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as de cuja exislencia este só sabe pelo descontclG
que "a educação deve possibilitar a todas as mais va-

.
riadas oportunidades e abrir acesso a qualquer prof'is-

fi "'d
la.

(Do díscurso do Brigadeiro Eduardo Gomes, proferi- são": reconhecendo que "o trabalho é um dos nrohle- rft1n eHci�do em Juiz de Fora, c dirigido especialmente aos ope- mas substanciais do homem e deve ser considerado 1J('- V" iii. �Il gl!!U
rários brasileiros, extraímos o seguinte trecho: \ las escolas de todos os grátis e tipos": c sustentando

I dque "as verdadeiras élites, de Que necessidade a soeie- �cer a �(
dade moderna são as que resultam da selecâo geIal de U·.· f,\:�

valores, e não de condições ecouômicas, ou diferenças Contrastando com a RUe
sociais dos individues", cumprindo facilitar" acesso - 1 N' 1, •

,

as escolas secundárias e ás universidades' e estimular I o (\13 overnoro, que pnm,
.

1
.

- rl�"os alunos bem dotados". pe a sua Iimpesa, a raves

, De outra parte•.0 no�so programa f'inanceiro _

e sa 4 de Fevereiro, aqui 11\
eCOn0l111CO preve provldenoias que logo se ret letirão

o • d ídade f',sobre as classes trabalhadoras e corrigirão muitas de- centr O a ci aue, o er cc-

sigualdudgs atuais. BrfOmelemos estanc�n' emissões, que LHIl espetáculo deprimente
prejudicarum f'undumentulmente o nars ; o quauro de

o 1 • t d ,]
seus males nós o traçamos no discurso de Belo Horizon- com o lXO amon oa o pe (1

t�, denunciando a mais prcjudicíul herança do Estado cantos dos passeios.
Novo: Soubemos, entretanto

"A gran�le maioria da 1)0j)lIJ�9ão, a maais- q ue o sr. Prefeito Municí
tratura, o funcionalismo, {)s militares Que nao .

. '
' .

estejam em serviço de sangue, :1 classe médica, pai ]a prOVll'16nClOU junt
o 11e(IUenO comércio, os empregados em todos aos varredores no sentid
os ramos de atividade, o professorado, os aJ)Ü- d t d e suas ativi

d
,. 1 1

.

I
e ex .en er m ,

senta os e rerOrIllaUOS, os assa arw( (JS e,11 _ge- 1 _

. '

gemI e OS trabalhadores manuais isto é. nove dadss a esta, arteria, nnn

decimos da comunidade vêm o valor de cada gesto digno dos melhore
cruzeiro que ganham reduzido de 50, 60 ou 701. 1< 1

.

centavos. O natrimônio dos asilos, das f1_mda-lap aLS0S.
.

cões de beneficência, dos institutos de educa- -------------
cão e ensino, constituído em allólices, c drás-] p

.

ticamente de,sfal.(�ado. Os prec_?s sobem .vel'ti-j reclsam-se

������mente, hmxando o pa,drao de Y!Utl dO-Ide tipógrafos ..

em Tabletes I Unidos e lorno do Brigadeir�
I C I " 11-, r De um leitor de t�assarandubinlul rece

1.1 bemos a seguinte carta:
Um tablete dá um excelente

I Massarandubinha. 11 de Novembro de 1945
prato ou chícara de Caldo Sr. Diretor de "A Cldade de Blumenau'
(Bouillon, Consomé) • Modo F "Prezado senhor:
de usar: Nã� cozinhar, apenas � Levo ao conhecimento de V. S. que embora não tenh
desfazer a dissolver em agua l, sido instalado um Dlretorlo local da UON no nosso díatrtt

bem quente. I de Itoupaea, estamos decldldo em levar, no dia 2 de dt

C, ANTWEILER - Rua 7 Set. I, ze.mbro, ás urnas, os nomes do� .�rs. Edua:�o Gomes
, I Irtneu Bornhausen. Somos 130 eiencres quatíftcados, todo

j Iavradores,
mas já chegamos ao alcance de

_

conhecer
. jugo que a Ditadura nos impôs. Ano por ano foi aumentt
1 do nosso tributo e nunca tivemos urna verba para. a coo

i trvção da nossa estrada. a qual, na maioria do tempo. �

......_�....... ....;.;; acha intraositavei.
__-.,_� � ��� i Sem mais assunto, termino subscrevendo me respeit;

A liberdade democratica pre_I�I,'amente.cisa ser resguardada no I
F U·r U R

-

Em dias de selembro de 1939, que jamais esquêceremo
-

a grande e pacata Polonia foi invadida pela terrível arma (

guerra alemã.
O mundo atento e curiosa, observava o deSEnrolar da tr.

gica cena no teatro de guerra, que de pouco a pouco toma'

I proporções mais sérias e graves. Nações outras penetra'lsm i

! campo da lufa; verdadeira catastrofe.
Pais, filhos e esposaS que antes vi\Tiam despreocupad(

estavam enlutados e sem o sorrISO alegre de au!róra.
Tudo passou-se e, da guerra. restam apenas a lembra0,

e seus criminosos que i�ão pagar bem caro pejo crime traiç
eiro que praticaram.

Tudo mudou cle rumo.

O Brasil teve sua robi politica modificada
Preocupamo-nos. agora, n3 construção de um Brasil maic
Enquanto nós nos debatemos para ímphmtarm os uma d

mocracia sólida e boa Oulras cousas se passam quo; bem mel

cem a atenção dos bons brasileiros, inclusive! nós desta cidac

i que sempre nos debatemos pelo seu progresso que marcha '

I lodoso em carreira vertiginosa: são alguns estrangeiros inéxcr
! pulosos Que aqui vivem sem profisSãO definida a vagarem difl

I noite pelas ruas, pregando as seitas dê outros regimens, q
I fiem eles mesmo conhecem.

