
l!
...
ulrtU

...
11& 8. a.lealda-

·

..D..
·

...de se retiranu!:uando
11 crime a iHl"aÍção .

&10 iu"emiados.

..

Responsabiliza-58 em tudo e por tudo a cri
'se mundial.

Há de-varas uma crise - é a crise moral,
8 crise do carater a crise da eoncíerrcta.

Não seJnc.rifuine, todavia, fi revolução de I0!;ltubro. csM .foi, sem. duvida nenhuma, a rea- I
eao do orgl1niíllIDO nacIonal contra {) morbo que I'lhe devorav1i BS .energias. foi o atestadopubltco
e evidente e palpável

.

testemunho de que pão!

e.st.avam p
.. rO!Und.8.me..

n

.. t.e. C

.. 8.fi.
c

.. s. rados os
-

tec

..

Idus, Inem careomída a ossatura do gigante,
Não-se tnerímíne � ;revoluçãO d� outubro'lEsta encontrou em defícít Ii nação e ja poz re- I

solutamente, mãos a ohra
..
pata sana!' os males Ique nos legoa a velha emlllslna1a Republica,

...
Esses males, lloren::, não estavam

.. circuns-Ic

...ri.t.·...
o

....

s

....
á

•.
c.eSfera PO.I.wc.a...•. u.

dmtn

.... i.8.t.i.'.. a.:t.iV&.•
NãO

•

era Ü

IdaUcU pecunarto iinanceiw. Era a ruaior e pel-
OE era e ainda é, sobretudo moraí.

Mas, em face do presente crivado de pW-1
bleJ?las _ rli.nceis, que �'ecla][!Jaill solução. cabal, Ie·ta ti �BtLnge ao pUV'H" com o seu demlrêl.-me i

ou deVorQ;h:... ... I
E' precÍ@ü decifra-ia; Nt!.o POd(HI1GF.í 'estar r

COll!ltallteIDêDie a mercê do aCdSO. Devemos 8S'!tuda�JÓ e prepara-lo fi luz da expsrlencía que I

nos tem···pl'G.'PDfC[o.,natlo Hyões nmargaB.. . r., ·.1Resp-onsavel pela cnse moral é apedagógla

F, C. AUende

absurda que, perfaz et netas multiplicou a ins
trução, abarrotou programas escolares, sem

cuidar precipuamente de verdadeira, autentica
educação da formação completa dessa Itlculdade
essencialmente 'humana - A VONTADE.

Abrir uma escola - dizia-se - é fechar
uma prisão. Está hoje provado que não é ver

dade. ou pelo menos não é verdade sempre.
A escola é de si indiferente. O que plasma

deveras o homem nos moldes ctessícos da mo-
1'a1 á luz dos prlnclplos íneoneusos não apenas
de maxímas que são retumbantes porque sãO
ocas; a escola não só ilumina ti mente, mas

vaí mais alem: regra a sensibilidade e tempera
a vontade _. eSSB•. sim, prepara homens com

pletos, Jarros �Idadão8 autentíeos.
Sil'vanos de lição a éxperieneia alheie: SH o

cultivo das faculdades, fi educação da ínteligeaela
ti. aquiai(j\flo da cíeneía aumentam a cBpacídede
para (1 bem, também aumentam a eapaotdede

! para o mal. O desenvolvimento das potencias
1
intelectuais pode muito bem contribuir para

j desastres, se não for acompanhado do d.eBenvot�

i vímento :;imultaneo das virtudes morais.

I Não basta, portanto, para a prosperidade

I
de um povo, gente de

constltu.· iça0. robusta, her
eulea: cofres abarrotados de ouro bruto ou

amoedado; fronteiras guarnecidas de milhões

I de carabinas cidades febricitantes de trabalho
terrttortos sulcados de ferrOVIas e rodovias tudo
enfim que atesta o humano esforço nos domínios
da materla.

.

E' preciso algo mais: casas de instruções
onde se abra gratuitamente. - sem mudanças
constantes de caríssimos livros que os pais não

I podem comprar-e mente jovem ao BoI da verdade.
Mais ainda e sobretudo: mestres auteattecs fj

decentemente remullsrados que amoldem a

enncíencta e forjem a vontade na rude bigorna
do dever índtvtdual, doméstico e social. segundo
os ditames. austeros sim, mas fecundos, da mo-

I ral verdadaíre -- prtncípío e base de todas 8S

! eonsiruções humanas; que se ergam imponente
! PtU8 8 VIDA desafiando o soprar violento dos
I vendavals
I

.. -

P. hi��tOt�a é quem atírme e contra ti voz

I de. historia nã o valem sofismas de razedoree
I de sístemas.
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A.rmado na esquina das ruas
1 de Setembro e Bom Refiro

HOJE E TODAS AS NOITES 'magníficas 'funções com distrações para todas
as idades. '

.•
---

•.• T,eatrO ao ar Iívre onde um ajustado. elenco de artistas
interpretàrão gazadissÍmas comédias. dramas comoventes, .

.

'

.

canções e bailados. .

�""')l...,..:+..__:t;, ... :t.��...:-:i*-.--+:�.o .•-.:-,.._;.."""".-�-�-�-�...,,!f Q t:-��,-�-�.;.-�-:t:�-'iE'3'�"'3f o fi-!i�_+'-!E-:+'-�....."-�-i' o "-.�'_"__"'�--����-'��.!iil

'.
. .... ,Por m,éio deste aviso torno Publico, que a partir do

dia lo deste' mês de. Novembro, aluguel meu estabelecimen
to �IHOTEL' BÓA VISTA" ao Soro Alberto Dletrlehkeít, 80

qual espeeo que fi minha distinta íregueaia dispensará a
mesma aten�ão, :que at,é então me foi dispensada.

Agradecemos sinceramente a toda nossa Ireguezía e

'amigos pelapreterencla com que sempre fomos dístínguldos.
Blumenau, 5 de Novembro de 1945.

'HOTEL BOA VIS'rA

Walter SeUerf e Senhora
#i' lU ii [ :e "

DISTRIBUIDORES

Prosdoclmu BtCia.Ltda.
BlUMOIIU - CURITIBa -.-

... JOINVILLE
�4 mlntM@;&AMAM'iéfffi& �

fabrica de Ladrilhos e Oficina de Escultura .

arlol Pueller
BLUMEHIU

. Rua Duque de Caxias, 8 (Ex-Palmeiras)

Telefone, 1081- CaIxa Posta,l, 48 '

RsplCÍ;!lf4t.<I1 Im �taiIDi lte BXWE�Q cwm pXktlt� @ tool·

GrIlÔftlll �d.. �aV�!ltf9i.8 fei,çl1l!1l QDlvi1U dll Cfm�lltlf :Ar..
I '. J. -

.

. 'm,!'!dllll. Ba1!IIlUtOOfl.
.

C.I!I.ixu p\!'!fli
SIIJ.e,1rp;. e�d_ p'aI& Pi!aa. lJa;1.. Ã�, lfa.'lIqu.lJ,. CapUdll, tI'lIlhOi
CÕItI _ fj_l:ma�.li C'4nttlnei.. pBrLl .Ea��1I EaiUOIh p_�J1l1 tlar"

.. '

'

,

.

.

.
.

. f.. " " dtti.Sa Mesl:' rut Cootl'l. Florcl..

,.�.'.. ....
,

.. iI.
E

...
lIl

..

,!F:
-.�ttilj. I. iIadll'll) f,;h,)al r«s.... ii.. ·.VillIli, Flln

...�.Dm 411, II.'I!, iiéÕO' üWf}� lI.!. 1l«!lI'f:1, etc. d eh I e 9. l:iI I: J d ti.
,-. , _. - --

..
- -. ,- ,

.

- , .

-

. Porque amanhã

.slnâo hoje mesmo?
Comece hoje mesmo um tratarnento do sangue pa

ra evitar amanhã desastres imprevistos e inernediavets.
Sangue impuro, Sangue' grosso, Arterias rijas,

Alta tensão, são fortes indícios de Sífilis e represen
Iam périg(i eminente de derame cerebral e paralisia.
..

'

U:se. sem perda de tempo o poderoso Depurativo

auxiliar'M tratamento da Sífilis e fi�ará salvo des
tas ameaces. formula. trí-lodada do eminente cientis
ta·,·jngles 'r». Fred. WiHam Romana.

.

LN, 49 EC)

Divertimentes, alegria, luz e musica.
Todos ao Parque Estrela do Sul

Para boa, .recepção de ser;

radio � Pretiram a

ANTENA OAlLI

Suviçns de primein
erdem

Rua Maranhão
N' 27

A tratar com

A. Lubcw

CQtnCA FEP,I.DAS

Chocolates
Balas

Caran'ielos
Pralinés

Artlegos de Nat���1
Caixas Fantasias

etc. etc.

agora a venda na

LOJA SAL AR t
Novo Edifício Peitar

Travessa 4 de fevereiro, 3

!ilédIco por concurso do Serviç-o Nacional .íe Docuçae Ment'üe,
Ex-Interno da Santa Casa e do Hospital Psiq uiátr-ico do Rio

de Janeiro, Ex-médico assistente do Sanatório Rio de
Janeiro da Capital Federal.

II CLiNiCJ.l MEmCA - BSPE!;U\LISTA EM lJORNCAS t4E:R'I!OS!Ul

GONSULTÓ.mO • fi u A P ii [. I fi fi Si G G M I D f
.Edificío Amalia Netol

N.-e ATACO c ESTOM.'OO.OS 0lN5 'CM o (O.AC':O: I flas 15 as 18 heras
'-� 'L�P'� ".._�. 1 !'1fl' I P L íJ FIl i li N Ó P U L I S

�_ � mm �=-�_..m-�"'Jt'�����<;;

�--���-1I!--��-lt!-_,.iI .. -s I �,........"..., ,...,_���,...........,.., ....-.�--'-_��-. .-.-._,........,..�..

�--
.

I jr
..

·n·a·"·s··a········d
..

Sr '····�M····o···V··�1:8
..

·····Tj"���·���·l;·····L···.t
..

d··a
.... "

�S
I d U' .

.

U" lUJÍ'ii)ltülHi �(l • �J
,- r $)

l}� Dorrnltorlos �i
p Solos de .Jontor :)-

}� Moveis Estofados �l
.: ("t �

b � . l.. i J :)
t: eervrço em perfeito e nem acauauo í�

d'JllbY.iLL"7' de 1!i#P.1lr:4�f}

I
�( . ç;

��
.

.

.' �� Grande estoq�e _

de Tapetes ��
':,

• �--�''''.....�iiJ.�Iili!I.".",'§-=�1f--�

l:
Rua Dr. Aml!..lideu Los, tt $:

� "" >:
.

�;�:;;IiHHI' L-.:.!;.:.:.::...�� .... '!.••.;,;��������:;�::.:�:.:;�d;

':�I�

I
..,,"-'.�_..._�_�_�"""�-._�_� o�-irt-�.....,���-íil-�-·«;��-,(t.

.e;;..r��: ..m·"""''''.·
.. mm...... ...n_""'_ ..... lr_'e .....,

I Sociedade Benificiad@ra õe

I�
Madeiras Lida",

Telefone 1248 - Rua 7 de Seternbbro

"1 fornecedores de Madeiras em Geral
1 l; I
! II! • ..t n' E

•

jl!l forro Paulista, Encantoneiras ue �tialquer spécie,
, � Alinhamento, etc, etc.

nl
I�I

d S�das, Linho�J Casen1ira;��
I Riscados, Brins, Sapatos, I'..

'c

Camisas, Píjarnae, Capas, -�
11 Meias, etc. II

'1 Ghapéos RamBnzoni, Gury B Nelsa_,
BUJMEH1\U - Rua 15 de Hovembf3, 595 • fone: U01

Dr.. Â. SAN T A E L l A
illplOWi!do nela Faculdade Nilclnnal da tlied!cluiI dil:

Universidade do Brasil.

EspsGialidada: Soalho Marca Strobel
W i!5ôi '·il!IidWíi'f-44J1dP 7M r

,

a

..1
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v
....
ende-se

...
OU

.. A. r.reD.da-Se o

Ibem afregueaedo P R A r A
H o T E L,

.

situado na ara- 1
ronda praia de Piçarras, na·... .

Estr�dB. Itaj;"í-Jolnvjl8; .Into.r-
..

'

·'lIJNlicaç.i.o auxiliar .....;;..I�.-"..á1!I.-íi-'-'.�.-�.�.-.·�. -- -f; .,'i" .•g.,._.�. "'� ,�.' d'�' ."",". •

maçoes com o propríetaelo no tratamento da '. o.. � ti � ��

Leopoldo fteith. . .. sífilis" I . ",...,
: '. .

..F:-:T��-A;:�;·
.

:'3

.fi··

.Rapazes Que saibam ler e es

>crcever. lute rrnações.nestéJornal,
---_

, Um moço serio para serviço
leve, que saiba ler e escrever.

.

Informações neste Jornal.
.

.

Uma G.eladeira para 'Iamilia
em'

.

otlmo Funcionamento. ln
. formações nesta Redação.

Vende-se o Campo de Fu
. tebõl Vitoria,com aprox. 7.000
. metros quadrados, situado á

.. ,·.Rua João PesBOB- Velha,
Informações com M. Oe1'

IDf::r- S. A. Com. Moellmann
ou Otto Wrlle, +fone 1099.

.

/1946-2

f�I\-D E'XI_GE P.�::�.GArrrt;,,,-�EM OH�TA.
����"'SJ�?Y:{.5a- , .•(',u.!i-::s."",�"".ó����

ltende todos os serviços dr
Ràdíos

'

receptores
ServlçO\9 Bap!dos & GaranUlJoa

TBLF.f'9NB ·,1395
Reli 1 da S�iElmbr4. 13Duas casas D8 Rua São Paulo

N' 271'9 275. pertencentes a
Emítlo- Marx "Sénior. O Inte
ressado deve se; dirigir ao

Propríetarfó, na Rua São Pau
lo N. 271.

lIi.--�""-·"�"""'--if-�_''''''''''''''.-.
."",
�;":.';

CUuiéa Geral

Tratamentos especializados das doenças do estomago,
. fígado e Intestinos, scm operação.

Laboratório anexo.
.

Consultas: Rua Brus'lue sin», das 3 - 6 horas
menos aos eabaaos. _c_ Fone, !319

G. MJ·RANDA

"BRASILMAR"

.
.

.

.

.: .

Amfj1QOR (G.Schólz)
Recomenda-se pel
Esmerado erviçc S

Rua .. 15.de Novembro,596_---'-I

eh
HOJE::-5a ....feira· - Dia 8, ás 8,15 hs.

. George Sanders e Anna Sten, na sensacional película:

VieramDinamitaraámeríca

Editai..

ln FllÇ'IJ ssbell q� peetendera 0«.
sar-se: Isidoro Serafim e Mar
gareta Basila Klein. Ele. natural
deste Estado, nascido aos i: de
julho de 1923, operario, solteiro;
domiciliado e· residente. em Pon
ta Aguda. filho de Jose Serafim
e de Maria da Silva. Ela, netu

Um drama forte, feito esneeialrneute para Os fortes! Uma tal deste Estado. nascída aos 20
película empolgante onde se destacam o romance, ação, mistérios, de : julho de 1928. domestica,

sab.otpgem
e as mais ilUpreviSfa.s a,ve.ntu. r,as .! I

solteira, d

.. O.
rniciliada e .reSide.nteAcomp. Complemento NacíO!1a1 e Paramount Jornal Em Ponta Aguda. filha legitima

A
.

d "" €i Ih·' S t
· '" .

de Joseph KJe!11 e de 'sua rnu-

I.J!�·��.-?T_:�.-. o�_•.!r __!I_�����!_.ll:��;:��:: 1����
II 'V I digo civil sob no. 1. �. 3 e 4\ .

.

.'. .' .. e"". .e·�s·e' , Si. alguem ttver oonnecímeate de
.I. ...

_

I existir algum ímpadímente legal,
caminhão ce cal ga cMllgirus '" (óleo crú), capac- de 5 tOI1. em 1 acuse o para os Hns de direito •

perfeito estado de funcionamento . I E, p�a constar e chegar ae 00

Tratar com a COMPANIA JENSEN - Agr., Ind. e Com. Inbecimento de todos, lavro o

Itoupava Central � Blumenau - S. Catarina I presente para ser afixado DO To..

1j;-'iI-�-�- ...--If-��-.•-. o ...- ...-»._..-.- ..-�__._•.;_- .. I gl",ar. do costume e publicada pe..
, .

<6 rmprensa.

Grande Liquidação rBl::U�: ::;'FCt��.!:45
***

C·)a'dçados Editai
Faço saber qll� pretendem ca:.

sar-SF: Alex Hille e Helena Kie
nen. Ele. natural deste Estado,

ti
nascido aos õ de junho de 19 to,

e·'--·-··
,

'

e·' r e
lavrador. solteiro. domiciliado e

_�
residente em Vale do Selke, des-
te Distrito. filho legitimo de Rí
chard Hille e de sua mulher
\Viihelrnine HilIe. Ela. natural
deste Estado, nascida aos 2l da
março de 1918, domestica, sol
teira, domiciliada e residente em

Itoupava, deste Distrito, filha
legitima de Heínrich Kienen e

de sua mulher Anna Kienen.
Apresentaram os do-numenroa

exigido pelo arttgo 180 do Co ..

digo civil sob n' 1. 2, e 4.
sr algnem tlveJl conhecímenta dEj
erlsttl: algum in,lped!mento legal,
acuse o para os fins de direito.
E, para consta» .e cbegar ao co..

nhecímento de todos, lavro 4)

presente. para ser afixado no !.o,.

gar do costume e publicado pe.
la imprensa.
Blumenau, 3 novembro de 1945

Victorino Brag.
Of:lclal do Registro 'Civil.

***

Edital

_ ..
-.,

- '\
\

NA-O E NOC!VO I>.OS ANIMAIS DO�í:STiCOS
t:u�reiS.,*",,ª,ª&W;,���f 2!lCJ)rz._�

/
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1 Aniversarias���������������������'.' JERONIMO DALFOVO
Festeja nesta data a passagem

de mais um natalício. o sr, Ge
ronímo Daltovo.. abastado co

merciante em Subida.
I

MENINO JEFFERSON I--------�- D � fI? n I .. 3

Completa hoje mais um ano! No bar e no 18.11 ! r !'� �;t� ij � â1J �j0 � � � I f! I
de feliz existencia o intelig-ente :1 K N O 11 • 9 ri HH� 1k� IJ �� i ljj uU
menino Jefferson, filho do sr,

;"I' não deve faItan Cn�ica tSím@tiaU;nuia de
Jefferson de Ma. ttos, cirurgião . .

- C",·g"","",,,,§dentista nesta praça.
'. ", EU" oi B' c' "(" I

"�WJil��CiI.
M

__ '\ ' 1Í-1 jgilUnU;a ua afia 3;11 ime Dcallças dC'1 Filie - l,tillaria

CANDIOO S. RODRiGUES IlaçãO paga mais um premio Cursos esnecializados da Medi-
Será muito cumprimentado de 12 mil rrszelrss em cina Infantil e alimentação das

ho�e. pela passagen� de seu na-I Rio do Sul criancinhas� r: lYIíõ�ico-C�efe das

talioio o sr. Candido Salvador Encontra-se nesta cidade o seções de Higiene Infantil e Co-

ROdrigUes., desta cidade.: fi sr. ,Alberto Qu�nte;o, inspet.?l' j �.nhao. Diet�tic.a_. do �entro d�
-

� r=gtoneí da Ahança da Bahia '-'ali? .... - E��aglO �� .'"' a.nos, nu
OSWALDO LUDWIG. Capitalização S.A, serviço de Pe:c e. S!fll.lS ela Sa�l.

, I?ecorre .n�sta data () amv:e!'- Durante a visita que fez a
ta C�sa de l\;üser:c?,rdla do 1�1()

sano natalleio do sr. Oswaldo esta redação o distinto via. Janeiro. - Especializado em Ma

Lu�wig, p�s.soa baslan!e. r�!aci0- jante nos informou que se
laria pel? Departam.ento Nac,o

naoa no visinho
.
mumcrpro de achava me regresso da fio nal de Sande Publica, - Ex

Gaspar, onde reside. reseecte cldaue de Rio do Chefe, durante 2 anos, do Servi

.-.t>,-;§-.:t-�-§.-,..-.<t:�J€--:' Sul. onde fora realizar o pa- ço de Mataria de Blumenau,

gamento de um premio de Moderníssimo tlllilreihn de Luz
doze mil cruzeiros que coube Ultra Vi(JIGt�
ao título n, 10.610, pertencen-
te ao sr. Max jensen, ali re-

Dá consultas, todos 08 dias,
stdente, no sorteio realizado no Edificio Peite?' (em (rente
em 29 de outubro último. ao Hotel Vitorias. das 10,30
A lisura e prestexa com·1áf512edas 14,30á.<:17ho-ra8.

que a Aliança da Bahia Ca- 'lO

pi�ali.zacão salda seus COID- Parqlul Estrela do $gn
pnmrssos no campo de suas

ativldade» evtdeucla-se no

pegamento do prsmlo que
coube ao prestamista acima,
po ucos dias depois do 801.'-

. _ _..,,",,,�. teto.
"-�""'__�-�4'-.-:._�-�-1;

o
4!>-<ló-...... 'fi-�-�-'êifill!\l��-�

II festa das senhoras Ex-alunas Dgua de Colonia Prado ;oR��o;o�: Menor
Convidamos o povo em geral e p:rincip�lmente as ET ZE l encontra..se a venda nas

Senhoras Ex-Alunas do .Colegio Sagra,da Famlh.8 para to .

'.. farmacias e Dro�ariãs '

marem parte nos festejOs comemorattvea do Oínquentena- c
� :s -.

�i� ��::!��g�o doInstltuto, no proximo
-.
domingo, dia 11 Rafil'Onamonto dO E'�nl]rf11i� EIB�.tr"l:na.Queremos friz81', retificando uma nota da lmprensa .

U .

. (J.. [l O.,'A li

desta Cida.de.,-. que estes f.estt�jos não são pr9IDovidos pelas
AVIS'O .....T. 2'/IV n I At::!.,.Irmãs, nem tão pouco pelas Seúhoras Oatollcas. - .l.� r.. 6jiJ

A festa do proximo domingo quer exprimir os senti- f ._

mentos de gratidão e reconhecimento de todas as Senho- A "fORÇALUZ" avisa a seus consumidores que, a partir
ras Ex-Alunas e alunas Hem distinçao de religiões, pela do dia 8 do corrente (quinta-feira), vigorará o SEguinte horario para
obra civica e cultural que o Colegio' dás Irmãs tem fe-ali- fornecimento de energia elétrica:
zado no de-correr dos 50 anos de sua existencia. NÃO haverá força motriz "DIURNA" das 6 às IS horas:

Um grupo, de Senhoras' da mais aIta sociedade de
Blume a·U

.

Ex' AlUDa'o tail� E él'
.

C t'}' 10 � Quinta-feira: dia 8, emn .' .

-

c, tO vang .lcas como a o Icas, Zeina de Castro, aplrJ.1.tdiâa
promovem li festa e são auxiliadas pela Industria e Cc- ltaiai e Gaspar (linha de Itaiai) cantora e at1iz, em «Hmu'Q-
merclo e particulares; todos sãopossuidos do nobre senti- -

20 - óa·.feira: dia 9, em: l'âs Tua Mâe, urna das a!.ra-
menta' de gratidao e querem que os festeios revertam em Blumenau (excluida o b:lirrO do Garcia) çóes do Parque Estrela do Sul
'beneficio do Colegio sagrada Familia ao qual de ....em muito
e que" por feliz coincidencia. foi elevado a categoria de 30 - Sabado: dia 10, em Já vem se tornando bastlJil1-

Ginasia, justamente neste seu ano jubilar. Brusque (Inclusive o bairro do Garcia) J te popular e frenquentado {)I

Q O T
. Parque Estrela do Sul, eB{a�

_._.._------!?:-l��......]._�---.��-RJ.9
'1

HAVERA' f t· NOTURN!\ toda.:: �s JI·r.'r·�::l"'. eionado na esquÍlHl. dilB rmUl

.��
".;-.;..

:�; das 22 áS fi hora�!t���:��da).
<_ em � - - .��.

7 de Setembro e Bom Re�i.w.I. . Pústmindo numerosos e 3-

fª:. .OFERECEMOS:
. :::l Observação: O fornecimento Diurno está sujeito a inter- gradaveis passatempos, ani·

I 1 rupção ao meio dia. prov3'Velmente por mais de uma (1) hora: mados por um impeeavel ser"

ll:.�. . NOVAS. - RECEM .CHE.GADAS ..=.'i I
Iluminação! Funcionará normalmente. viço de aHo-fallHltes, o apre�

_ I Blumenau, 7 de n')vembH8 de 1945. ciado centro de àiveIsôE�s

-. :!. '1.IIA.QU.IN.AS.. D·J;' J;'SC.R�,··.VER· :'..1
prossegue em HH1S funções

r lUH LI L L _
EMPREZA FORÇA E LUZ SANTA CATHARINA S/A. d'

.

tA"
t; 181'188, com crescen,e eXhO •

.

� "L. C. SMITH & CORONA" (norte-americanas) i t:-�-�"""'�-�-���-�-�-.. o �.-�-5i!-!t-�-�-e�'_� Para esta semana estão a·

U MAQUINAS DI;(' CALCULAR :} T r mmciadas diversas peças bas·

I;!. ..' . ...
.'.

.

L .'.
.

:.:. ,fJanco ponular i\ AQr.Nr::nl;} �i(l \1�1� Oe It{Ji�i '1). tante atraents>9, que serão

{_ "OBIQINAL . ODHNERir (suecas) �
U t' �

=_
....u UI) i u__ = I UJUIi .! Ilnierpretadas pelo afinado

ll· DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO �J ,
� �'""

_

""""� mi lO õ"
.

,.- , elenco é ú Teatro Ligeiro do

j I � Estrela do Sul.

'..
DE SANTA CATARINA: ij I f Deposito â (iJ§posiça� � O/o ii

tE J S .lN'TOS R 6'IA :�11iI Deposito Popula.r ;) Oln ",c: i �.. �.=
..

t:l,�n '.. FI.'.1.
"

··.Ut ...,.' .. �l � c/Cts, com úViao

..

d

..'C,'"
7'

..
'Q U.'i.HS 4 oiii � ��\1���

r R I o DOS U L !l r
"" " tt oU dias [} 0/0 I

l�.. AD.ti C.arIOs· G.om.es.·. 5.9... lE.SII.•... IV •.
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• :1 I C/Cts. Prazo Fhw . 6 megeli l 512 % I
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ex, POSTAL.7-END,TEL.. DOSSAN· FONES:l08e94
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Idem iGem 12 li! 6 O/O T f�b1f. �" D�n�l[�(t[lfi
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..Medicacão auxiliar
no tratamento'da

sitilis"

_

Os senhores. Tt�.· COI:opel Comandante do 32. Batalhão de
Caçadores e Bacharel Delegado Regional de Policia, autoridades
responsaveís. pela fiscalização e execução das medidas naciona
lizadoras, tendo conhecimento de que Indivíduos ainda não

.

iden
tificados.. interessados ezil. estabelecer. confusão no espírito do po
vo. V.8Il1.·propalando haver sido suspensa a proibição do uso do
idioma alemão,tornam publico que até a presente data, .não rece

beram e não tem conhecimento de qualquer ato oficial referente
ao. assunto,

O .uso dos idiomas. �l,em�o e japones, em lugares publicas
(F.[()t§Is, cafés, confeitarias, cinemas, teatros. bailes, reuniões etc.)
é proíbído de acordo com a determinação do Ministério da Jus.
tiça e Negocioa Interiores, tomada no interesse nacional; e

Os infratores serão punidos na forma da Lei

i .Blumenau, 6 de novembro de 1945
(a.) IRAPUAN El1:rSEU XAVIER LEAL

Tte. CeI. Comft.t,ldaQ.te do 32' B. C.
,

(a.) ARNALDO M. XAVIER

.... '.'
. Delegado Regional de Policia

Confere .com o Original: ABrUO DE OLIVEIRA, Escrivão
1J���.,.,,�D':'.SA..{j o·e.�ü..:u.4t..A.�•.ü.iD:4il
"

.

Institu to MédiCO Dr. CA.RVA.LHO_I
- Diagn6sticos Clinicos - i

�

Metabousm.o.....
b

..
·.asar

-

. E.llet.rocardiog.r.
afia

'.

-

LabOra",..tório de Análises (sangue-í-tézes-curína, ete.)
. CUnica especializada de Senboras

I(Perturbações menstruais, esterilidade, alterações se- ••
xuaís, incômodos da edoleeêneía e da idade critica, �-

inflamações genitais, ete.) �
li'

Alameda RIo Brânco. 3 - �lumenill.1l - Te(efoDe, 12021
�iO!"dD�«4iU:onlo.��:t>J&:9Jm:IID.\'1.

lOS preBllizGs sofridos
1E8mS Igreja

Londres, 7 (S E)-Os danos
de guerra acarretados ás
Igrejas européias se elevam
a um bilião e quinhentos rol
lhõea de. dotares, segund!..
tres representautss do GOU"
selho Muodial de lgrejus in
Iormaram.

"VIRGEl\tl
da elA.

conserva o tecido da roupa porque lava faGilmente fi cum
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