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•.Suspens.ão
.

do Estado de Cuerra
. e.. Revogação' . do artigo' 177

«lO, 15 (Press Parga) - o Instituto dos advogados do Brasil aprovou·. por. unanimidade a moção reclamando
. .

a suspensão imediata do Estado de Guerra e a revogação do artigo 117.
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\IEm ação de Graças Pela Paz e
Vitória das Nações Unidas

'ft Missa Campal mandada celebrar pela E. I. Garcia
O ancio religioso atraiu grande multidão ao campo do

fUmoré. revesUndo"ie de grande exilo
Em. nossa 11Iti1�la ediçâ� p'ub1i. ! anos �az conveq�i� verd�ditira

carnes ampla 'e círcustancíaua rs- romana de católícos e adeptos
portagem sobre os festejos co;'. de outras religiões para 'Y.:er seus
memoratívos da grande' vítórta 'trabalhos de paclcncía, interptC':\
aliada na EUIOpa, levados a efei tando renas ria vsda de Jesus,
to pela Administração e npera-, com movimentos mecanicos e só",

.dos· da Empresa Industrial Gar.. · br'ê os quais fizemos meses atraz

{lt3, no bairro do mesmo nOI11:7, uma reportagem.
'

.:·I..a.·pa". '0.. C ;a·l· I'ara" . E·DI. H'r'· .•ev·e I. os quais aícançaram exito sur, Contribuiu tambenr com seu
ii preendente. VUHlOSO oe ânestímavel auxilio pa

Na notjl(.ia em apreço, anun.i : ra 11 ornamentacão do' Altar a

L.. noCI·:u�,-"piiQ.S de um o'l·cl·�1 1i,.8pftni..� apri.sl·ona·do·.
oramos a Missa Campal que a Ad dístinta .educfido·ra, D. Julia

n�
u� UiI QyUIIi

.

U U I\lIoU I
1 ministração

ela Empresa faria Strakowskâ, da Escola «Sãn
t s-

. . -----------------.
----

realizar naquele dia, no canlpo José» ..

.
lJlanilha, 15 (A. P.) - Um capitão da Ma1'Ínha Japonesa, 'leito prisio- I do Aimoré, nas Imedlaçõas da

neiro pelo exército norte-americano, declarou acreditar que o Japão será obriqado I fúbIl]ica,�'em ação de graças 112•
a render-se incondicionalmente dentro de pouco tempo.

..

la paz e em louvor da Vdtórin
,.: Esse oficial niponico, cujo nome não foi dado conhecer, acrescentou. que das nações alladas, entre

r dTI' b b deios aê t
' quaís s·e enclue o Brasil!a renaição .. o Japão aar-se-d logo apos 08 om Q1' eios aereos con ira. as areas

íront europeu.
metTopoliLanas e contra as ind�6stTia8 niponicas. Gentslmente convidados p-elo

��---_._------�

up'el'oso industrial, sr. Ernesto
StoluiJeck Junio-, Diretor Geren
te ela Emp.esa, para assistirmos
fi ('edmonia, na hora aprazada
rumamos para o 'iocal

.

e lá já
enrontramos a sr. Preíeíto Mu,
níoipal e outras altas autorída.í
eles, hem coma enorme muludão
de operarios e f'amllias que para
aH afluíam afim de participarem
da Míssa Campal.
Encontramos, no fundo do

campo, habilmente: construido,
um magestoso altar ornado por
dois Pavilhões Nacionais � lima

grande cruz magnificamente pln
tada e outras adamos religiosas Assim, na ;mais perfeita ol'd,em�
que não só Jnfundiam f::Sl,}eito ! disd,plina e fer'vor. patriótico, a

co.mo admiração pela arte com Empresa Industrial Garcia en�
que taram tLis·post03. cerrou seus f'estejos em reg,asi-i

EsS'e trabalho se deve ao mar'..i jo á iV,itéria ,aliada, dando largas
oen::;in'Ü Manuel João da Silva, ao sientimento de brasilidade de
empregado da f!irma e pessoà:"has seus ,empr,egados e operarias e

tante conhecj;da naqllek� bairro pondo á cttsposisão dos mesmo,s,
co,mo artista e mestre de escul� num gesto raro � digna, todos
tUra reUgiusa. M.anu�l João da os elelUcl1tos que s'e tornaram
Silva é o autor dos celebres Pre preciws para o completn exito
sépios eh; Natal, que todos os dessas inesquecheis festividades.

A .virtude e .iI. léaldá
de se retiram quando
o crime ti a traição
sno ,premifldos.

Diarlo .:MatàUno
anual

'.

Gi'l'$ 60.00
semestral . Cr$ 55;00
avulso . Cr$ U,30DEB u

o aruilto das' ospirCçõés do Vale do Iluia.

