
ítol
'li ste do s

I -,
=e X /l1li () f i c i o'"

'ma 31 de, outubro no Juízo Eleitoral desta cidade.Os requerentes poderão recBha-los até u
o Juiz eleitoral local avi dos '

alistados "ex-oficio", viço da entreça, 08 alistados
sa por 'lWSSO intermédio que 'ou. seja por iniermedio dos âeoerão procurar 08 'J'efew
se ,acham ,prontos -: para,a Institutos de Previdencia. ridos tituloe no fm'u,m local
entrega os titulas eleitorais Afim de (acilitar o ser- no edifício da Prefeitura,

até o dia 31 cio 'mês em curso. empreçados para os Insti
Pede-se a cooperação dos iutos, no sentido de avisa-los

Chefe dai; firmas que en- a 'respeito, nuutado-os retirar
»iarasn as listae cios seus 08 dccumenios em apreço .

.-.-�-----�'� ---------- ----�-------

I+As eleícões devem ser- realizadas
Ede o unico m�ifJ de s?irmos da confusão • disse o Gal. Góis Monfeiro.

. . RIO. 17 (S.E.) - Um ves
.

pertinc viu no fato do general
.
Goís Monteiro, acompanhado do

.•. general Angelo' Mendes de Mo"
tais: Diretor

.

das
. Armas, logo

após a reunião do dia 1 I. no
'.

·I\:.1inisterio.
da Guerra, Iiaver

prolcurado o sr. Osvaldo Aranha,
indicias de que os generais hou
vessem discutido a situação po
litica. Ficou robustecida essa

'. hip6tese, diante das palavras do
Gal. Gols Monteiro,

.

a quem • _

ouviu.
...

Tendo perguntado ao' .Minis
.

tro da' Guerra, se os chefes mi
litares haviam examinado o as-

pectnpolitíco do
.

Pais, respon
deu êste:

o,
,

mais depressa possível"
a entrevista que m,mteve com o sr, Osvaldo Bumha

'--- "Se voc�s ti.vessem pres I ões dos generais não me f�riam pre; tratamos na situação exter- � noutro, a missão do Exercito"
tado atenção as minhas respos- a pergunta. A de ontem fOI uma na, mas também da situação in- E .aerescentou:
tas anteriores acerca das reuni-; reunião comtltn. Nela, corno sem- terna, tendo em vista, num casr _ "Mas os assuntos tratados,

Dor sua propría natureza devem
permanecer secretos".

Interpelado sobre sua entre
vista com o sr. Osvaldo Aranha,
liSS3 que haviam debatido o

ecente decre-to sobre as ekl

ções, sendo que o seu ponto de
vista pessoal era que as mesm us

deviam ser realizadas o mais

depressa possível, "para ver se

ha um meio de sairmos dessa
Incrível confusão". E ajuntou:
_; "Já disse que por mim,

quanto mais depressa se sair
dessa situação que foi engen.
drada confusamente, julgo mais

.

Ouinta-feira. 18 de Outubro de 19 ...5. Dr. Achilles Balam! Diretor RSSPOUBAVA) - Ano XXII _ N. 22 util para os interesses do Brs-
.

sil".•

,

ala

A virtude e il lealda
de se ratiram quando
D crime e il traição
são premiados. DE BLUHE AU

Olaria Mat�ti!ill Ianual Cr$ 60,00
.

Sl;m68tr�l o-s Rli,ou Iavulso el'$ i),Sú!
O. grc;uto dos aspirClç6és do Vale do Uajai

Sr. Osvaldo Aranha

EXITO . SEM PRECEDE,MIES

Um tablete dá um excelente
prato ou chícara de Caldo
(Beulílon, Consomê) • �'1ódo
de usar: Não cozinhar, apenas.
desfazer e dissolver em agua

. .

.... bem quente.
'.

C. 'ANTWEILER - RUa 7 Set., Uma noticia transmitida de Florianópolis para um diário
carioca informa que os capitalistas Arthur Wíppel e �o�o.Gerla('.h
acabam de adquirir em São Paulo o respectivo maquinarto p�ra
o estabelecimento na cidade de Brusque de uma g'rande �abrlC'a
de fiação e teci�os. o que ampliará. o. já valioso -parque indus

•
.

tríal daquela rrospera e florescente cidade,
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E R sâsterrcí
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Alguns TE8ELOES com longa prática para tra-

.,\I,_ENDf-SE um terreno na balhar em uma fábrica de tecidos de 'algodão Infor- ter- ane.� n' Rua MatoGrosso, com 10.000.· '. -
,.

- .... _.

' ..' _ �
" mts. " qua.drados; '.'

Inforn:açõ�s ,n��::_'��;!:'�a�i1;:�(�açao.a!.::,b�jgi'� 4' 1, �.

R��, :.;�.�s�-.e'�,.:.a..I.i.IS,n Alfalai��� I. O seu
.. �,}�,',gA,r,,>,'�.'��.·.··.o...•

'''�

.e.s
-.t.a,'" , i�a,' lhando ? I 1 h.. .

., . .. I !.mue·<Jj i�ediatamente na oficina
.

. ema� "a
.

", E.M:.,,' ••B,.,.L.',.U,.. ,.,.M.'
E

N,'.,�,',�
u

.•..
�

,.,.,.
.

II
.

'.'
ilAD.·

tt

..�.. .•

OHM

"

. IDesenbe.rla pela. contra.".esPlonagem. aliada, .

na Rua Joao Pessoa, I o oorá prnnÍiuRIlIMe atendido um nunnmenio visando conservar VIVOS os
1 casa boa com 8 comedes fI" t

-.

d d li .', .. • II

d' I-til
li

t
'

Ei'A, CAlvlBORIU' i l?J(jlHpru!:en �'lmo e1d·'.n?
r

eda a P1��l8ãpOI tl€CniCú tlfllle_plOS a PO Ilca aans a
1 casa grande torma: o e iptoma .o em oao aú o

Informações comOTTO WIL- Alah-nedltl Ria aranco, 10
LE" Telefone IOggdtesta redação. ji-*--,,, . *7i1i'i§i" tiWMM4!1!1®..... ·'""í '"Mm. M"'!Hi. eH!

+__• ,,-���l II-_' Mútua GatarmenSB de Seguros Gerais
.

e,';,;fA' I
HO�A.NA

São convidados •. os associados desta Sociedade a se reuní-!
.rern em Assembh�1a Geral Extraordinária, na séde 1:10< Clube I

.Náutíco América, à rua 15 de novembro! nesta cidade,
.

no dia
:30 de outubro do corrente ano, às 15 horas, afim de delibera
irem sõbre 05 seguintes assuntos:

10 --:- Modificação parcial dos estatutos sociais;
20 - Eleição de um m-embro do Conselho Administrativo; I
39 - Assuntos diversos de íntêresse social. i.

N0TA: .··.Em. se' tratando da 3a. convocação, a assembléi.a Ideliberará, validamente, com qualquer número de
associados presentes. I

Blumenau, 9 dê outubro de 1945. IOs Diretores SOLDADOS nazistas ora libertados, quando se enccntravam em

ADOLfO SCHMALZ - ADOLfO WOLLSTEIN I campos de concentrações.
.

-----·-----·�____.,----------I Berlim, 17 (A. P.)- Por Da- tar os jovens alemães, ora de-
�--�----------------=-�-�.------------�--------------

niel de Luee+- A contra-espio- socupados, para suas futuras
nagern aliada descobriu que ha operações: as relações ilicitas
ena toda a Alemanha a tenden- entre soldados aliados e mulhe
da de muitos jovens. desocupa- res alemãs e os atos e atitudes
dos e dssesperacos, para se ilegais doe bandos armados,
entregarem a <reslsteneia sub- estrangeiros, de pessoas desa
terranea contra os <demonics lojadas- principalmente polone
estrangeiros>. Mantendo vivos ze para com a população eí
os princípios. do nazismo. nu- vil indefesa.
merosos' membros da extinta Alguns desses [ovens, apai
«juventude Hítlerista» e muitos xunados e fanatícos. erguem
jovens prisioneiros de guerra, seus brindes mais ou menos

ora postos em liberdade. estão nesses termos:
acorrendo aos -cíubes de

resis-I
- « O nosso <{. fUI.uCrl> vive

tenoía>. eternamen te» !
Os organizadores ou anima- ..... «A Alemanha ergue se de

dores dessa «resistencia> - en- novo»!
ire os quais figuram vários O principio fanatico da .pu

��.A�. R.·S egressos da Gestapo,.,- estão reza do sangue alemão está sen

a li'! ; explorando principalmente dois do o «pivot» desse movimento
fatores, em sua tarefa de recru- subterraneo.
>$>.-íl--4>"""'4I>-.-�-!fIi��-. .-.4'-{I>-.-�-""-�.-�-íti

zr:l

o SEU Ol<G;H�IS,ÃO
P R_EC-ISA DE "UMA

Séde 61umemm ti Saitla CanaJina

Assembléia Geral Extraordinária
Terceira Convocccõo

.

";
-

. >.

.. -:.:

.. ;JO mELHOR DOS m(i�HQR.e::i

fi:'O"MÁ :'��:&;;':;D���ii����
" ·1

"_ ··l�.'
'COMPRAMOS

pOf'isso vendemos a

f

PilE(
1.1

VENDAS POR
ATACADO DE
FAZENDAS,
PERFUMES E

PRODUTOS
FARMACÊUTICOS

,.
"

PARA A AGRICULTURA:
Arados, grades de disco e de dentes, culti-
verdores "Senior". ])'1:oinhos de pedra e

de disco Data todos os fins e capaci
dades. Nfóauinas e veneno para
extinção de formigas. Amplo sorti
mento de tôdcrs as ferramentaspa-
ra lavoura, Consulte nossos preços]

PARA A iNDÚSTRIA:
Tomos, paralelos e bancadas. Máquinas
para diversos fins .. Completo estoque de fer
romentcs, Grande sóriini�nto de canos, uten
sílios e maferial pari:;;: construções. Folhas de
serra para engerllO.b:::açais.para aço e me

tais; circulares e de fita. Bons preços para
atacado e varejo.'

i��
�

j".;'�,
PARA O .. LAR: --I

Fogões de Iodos os tipos. Belíssimo es- ��, I
t

., r -'l' •

0-'
. .(.. .... ,..,........,--..-:::� - �

oque oe rcrcuos de iverscs marcas, on-

''';-'''-.::.'.''1-
�,;..

..

--'.:�-. fdas curtas e longas, em prestações, pre-· \i1��fl
-

}9.,cos convidativos. Ffltros, geladeiras, �� ...=". '�i) �-;r
máquinás de' costurá, ferros' de engomar O�l .,..{Ír,'�
emílhores de artigos úteis, indíspensdveís (fji!:�� )

.

:\ ao equipamento dê 1.1m lar modernol �

PARA OS TRANSPORTES:

Pl1eu�. Goodyear específicos par�
serviços específicos. Câmaras, mrm
gueiras, correias e baterias, Ferra
mentas e macacos até 5 toneladas.

18-10-1946

sub-

DA-I
--.. .... . I

Despacho�
láteJ: ..

...�-"

Expedições ...

. com viagens regulares entre Itajaí �-- Santos.

II (all:::.��t:! ::. �.:d;::::g::."�;!:o" .

�,nw;;:;u;;&JkéUi':; iFf§l'!!I:;!Jti . w:..�J!i2IE&SlM:tiiMM' �L&�

�t\dqnira 11m Cofre

e durma socegado
Vendas em Prestações e a Longo Prazo I

Prosdocimo BtCia, Lida.
Rua 15 de HovembroJ 6�1 - 8lUMENAU
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e,' ;Eleicões
. .."., ,

.
,

P··AN H A
11.

..MedicaçJo auxiliar

no tratamento da 'i
1"·1· "

SUl.lS

•
6.:-"-�.,.-.-!i-- .-- .. --q....

_ . .-ji_._;it o ,;; .. � .. e , .. �. ,_.;.lii"-'4ii'-",�,-_.1>��'- .. ,,, . .,-$

W...

Chocolates
Balas

Carcmelos
Pralinés'

I%�tr'ti�os de Naial
Caixasr Fantasias"

.

etc. etc-

venda

a l··" ...

na-

Semnre foi. e continua a. ser
. t .

.
.

J�rvl��� de priID�it�'
.·'Qrdem

'

.. I·lua. �:fáI'anbâh"
N-27

Madeiras L'da.
Telefone> 1248 _'. Rua 1 de Setembbro

Fornecedores de Madeiras em Geral

ri
t

f •

�k;-:'2� '\
r,;l"O É í"H)ÇIVO AOS t\mMArS DOr..'�ESl"';-;:;;)
t�_,. r .'��:::!;;i.�'��"".:�.-;:�.�&.\.�.r-"" �:-S"=i-��':G=;$;:l;:"?'y::::;':_:;-·:·:�·:,:::-:.,:,:::

"Medicação auxiliar
no. tratamento da

BitlligS�
.

- f
-

.....V�.-il'�i-I-icl��e! -j
I'ol:ça! I
Vigôrl I

I
!

FOrTO Paulista, Enéantoneh às de Qualquer Espécie, j''.

Alinhamento, etc. etc. I I
EXp��ialidade: Soalb�S� .]

.Ra�ic)
da R C À . \/ ih:!

.'

ati Í()i.10ti os dpos t'. iâri,a-ltiüS. n�"

Casa do Am�t"�cano S. A,
Mercado de' AutnmÓ9'elto

.,.. .. tr&tamlm10 pelo reputado �
�. OXA.5A._ - J. base d. Hormônio.
(utratoa Irbondulares} ..Vitilillllnaa seI..
illIll&daa, OJCA.SA. .11 um", medicação
racloJIÃI • de alta eficacla terspeutlca.

.. _ todo. o. casos llgadOll diretrunent•
• perturllaçilel das glll.nduIal HUUAS.
OnSA. IIGmb&t. vJgorollllmante: fra·

.

.IUllza Inual em todas aa Idade.. 'sob >lo

rOr:m& <is laaufieienoja glandular ou viú>-, I.. .Imil. senIlidade prO<lOe6, fadiga e perQA
.. mamor'.... no hOIllem; !rigidez 9 torlu
lU

.
perturbações da c;igem avarill.tis, . I

ld&de erntes. obe!ld:.d6 e m&grilza, Da- Ieldez da pelé e rugosidade da éutU., !'.iM

lItuTher. OKA�A (lm;!nrt!ldo dlNiament� I,'

d6 [..ondres) 1Jr�oQi"i;iü!ia Ju:ventutl:�.
&lada, F(}rçA- a-VJ_gói". Pe� fúrmu�!.I;

"prAbt'" p8!'� hOll.!.!!&!!:
.

.a 1()I'm�1a g.ouro"
pn,ta liIuih�tDS: (:�J.i tOU�3 �.i..� 'bo:;?s I.... ;(j�.a�
tll1:!. � F�r:bf.01."!� lilt.ún!1�f;O&5 S: ptHE��uJ5
i.� Uf.tt. Pro�t1tv:5· Ãa�{2... - 4.�� &.!-ú

Rn�j�-."B.i:l.).

No bar e no Iae
·KNOT

não (leve fal tall
.

I
I

Anunciem noste
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'._.,,1'

o·. cnmurtismo
.. _o-:!·._ .--:_ o" o, .morreu na

·

•

J o _h01ne� e u� frâgmento cosrntco sugeito I
.

, '.
.

.

. �,t0d.a� as"I�18 .1mll?�tas para a perpetuação' de loglea ou blologíca do organismo humano .. Csrl I c0!ll�msmo na Russta E. o que fica . eJC;J,1osto
sua extstenete. ASSIm tambem li aocíedadá e um Marx inventou uma' aconomía

'.

poütlca em seu aC'lmlfalmente, no de livro Pítlrím SOlokin
organismo nahir8tqua� ou obedece as leis ím- cérebro. e, L�nine tentou. a�!ica.la á Russía .. O I '/RuSSi8. e ,Estado Uutdos", no qual se eVi.d�DQia
postas pelos �ato8•. ou 8�frê 88 sna çõ es Ialaís que resultedo fOI a. 'fome coletiva' e o descalabro la superleridade dos regimes democráticcos da
ao.ompanhBIn.BS vlo1açoes de todas as leis

natu-I
SOCIal na .RUSSIB, d_uraote 8. ,,:ida de Lenine, at� tngtaterra e Estados Unidos sobre todos os' to

r818 •. Querer rmpor doutrina 6, vida social e' o que a�s poucos foram eorríglndo os erros mais telítartsmos, inclusive o comunista ou.soviétioos
mesmo que qu��er impor doutrinas á vida fisid· g�osSell'OSt para aflual acabarem com todo o .

LUIZ PINTO' '.:

.

E8�á se aproximando Ó dia do aju��� de contas com �queIes que por longos
..�noB tentar�� aquebr�ntar a vontade do J}IDVQ brasileiro, pnvando-o dos mais ele-
,l�entares direítos de hberdade e justiça.

.

-,

", . .:

.�émhra.te das imposições sofridas. Hecorda·te do triste destino dos pOVOE; quenão sórib.eram sacudir em tempo o j'ugo dos ditadores. Sê valorosol Acompanha o
resto do povo brasileiro na gloriosa cruzada de redenção da Patría, sufragando 'nas

:b�:d� E DU·A R"D O G O M E S. .

I .

'�',;� -i� 'f . r, ,) , .i < ,

···AlCA�_-�'.:o' o ·:;�;;��,:�:_,.;,,:�O·." -. ':i:":< �O''-:��<o�"oO-; ._-:�

����SJ, .�inho�� Casernlras, �
.R

..

": I ,.�..
c:��d..O.S. ' �!. I.n.

s

..

' sap.atos, IÇé1q1lsas'".PIJamaS, Capas,
Meias, etc.

.... ' Gh�p�08 RalIlenzom,
.

Cmy fi NeIsa_,
�).���M�,.1i -. Rua 15 dQ Nónnnbro, 505 • Fone: 1107
.'!-.::<:-:.!-/-�.':.::-_.;._ •

"0
o "

o�. _. •

Instituto Brasileiro .de
Geografia e Estatística
Conselho Nacional de Estatística

.

Inspetoria Regional' de Estatistica Municipal
E DI,TI·l

'.'

�_,,�......._.._._ II �
.

'. Faço público, para conhecimento geral e principalmente para.
cíencía dos empresários, proprletaríos, arrendatarios ou . quaisquer

.' .
;�-.......'4l-§'-:W-:+'_;'._�-f!-� o "'-�"""""':�-§-"��IJ.-�:<t o�-�-'�!l"""�-�-�-'_"'-" r p.essoas q�e) individual ali coletivament

...

e,. se.jam.•... r.
esponsá 'lei

...
1>

• p.
or

: "�
�

". ,
.

.'

. .

.'
. .

....
-

.• Í qualquer casa ou lugar em que se realizem diversões publicas,
'---:l, .

..

.

. l que a cobrança do tributo criado por torça. dos Convénios Nado-

i"

.

,

'.'
. l �:lais .de Es.tati.s.tica Municipal será

seriniciad.a. ; nos... municipiO.S do
?fi .'

.

� m�ertor do Estado, den�ro de .sessenta .(60) dias, c09tados da pu-
. . 1 i blícação do presente edital, na conformidade das instruções que
T

l'
I' I

� T
.

I
i forem baixadas e mediante prévio aviso do Agente Municipal de

·

:tl .' N .

.

t
:.

Estatistica ou quem suas vezes fizer.
.

� I qUI
'

a ç a' o .
. .....0 ..

'

.' ··.·a. ..'..'.
I § 2' - o tributo a que se. refere o par�grafo anterio� incide

11 .

. .'

.

. •

.....
.

.. '. .

.�, sobre as entradas em casas ou lugares de diversõés, que otereçam
:.ti

. .... ..•.. .....
'. :.... . '.

'.

• espetáculos em qualquer outra forma de diversão publica, tais

!. . '1 como teatros, cinematógrafos, circos, clubes, salões de radío-dífusc-

f" leo.1 ras, dansin��,
..

caSSi.no�, 8o,ciedad.es, parquesl cam.�os. o.
u .quai.Sque?:'• outros locals acessiveis ao publico por meio de íngressos pagos .

.

� com grande h�l·x"a·· de n14eç'"ft I o tributo ora mencionado corresponde, na forma da.' Iéi, tI.
.

. ,,. ; i..

.

'. .: .

Ou '. pi. uS � dez .centavos por cruzeiro, ou fração, do preço das respectivas en-

I i tradas e é
.

cobrado medIan.te oposição. �b "selo de estatística" cor-

.:
",',.. 1.: ;;.- respondente ao valor dos ingressos utilizados. De acordo com o

• "I regulamento aprovado pela pela Junta Executiva Central do Con-
.,,,..! JeclRdos e G'e' f.a·,ID. ' selho �acional de Estatj�tica �nenhuma diversão pu�lica .sujeita
·.t .'.

.'. .".
.• ao regIme' do selo podera funcionar sem que os respectivos .mgr es-

I
"

." '.'
. .! sos contenham o selo de e�tatistica aposto e inutilizado na forma

." t 'Sr
>,

'd'"
" ".-'

L· 'h' L V' -I C..h'
·

t
I prescrJt;�. (A1 !���iç��e�� �ef�s��ut!�iln�al��1��r��S1:cital do

li. ..• :
, .. �.'••as, .

111
. OS, . às, '. .'"01 es,' .... I ,as, I Municipio, a partir da data que for estabelecida em edital do Agen.�

..

;,1·.

L.. L····
i te Municipal' de Estatística, ou quem suas v.ezes fizer. mediaottll

':,1-
'.

O IS' }'as
..

C
..

B
· � preenchimento das competentes guias. .

:M,
• •.......

·

.•. .lI ,. lnOnS, "�'.
'

a.semlras, rInS, ! § 4' - o regulamento referido no § 2' criou para os res�

l ·i ponsáveis pelos estabelecimentos de diversão, entre outras, as se�

.'. Ri�c�ados, Algodões, Morins, etc. ; guint:} o�ri�p��::ko dos ingressos em talõt's de folhas destacáveis,
.� 'I segundo modelos previamente aprovados e dos quais constem o
,e I 1 nu_mer<;> de ingre�?, o local do ;stabelecimento,. o nome do pro-
, . �

:T� . pneta.no, em.pr
..

esano ou responsavel e o respect['Ii.T� pr��o;' �

+ Armarinhos em Oe
..

'

ral .. Rotr.·

....p..
··

..
··as

·

.... lselo a�os:o a:;��g�:s�:j carimbo de data para a mutlhzaçao do

ii! ." � r c) o uso de urnas para re,colhimcnt� do,s in.gressos. as quais
� F',el-ta··s· e m.· 'U.·'l-t'o'.s···· ou'tr..05... .a.··f·t

... ·l.-.·..
·

..··.·g·.·.. OS, _

I

I
deverão te.r pelo. menos uma das faces lateraIS ue V1d.ro trauspar.ente;·lo '

'. - f d) a. escritu;ação do �ovimento do sel� em livro próprio.
""" .�. Tendo em v1sta as obrIgações ora menclOnadas e o prazo

..
T e5tabel�c�do para o íníc�o �a arreCadtaaçbãolenCl?m�nntteorsior·ui'ledeuYl·eVme'rsõoes�í emp,resanos ou responsavels

,

por es �,' c

_

.' .•... ;
T � .sujelto,s ao .selo procurar realIzar, desde ]a, se for o ca..o, a.. adap-
•

. '-.C.fJ.m.... c._.e.:..rcio.. e Indústria I tação de seus impressos. carimbos e urnas afm-de �{lçrem dar

.. �

I
cumprimento, no momento oportuno, as determinaçõe,s,da lei .

•.f. '.. .

h. P
.

I .,..' § 5' - As Agencias d? Estat�sticla de CEol:to,rit'7s F;�er<l:iE, enI1
1 n.. ·1a.. , au. cada municipio. e a InspetOria �egiOna e �LatlS lca J.VJ.u�clpa I·

,
.

.

.
nesta cidade. estilo aptas não 50 a prestar quaIsquer esclareclmen-

I 1 tos aos interessados como ainda a lhes fOl."OIecermodelos do mate-'
"

em lirtuid�ça.-o .� ria! que deve utilizar na arrecadação do.seo. .... .
,

.�
"

. "1
'.

. .'li6 , .1 � ó' - Nos termos dos decretos,-lels mumclpals que ratlfica�
· J. 1 ram;8 Convenios Nacionais de Estatistica Municipal e segundo ()
"" II,.ua·.·.·5... ·

"".

'. r.'. a·.·. 1..•.. 1.".•> .3'.0.O..-1'to.a.. p'.a'va ·Sec....a � disposto no Regulamento. para a a),recada.ção d? "'selo .de estatis�

� .. � 'II,. I tica,), as infrações no pagamento do aludl,d? tnbuto; seja pela so-

l , negação do competente sel�. seja pela pratica �e qualquer �utra
T :f fraude, tornarão 05 responsaveis pelos est"1.beleClmeiltos de dlvers

* j sões passíveis de multa de Cr.$ 50,00 a Cr,$ 1.000,00, dobi"ada�

� , nas reincidencías.
. '.'

(, Flonanopolis. 26 de setembro de 1945,
�* ... 'lI·iI '�---��:-�-rr O 4i-�·-:t�-=--�:-J-:-�-�-�"""�-'� q�'::1t-7��·-���-":. AROLDO CALDEIRA - Inspetor Regional
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, Palmeiras não coutou com li Aproxima-se o campeooa!o estadual. Volf�, por ISSO, o

. .,.... . .

.

.... .

..

. '.. /." . concuso do aoleil'o Bergo fi
Palmeiras aos Iremos. 110 sentido de fazer bela hgm'a no ce' ta-

.
Após .dolS anos �e �fa$ta.rr:�nto .destas colunas, motivado. por d

. '

... (1" j '"

'.. .

.... me. .
.

obnga_çõ:s Hnpr�scendlvCls, aqUI .estou novamente �ara cpm:. oS1 : Z1i!'(l_g!:�_��c:, �"_'" •.p'.
Ontem os caT:p�?eS treinaram em conjunte, dando a pa'

e5POrt1st"'�.d.....
e
.•Bl.um...

e

....n.a.u. COu.tlnuarmos.a.
nossa m.a.f..

cha

V!tqt:Josa".�.S·.·
�

..
'

I .�..
.

.. Vi'
'

..
reee

..

y�.(andes
. .Pro�a�!I.ld.ades, apreSen!.2!-;,d? p!na bO.él �c.,IeM:I, e

de,ha muito p �raça?a. ,.... ,', >l, '\··�•. :l aulzlnho Ira. uma llnhaperigoaisslma, nota�ilmente ��lxe!rmha que rrnuresro-
. Novamente aqu� temos (! valiosa clJ�aboraço.o dt'),�V.r�n9,Jango'J .

na realmente pela movimentação e prectsao no arremates. r

O cOllsagrad:0 autor dos "venenos". bem f'lmad�s. bem ,{XHUO 05:1 7-legund:::l nos inlotD.18l."am, t.;:-4i'._._"',-�-- ...� ...-�-;(l>�_.'á<-->I! o •.-�.-�-.<}�.. -.;.-=�--.('c-��-.
não menos interessantes comeutarios-de L. Reis: .' .. '

•. acham-se hem adeautadas as

.,

Distribuindo o nossocârtão; de apresentação, de inicio, é de�ll negociações enh'o o Palmeiras

•\.•..
Te

...

r·

...
d

...
eclar

...a.-..
r

....
Cl

",

_

..

u

....

e

..

lu

..

t

..

a

..•

t

.:llOS.,
•..

n.,o l1l0.m•.
�

..:nto_ ..co.
rn

...
serios pr,?blern.as.;l e. extrsmaegQUe.rda ..88.tiIZlDhÚ.' 'U'...

.

l1...
apresentando-se como principal, a falta. de espaço, mas aSSIm, rnes- I do Avai. :

mo, embora resumidamente, envidaremos todos os esforços no' E' úvaai certa B vtnda de
sentido de satisfazer as exigenciae do publico que de ha muito Saul 'para o esquadrão de.

.

vem gritando por uma secção esportiva. Telxerlnha .

. Não fosse os inumeros pedidos ,.8 o nosso desejo -de ver sem-
.

*'" �",�,--it;,..,��._,'i>l!),-�� �

pre crescente o uivei, do nosso futeból, e aqui não estaria-mos,

C.,,
...'

·.a"'·-. ·.'X·.. ··
..iaS ..p' c.'.pois. a situação é dificil.a tarefa é espinhosa e pouco compensa" Oi

dora,
..

.Entretanto, já que aqui estamos, podemos garantir que agi-I. .

. ,Com a saída de Babão o Palmeiras voltou á sentlr a falta

remos.sempre com, j�parc!alidaqe. completam.ente í�dependel1te do �\ 14 do �?I'rel1t:e feste�.DU_. de um centro-avante, visto que T1Cixtiriuha, dU�JO�ildo para a

clube de que nos e símpatíco, sem outro desejo a não ser o de co- mais u� 12m\' ersarío o �{O�lO meia, juutamtl1le com Erasmo, passaram 11 consf uir a «arma se

.. laborar, ern todo e qualquer sentido pelo engrandecimento. dos S? C&_�Hi8 f. C:. de Jolnvl!e, ereta" do alví-verde.
..." nossos clubes, da nossa entidade e do nosso futeból. campeao catartnense de 1929 Assim, pois, os dirigentes do carnncão voltaram a lançar

.'. ". .. .
.'

.

. e VfU'lUS vezes campeão da mão do «velho» Augusto, aliás com cxito, segundo parece, vis'

lÜt§.-·*�r-'-·oH����lite· i�4�4��)l�;�t;'�1r;i� b�:Va��Op�'T�;�� f�:�����t�������r:vier Leal, dignísa!Ino coman- t a no' a rana

I
Ive .

f t' I ['
>

•

t
li

, �:�J�e��, 3�o� ..
�� (�li��8S�: NoUcias. do .Rio informam

.

O r.almeir�a 8iitá bem mil·

OS I"'V8
'

spor IVO
no

. .v.aB.A.�....b.r...
i!h

.. e,ntes. VH.OfitiS.il.O.
que o

ivaSM.jogará
�m d.e mdo?e

..

U

.

..,

..
?_l�l

.. r.� ..pB.ra.(".'. cam.-novo nno. zembro no Paruná,

maugu-I
peuDdto 8;:;taduaI.

. .'.
.. . .. . rando o estadío do l=Jíi'e PID 1<>-.Jt>-.-.• -�-<!I;-�--4I>"-�--$

" Iii ·0·-'"O'
to

I�-·�·"':·-!tõ-·l- Paransguá,
... • J, -

.

.t.NUNCIEM NE,STE DIÃRIO

'1 .'.
. r .

'.. ...
..' . ..' ..... . ..

... 1m ptCO ,.--.-+-.-.'-..-.-.�f' . ..,..,.<;,�.-..-�..,.,..-$_.!$--.-.-_ .• -..,

.. PalmeiraS, Ollmpmo, FflgOr ... B .. Massa· desistirá de I ln
randuba São 08 .. clnbus concorrentes B ráuli o

E' voz corrente que o OHm-

'Domingo pn)Xim<h um .

festival esporti\'0· de real -inferesse pioo desistirá de pretender o

será levado a efeíto no distrito de Iviass9randubll, ao qual con- concurso de Braulio, vís�o a

correrão Os clubeS Frigor e Mássaranduba. do mencionadD dis- exhorbHsDcia do preço dQ

trito e Palmeiras e Olímpico. desta cidacle.
. .

paas,e, pedida pelo A.vilL

Grande é o .entusiasmo que vem despertando, pois. embo- �-lift .._-.':"".-,,--.:-�-�-.-·.

ra saiba-se. que nãá haverá o ;"dassico". todos <i}uerem êslar ao 'C,',.·0·.. ·P...
a'. ·.R·. O··ca"par das qualid�des de TeixelrÍltha, Erasmo. Aredo, Emilio, Wal-

dir, ja!mo; etc�, elementos estes que se apresenlam como os me"

lhores do Estado,
.. .

.'

'"
....

.
,...

..

N d tNâo deixa lambem de' despertar ate�ção, o m�gnifiCoF?haHe OVas' a as
que se.rá. realizado, com o cqncurso do adnado conJunto <l:" 11 os

do Brasil». dês�a Oidade.
.

A A. p, A.; dirigiu um. tele-
tIii'I 5" 1�' k*.i",ª", ,(. M:pqjte'�lImf!iô1ltfiil',.",*

-I
grnm�� a r. a. D., pedindo a

. Or..
'

'(1; .: A tA A R A antecirHi ção t\OS Jogos tia

TRb;TAMENTOE��:Abô������lt�tiaDmi:iEN60RA8 ��:g!b!:�ca��r:e áÓa 81;3 ��I
MolfÚltlas das meninas e mllLjilS. D!.r;;!!U"bill,S da Idade crificll. Pe:r· mesmo :11'68, reSpt"etivamente I
!urbaçõn n�i};�-:!�����,;:s. ���:��h:'�ia:Oet�:erQ, avario;.

:ID
..

�S....�..".�!:�Ul�_: �.i�.��_.""_......__ ..... 1",' Uiaiérwatióàuulilt'âo.� Ol!�i!S Curià».. ,.. -_ '>Y � ,.. � ... ..., ...

, .. , {lLINJ:CA EM GERAI';
.. ' '.

'.' " Coração; rnilmães. rins. flP. !:H!HWUVO, No bar e no lar j'.'.
.

.

... , <.Viuices .• Uwaras • DI3Elllcas 1'ralllcae&,' K N O T
CGNS.r Trav. lt de Fevereiro N.3 (em tralÚe do Hote! VítOrlil} não deve faltar: [HllStD.: Rna São Paulo,3(1 - Ftme: 1226. - B LU M E.N A U I

*--�.,.,..it�;9..����tt""",§:-·�-�-ilt

no

HOJE - 5a.-feira, Dia 181 ás 8,15 hs.
JOHN ROWARD-MAHGAH1�1' LIND8AY e MONA

BARRfm em

Tragedia
-

I
Um. policial repleto dú misterios' e calafrio:'!!

Uma película que não se recomenda ás pesi:10as
. fracas. Cdmmd " �,:lif:itBrioflL .. S0mbras! ...
No Prog: Comp, Nao, e Pal'arnount Jornal.
Platéa 2.00--112 e miL �.,oo-Balcão 1,00

� Os T����.__ ..·��

fabri€;a de Tintas
8!umeniUI IJd€tL

P"ntur�� em G�f'�i
T'n�'as em b··· ;�\'l�<"J�'" r':" .. .., ·�'r�kt"�.... .'

.L . l':' ,1., !�J -rct"d::> ,2 ! � Ha� .'
..

BhJm���u .. �ta. (at�.nhlª
,

� 1I."?'1?f4' ."_ L._-4xç;;:::;$4l;!".;-Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Só pôderi••vot r o
. eleitores alistados 40 dias

.

·lles
'd'

.

"

'.'
.'

'·1:
;,

-. nal ,f!eitoral do ilislrUo fea celós filho) resolve o 111- das eleições. Dizadores de listas para,

..0" ..p -elo. ',. .�E!ral t!mou ti ,seguinte deD Inmal adv�rlir;,os_ eleitoles
.

E' da maior ceRvenieDeia, assinar P.S 1111)10$ a tempo
-: .',.

. ,.,...' hb�raçao: ..

' de que so pod,nao votar os que os relardatarlos com- de poderem tomar parte no

Em sessão sBcre'á ,aaliza- •. ,

'

.--
ii ROlovando as sU!ges� alislados até 40 dias antes parecam perante os erga" pleito".

da dia 12 o Tribuual Regio, tões do juiz Cunha Yasccn� '--.�-'_".,--------------�-----------...:----

CID.AOEI
.

de
.

Blllm e il iiiui lIulubro de 1945

Negou-se a
pedido de·ele
PARIS, 16 (S.E.) - Pierre

Laval, executado domingo ultí-
, mo nes-ta Capital,l'segundo um
funcionário do Ministerio daJus
tiça; recusou-se a assinar o pé
dído de clemencia. Aproposito, .

outro funcionaria declarou que I
não havia possibilidade de ape
lação acima daquele Tribunal;
Não obstante, o julgamento .po
deria ter sido' considerado por.
De Gaulle, como Chefe do Es
tado Frances, em vista da lin

guagem injuriosa usada pelos
. acusadore, que"p�eiridicou seria· I
mente o consntuínte,

inar· O
neia

avolta do sultão I

.

Tanger, t7 (A P) --- O sul
tão do Marrocos, depois ,de 4
anos dé exílio,' desembarcou
dia 11 aqui, acompanhado de .

400 soldados franceses. I Pierre Lavai

��������----_........
.

................
� * ••• " ••••• � , ".-cr. "' ••• ,..ii-""'",

-..- '�.��·1
t:�

. ",

'.
- ·······OO<····,,····' ...

·ffi:�
i� . '..

OFERECEMOS:
'

.

�i

'Ií:l.".
NOVAS - REtEM CHEGADAS .�

. MAQUINAS DE ESCREVER }
i ' "L. C. SMITH s COHONA" (norte-americanas)

, iI
H MAQUINAS DE CALCULAR ��
t= '''ORIGINAL - ODrINER" (suecas) :1

fÊ:: CDISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO .�.ll.
. t

DE SANTA CATARINA, '!II J. ���UDO; �U �iA. II
ti

Rua Carlos Gomes, 59 (Esq. fiv. 7 de Setembro) H
i ex POSTAL, 7-END. TEL: DOSSAN- fONES:I08e94 Ef
�ffi ' ,:1
i�::c,���:·�·.. ·.;;�c-:.:.:.;�:!-'·.·�:��:.:.;.::.::::;..:;.:.;.:;��
�.U.D.:uc€e-.�"�.�.:fi_.e o ®�·�jtw.�<'li-_�iJt:�'iiÍ.�<Il9_p.��.;;r.,'S.� ... 'ii�i'j

i .. Ir.stituto Médico Dr. CARVALHO
. I,.

! .

.

- Diagnósticos Clinicos -

-

â I
: Mf>.hi.hoHs.mo basai.-' Eletroeal'diôgraWr "'- LBbo1i"s. � I
.... /..',-l t

� �,
, ; ,tu!'to ue Aná isea (saDgue-fézes-udna. et().r � Ii ,. CUnicá especializada de Senhoras

.

"
, f

'� .

.

"

: (Per.turba.ções menstruais, 0BterHiàáde. alterações se ..�
.. t.U818. incÔmod.;s d8. adolflcêncig e da id�rtG 'crítlc.s, �
: infht.mações genH"Hs, ttC,1 .,.:
. .

�

e lUameda .lUa BrãnCo. 3 - qiümenilD - Telefone., 1.2021
• �

g)!ili\l.,«.M�"._.�.3I:lL�._._t\.�,1 o�.�.i\'�!fir()Jt����WJli'lj'_�+�<il�
• .[."0

.. ça-O'. . ..
Prado do Rio, La Menor

e RaDsodia

W., EII' '(···l· eneontra"S9 à venda nas
Fann8cias e Drogarias.

'lrcíoiiiifsotiâI[i Gonvida·g6 O POVO
.• '

, 41'
'''''é ,.\t& .. c , "'. .. " 1)'.CiJ"

ÂniVersarios
�--

Grande
Completa hoje mais um

«no de exlsteneta a sta. Ma
ria Azevedo;" filha do sr.
Vital Azevedo.'

no Domingo, 20 de Outubro· em

RIO DO TESTO

Nesta data�memora a
no Salão Gaucho

p�ssagem de ,mais um natall- Jazz Garcia
CIO a S1'8 •. Ehz'ibeth Struwe,
digna consorte do sr. Frade-I., , .�. <, _ _ , .,.'

.
','

fico Struwe, residente em In- . $i,��-�'3,,-"-�-�-�-.-. o .-,,'-'�-;4:-�-+-�fiiJI--if-'fi
da'I:.iI'

..,

18 •

'. ...."
.

I

Dp.�l�e hoje -;;-aniversario ,Banco Popular ê Agricola do Vale. de Itajai 1:
aatallclo do sr. Jefferson de, � . . T'
Mato�. competente ctrurgião I k .

�

dentista, com gabinete nesta I Deposito t\ d1spOSlÇt'W 2 O/V ,'II,
praça.

li Deposito Popular fi 0/0 T
.

i! _..;;__:.
. k C/ete, com aviso de 30 dilUi 4 0/0 �

Transcorre Hoje a data j'
.." ,.., 60 dias 5 O/O I:

[geuetlieoa da sra. â. Ida + Idem lõ ,i) ,gfl dtas 6 q2 0/0 T
SchippmanD, . esposa do sr, 1 Idem ide-m ISíj. dias 6 O/O �

Jeus Schippmann.· r C/Os. Prazo Fbo 6 mêses I 512 O/O I,
_--'-"- T Idem Icem 12 $ 6 O/O r

A eferoel'jde de hoje aasl- é
•

nala o transcurso de mâís �"":";t' ......�-it��-�-:.t-Ji___;ii-� o ..=:4t.....,�-�-�-�_,.._,,·<.--'ti-.
um aniversario uatalícío do
sr; José Marques Vieira, Iun
elonarto da Casa Moelmanu.

&= _ '; 1 1 , ... i \

Decorre nesta data o a�i!,
versaria da srt». Gertrudes
Mau!.

...

Antversarlé se ainda boje
o 81". Alfredo Carvalho, enver
ntzador da fábrica Wlinkler .

No bar 'e no la))·
KNO'l1

":nm> deve faltall

'\* Cerca de oito milhões dó criaturas, inclusi
ve velhos, mulheres e crianças, que espelham nas
faces tragtcas :;. fome que lhes roa as entranhas e as

m(}lesti�s quelhas. minam. o organismo, perambulam.
pelas CIdades semi-destruldas do Velho Continente.
Não teem lar, não teem o que comer, não teem des
Uno. MaIs parecem legiões de almas penadas purgan-

, do na proprla terra crimes que cometeram íncon
'cieIltemente.

'

.

.

O inverno se aproxima na Europa e com ele
IDalS sofrimentos para essas multidões de pãrlas.
Quem o� �alvará da impiedosa sorte que os aguarda?
Quem mltlgará a fome desses infeJizes? Qaem con-·

seguirá apagai' da memoria desses desesperados a

Iembrançs dos horrores sofridos? Quem, finalmente,
os arrastou li. esse destino tão cocfrangedcr?

Os ditildóres!
.

.

Espiam crimes que não oometeram! Pagam nela
!Qucura que' dominou seus chefes. Foram levados li'
voragem da gller.ra porque lhes ,foi uzurpado o direi
t9 de prote.staram contra os atos dos tiranos. Eu
tambem me. vi em sHu<lçào analoga e por isso com'

preendo. HOJe essas multidões de indigentes batem
ás portas do mundo mendigando agazalho e pão.
Sobra. na. minh� mesa um pouco de alimento
para atender ao apelo desses esfomeados?

Não!'
Aqui DO Brasil eu lambem sofro dures necas·

sidades!. Aqui tambem li fome ronda muitos lares!·

E:nbora aqui ?8 queim� �alé a08 montes, os preços
nuo me perwlte,ID adqmrt-Io, Embora em muitos Juga
res se tenha usado o arroz como fertiHzante da terra
mu.itas famiUas já não se lembram do sabor desse
aUmento!'

'

.

• Lamento a sorte das mulheres, dos "olhos e das
crianças que perambulam famintos pela Europa de
�!8stad8. Sorro mais ainda por não poder socorre los.
Eu tambem fiquei reduzido li qU68i nnda nestes

. ultimos anos. Eu

,I 1

o POVO!

em
.

Geral para o

Baile

Outra vez! c � •
Apesar de tonos os peza

res, o Sehnelder tem se mos

trado um ferrenho adversa:'
rio do estadonovo e .sua gen
te. Não procura ocasiões pa
ra demonstrar sua aversão.
Evita, mesmo, reuniões de
carater polítteo. Ma8, como

nos dias atuais não se póde
traçar uma linha dlvisOi'iá
entre assemblélas politicas e

as de cerater . privado, não
raro o Schul'ider se vê forçado
pelas aírcuustanclas fi por
em ação seus predicados em

oratória, verberando está ou

aquela atitude.
Já noticiamos por estas COd

[Iuaas o "contra" que deu em

Rio do Testo á manobra dos
[srtuaelonístas locais. quere!]- .

do transformar uma festa. de
aníversarto tem reunião de

propaganda 'do P.· S. D.
. pois o Sehnelder .

bisou (I
feito de Rio do Testo! Na ce·

rímonia de posse da nova dí
retoria de uma das socíeda
des 10 cais foi proposta fi lüa.i
guração do retrato do sr. dr.
NereU Ramos, a

.

quém a B-
.

gremiação devia Um beDefi�
cio. O Schneider. que Sé e,�

cuava presente na quaHdad'e
de socio, nAo gostou da pro·
posta por acha-la inoportu
Da e pediu 8 palavra para.
o respectivo protesto; 'o qua 1
realmente fez, em .grande es�
mo, como do costume. A ses'"
são em que se verificou Iattl
en�errou-se a seguir, sem
mais novidades... '.

I Molho V I C.
I Igualou melhor que o

similar extrangeiro
falir. C. IRIWEllfR
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