I Brasileiro! Sede candente, seVero. e não se deixe ilu\

por esses elementos il1desejosns Que ofllem aqui aportaram p,

I te auxiliar nos campos e nas oficinas e hoje vivem a custa

! teu sUOr, pretendendo ainda te conduzir pela eecurídão para
i apunhalar pelas costa3, esqlle'Cendo-se da boa e farta hospH:

I d!lde Que lhe deste!;.
S'j tu. patricia amigo, souberes punir estes teus inimí�'

no. 1, estarás cOnservando para teus filhos, o teu Brasil ('

olHem foi construido po!' teus paisl a"quem elevemos ao nos�

tradiçOEs heroicas.

o
N ri adeiro Eduardo So es

,Ira os e amplia os--E'
II ,j a o lia

criados para beneficiar o trabalhador,
que lhe é leito no salario

"Foi um dos pontos do programa de União De
mocrática Nacional, lido em São Paulo, em nosso pri
meiro contato com o povo brasileiro: "Proteger o tra
balho sob todas as formas, aperfeiçoando a atual le
gíslaçã e dando-lhe uma anlicacã., mais humana e ra
cional que torne seus benefícios efetivos", Assim nos

pronunciamos porque, diante da incrivel parcimônia
das vantagens concedidas e do vulto dos debitos cres
centes da Ditadura para com os institutos, se estava a

eoneluir que os trabalhadores precisavam menos do Es
tado, do que o Estado deles. Com efeito, a Ditadura
lhes devia, em 31 de dezembro de 1944, Cr$ 898.703.000,00
sendo: Cr$ 608.595.000,00 aos industriários, Cr$ ....•.
213.974,000,00 aos comerciários e Cr$ 76.134.000,00 ao
Instituto de Transportes e Cargas. Falando aos nernam
bncanos, desenvolvi dois outros pontos do referido nro

grama, quais fossem O In e o V itens do primitivo
eaunciado :

.

"Para que o seguro social possa atender ás
shas finalidades, urge:

a) descentralizar os serviços administrativos
afim de obter presteza na concessão dos
beneficios; b) - calcular o valor dus au

xilias nas pensões e aposentadorias, na ba
se da constituição da família e do custo da
vida; .c) - aplicar o seguro - doença a

iodos os segurados; - Estudar, com a au
diência dos interessados, uma formula de
participação nos lucros que excederem da
justa remuneração fixada para o capital".

Não havia lugar para equívocos, só alimentados
110 ódio pertinaz contra 0.,8 que, visando a conciliaeão

raria ter"
dlvi

,co Ir ir

de todas as categorias sociais, não aceitam, nem dese
jam, o incentivo á lula de classes. ]\Ias só temos pra
zer em reafirmar essas convicções das primeiras ho
ras. Defenderemos todas as conquistas consagradas na

"Consolidação", nomeadamente as que se relerem á
duração do trabalho, ao salário, mínimo, ás férias, á
higiene e á segurança, á proteção da mulher e do me

nor, e ás regras que disciplinam o contrato individual,
quanto á remuneração, ao aviso préyio e á estabilidade.
Entendemos que essas conquistas devem ser aprimora
das, não só nos pontos a que aludi, mas ainds : na ex

tensão do direito de indenizacão por despedida injus
ta a iodos Os c:/sos, sem limitação do tempo de serviço;
na aplicação de iguais beneficios aos trabalhadores as

salariados das autarquias, dos institutos nara-esíntais
e das repartições do governo, quando não for mais fa
vorável o seu estatuto; na incorporaeâo dos trabalha
dores rurais ao sistema legal trabalhista. O problema
da saúde do operário e dos meios uara aquisicão de ca

sa própria deve encartar-se num conjunto de medidas
que tambem preveja a isenção de impostos e, em cer

tos casos, a subvenção ás entidades de iniciativa priva
da, destinadas á benefícencia, á recreação e á cultura.
Isto se completará, certamente, com o alto espírito com

que versamos o Iêma da educação, no comício de Sal
vador, considerando-a um direit., de qualquer indiví
duo, com a ampliação efetiva da rêde de escolas, a gra
tuidade e obrigatoriedade l.n·o}:(res_?ivas; proclamando

Sopa

"V

u
J 00 • O. Postal, 56

Cr$ 60,00
OrÇ 35,00
Cr$ 0,30

A virlatde e ii lealda
áa se retiram qnitl1l:lç
o crime e il traIeio
sio premiados.

anual
semestral
svníse

Sal1ta Catarina - Brasil
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Os Eleitores Decidirão
APENAS 5 dias nos separe.m do momento em

que depositaremos nas urnas as cédu
las contendo 08 nomes dos candidatos escolhidos.

Para o eleitor conciente ainda é tempo de re

fletir sobre a escolha feita.
De um lado está Eduardo Gomes, reflexo bri

lhante da conciencia democratica brasileira, que
vem empolgando a nação pelas suas indiscutiveÍs
qualidades de patriota sincero e estadista comple
to. Nunca tiv@ legações com os politicos estadono
vistas. Jamais viveu á sombra dos "cambios ne

gros" e de outras negociatas que tanto infelicita
ram o País.

Do outro está Dutra, candidato oficial da fi·
nada Ditadura, apoiado nos 1!:6tados pelos antigos
interventores, que a toda a força querem. voltar ao

poder que uzurparam um dia.