H!.UMENAU • Ouarta·feira, 16 de MaIo de 19q5 - Dr. Achilles Balsini Diretor Responsavel • Ano XXI· N. U12

ResPlinsavel pela morte de 4: milhões de Judeus
Preso um dos maiores criminosos desta guerra

I������t C����:I Bl���A�IU C ru ze i ro I Prefiram a Farinha Fabricada

�.R�Udm9gd.eRMa�rCm�gl.26��.PRr.aç.a-.T.�.a.de.�e.�.2.QO��.R.a.aEI5.d.g.NG.ve�m�br.�aSB�7��11
. P�D MOINHO IUINVILlf

es responde aoC ele da ação
aprovação populur, reconh:xia

I que
se reconhece malogrado, pOI \ assUl11iiria, pmém, arbitraria ou Em, sustentar <essa tes'e juri.

que ao povo cabe em. ultima ana que .não t-evc a força suf1ci!'�ntE ilegitimam<:nte ma.s por força. d'e diiGa, é qu.e consiste. o animo sub
lise () poder consiiiuinte, s'egue� para oonsoll1dar em u_ma nova \ocação constitucional, uma vez V'crsiv>o da oposiçBo. Caem as

'se que a re\'Ügação da comtiituj or<}em constL1ucional a situação I que ele s'e �nwntra entre os oopsili'tuíçÕ'es, mesmp a eonsü:;
ção de 34, sOU1�nte poderia' r2� dê fato cni:ada mediant.e o em� substitutos do presiden:e, 'e no , tUliçBo ele autoria de S. Exciót.,

.

sultcir nD pronuncímnent::> popu. pr'CgD da torça. A tranBmissã,o caso:em qu�stão é 'ele o uni:.., I aos golpes do sr. G:::tulio Vargas
l:r que ..,�pro:'asse a C?l1stttui-, d� pOd':r que a oposi�ãO p'ed�u co subst,ituto

..

que ainda conti� I e. os golpistcts passam a 8:-:1' pr,e
çÜ'o d,e ,) /. Naa tf: n,jo sldo esta nr.o S!em:a um ato arbltran�) d o nua nO eXE;rCJ:no do cargo a qUe Qrsamente os que nada gOlp";L1";.
aprovada, nem sE'ndo mais pussi sr. Getulio() vargas. Ele Jransmi.: deve a ,ocação cc:nstHudonal pa ram nem p1'2tenclem go',lp::ar,
vel submfôte�la a p}ebisdto, a tiria o porler ao preside.nte do ra substituir o oresid';:nte da R�� sub\'erter ou d-estmir.:)

. conclusão .il'f!e�utavel é. que. � m··.. Supremo TI!ibulEli reu'eral qUI(3 pubHlCa.· .1 unica tese compativei com
doem wn.sütuclOnal. de 34: h�, d�; é pelo Constituição d'e 34, ço� A toda i:'sta argum;;ntação, já ! a ordem
necessanamentE'; \.oI.ar a pl�n"",.. 111<0 já 'era _pela Gons1\irtuiçâo d·;: des::n\olvi-da p'2105 mais autod� <,Ora, a tese sustentada p'2�tude da sua ngmcla.. 91 UU! dns substitutos do pre. zados "�sp'eGralista;;;, d::-ntrê eles la npo�!ÍçãD é preciSaU1'2n:\2 a

Transmissão do poder E!ild'ente da Republica. A isto, res- Faculdades {}ticiais de Dir,ej_to, unica CiOll11pativel com a onlem.
E ass�m f:en:1o, a r'2composiç&o ponde o sr· Getulia Vargas qU2 Institutos de Aclv8gados oe ou- Senão ,iejaIH,ss. Se nãu i?stá

politica do Brasil só p:Jdel'á fa: serltll desv.irtuar as funçõ,es do tras corporações Gcnicas não se. 'em vigor a Constituirão fie 37,
z,er�I;;'� nos termos da constitui po;der judiciarÍ0. Há, 11'1 obj;�ção, Enwntra siqu�r um esboça de .(Contáf1ll3 na uHlma pagiüa). .

ção em vli;gor '" não d,e uma conE um eCluiy<ovoco manHesto '2 pro objeçã:a no longo dis·curso do

Htuição não apw"ada peIo pü� positado. Nã!} se trata de 2ntfoe� sr. Getulio Vargas. N2m os seus MRlhO V I €' I\.0 oe até mesmo repud:ttida p,�� gar o govern::> da ,pod2r judid.a-i jUlItsttlS oficiais, nem os prna., U ilv 'l;
lo propri(J go\',erno qu�; a. outoT': rio, mas ao presidente do SU-i listas .incumbidos p'elo g::>v.�rna
gou. ne que mamira,!}or,enl, pro premo Tribunal. O ,poder judt-j na deksa ,da sua cansa al'ticu.'
ced-er a ['e::ompO'!s!i.çüo do goy;::�r· dariIQ continu�'ll'ja a eX8rc�r suas laram atinja uma paluvra de r;;s� I. no diJssolvado em 377 funçõ'cs jud�cÍD.rias.

.

posta á torrenüi.al ·e fulnWnanlê
Peta trí:lUSmísS?:O do podêr que Apenas o preslid.ente tio SUjJre� d'emonstf'ação da t��s'e que sus."

.0 sr. Getuld.o Vargas d-etein 'em mO Tnibunal é que assumiria á tentf!i na minha. primúra entre..:.
vlktude de mll goipe d'e Estildo pre&itli'ncia ela Re(mblica.· N�IQ ",ista á jmprensa..

