
Disse o sr. Dr. Adolfo Konder em seu discurso
do ltajai: '�ficar de braços cruz os

s t um cri e co Ir

Apenas 31 Dias!1----------�----

Faliam hoje apenas 27 dias> para o governo deste
"curto . período de quinze anos" abandonar o poder e

entrega-lo aos Ieghlmos mandatarias, eleitos pelo povo
no proxlmo dia 2 de dezembro!

.

Por érn, faltando. já Ião pouco dias para o major
brigadeiro St:T eleito chefe do executivo do paíz,. mas
decorridos muito mais dias no apoz guerra as autorldades
adminis trativas ainda não solucionaram o comercio de

gasolina suficiente para as necessidades dos brasil.eiros.
Já há meses um funcionaria de uma companhia Que

explora o ramo afirmou que os E.D.A. e5!avar.Il entre

gando ao nosso paiz menos lOCi/o do produto importado
em epocas normais. fia poucos dias anunciamos. aqui
um telegrama de New Yorque que em suas poucas linhas
informava o grande acon!ecimei�to que é a hberação do .cu
merda de Petróleo para os passes da. America latina.

Anunciamos ainda aqui que na capital federal acha
vam-58 dois petroleiros ao largo da Guanabara.aguardando
descarga por estarem abarrotados os depositos de com

bustível. Enlletanto, falta gazolida aqui para as nossas

necessidades mais prementes. O pioprio correio teve seus

serviços impedidos. .

Mas, existe "carr.bío negro" da gasolina? .... ·

Ou ha o "cambio negro" para que falte gazol!na?.,
Quem, afinar, o respousavcl por todo este tormento

contra as nossas mais caras iniciativas?
E' o Governo!l!

Este mesmo governo que agora aí está mendingando nos

so voto para continuar no pode',
Antes os "queremistas" ti��ssem ínvertiôtJ .se? fO,:

goso pedido. Em lugar de . Queremos Conshlum.te,
para 'Satisfação de nossas maiores necessidades deveriam
ter gritado "queremos gasolina"!!!

na Convenção do Vqle'

t hora repre·
lillor·d·a, e·

" ,I�!f;>iti ... II

U I
Diario Matutino

anual Cr$ So,oo
semestral Cr$ 35,00
avulso Cr$ 0,30

A viriude a li lealda
da S8 retiram IIlliUll'hl
G crime e fi traição
são premiados.

o ar�uto d�:5 aspRi"aç5és do Vale do &tajai
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A Liga Eleitoral Catollca
está .uumando a edição do
trabalho «O Brasil e o Co
munismo ..

, para ser dtstribul
do em todo o territor!o na

cional. E' dessa oportuna e

palpitante obra que destaca
mos os trechos que seguem:
«E' contrístadora a situa

ção -dos chefes de lamBia,
dignos e trsbatàadores, que
não dispõem do necessario
para allmentrr-se e vestir se

satisfatoriamente, a si e aos

seus, nem podem proporcio
nar aos filhos a instrução,
que lhes é devida. .Senteru-se,
por isto, intimamente revol-

tados, {lrontos a tomar parte da melhor, de igualdade e de
em qualquer reação, pare- amparo socíal.
eendo-Ihes melhor, multas ve- Encarar a questão de tren-
zes, fi mais violenta. te, descobrir e desmascarar
Nestas otrcunstauctas, aque o embuste, onde quer que se

las que prometem distribuir oculte. ou onde se encontre
o dinheiro do «rico opressor» disfarçado sob formas atra
entre oa • pobres e desprote- entes, é dever de todo aque
g+dos» tomam feições de ido-) Ie que se preocupa com a
los libertadores, embora caro felicidade do nosso povo.
reguem, como �rnblema, a.8 Na Ruasia, durante vsrtos
armas de um p IS estranget- séculos, uma nobreza fausto"
ro, .e atuem de acordo_ com

j sal prepotente e egoísta, man
os Interesses dessa pais, do teve sob obscurantismo e (1-
qual certamente recebem íns- pressão os milhões de habí
truçõ es.

. tantas, para os quais a vida
Grande é o perrgo resul-

era sinonimo de fome frio e
tante, pois. é grande o n_u' miséria. A rev\lluçã�, para
mero dos que se acham d16-

I
.

