 anos de bons precedentes
e instrução primária. que queira
aprender o corte de sapateiro.
Para melhores informações di�

rigir á Rua 16 de Novembro
U' 605. Enfr;nneÜ'a

Precisa-se uma, com pra
tica. para trabalh�r no Hos
pital Timbó, H partir do dia
1· Tratar diretamente em

Timbó com o Dr, Carlos H.
Mayer, no HospHvl. 3Vl

7 x .3

ENGRAXATARIA
BANCA DE JORNAIS

e REVISTAS
Rua de Nov., 519

.

�� S]f)F�(J I Á:L I DA D fEH

C1Jt Wt:JZEl INDUST[1iAl ,OINVILLf
fi ideal para casinha, lavandBiüi fi B lavadeira
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