
Impressionante Espet culo e Civismo
Comicio· mõnstro em Recife - Vivamente aclamado o nome de Eduardo Gomes

. ReCifi3,. 5 (Press P�rga) -. R. 'e.'. a. I'· ion.1a.c.IO .pelo povo
....
Os nomes do

.

Pernambuco jaI11JJs assÍsl:Íu ta... O retrato de Demócri'IJo de Sou
hl:zo:u-Il'le iOhtem a nOlt-e um gmn- BnigadeJfo Eduardo Gp.mes e manha :espetáculo de ciNismo, z<t Filho foi imiugurado na re..de ,comido em prol da Hherda", Luiz Carlos Prestes/ quando d- tendo {) comido, repres�ntado _o darão do t,Di:ario de P?,roambu--ide, defronte ao velho ·M\ifi.cio Q tado's pelos oradores, foram de", mCl!Íls forte deseJo da populaçao ,.

'. .da Faculdade de Direito. llJ,l():radamente !()vaoiqnados, pelo de quebrar os grHh?8S da dita-
I
c!(j) �m a presença de iJ'nmnei'as,Todo 10 espaço que vai, do ptÚ"'iO'" dura. , p-esS'Oias.

�ar:n\1:i/�;�!�:ti�;�";:�;:'�. . Ampla . e irrestr-U-a-a-nis-ti--'-�-.aUIOMorEIS ? Telegrama-circular aos srs. G. Vargas, E.duardo Gom��, Gaspar Duir� e J�se �mçl'lc�DISQUE FONE. 'mo, 4 (S. E.).� Um. nu.. dos, vêm apeml' para o eSpuTto que voss'[�nCla enVldara o' �l:a",
t .� O O merOSO 'Grupo de fUl:loional'Íos esclarecido de voss'enda no sen ximo esforço em' prol da un�da�

"
.

J
.

dI()'. Ban�o Poi'f,ugúes do Bras1i t.i-d9 de uma patrio1ica solução de nacional, ás \"esp�:as da ll:'S�acaba de dirigir um telegrama ao pr-Obleina polli'tko nacional. talaçã'O' da Conferenctà de Sao;
Cilircular &0 president,e da Re�\ Vossa colaboração imediata e Francisco, i:md'e nossa patria com
pub1�ca, ao bdgadeirn Eduardo oonoessão de ampla {! irrestrita. parecerá engrand{�ci.dà· pelo foe
Go:mes, aD milnistTo Eurico Du- anistia e a fOrnHlção d,e mn: go.. midavel prestigio conquistado,tra e ao sr. J.osé Amer:iico, pre..: verno de cnulizão onde estejam: pela gloriosa Força Exp-ediciana..Vai conferenciar com o sr. ganelo a necessndad�, para so- representadas todas as correntes ria Brasil'l'ira nos campos da lutai

8 d M d
" luçã(; do problema poli!t,íco que

I
políticas do pais, uniro capaz contra a maldição nazi�fa.scista;urges e e, erros enfr'entamús d'e um governo de de conduzir a nação a v'erdadei apresentamos d vnssencia coi.jRIiIo, 4 (S. E.) - O Sr. Pail1� coali'Ção,:em que estejam repre- ra democracia, - maxL"lla aspi- I diais sílud<l\;ões::.Fiírl?o, procer l'epu?l.ic?llD" se", I s:e�tadas toda� as cormntes po:, raç�o _dO ?ov� brasileiro, - 'p�sgumu para. o MUllLOplO de Ca- liticas da naçao. O telegrama e sara a lnstona como magmflco

choeira, Rio Grande elo Sul, a oonoebido nos seguintes t-ermos: exemplo de d-esintes,esse, des..;
liim de' conferenciar com o sr. (,OS funoiJO:ilarios cio Banco Por� ambição pessoal e acendra..:
ROrg.es d'C M;ede:1ros, tugues do. BrasH, ahaixo assina:'" do amor ao Brasil. Coneios de------�----�------------------------

--------------�----------------------------

Não .é Candidato Militar

Revoluçãô:em Viena ante alm�nenci .

d taq ç R �soTrabalhad,ores .:e 'populares batem-se -Ó contr,a as forças alemas encarregadas da defesa da capital. austrl8ca
.fi �.ov.a:I(}.rqU'8;......••�..,. <.A.
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a.eur.i'fi.o ..sue.co
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··.�. iun.t.a
..m.'ente' tl'iaCff, ..

tra."..an.d..'.o
....V.l.·..ol.'entos.. co�.ll'�.I. ext€.r;oTes, .c.:ont:a " <í.urris. a\.,un I. nnI,.o

Gomando Alemão ergueu
({Mb!:rgst,idníng-etl/de Estocolmo, .com operaríos estrangeiros oe po- bates tanto, no centro d� _cld�de! çam. os russ�s.�, . b�rr.rcadas nas ruas em torno de
anunoía que irrdnípeu a guerra .:

.,
.' como na area de fortihcaçoes. Ségundo aI,nua o meSl1lO :lar., VIena." ,

sívíl em VJi:na., pulares 13� encontram pratícamen -.,.------,-,--------------
(,rrabí\lhad�res alemã�s �'. di2; te em guerra civil m'Lcapiíal aUE� Porlugal estaria disposto a declararGuerra
1"la'n'. 'de' que' "a cob'ra" fumee Lond-es, 5 (A. r.) - Um des, J p90 I

declaração p'e guerra nem que
" .... .

.

.'.
.

,

-:

'_

pa.chi{) d,e .T,Oqil;�.O.'.pa.ra a.'fl'éll1S.� ao a II Toqu��() espere tal atitude do Go..,

I b ' J .orean informa ter o Governo ui.
O d"'

'.

I r. vemo Portugues. Esses rumoresPe .0. r.a o.. .. II

.

pondiCD negado
.

verbalmente as que cl!a�� ��"OC���OUSOS (I I

I têm circulado' em varias pontos
notii.cias que éirculam de que Por i I� JU!", IUb desde muno tempo e adíantans--------- Ichllles Balsini
tugal declarania guerra ao Ja- íormação de que Portugal está

.

que lOS japoneses negaram d'elj"
r :Muitas sociedades CIVIS ou guras .de nosso meio no aían de pãi)'.· pionto a entrar 11a guerra.