1
Eleitor Cãtarineuse! Votando em Eduardo Go

I mes estareis assegurando ao País um regimen de

direito, liberdade e justiça, que constituem o apa·
nagio desse homem extraordinario. O impressio.
nante episódio dos "18 de Copacabana" no-lo

prova isso.
Votando em Dutra estareis contribuindo para

a
_

vitoria do seu representante neste Estado, sr.

Nereu Ramos, de cujo Governo já tivemos uma bem
trü,te e prolongada amostra.

Trilharemos caminhos novos?
Volveremos á noite escura dos temores e in

certezas?
Os eleitores decidirão!

D.8stru idos 08 ciclo
tróns japoneses

TO'QUIO. 27 (A P) - Soldados americanos, armados
de martelo e tochas de acHileho, iniciaram 8. destruição de
5 aparelhos ciolotrons, com 08 quaiS cientistas japoneses
investigavam a desintegração atômica.

Mao Arthur ordenou aos Beus soldados que des!ruissem
os aparelhos atirassem as peças ao ma!:'. Dote ciclotrons.
inclusive um construído nos Estados Unidos, elloontraVB.m�
ae no labol'atorio do dr. Tosshío Nischlna., o qual desmaiou
quando _

--

os
, soldadoS. informaram ,que, Unham ordem de

dR I!;tr{1ir os aparelhos,
.

' .... REPULSA DO BRIGADEIRO A' PROPOSTA. DOS
�- INTEGRALISTAS -'--

"Confio em que reccnhecereis que a pr:esente
exposição não visa quaJquer objetivo pessoal, quan
to ao resultado das urnas. Jamáis ascenderia á mais
mai salta magistratura da Nação. sem a espontanei
dade e a voluntariedade dos sufrágios do llOVO. Os
partidos que prestigiam meu nome em toda a Fede
ração Brasileira não besitam em proclamar a anteci
pação da vitória eleitoral. J\.!fas, se dúvida houvesse,
nem por isso trairia o voto supremo de minha cous- ,

ciência, em todos os assuntQs que tenho conside
rado com inflexivel sinceridade. Os principios, pa
ra mim. não oscilam na direeáo dos interesses. Não
compreendo Que se abjurem conviccões em troca
de proveitos. Ainda há poucos dias. respondi a

uma consulta do Partido de B-epresentação Popular,
sobre o teôr do seu prOgTP,ma e o concurso dos
membros da antiga "Ação Integralista"•. Minha

carta que preceu á solidariedade daquele partido
ao general Eurico Gasp_ar Dutra, foi a confirmàção
de inalteráveis idéias democráticas: "O país não ig
nora que sou e serei sempre um soldado da democra
cia. Não me limito a desejar a vitoria total dos seus

princípios. Estou sinceramente convencido de que
ela precisa ser resguarda. no futuro, dos riscos que,
no Brasil como no mundo, a têm ameaçado sob ás
mais diversas modalidades de reforma política.
Entendo que é dever das autoridades de reforma
política. Entendo que é dever das autoridades e do
povo impedirem que. sob qualquer pretexto, os nd
versários das liberdades e gu.rantias individuais e

do governo representativo, com base no sufrngio
universal e secreto, se valham dos meios legais, Que
o regime democrático propol·ciona. para conspirar
a sua perda., E foi dentro dessa ordem de idéias

que aos partidos impôs a lei vigente, comocondição
de eXÍstência, a inserção, nos pr,ogramas. de alguns
daqueles postulados, pJlora QU� todos Quantos decla
ram, nesta hora. a sua lealdade á Republica e ás
instituicões políticas, indispensáveis á sua grande
za, atendam aos deveres Que essa mesma lealGade
exige a bem da tranquilidade interua, fundada !lU

ma ordem estável que torne sagrado os mais :lltos
direitos da personalidade humana".
(Do discurso do Brigadeiro Eduardo Gomes. pronun
ciado em Juiz de Fora)

""08"
__

01-".01 ..

absoluta':ll�nte inofensivo parl:l
1"'.1. " .I pele. EflClente proteção contra

We-- e·,- P1CAI?AS DE MOSQUITOS II
. outros Ulsetos.

Blumenau. 27-11 ,'15
BERNA DO RAUTT

ltr�
r_

N� bEfll ri: lS� lJlfill
[ KNOTi

náÜ' deve faItall
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Caminhões de 1/2 e,té iO touelades,
CAMLNflONETES,

.

AUTOMOVEIS
1>:0., e d�!1nis v.:'l.l. o 1'1';, ÇO do DE SOTO

píür::ul.t "�o �l!. g,,�n te
. «xctustvo

I R�CARDO DEFV\F
Provisoriament·'j _:(1 rua Brusque sln=-Blumenúu-cx. põstal

Veja que
o prazo para a enireqa dos titulos eleito- ais,

conforme jet tivemos oportunidade de auumciar, ex

pira no proximo dia 30 do corrente, devendo, to

dos os eleitores ÚUiC'I·itúS, procura-los. sem falta,
até aquela data 1W [orusn local, edificio da P1'(J
feitura Municipal.

maquina

rI' .•.. l' ;J .:!' •

. 1< ratamuntos {-"!KpeClft !Za.tAOH nas coenças ao €RtornngÜj
fig<Hlo e intestinos, sem operação.

Estado de São Paulo, São Paulo
Por ano: 01'$ 120,00, por 1/2 ano 01'$ 70,(jO

f> .. -- � ., .. {> .• $--{li-_·* ...··��SIi-.,.�-�
N� bar �. ma ià :

KN61'
.