----���--------------�----�--------
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A mjssa foi celebrada por Frei
Waldemar, da Paroquia local que

.

também pronunciou no final co
as

movente pratica, sendo por isso
no I muito felicitado pelos presentes.

O onda religioso transcorreu no

ma5!oJ' resperto e reverenda, de�
monstrand c.se assim a fé C�

tóljra daquele povo. A assísten
da foi calculada em cerca de
1.500 pess-oas e sabe-se que
grande parte da população do
bairro se achava assistindo igual
solenídade 'em Gaspar Alta e

mesmo aqui na cidade.
De todas as solenklades foram!

batidas interessantes chapas 10..,

tqgr'áf.icas pelo habil retratista
blumenauense, Sr. Baumgarten,
que em breve serão �xp!Dsta��
em suas vítrines para conheci.
mento do publico. I

Trata.se doe Hermer Kanten
Londres, 15 (A. P.) - A:C;1�1 Brener, cuia especíalídade oon

ba ele ser preso por agentes .es- sístla em assassinar jUí};9US em

pecíaís do Teroeíro Exercito nOT cama-as de gás. Acrescenta-se
tl?�anterican{) um dos maiores cri que as pessoas vitimadas por sua
mmoeos de ",llerra nazistas. t ordem ascendem aproxírnadamen

te a 4 l111Í111Ô':OS de almas.
Brener 3>0 ser preso, achava-se
em .companb!ra de alguns de seus

(0I,l11parsas, que estavam hem ar
madas. Não resístíram, porem,
a o-dem de prisão.

.

�M&;&± g "'Z4iíJ&! m ai ii. : II!M4

Ra,dios
A maravilha
E' um� radio

efferson
industria
alcance

nacional
de todos

da
ao

Bela apresentação - DUma seleUvidade - Som inegualavel
façam-nos uma Visita sem ComproDlisso

Dist1'ibuidores par'u os Estados do Par'ana e Santa Catw'ina;

lo ii O Prosdocimo F-i I h O s&

(Oonliiiluação da nossa ultim::t

eo\içto.)
ReSIUmSaveí fU�'a subverção

Responsa1jo(�1 portento p�Ja
subversio de ires constituições;
uma das quruis outorgada po�'
s. exa., O sr. Getultio Vargas Jul-
ga�5e, 'entretanto, com autori-.
dade para aCOimar a oposição de
subversiva e r�v{)ludonaria.
Omle penem o at!) subv".'rsiv'CÍ

na ,opos�iç.!tÓ? Em que c6nsist�m
os seus propDs1tos rev{)luciona�
l!i/os? A oposiçÊÍo limitou�r,e a

i[}r:5i1a�;" pane que voltasse a vigo
,mr J. constiituiçuo de 34, ail1.�
da rif;,o revogada P:}l,s qu·." ;:1

sna l'CH)gação só pod::ria resul
tar n:l apnovação pl'eLisçitaria da
üonstítuiçfto d'e37. Ora, s:; a pro
pria ccn.stituição d'e. 37 det�rmi�
nando qu'e eb fosse submetiDa a

MUDAS
FruHf'eras e Oniamentais
-P,eçam cataJOg'o ilustrado

LEOPOUm SEIDU:

Igualou melhor que o

similar extrangerro
fabl. C. iUUWEILER

Rua 7 de Seetmbro, 100 - Cx. 55
BLUMBtiAU

Por motivo de mudança está liquidando seus artigosJ que so
freram um ABATIMENTO de 10 a 15 por cento.

Aproveitem, os rn.êses de MAIO.e JUNHO II' CI' I"'IIL.

para fazerem suas compras na
.

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Procura-se uma boa c�sinhei·
ra. Tratar no "Bar Btumeuau-
ense",

"

*** �
Precisa ...se

Preclse-se de uma ccsinhelra
e uma conleiteira, para trabalhar
num bar e pensão em Brnsque.
Ordenado inicial de Cr$ 200,00
mensais, com comida e" quarto.
Informações nesta redação.

*-**

Perdeu-se
Perdeu-se um ocule de aros

marrou e lentes amareladas:
Grai!fica�s·e a pessoa - que 'o

entregar' nesta' redação.

E d i t.o I
. Faço saber que perante O' S'f.

Oficial do Registro Civil da Sé,;
de da Comarca de Itaiaí, habi
litam se para casar: Heíns Ru
dolph Klelne e Le.cIJQr Mueller.
Ele, natura! deste Estado, 'nasci
do aos 14 de março de 1920,
industrial, solteiro. domiciliado e

residente na cidade de ltajaí, fi
lho legitimo de Victor Kleine e

,e de sua mulher Catarina Klei
ne. Ela, natural deste Estado,
nascida aos 7 de outubro de
1923, domestica, solteira, domí
ciliada e residente nés!a cidade,
filha legitima de OUo Muller, e

de sua 'mulher Steíania Mueller
.

Apresentaram os docom!=lnto5 exl-'
gídos pelo artigo 180 do C�'..I
digo Civil, sob n: 1,2, e 4. Si
algnem tiver .OOllhec1mll!lnto de

,

existir algum imp.edimento legal,
acuse o para: OI fins de dlrefto,
R, para consta» e chegar ao co..

nheclmento de todos lavro o pre
sente para ser afixado no legar
do costume e publíeado p€la im�
prensa.
Blumenau, 9 de maio de 1945

Victorino Braga
Oficia} do 'Itegt:strQ cr-u

'***
Edital

,..", 7 ''''-'

AT NE o
Precisa-se de trabalhadores para cons

trução de estradas no lugar Alto-Garcia.