. I beradamente
{essas noticias afim!

emprezas comeroíais e indus- que «a (obra fume pelo rato) ... , Esse deSment!içl.o. pro.v:)Cou n,
' Um .porta.-voz nipónico íníor-

.

de 'ganhar tempo oe saber das 'ÍU-i
trliá'is

.

no Vale do Itajal, sob o porque, no Vale do Itajaí, só peculação sobre 'si é exato. a ln" mou que ,nada sabia" sobre fi t·enções de Portugal.
fator da lista negra americana haverá' lugar. para duas orienta,
,,...., que só se jüstliiica pelos so.. ções - uma errada, porque atcn
PIOS econoníícosda guerra :_ ti.. tará contra nossas cQnv€nilt�np'
veram que jazer.modificações ra aias economícas - e outra certa
dítais em suaestrutura jurídica. que deve 'ser apresentada sem
E dlizia ...se.. então, que tudn ti- quassquer comodisnios!
nha origem apenas em exígen.,
aLiaS americanas. . . .

" 'CU' I-d'ado' '_. .' ..

"

I Hem', <Ná lá)!, conforme res'. ..

,po:nde, "1mp;ertl.lbavel\ll1€nte sem.,
pre, um! :pop:uLair e asasduo víajan
tê de nossa praça.

'

,i «Vá Lál», desde que nossa ]n..
'dustnía e comercio I onde traba
lham milhares '(Íe uperaríos, con
t1i:meID!. com Vida e sobretudo em;
crescente 'prp;gresso 'para satrns-\
fação ampla :d:ó- 1im,enso esforço

, de guerra do Brasil:
I 'Mas, o que se nãn Justifica,
équeíodas estas sooíedades com I
ü'!1!terventori8s em «carater ame',
l11cílnO» estejam paralízadas dían
te di()! grand:iioáo movimento que
'Se esooça para, a nossa naoi;-ona1
lidalde, clO:mp, si •. ·estivessem pre�
sos .a cumpiOll"!.iSsos com o situa
cionismo . a qu.eru:. nada ,. devemoS'
e' qu.e 'oos deix.ou na falta de Ulnt
apoio morai na flora mais amar..,
ga:., ,

Não foi 'Ms'; St:etinius o emis'"
'sado da.mais rapida l'-edem.oçr,a'"
llizaçã()t dü 'Brasil, para não perd
der este :s�m po'rto avançado d·e
piObenc&a mundial !8j pür 'i�so mes

mo, henefici:ada na sOlução· dos
futuros prpblemas economko",: de
apoz guerra'?

.

E sabem .noo,,:os Ie11:ories e,. pl'in
mp'almente, nossos industriais,
que. {) Brigadeiro Eduarda Go�
mes é O unb� dêpositario extranN
gcim da mai'> importante con-,
dewração militar ,norteamerJ$:
na q'Ue apenas sete homens p{)'S�
suem no mundo? Ganhou ..a ele
no oOl-dando' da segunda' zona
aér-eá em Natàl! .

Não pOdemos· complteend'3f,
pois, a sttnação de algumas fi-

., ..... :

R:iIO, 5 (Press Parga) � O
«Correio da Manhã" publicou ho,
j'e sob o tMula «Cuídadn- o s:: ..

guínte tópico: «Estão consertan
do a calçada em frente ao Pa,
Iaoio Guanabara. Existem mui.
tas pedras amontoadas 110 local.
Cuilldado. .•. '1

I BLUMENAU _ Sexta-feira, 6 de Abril de 19�5 - Dr. Achillas Balsini Diretor Responsavel ".Ano XXI- N. 188

A virtude e ii lealda
de se retiram quando
o crime e a traição
são premiados. uD

DiarIo Matutino

Ianual Cr$ 60,00 '

semestral Or$ 35,00
avulso Cril 0,30

das aspiraçóés do Vale do Itajaio arGOlo

6- limousines de alulual
Rodolfo Kraemer

No bar e no lar
KNOT

não. deve faltar

! i
"

o Sr. Eduardo Gomes
E o srII Adolfo Konder explica: «Candidatllra Militar se gera nos lIuarteis e

- A cand!i:datura de Eduar;.( xeque e e'm paRI·C'" mURda civil desarmado'do G:,onres <empolaou o Estado
.

.. ..
.

...

U O I. U. I II

'jriÍJeiró. E' um in�ndio que se tra g!ande satisfa�ão. Fala com ,,_:..., Homem di) bem á prova d'e NÃO E' CANDIDATO MILITAR
alastra doe nort'e a suL de fest� al'egna qu�. nlc!o. (.l�:.;-. .' �6g:0; portador d� u.l11 nome q.ue E continua:
l!l oeste atingindo todos os can...

- ,A mlll.la op�n1do. e que a e um �ema de dxgmdade, de ln., - Já que estamos tratandp
tIOS e ;'ecant:�s da t{'rra catari..] candll!datura do bngad!ê<l(o Edu.. oont.esta bravura normal e fisi� da candidatura do eminente che�
ne;lse.{

'..

ardo .Gomes f.Oi um verdadei�ü< ca, �emo�l'ata como qU'f)l11 mais fe milifar, quer';) aproveitar o

O antligo govBrnador de San- acha�o. <?onst\ltue uma s?I��ao- {), seJa, nl:ngu��l �pl'e�e�ta. 11le�, ensejo para rebater alguns repa
ta Catar!ina é. atualmente, i{) pre.. pro\�:I;d�nClal para o caso pC!lltICO l�nf!es cr€d�naijms a estJm.a.e iOO\� ros que a ela fazem os que aini
Slidmte do Par-tido·Hepubl1cana. bras,Jieuü.

.
:puança. publica do que o br�gad;el da não adotarant.

Cataninene .Q vem desenvolveil1"': E faz {) <elogIO: TO! Eduardo Gomes. Assilll, argumentam ;esses, que
.do 'Ü' max'jimo de seus esforçQ!:'i
pela eleiição. do BI'igadeiro.

TODOS COORDENADOS
Q>:ntlnllando- suas revelações

aiii'rma:
- Tmi,os os parlidos de opo

sição coordenados -em frente uni.
ca democrátruêa, cQm ela se soli�
darwzaram. EsttQ\u que, -entre oS
elementos que phedoecem áO[lién�
taiCãq do :i'nt,erventor- Raínos� há

gránde numero de.·�jmpatizant�s
da. candâ:datura: naCl,onal. .