DISTR�BUiDORFS
J.r"'PI' L'� d�la. t� a,.

ende-se 11m negocio de
Secos e :\1olhaãos num

bom ponto e com bõa
frEguezia no centro desta
cidade.
Tratar com Qfto . Wille,

nesta. Rpnacã(), telefone rr 1066
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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'�eu f.��A �N"t� está talhando '{
,

"I' Snrs, lndustrfallstas I Len.�1;����t;me:t�"'I'O;o "'Cf;::�"
.
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" I IlADih.l .. S.��,O
,

J WILLY DE SOUZA aceita representações em l e será r,;F1JTItilmUt;tti utcndii!ü

TE DE
!

I g,-
eral p�r.a todo o Sul

d,
este Estado,

.P{'�S, acab�� II IDQ1ÚPrI,J,:umto. ,mOde,
..

r?,�?, d;','J ,OIto' ,T,J?:�,:iSÜO' t�{;"nk(:r, de se ínstalar em Iurbltuba com escr�torlO d� RI:; I tormado e dioisrmodo em isao Pauto
.. .

, preeentações- Cünsignaçõ\:s COnlissoes e Conta;
" .

...." r. "'.",._. •
.

I p'f(Jpril1. Dá referencias. Cartas por obsequie a ,'j\��I!íl'?;e'!...es ��r-? r:':h":tJa;�� 10
..

�LITA I WHIy de Souza-Porto de Imbttuba - Sta. Cata- -=��"""�..."��S':'·.=m.•.ID'C."'·mu"""",,,,,,.�<l.�,

"L' , J I rlna, 20v3
i�a��,G I á�� ti i t (!;11. ,

O�"-�--·+--'4---.�·.. �-i}:·· .�._,,* O .-.-......�••- ..-..:_.+.- .......�. .ii:!. ...�.i 'J!J.1i� I �.'�,��-J l�:�bt."r G.�:� fJ�r!�t>!·�u·d?!m t":
N o Píüg.: Cornpl. Nae. e Universal Jornal i sr.r' �'e" L�iz

v

Rt!s�i �"P;u!í�-a' d
Platéa 2,00- Il2 e militar r.oo-c-Balcão 1,00 PreCiSaiU"Se aeste (I �:,HlkH'� ��:'. m;tura,.1 d��;e !:�.,:.:do, nascido no dia 8 ue rno:

.d;��&� Irni\\'u'� �1l"'��"t1�U!lh1_ eh: !?í 8, soliei�(l, lavrador, d
ruiun nr", Uf,FIlU llliQ !i1il""eh_�� .., miciliado e residente em O,,:

nar, filho re(�Hitno de. joão Ruy
(>-�._-",-+"""'4.i ..... 4I<'-�-1>"'ÓÍ'-'"�' si e d:: W3 mulher Josefa Rir'

.. . si. E13. natural deste Es!aik
Arrancar e destruir gr<l� nascida no día j 8 de julho G

vatás é eonuibuir p:;1'a (j I : 921. $oiü;ira, de profissão d-.

desaparecimento do ll;n.JÚri;1
I
mcstica, d�J!nici1iad,1 e re"F,d.eci

0t (p '�"'";'l cidade f'!!1'" !o"'I','"1"eo] D nOlCUHll. ,l-.. .,•. ,�. " .. Qu"".� •. ,,, '-1", t "I,

j de Rimhno dos Santos e de su;
Ii-··.",�-�·_·"" �--·�h.,-� .",..... i ..: lhe R-'lal !-. Sr ,

I
"di, .C:f ac L. ucs anros.

No bar e no lar Apr�senta�f.": C·']! ("·?Cilll'�<;nt(l.'

I .

K N O T exígtdo p(�10 artigo 180 do GG.

11
não {leve faltar

,i .::igo
civil sob n, L 2, 3 e "�

l f Si altruem tiver conheclmeato di'
,

ii
\.� .• -if·_-fi-- '} . ji .. .ç;"", � _'$ . � ; exist; algum impedimento lega),

. ,J"_ e, ••
_ I acusE' o para os fins de direito

! Fi para. constar e chegar ao c«

I ! nheelmento d-e todos, lavro ":

i presente para ser afixado 0:0 )cr'

i �at. do oostume e public.::Hlo pe-
BRONQUITE I JS iTI1!}reDsa.

! "!•• I·I':�'GI·l·"V' 'l�t r,/"t'TPcnllJro i�'�lo;:.'
I
�, ',.<L ..., u,_ •

"\Ticto';in� B��g;
.

TOMé �EMDRe I Ofidn! do Registro eh'il.

';, I Apre.a·';>:ntaram os documeOf{lc

I -,_ -"' .. -.�.. _o, .- - ��.,.'._,.. = , ..�. '''-_'_''

li "'�"<"'- "'",,-. ""'''�., -"" d''''' !;'!li-ll '

I
��, �;;""l;�,:,,,. "�.f'�""''''''''''· 1iI�" �iir,�il�';_,'Si ti "·JJt;Si.!!�4ft-L",��!:'i �.iil' ��-;o it>;\lI:t;b'llf,l'l'-,_

i ,�p6graf�s
,*,_._��.<i'-- .il'-9-�-�"."'I.-'<'I>-- .. <r

Espauialidade: Soalho Marca Sirobel I' .. ·������,�""'.,....,�.=�"""""�I!!",;;a;;;w.�.iS1_E.;iiã_1 " Quem

.,� >

-

- •
:

'

o 'Dr. Oscar Leitão, Juiz Eleitoral da 3a, Zona de
Blumenau, E�t;Hlo ô-e Santa ClJ.tarln8, na forma da lei etc ...

FAZ SABER, a quem íuteresser possa, que, atendendo
Boa impBdimcntos prevístos no 20. clü artigo 17, das inetru-Ie
õ

es para as eleições de 2 d,,: d(;z�mbl'n proxímo, re�oI-
veu faze,r as segt�ítlt8§ mGdíI,w,!'çõeê: Nom�, fi: Fl'edel'l�olKrestsmeil, mesarro da Ih secçao, em substítutçãu a Luiz
Meeeíros.