Inforrnações na

CASA DO AMERIOANO S. A.

I·
Mercado de Automóveis

�_;�� de�: 4�:"",
o

Duas chapas de ferro, com as seguintes dimensões:
redonda. c/90 cm. de diâmetro e 12 mm de grossura;

uma retangular, c/IOO x 110 cm. e 1:! mm. de grossura.

COMPANHIA JENSEN - f'griC., Irrd. e Com.

uma

Itoupava Cenfral-Blurnenau
.-,+.-.-..-.-.�.-..-.-<: o ''''-'''-'_9!-�+��-.--.+:-'�

CAfr
S '" r .

, s.: -, '

\ empre TOI e corrnnua a s€:;r

Estrada Santa Catarinade Ferro
Secretaria - AVISO

De ordem do Snr. Diretor, Faço saber. a quem interesaar
possa, que no dia 19 do corrente, serão vendidos em leilão -no

edifício do do Almoxarifado desta Estrada, Desta cidade, :1S

nove (9) horas e trinta (30) minutos, os sflgu1nWs objeto e

mercadorias não procurados pelos destinai trios dentro do prazo
estahelecido no artigo 153 do Regulamento Geral dos 'I'rans
portes:

16' acolchoados
I tambor vasio para nata
I fardo de papel ele embrulho
1 caixa com latas de aveia
1 caixa e]chapas iotograticas
1 ventilador
4 sacos de cal branca

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Em andamento ao certame citadino,
Lourenço, na ltoupava-Norte e

�-'9.�+""""'" -.-._- ..-�---�:--. --"'. {} i>---� ._ .. ��;,"�+., .. �-..,.�;--.-:-�-- ......� o ._�.," .. !$> .. _.��-d:o.-- .--.E<'i;�--;t._.� G $;_+.-.--+�+-•.-+-+-.-. o óI!- ..... ·�=;..·��,,�_·'lI>-.--.-fi--�

Prosseguiu domingo

"

Em tilmH divêl'Uduj leve, agmdiwd, que serve. para
aVi, ii ,Lu: ].rJB ri:�vnü, B nova "Dinamite"! - Anue Sbir
ley, eiegantlsgi1lla, daw3timlo, cantando e enctln.taw:lo cümo
VO:.:8S nunca imaglnnLiJll que ela ü Íize.SSS! '"

No Prüg.: Pó.rumount Jornal e Ao RE·d4Jf do Mundo.
Plaléa 2,üÜ - J/2 e mil, '1,00 - Btllc1ío 1,01

preliarão domingo' Guarani x

Almoréx Ollmpico, no Garcia

.,--+_..;.....-.-9---..=-'• .,_;. ""-'�-'.('
NQ bm: e L'() l.u

da L.'BD' T b' d J. ioinvilen
.

o campeonato o �ilm;l:!ato �a &�rI�é�n�\�ns!�O��V�e���!, re-

I Oli Ierente ao corrente ano, inicio E3 domingo, cnn; areallzação4 x 2 a contagem. do jogo Palmeiras x Aimoré -- Em 'ndaial o tmpico teve que do jogo Amer ioa x Afonso Pena. Num grandé estorço í.!{'ifazer das tripas o coração pai'a não perder um pontinho nesse reportagem, podemos apresentar aos nesses BU'laveis
.

, , Ieítores, a thbela do certame do referidi} certame. eis ela:Cónforme determtaa a tabela, prosseguiu o eertamel ..-:!A._-.:;;;..••-.�-- * -4i .. _�--��-4:
TURNO

.

da Llga Blumeaaueuso de Desportos deste ano, .um seu

I'MunS 13 .Maio.. Amertca x AfoDSO Penaturno, na tarde de dümingc) uítímo.
.

.'

UIIIH 27" São LUiz x Caxias. Nesta eldude. H'ril'ieou se a p!:'leju entre o Palmeírns, .

.
.

II i'l li

3 1 h Alouso Pena x São LUizllder.íuvícto e o Almore, até ali vice líder. Muitos opina- Estauica seguramente in- UH o

lO ,I Caxias x AmerícaVain por uma facilima vitoria. do verde e branco. Entrutsn- termados de que o HgH ata- '"
. tanto. tal nãr n on: ti?'{<l � d o Dalmel' �,,' cante Cuíezlúho, antigo deten- 17 Amertca x SãO Luiz•

c �, '-li!O "c, .ece. -... V(lf'.:a e.· I !li ras 11... 1 -, i uH u 1
24" Caxtus x A�OIlSO Penasenhor absoluto do gramado durante oS 90 mlnatos, mas sor do Amerten, de Joínví!e, RETURNOuma goleada, como era esperada. de não conssgutu aplt. atualmente radicado no .PaI.
1 Julho Afonso Pena x Amerlcacal' ao Mmore. E.4 x,2 fOÍ a contagem. 'I'axerinha assina .metras, irá pera Itajaí. 8" Caxias X São Luizleu os 4 gcals para o Pnlmeiras e .J\1Íüjo e Ewaldo marca *** 15 tI São Luiz x -\lonso Pt'll'lram os pontes para o Aimoré. Par ocaslão do jogo GU'l- ')')" .