.' Rdiz.mais:
'. Já>nãÔ: sna ma;s os chdp.s que
procur.á.m atrair os p.artidardoSi
para a C&us{I_ .' democrática. Sãp
os comandados que apontam aos

cd.mandani'es ,q. <!.i.UniJnho a s'egUir.
'R, 8!ii do que.pr.et�hda rumar fiOU

trQ s'entidD;"Fkâi'á .isolado Iulan
do :sozinh-o .. �. . .' ....

.

'

..
VERDADEIRO ACHADO

, Q. Sr. Ad!Olíi? Kogder demons

destes procede para por em
se trata ele' uma canc1�datura mi.,
lilltar. Nada mais erraclo e :Ínjus�
ti{). Candllidatura militar se g,era
nas quart'BilS e destes procede
para por em xeque e paniro o

mundo oi.vil desarmado. O no

me dO' Bri:g:ad'eiro, porém, foi
lembrado pelos civis, ninguem!
sabe por quem e nem cOmo'.,
Surg'iu, iá vitoriÍoso, como um:
ün'p-erativo da condencia. nacio ..11l---------- IIliI!IIIIIIi!II li1!fIIli nal.

adiós

1'0 ã O Pro'sdocimo & Filhos

E acentua:

JOINYILE CURITI81

.

,-- Bateu sem duvida( ás !l0J...
tas dos qual,téis, onde d:entro da
farda hionrada de soldada, pul..,
sam corações brasHeiros dignas
e democratas s!Ülceros.
Alinda �nais:
� Mas nÜi{) me consta uma uni

deI1lonstraçü;O ·ostensiva e co12-
tiva de militares fi favor da CUl1-;
didatura nacional. Os antigos -e

pnrtlidari<üs do ilustre brigadeiro
conservam.se dentro das norm-as

da maÍlS rigdda discipIína, aguar
dando o momento para exero:,;..,

rem' os di'rei�os p'oLitiros, como

oüdaclãos oonde,ntes e livres que
são. Onde' pOlis o cunho militar
da candIdatura do BrigadejJi)?

(Gol1_!iJ1Ua nn 4a. pagi,na).

A maravilha
E', um radio

da ·industria
ao alcance

nacional
de todos

Bela apresentação - 61ima seletividade - Som inegua!avel
façam-nos uma Visita seUl Compromisso

Díst1'ibuidores pa'l'ét 08 Estados do Pa'i'aná e Santa Cata'rina:

FiLIAL
Rua 9 de Março. 126

MATRIZ
Pl"nça Tiradentes. 2nO

FIMAL
Rua ! 5 de NovembrD, 6B7

_1111111 W Hcm UIIII.HP r. WZEV T '1.L&. '.1 .J"� _
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Competentemestre Marcinelro encontra"�010CBÇão de
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,. rf. ; .'. · ""'.

.

Ica. d� P.rlDquedo� R N.elf1 � Rua sao PaulD N' 286'P íun- De ordem do sr. Prefeito, torno publico, que no mês de
., 'p'" v. .:

'.'
' "

.. '

., •. dos us Compénhia Sa!mger R A. ·ABRIL so arrecadam nas tesourarias da séde a taxa de Limpezare.êW8.§'e um rapaz para CUl-
.

.

..
'

q
.

'dar' do q)ljnta.l e da horta. .

, �-,-+
..
��_._.-,'Gi-.•-.SE5.:-.�:-.• o .•-'.-:�-.-·�_:_�,.:_+_ot-•..;...+ pública, referente ao exercício de 1945.

.

. ;. .

R d r K'
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. Os contribuintes, que não satisfizerem seus pagamentos

.I·....
·

.••.-."i,':�e�� :.s:nd��IIE.e.:.�.�c.a.r!..d... ,��'=�.a.�.�.'� �II�:��!� !�!�g:��U� �a1�'�i1,�n�i�::;;�������:�E�::d�:;I��;�������oj.jL P�:
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... que, os aparelhos de rachas em'''; mais breve possível, já com a res branca executiva .

. __ _ _.� " � tOra lacrados ou apreendídos, pectsva multa de Cr$. 25,00. Diretoria da fazenda de Blumenau. em 2 de abril de 1945.
Vende-se um mottl' de um· estão :s;tg'eito'S .ao pagamento clp Terá boje inioio a apreensão ALfREDO KAESTNER - Diretor

cavalo marca "Siemens",.. respectivo registre nas reparü- dos aparelhos não' registrados
Tratar com Dr; Paulo Car- ções dos Corretos e Telegrafos. que sel'Êo recolhidos a Reparti...

velho, A,lameda Rio Branco Os que ainda nGO efectuaram. Ç&O compete nte•.
N. 3.' ..'

..;_....._-

.

1$
*

:;;'.

Vende.Se na ma Minás Oe· S·' M 1
rals (yila Nova) um terreno

.

....
ii B

-, com 1.36G mts, de Inndo e I
.
cem todo o material para i

.. '. construção. ..'
. .... ,

Trat�r:.com Adolfo Ern, ná 1

firma Leopoldo Zarling, nesta 1
cidade;

.

I
I

Vende-s8 uma bcaVaca de
.

leite, bem mansa. '

•.

luf0l'n'nições com .

esta Re-
d8t;lão;

.

-

A.=-:NW:�o_"Ê_j-tA__WZI
De ordem do sr. Preíelro, faço publico. aos interessados,

possuidpres de apólices municípais, que durante o mês de abril
serão pagos na tesouraria da sêde os juros vencidos em 31 de
dezembro de 1944, e resgatadas as apólices, das leis no .113 e
nO 196, abaixo relacionadas .

Expedições - Despachos

I
Lei n. 173

Agentes dos iét�s:. N°s. 1, 2, 3, 8, 9, 10,12, 49, .59,64, 65, at, 87, 88, 89, 94,
151. 155, 157, 161, 162, 173, 180, -19;1, 202, 203, 205,21(;. 249,

IIBR.ASltMAR" "SlJNh\Rf'}� 251,259,278,291,293, 299,305, 309, 3!8, 3i�J 334, 336, 338,
346, 353, 356, 372, 379, 382, 406, 407, 411, 412, 419, 425, 438,
443, 445, 447, 449, 451, 474, 475, 477, 483, 488, 490, 492, 503,
51()� 518, 521, 525, 528, 552, 564, 565, 570, 571, 575,576, 585,
667, 67J, 677, 68õ, 686, 688, 692, 694, 899, 702, 707, 70s. 710,
712, i16, 719, 721, 722, 742, 748, e 749 .

Lei n. 196
N°s. 3, 5, 5, 8, 18, t 9, 21, 29, 32. 39, 47, 48. 53, 62, 78,

109, 110, 117, 119, 123, I3S, 138. 15t, 152, 155, 163, 173, 176,
piIII �_� II'Ji!:!:ll_muJl!.!!li!l!lIImg IIlllIIRI!II!'&&&iMltilllõii@lZZg 177, 180, 186, 188, 190, 196, 200, 206, 207, 209j 210, 215, 222,

1223,
224, 232, 233, 240, 243. 245, 246, 250, 260, 261, 26�, 269.

270, 276, 277, 278, 280, 284, 289, 293, 297. 298, 303, 304, 305,
310, 319, 325, 331, 333, 33,,1, 335, 341, 342, 346, 351, 852, 353,
355, 358, 359, 360, 362,365·, 373, 375, 381, 385, 388, 389, 392,
397, 398, 414, 4!5, 419, 422, 426, 432, 436, 438, 441, .447, 450,

1455,
458, 464, 469, 476, 480, 485, 493. 496, 501, 506, 513, .

614,
5i6, 518, 523, 525, 536, 537,538, 541, 552, 567, 570. 584, 588,
597, 60 I, 603, l104. 605, 607, 609, 6 i i, 618, 628, 640, 643, 657,
658, 660. 666, 668 e 675.

Díreloria da fazenda de Blumenau, 2 de abril de 1945.
ALFREDO KAESTNER - Diretor

Para o cumprlmento do disposto no Decreto-lei estadual
n. 1254, de 29·12·44, que determinou o levantamento estatlstíco
dos meios de transporte rodoviario, no Estado, convoco todos
os proprielarios de VEículos de tração animada: carreta de duas
rodas (de büi, de muaresj de equií1oS), carro colonial (4 rodas)
carro comum para cargas, cano fimeràric, carro de passeio; car-

I roça coloniàl {4 rodas" carroça comum (2 rodas), carruagem para
passageiíO!.',. "charretes", aranhas, "tilbury", carro· transporte (de
!animais, de .came verde, de lixo etc.), triciclo. vitória, .

existentes
! ne!;te distritó para efetuan:m o respectivo regisiC', inteiramente

1_;gj\�'I€.:<):D.�!tHU!ii''l}1i�'''�t.�� gratuito, ria Agência. Municipal de EstaHstica (predio da Prereitud
®

'.
.

� ra Munícipal} e principais povoados, nas horas e locais conso

@;HA
.. n·to.·naHa.·.}11·l'.h'i·tanteSdoqUadroabaixo.: .a u U � U:na vez registado o veiculo, incuinbe ao seu proprietário

: � comunicar ao órgão que efetuou o registo, qualquer alteração,
�. - � como venda, rdorma, baixa etc.

.� ,E' a antena pretenda para % O regis�o obedecerá à seguinte escala:.
I : o seu radio,. cOm esta .an· � ..

I.�
fena o seu radio tera uma � DÃTAHõR'Ã'"

'_

i:.ôcÃi:-- LUOÃ�
� recepção perfeita, � 9/4/45 7 horas Agência de Estatistica Blüménau '(pref. Mun.)= Peça hoje mesmo uma de- �
$, monsiração e'11 sua casa: � 24/:í45a· 1i!"orma�ii0S Ç0lr! I) sr. Josà if- 9/4/45 ) Portaria da Empresa Garcia

'" ...i Galham r... I dI' I O
.

III :; Rua São Paulo. 9 ii e 11 us,rra areia

I! Blumenall � 10/4/45
ll\> � 11/4/45 :> .João DurvaJ Mueller

'��._�..,..·.'_�__�_·�"",_�u� ��•• "'�+:"�ot:•.•�<t:���-t.'��•.I+".� e

12/4/45

�'Õ·s�mÂÃDiõ* ;;tát;ihando?'bTI13/�45L�v�..o imediatamente na oficina 16/4/45

RADIO. BLOHM 17�4:4�
e será nronlamanfe atendido i��:'I:

I Eq'Ldpamento 1Jwdenw de alta p1'ecisiio, técnico
1

g'
{onilado e diplmnado em. São Paulo 24/4/45

��__m- -= -=�� �=-__

Alameda Rio S1I"cnec, 10 Aos que se e�quivarem ao regisío, além das penalidades�_;;w..;m",,�M'''''''''''''''''fê'?'fj!i# ;;;;;;w_:;;a
especificadas, previstas na legislação federa!, serão impostas mui-

1&......,..""""""""------.................--....,,---..,..,...,.- "" Ias variaveis de Cr.$ 50,00 a Cr$ 500,00. .

Biumenau; 4 de abril de 19�5.
HERWANI PORTO - Agetite EstatísliCa

....._.__._.-

com viagens regulares 'entre haja! ' .. � Santos

Caixa postal ..36 � Endu Telegr. "Guida"
ITAJAI' -.,. Rua Pedro Ferreira nOS. 68í72Vende se DOÍs Touros de

raça J;IoIalidez e Jersy.
.

Para ,tratar com .

.,. \m�.n���6��.��tf·beD I i_
W '#"R

ó*�sP�1rEir:� A
(
AUo 'falante, .. �:I!��:�!T���!sE:����a�� ����b?:s��À��J; ��c���:�Vende-se um, de alto, ,PO:.. , ; turbatões neuro-glaodu!ares. OPERAÇÕES do. utere•. lIvarios.

teJlcialf�m perfeito estado, ':"',. : .' troIDrms. tumares. a • herníes, etc.
'.

Tratar com o diretor dêst� maiermocoa.gu�a 0.- Ondas Curtàs.··
.'

, CLINICA. EM GERALJornal.
. Goração, JUlhnões. rins. sn, digestivo.NOTA: - Respondendo .' a . l7ariclls • Ulceras - Doenças Trolllcaas.

diversas 'consultas, '
-. temos 8 GONS.: Rua 15 de Novembro.llS6 (iiD lado do Hotel El1!a)

'informar queo alto-falante em RESID.: Rua Amadeu Luz. 23 - Fone: 1226. - D L U M B N AO
apreço é do tipo 2109 _ N0

omM<5' ,iiIf ,,""'·OIliPTTL4M*=:m" ,ti: "'_..iH! • IH @li

30:276 e que serve para qual
quer rádio ou.Rmplifi-éadQ'!' de
quálqnersaíde, fabricação e.s.:
pecíat da Phílíps, ,

.

.,"

�;'i !'_ ,

.. .'��_._ r
.

R·e·fJre�entantes
Preclsa.se ,'·nqinear ··repre·

sent�nt,�s:e1n tbdas as cidades I

'dó Bra'SH. Artigos dê consumo C!e n' _ 1,1.>-0.r- to·; o ; l\". #
.

rorçado, Comissão de 10 fi �J 1 Pudt v conrrnu a a ser
200(0 mais ordenado

menS81.1Cartas para "Hegadol"" Caixa

Ih·
.

P�stal. 1025 -: Belo HQrizoDte I r.' 'OfMmas GeraIs, com 1,20 em I ....... '.v.

selos para resposta. Queira'
citar este jornaL

..

.

I��a�� '.

Ii>:-�--.-"-.--.-.-..�-.,.....,.

!Ir....;. ,ª,
.._�:4li-..--,�-!t_..- .....�

v

5tWta e� ,?
. ·11 .. Caixão funebrB

.lj _._.........fi __�=:::; ri sik*í&#)

····

..·c··.•........ A.··· ··f· ·f·
�

·C'·· ···0·······
"

-

_._, ..... :
. -'

.

,
-.

�

,II·· t .'

Consumidor
. Exija M�ntijDf J�lGuR
Exista

.
�ua!idade JUê 'fôr'

Mas .... não é fRIGOR

I
'. !

�--�--�-----=------_!

I, S Tnriços da primein

Ir Gftl�m

Rua Maranhão
N· 27

A tratar com

&\. Lu�cw

Dr. Ã.
IJjplomàõo pela Facuidade Nacional de Mellitina da

Universidade' do Brasil.

Módico por concurso do Serviço Naciowll la Doençuti l\leuttlls,
Ex-interno (la Santa:.Casa é.. do Hospital Psiquiátrico do Rio

.'

de Janeiro, Ex-médico assistente doSanatúrio' Rio de
J ilneirb da Capital Federa;!.

CLlNlCã MÉDiCA - ESPECIALISTA EM DOENÇAS NERVOSAS.
.

eONSULTomo· R ti A. F E L I P BSC H M I o T
.: i.Edificio AUlelia Neto)

..'

.

.

Das 15 ás lS horas

P,tORIANÓPOL1S

IPrefeitura MunicilJaJ de.Blumenau
EDITAL

A V I S O

Municil1al de
EDITAL

EstatísticaAgência

Velha
"

-, I

» Hermann Weege s· A.
(filial)

Testo Blllto

" Erich Haertel Houpava Norte

» SalãD MUéller Itoupava Centra!

Aparelhos de Radio
da R C A Vitor

de todos 05 tipos e laü1imhós ria
.

Case do Americano $. A.
Mercado de Automóveis

_�II!i I!!Ill�!Ii!Rif!iliuEaIBl1l1�5_nli!t'!'f,!4.rlBIí17 !I!líEiIIiIt.Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



z de do
!I!II
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í Para dom�g,o pl'oximo,. previa-59 mais ,um f

dia

i em branco. Entretanto, Isto não; acontecera. E que
i os presídentes do Aimoré Esporte Clube e do Gremio
; Esportivo Olímpico combinaram a realização de um

jmateh p�ra á tarde de depois de amanhã, na cancha

1,
deste ultimo. '

Direção,dtr I V, E L A S I O VI E I R A .Tratando,se, pois, de' um jogo entre dois bons

____.._.-e- . i quadros de nossa cidade e que irão pizar a cancha comf�_;:;;;;;�_;;;;i;;_���...�",....._. �...... '

-",_I 'suas equipes <lue disputarão o campeonato do correu-

Um .sensacion ai
.

ernbate para dom i n golte ano, .13 de se esperar que uma gl.'a�de lAt1�ssa �e f{Rl.�8". ,J. .• •

v

. ,.....,.
.

I do futebol compareça ao campo ua rarneaa 10

entre equipes da 2a. diVISãO!s;�á�ct;hfe�ci��;.IBranco. , .. ,

.. Doming? proximo: �8 fans ,dr �utebo} �a. 2' divisão da e ap róvada hoie .-.--:-+-,..
- ..--."""".,.-,*---*0 .�+--M-.-;t.-..-�-.,..��-.

Irão ter, ocasião de aselstir um, fornridavel ]C'go, E' que,., ,I I E l�n�lft � m�róo Clube.Recratívo 'Flaméngo, sedíado a rua Minas Ge- a noite a tabela do, Inl�lu o n iJilll II II

ra�s e.verteCentei a seg:mdadivi5ãO d.a LBD, ii á medir próximo certame Mano Jaugo
forçaa '

com o poder.oso tuna do Ciuhe
.

Atletico Operário ff<,je á noite, na séde da Asslm que a Liga tiver uma data em branco, teremosda., mesma. eategoria, no gramado fio campeão ..

'

'.

Liga Blumeaauense �e Dos-] i) esperado jogo entre brancos e pretos. EG ache �lle a
Esse Jogo, poderaosatirmar, agradará ao publico p{)rt�s� deY:r�. reU;H' €le. r� I i;lêia. é, das melhores e acho, ta:mbom, q�t? _11 tU:IDá d(l�que comparecer .ao local desse embate, pois colocará ComlJ�ao Te�f!:lCa .

dto �?tBbull' uivos' tem que se l}l'�p?.ral' multo he,n s.l.uau quizer ser

frente á frente. dois bons conjuntos da cateaosio menor I d2,que�a entldade, alím de
i H�VO. de um bom�arde;o em regra, desferido pe los fortes

<Y, •

.

.'.
.'.

t:>
'.' .' él�boi'IH' eprúvllf fi tabela. do, rlVB13 "Chueulatiuos". .. Os nüS608 RIUlgoS pretos, quoe qu� �ao l.?te�rados p�l' muitos .elel?Gn��S .q�le no ano campeonato do ano em cur-I andam espalhados pelos diversos clubes l�cais. juntos,anterior, defendiam eqUIpes da" prnneira utvisão so.. '

.... ., .,
formam um "onze" que parece doze... (Eu muda não sai.

Vamos, portanto, esperar .por mais esse grande .:l>.-�,-4i',_.-_.-"""".-.-_·�-. quem vai ser o juiz) Craques como o Emílio, Jalulõ,. Luizembate entre equipes da segunda divisão
.

Mais dois. . .
e Rosalvo .�ã,� �,ãO p'�"H� ,.�rincad�iras, �Eml todo C;�gO, aguar .•- ..-+-+-: ..- ...-=:- ..-.-••-.o.-.'-"�.�.-.-.-+'_.-. A Liga Blumenaueuse de demos � dia D p�<la ov.ar,mos o pre,'o ll_� brailA); .. .

AIA "A'IA AI"I 'CI" b '. ',' f·f·<!"'\d ·"""IDesoortosaCHba.de conceder .E. Já que a.��s§ãO d?lmwen�a.e orientar, um
..

!:I.VIBO

.. 0, .,.. O, . O. u es· h I a '

O�! mÜ.l�Üo, a m�lgdois clubes, 0& aos defensores L,hocoithlnOS.· Cuidudo com o hos..• ,

.' ,

L.' B ··D· Iqu.a.í.s disputarão o campeoua- k.lVO .••a .'.
.

.."
.

I to da segunda' �ivÜ;ãO. São
"_...=�c����

'.' Da'.U.Itirna.. NotàQriCial da u�aBluménHuengedeDes-I�:=�oSve�ie.c,axli:ts e S. D: I
.

fi .ric.a de Tintas
p�rto�> t.l�amos o aegumte,. qU8 mUlt? deve Intaressar aos I c

,.

", '. .

.�� • -] .

.

8�umenau tidaclube�....tlha.d�g á nossa entidade ma_xlma: ., I tU' H' 4DfO' rIUFH' I
'" I •

""Comunicar que devendo realtzar-se no proxuno dia í ulicma 'In.1i tm[,! '

Tintas e, Vernizes - Matenal
8 do borrente; �a se,j� da Feder8.ç�_o, Catarineüse de De�-' P�nturas em Gp-r!dportos. em 'FtüríanOpOlis;" uma reumfiO de todo,;; os prasl- Atende todos os serviços· de "'"

df.>nie desta, Liga, solicitaI' ao& ciuOf:s filiados qUH mamfes· Radios ,receptores Tiútas .en1 bisnagas para artistas
tem:-se sobre, �i tem e quais a' sugestões que deseojam apre- Saniooll Hapldoo e Garauibillll

I
B�umenau ,,:" sta. Calarinasentaf'para que esta Liga pos�a encâminhar à evidamente".

DR. A FO N S O ,mA "AWAii Ê-I �::!.::,� ta

�.)ociedadB Ben:eficiadura às Madeira Ltda.UBO,BATOHIO EfiFECIALlSlUlD em ANALISES CMNICAS

(··· ...1- .·D·... 'A�,;' f'".;4
.

ParasUoJllgia intestinal
.

.

.

i""" \ I d ,i M d
'.

.

t d f'Provas 1uncionais do astomago e do figado

I
\JOrnpra e v en. a uH ll!í}, eiras para o os as lllS

Exames de urina - COPfnculturas D'
.

w: B'[fllUm:..N" 'U !} l' d t! b
.

T! f <l94'Jllemllculturas e soro·reação de Widal. qualitativo .i..
.

...•U;l�JL F.\'" ihua
"

•. e ilfttemíJrn .. Ble Dne li f)
Rua Brusque s/l1" - leI. 1319 '

• • '. '_lU

E X P E O t E N T E

)
il!<c,

..
"
..r·::

:re�. 1099 .. (. pos��e 51
Dr. ãchiUas Biilsbú
Dl:ret.or-Respollsavel
Dr. Ansnso Balsini
DirBtür'?l'oprietnrio

Ofh:;�rH� PfOPif�� IRua ,� de fevereiro, 7 I

Ass�naturas I

Combate a Siiilis
constitue no momento a maior prEocupação dos po
vos civilizados· Ve-se por toda parte ti intervenção
dos !Iovernos nessa beriemeriia campacha. E' que já
n:ngt{em duvida dos males crueis deste harrivel fla

gelo da humanidade.

AunaI ():t$ f-i{}, �J�}

(Jr�11- ;-:�5, {�{!
(��r�) 2{). �'J��\' . IOolouiai

'�un'H�ros
AvtÜsO CI'*
A trazado Càl;

O){O
0.50

v:llioso auxiiiar no tratamento da Sífilis. foi o uni:o
Depurador que mereceu do ,'v\aior Juri Naciom�l; Me
dalha de ouro e Diploma de honra e a classificação
ne "Preparado Cientificl)�, êistinção esta que nenhum
outro Depurativo obteve. Usai o Depuratit'o por
excelencia. (N. 26 E e).

-:- Colaborações recebidtils não
serão devolvidas e fica sua pu',

blicação a criterio da direçãol
- "Cidade de Blumenau" não

se responsabiliza por conceitos
emitidos em artigos assinados .

.--.---�-.-�-.-.-�<t-. Uabalhar com o BIHCO
N,o bar e no lar PUPUUIR f ftGRlCOUl DO

. .' K N o T ,I VlLE DE Inmu, é ElmUUf ..
•

' :
c nãO_deve; f�ItaD

_ _ I DEtER O natrinumio de' Biu ..

+-.+""-+-+'" ,.. •. + .. •

j
f'SItVEfRÁtf I memlU.

'(ADIA ,-.--=�::!�fJ;��!�J �-�;ru�I�M·N�ST�-�lÀ�lci
�,- z,... ';;' III�_"='__�� � =- II

���g�� 111,).,.
_,

IPER"iJ6YVERISSIMOIII.llespachante da fle!,;eiledoria do Distrito Fedtlral Uv7_ da Fazenda) •

1 EserUario:' TilAilESA DO ouvmoa N- 21 - lo andar - li 10 II� ;1 Encarrega-se com Eficiencia e Rapidez ,t;ie :

"Il· Titulas declm'iHOrlDS - Naturalisaçães _.. Retíi'icil(\ão d,) :

,
'" Imp('stos - Hegistl'o de Comercio - Patentf}s - Def",sa

1. de .Auto,; - Oertidão de Renda - Serviços em todos; 08
1

. i\1illist"l'iüS - ReglbtlO de Diplomas - Procuratorios - i

Set'v1<:os na Polida _:_ PCI'lllancneia de Estnmgeil'os - Re· í
gi"tl'oS de nímioS comerciais e industriais no D.C.I. - Ro- IgisLro Civil - Hetil'kações de nome e filiação -

l'Certidões para emb!:rque.
Hegislro de Cril!dnre''; - Sel'vícliS no D I P; !
Rm:ebiruento de cmltas na M. 1!1l Fazenda. i

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Blemlnau, ·6 de

Abril de 1945
Atenção l Parque Teatral "VITORIII"
HOJE E TODOS OS DIAS:

Diversões .. Balanços Venezianos � Schows ... Comédias

'I U���!!:'f�!!!!Od�a��e�!�U�i!�i�!���P:�O:!��que, I RUA ó:n�l8RiÃ �U�ÂR'êi� b�a;�Üu:;ENAU
l}ulal1idade que venl obtendo nes Çlfir se achavam'.
ta veg:i:ãa.,á llljome de Eduardo Desde então os vivas se suo faça uma visUa á Casa P A n A I § O
Oo;mes', Gandi1da�o democrático á cederam [ninterruptamente, poe � ;;;;;; iiipreslidenda da República, ternos long,o· tempo; assumindo

..

foros I
-

ná.",lbrfinte demonstração de que .pdeu·1avre.rdadelrá consagração p,a-I'Na-O eU ea·o·. ··d. I-dalo Mil,- r o Sr. Edu8Fdo· GomesfoL: aH1,OI em Ilhota, quando se 111 - II
realizava ali uma festa popular, Vemos, nessa simples mas si.n.l '(a�lÍ'inuaç[o da la. pagina) pr-ema magistratura se manííes, - recheada das maís belas e SD\r.
Na nOl�te de sábado para! do- cera aclamação, surgida expon- «(NAO TEM PROGRAMA?» 1J(}u em publico, antes do lança- I'ident-es promessas, das quais

mingo transato, os mais desta, taneamente durante um festeje, .--:-' Outra objeção formulada 111:el1(O da sua candidatura, pelas nenhuma foi cumprida _. não
cados elementos daquela VtSI- a expressão desse sentimento de. pelos Ievítas pseudo democrat�s forças poljücas que o apoiam e dou muíra ímportancia a: pro;,
nha ld,cal'ldade divertjam�se num .lYlocrátj:eo que carateríza nosso ronséste em afirmar que o B,[1l'; recomendam á massa dos votan- gramas a não ser que venhans
animado baile; Em' dado momen- povo, que nem sete longos anos gadeíro não tem programa, ou toes - .afirm{)Íu o sr. Konder, avalízadns pela Integrâdade mo�
to alguern viv:ou Eduardo Go; de .governo autocrático conse- ainda não se II,lanif.est�u ness? E acentua: ral, pela comprovada pr.obJidil-1
mes, no qu;e fO:1 acompanhado I gubu extirpar. .

Uerrena. Esse reparo cai �or S.l. - Tem sido essa a 'prax0 ín- de de quem O:S formule, Será e

�".'-"."'"'.....:..�r.'''-;'''.'..�.�,,�;�.�•.���� Falta-lhe consístenoía e S1l10en- varéavel, constante, ínexoepclooa é esse o caso do brégadelro Edu:
dade. Nunca um; candídato á SUa; da. Só depoís do lançamento ofj� ardo G0111es. Todos os brasííeíx
""""';;<-'''''''-''_ ,�..............��:'.'':..·.� ....w.'.. oíal da candidatura é que o canj ros poderão oe deverão conílar

t::�··C···I··O····I···O··,··(···:··S··O··C· ·lal.','.�.·.·J dúdato poderá expor seu prcgra- na palavra do candãdato naclo ..

f J ma, concertadc com os dirigen- nal. As promessas que f4zel', cer
�� �';';:;:;:;�'.'-.c tes das formações politlcas que to, serão cumpridas relígdnsa«

o índicam aos sufraglus da Na; I mente mtegralmente, Enfim, a

ção, , candidatura dO Brigadeiro em

CONFIAR NO BRIGADEIRO Santa Catarina é causa ganha,
O Sr. Adolfo Konder que per', vitória c-erta.

tenota á situação deposta em: I--------�----1930 e que não concordou COl1l â

revolução de outubro concluiur ! (iceilé'# ,dMrb Ctin;ft:d@
De resto, senhor redator,

que lhe seja franco? - depojs
do gJ1itante insucesso do manã,
íesto da Aliança Liberal 'cm: 30

Fazem anos hoje::
O menino Norberto Heusí, fii,..

lho ct:o. sr, Marcos Heusn
� A srta. Ursula, filha do: sr.

Rudolfo Kleíne.. Diretor-Gerente
da Companhía Salínger,

z-r-: A sra. Itala Sa:51a Z;Íll1.h1'er ...

Banco Popular ê Agrícola do Vale de Jtajai
Deposito à disposição
Deposito Popular
C/ets. com aviso de 30 dias

,J ,I "" 60 dias
Idem Id ",fi gtl dias
Idem idem 180 di as

C/Cts. Prazo Fi:! o fi mêses
Idem ícem 12 »

2 O/O
5 O/O
4 O/o
5 O/O

fi 1I2 O/o
6 O/O

512 O/O
6· ojO

Aniversarias

rnann.
- A srta. Carmem: M.edeiil'üs,

dístinto ornamento da sociedade
local e f!ilha do sr. Cassio Medeiq

A E··· t
-

d M dori I tIOS, Diiretpr da Industrias Ge-
, xpor açao e arca Oflas sen as raís Cassio Medeíros s. A.

do Imposto de Consumo ,,_ o sr. Alberto LObe.

r�.,T·.l.: -�.-.._; 1- --- i .!...H. ;.' J'
... , dut"'s ,axpn .....ados d·rAtamentp pe

.� O Sr. IrJ,neu fIiQff;nl'f:istet:
- ,-

.