113. se cção - Acari. Guimarães, presidente. em sn-]
betituiçã{) do [)r. TeJm!J Ribeiro. ,.

. I
. 22a. secção - Carlcs Koíke, em substituição de Oessío

MBàeír;üs, MG8lZrfv.
33a. sevção. - WHly Htnchlng em substituição "de

Martinho Veiga; Mesarlo.
35Ek secção -., Axel Deeke, em substituição de

Hercll!o .Deeke, presldente.
39iL secçao - Wé.;Jter Ksrsten, em substitui ção de

JüãO Schuochow. pru@Ídenfe.
47<1, secção - H-er,ríque Bucr�er. em substituição de

Vítor Weege, presiJhwfe.
lOa. flecção - Ricardo WWe. tim SUbEHiuiçãn' de

Aca:ri Guirnarâ€'f" pHH::ilénte.
Roberto Donato, mtlwrio, em sübstHuição de Carlos

KtÍlF .

Erich UeH€mberg, mesário, em sUbsWuiçãO de Frede
rico KH,�zchmi)r.

Outrossim, fé8ú!ve tumsferÍl' o local da 22a. secção
para fi Cfi,M de pr{:pricdude de Rieardé) BUPger. no bairro
da Velha.

.

mUIDéIHlU, em 23 de i.Ha:;embio de 19:15.
Oscar Leitão - Juiz EleHou-l da 3a. Zona

..

Anunciem neste Diario
1�.rmM,"P\P

"""""'..............._'''''' .. "'"P"U4CUWW •

Socie'dade Benificiadora
�ji.}dieiras Ltda.

Telefone 1248 - Rua 1 ôe Setembbro

fornecedores de l\1adeiras em Geral

de

forro Paulista, Encantonehas de Qualquer Especie;
.

Alinhamento. etc. 'ola

NDA
..

com viagens regulares entre haja! - Sa:nros

36 - e�d. l'eh:;er. "Guldo'"

no·Gd f}.'.�, T A,
!'",

t

Foto AmADOR (G.Schofz)
Recomenda-se pel
Esmerado erviçoS

Rua 15 de Novembro� 59b

Chocolates
Balas

Caramelos
Pralinés

Arllfaoa de Natal
Caixas Fantasias

etc. etc·

agora a ven�a

L
na

R[
Novo Edifício Peitar

Travessa 4 de fevereiro, 3

No bar. 'e J'l'O I!(lj
KNOT

,..fio deve faltar.
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Esteve nesta redação nma
---

.,1
Seohf)ra b':lstante paurénirnH
mEie de dfvers8.o crianças, li
qual lia queix, u de ter pf�!'
dido sábado uWmo; no trHjé
to que vai do Hotel I'!Q!eiz

De$pacho�

IIlO
posto do Serviç<) Nacional

de Me!uÍa. u importancia de
����rru��s. d�$ i�tes:.. Cr.$80,OO.

O dinheiro foi perdido por

dC'·UI IM A D r=.�'"';� um Who seu, quando o transe
� fUl'U\L ,i portava para seu marido,que

se achava doente no referido
posto.
Tràta-se de uma lamBia

grandemente necessitada, pe
loque solicitamos' á pessoa
que encontrou eSSE!: impor

=!!m'!�=�_IZi_ Ii'l______ tancia li boadade de entre-
ga-Ia nesta re,dação, (}nde h� ;r.\;{) !j.""� ,f_;,>; � {�, :.�;,' ):�. L .

�4'r:�li�i'í;-",·Lt'!''i.·�s�.·:-1;tf;,\,j;.�·<'.jll·'f*:1' ,i� o,� '" "HItri�'>!il4'�íli'�"'��'Ii:.�.w*�{,i serà procurada, certa de que ;;D-:t�'';;;;;&:,� "'C_·.'."· "'r-:',-;--::,.';;:;,;;�,,:;

.. f Expol'tadm'a da Madeiras· S. 1.. 1 ;atieará um. bela .Cão. O_·__

·:::::==i'
l §tocl� . perrnainen1e 'de: I I IPEROGY VIR ISSiMO I
1.. !\'�·�,d'.·,�ft.·rac 'do ,··cO rlf!'tru,ça-O em g"e· lt I DeSPilchantedaR9C8heduriadoDistritoFedGra.l{M.daFazanda}
.., Uli. """ - ;;;;i <g .;;:t ..

1 EscritoriOt-TRAVESl DO OUVIDOR N' 21 - lo andar· IH fi

i ra L F (; r roSI Soa Ih () Si I rl/10 Idu ras i. I Encarrega-se com Eficiencia I!I Rapidez de �

I o. te . 1'"
Titulos declara.tolios - NaturalisaQães - Retificação de

IF,",'
""

!t I
Impostos - Registro de Comercio - Patentes - Defesa

l!l' de Antos _ Certidão de Renda - Serviços em todos os
� T e I ""'" fon"'" 1 Q q 1 � :Ministerios - Registro de Diplomas - Procuratorios -

.. �. ..' ",,'
, ,,,," ' ....... oUI

....
Serviços na PolíCia _ Permallcncia de Estrangeiros - Bc-:t '8 t �J.M .E N A li .., Sard·§ Catarina �

f gistrús de firmas comerciais e industriais no D.C.I, _ Re.
�,g(�.'i��$'��*_��.�.g.���·i;!'HH;'�O\lllolloit�'SFI*:.a,iIfI.:iIl-.n�� ••iiii·.ItWt;�lii(!>��! gistro Civil - Retificações de nome e fmação -

i Certidões para embarque.
Registre de Criadores - Servi;;:flS na D I P.