C'O doí dro: f
.

.
.

OI'
.

"'[ � ,-", America x aX!8i'l
.' ,8 t ü:1'l (JUS �O:3. ormaram 8B61m:. . ,

ram x imp co, t.azua Slhfel!-! 29 ,,_ São Luiz ArnericaPalmetras: LUlZ, [nca B Schram; VI CO, Emílio e Thrrra; I uma c.onfui'ão:em um dado pe I :-" _ �A�[l""o f:J·�.n" V' .C" o-f o c"'f .. l' .

S 'A
.

T" A to r -

h I"t t d
.. I:) L 'u<S I: u. A OA.a",í� elTe 1.S, . UUI

.

mornn. exertnna, UgUê O e (.;Hlezm o. Url.�l 0, H; aI) o, por 1880, 1m- , 9-0-+--+'''':.-4--+---''-+-. o ;'»•. _�-.---.--�--",4)-�9'-i!---+'. i\!l1lOr,e: .Vinot.e, Ze�t!. e �lre�nnh,.ü;
.

O,)fgSl'Iú, LHa e pcsslbllitado d.�_ jn�[il' domlno.I
-

C.' b;
_

., olt
. ,.... . ,

Mm;ecl1; Chlco, Tute, MIOJO, bwa!co e· Bruds. go contra o Sãu Lcurenço.) au I VO OU
Na arbitragem tunctouou Q sr. Jose Perê, cujo desem- *** �. Apó,;:; um longo tempo em Flori,anopuli8, onde esteve

penho foi bom. W"11domil'o voltou domingo Iem tratamento de sande, retornou ri esta ciJade o conhe-
O quadro ele aspirante do Palnrelrae ve.uceu o de uo comando do Sotaque da cldrJ desporWila Caubi Cgmpns, dedicado Iuúch:ilflrÍo da

iguril categoria do Aimore por 10 x L falange da Aiameda Rio Brno- Emprez�l Força e Luz San,ta Catarina S. A. e um dos maIs
A renda roi fraca. 270 cruzeiros p assou pelas bHhe� co e fn:ca�8ou novamente. destacados defeosore-s do quadro aspirante do Palmeiras,terias da Alameda Rio Braneo., '. ..

AG que parece fi poslção do Ao Caubi apr�·sentam(ls. vR nof'SA.S bfl9s·vintllls
Em I?di1�al,nB_pugna I?rincipaI .da mdada, defronta gau{'.ho � de:baeb,.{� não d.� -O

.

��h·:i$ll-d�-?:--iram 58 OIl_mplCO e wtei.'DaC10na1. O JlígO, conr.orrne se es· cl..'ntN-dwnt6ifO, aluís, el<'l Ia seu k)"�t._$,\ �,�,�;v esta fa! an o. .

Pt:ru.v.8, conseguiu. deape,.rtu.f bl:!I�!ante .c.Uri\JST.· da dH.•...Foi, .r� tfn.l reveladoo ot.im.as qUflli.da-1 l.��E�() �n'i��i«!!iament� na @fi�jna
.,ít.. im.ieutG. uma pelf'J.a m,.ovnuen.t.adlsslma, t.gr5dU!H!Ú em, ?heH.I eles para o IlOo."to"ae zagueiro.,

-

n '�)\iK� BLfi.U�4�o publIco, e o Ollmpl.Ci) pl:!l'll p8�J0r um ou do:s pontll1hos
.

***
'. �A!!.· nU .,. � U�jU'l'.1 ..'Hwe qu_e f�lZ\" r das !,rltôs D eoraçao, púrqlHl.nto. 08 rapazes A p.u8eocH� de BO�lilho fül

e sllrá prontamente atendido ,.de Inaaml, com o eí:mmulo da sua graDQ0 tllrcld8, esteve dominho mUito senWII:l, tanfo

I
,. .

� ,.

pra.enbBç.'ü ...
·

P��d.ell é fH'm._vcrda�i(', mas ist�i iH.Hla
.

desme qu e !i 'vanguarda gN.wá não ltQ1ll1}(l71W,nto model'.?,W de alta, pl'��lI:ia�:.,. tec.nlCOrece.3 sua bí'11nfiDte afunçao frente 00 "mtHS qlHmdc" andoue se 4 - güa!s m3rcou (01 mado e íÜl)lmnado /::,)} Sao fu.otlo

.