IV � i<.PiL.· .
'I' �

. .�.
:� O sr. F:elix Jan:êsch, gerel1'1RtiO'.! :".-,; O llli.·ttistno da Fazen� 1"''' fabI,i'caIlt,es ·ou quand'o· "'stns '

. '-',J �. .., .

v.,-,

te da. Fábrica de Bri.nquedo.s E.Id.a. a.caba! .

de expedJil' Íllstruçües {). d' m n.'m ch." tes·
.

par"". s v'eu ere '. a C(V er Wu.n ' . u:
N���f e pessoa muito. relaC'ionada

Iwlativas á ,explOrtaçãp de mer.. tal fllinr, bem 00111:0 para produ-
i()oa;d:Or]a� 09m: isenção do IJ!lllos,; tos adqu:i\l'Ídos aos c�merciantes neste:e���. Hele,na Gonçalves,10 de Qonsumo, :n,as qua,i:s, esc aos fabncant,:s especlal�ente pa ':es'pôsa do sr. José Gonçalves,clal'eoe, que estã:o lisentas n:O res ra exportaça:p. Go�cl�b. decla"l ro'tnpetiente Hlnpttpista d'ê n{)ssQpecíLVQ im!PlO!&to as merC.ad'orias rando qU? :os con�nlibul;l1�'Bs que oonfrei'ra «A Naç.\{m.de prOduçã,o, export�das parar o transgred:lrem as d1SpOS!lçOes das *.*est.r:ang€ii!ro diretamente peLos fa., lll'enclouadas instruç{íes inco.rre� V·· t'

- �;

bricantes e oo;mel'CÍantes gr:os� .rão nas penaHdades pr,evistàs no
.

ralan es
sistas, quando as hp;uverem ad- 'Gap'�tuto -11 do d€creto��ei nO. Esteve por algumas horas em
qUlirido espec�almente aos fabri- 7.404, de 22 de marÇo de 1945. nossa cidade o Sr. Frelix Ode:;
�ante�. para esse .nint. Ou.twssim, As supracitadas instruçÕies entra'- brecht, Co:let,or ·f,ederal em Rio

n!_:strm, sqbfie as

O(or.ma.s. que se_I rãd. e.:tI! vígpf no dia 2 de do. SU.I..'8.. pessoa de destaque na�
raO' observadas quanto aos pro- abril. quela sodedade.

Indústria &

'�����������:::��»�':;'��'''� '���"'? �-; .

COMPAf·ailj!t B!t!.tSiLElPA PARA. Ii'JCENTi\:AR o DESE!\�\![ilVn1ó1ENTD tA ECONOMJA'

SEDE SQGIAL: BAHIA-CAPiTAL SUBSCRiTO' CR$ 2.000.000.00
,;_, .

... CAPIH\L REALIZADO: CR$ 800,000,00 W·
.. -- ����::����'�,&��������$.�-:%4WS��:,:��§�{M-.;�:�!-�

Amortização do (CAPlTAL DUPLO .

.

y- SEGUNDO
mes de !Y.l.ârço (TERCEIRO.......de :1945 QUARTO . . . . . . .

QUINTO .....••
Agencia para os Esfados do Paraná e Santa Catarina

Rua ]5 de Novembro n. 622 '-- CUIUTlBA
Corr3spondentes em Blumenau - Laczynski & Cia.

-

o sabiio

I

DR. RffONSO BltSIHI
Diplom. pela Faculdade
Nacional de Medicina da
Unive'i'sidade do B1'asil
Medico Especialista em
Doenças das Crianças

e da Pêie
Cursos especializados SOa

bre Allinentação das Crian
ci:nhas, Puericultura. mgle.
na Infantil}. CU:n1ca Médica
Infantil, Tuberculose Iafan..
til e Doo!1ça3 da Péle das
Crianças.
Telaf.: 1101 e 1099
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No bar. e no lar

KNO'f.
não deve faltar.

• _.,
t

� ,I
. ,

I

Extraio
EIZEl

Wi'

"VIRGEIVl ESPECIALIDADE"
s�'3Á� �/RC(A.,.
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çSP(C:0LiDAOE

I expedição de telegramas
para a Europa

RiiKf, 5 (s. E.) - O diretor gelO! {1iculares destinados á Finlandial,
raI dos· Correios e T,eIegrafos Est!O'nia, Látvia; Leúo.n!Ía, Litua...

enviou .aos dir>et.ares regionais nia, 'MlOldáv.ia, BOlgóvina, 1>olo�
e chefes de servj'(,;1IJi de sua re� n:ia, 'Bessarábia, RumanJa e Eul:..
parÍ!uçãoi a seguinte circular tele. gál�na�

. ., "

gráãca: Até segunda deHheráção' 'nã:o
«Observadas as restrições em serãd aceItos teJ�gramas cOn)'el'

vigar quanto á redação do ende.. atais que .estabeleçam transa;
reço, texto e assinatura, podem ções, mas apenas os que tratem
ser aceitos por qualquer via de da verificação de tatos ou de
encam1nhamenW1, telegrama's par I pedi!clos de �informações». . [ í

E)!I:.I.:.:.�..�-*-.J9..�.�..:t::�.'.�·,O®e 0._.§.{+_._•.::«....._....:..��fL.g_.:'Ui'••

, Instituto Médico Dr. CARVALBO_;
- Diagnósticos Clinicas - !

I
tório de Análises (sangue-fézes-Ül'ina, etc.)

,

CUnica especializada de Senhoras
(Perturbações menstruais, estar.'i1idade, alterações se

.. !xuaia. incômodvs da ado}€" cência e da idade critica. �
� intl&mações genitais, etc.) ...

·1 Alameda Rio Branco.;> - l1hlmenau - Telelon9. i202 !
e'��.:.§J�I.':"�_.�:,º-.':'.':'.':�fi� o Ii)��:€.��.-:.�T�=.��+�.��e·

da elA.. WETZt:L INDUSTRIAL JOINVILLf (Marca Registrada)

reoomanda·sa para hospitais, oolagios, ato. pela sua qualidade desinfenta�t9

Prado do Rio, La Menor
e Rapsodia

encou!ra"se ii venda nas
farmacias e Drogarias
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