• Recehimento da cDntas no M. da Fazenda. �
.=======================-
____________ iii a.iI ,

.

Aparelhos de
da R C À Vítor

Radio

di!: todos os tipos e ,amii.nhl,)� IU.

Cdsa do Amat'i�no S· A.
Mercad{) de Automóveht

fi u:!:. 15 o' 487

TOSSE.

"lJfedicaçâo a.uxfNar
no tratanwnln do

Dr ..
!UP!GIDiitlll &leia faculdade Na.c!mwl clt; �er.!lcl"iI €ÍB

Un:>'"ers![l!!o1a ;:ln JarasU,

o rnELH()ç; í.)0:::.. rnELHOQES
'�fu1��Ti!:!J1f:;ilj�? ' '_ �', � 'H M�_ �ii'l�m:��Y.f..�
�t('''''O :.I't,;: �, • � "1, �, ", 'o '":1:,

-

;lt ,,'..'�Õ}!1r. (lQ 'I t.!;.{JC �"i'OSIlO Qoi'!�
-.

C. "k�Ç,- ,,��'t �'"-:_�\!�o f..!!E'5.\.i_��,!.�--r.

MéJ�co- por concurso dt_� Servif�(: !'z"'\cional ,{,::: J)oenç.ns �ientfli_!5;
8x-interno da Santa CfIS:.i f: tÚ} Hospital P:5iquiátric,o ao B.li)

�

de Janeiro, Ex�n1BdicfJ H8[dst(;=!nt,f� do S[:.natório Rio dfl

Jf:t!Oi:r0 da G(.!�)itll� r�d(�rHl.

ClINICA MÊDiCA - E�P�CtAM8TA t:[�, (lü�NÇ;'\,s �BRVOSU

CUNSU!.Tómo, R U. A. f a ,L i.r ii li C e lia I IJ Y
.Et..htlÜl0 .8..1ne::!h r...:��Vl

Das 15 és Ia hDr�D
P L I} fi i .A tH} P o L ! S

p·���"':�ri;--;-:;.-:::::�r::�Q:��'"'::-:''';-E:'���'é;'::·�''·'::-::'X'"�':';-;:;�·:,,:�---;-::'��..,.���

fi Casa da I�ovei8 R08srnark IArda� li
Q �
Do 71itorios H

Salas de Jantar ff
Moveit� Estofados n

Serviço bem perttito e bem acabado �Grande e5�oque de Tapetes :<
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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f:.r .,

r:1
r,.,. 0. p�azo par!i a relir'adados mulas eleitorais ler- retira-los sem IUDis tardança alé aquela data. Os mo-

D' EI, ..•marã� imal�terl'felmen'e, ii 30 Elo corrente, ou seja los acham-se prontos para a entrega no Forum laçai, I I
) <dentro de 2 dias, devendo Iodos os eleitores inscritos ."_"�§-�_�-'� i&, �o"'��-�--�';_�-�""'lt.� ......-*--.

BlumeoiJu, 28 de

II>· -----�-�--------;,---- r .'. i d e li I U m e ta a u Novembro de .945

I <Irri r irril ute! J Banco Popular e Agricola do Vale de Itaia! i �.�����������

,

Recebemos li queixa que segue:
•

D it fi dI i
'"' ct S'· Irl!ill! te

- "Blumenau, 17 de novembro de 1945. iii' D:��:H� Pop�fa�s çGo � 8'/°0 f' .

.

Ao jornal "Cidade de Blumenau" C/Ct·
P

�
8. com aVISO de 30 dhu -i O/O... Ire-s la'ml'"li '-'S,

" ,

rezado senhores! ,..
tI " \, 60 dlae 5 O/O

...

lU
,

"

Um falO que merace ser publleado, e que se pode :- Idem ldou gr dhul (I 1}2 O/O �
, observar dIariamente. é o que se passa com o camlnhão , Idem Idem 180 dias 6 0/0 ,I mall!ls comniet� mll!l
da nossa Prefeitura. que molha as estradas evitando o '1 C/CIS. Prazo Fbo fi IDêsSiI f 512 0/0 T pI Q lIlI

, terrívet pó.
"

Idem' lnem 12 � 6 O/O ?f

"

, .Faz parte, dos encaeregados desse serviço, um senhor I m seria resa-dlulldo debaixo de
d� l�ade, o. qual usa 'cuIas, que não molha BÓ as "vias :-�--li--��-�-�II!!Ó!i..�.�� o �"'"'�-ifi-I_""._:"">-;;;;i_JS:._:.o: ._� , III I'

I'" pu!>llOas, mas �im, faz um verdadeiro "chuveiro publico",'
"'" "'" '"' "'----""

Ideí s ando respmgar a água atê por cima das calçadas Nomeaçiies' d'e' Se'cre.tarl"os' u a POR e
molhando os transeuntes.

U

Dest�. modo, o referido SenhOI'1 ainda acha graça po· 3a. lena Eleitoral - Edital - A par da opulencia e riquesa que ostenta nossa cidade.

dendo sujae os sapatos e calças de um pedestre ou clelís- 8a' Zona Eleitoral-Edital podem ser observados casos de verdadeira miséria, capazes de

ta, não dímínulndo, de modo algum, a pressão da agua. faço saber fi todos quantos interessar possa que usan _
comover os corações mais rudes e eperdanidos-

, Grato pela atenção do das atrlbuteaes que me são conferidas pela Lei Eleí- Temos ;I "Farroupilha", corri seu aglomerado de p:wpéni-

Um leitor". tor�l_e de acordo com as instruções respectivas para 88
mas chocas na ladeira abruta do Morro da Banana, perigosa-

�� elelções de 2 de dezembro p, vindouro, nomeei os sms.
mente inclinadas sobre ás aguas do Itajai-Assú, onde vivem na

o •�� Osmar Alberto Nascimento Plau e Artur Altenburg am-
mais contrlstadora promiscuidade dezenas de famílias que atin-

bos eomercíarlos nesta cidade. 'giram os limites mais distantes do íníortunía.

O m�lhor jornal do Sul do
.

Convido, pois. os referidos srs. a comparecerem à Cumpre esclarecer, para consolo desses infelizes, que nunca

Brasil. Tem grande. circul�- díta mesa Eleitoral que funciúnará no Colegio Santo An- nestes uliillios anos. o Governo procurou estudar e resolver

ÇãtOno. vCal$e IdO Itajaí. A.S�I- tonto, sala esquerda, no dia 2 de dezembro) P. vindouro esse pr oblerna com a seriedade exigida pelas circunstancias, nu-

r:

na uras: r. 20,000. C8Plt�O l ás 7 horas da manhã.
•
ma tentativa de minorar-lhe os sofrimentos.

DE PORTO ALEJRE Euc:Jy:de�, DIretor da Agencie I Blumenau, 26 de Novembro de J945 Naturalmente o Governo andava mais preocupado em fiI·

� �NotlClarl��. 'WP" '. Leopoldo Weise-Pr�sideote da 8a�, ..
,

Mesa Eleitoral mar as solenidades e bonquetes, dos quais participava, as obras

• •

o o o'
•

o O o'· • o o o
•

o O o
•

, __-' _.' I *** '1�
aparatosas construídas no Rio com o proposito de esconder

,

�

, [ , 4úa' Secção Eleitoral aos olhos dos turistas as misérias que campeavam no interior

I
..

t
Otto Sprengel Junior, presidente da mesa' receptora e iludir a boa fé dos íngenuos.

que O e el or
da 4a' Bec.Qã? eleitoral, na' confo.rmidade do artigo 63 do Mas a "farroupilha" ainda não nos oferece um espetaculo

decreto-lei n 7586. de 28 de maio de 1945, nomeia os eíeí- suficientemente sugestivo do abandono a que foram refegados

b
tores srs, Bru[J1) Germer e Ourt Pellx Schosslaud secreta- pelo Governo de fachada as classes menos favorecidas

,d',ev',e S'Q. . er-l rios da dita mesa receptora, nas eleições que se deverão Ha exemplos mais constrítadores.

... ..
realIzar no dia 2 de dezembro do corrente' ano com tnt- Em Blurnenau existem ires tamilias. dasentocadas pela mi-

elo ás 7 horas, para, Presidente da Reputitíea, Conselhos seria de algum recanto das zonas de Cresciuma e que aqui

eleitor receberá do Presíden- Federal e Oamara dos Deputados.
' chegaram fazem poucos dias, atraídos pelas riquezas da região,

Blumenau, 26 de novembro de 1940. na esperança de encontrarem trabalho de onde auferir o sus-

Otto Sprengel Junior-Presidente tento.

***l I
Estão residindo debaixo da ponte rodovlarla existente á

Aires Trindade Bento, Presidente da 268- Secção, da Rua Minas Gerais, a 'alguns minutos do centro da cidade.

Zona Eleitoral. em Blumenau, nomeia em substituição ao Dormem sobre Esteiras, no chão úmido e duro.

sr, Carlos Germer, o sr, Celso Rafael da Sllvalra, solteiro, Há entre eles mulheres, vel�os e criança? .

maior, comerciario, brasileiro, residente, e domiciliado nI . �razem nos .rc:stos amarelecídos a marca inccnfundivel das

c�dade, a rua S. José, sm., para, de acordo com as ínstru- pnvaçoes e da mísérla.
. .. • .

I çoes para as Eleições de 2 de Dezembro p. futuro como
. Os chefes dessas Iarnílias vivem por ar mendigando

\ Secretario, da reterlda .26&'. Secção localizada nes'ta cída- empregos. Ha quem queira emprega-los mas a tanto não se

de, na sêde do Clube de Caça e TIro, á rua Sergipe, fi- arriscam em vista de não pessuirem .c�dernetas �o Minisfério

canda o mbsmo sr. Celso Rafael dá Silveira, desde jà con- do Tr�balho e out�os docum�ntos eXlgld.os por lei...
.

vocado fi comparecer no dia 2· de dezembro de 1945 a's E enquanto ISSO Ia estao eles curtmdo as maIS negras

7 horas.
'

necessidades, sob o abrigo apenas de um assoalho de ponte.

B1umenau, em 26 de novem!)l'O de 1945.
Aires Trindade Bento-Presidente da 26a' secção.

+-�""'8-.-i!i-W-:-.__.'--fi-.O$�-.-,*,-.-:�-�-.-4I'==�

cã.o e
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,
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•

edillclo da Prefeitura. CUMFRE esclarecer que os Que
deixarem de retirar os Ululos requeridOS njo poderão
VOlDR, IiC3Ddo sugeitos as pegaUdade$�previstas fiO

.

conmo flUTORIU...

na

No ato de votar, cada
te da Mesa um envelope:

Neste envelope deverá depositar 3 (três) cedulas.

Uma, com o nome do Brigadeiro Eduardo Gomes. Outra

com 08 nomes dos Srs. Idolpho Konder e Iristiliano ,Ra ..

mos para senadores. E a terceira com o nome dos can-

didatos a Deputados da União Democrática Nacional.

Os candidatos da U. D. N. são:

Dr. Max Tavares do Amaral
Dr. Afonso Wanderley Junior
Dr. Carmosino Camargo de Iraujo
Dr. Henrique Rnpl! Junior
Heriberlo Hiilse
Dr. João Baver filho
Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
Dl. Plácido OIimpio de Oliveira
Cônego Tomás IIdalberio da Silva fonles

.

As chapas só levam UM destes nomes. Quem vo

tar num destes estará votando liOS nomes de todos,
apenas o nome em que votar será çr voto preferencial.

,

Os eleitores devem prestar atenção p�ra<que não

. coloquem nos.euvelopes nove cl!.apas. Coloquem apenas

UMA, contendo um dos nomeó acima, o �que for, da sua

preferencia. E' conveniente levar de casa as três chapas
já prontas. Não consinta que 08 cabos eleitorais lhes

tirem, as chapas do bolso ou su,bstituam por outras,

O voto é seoreto e qualquer viole.ucia é punida
pela Lei.

Os moradores da Alame
da Rio Branco estão ha

tempos reclamando contra

os cíclistas que por ali tra�
Ma' MARiA REGINA fegam conduzindo seus veí-

Completa hoje mais um ano cuIas a toda velocidade por
de feliz existençia a graciosa C
menina :\faria Regina. dileta filha cima dos pasl?eios. rianças

I
do sr. Edmundo Oifoni e de e transeuntes já por dí"

sua éXlT.a. esposa d. Sulamita versas vezes estive.raru em

I Giffo(]i. risco de ficarem sob as roo

SR. VITTOR \VEEGE
das das bicicletas. Este fac

A efemeride de hOje assinala to e Etâ a exigir a atencão

lo
transcurso da data liataHcia da Inspetoria de Trausitoj

�����'����""""""""""'�··"······l
d

' .

.
€i�··If

... tI.�.IJ.'$ •••• ".e-l:ell.�ooc;;.alil!J�&.9g. "'HIC'''''lõcltlil'i)$ilHI .Q�III4r::.II�.If«-••••

,,,,,.o."G-."-m�.
do sr. Vitor \Veege, pessoa que evera punIr com se ..

Fl:J W I
muito reracionada nesta praça. v

__er_·i_d_a_d_e_o_8_i_n_f_ra_t�o_r_es_._�
=1 :

I
Energico auxiliar do tratamento da Sífilis. e --

=l OFERECEMOS: B tereis uma Aposentadoria sem muletas· Hoje mesmo O V I 6', "I �.','.'� NOVAS - REtEM CHEGADAS ;.":11
principie a usa-lo.

'

IViajantes '"
fi

N' 52 E. C. G

c; �QUINAS DE ESCREVER �1----_I\!!!I!lI!
I!§e__Ili'!Jl!_.n 1I po�S!���a o�i��e��arida�s�:se� Igual �u

melhor que o i

, ,

.: prazer de sua visiia o sr Walter
simi ar extrangeÍl'o I

'ri -L. C. SMITH 8. CORONA" (norte-americanas) i ,!IID"�:Z�fI'�:g.n-::.::'.lH:�� o GJ-"-u..��:fi�{>:��.I�<U'llt MD:ullter,. deMstac�d.o I me.mbruoodNo falir. C. INTWEllER I
'.

; ,�JlNAS DE CALCULAR �l f Inetituto 1\1édic.o Dr,. CARVALflO_ '�I,' Ire OflO unlClpa aa Boa '1 da Setembro. 100 - eX. 1;61:

I
� em Timbó, onde é pessoa

I
B L U M Ii N R U

...

�! "ORIGINAL . ODHNER" {suecas) :
za

t.. I'
I muit�o relacionada e benquista; ,.-

fi /.. ,� :3 .,;' 'qES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO � li - Diagnósticos Clinicos..;_, � Agradecemos a gentileza da pelo sr. Sebast!ao Neves, �le�

�ª SANTA CATARINA: Metabolismo bas.fl. ! _ Eletrocardiografia, _. Labora. m visita com que DOS distinguiu. ment? de desta.que nos m:iOiii

i� _) �TOS" R L'IA... �l., tório de Análises (s8ngue-tézes-urína, etc.) I UdÃ�IS!�fst1:l;3jf�te��r��t��S���
f· -

'" '-'

oI a"
. . I' .I d c L

i"
sEBAsn.Ko NEVES aqui vsiu tratar de assuntos do

fi ,_ C' _- DOS U L
: nuca eSpeClíbJzliuí! e �enllorrul Registamos com prazer a vi- seu intel'essel agradecemss a

��. �
(pert,urb8Qões menstrua,lS, esterilidao.-e, altel'flCÕeS se-' sita ontem feita a esta redação gentileza da visita.

li
Rua Cark .tJ,59 (Esq. lv_ 1 de Setembro) �f xuaia, incômorllls da adolf>cêucia 8 da idade critica, .

Extrato Prado do Rio, La. Menor

lL:::�::�:�.:��::::.:=:.lft!1 !-=:=::G:��;::':::=::.:! EL ene�:::��f::P:Oei�:r�:i
1I_!II.i!!!II_iilII'ié!Iii\iimi§## ':PfP'&'

1.:.;.1�fd
�
g;�
Ifii!i

�
��

Todos que Trabalham no Co-
mercio ou Indústria"

tem direito a A po�e!1fadoria, entretanto' para gozar
dias felizes de descanso será pff!ciso cuidar já do
sangue, garantindo a Aposentadoria com saúde O
<,OALENOGAL» conserva a mocidade das artedas,
dissolve o acido úrico, elimina os venenos do sal1'

gue, prevenindo o Rr.umatismo e Artritismo e a Ar'

teriosclerose. Tome

Aniversario 1

Com a Inspetlria'
de Transito

+ .. '

M

elA. \ffTZfL INDUSTRIAL JOINVILlf (Marca

nfia dava faltar eill casa alguma

Regi9tl'ada)

o sabão

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