03 .tenLj.f} !1\:- Olimplco foram assina,lados .por paulin- foi devido 111.frMasso da de- Ah::tmedt:l:l! Rio ��$íl:H'?C€Jl, 10 > �h,) 2,Bnii) e Vlc'l)r, seudü que os do lrw:i'litlcwfl.al 101'a1r, íesa. InternacIOnal. �- -.�e
fe1t:il1:] por Orion 2 e Reine. .; *** 1 __. As du8.s equipesall' flfiram se<'?seirn: Informam fl6 FlorüHlopedis

A m' O f\O fJ' (n (\! I)IntBi.'Df!.cio;}al: v1tanliro, �!'8eh8SHão (; Vielf:>1,; B!'�g8, que (l pJi.i�'�.;res AdnWrlJlO e Foto, (I � liU _ n tJ� 0CnO.ZSaiam;. e �lol!l1_íHl; pd_D. !i)i"ginho. ql'iOfl" r�kjnj� e M!t.í'ZifjhO'I�'.Hi\) tü)flnfl�lila�am. o futebol
Recornenda-,se ',veloOllmpiCu· Valdir, Attu[' é Arecw; P15ka. Piloto e Jaimo: Ilhéu, O pr-nneno Há pura (;

N8ndk,!h,0I Hüméro, Wa!d0llii.ro, PàUH.nno e Brita. ,'Rb.,. de JaneÍl"o e o Uitim. o
Esmerado Serviço

Na. preliminar vcdceu ainda o Olim pieI) por 8 x L para ClJtHiba.
5 I OA rendn foi bliB; pois 1'01 de Cr$ 914,00. I .

. *** .. Rua 1· de �,ovembro, SJ6

�M����ld�:������R�� �����Bb.�.I'YI.-.:�u�..�.il·'�D-.. ·,�e�D�..-a�u�-l·T.f·d�h.,Da�_I.��-�1e $ � !Z; oe I A f,. I Si T A renço, e Gnarani Bafá bastêm·
. :;,. ... � �

_TRATAMENTO Fi O.'PERAÇOISS DA.S DI.)ENI,.1AS D�'� SENHOHAS Ée erltUSilibmado Rüe.biWação
Ml.llfrslins lias mCJlirms 9 mucas. Dl1;!urbigs da k'larls criHea. p{jr- e ü h�ma dos bugr!iws. u m �

� � * ii. �!llrnilcües Ilí'ltifc-ylamhdâfes. OPERAÇOES !iI) atare. (l'\1i.líl\i:)', *** l Tlnta� a fI! ern�zes w i'\i ... ihai"'��J f·HU'8

I'
lrom�ms. l1.imôres. i'lP3I1dic8. hamia:ll, ele.

I
O Internacional continua Pinb.ar�s em Ger-lb"i'mailll."n1tlcnagtl!a.cno - Gm"ilS CurtilS.

com a- "Lr.1P_ te"".'oha". ·.E· "t.a I
.

CLINICÁ EM GERAL '-<_ • u o Tintas ern bísnao(Jas Dar,) artista:,

I
G!lfiti;ijl). pulmõ!fíS; rins•. i'iP, dig�s,H'!1Il. ugorR. euro 6 pontos perdidos. .

" t
ViU'leall - Ulceras· DOençil1l "l'ilPwaes. , ',. �_*,� I, Rn�m:e�'Uim .. S��. ,ªttliH)'ina

GONS.: flua l5da Nov�mbro� 1166 (ao Jado. do Hotei �IH�l O c!aéisico lnór do futebol ���,.,,-..c� r=_ �..���.�t.--.��

.

HE.Sm.: flua �mil1,:1'I.�,1uz.23 - Ftme: 12�6, __ ]:I L U M E N !}.J blU',n.e"",'!up.,,,,,.f.l;'� J',r. G"ta í.' �,-.i;;!·.. �_",'
_..,'= •. ." �d'_' = _-�...,._'�"'ff...,."".,.""=="����!llti.I.!'l!;lli§jS�"".1b��'W!B ,,. ,,,., �U .. _ • _" .>, v

•tn. Dia 10 proxin o tf:H'emos' if�l�ri�a 1.le Ladrilb!ls e Ofichu! de EScidtura� o "Cotejo da ::i.v;{Ilddd&" Pai. f �-� ...,

I melras x �!i�n!�o. iruoldo Puetter
H:O· '.,1 E. ·4 � ..;.f(�ir·� a' s 8.15', hs Pela comtagem de 10 x 5 n l n U E II la n.....,

.

P-. �n·. as •
•

O Vasto Vel'dG venceu do li U til 11114 U

CüQstance ll;lorre 13 Frank Alberlson .� em m.ingo o Flamengo.

b.- O.··· �
"
i' nfl'�'ln'\ �wnf!;Uf!t-C -)�
� UI ti 1�i1'l mUHU UmH.

f'."íÍ.stu1lig! t\çãu, muHa :.ição ! In.' tri;gas! e 'Romance! .. ,

"I'
.

d l' Mende todos os if!;,'1Tit;os desão 03 il1gredíei)üõs ú'D€lte empolgante drl�ma! - Uma peü'
cu la eletrizante que (,xcederá as meis otimistas espeetati"'fis!

.

R�:di{)s fec�ptores
NQ

prcgr,
,: compl,' r-,�a�.iOD..a.l

-

..Uf}jyer��.''l-. JO..fna,
i e "Ainda

II Se.rvIC(lS StHlltlos 9 ear�nlilio,
. quo part'ça lflCf1ye('. TELEFONB 1395P!aiéa 2,00 - 1/2 e mil. i ,00 - B�.!cã{] LOO .