1 . t DG.-postos a. seguir essa doutrl- esse povo. Derive meu e

a
na absurda, IDas que ilude meros�, r�l COID.O que. um

com a promessa de um'! vi cartada li tentar, pOlS,. de
.

qualquer forma, a sua SItua-

Indldtados 4.600 ção não se tornaria pior. O

nl!<.��. !a@ pft. I;n�n.� I trlibalhador russo talvez se

p.IU�Uoád) "Qu!a��lI.iru", possa considerar Iellz por ter

espanhois deixado de ser escravo do

Madrid. 26 (A P) - Em reu- "sangue azul", para se ror

nião do Gabinete foi aprovada nar eserevo do Estado, em

a concessão de indulto a 4.600 hora este haja passado para
presos políticos levando-se a o domínio de outra mínoría,
efeito a maior anistia até agora também prlvtlegíada e onípo-
concedida em Uma só reunião tente. O fato, porém, é que
O ministro da Justiça, sr. os russos, enooutranos como

Fernandez Cuesta, anistiou prisioneiros pelos anglo-ame
também varias milhares de exi" rtcanos, estão suplicando pa-
lados. 1'8. não Bel' repstrtadoss.

I

BLUMENAU

.-

re esea
Estocolmo,26 (S.E.) - Anun 20 mil agentes foram ellviados para o ene ..

ela-se que documentos, re-
r''':!'\li! IUUllI'lA aates da o.ue"da dR· IUemno!llHlil?l3centemente descobertos na UI fl�n \t!U 1111 ti u.s li ua RI lUlíilUilll�í!

Alemanha vieram revelar que fosse 1errotado. Os mesmos na Argentína, no Elro, na

os lideres nazistas, em fins documentos revelam ainda Espanha e no Japão, dlspon
de 1944 enviaram cerca de que a maioria dos agentes do de um total de um bilião
20 mil naztstas Iaaatícos, in- nazistas se encontram agora de dotares, Sarnento seis mil
cluslve dlscipulos da escola :;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;:;;:;;;;:;;:;;;�:-;;;;;;;:::;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;: se encontrariam na Argentí
.de lideres para o exterior,

8
na, embora as atividades

para varíos países, como fi r o L H· I·. N H l desses ageutes estejam tam-
"vauguarda és proxlma se- li bem se tornando extensivas
eolução nazista)', se o Reieh 80S Estados Unidos, onde

Aceita-se encomendas para "gomas ponderaveis então
1946 até o dia

I s;mdo p,ostas. fi ,�isp(}sjÇão da

10 de Novembro ,h.UX-K!UX-K!an.
Oito Wille 1ft for ação da Chapa Unica

I R�I�siC;iilnist�s Preparativos de uma Assem"
! up� 12' l!"iítU ii blêia conjunta do Partido

Republicano e União DemoC'i'atica Nacional-DlfiS
P�mr ® V§i�iia den••�OS�S�·il::_�·�C�a�H�Sa�����:=::::���===-"------- _- São Paulo, 21) (8 E.J

B· ! d Ii'
.

EI lt
�

Prosseguem nos ill6joS per-

laGlOnalP�lnbO . e únergla B rIca reph,tas e udenistns, 08 pra·j.!\) pnrativos para a assembléia

/ /45 cünjunta que as duas agre-
;:\.VISO N° t IV PCD

.

.

... lmibções partidarífis realiza-
.

! rão no proxh!](} di:J. 31. á noi-
A "FOUÇALUZ" avisa a seus consumidores que, a partir

do dia 27 do cemenfe (Sabado', vigorará o seguinte horario para ------.-�----""""""!

fornecimento de e,1ergia elétrica:
.. NÃO haverá força motriz "DIURNA'; das ó às 18 horas;

10 - Sabado: dia 27, em

ltajai e Gaspar {linha de Itajai}
20 -'- Segunda· feira: dia 29, em:

Blumenau (excluida o bairro do Garcia)
3° - Terça feira: dia BO, em

'.

Brusque (Inclusive o bairro do Garcia)
HAvERA' força motriz NOTURNA em todas as Hr.hasj

sendo que . .

.. SA BADO (dia 21) das 18 ás fi horas (madíUgada), e de

SEOUNDA-f=:IRA (dia 29) em deante sómente das 22 ás
5 horas (madrugada)

. OBSERVAÇÃO: - As linhas que funcionarem di'; dia. fj.eam
'suieilas á interrupção ao meio-dia, provavelmente, por maIs de

.

uma (1) hora.

Fone 1099

ILUMINAÇÃO: - Funcionará normalmenie.

Bluf11ehaU, 26 de ou!ub!o de }945.,

EMPREZA FORÇA E LUZ SANTA CATl:'IARINA S/A;

l1li

anso

nas Correntes
de 50 010 a cada uma. das
agremiações. Assim o P.R.P.
deverá contribuir com a ma

tade dos lugares. Quanto' á
Esquerda Democratic8, SUo

põe�se. nos meios perl'epis-
tas, que O.B lugares a ela re·
servados estarãO incluidos n.a
cota concedida â DD N.

te, estabelecendo a composi
ção da chB. pa única para ti

Camara Federal.
Os dirigentes udenistas rea

firmavam na séde central do
Partido, a sua repuIs�l ao De
creto Que fixou a data
fias eleições estauuais para
2 de dezembro. Na Conven
ção do Partido, a, ser Ta8U
zadà nos proximos dias 29 e

30, os udenísta� escolherão
os seus candidatos a deputa
dos federais e elegerão o

diretorio defiaitivo da 8gre'
miação. Não se cogiiárá po
rém da escolha de candida
to ao OoveroD da Estado ou

I da tOfwl:lção de uma chapa
para a assembléia estadual.
A fannarão da chapa única

Quanto a' cota que caberB.'
a cada um dos partidos na

formação da chapa única, é
oplniãn corrente nos meios

Santa Catarina - Brasil perrepi§tas que a distribui-
� ::,,:::::--��:=::�==�.:::_ç:ã�o dds et�di"iras deverá ser

Preso o major Henri'"
que Oeste

As razões que ler-iatn ditado
essa providencia do M'inistrQ

da Guerra
Foi detito, por ordem

do ministro da Guerra e re·
colhido ao r Regimento de
Cávalaria, o major Henrique
OBste, que serviu na Força
Expedicionarla Brasileira.
se bem que nada transpira

se nos meios militares sempre
feChados a divulgação de no
ticias de carater discípUnar.
conseguimos apurar que 08

motivos determinantes da pl'i.
t-ão dl1quele onda} �e rela�
cionam çom.8 atividaue par
lidaria que ul1imameute vinha
exercend';l, 30 participar de
reuniões e comicios em favor
da convocaçã!J de uma Assem
bléiaConstituinte, promovidos
pelo Pilrtido Comunista do
Bra�U \? Ol�t!'li� orfi>ani?'tl.çQ0f31

Sopa

"V
em Tabletes

I C I"
Um tablete dá um excelente

, prato ou chicara de Caldo

1) (Bouillon. Consomé) - �lodo
de usar: Não cozinhar, apenas
desfazer edissoiver em agua

bem quente.

G. ANTWEiLER - Rua 7 Set.,
100 - C. Postal, 56

Blumeuau

Uosqu·1-.01 absolutamente inofensivo para
[.... J. pele. Eficiente proteç,ão contra

e4ze'I PJCADAS DE MOSQUll'OS ti
I. I, outros insetos,

c
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l\.JAO agrave seu orçamento com uma
_. despesa deaneceaeâria l Reflita ..•
Fazer a barbá fora de casa, além de ser

urna imprudência, não oferece vantagem
prática. Só Gillette proporciona eco

nomia real. Com suavidade, rapidez
e perfeição insuperáveis, uma só lâmina
Gillette Azul, legítima, faz tantas vêzes
a barba que o seu custo se toma insigni
ficante. Não hesite. I�.dquira, hoje mes
mo, Um aparelho Gillette Tech e evite o

perigo das doenças transmitidas pelas
navalhas que passam de rosto em rosto,

- o chefe fom razão. P#-clci!;os evíiar gcsfo$ inG!aia.
Por que n50 pa}�ã.s o fazer o. !.:iuri:o em ,a�a?

ti ±+ IWUA·ki44íiM

C A f r c � AlS.� .""
l'1�
}� � �

Bfe� .

ri'�i �I ��� 'iilô;

{G,j\":��J;'j)', "O$!'IVA, C"""1',Q um

�",eeI9}de fclo!! IÜ;;-Ó'H;t1 o !!J30 dV!1i.:'. Se na!) f;\!�r se-
\. iisfr.ú�o.! t:e\i�Jva (35 Qi�;;) e será reeli",hi)�$ado.

Sempre foi e

I
A.AmZliRi

f.:;;w;'i;;:::"" I""".'c�".

I
t
ii

d,� f;:·.�:::;�t;;,,.,�� r;':h::;; �'i."k$�·�;:;� ," '."" ! I-e i � ri r. f rJ:I,,=;);;� C::,)1�7�D�l; d� ,.�. ,

{;(rl;o til! >.!.5oí.da.. :at!, !";J ....Gm�nt'i.!l;:�,
!M'(i'i.J; B,,13.�;�L'?'%, C:l',�?:"C! \���',:J

S�l!ilr.M� 1?�dl"U 911ila pta5, 'B4§,1" -:L�'l:;P'i;;;:, (��Ii�.·�!=-. T;:;v.:>:d
dj�� p�r� �t?r�Z�1�) "�!lt�n<:�,, 2�:. \j�i;�:;z���d�l0����'�i�,n�;I���;��!
� p;ara Fgt�3 I t{,,,,,,.• i>O;;f fl>::''''1 r�;;� V�;o;e., !?!l')rilJ'i'�[tt� f�!\'! M;,.,!
!:r;.g:Sl GelaI) d!2! Gfisli'Ü, eto. d I'l i ).! Fi. G; fi � i.� l' {; � e! � 1(;, I

fabrica de ladrilhos e Ofic�gla dg

'afnoldo
a i u s e e e a

Rua Duque de Caxias, 8 (J!Jz·Paln.w�.rfi:�)

Telefone, 1081

�III!!. �Ida�ee "'�, pile,.
.. PtJri" â a.Ade li • vida; come
IDa poi. lIlIIIá simples t63S. ou ra.:
WRdib Éstlill mii1C111i fIDlborll pareçam
... ÚB�.1 4nem Ar tratados

l1li. 104•• caldade Pllrll que nãl!

.. Ilrcray- II. mauma II causar

1IIkio. aborrecimontolio T1das 118 ar·

� il6 IIpparelhe fcspirntorio.
� IIÚIIpI8<I EriP(le1 bronchite 011

hotrilldoo precl_ II" um remedi..
(;Plc'it ••rrlOU. Q Xarope São Joãd'
• j ixuJica4ô ÍlÂr" .t-att;;;
iia� Sl .ma remedlo
.. oabof qrndayel; fJ"�a .

8IOÇOII;.,nlboll.CC';UllaZ. ""
.... "

Enxaquecas
Flatulendas

Indigesrões]
Pesadelos
Língua suja

-j
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"Medicação auxiliar
no tratamento da

sifilis"

I
MO<}8f.1 de, boa conduta.

'�

FABRICA DE BONBONS
Arno Dellíng

. Rua São Paulo, 26
1944-'-'-2

L__Vende-se
Uma casa de madeíra: no

começo da rua João Pessoa,
preço de. ocasião.
In1'6rmaçôes com H. Berndt

Da Oficina Moellmsnn.
---'_._-

Uma, llraosíne typo. 1935
motor 75 cavalos c/6 ellín
dros, em perfeito estado de
conservação. 1�1 óca se tam-:
bem .com um fORDtipo 1930
tratar nesta redação, com o

Sr. OHo .W1He.

EM BLUMENAU
na Rua João Pessoa

1 casa boa -com 8 comedes
EM,CAMBORIU>

1" casa, grande
Informações comorro WrL

LE, 'I'elefone 1099, nesta redação,
1839,-1

Vende-se o Csmpo de Fu
tebõl VHoiia,comaprox. 7.000
metros qnadradcs, situado á
Rua João Pessoa- Velha.
Informações 9{lID TvI. Oer

lli{-.;l'- S. A. Com. Moellmann
ou Otto Wílle, .;..�IüIle 1089.

Hi46-S1

- I I
tiU.·

.,�m.Q"fUe
. kdfr./,'4i�em:

o MElHOR VERMiFUGCÍ'
DE EFEITO S<GUUO

'ÚPj-O E:'<:lGE r:Uf.l�A!'�TEI"�HH;,I DJÉY�
��;E:..,:;j.5� �!o::_�.tf.�.w:4".;Jf!}ES�U�±�

!$.-<- j;'_.!!{._,Jf;�·�-�;''h�' 1J:.;""<�"'-!iV-""

�.�
-. 5,

FSQo sabor que perante o

sr. Oficia.l do Registro Civil
da Séde da. Comarca de In
daíal, habilitam-se para casai':
Paulo dos Santos e Yotande
dos Santos. Ele, natural des
te Estado, nascido aos 10 de

________-: Julho de 1920. operarlo, 801-
ssw_ teíro, domiCl, llado e reSi,deli-'C·'h I'

te em Rlbeírão Branco, des-
,.

,,'

, OCO ates te DIstrito, filho Iegttímo de

B,alas Antonio João Luiz dos Santo",
e de Maria dos Santos. Ela,

Caramelos natural deste Estado nascido
80S 19 de junho de 1924, do-

Pra-linés mestlca, solteira, dcmlcüiada

A.,'.-tl4"80"5 'de, N' ,Q,tal
e residente em Indaial, Uiha

.,- 1"":',1 legitima da João Atanasio
dos Santos e de Helena Boa- �;::;li:;;i.':it[C:;;ill"cc,,: ,,,,,"fEiof;;&"""1.�.tS3

Caixas Fantasias ventura de t-louza.
.

etc. etc-

I
eJiid�e�!���rtt:o ���n�� I :�

..-e-__,�"�1�' "&!··�illl'�1!��.�4t"""

,.o,nera a venda na digo civil sob no. 1. 2. e 4 I w,
tU� Si algw.em tive!! eanaeclmento d� !

S A lW [
.nati» alg:vtm Impedimento leaal,

AR
!(CU8 o par. os fiot de '.direit>fk.

.

B, para consta0 e chegal! ao 1)0.<

oonheclment{l da tedcs, lavro I)

presente para ,ar, aHxado D�O l(§-
g.u do C8st'imt<& i llilOHcad11 }tit'
la Imprensa',
Btumenau, 25 Outubro de 1945 "Medicação auxiliar

.victodu(J Brag14 no tratamento da
Oficial do Itegfstro CIviL sífilis"

-t:-�-§-iI'-�--ilI!-.+......-.-� o :&��-'-�-�-.-��-.•-"'''''-1i-.:<M

���-�----.I-II Comércio e IIdístria
���------·Walter eh i t @A.

Soalho Marca Sírobel II�� ������iiiiíiiiiiiiiií__:I i

PROCURI-SE
I Alguns TECELÕES .com longa. prática para tra-

IhalhM� em. uma fábríee, de tecidos de algodão, I,nfor�mações se!ão dadas nesta redação com Otto WilIe.
• .....:.•.,-+__:+.-'-§.-.....".".'...-'-*-�-.O'''-.-''-''-+---;�''''''.---.�.

LOJA
Novo Edificio Peiter

Travessa 4 .de Fevereiro, 3

Adqu.ira um Cofre

e durma socegado
. Vendas em Prestações e fi Longa Prazo

Prosdocimo BtCia.Ltda,
.. Rua 15 de Novembros 687 BlUMENAU

Li ;;;:aBJ

A Sífilis nas Articulações
A impureza do sangue causa frequentes aíec- .

. ções articulares. porém. nem sempre são reconheci-
das como sifilíticas por apresentarem difcil diagnós
tico. Todas as articulações, desde os dedos até a

espinha dorsa], podem ser atingidas, com dôres, ln
chações e íébre. Dores notumas aument-am as sus

peitas, portanto, o medicamento indicado deverá ser o.

.Telefone 1248 _' Rua 7 de Selembbro

fornecedores de Madeiras em Geral
forro Paulista, Encantoneiras de Qualquer Espécie,

AHnharnento, etc. etc.

27-10-1945
94"1 li4#tiiii r

e

IS!

E ditai

TOSSE.
BRONQUITE
E COQUELUCHE

o mELHOR DOS mELHORES

Assembléia Geral Ordinária
2o. Convococõo

..

De conformidade com os artigo3 88.13 99 do Decreto
le] n, 2627, de 26 de Setembro de 19M), dou ctencía aos
interessados de que se acham á dlsposição dos Srs, 80!ú�
nístas, na séde social:

a) O relatório da diretoria sobre a marcha dos nego
cios sociais no exereiclo lindo;

b) Cópia do balanço e cópia da conta de lucros e perdas'
c) O parecer do Conselho Ftscal,

'

e convoco os srs. acionistas para a assembleia geral ordí
nãets, que se reallsarã ás 15 horas do dia 10 de Novembro
de 1945, na séde social. com ti seguinte

ORDEM DO DIA:
I' - Leitura e dtscussão do relatôrío da Diretoria, do

balanço, da conta de Iuorcs e perdas e do pare
cer do conselho Ilseal;

2' -- Elei-;ão da nove Diretoria:
3' - Eleição doa membros eteiívcs e suplentes do

conselho Iíscal:
4' � Outros assuntos de interesse desta sociedade.

Blumenau, 25 de Outubro de 1945.
LUíSA SCHMIDT
Díretora-Presídente

de todos os !lpos e tamanhos rltl

CQ�a do Am�'I?�ç;ano S· A.
tlr1ercado de Autornóvete

'

Hua 15 O' 437 I9M'*#Pi?_��fZi;"��ã��Y::1&;g:?��1tjyg��
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300 ii er z ir S II r o· os ii I 11111 .. de � Jena".
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,

I ,ullás; ação foi feita pela séde da legião B. dtlssisiencia, �M1fi C�pia�1 federal,','

Seglmdo telegrama, chegado do Rio, ák. doação de 300 mil cnizeiros á campanha prõ a instituição beneficiada atendo' co'1n mais
Legião Brasileira de A.ss,istencia, que vem 1,'e- construçãd do' Hospitali.l1unicipal desta cidade.' comodidade (li) despesas f{Jwi� de sua con,struvelando grand6 prodigalidaJe ultimamente, âis- Trata-se, sem dúvida, de un.a contribui- ção e de aquisição do material necessarto ao
tribuindo seus fundos entre inúaneras obras ção bastante valiosa e-oportuna. quepermitirá seu, lnnciGnamento.'. de assistencia ·social, acaba de [azer a vultosa �.._�� .------

fll��_.w����*�'t,"':':'�.$�H'�f;���® o :�"'.� ...... '*���!i>�_�j:f',;j·",$�'HÍ'-llo0iJ';·S i � � �lé""" 'f', 8LJ, a

ri>''-""
I fi'" r �a I" ;i'll f.íl h.t.. '

MO.' �;:". '.�.l' q7!l n '.'uA� "
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Cursos e�pecia!i?ados d"� Me;li�·IDCOen eRarlO
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O OS IIU;8 � CHílica especlallsada de Senhoras ! ema Infantil e alimentação uas
.� f criancinhas, - Medico-Chefe das

Sagrada Fa I-li-a i� (Perturbações menstruals, esterllidade, 8HewCÕ3N h;· I -

I H" I c til e I�'4' � fo. se coes (e 19lene nran 1 .,o-
. .'0- ...• $I xunls, Incômodos da iHlo1f'üência e da h!nüe eritíea lú�ha Dietética do Centro deApareceram os programas convites das ex-alunas do Ins ; inf}amaçõe-fl genHF:.ia, I':!C.) [Sande. _ Estagio de 2 anos notituto Sagrada Família convidando o povo de Blumenau para os � fili'im�da mo Branco. 3 _ �lumíJ[1an _ 'i'e!8'CIlS 1.2:02 I serviço de Péle e Sífilis da San-festejos comemorativos do Cinquentenario da fundação do Ins i!I' ..,

. ; ta Casa de Misericórdia do Riotituto Sagrada Farnilía no dia! I de novembro do ano corrente "li��,��,��fl(iH"��_iiI'_�'1II.���,��",�,'.t��ol��,ll�r��_<ff��::<1;:1);Iii�if;;+_��\i�t>;ú�"f!i::J I Janeiro. _ Especializado em Mi1�'. . Embora a data de fundação daquele educandário caia no 9 "

I:
.ia l7 � I tarja pelo Departamento Nacic-

�!�e�;od:';b��;r�ã:iiah��n���v·j�'bD!;. e:m��:!ar q�S�. h�:,onl�i bUS ri o 1ercm� : ��e�� :::,��. �ú���:: d;'-S;'::': "possível faze-lo na data certa. Antes tarde do. que nunca. Uni
� 'I�"

.

.
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A" ..,. ! ço de lHalarra de Blumenau.Oinquentenario sempre é, um aconlecimenro que não deve pas- U reco til�m0ni9 lia) ;mp9SU� iS!]! R�'!HU;� i Modernissimo apar�lho de Luzsar despercebido. Seria uma falta de gratidão e delicadeza para RlO; O sr, Marelo Rabelo. Chefe interino do Serviço I U]i�a Violetacorn aquele Educandario. E,' bem justificada;" pois, a iniciativa de Controle Estatlstlco da Divisão do Imposto de Renda, I , ,.das Senhoras ex-alunas. como é jUstificado também o apoio apresentou ao Dleetor-gerst, Sr. Celso Barreto, o quadro i Da CO'l��u!ta8, �oclos os aw�,material da sociedade de Blurnenau para com o Colegio Sagrada demonstrativo do reccluímento do Imposto de Renda no: 'no Edificio Peiier (em [renteFarnilia, contrlbuinso para a festa em apreço. perlodo de jHneiro e ügasto deste ano "pelo qUJ! se verEi-' ao Hotel Vitoria), das 10,30Nem todos compreendem as imensas diliculdades com 0

..

11

....
q.ue em confront.!) com igual perto-ln do ano passa-to. 'I tis 12 e (

..

las 14.,30 = 17=:qUe tem de arcar estabelecímentss deste género, na escolha de houve uma diferença para flnis na tmnortancta às Cr$corpo docente. no aparelhamento das salas de aula, principal- 130362 0·i5,80, contra. Cr $ 728.303 392,80� arrecadados no �'-�-��9-"-�-.-�-'.-�mente no gabinete fisico, na manutenção dos alunos, de ma- nno p3s8a�o tive�()s nt!.8t: Cr$ 859.25�A38,60. Qu.anto_ á �� �'�"U',}.�1�tfi\U!'�fa.;áln1:1l.neira que hoje em dia nenhuma firma ccmercial chegará a con- arrecadaçao, tis: : SUbSCl'içaO ,Compuls.Dna �e. OtH'lg�ço::§ �!!� �f�M� � ���ü��1!�elusâo de querer explorar comercialmente o ensino secundaric

à.e ouen.B, verIfwou-se tambem granaf3 acre3Clmo pülS <1e

d
superior. E' que as dificuldaqes, são tamanhas que eO!ll ela,> po· ':H1

.

o a "go�to d � 1944 ela a � de C S 3? � l' I 10'
.

e;t C' t!iviaS..lem, arcar, com·o está provado tJela historl'a do ensino ,él.qui De
), eH o >:l. "'1' "�' .Hh18 r;. B .-H"1' ao 'r

�� , (fl�rJ .
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passo que om IgU�J perlouo oes.e ano atmgiu Cr;p ... : ..
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Brasil. uniCamente o proprio Estado e Congregações religiosas. 125287.228,10, llnvendo UiJi2!. dHerença para mais, portanto . POI to Alegre, 26 (S J!;) - UmQ Estado o pode porque está com o poder e tem a dis- de Cr$ 42. 0[8.117,00.

. I telegrama de Caxias, divulgadoposição grandes quantias cios cofres publicas d;!slinada� para o �-.��'--.-.-�.-iI>��_'�-" O�-Oli-�""'�-�-�-�-'*--.;;--c i pdO "Diado de Noticias", rt.-ensino. Congregaçõps religiosas, porque pOSSUErr: i ellír � sem

Lftf'��.: Prado do Rio, La Menor I v;da que a ordem ':agua" ��japroplios membi'os o peswal para o corpo docente e são POS-!II
. '1i�ri�nw §li

e Rapsodia aurante as oc�rrenclas Verlll?a-suidoras de uma força moral acima do comum. Ademais coad
i ff" � "'1lJ IlrMl ..�, .... f ...��. w. ��" '" i �p.s naquela cI�ade en!r� Cailj-juvadas pelo povo que compreende a grande vantagem ele poso '!\)", l\;B fi r!ij �."i!!6].�if<lil se � 1I���"a HelS II!cos e comumsias. partIU dosUir um Oinasio em sua propria cidade. onde os filhos se podem
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� � tia�L. fafmaci�s e. ����inias.
, I �e!qf\dQ regi�.nal SI',

••Emal1��'formar sob os olhares dos pmprios pais. �-,,�,��-.��-,.,- ..-.-iii-�O �--,�-�-,�-�-�-�ec."i':--1\-� 1 (ia Costa e SlIva, ailtígo Cltt-As Senhoras 'Ex-alunas terão pois todo o apoio da sucie·

" 1 tor da C?loni3 Oallro f!i�o ,�dade de Blumenau I:lm promovei' uma festa Em beneticio. d(J

"'ft" f'l'�, � ql�.'",P.".�!,n fUqi�/E I "',

,,:,:c:,. I não do d.elf-gadO de POliCia EiISagrada Família. th u j�c, f�"'M�U U[�i\ ; (,'. ...., Na"'im"l1to

C·'lad'c'd.·e S·Q.C·.1' A.·L·
" ... , .. �

�I [<l;,;/f/?;:��) 'Â'-ordem'de "agua" foi dado
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U6!f!de todOll os serviços d�;í �rff;..-:.(c; ,,;:tj���(OriTRH ao Como de BorrlDe;l'Os, o qual
Radios recepto reg I·

iIf \� -

-� "#i::J � lançOU 'as mangueiras contra o (,
. maternidade local, do um Bn- SGi'l1h::m:j Hànldils il GaranlldoiJ � '.� I ii

:A

RoR':::' povo, .inclusive ser,:horas e ele-
da garotifllla. veiu encho8J , :; , �_� i�.:.: SR �(f..ÇjS mentos. d<:.c!ero, .como o .Dadr.e.A P "d d ho'e S!:>l' , . r:m,Er:or�B 1395
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d� fesias o venturoso Ial

I
..........:. '1 rI' Eugemo GlOfuâlll, que a e HOJe::;fo°n!�:fi���r�� ��ni�fi:r��� do sr. Isidoro e ·l\IargaridB

__8U�<�7,�9 SfHcmbro. Ja "_� CREME"· t1P ;p,:? guarda o leito.
Carmem Olinger, filha do sr.

Oams.·
. Z . �f1,i;twJ/ Il'-'- '�-_�-�"':-.�-�-���-'.'V�� ,

José Qtinger.
o �[�h��S,ecoe!g�laílri�dB�i!:��� esposa Da. Elízp.beth Hel'Vig.l �� �;;fR.7'.'l?.fin;��... '1l\�.. �.... g�il%V� w���liQ
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�� 'iS t.�fJâ�W� il���.JfJ'� ,,��!;ii. . de uma robusta criauça dü Com o fiascimenÉ'1, ontem, "" ..rn-Nascimentos sexo feminino o lar do sr de um menino, acha-se em ·�tt_ Sfàr C����� e:;§âHth�a®s
O nascimento, dia 24. [Ia Guilherme Hervig e de. sua festas o lar do sr�. RodoHo QI�lml\ V �[ C I d� ;nfi��do--....,....,.."...._..,.."..__,...,...,....,...,..-'".."...,..."

·.......,.._�'..........,...�"'.........,..·l Krug'3f e de sua ulílna eOil 1i<-.§lt!.!""Q�
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��.���_�_ BirrrJin:zham, 26 (A 'P) _ OID W. sorte Da, pa ula Kruger. �.

12'ual ou melhor que o . professor M. OHnphanL nOfavel:
.

O ERECEMOS
' :� O lar do distinto .08sal <.J

1
.

por seu trabalho na bOmba-ato·I: F .
. '.

H B O' B '" e" simi ar extran.Q'81fO -
: . •

:� : arry re1l181'" 19a r"fi -L ._, mica, declarou hoje que co"ga-: NOVAS RECEM CHEGADAS :1 achr,-.'ie enriquüddo des1e
f illl C n�Jn�'l!"'��� ria a época em que o homem.'
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�! omem
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com o nescimento de a�r ... -. �l1!d&r;,QÍl.';:êt 6 � seria c;paz de dominar o mUil·� MAQ.U.I·N AS' DJ." 1PSCR�Vr.;'R.. F (lma gr�.c.i�'Ba. Cí'Lm.ça
do

se-. ,Hua 7 �tL'-;'�El�bÉOi/iOü z. 5

I do a seu hdento pelo emp�ego: . a Li L . L Ll', :j I
xo femwlUo,

.
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; � . da energia atom'ica. '

Ü
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"L. G. SMITH & COBONA" {norte-americanas} �� ",-.-�.",,",�-�-,:-�-ji-,�-. o �-§,-'5!-.<11>.-:!2-:<)_-�"""'��-: �'Isto será o fim da RueH3t: 1\ NA C·A CULAto ;{ I �
I ou o fim do h0'11em --:- acres·�� MA�UI S DE

.

nL .'
,ti, �� li R�p,,(,� l'h�v,t�r e' Agpjeol� do Vq1e óe l1aia;' t cenlou o professür Olil1phant.

fi "OIUGlRãL . ODHMEH" (suecas) :� ! u. !.ü! ..u "�·!t���·t, li B ,,�>.nU ... 1 'til �,••�. � Terminando suas declarações

lo
, " � '"""�".�

I Olipn:mi disse:.
"ª DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESl'.;:\DO i� t 'J _ Temos agora de renunciar: DE SANTA CATARINA: �; f Dr-posHo à dlsp08içJ.o I! Oío l aos ideais da nossa soberania

� J. SANTOQ..f1' riA :1 ,i'! Depo�it[' Popular Õ 0/0 r nacional. Devemos deixar agor_a
'.

.
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·

� �".. n L eJeta. com aviso de 30 dja� 4 010 :.fl( I de pensar cumo cidadãos bn-
i..�'lo V'. f/.I" I-r O{) �l G � r;. n'/n .

P u:( ! n'J 0.5,,,,,, U Ui \.' <) J larlÍccs para pensarmos como
'

fi R I O DOS L
I� f Idem te) �jJ g!' di�& () q2 O/i] I I cidadãos do mundo",

1: RU3.Çarlos Gomes, 59 (Esq. av.l de SetsmbroJ :� f C/�t:�Píazo Fi�-�m f�i�:: ó;g g�� rlÊ . CX, POSTAL, 7 - END. TEL.: DOSSAN - fONES: 108 e94 �� � Idem iGem 12 )ii 11 O/U r NO bar 'e níO lati��. m
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... .' .

m j.�, 1 �
�

l{ N O 'li
1:��:.;.:;,.n*·fL����.p:":-::':';"U.:'���!��"."'.�" •.:;�.!,:,.� -fI;--.-.��-�-�--+�:.��-�-�t o ê:_'_.•--,.-�-��-,.��<t'_ . .a>---�-=-. �-�não deve faltaJj

"":', ,,'r:: �- '�: .,;_,..,�__ :<�,.:-�-,
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