
·1·1Ítiistlle buêclter ','.' Nova Ds!ociàpão., de " Im'p"reasa Criac;ão do uma comissão para as

Peçamcalalo{J()s.·
�

.

.

Livraria Valmen. '.,' �RI�08 representantes doe períóIlcos publicados If@Iani'lesas
Petropon_sç�.postQi.91 em-idioma holandez em Bandung, Batavia,8emarang

e Surabaia, concordaram em organizar uma Associa-
SU] - Scg'lmlo .despacho de Haia, a Camara Baí-

Çno da. Imprensa Dfar!a Holandesa nas India a, anual
xa aprovou por G 1 vr.tos contra �8 o projeto de lei do

tara P0l' missãc incrementar aeooperação que tltt'�I1te governo rara cr'iaçao de uma Oumissão Geral para as

o melhoramento dá itopl'eosa naqueles terr itoi-ios. Indias Orientais Hulandesns.
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!
••�ii colocou aci-na de tudo o direito sacrossanto da Liber- 1

.• tipo de cam�i8 en!�e o !.:.� datie·lndrJpendencia 'ou Morfe, gritou D. Pedro I e �o1
f'

• ( o brado altaneiro foi se repetindo com igual TeSSOt1.1I1- :,1
Oflm e o dInar '>:. cia e entusiásmo por todos os recantos da Pátria libe�- \

.

S. H. J. _ Segundo despa i:�: tada, aflorando dos lábios dos grandes e dos hu;;:liluc-s!� Na Constituinte, acaba. de ser senciando, verifica-se, sem duvi-

cho de Amsterdbm, Si b o f
dos jovens e dos velhos, das mulheres e das cr ianç rs. 1l rejeitada a emenda que conce- da aI.g-üma, que o problema é

convento comercial firmado f.:::.
O povo brasileiro tiohil,. enfim, sacudido os grilhõ,'s:j diz, 3:JS analfctos, aos soldados de dificilima e quase impossivel

no dla tr d
humilhantes da sujeição Tinha assentado o marco cLt) e aos marinheiros o direito de solução O eleitorado. imbuído

Belgra�o. e:�t�e co:reg��:�re�(oh emancipação política Não fôra em vão o sallgue der- .l� voto Quant') ao s primeiros, a das meias verdades que a nossa

h 1 �

I

�••:•••
ramado pelos mártires .di\ independenria, J questão é bem clara, sobre: uIo ignoranci1. ainda conserva, a

s� :nt1;� ed%I�;!l;I�O�;it����- í Hoje, passados 124 anos daquele dia mernor-rvcl, .,:.:� num país onde mesáÍo alguns fim de não adquirir mais novos

Ilprim e o. diuur em j 88678 }: a frase �is!órica continua bem viva· n.a
merr ória de � que soletram e outros que vão conhecimentos, parte do pr inci-

Ihoares por fiofÍm. ESpt rl1>86 l= cada brasileiro. Nossos autepassa Ios, ({Iie a ad taram � ralem disso não deveriam ter I piC1
de que o veto é um direito

que o acordo venha abrlr l: corn

..

o diVisa,. souberam honra-la tanto na guerra co-:�
esse direito. (� pr?bJer:1a do ti- individual de cada ;leitor, qu�n-

maiores possibilidades 80 in �: mo na Paz. E, com a graça de Deus, coutinuar
á

sílD-:) po de
.

s· fr;;glC>, discutido t o -,00 na verdade e um direito

tercam
..

bío de.prndutoa' entre g balizando eternamente o ideal imperecível dêste povo�. cament.e, em compendies de di- e cerci Ic por cala eleitor, s irn

d li genero tã b b I' 1"1 d j ·S re ito constitucional e em colo- ser contudo di e.to do eleitor.

�: 8���U���_�:ú?cu:a,t�:o��.��. .•. .

- rso que
'.

o rem

s�
e cu .uar a

,lO�I
aue,

.... k. q ;ic.s nal10risqueircs da impren- Vem daí mesmo a curios:! dif,-

.

. .
. ��'��

� ; ••••••. ,....... .. s:r cot.d ana é problema de fa- culJade de cada u:n e.tLr b�m

.•.
·1:

� S.e·. ··m····:.·a·· ··
..
·U·a'.' ·d···a''..
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·a"t··�r·�.lba··.·�.. I ::�:.,:r�ti:g·O-·S'�E-lé·..lr�icO..._.S-r.. ��l n����Çã:�i;�[]���O�I����l��� ���õ: :Ujus����:c:end��I�t�U����
..

à3 ultimas eleições e o res •.Jlta- t1J psmo a escolha deste ou ria-

do pratico do que se está pre- I quel" candidato. Ora, se aind.t

em II lumeniUI Instaladora deUlomen3U n!!1��[�:tFn��:�:: di�di���:�:�
f"one: 1477 Aviões Jali ilf�

o ex:�rce em n,1me d 'I.

Prog�a.ma. das
..

·fesUvidades de hoje fms�np� Nação, -lue de perÍ<50s poderá

As fe�tlvIdades da �emalla,da Pàtrié., con!'tantes co pro�..
iii lUIIiIIlf'" haver em dar'se aos analf be

grama prevI�m:nte orga?lz.ido, tiveram nesta ci,dade um cunho ICAnlllto entre I PARiS, 5 ('-'o, F. F. I) tos o eX(;icicio desse dire to?

r:�lmente brllha.ate.
senno

acompanhad.os cem mteresse e ferverl'
U -

CO'IInauguraUdO
ti llúh! ae"p-I:l, Mas, O LtJ é que o aOilfabe:o

ClVlCO.
.• •. , •

monistas e soldados do Ntmte� L_n-R ,chelie, B ::déus- mtra tamben' na comunhão na-

O� f"st€Jos de h�Je, Dl� da� P,üna, devem revestir-se de exercito
Pau·Bwrrltz, 11 e ri,,' O! no cior.:tl e assi,n tamb€'m é - pa.-

�� cun:1? todo espeCial, pOIS a�Sl?aJa a passagem de uma das J " P!;A
" I camp_o de Bt/.iu Dé"ert e;�i ra u;:;"r Uín<l mrtafora - celu'a

(latas m,aIs caras ac: povo bras!lelro, ou seja o J 24' aniversario .

oão .eeLoa, o (C�) - � Bordem; um dos aviô;'S-tlix;:, da Nação. Mas ainda que este

da sua ll).dependencla�
.'

CIdade fOI abalada as pn- da c,)mpanhia S T.A.R O O ponto seja indiscutivel, a Naçàn,

Tendo em vista l) ex!to das festividades' comemorativas de meiras boras da. noite, com aparplh!} monomotor fui oilo, para o' ;.rrerto do seu destino.

7 �etem�ron(s al"C5 <:rtfIl(�U, éI�H(�iICinOs que 2S cerimonias de um conflito em que toma- tado pel,) cornneI Denis, radi_ requer discernimento, e, por is·

hOJe reVIstam se d!." um brIlhantismo excepcional inteiramente
.

t '1'
do 80 G!1binete rlo Ministro 50 por um pressuposto generr

"

l'
.

.

t· :
., raro par e (o eme.JtoH co- d I' d d If b t

compatlve com o pa Tlot 5'110 e devotamento da cassa gente .

" IJ Arrnampulo, Charles Til IZ3. o. sen' o os an3. ii e 03 uns

em relação aos acontecimentos magnos ra nacionalidade. ml]DIBtaci� Baldados-do Exer� 100 e trHzia a seu bordo o primitivos, não podem ser cha�

A� festividades. de hoje estão assim organís<l;das.
cib0. O uroteio, que durou diretor da S.T.A R,O. que de- mados a part.icipar missão de

. A� 8 _horas: Missa Campal, no AltJ.r da Pátr;a, com sermão; bastante tempo, terminou clurú_u ser intenção da cntn-, exercer. um dIreito da. Naçãu,

aluslvo ,a úata;. .. '. .'
Com perdas para ambas paoh!1i prolongilr suas linh.';:;: I como H1st,rumento� na procura

.. 'fp.�A s 9 horas: desfile geral, com participação do 37' BC es. 1 d ã h' �. d
até ChBl·burg I e mesmít afé; do seu me,hor destmo.

t..MiaI"· .

t d °n d
'

.'

. -.,' os a os ,TI O aven o· por I L
.

j d' d
� I D D" d

.

d S

'f:,��cImen os e enSl o, esportistas e representações das in- ..

..

'.
..

o[]r reB, !-pOlS e 8cor,jo I (_o« hmo a NOlte» e

dustnas; ..

enquanto, pormenores; cúm a Air FI'lmce. Paulo).

..

A's 18 horas: arriamento do Pavilhão Nacional, com a par-
g ...... =..�� ,,,e.,,,, ""'"�C:';':"'���"'","""",',,__ '

,t�clpaçã� dos escolares da ci�ade;,. .� '. I
�ó. A: S 20,30 hora'i: Sessao Clvlca no Teatro Carlos Gomes,

'

.

com discurso alusivo à data, participando da mesma os escola-
res e a .banda de música do 32. B, ,C.

.'

!I.UMENAlJ " Sabado.7 de Seteinbro !te HHS - Dr. Achmlis Balsini

..........w.:'!..:: _

O arauto das aspir4çõé9 do V lUe df.) Ihsjai

Diretor HORponsavol • line XXii N. 239

bras para esta Redação.

5.000' enxadas
- Ipede·se oreNa ur

gente de 2,5 e 3 Z{

-
I

Cooperacão e nlre construtores americanos e holandeseS I
J!e av'ões �HI � For mútivo da viajem dos irmll(Jsj
Walter e Richard Beech fêlla-se, na Holanda, de um

acordo entre uS famosús eonatl'utoreB, norte-americanos,
de aviões e a Coropabh:a Fckker, de Amsterdam. Pa
rece que ambas as ÍÍrrbas colabora.rão esttflitamente

DOS planos de fabricação� de aparelhús, e Fckker obte·

rã permissão para fabricar alguns tipos dos conf:truí�
dos pelos irmãos Beer.'h em Wfchita, Kansa.

Aproveiten1 esta oportunida.de:

Lugares disponíveis no avião Espacial da Panair ào
Brasil S. A, Quarta-feir� dia 11

e SábadG �im
Spguinllo de fiofianôpo�i$ para. 0uritíba. São

PauJn, Belo HOJiboDte e Mor,tes Claro",.
hzem-se res�rvas por inhu',i:edi,1 d!lS a!]�ide.s !h PiH"Hdl desta

. cidade. CASA nn Allr�lflA�ln �lrA �lereadu de

R '. UU
.

;W! �§! ldU1U u ii /\ LI 1{lU}oveis
""'iR.. Çl 4 ,�_-:=..:...:?!!!'.;;i!B� ;i":nl"�!�����

fi Rua 15
o" 481

_--

a farinha
Fabrica�a pelo

JOINVILLEHOINHO

··--ci

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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ELLINGER & elA.LABORATORIO DE ANALISES

Rua 15 c� NCv�l,b. 588
"

Fone. 1201 - Biumenau.
EXAMES DE UR1NA: simpu' (assucar e albumina] de sedimento, qualitafivo, completo com dOSllg�1ll

Ichloreros, tosfatos, acido tirito, uréa etC',) EXAIdES DE FEZES: completo, pesquiza de amebas, flagelados,
ovos de vermos (Met odos ele cnriquecimentr } di"f'Stão; carne V€'ll etais: j.esquiIl3" de puz, sangue oculto etc. .

EXAME DE SANGUE: MALARIA-'" Pesquiza d� Hemato�(Jario de Laveran, formas agudas e C.l·OIÜ·

cus. LUES (>,ifilis): lC2Çãó de Kalm, Klíne, JYIeüie"ke etc, TIFO: reação de Vidal. Do�agfm DI?: glicoB<', .a.ci(1o uri

ç:>, hemc-globina, Conlagfm de globulos vermelhos e braucos. Formula Lenco_citaria, Harnogram« de Shllmg-. r1">111'
po de coagulação e de tal gría, Curva gIlcl mica, EXcAME DE SECREÇAO: Pf!;q_l'lza du germens \GCIllO.)

pspnmlltc·zoides, etc"üiclJcInoras vaginais, etc. EXAME DE ESCARRO: Pr-squiza de bacilo de Koe]l ('

outros germrne, pneumococos atc.. EXAME DO LIQUIDO CEREBRO:-ESPINH AL: Exame eitobHC·

terícscopíco, reação de Kahn, Pan dy, Nonne Appelt, etc. EXAME DO MUCO NASAL: pesquisa de bHd-

108 aleool e acido resistantca (Hansen) etc, EXAME DE SUCO GASTRICO: Exume cornple to, dtJs'Jgelll
de acído latico, acidez livra ar-ombinada em EGI- pesquÍzas de mngue ocu lto, pioci t os, henlâceas. EXAME
DE ULCERA: Tlltramicrcscop íc em campo escur�: pesquisa de espirccherae 'I'repoueme Palida (sifihs),
O Labotatcrio {e cena instaludo paro toeer cultura de qualquer gennen e auto uucinus

A' pedíllo dos srs, M�c1iCos fazemos colhefa, de material á domicilio

.
,
1lornecemos·Caminas e recipientes çrotuitomente ..

•_ .............�-.._..x ..�iIt---. .. re-e----m. -jt x "_.-II-�-illJ-JI'- ·.�--'_f
.

Radio Zen ith

UM COFRE DE ACO DE

CONflANCA

'1iM TODOS O§ flPOS

�!I.iv�b ti Á �rQ\'11i d1t
foO·o e d. Ittllldcde
C6il1lcdcs II Maferj,5:J
ct. gronde res!sfeüdG
b.ceialÚC GeCb�me.

'Aln.aCAMas.

�,,_eam�

MÓVEIS DE 11.00
Distribuidores'

Presdncimo & eia. lida
Blumenau CURITIBA Joinvile I
FiUal Matriz .Filial

��$w.��.�����...e�.�

Avó I Mãe! filhg
TODAS DEVEM USAf

Flllxo�SBdatina
(OlI REGUUlDOR VIEIRA)
A A1uHur Evitará Dôres
Alivia As Cólicas Uterinas
EIDpr�ga·"e com vantagem
par'!. combater 118 iI regula
ridades das funç ões nerÍódi-

cas das senhoras

E' Calmante é regulodor
dessns tunções .

FLUXO SEDATINA
pela sua comprovadu eficácia
é muito receitada. [leve ser

usada com cônfinça

flUXO SEDATINA
Encontra se �m toda parta
Lic. D. N. S. P. fi' 1)7 de 191ó

•

.--.-.- .......")-""-.-.,.-�-� X .-.-�-4:-.-.-.- ..-.- ..
,:

AparelhanleJto, Cinematogratico "
Vende-se e m perte íto eslbdo de pouco uso

Pr. jetor ".-\ E G" da afamada marca
• ZEISS e ER�

.'JEMAl',J.' e maís
"SOLWUS' usado, completo e bom
Jorge Zipperer jar. -- Ria Negrlnho _ Sta. Catarina

VeneZa, estado de novo 6 v com possante alto falan
te aâataâo para rua.

Preço unico ar. $ s.ooo 00

FARL'r-lA.C1A st». CRUZ- Gaspar

Tinias
tIda ..

!1"-:;o.·'7.:.'X�.:Y.""",:':':����:-:::��'�'P'.•",-��::-:

� Gasa da Moveis Rossmek LMa. !;
f? Do 'mftofl';)S r
H Solos de .Jcntor ':;,�.
li M ov« is Estofados '

f�
.

Serv'çó bem perfeito e bem acabado
.

f: Grande estoque de Tepeíes aj

�� Rua Dr. I-\mad eu Lus, ti i;
::'�.""'!.........�!j:;:��.�-�t:,.:;._ :.:..::.:__ :;: .:;<.;.:.��

' ••_:,.:;c.:.;..�:f

Tintas e V�J§'Tiir�es • t�ateriaj para
Phduf�S em �;®:nll

Tinias em b-snacas Dar fi artist 315

J 8hfjm�.�au _�a:.�:'ii !=�.. =

������WS1YI ETSF

O seu RADIO está falhando?

Il�tie-o Rme�iatame�d� na oficina

ii] � ,",WO Dt·Ai-Wit-Jilt.... ;·�u;�v • lU \Jlili">'.ilI
9 [wrá prontamente atendido'

I'11
Equipamento moderno de alta precisao, iécntct'l

I formado e diplomado em Silo Paulo
Alameda RftG BIf"!l!!Ilco. 10

��--=-���=mrt?T:-� 41

;;'·-_�.-·��-t--;!;!-·,.,-=� U "'�-'!'l!.- ...--é�� �

8\'2

....

-..,.".".....'....--��IVENFfRE;
ri
1

...

PRISAO
ESTOMAGO

DE

Pneus e Camaras de Ar
para Motoc.cletas e Bicicletas

FIGADO - INTESTINOS

F. Dornnlng, CaJR.l postal, 10 TimLó

PllUlAS 00 ABBADE Inss
-�

-

�:;;.:�....

Agem dtrectornontc sobre o op-

parelho díqesuvo. evitando (t pri
são de ventre. Proporcienom bem

estar gerol, facilitam a dige:Slão,
descongestionam o flGADO. re
gularlzam as funccôes digestivo;,
e lazer» desnpporecer as eníer
midades do f.S TOMAGO,
flGADO e lNTESTlNOS.

� ��"""�����������....��wm����_�"���

Correntes para Bicicletas

"D·· d'ramon.

"

I
fofo AmADOR (G.Scholz)

Competencte Profissional

Rua 15 de Novembro, 59ó

e Combate a tosse, a brr n

quite e os leEfríados O
Xarope São João é eficaz
no tratamento das efeções
gripais e das vias respira
todas. O Xarope Sã.o Joãu
solta o catarro e faz expec
tOl'ar facilm en te.

,

.4i

Dom .0 tratamento pelo :reputado produto
Otn"•. A baoe de Hormônios (extratos gl�ndu
lar�s) e Vitaminas selecionadas, Okasa é uma.

!!!0(]icaç�o de escf.Jha pela sua e!icãcia tera
pfoutica co:nprovada. em todos os casos ligados
direlumenl3 a perturbações das glândulas ge
nitais. Ok:;,'a combate vil:orosamente: debilidade
6��waJ, ;ti'a'iueza masculina, velhice prematura,
i(.ir.Hga, perda ue TIlemória e energia. neuraste�
nia DO bOl11�m; Il'ig"idez. perturbações ovaria.nas,
idade crítica, obesidade ou magmza excessivas,
flacidez da peJe e rugosidade da cútis, na muo
lJWl'. Okl15U, importado diretamente de Lonclres,
proporciona Juventude, Saúdo, Fôrça, Vigor e

Al,·aç[io. Nas boas Drog. e Furm. - Informações
e pedido3 ao: Dlstr. Produtos Ama. Av. Rio·
Branco, lO!l. Rio. - Peça fórmulas: drágeas
"praia" para homens c "ouro para mulheres,
ró em emlJalagclD original de Lundres, .. .-

Papa maior conveniêncla do consumidor
e do comércio, os pacotes das lâminas
GilleUe D,?urada passam, agora, a conter
4 lâminas, ao invés de 5.
Adotando essa medida, a ela. Gilleite torna
público que o preço do novo p'lcote ce 4
lâminas foi proporcionalmen te reduzido.
Assim, cada lâmina Gillette Dourada con
tinua a ser vEndida ao mesmo preço de

antes, sem qualquer majoração.

P1'efira os par:oées de 4.

A_..'} _lá.mi '-ar: a1·Ur�r;._s n30
têm o S__t:u .fio sHjicienie
m.ente prot�_:gl,do.

-',.-'

�,..---"'-;:��:::;';�_?������:':':k��8�M

/

Andreza Campos da Luz
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Of;rta ®.. Procura .....,
- 'IiiIiE,õi!l!'1III!III!_IiIi'�' I!IlI!IJW" _'FIt, ",,!!iA !!"'!Iii": wP' , ;;;;;;;;:;;a�,�_ "iM. '�)

��� , .

II Precisa-se I
I� o _

· Um empregado ou emprf'garlé
I cas «Casas Perna-nbucan ss

I para auxiliar no escritorio e
·

balcão: Desnecessar io apresen-

lilll t,ar-se não tendo bôa letra. 3 v»
"" _C>-'I-.--"'-IiI>-.-. _o.

!
PRECI'�A-SE alugar um quar

; to para casal, no perimet o ur-

... tilH-. com : bano Tratar n/jornal.
A. lubow I ......··-O-"'·......--·----......._·--·o

.
'

' i AnuDciem neste DIA 11 lO

I""
""'-__"__.�EI!_"_

----lIi'1 !.' Oficina RADIO fJHK[Precisa.se
Uellde lodo! ()! lierVlç08 di'

RadiOI reeeptores
hrvlClll Banidos 9 G&r!!nllâo�

r(lL�F{)NB 139�

'A A --ôf1i
f.,;.J 19 � .@

Ua�'MSm
Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a .DOY3. receita.

__ Mendaco - começa a circular no

eángue, aliviando os acessos e os ataques
da asma ou bronquite. Em pouco t�mpo
é possfvel dormir bem, re�pi.rando livre e

facilmente. Men�aco alivia-o, mesmo

que o mal seja antigo, por9ue dissolve e

remove o mucus que obstrúe as VIas res

piratôrias, minando a 'sua energia, arrui ...
nando sua saúde, fazendo-o sentir-se

prematuramenteYflho.Mandato tem tido
tanto êxito que se oferece com a garantia
de dar ao paciente respiração livre e fácil

j'!lj'_llII rapidamente e completo alívio do sofri-

ii mento da. asma em poucos dias. PeCIl
Mendaco, hoje mC�lno. em qualquer
farmácia.. A nossa g::o raIl tia é a sua maior

1111 proteç�o. c-

1111 Mendae G A����;;:l
�� Dgora lambem a Cr. S to,OO

!
@ 4q.�."'4>Q••

· Milhões

Consumidor
txija Manteiga fRIGOR
[xista �ualiaade que- fôr
Mas não é· FRIGÔH .

Serviço de primeira
ordem

Bua Maranhão
N' 27

edicação ouriãar
tlâ tratamento da

sifW�"
Pre clsa-se de uma boa co- i

ztuhetra pura hotel, de p-e
terer.cte sem .ülhos mpnores.!e••••••+ o 6 nrrleuado mlctr.l cr. $ 5Dfl,no

I,:nciem ml':�IRR!O i"lormaçõo ':..:est•..:.::!�� I1111
IRI Empres_� !�terll1ediâJia �e L M. Araujo :��
IJII (Mabiz em Florian@pclhi) II!I

i 1111 Titulas Declarato io s - Natu: a llzações
Encarregacsa de quaisquer assuntos junto ás repar

tições públicas de BlulUpnnll, Florianópolis, Rio de
Janei!-'o, São Paulo e Porto Alegre.

.

Ar;sisteucia téenica de conhecidos lIdVllgados - Ahso"
[uí.n seguraucu e rapidez, asseguradas por ires anos
de Iuuciouaineuto,

liII
&111
1111

,f,i

Prfç(/s" módicos-ConEul!os sem ccm prumlsso.
r;scrilórlo pata o VALE DO l1'AJAJ':
L Rua 1[) de Novembro n' 4.15 - 20 andar sala 1

UItOS' d'O Cf! pnlU -'- BhmHmaU
Endereço telegrafico - 11'\ TEH

!iiI
1111
1111

--

Sociedade Bcnf;iciadorb
-

Mad.eiras Ltda.
de

te!efoné 1248 - f.ua 7 rie Se'EemObro

for'necedores de Madeiras em Geral
forro Paulista, Encantoneiras de Qualquer Espécie,

Alinhamentol etc. etc.

I RspacialidadB: Soalho Marca Strobel I�-����l
����_�_�v�.,,"' .... !iI!!....l!i_.._âilii._ .'i<>""

Expurtadora da Madsiras S. 1.
Stock permanente de:

Madeiras de construção em ge·
ral, Forros, Soalhos, Molduras

etc.
Telefone 1337

8 L U M e NAU • Santa (atarlna

Sempre foi e continúa a ser

I O Melhor
_ii 4 grn .--n LV lM

$_. .-+-+-.-a .,
" 09-.-.......-.-.•. - ..- ......:.....-.

Toda Segunda-feira
Á( "Edição· Esportiva�'1
._..-.-.*-�-..-��. --'_.lI o �-A �-.--it-��...--5-� .

*-'
.

Ru!! 7 Ih Setsmbro. l3

Da passoa$ têm usado cl')m

bom resullado o popular
de}:'urativo

Elixir 914
A sfl! is; ataca tod o o

organismo
O fígado, o Baço, o Coração,
o Estômago, os Pulmões. e (I

Pele Produz LJôres nos Ossos,
ReUmatismo, Cegueira, Que
da do Oabelo Anemia, e ii bur·
tso. Consulte o médico e tome
o p o p ti I a r depurativo

Elixir9t4
Inofensivo ao organismo A·

grudavel como um Ikôr. Apto
vado como auxili;\J" 110 tra··
lamento da Sífilis e Reuma·
matismo d'l mesma origem,
pel0 D. N. S. P., sob o nr. 20,
de 1916. '

� eX-MINERV
'F � '< , I

I Empregodo com real successo nos
QUEOBRDN�UITES EM TODOS _0S
S GRAUS E S,UAS MAIIlFESTAÇOES.MO SEJAM:TOSSES,CATARROS,
RONgUITfS E C09UELUCHE. .

��.-....{ �-,..,. ---�� ,"-.' _"'

Orga�izaçãO Brando BUnina"

Em Todo o Brasil
IDevidamente registrala sob no. 548 em i P18

Pera o estudo r'lcil
da oont» bilidade por
correspon d e o c i a,
corn 4: livros que
ensinam como si f'U
esuvess e an IEHlo
do aluno. Ficará

hhbilitnd.o �rn: Et·crilurbçào mr-r cs nttl, Cí:lculc,s, Por
t�ge9, l?!r(ll�o cemercial, Cnr respcnden cta, Datilogra
flU,.C'lI!T8Ílli :" prfilicti de Escr ltor!», htje Ião ne ces

t;:f.!� ln· Não dnvl.de. � F,f>U pnrvlr. M, ços, moças apre
VPltem e stn UD!Ca �·p(�rwJj:,jaue. (-l- çarn prQ\petos para
este po queno curs» que furão em 4 cu 6 ITlfZ"P. Rece
berão um cdtificndo elE' espe cluhsta e m oo ntabilfdade,
isto é GoosÍ,h-"rfIl10 n( s Banoo s, comercio e

í

ndustrí a,
Escreva hoje ao Prof. Brando - Catxe Postal

IB7G - S Pl:lu!n: o mais conhecido que ensina bem
desde 1910: hflbliiloiJ gP!"I; ÇÕE'S d� s lun as: sertanejos,
yperarios aos m!dlfirt"�! c vrn instrução rudimentar.

O curso sem !iVfOS laceis e ao alcance de todos
nada vale ... e si não são da meteria não udlanta.

Junte euvelcpe selado e diga onde leu isto.

1-
-��

'IEscola Especializada
.

. por Correspeudencia
I lIftatriculas abartcrs--Cuz"IO : GinC!sio em um ano (para maiores de
( 17 cn os ). Quuriiccr prol. industrial (a profissão de futurot Desenho

,. meccatco, Ei ?trici 'ade, M.::terr ntiecr, 'faquigrllfb, Comercial, Lín
.guo;; etc. Ensíno éfi;;:;entç. Prosp e ctcs grai s: Dr. J. Clemente Fer
i rcz Caixa, UjeS -.a. Florencio de ./-í breu, 2l;i--:Te!. 7093 -São Paulo

I �,'" ,'i;:.-�jF;:;: ',-:r�!J,.=<.�����i.:ii:'� V�'.';: �.�-� X ;c:o ��.e��"iSt"1!> ee ''''''_-= .��ArIJ1'�§!.�

;lvladeíras .. Laticínios
._._----

��*""*.�;:.:qj.���

Prodlltps Suínos
P· estabél"cida em fã,) Paulo e Santos há muiI rma t s anos, acha-se interessada em ffpresentar

I
no ESla?D �E. São Pdulo os. prort�tos acima e aU!fllS congetle
réS, aC::'II<lnrJo lambem c0nslgn;çoes.

I '. Djs.põ� de {)!g3ni�ação <'fiei.ente e secções especializadas e
, pO le fornecer ft::LI"Cne!3S b:lOcartas.

iOliveira Can1)JOS &
I· COlnpanhia! Rua Paula Souza, 215 Scbr. - Caixa Poslal, 3687

Teltgramas «MARILUSA» SÃO PAULO

Rua Braz Cubas) 19 - Calxa 269

Telegramas a.\1ARILUSA» SANTOS
-"'-��-(;>-':;'--:jf-t<l-'º'--'� X 1-"-�-"'-lIf.'--{jh"",�--"-"-ai

Apezar de bem alimentado,
vos sentis adoentado
com um mau estar, sem saber qual O vosso m'll.
Continuai alimentandG-v', e bem piJ;ém, á5 refeições
tornai uma cclhcí da

e swtirr-is Ir go os be!1fficf S resllltudos [leste exce�

l-nle depurador, cuh fÓ'mulã tr:-iododa e isenta de
aleoi l. condtnsa fm se ns mais vhliusos dementes

vegetais dfpuradorc'3 e tÔ:jiC'l<;. Gumulle sel! n;é li
co ('11 fiílnaceulico �r,l)fe a iórni1Jl'l do "O.i\.LENO·
O \.U', que se 3ch3 impressa nas bulas e caixa e cer'

tamtnte vos a,'O"Si Ihar'ão a prd�rpncia dê seu�uso
d! efeitos raoidi5 P certos. Pederá custar mais, po
ré11, é o mdh0r. Usai·o sem dtmora e com Ioda
c()nfiança·

(N. 59-EC)

nesteAflunciem

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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I
(de Joínvile)

da Alameda Rio B1ranco 1
13130 hora«

(Local)

Unificação tarifas aduaneiras

Dóm ngo A'S 4,30 e a's 8,15 Hs:
Robert Taylor - Susan Peters - John Hoãí k na eUpl'f . � ,��

E d
... .fi, §

max/ma produção dd Metro .-'- W····· DBO'E
.

S,j"C"'I;'a'IT1� FaQ{) sal�er :uefll:p�t€!inden ca.,

C·'··
- dR"�: i:j.

ADÇ�O
. ··a·.

.

.uss·l·a· �,� :.'#.....c..:;:.:.:.::.::..;.::.; ssr-se: Dario Lenzt e Ivanlra
'Ui 'UI. • Aniiverscrios Blo ckvel Kibeíro. Ele. ru'urul

(Muslca de 'I'schalkrwsky Na data de hoje transcorre o deste Estado, nasci lo 1:!ÜS 16
Um película imortal, com musica inesquecível e r: manco aniversario natalicio da Senho de julho de 1920. comerclãrto.

Inve[avell tinha Zilayr, dileta filha do Sr solteiro. damtcltiado e refi

Acornp, CompI. Nae. e Notícias do Dia Jefferson e Sra. Matilde Matos. dente D ésta cidade, filho de

, ..
P.latéa 4.00 - 1['& e mil. 3,C10 -:Baloll0 3.00 e 2,00 Noiv�do: .

.' ?rest.es Lenzt e de d., CLoral�
A NOIte Platéa numerada c-s4,00, . Contratousuasproxlln.asnupci�3i LleD_ZI. Ela. natnr t , l des e> .::�-I AO\'OGADO�
ifo.....,.���-•.;..... ..-!lF-..-. x ,.--4>----...-.--IE- ..-1II-�.1 c�m a gentil senhorita Lucla\ fado. ns sctda aos 5 d.i? sete.m- .•

C b .1·. B. u ? V ·1"·
.

d. d· ,Nilson, o senhor Reginaldo ,. br_o
de 19�7� .domestlCa t, 801- Dr. Ayres Goncalvf. Sa e os rancos.· O a a mo a ii Krugger. te,lrH, d.�m!C1lh�r! e re!"!,:ente Rua 15 de Novembro, 415

nesta cidade, Illha ele Ludu-
2' d S 1

rend.� gertn RibeiN. ê de d. Mar la
_ (Altosand';{;r::C;P��AL) _ii Edítal Blockvel Ribelro.
_,.

cs

m!III

PARIS - (5. F. I.) - As I Apresentaram OI docwn�ot45i =ou

roupas de "[era-y" ccnunuem Faço saber que .preteu-íem exízído oeío aí�k!i3 130 dil) Co.6'.... -.. Faça seu anuncio
tendo ainda muitos admira- casar-se: Paulo Kloeplel e digo Civil, scb n 1, 2, 3 e 4

dores, porque duruute a Waldemira Cor êa. Ele, netu- SI alpcl',D tiver: eonnectmento de neste Jornal

guerra, eram laceis de lavar r1l.1 deste Estado, nascído' a08 !:::dsthi alglUn Impedimento lesai.
e passar Dão e e amarrota- 14 ele mail) de 1926, comer e:Cllllf!l I) par. Oit fim! de 'díreíre E d i t a I

Sinal de velhice varn qu�se e reststlam 80 etartr., solteiro, d, rnícille do e E, para. constae o chegar lia 00- Faça saber que pretendem
A Loção Brilhante faz voltar tempo, Mns felizmente H paz Iresidente n

é

sta cidade. filho consectrnento de titdo!. lavro * casar-sr: \Valdemlro Lemke e

a cornatural primitiva (castanha, trouve-nQSnOViiillf'nte flshelas de Carl Kloepfel e de D. !).I!elllenÍt� para lI",r a.l1xsdo no le- Ingeb1rg Martha Herrmann.
loura, doirada ou negra) em "lingories" leves e Vl1p'fO· Lina Kloepfel. EI.s, nalund

I ga.
do fXYi3t11Ul'lí li �!1bHc!.\dii [l&- Ele natural deste Fstado, nas

pouco tempo. Nã.o é tintura. Não 888, nas quaiS a fez\Ôlnda es(á �('ste Estado, nBscIda 8(lS 22114 lwpreollL cido Elon:5 de novembro de
mancha e não suja. O seu uso reduzidu à sua expressãn r�e de7.PffiOrO de 1928, domes- Blumenau, 3-9 -1946 192tf. mUSIco, solteiro, domi�
é limpo. facil.e agrada�el. mais simples e� proveito d� lloa, 8 lteira, d!:miciliad.a e

' ,

Vitúl'Íno Bra�� eililido e residtlnte na Capital
A Loção Bnlhante extlOgue as renda. Na tealtdade nada e resirjel:i8 nésla CIdade, hlhq Gildal do Re@j(tr'ii eh,.!!. do Estado de oão Pctulo, filho

aspas,
..

o

...
prurido, a

s.eborrbéa el
maiS

.. t'.l.egante, m.
ais

f.emiOi- <1.
e J.;�é

corrê.;
e de D, M. f�rja de Erviao Lernke e de D.

adas as afecções parasitarias do no que esses "pontos" trau.s Corrêa.
. .

A'lida Lemke. Ela, natural
abelo, assim como combate a parentes que não deixam "'Or€leom-ram u:í docltUlelltoll e:d· do oost1lDle • pnbl1cado pela Ime I ,i( S'.!' El:ih do, nascida aos 30
alvicie, revitalizando as raizes advinhar as formas do corpo gidoo po-alo &r!.ig,l) 180 da 'Co. pre�lia.

1 , 1e. janeiro de 19<;6, domestica:
lapilares. Foi aprovada pelo De- e a d"licadez'l da pele. Tam- digoCivil,súb n' 1,2,3e4. Si .. �JUmeDau,5 9-1946J.s,a i �:. ,jomicHíHda e resl-
artamento Nacional de Sallde bém os bordados são muito alguem t�vl!!r o-::mherAm'fot"" t!.( ,!y!ctor.no Braga

.'

tlt'ute r.é.HB. cidade. filha de

Publica. usados em
• berthh", em pe- cXÍ!ltlr a�gnm impedimento le'g.!ll, Unda! do 'Rê�1!tt'G ('jv'!

. Erich H;�rmann e de D. Hen-
- qU!i"DlíS golas e "jabots", em !'l.cns� o pe.ril 0' fin:!i de dlrettOi. facmfada � c�mpfa do peixe

riete Hermann.

�n"Ç1)�.. w�. punhos do maia requintado B. pMa ooestar t! chega!' dO CO.
e da CíH'na

Apre! entaraID os docume n-

C/ ���" � gosto e da grljça mais sedu nhedmeoto de todo� lavr<1 (l )m;,j tos ('x'gidoB pelo arUgo 180
tora.

.

f!�nte para �er eflxada ao toga!1 Paris, - 18, 1!'. L) -Por do Cu:1:go Civil, sob ns. 1,
1J.-__1'-�-"-.-._'_';......,.�-',, X ._._._••_�-._.-._._..,

X "'--\iIl_-il>-;!1!-iI!--!lt...,.:!>-� rlecisão do Míüi,tro de Abas-I 2. e 4. Si algue ID

E Iii�flIl I Jl��!3!n �::�::��:r�f�� ;�:�:� ��a��i���!;jif��'íf(zt 10 ML (� f'!

:E�:�c:�:fM:i�1 �ª�:���;�';��t��0i� �����:l�:::��:,�
. wlJ L��,���=�_��1. c. �o2�:rre:��. restabelecer a OflCi!1yj�o;j�iJ:Ei�'c��:146
o sabão

" V·
.

IR·. G··· E. ·1\/1 E C'f P '4'{� i i\ I I D /i V) i['�III �...t�v ! J:.A, . j ] L\. L.1 ALA

das
SHI-···Informa de Haja, terem sido terminados os

entendimentos pala a unificação das tarifas aduaneiras
holandesas e belgas, o qUE: en trar à em vigor no dia 1
de janeiro de1947.

Clube AméricaNáutico
Eleição de Diretoria

São convidados todos os Senhores Associados do Clube
NautEco Arnerica para tornarem parte nas eleições d2 diretoria.
que se realizarão em o dia '::0 de Setembro, ás 20 ':loras na séIe
social do Clube.

BJ;.Imenau, 3 de Setembro .de 1946
A DIRETORIA

�--�-�I-lI-......--.-�-. X 4-'11> iii

III

ln
HOJE às 8t 15 horas

Ka'hryn Grsyson - Frank Morgan - Nutellarhompson em

Um Caval�iro do :?ui
Aeomp. Corn pl. Nac, e Fox Jorual

PlaléA 4,00 -1I2 e mil. 3,00 - Balcão 3,00 e 2,ooImp, IDe'.

')p,SÁ� \!fRCCAt
. '.

ESPECIALIDADE

.. .
r

ascom tnICIO

C I D r Rh.muma n. 7 de I
SmMI!!lO de ;�H I

m+*__D'a'���������5����.__ffimm�armm�·�w·�.���.m,,�UUM�'

*** Nada como uma desilusão para fazer a g-en
I e me.

ditar séria e profundamente sôbre a realidade das éOUS2S, A
palavra dos politicas antes ('as e leiç õe s, pr e mr tcndo uma

vida melhor, cômoda e suave, ainda me voam aos ouvidos
doces e cativantes. E eu sinto um travo amargo na gar
ganta ao lembrar que acreditei simploriamente nelas.

Hoje nas grandes cidades, afim de não perecer a rnin

gua - triste de mim - vejo-me na. cont.n z ência de pro
mover arruaças, assaltando arrnazens como um réles bando
leiro, enquanto a policia me dispersa a tiros e r acetadas.

Sob a ameaça da fome, meus instintos primitivos ador
mecí los per serulosdet ivilização nas profr-nd z: s do ser, vêm
á tona, tornando me perigo ,o, como um selvagem.

Estes dias Jí a entrevist I. do sr. Fritz Lore nz sôbre as

principais causas da minha "flição. Passo mal pt r que não

prod 1Z0 o suficiente. E não produzo porque não trabalho co'

mo' é necensario. O raciocínio é de uma logicid ade simples
mente convincente. E' provável que o velho tenha razão.

Mal>, se nem trabalhar como é devido as leis não me

permitem mais! Aí cstà como certas vantagens que me ofe
re er.im um dia, no sentido de captar- me a simpatia. acabar-am
se transformando num pezaddlo para mim. E' sempre assim,
No fim quem «paga o pato» sou eu

O Povo!

CIA WEIZEL INDUSTRIAL JOINVltLB (M}tfl:3

comerva O tfcída da roupa parque bva faoilmanta 8' Gilill npidHZ

'ia

,.., ....v.·..."--!A"

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