Rita 1 ue 8ei1lmbro, 13

Am.anhã - 5a. - feira,
.

b ia 1 i-;ás 8,15 hs. «, ...�__ ,,__._<,� ,._....=__ .,..�,,",.�_-o_.>

i;J:� r;��&����;-��';O"'S:í
I �- I
; .� �
� tof'#i���. i
I fiI� i
i �isrl5V!efJ[!4�. 1
�

.... �.� , ít \:;;t����'S J .�ç.:�:t�� t
i.?=1'-':-��""'''';:<':..o,..........''''-'''I�-y,..�"loo'''.hq.,:��-�.t;.;O'''.<,!,.�'·;'''''';

J{NOT
não deve faltal

(r--.-�·-.-+-�-*�-i>-1I

São

Rua Duque de Caxias, 8 (Ex·Palm6Íi'aa)

Telefone. 1081 . Caixa PostcJi. 48
. Especialidade em Imitação de Executa..SlG com presteza e per-

.

I. feição Colunas de Cimento Ar..Granjto, Escadarias. PavlinenWs, I H-') te'ffiâ(,O, alaus res,
.

-luxas para
Soleiras, PeórM para Plils, Bal. Agua, Tanques, Capitels. Tubos
cões para Armareos, Cantonei. p�ra E:gotos, Banco� para Ja:-
r

,. • ..,.
�
rimsi ÍVÍ'esas de CemrQ, Florel ..

I ,as par.
a FilHOS

e. RamQs,
no

Iras, . Vaso. Fingirr.tento .doa Ma.

i!õesl G�, �e_.Gess?, etc. d t� í r a e P e d ra, e�=�
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F r a ncç a I u t a r á c t r a o J P' ã
Seguirá 'e,in breve ii prilueiro contingente de expedicituliuios franceses para e pacifico

15 (Px.ess.. parga) ( em breve o prãmeíro c

. .anting,en.'..) de 140 mi! homens, para lutar lo Cap, Ferdínaud, heroi da I tal, Integrando u'a missão cul.!

vai enviar dentro' I toe de expedícíonarlos, oomposto contra o Japão. Africa e atualm;; nte nesta Capi,"\ turaI francesa.
.

.

Essa Iníormacão faL dada peA .

�'!"7.,t.M�>;-;;'''.�M'''''-.''••-::���' O Brigadeiro Eduardo GUines responde ao

li CIDADE Social�1. Chefe da Nação
.

� C:'.eo�:'::""� (Cnníínuação da la. pagLI1Q:') I
Getubío Vargas questão de só-,

Aniversàrio·s corno o próprjo governo parece menos \importancía. Implantado
admitir, uma vez que silenciou o caos da dítadura. S. Excía,
sobre a questão que duração h�. n50 deseja que restaure n {)Ir
ra O futuro período presiden- dem constítucíonal. QUem clama

cíal? Vamos então eleger um pre pela Ordem constítucional é ta"

sldente para execar um mandato chado par S. Excia. de subversiz
de duração íudeterminado ? nê Y'Ü e revotuoíonárío.»

quantos deputados se comporá (Contínua na proxlma edíção.)
a Camata qual a duração do seu

mandato ?
•.-�-i!i-*-1!!- �-�--�-�-�

E todos esses pontos estavam
rezulados no projeto dê C'Jl1!':':'

re.
c>

tttuiçã«)· publicado em 37. O pIO
j'etliY, parem ,11iIn chegou a cunver

ter-ls:� em Constituição, por lhe
haver faltado a consagração do
\'010 popular por ele expressa

de mente exígído como condição 'si
ue quanon» para que tivesse vi.

1, gen�ia ({),í1Stitu�ionRl d,ef, injli�'a,
Invíavel o projeto em questão,
e se !J. Constituição anterior n50
volta a vigorar o que se segueUm bonito garotinho oeiú

. é que o futuro presidente �nJ
en'l"lquece1' anie-tmsem O uen»

-

turoso lar do sr. Maximiano
vernará por um periodo a 521'

.

f/bICado futuramente e com atrí�Hemmer e D, Ll1argadda
Hemmer. huições e poderer de que

o eleítorado não pode adivinhar
a extcnção e a naturez. a. Tudo
Isto porém, constitue para o sr. I

..
'.

.

f
.

d
Fizeram anos ôntem:

O. OlP sera traos urma O e � sr. Plínio hidra. de ou-
.oeira.

departamento de informações I ,- A' srt�, O�la KiUa�1 d�s-
R·· 15 (8 E)

.

O··
..

t A M lhã t'
t
..

into ornamento da socieâaüe
'.

10, .. -:- mlilIS ro gamenon aga aes, I local
tular da pasta da Justiça, levou, à consideração do 'prest

..

.

dente Getulio Vargas o decreto laborado no seu mínlstrerlo
e que reforma o Departamento de Imprensa e Propaganda.
Esse descreto substituiu o DJP por um Simples Departa- O sr. Erioin Badmann,
mente de Intormações. siâente nesta cidade.
.1IIí..jt�.Jt•.•�_O_._ê••_.�_•• ":§,••® e ®t-.�••_'_�•.•�_"�•.it.,,_�.g">��.i O sr. Wolter H01'dt.

$ \'ii O sr. Joao Ubaldo Saâa.

i Instituto Médico Dr. CARVALHO i - o sr. Artur Pauli.
'

i
""""""'" I - A srta. Irene Sena.

i,
...

- OiaO'nóstic�s' C.linices -

.

� - O sr. Altamiro R.
b

i
Oliveira.

.

Metabolismo b.asal
-

..
E

..
Ietrceardíografía - Labora-··. ***

e. .tõrle de Análises (sangue-c-Iézes-c-urlna, etc.)
� Nascimentos

I Clínica especializada de Senhoras i

.11 (pel'.tl1r�ações. menstruais. '. e�t.erilid!!.de., -=,.se .....xuals,. tncômodos da adole cênela e da Idade crtuca, �
ínflamações genitais, etc.) •

, �

..
. Alamada Rio Branco. 3 - 'ftumenan' - Telefone. t 202 &

.mm:,.,;€5€a.-.-.......§lE�!lol��EP.:'.��.�.'�.Be

Bhllaenau, 16 de

Maio da 1945

Indústria & 'reioo
Anunciada a fusão dos Institutos
Em seu ultimo discurso, o presidente da Republica

anueíou ao país que o governo estava empenhado em fun
dir os atuais institutos de prevídenoía em uma 80 instltul
çãe - o institutos.dos serviços Sociais.

Nesse sentido, a comissão encarregada de estudar o

assunto e eleborar o ante projeto de decreto-Iet tem 89
reunido há algum tempo, tendo, ultimamente, acelerado a

marcha dos seus trabalhos, afim de que se concretize logo
a medida governamentu).

Sob 8 presidencia do sr. João·· Carlos Vital esteve
reunido a comissão tomando'se 88 medidas tinais, do que
rel;ultou um minucioso plano a ser entregue ao chefe do
govern,), que o transformara em decr·eto lei fi ser assinado
dentro de poucos dias.

Este decreto determinará as medija.s preliminares
para a funda.ção do Instituto d08 Serviços Sociais e dis&
porá.. sobre os trabalho.s iniciais para fusão dos atuais ins
titutos de previdencia.

Pelo citado plano, todas as pessoas meiol'es de 13
anos, que exerçam atividades remumeradas ou autiram
rendimentos, contribuirão obrigatoriamente para o nuvo
instituto que S8 destina e prover necesidades lU ndameniais
de alimentação hl grane, cuidados medicas e ensino.
§�:t..·;:�·<a."'e"...:�ft.� ..��J!�u"u"::-::�����in

Banco Popular ê Agricola do Vaie de (tajai
Deposito à disposição
Deposito Popular
C/Oté!, com aviso de 30 dias

.' ,1 .,., 60 dias
Idem ld ,-,li gf' dias
ldem idem 180 dias

CíCts, Prazo Fbo fi mêses
Idem iaem 12 �

:;; 0/0
5, O/O
4: O/o
5 O/o

5 lC2 O/O
6 O/o

! 512 O/O
fi O/O

Aniuersariam-se hoje:

- Com o nascimenio de
um. menino, acorrido dia 14,
acha se engalanado o teli»
lar do sr. WWibald Lenke
e D. Selma Lenke.

,

**)'11

Viajantes
De sua viajem a Buenos

Aires, retornou ante-õntem 0\casal Roberto crossenõacner
e Senhora, da alta sociedade i
local. ICumprimentando o distinto,
par por êste motivo, expres.1
samos.the nossas conçratuta
ções pelo feliz retorno ao nos
so meio.

.

*" ..

OH. AffONSO BILSIIU
Diplom. pela Faculdade
Nacional de Medicina da
Univer8idad� do Brasil

Medico EspeCialista em
Doenças da� Crianças

e da Péle

Pneus para

I
Bicicletas

Curso! espwa1�zâdl(). w.

ôre Albnentação dai! Crtan
dnha'Sp PuerhmH'Ilra', IUgie.
ne Infantil! CIWca Médica
Infantil, Tuberculose [qfao ..

til e Doo!J.� da. I?éJe dai
Crl.an (,,1\\....

I .......Tele�: 11�1 e 1099

Ne b�r c UI) lã!:
KNOT

laão doeve faI tal)

o
(1'$ 35,00 cada

ESPF�CIÁLIDADÉH

João Prosdocinl0 &Filhos

Novelnbro,
BLUMENAU

Rua 15 de 687

l1li loção
ElIEL

-�I

fIIII
Prado do Rio, La Menor

ti Rapsodia
em:Drltr(HU� a nmda nas
farmâ!cias e IJrogari28.

Club Náutico B érica

GOllleS'Sociedade
e

Carlos
o Club Náutico América e 11 Sooiedade Carlos

Gomes, convidam seus associados e Exmas. Famílias
para os grandes

Bailes da Vitória
que 16 realizarão, na noite de 19 deste mês, nos

salões do Clube Nâu�ico América e' Sociedade Carlos
Gome8, respetlvamente, abl'ílhantados por exceler..tes

" coujuntos
musicais.

I
NOTA: -- Mesas com os zeladorefl.

Traje Comum.

"VIRGE}j
da elA. \\fETZEl INDUSTRIAL jOINVILLf (Marca Registrada)

nãn deva faltar em casa alguma.
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC




