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Rio, 23 (Prese parga) - Falando a um 'vespertino carioca o sr, Alceu Lima sociaie para o tutus». Eq16ilib'rio 'não no sentuio de tibieza mas no de dar a cada':

disse, .entre outras cousas, que o discurso no :Pacaembú agradou-lhe por sua fir·· problema a importancia devida, tanto -na ordem nacional como internacional, acene

mesa Junto ao equilíbrio. Firmesa na critica 0.;0 passado e coragem nas retormas tuamdo nitidamente a marcha para frente. OBrigadeiro suprencleu e excedeu a expeta_tiva:
.

Uma pellta de fute;j�1 Que. deu
Justiça - Coma a Pr�curadoria

b�!ca resolveu u caso

trabalho á
da Repu-

Condecorado o Gal�
IUex3nderue fazer com a bola?

': Escreve o ,-O JornéllJ" do R�o: solveu considerar a bola em' A virludo e lllealda-

DE«Recentemente 'um guarda oívíl, abandono, porque �;à:nguelT\ a re.. de se retiram lIllando Cr$ 1>O,00
passando por uma ma transjor- clamou, o crime & ii traição Cr$ 35,00

Imuda em campo de i(foüt..ball», do premiados.. avulso ür'- 0,30

apreendeu a bola da peleja e le- Mas essa bola tinha que ir pu .

.

n

IYDU.._a para a delegaoía de poli- ra a frente "C, então, mandaram..! O araoto das G.SPif'ClÇ6.és �o vau.e dlO It�ja.i·
.

.'.
ola mais proxíma, na: para a proeuradnna da Re-l· ------..;..-----.......----------......---.;.._--------_..---�......-""""'..---

.
Da1 não deveria ter saído a publica, aíím ele se saber soe a Fa ! 8LUMENAU· Sebada. 21í da Juooo ue 19(15 - Dr. Acbilles Balsmi Diretor Respousavei • AD.., XXI- N. um

f' Sbola aprecndéda. ° guarda ou
zenda Nacional tinha algum In- ng,Dr é ."ahur

u1lelsmo .

o _�0TI11�sario' de dia ii terReessoeeb�ne�saO "�Ii1.outato·s ;o a nelO:
Or I- o o·r 81 r· Ite egama U'eventl. ter passado o

� li' 'V.;>,
.

·v': l' ...

canivete na pelota e estava tudo ta, o Procurador Carlos' Costa

acabado. representou o papel de ba111

Mas assnn pão fizeram ê redí- goal ..\k�,�per e. impediu o goa1lCiICO horas após 8 jovem leve 'inlen.IO e demorado acesso de furla" sendo trans"
gltram um lauto de apreensãomm que a Ouradonía de Ausentes pre podado para florianOllolis
todas as f!al'lJ11ja!�da.de,s e o 1'2TI1lê.. ttndia fazer contra a Procuradoa I . c, ..'

teram á Just:iJça. I ria da Republíca, devolvendo a _QUli!ido procura;a mat?l' Ull1l rísta, que tWQO regressado n�o:-l
Com vista do processo e da to I bola e v processo com este pare- ,ca�_at�cadiO d,e ra!:'a" o Jov:e�r. mentes an�e� de �rna lii)n�a. :,�a,",

la, o Curador {ie Ausentes «deu � oer: José Sslva, re!jl(]�n�� a Rua SaiO: &,em pl'Ont'lflcdu�Sv. fi oonduzír O

tratos á bola» para encontrar a I D d
Paulo, nas pmXlijrmuades da Fa doente EO seu destíno sem a me ..

expH:caç.ã� d·� tanto "ri�o'r"
"

o\i� I e «,.. � �cor o ,:om: �.� ilustrada bnsca de Chapéus Nelsa, foi apE';' nor objeção. Insi=tulo'
.

dft IIPOSfi�'ftdlftri�.

1 . :;. '·'0 g. P " u.aaonla,. �n,roJ _

mais quanto nhado peles dentes do ansnal, Após ser ocnveníente socorrl;
.

lIl' ti H V ��ild.il!.�U �U
ma '. mns .nao a�l"OU com a 'Dt.-1 Dom a adjudtcação desta bola a o; ',' "

.

'.' .'",' " T '. ',;' !!iII

cessnlade desse Iuxo p
.. ", .essual

.

stíruí
-

d f ili .- .
em uma das maos. oo em FI011un.OpO!l'S, Jose SÜVt1 -

II' C
OI! ..

� • l'UC,,-:'; �. msu ucao a annua 11100 var .' e ,

• ,.. Peins�ft� .AS'
...

,� ����:G'?i�1!l��
Po� fim, depois de 111U)[;1 me- melhor�r a estabã.ídade d:Os eus ,0 fato .0OJtrreu ás i5�O {lo retornem ;l?te.-.ontte_:n a, t�me, la 11'1 uG� U !ii �f[;I L��1.lIU�

ditaçao, o referido curauor r(� esteios>;..
S

{lUla 21. Cmco ho:ras delJOlS, ou: ,eompletamente re_s.abel'ec:tdo.;l0
sejam ás 20,30, José foi vhima acesso de: que fora aoom:::ltwo. Serviço Eleitoral Ex·Oficio

dNe tiV,i!ülentv ,.a�sso de
h

raiva. P!"esume"''5'8 .que este aüeslso te-. Remessa das relações a que mes ,e an:);
i e.s as :conU1;çoes, :ilpan ou um nna sua ongem .no estac o ner-l 'f p n a 11;'0'10 93 d·o D".,_,.,�€t'Ü +) f·l;"'c"'o·. h

. ',. . . se )·e er.:. '-' r.", '-J ''_'v> �
< tit >u ;'" ,

mac ado e p,ô� em polvorosa VOSlO em que fJ;cou a \.-luma apasl L-
.

o 7 o-Sc d," ')0 d·n ·Mal·;) de ) 01-,'.��"·..

h j.j
.. . et n . v, _..,0 "., g pr .1"Sc.'V,

a v�U11ança. c. .

a �1:OrG:r.- a, Ja que os _smtoI?as da 194.5.'

'! b) resWel1cia (rua, n° e loca:-t'

FIl��l!lltm.te, �€pms de ,:_afilGts l'awa id<i:m.o�am ovan?s dJ.as �a 1 � O instituto dos COInetcia-i 1ildade}.
penj�cIas,alg':lns ,pop�lare". oo'n ra se.maOlf,::st<U1�m, 1stO .quanuo Il�OS, faz saber fÃ todos os srs. _ _ .

segUtiiram' dmUma�l;() 'e malJJleta- o paorcnte nao rect�b;e o tratamen v-m·, a 1'0 .ps C''''.''-:;·,ahnt'''nf,,''� r'cO 3 -- Essas relaço.es deverao,.
1 ·d· d'

'... ,
Li1 pH;U (r,� ,,�.u�i'-""'-' "'-::> _t� .," "

.o, prQvl €nClanr o ·sua Ida para tO' ,]J1CllCflQO'. Bi.' e'" 'Gaspar Bl"u�ql'r Ibi� ser ()oUl,eCc,liD!laCiaS em trels vll1S'

FI·'
. ,. f' d b J. S·l d 18

l,m n3.U, ,- :;. te, '"

d t d

do' ::J!anopP�ilS, :ii �m
..

e rece?l' osed � ya, possue. c1erca e
rama, lndaiLial, Rodei:o; Tlmbó, datadbas, daSSdnu, as, coa!n cO o.

O ..ataIDelh'l) reqwel'lG:O, anos· e :tliUCl!e .e lieS1C 2 em (!(}'n1�t Ii ';a· r'�mtÜliú e Rio. do Sul carlm O' a empreza e 'iCl1.y·egues,
N . .•.• t f' h'·d··

-

J l'];' aJ 1, VtCli .,
d Bl ·t·a !lnes�. nO,jJ.,e o a08? 'e Oi P?ll.La' e se:u lIill[l;O, .sr.. ' OpO que, em cumpr:tm::nt::J ao citado as e,. �lmênal}, na resp<ec Wifi

transportaúo para a CapoJ\tal dO' Silva, I(jomercwnte no' JO'Cal on..j art.·qn. 20 .da Lei EI,Pj'Qral qu'" Ag€nc�a, a rua 15 de NOV.ep.,lbro
E t d ..I d T

.

O I!;::,v J' � L.., �

13 '9 N d
.

I 1"di'
; a .o, �l!O. �rro ue pr�ça:no e. se ver:Ll1CDU a í}C�rrfnCl�. . regula o a:ti;staansn:o, e elEições e, � o..

.

as fll1lftLS. o�aY a{ (�s,

30,-40, gu,naúo pelo chofer Pau [illlmal, que se ac::edlta estive�'1 f de .acordo com as inst:FuçÕ!êS bai,. entr,ega�las aos r:::sp'ect1;vl()s COt'-

ia Tanüwsky. Cumpre' destacar se at..'lcudo de ralva, pert-encm.
.

resp'onclent.c;s d'o L A. P.. C. '8

aquJJ a boa 'vontade dest:? mato�11 ao sr. Jo'ão 51lva eloi morto na xadas pelo Superliio.r Trib-un':11! . ., � f !

Eleitoral, já >está ]:'eoebendo, di� I 8?S .EX�lOS. sr;, prejie�!�s 1V u��;.
l'iamEute, � 8 ás 10 e das 12, o.upals unde ,fia.0 houv corr·"",�

I ás 18 horas, (sabados de f.l ás I p01�ent� 'Ó!) L A. P; eh �?d�s�
12) ;as relaçõ'es d� seus empre,.; í in1'pretenvehncntc: ate a::._Oda 25

gafbs, lÜentrliluuintes do 1. A. P. I do {!{}

..n�."n�e me", �e JUnh?:.,. .,

na- C., que prestam serviÇiJJs nas I€p 1 4 -. SO d€ver�1.0 (.(ln",l':!. das

feridas l'ocalidades.
. respectIvas x'21açoIEs, 'Os segura...

2 � Nessas relações d;everã,o I �os suje!ifJO's ao l"egime deste hi:>

constar: I t>l:tuto, Os que IXl·'l"'v..:nturu con.,

Numero de cadastro razão sO� t!�buanl' para ouiras 111stHuiçõ�s
(1ÍJal nome dd est..q_))�lecime,,_'1to dcv,erã;':l Encanl1i�lhar as r,ef':oddas

,
.

. .'" l"co-" a'� <"p,""�":.rQ� "n'J·d·"
rua, no, l'ocabldade e conter os re .... ; �S • 1:i r,_:s �'V"'"'..., � .' ��.

nomes dos empregadores, e to.., de::; a. qU\� ús mesmos

(lüs lOS empregados de ambos os
. su�Ordll'�CDS. .

•
.k l-..,+" II. O-"'l'�"" p''''·ll' ..''n·...c.''seXtOS, que srILbam 181' e eSCI,ever ..., -:- .....b._ =!:>�. v�.c'.' "', , ..... " _'';'

e deverão clOllltler ainda os se;" como sempr2 ,e mp'l.s do quo:;.

O'ujntes dados:
. .

I
nunca, ao :i>nteiriO dilSpOJ" de to ...

""

a) nome oompliNo, por ex� ! dos os srs. segurad�s' e il1teres ...

tEnSO;'
'. I sados para gualquer ii:l1Iormaçáo.

b) natura1úida�le; . I; BIUJJ.!.cmm,21 de Junho de �lJ,
(;) estado OÍ!Vll; !

.

d) \iidade; I
e) data do naso.i!llrent!O, dia�. I

meesma ocasião em que mordeu
o jlO!vem em apreço. AlNUNCIEM NESTE OlARIO

i!�.-:j�.w""'......_��-i!l�'" O .-.•_�._.."_�_,_*_ ..'liiil1��.......:.fi

Das Mantarels a fina fiôr

..- ...-�.",.,;4I.-..-�-.•.-.I!�.•-. o Il�-�--fi�_'_.-'

IIJ!I. L l!lI
-

n <III
Prado . do Rio, La Menor

U U a Rapsodia
ETZEL encontra-se a venda nas

.

. farmacias e Drogarias.

leia aram o no
Go

de Edu

F.ortaleza, 23 (Pr,ess Parga) -
Num .mnhicnte de grandle vibra..
ção Jin;;taloüJse a pntão Dêmo�
cratica Nadcnal, secçiio' do pa-:
['8, ,tXlm R arreg1:mcntaçh.o de to.,
dos us nucleos democratffcos pa:"
rá€.ns-es.

.

.

Após d !instalaçã:o dlO, DirBtodo

Igualou melhor que
.

similar extrangeü:o

o nome d.o �l1igadeiro Eduardo
Gomes fo� adam.adissimn. Esti'Of
veram preSEntes á·�essão repre..

Memorial solicitando Teria sid� atendida uma soticitaçã� daS p�Queoos
.

demissão çoes na Conferencia �e . Sao FranCisca
s. Fnmoisoo, 23 (A. P.) - Cor agora surgem mai.s dois proble:.

resj}ündencta de John Hightowler �nas:

sental1tes d'e toc'<os os mUili.ci�t
pios Q{) Esta<lo. u I r s

o

São paulO, 23 (A:. P.) - Se�
guiram com destino ao Río d,e
Jür:eir'J mEmbros da Diretolia da
ASf>'Jliiacão de FuncioT!urlos Pu..,
bl,ÍiCGS 'Cio Estado, que ali jcnt112..i
garão um: memorial ao sr.' Gei:u.�
tio Vargas, tontendo sua demJ.s·.;
são.

�. .,

.,_ A luta das pequenas naçõ'es
para se prot!eg-er:em: contra o CO,)
trole das grandes poteniC.i�s !la

L:lga l\frtndhl f,oi declarada fi�.

1o.� A Carta em 'elaboraçRo
não poderá ser emendada, ex·
cepto quando houv>er cümpr�to
acordo €11trc os Estados Unurlosi

Inglaterra; Russ.ia, França € Chi
. na; 2° -. Haverá uma -clausula

fahr. C. IRIWflUR
SUl ., de See!mbro, 1(10 - eX. 56

BLUMENAU nahnenre, quando 'I:-ej!O á tona 'O

seguinte pedido: direito:. de se

ret+xürem! 'da iorganização! quan�
do necessarto. tIa indicios de

P °f',rlm a f&f'l h f b' d I que a propOsta ,será att:ndnrla,
rü' q ii n a a fica 81 embora com algumas restrições.

nelo Mf4li�·HO JOIUYILlt �eu�o triunfado �s grandes
II U ri H L potenCl.,as na questao do v..eto,

de punição, pela qual as na..;

ções julgadas culfl'osflS de Qual,
quer v10laç.áo grav,e aos itens da

Carta serão expulsas da organi:':
Cruzei ro J

zação. :

A palavra �os norte .. a
I

erlcaDOS

-=-.==�-

.

Da <'Folha da :Manhã» trans) \Vard Stettinius, H�llry �allíil{)e possrun criar riquezas eUl o.we:" amerkallo precisa aban,d;O'nar a, I de tarifas será s€mpre bilateral. clldenc\i!l, enquanto os colmnbia-l
crevemos o artigo ajJaixo, escri� e Erk: ]orillswn, embora dois e fio.i,'O ide todos:;!, idéia de que ,exportar é uma vir�'I· Isto é, 'C(lnoedêr-s�-á a quem por nos e outros produtür'es vão �m:
t·o por Rubens do Fllllaral: dois sejam quatrO' em portugu�s Wallace, secretário do eomér- iJude e I�pmtar é uma Ímo,alil.la sua vez a C:Jnceder &.:)s Estat! ascensão. N..â.ú demorará o mO-t'

(,OS brasilD;·ros nne'":,·). Si� 11·b,PI·ta� .. ,
'.
.. d N'h - 1. d 1 U O

.

t' 'E' t d U· 'O'"
.

Ull !tJ _ _ _ CoDn1O em mgles. oio, disse: «E' de importancia fmb e. 'en uma naçao {:lO mun, o • cos nlcliOS. s que .se obstina..! men.'Q lem qtK� OS S a '()s i1!lC,,,- ::(

ram aindâ �a .atit�de colonial '***.. damental, para as final&dades do pDderá levantar o· seu padrãÜ' I rem >enl tributar R;; m2rcadorill::ls' poderão ermpl>esm211:e ignorar a.

que subestima as ,c�].sas iniíg·e:" Ste:ti��s,- secretário de �st�:..; ooI?ercio rexteno!, dos E._stados' de vida si!nlplesm:nte pelü_.i.ncre..; I. n?;.te·:'r:'lle_ricanas,... llim.pedindo .o,u eXlis�nd� �\?.: cat-e:ais, paul.ist�:
nas e se deslumbr�� com; io· que do, dIsse. ·,.Estamos COll\rencíl'.dús Umdos, substancaal reduçao' das I menta das suas texpi()rtaço'2s.· E' I dh;J!cuhanJ.o a sua entrada, sUjeI!" tran"ando..",u", os seus

,

porto"
vem: da estra,nja. O�,a1'OS nÊ.o Vil de que a paz e a prOsperidade! barreiras aifa�ldegáT:ras levanta�. aumentand,) ü \'olume tanto das II' tar';se�ão a n:�presalias, qUe lhes i sem {) meno}' MsarranJo para
lem se são apres1en dos por um depend:ill da coopteraç-ão entre das �o inte:r:carobiÍlo das mercado. exportações «orno das importaJ . fecharão lOS ID'ercados ;estaduuf�l I o se.u (,o�nerojü " PiMa ü s'��U: con""
autor nacional. As i�déias valem a: naçoes;. de qU0 a c:?iÜ'p'er��1 rias entDe os palises. E' esp-ecial..{ ções que adquiriremos mais mer": 1 d€us.es.

'1
muno.

.

.

se são apres[ntadas (por uma au., çao dev.� _v1sar a expans!a0, nao mente importante qu'e !Os Esta�\ cadorias de consumo .e, portai1� I ... r " ",� • �u ser?mos capazes. de
,

cna�,

toridadf' '''stJ''lna.Pi·r·O< Sl·lva 11;0...., as restrICO.n�· d'� que .o nmpat·�
,

U'd
. . . .'

.

.
As .perspectn as, como s__ vc,. ]''''�'J anIG� ('lU'" "'''''''�''P''"�fl�' co'

- 'V • "'.�_" .�. . .C."-'

•

" ,,::>, �. u:
.'

'" 't:; dos nI OS

JJ11.
portem maIS I1Vre-l to, :maiS altos Uiveis üe prosPç..j

I' são m." ni".�·'�as ara Ir.

13.raSil·
uulL.'

.' <' "'� s
'o' ""u,'C) ,,'G!, "" "',

merece :O crédito: ql�e se 'dá a de capltalS n:) eXt!8nor dev<l ser me.nte, para que a nossa poli"; ridade)}
�g EliJJ\J d P

.

v 'catastr�ie 1:1
DUOQis Ou Smith'.

.

'j·d t
.

·1·' b··
..',

.. " -'.. que nos sta os Ul1ldos tem!
801. 'o, es abnr.lUHtO o cam w, J"e-i tica de empate de capital no

..

. [*** . f.',. . , t. "
:

�I
------'-.----.......-'---�

Valham.<J�üs, pois, do depoii-l duz.,fas as bar'rei'ras {;om"rdais .. 'h. d.d
•.. ! atualmen"3 .o s�u. umco e wempr>e

-_ , to·, estrang,erro seja voem suce, ']f a, '.

I
t ,., 'd

.

1ll1tntü de €stl:disttas e récnli(:oB extintas as d.scr·j·n'"I'"CO�''''' ell' f S t Deixemos dê ladiO hOJ··" ia e�
..

a ü. seu nm.or oOrnp. r.a or (.�
"' ..•� ... , 'v'-', '\ no utu..ro.· e .o aume.n o cons';'

. ., "1 ,

f' .

norte:jun:e.ricanos pam alinhar ta minadas as ma'l1obras restcI·ojHas .

t .•1. � I; questão 'doutri;nárllia E' suficá�!1-! ca e, alem de num.·,errüsos outros Frurli'eras e OrnamentaIs
.. 'd

_

.. ,
,

�. , y taU e uess.es empJ:1egos' lor coaú' ....
. �.

d' ". b
. I

.>OS e 1 e�as que, na fJiOça de bra_ dos. cartéis e abertO' o cam�Jlho .

'd'
..

-:- a te lencarar a situacão objet:iva� . pro UlOS, a que a _gU-efra a .rm PtBçam cataI6g>O tlustrado
·le' - . • , ..... '.

lu
..va. o I_,(»f palses que nao l'_'�S" '.

� -:- : � � "I. caminhos e poderão np"""'·"''"'.�c,..,r 'EOPOLT'O SEIDC"rlSI _EroS, nao tenam valIa. Can.. a� g�ande� fOl'ÇflS pr�dUtIvas da trmJam as jnossas exportaçoes, �€nre . .Qua�s. s-<:rao a:s :-:=percu1:l"'! I
�. ,

. 'p�l.,=.o.,.- � .

L,
.

.' 1::,
.' L<L

:vencerão melh9r .na boca de ·Ed. c!{;n[1J,U e ou !eCnpioglil para que não .só as i.lnportaçoos dos Es:": soes da P01
..

lhGL .econOffilca .oort'3 "1 nas. p;'UtUs .. do. D>O:.�O.
comerCiO

. Cor.upa
. "�'�.'

.',

t, d U·d. ..' �
,

I americana no. BrasdJ '{ externu. O arg[,memo de que os � UiiW!f,-l�mUi�fid�la i�t!"dd<!adft ��

��.,....,,_��..,.....�-,ft�'I)._�.-.�-$OI*;-��.:,.;2<�-.-����It......-. .a {IS, .ru (JS ,c�dsce.ao {;onst�n Não pre"alec" nos Esta(los Uni I
norte",\amerlcanos pl'e.c..isam do jl n'ilfll�ii.'J,;;í">l9� �""Uíidl!(!ieíl� UM

temenre, ,mas aln a crescerao
_L'.�

.

. L ,
.

� :, •

'.' R "l
. liI��

.

rec!llS ,.,,' d' .... I .
� ,

..
' dos fi principio do l:ivre�camhis- I

llO",s;O cafe., enfiO grande

lJ.Bb1éla.1 Rll. ii. .$�11).1). !UO .

. I a se ll .....IS epres�a t,,] que as expor... ,... n·' ,." .,� '.', ..
. ��. 1ôIi�",

� o

..,

tacÕ�s}). mo puru que VIgora por si, lll- nu{;ru·)nai,· pct>à caaa vez
•.
:rn�no,:;.. . 'Bru.'relas, 23 {A. P,) - Amm;'" .

" Oficial' Alf
.

t b 't' '. dependtC!ut"! da conduta dos d;e- Já i11vemns () monopóHo 'da PflO1 c!Woise que ·a ala dir::ita do Par':';; .

''Ha e com 00 pra- ICO no Johnst;on, presidente da Cu.;, mais pauses. A base da sua po- dução caff�ei1a. Possuimos até I lmil€nto ap;rovoq à r.eso;uç�o Uh

Alfaiataria lemke ll;a�a ye ?t:m>;eli�lQ! d�s Es4tdos líticu �ão os
.

.acordos comerc1a.�. pou�o 1�mpo utrás ú seu pl'ed01l VJt�cando- ao r'{�l Leapoidp sUa!
Umdos, _id'fsse. .,.,0 rJiOVG nom", I .Quer ISSO (hz·er que a !.eduçao n1Íruo.
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..
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.

.
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IIn I r i Anci
� Úmo.· Sr. Dr. AcMHcs Balsírrl

. Agwc:ia do t. A. P. I. em Blt'�1 SEl de um j-ornal eo conceito. te 5jook ' permanente. de .. I� F:-- "DO, Diretor da «Cídacle de
.

menau, 21 de junho de 1945., das trat1�ções de (,A Nação»,
\oi! M.a'd.eiras -de' . eorrstração

..

emge. i;!t.�. Blumenau» - Nesta. Telmo n'ira rUIBLio_
,

Não. que a cnitica da impren-, �
.

.-::lI "*
. ;;:». _ _.

.r, Não qutz a direção de (·A Na.,; Agmt'c em exercícío, sa nos faça l1:a!. Ao contrárío, � ral Forros Soalhos, Molduras ._J' 'çãü» .publícar a resposta que lhe
C o e I A

somos pela crínca. Mas S01110S I' 'etc ' ,"

;�'< demos ao artigo «Institutos , pela critica s-ensata, peja critica
�

....
. J,t �de ... • Imprevj;(li�nela». INSTITUTOS DE. " IbÍPRRV"f.j I que tEnha uma f�naJidade e não I � -T' >·'1 f'

-

1337 :�:' ". Foltanc'ü
.

o di�o peno- DENCIA I seja apenas um meto de dizer ii!. e e one
'.. '. _

!II
�. dko CúlU novos assaoues 'ao bom Bmo. Sr, Honorato Tomelun mal, pelacrjtíca cons�ru':iva, q�� � B L U M E NAU • Sa"�a.· Catarina (i

I Ihome ÔOi I. A. P. L, .encnmênha- "'- D'D' Diretor da liA 'Nf-I�?'''"') .�
I apOl.lte os erros e ensane a c-orn� 6 - _.-...-•.

••...··G-.:uáJ[aID.Gol"F4�é�:O)íi·�Ki!:��n.0 Vende"seTI.l0S a V� 5., pedijn·:'lo publicar "N'esta:.' r-»
UL ._- .<",__ .'V.

;_ �i�l,'Js·.· '<lU- """...� '. .'. -

. !if.-'ti-·.IDII����.:-�-�-.:....,... o '!If: : )t;"':��':"':":_ if:-�-M-.4i:-•
. em seu ccnoeítuado [ornai, có:" Não foi essa a critica do ta'... .

� �_

. Dia.da 'referida resposta, J qual I Lemos, em 0-' num-ero de ho. Ientoso arníeulísta de «Instítutos II ,
..

, (. dI' adorllla e Em. Morro Gl'iHlde, nas pro.�';el:v� .?8.l'a ..
passados" pi'esf��::'S I j� .�'?,J jorn�\ têó ,�ficie.�:'emen:� de.,. Jimpnev,�:dolCia)�. E�l,. 'sua IRS I U:O . e __se -

�.. xlmídades 'de- Gaspar, uma
i:. :OI�.l��S�.�t�qU�s.

de 'cA Nação»

I �:�;:ii;�O ��� �it�i;;·c:�� �::�; :��� �\�:����a�����te�� •.• ;�
.

d. Indu.slriarios ..
'

.' g�0furri:::�,e�l:ri:çie��i!����pesue Ja muíto gratos, apre, línhas.
". 1 saber 'Ü que estava censurando Pensoes O� " .

", .;' :;.... síve 40 mil pés de cena, casa�. s�ntnnlbs; a V, ��,nossas. sauda, I ' CGnf,ess��fit)� nossa :�1'Im�s� e nem a silficeridad;c de .enu�nie. iUislamenlo Eleitoral ex-oficio ••. 'Remessa das reluçõe� de fi1orad�a, . bôa água e sr-[, çees ma1S corotars.. '
.' porque nao esperavamos tal COl rar

D.S ele.m'.2ntoB
que o I. A. P�, a que se relere o art.

23. ,d.a L.e.1 flei.toral .

1yore.s
frutlterS8. Tratar no 1.O��. '�="•....;.:�_�,_�_�,:,i$...... _�__�_� o �.;;;...(�-�-�-��:�-=-�- ..._Sl-. L pedia parra completar a Jlela../

1 =- '0' T1n··s··tl'tuto dos Industrié- O .•
'

S - E .' d Bt�' cal com. José Jaclnto ou nesta
[ ção a ser forneoída ao alista�· v.. .•

s
; 'dfS.. I11prega d{)reS�ntrega�: redaçã{l: . . _., "$mento eleií!draL rios faz saber aos Srs. Emprie Slilll G � ese]aft'm. po em

.

.

.
,

"

.__
..

�
- ,

"gadores Industriais' que. em curil� làs .jun.tamente com as gUlas de
Vende.se "ma bicicleta marca11 Se o qu-izesse, aí mesmo na re .

D
..

.

Ih t U

,- I dação, manuseando os r.\l'lneliJs da primento ab art. 23 do €iireto:.. reoD,o nneI·n�. d"" ""'m' ......nstar a I
"Wanderer" para senhora. em

I
' 1:'�.t' Lei nO 7,586 de 28 de maio: de as re açoes 'v'-I.- ,-,u

, •

t d T, t e. ".;' ,empr·esa, o�mtl1j;buÍnte que é d'""" - .

d f' uAme do' est'" otlmo es a Q. l.horma·se os r •

0/".. . , "v<. 1945, 4ue regula '.) a]:slanKnt-o razao a mua. o "'. -'. ....
-

d t J I.

-,'
L A. P. L, tema eleIÍl'entos para eleitoral e as el�i:ções, e de acor-, belec:i{mf'hto, -O seu nU1n:�N)' de c13çao es e orna.

. �f' '=� ,!)

I se c-ertlHicar das
.

.inverdades que .' -

b·.J
..

I'1' �o n'o I A P I o seu
_._- '

-

. do Dom as lllstruçoes mxa.as IllSC ça' . . ..,

.. Vende-se uma motocicleta
• I afirmou. E se viess·e até nossa: .

I EI't] de o e de em Ser datad iS,I i m:odesta' tfnda de trabalho, l{'� pelo, Sup-er1o.r Tribuna nOra, CD' �-eç, '.' \". . c·

marca Zünt1app com 7 H. P.
,

... , passará ,a reoeher dos Srs. EPJ'"\ e assmadas.
_ . �m ótimo estado e U!Il Ba.ow-

I,. í vmila uma noçf',co mais exata do 1
-

3 'S E er:tad 1r n o tI -

I pregadores, a partir de aman la, - e o mpr '" ta, (' doneon com 142 vozes, Infor�I i v,ocábulo (,orgsnização)j.
.

d
.

I
.

'egado nas CDI1' I as relações dos .seus empregar os "':-1'_ nen 1�: empr' . ..' IDe ções nesta redação.� 11 Respondendo'á: cnLtica desse contribuintes d,ó L A. P. I. que dlçoes eXIgidas para o ahstam�n
."- _�',; I jiomal,. quer.emús a.fliirrnal' que prestam s:erviços nesta cidade. to ex..oIkio deV'erá 'lntregar uma Vende'S8 um TerrenO com" apenas u.m llirres,P.onsável podieria .

- declaracão nesse sentido. "r�u�.46 eH"," -i'" mo""".l"" na. 2 � Nessas relacõ-es devemo ' , , ,
L �"U _0'-" <> ....Uu UI

! por em' duvida a exist.encia, 'no· .

.
4 .'_". De posse dessas l'êla� T� "8. ..... "'8... E00p. .... hel··ro Od''',' .

.' ser induidos <.lpenas, o;:; �mpre:" .

L V CO U s-.... <:>I L A. P. L, de Ul11� ,caúastro dos ções o I. A. P. I. as enviará ás brecht. Garcia. Informações11 seu.s contr�bu, Í:ntes.' Caso contrá�. gados que saibam ler e escrever,
autoridades eleitorais '8 agrurá ld., . '. .

. hoipl€:us e �ulhere8, e em relaçã'o com o proprietario Gera. o
",,�-'-.--

. ':--:--�H f'�O, c�m� expllcar o� oento e
a eles devem: ser doclarad:os os' posterÍormente de acordo CDln as Gebler.

""--=. -

.... ?JUi.--,1C#\ t;_!i:!';';!i I de� m'1lI:?,�s de. cruzeIros pagos instruções que forem expedidas l� ':;", 2K�� li �� 1'•.

'

.

_

"'" \. " '.' "�! em b,fuerbcIOs no ano de 1944? seguintes dados:.
'd"" ;.,pIas citadas 'autoridades.j]

I
.' a) Num�ro da tad�rn['ta '"

1:'�
.

•--�."',_-�-===,="""-=--=-=--�--"",.'j ..,.,"=� O .q.ue não �h�ey:u' ao alcance 5 ,,__ Nas relações para o 1. PreCIS8fT1-Sedo atTlado artIcul1sta fói que
contribuições. A. P. r. devem ser incluídos ape�

IA'· ""\.7 l°�O �. n"l�!·,U."',·O.,"V·t ..6Jl.,IIi;;
o L A. P',·I., có:nio- os 0emais b{ �üm: pOr extf.IísO,

nas os que sejam seus associa. De um 3çougueiro e carrocei.
.

. l' � _:::'.JL
.

L C,- � Institutos' íé Caixas. oong'eneres, c,; linça;o I dos obrigatórios e facultativos. roo Tra!ar com o sr. Oswaldo
.rL - ; têm 'cadastl'os'esp,ectâJizados. on� 'd) Data do. nascimento, em

Se o 'Empregador tiver empne!:.o

,SChroedér
em Lontras, munid-

A I J !." fi " '

P f' 1 de só estfo regústrados os el,e.. dia, :mes e ano, gados que recolham para outro pio do Rio do Sul.
, �

.

aOS srs. llullStnarlOS. LiOmermarlUS B ar�mn!are8. m€lltos intcessárilOs: aO prOdessa e} Nome do 'pai e da mãl?, Instituto, deverã'o eles figurar na :.

A .,EMPRESA INTERMEDIARIA" de M, L Araújo em mento dos be'nefiiCiOs e onde 'não f). Estado civil•. ' relação a ser INltregue ao

"ou,,; "j
<AS_ -

lcoJodal1ópolis, tendo em vi�na o grande número de pedidos para I
se leva -em: linha de conta se o g) Lugar do nascimentO.

.

tro Instituto.
.confecção de processos dE' títulos declaratórios ena�urálizações, intel'essàdo é nadónai ou es-l Deverão ser em Íl"es .(3) vias 6 '= Sobre qualquer duvida Compra-se:

que .vem recebendo úitirllâmenre, torna. público, a·tim·de evitar I trrngeiro, 'J'elho ou moço, l:et:ra... e eBtregu:�s aeste Orgão Local �que a respeito tenham os Srs.
qU!) terceiros aceitem serviços daquela nalurnél em seu nome,! do ou únalfabeto; nascido oU re'" até o dia trInta (30).do torrente Empregadores, pedimos: proct:p

""_
.

sem, todavia, estarem devidámeEfe autorizados, que não pOSSUE I s:1d€llte ln€sta OU naquela: locali'.J mês, no seguinte horário: ra1'..nos pessoalmente. ��Compra:se uma casa com
�gcn�es ou correspondentes nesJe município, solici!ando, assirr:,! dade do pais . .os elementOs que Dias úteis� fexc.eto sábado i- Bl-umenau d,ezoito (18) de ju. grande qUIntal - ou chacara
a todos que fizeram qualquer pr.:'dido, deniro de sua especialida' i figuram em nossos cadastI:os são. 9,00 a 11,00 horas; nho 'de '1946; ,

(sitio) com 'boa casa, com
de, counmi.can:'!rl o fato, porquanto n.ão se res.pons!:biliza 3b80 j eltmltutos de identificação, puis 'b d 1400 1600 h ' 'TEL1üfOc VIEIRA RIBEIRO' maior área de mata,' procura-'.

. sa a >os ':::-i., a I -0"1 In
t it -I' cosolufamenfe por trabalhos que nãq estejam, até hoje, confirma- rode haver, e fiealmentie há, c-en j Agtnte em; exercido se em tugar a.o e ires t

dos os seus recebimentos. '.' I tenas de pessoas com o. mesmo II
raso

,

mesmo em :'maior distancia
Avisa, outrosiril, que para Este ml.1mClplO e visil1hos, mau nome. ;

.�,

�--�-�.::-�"e�"":",:-�_;-:.o •..,....;;;_!Jj--*--�--.:-.-..s��-.. da cidade, - Ofertas com por.
tem sÕI1!ente, um agente con:ercial ---' Sm· Ogô Aby �Iarques -

O serviço 'eleitoral ê'':� '.� menores détalhadcis '. por es"

que esla t'licarrEgado de aceItar tod:; e ql..l�lquei'. Servl�o con�er. v1.ço aparte de nossa� ativid�� Colicas do figado ,,� L>ill5 �:::':'��,ôres no estomagc1 Cfld·to �{}b D., F. 1888 á e;!�nen!: 3? seu ramo., �em c�mo: p�ssar reCIbos (1(;; to�as �� ln:' des normais e é um, serviço de ' ._ _ _', .'h,�, .,�. _'-__ --.. .

re açaO.
porial1(�las.e doCUn,Eu!aS rtceb,do:>} a qUem devem s�mp!t: eXl amb-illto -local Para eJ -o. "

_�J, V, �

E
'

" d -«** ':'l . i ''-_'

gir prova rFJ� s.ua )de�tlda2ded' . � d. 1 i .'
cessáriios tele�nfntos d: ��e ::�! Tonteiras 'i,t .

t
; 'nxâque�as Fornece-se.'

< lonanopolIs, e JI1I)"O ê 9",-5.
N. dispomos,. pelo simples fato de Máo b:ahro I Flatulenct3S

A GERENCIA. não ;nos fazerem falta. Foram; Indig�stÔe8 � I Palpitaç�es
J -��.-=,�----....;.._-----�;..... ess-es ,os que solicitamos e se Pesadelos �.� 1 Dyspeps13 ,

I -

fnUmerSl11uSos 'já de 110SS0 .co- A
.

enio Am Pn'" Pu'·- n t{ (� Sflhln'h) nhe,oÍlll1ento foi, oom'6 é lógioo Língua -.stJP
.,

G3lzes - Z!3
.\ U .. � 't. lJa..iilJJi,';l �� ">II �...Jfe \...t'�"'J't.�/ •

tu"'! c�_,&,.e a_in 1)1\'>0, para ,saber a ,que.
.

mUi'Ta'"Recomenda-se pelo associados se refer.iam as novas e .. �

Esmerado Serviço in�omlaçÕés que ,nos fossem; pres
tad�s. Aliás, !SSO é tão. compre.,l
€nslivel, que 0.:. própriO' autor do,
artigo peroebeu a Injustiça de
sua acusação, encobrilndo, pro;"
positada e malioosaInente, nos
'!�tc., etc.» os .e�eU1�enttos que sa�blU demeoessanos aO' cumprimen

I
to das fina:idades d?" L ;A. P. :,I.,

•
As dema!$ acusaçoes oontidas'

'I
no refeYliido artigo se destroem'
por 81 mesmas e IfnOOintram, -o ;ne�
cessáriJo repudio nos que conhe4I cem o I. A. P. I. Noss'O intui!./

II Vo é pedíjir á Di11eçãiOdesse jornal
reoonslder� fi acusação tão in:.t

I justa e, d-escabi.daim'€ute dirigida,
ao I. A. P. r. ,

.' Certos de qu'e V. S., Sr. DJiire�
for; ro'm a lealdade de.-"j-ornalista
que todos lhe reconl;Iieoem, dará
publtcidade á presente, muito
atEncÍlosamente pos

.

subscreve..
nlOS.

.

,. Agencia d{) L A. P. I. itilll Rlu�
lntnau, a-os '19 ele junho de 45.

I (a�,) Teln:cJ litC-ir:l. Ribeir'a,
I '.!'�ente �h1. -eX€fCtCLO.

."-
,"

L ;:::.::;.�.

PreeiS8-<1Olst
Precisa-se um oficial Ieul

Ieíro com bôa prática e al..
gULlS mlJQos. '

'.

.
funilaria Erich Sprengel-

Salto Weis8Dach,
. .

."'"-_..",2.""',,__.. �R- 111
Precisa- se alugar urna casa

Ofertas para esta redação com

a' direção.
." �"""""'l''�.I�"l,:t®J __ J'� __ �

._ -.-:

Vapores locomovol e fixo
Reformados. desde 4 cavalos
nominais para oima
mOamos:

de 500 até !WOO WATT.
Rodas állgua de feno

para capacidade �de 1/4 até
3 caválos �felivos.
Turbinas I Francis

de varios tipos e
. capacidades

In{ormªcf)es: OITO WILLE
Blumenau, paixa Postal, 98

Rua 15 de Novembro, 596
oss

�-��-���-�-�-�..-�
í

de Alistamento Militar
Edital de Alistamento

Alfredo Campos} Presidente tia Junta de Alistamenfo �i·
litarl faz saber Que são. obrigados a .alistar-se para 0. servlSo
militar. todo Brasileiro que contar' até' 31 de julho proxlmo vm·

douro, dezenove anos !! oito mezes.
Deverão' tambem, se''apresentar até 31. de Julho do corrente

ano, todo cidadão nascido no anõ de 1925, afim de ser alistado.
.

.

Os que rrão,se apresentarem expontaf!�amente t!0 praso
legai serão, alem 'de àlistad?� á revelia, c�nslderados .

mfratores
do .aiístamento' e ficarão. SUleltos ás penalidades da lei;

Pata 'alistarem' se, os cidadãos que mOram nOs dis trilos, .•-:ó'--.-'-.,"",,:':-',,-:�"':"',ª,�--:+:"""':':

d�verão
..

�e apresentar aos 51'S, Oficiáis do. Registro ti�!I; e os

residehtes em Blumenau 'na Junta de Abstamento Mlllfar,· na

Prefeitura.
.

Blumenau. 30 de Abrilde 1945:
.

JOÃO DA MATTA - 20 Tte. Del. 4)--f;�-,._.··-il- ;l-'_��-"""

Nç bi�"Jt: lAi. ��;illl f
t){io dsve faltai .r:�� JM

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



Dr. Achilles Balsinl
.' Diretor-Résponsavel
Dr. Affonso BalSin!
Diretor-Propríetarís

Oficina Propria
Rua -4 de fevereiro,

Assinaturas
Anual Cr$ 60,00
Semestral 01'$ 35,00
Colonial o-s 20,00

Numeres
Avulso Cr$
Atrazado 01'$

0,30
0,50

- Colaborações recebidas não
serão devolvidas e fica sua pu
blicação a criterio da direção.
..

_ "Cídade de Blumenau" não
se responsabiliza por conceitos
emitidos em artigos assinados.

Hão De�(ulde
Uma Tosse ou

Um Resfriado
.....,_ enfemüdad", t:tn. Pilem
_ peRP II saúd. ;$ a...ida� COme

..... po� ....... oímpíf.'J5' Úl_ 0" <63·

1ria40. E.te.mal_. embora pllr"ll8m
_ ímporilmllÍa. d"ve� 861' tratados
_ todo • cuidado. para que não

.. Qp'&V" III*" maneira !ii causas

MrioIf abontcimentoll- T�da" as ar·
- � 40 .ppar..n.� respsratorio,
_ ""'111.. -l!;fipP6;

.

broncbitt; ou

nodriac1� pxeci5am d& um remed:a

"1'.400 ••meu. O Xaroi'C' São Jolia
•• iIldicado para _..

_.. .ir. .... "media
... ""bor &;:radavel, par..
IiIGÇ05. v..n..... creauça&.

AíAiNonia
d! ,-,., ".:"",'-"�',,--' !'","

.,_ ',�:J
. -

. .;,�\�'];"�'-.]-.;��,.

a,�' ·s a
Aliviada .

em Poucos. Minuto'
Em .

poucos minutos a nova receita -

M!'l!daca - começa. a etrcutar no sangue,
alívíando 08 acessos e os ataques da asma
ou bronquite. Em pouco tempo ê possível
dormir bem, respirando livre e facilmente.
Menduco alivia-o,. mesmo que o mal seja
antigo, porque dissolve e remove o mucus
que obstrúe as vias respíratnrías, minando
a sua energia, arruinando sua saúde, ta- onde ficamos aauardando suas atenciosas ordenszendo-o sentir-se prematuramente velho, -

Mendaco tem tido tanto êxito que se oro- iIi&&!lIIIIIIIIII=__IC_i!iIIilllll'2'l"Zl'Ji+��...m!iMW_.I!IIiBFi!!!!!!1liWtM@_�mMt;;líifilil#§_"*'.!'li+!õ!li.êjWfffi_::Z,,*�f1lt1!;l!i'&6!!!!!1l:'®l1!ljJl!!1\i!ii�iiJ!'D.'b:l::!!§l!lllL'f$!lliI!!!!'EJ;m�;!'-:..�.:h!<�reee com a garantia de dar ao paciente
respiração livre e taetl rapidamente e com-
pleto alivio do sofrimento da asma em pau-

SE'����:a��!:9nt��ss�oJ�ar�:��0'ée� I uspensa e 1945 a apresellm
MendaeoA:4!:,,�:� lação de pro de III_ilação CD

o serviço
Para varios atos fia v�da civil de g)@!orde'

com o Decreto-�ei 1.8"3

o Doutor Oscar Leitão, Juiz Eleitoral, .na zona da
Comarca de Blumenau, Estado de Santa Catarina na Ior-
ma da lei, etc. -

'

_

fAZ saber �os diretores ou chefes das I'epartições
I publicas, das entídades autarquícas, ou de economia mista

lOS
presidentes das seções da ordem dos advcgadoa e os

presidentes dos Conselhos Regionais de Engenharia e Ar
quitetura, que deverão enviar ao Juiz Eleitoral que tem

I
sua sede no edifício do foro, nesta comerca. dentro de t5
dias aIlte�. da" data fixada para o início do alistamento, isto
é! até .0 ma ,)0 do corrente mês relação completa dos Iun
cíonáríos e extranumerários, ussocíados das entidades pa
raestatais, advogados, engenheiros e arquitetos com as
respectívas indicações de !oução idade. nahl;�ilidade e
resídeneía, afim de serem 8listadós "ex.oãcío " na forma

li
da lei. E para que chegue ao conhecimento de todos..man-
dou o MM. Juiz Eleitoral, pa-ssar o presente, Que' será

! publicada pela imprensa local e outro que será
-

afixado�_���_�_�_�. q_�.
u • <t

no legar do costume, Dado � passado nesta cidade de
Blume-nau, aos treze dias do mês de Junho do ano de mil
novecentos e quarenta e cinco. Eu, (Ase) Luiz Scnramm
€scrivãp eleitoral, o escrevi. Ass.) Oscar' Leitão, Juiz Eh�i�
torai. Certifico que está conforme o originai que foi afixa'
do nesta data, no legar do costume; do que dou fé.

Blurnenau, 13 de Junho de 1945
O Escrivão: Luiz Schramm

fmpregcdo mm real St.'tt:esSo nas
tRAOUtOSRO&yll.lliES Hl TODOSps
SWS �RAtr;; E �MS MA!I1F(!,'T�ES
COMO SU!\M: 11lS!Ol:S.C.'TARROS,
eRGH9urn:S • <:�'Utl.Utll..

I �;:�:;�7Ba;;
t POPUUlR E IGBICDUl no
VALE DE nAuai, �r tl(GRI�u
.Off!ER n n:.trh�und� ri� RIE�K

Aviões da RAF Sobrevoam a. Alemanha - Inte
ressante flugrante colhido da eaudá de um bombardeio
da R. A. F_ - (B. N, R)

-Ó,

•.-:,,-:.SJI.-"-"-•.-:�.•- •. o .•-:........�...:.....��:�.-�E��_)!

VENDE-SE
I MaqUina a vapor em conjunto da 75 fIP_ Ver. 8 mesma
no lu-gar Dona Luíza, Mals informações em Rio do Sul
na "Firma Feeulas e OIe08 Vegetais Gropp Ud8:� ou em
Bíumenau na Rua 15 de Novembro, 987. com snr. Alberto
Stein. . 8Xl

AVISO
Industrla de artefatos de madeira em pleno funciona.

mento, precisa de socto com 15 a 20 mil cmzeíroa afim
de 8ugmentar 8 mesma e traduzir diversos artigos de gran
des Duvidadas no comeroio; Já tem estoque e amostruarios.

Informações nesta redação

Compramos. tóras de
(;EDRO de ta.qualidade

nas seguintes bitolas:
diametro minimo: 35 cms.

comprimento : 2 metros e acima

Pagamos os melhores preços, á vista.

Exporl'adora de adeiras s.a.
I' Itoupava-Sêca - Iravéssa

para

I

Consumidor
Exija Manteiga fRIGIR
Exista. Qualidade que fôr
Mas não é FRIGÔR

S:rviços de priIDfiÍra
ordem

Rua Maranhão
N' 27

A tratar com

A. Lubow

Máquinas e acessórios para lavrar madeira

Comunicamos aos nossos presados clientes e amigos
que acabamos de transferir nosso estabelecimento comer
ciaI da Rua Florencio de Abreu, 52!, para a

Rua Dom Francisco de Souza, 87

(paralela às ruas Florêncio) de Abreu e Brigadeiro Tobias)
CA1XA POSTAL, 3351 - S. PAU L O

ililar

---

'

I de sua publicação, revogadas as'
Enr nota anterior informamos disposições em contrario.

aos leitores os dispositivos do, A letra F, do referido art. H,
decreto-lei na 7.343 de 26-2'-45.. diz que nenhum brasíleíro de
que impedia a realização de va, mais

-

de 18 anos de idade, semi
fi apresentação do certificado de
quitação com o serviço militar,
poderá praticar qualquer dos s'e,.

.

guíntes atos: - obter carteira
profissional, matricula ou inseri.
ção para o exercício de qualqucn
função e licença de Industría e:

:Art. lo_--, Ficam suspensas, profissão; e a letra K, diz ;[J se",
durante o corrente ano, as exi, guínte: «adquirir, alienar ou ·hi..,
gencías constantes do art. 12, notecar imovels, assim como fi ..
letras F 'e K, do decreto-lei nu" I gurar como outorgado ou oU-j
mero 7.343, de 26 de fevereiro I torgante em escrituras de antís
de 1945'. Art. 2° - O presente crese, permuta ou troca de bens
decreto entra em vigor na data I dessa natureza», ,

rios atos por brasileiros maior de
18 anos. O decreto abaixo, vem
de suspender no corrente ano a

aplicação de taes exígencías:
O chefe do governo assinou o

seguinte decreto.lei:

L

-..,_'

EJ �j:,d�':::'i:'!�') 1:�:> �a3CS r�:8 f:;a�!1.:�'Za:
pa:�de:!., D1il :�:-.[.:-:.:;.;. (; �astio, fJ01"aue (!);;.
S12D fé;":!lr.I� (:i!:�,���!:"_,! !..Hldst.:::ni!!ãs t:�is

�:�:�:���:�����C:��p�;::r�:���� �l:;;·����':.Y�i:
::r�z:.q�._:7':a p. n�u�:r;��..,��n1.):.
in::ii('a:�:o p.:_:.ra l1�,�l·lr?!�:3. !i::.t1�:-:er-c.r��. c�·i.�r�
:;a5, se'�lcl_ü f;'.1Q i"CT;-L'_;;�' ::�,,�:neC1.::':�1 C-�:,:JJ
grcUl(:e.::. :nT�;.�LC'C .. ; t: C_;t3 �L'.:.l·:L.;_;::.J "'�elJ
S:!�d2 F�..)_' .i...::l.

�

E
Febre Aftosa

IT
Doença do� gados

• Em. virtuàe �e estar grassando ii fehrê Afina0 no§ ga·
aos bovwos e sumo em diverBos mtmieipius VÜ';;Dhos e em
il!gurnas loosHdades de Blum'3l.l8u o Prefeito dó:'! Blumenau,
afim de evitar a propagaçilo dü mal e m�jül'e.s pr!:'juizos ne
rebanho, convida os lavradores e criadores I;)ffi gera! a.

coo�erar na. Vt!cinação Anti Altos::!., qUi'" p.stá E'lendo ft;H!�,
g r ti t u i t a m e n t e, com otiuws l'esü!tBd0S.

Os interessados Düderão eu�pnder·se em:n (> sr. Aires
Bento, encarregado dô Se-f"l.'ir;." de Ddt�S:i SenHarid A uimaJ,
do Ministerio da Agricultura, íitari<iweclE', liO ediUcio da
Preleitura MunlcioaL '

. BlumellRu, 19 de Junlw de

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



e 8,15 hs.
um grandioso filme da Paramouut
R8Y MiUand e Ruth Hussey - em

uttía Super-1?roduçãá do genero �'Omorro dos ,v�t()S uivantes'
. No programa: CompI. tNac�ona.l - R K O Joronl

e Desenhos animados
Platéa 3.00 • 1/2 e mil 2,00

.

Balcão 2,00 - 1/2 e mil 1,50
At Noite: Platéa NUI.Uerada 4,00

.... .1''''''-
.

..., � -.: ..., � ....._. O· "" ' ""-*.�" � JI'�.'fi.-..-:r.�.-,..,_-- .-:og-, -_ .

.

.F.-."�"".--" ._""'_ .... --
.-.

.

FabriGa de Gazes Medioinais "Creillnf"8:A.
AV 1':5.0

A Diretoria ,da fabrica de Gazes íMediéiúiles HCremer"
S. A.) comunica aos Senhores :\ciordstBt'i d,esta Soei-edade,

qU9 autorizou o Banco Industria re Com.erciO de. SaM@, Os.
1a.rina S. A. aNCO}, a efetuar ,6 p8g'ament� dos �i'Vi!.!J.endos
de 1944 - oupon nr. I, a partir de t: de Julho vindouro.

.
.. Bhimenau. 21 de Junho de; t945,·

.
. ..

.. A. DiretorIa

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Olimp!co;x Guab.nÍ, uma partida que agradara totalmente. Entusiasmo,
tecníca, fibra

emncão
;

e vontade de vencer, moverão os vinte e dois degladiantes
proporcionando' um espetáculo digno de ser apreciado

---,�.------�----�------------�--------

1"1'
. .

,

.

-O campeonato promovido pela" LHO lerá, pi.';}sség I!li� VENCER. E' O LEMA DOS ...
mento na tarde de amanhã, com li concretização de mais , In<!iscuti.velmellte, o triunfo con:aegu!do domingo. ultí-uma empolgante rodada, destinada a agradar em "chelo" mo pelos �bugrinos" em Rio de Testo,. frente ao categor}a08 aficion�dos ão nosso futebol. Duas pelejas' compõem zado pelotão' do São Lourenço, toi por demais expresslvo,
essa Dava Jornada. pqis todos sabem perfeitamente o quanto é duro vencer

.
OLIJ'v1PICü x GUARANI o i"banjamim", principalmente quando atua em sua cancha.

Mais uma vez o campo do Guarani será palco de seu- EsseJírilliante trinta deixou 08 ra,pazes dó Guarani anima
sacícnal e empolgante pelf'ja, travada (: utre duas fortes dl!ssimos e entusíasmades para o .cüm!ronto curti o Ilder.
equipes do nosso futebol. E' que nUIDa pelei,! que será ; O ontímísmo Já. no outr-o lado do:rio é Invulgat. ,E' co
disputada palmo fi palmo, que promete um' decorrer de mio já dissemos, ji\ ningUem pensa em derrota.. VENCER, �prímeíéa' ordem, batel-se ão 89 Iormtdaveís equtpes do

é

!o Aema dO$;·;bravo8 rapazes que com tanto orgulbo de-
Olímplco e do Guaroni,

.. tendem o. glorioso pawHhâo do Clube do sr. Amoldo Haer-
- O OLIMPICO VAI ATIRAR PARA O COCO! taL

. .
.

,

t' este gr·ito que impera na Alameda Rio Brúnco, .�.-�.;;;;a"-'-:lt.-.-�-+-$ o .-�.-.'l"-�-�-�-iIJ'-.-+
mente agora que se enecatra na posta ída Itabela e que
rera de saldar um aerlo compromisso: enfrentar na Itoupa. (•.:•••.

'

vaNorte, o Guarani. Esse jogo ê de SUma Importanela �pa-
la os rapazes da [agueta vermelha 6 branca, pais qual.
quer derrota, ou empate, o colocara atraz ou junto com r
o Palmeiras,

.

Sab� se que o atual quadro do Olímpico é superior
ao' do Guarani, mas terá que lutar muito e muito mesmo
para sair do gramado com os louros do triunfo. pois fi
turma da Itoupava-Norte esta anímadlssíma e não pensa
em derrota.

Pre��t�'��-��'�i��i" de BlomeHa�1
EDITAL

Expe4.jçôes .. Despacho§
.ge�tei dos iãtes: ..

com viagens regulares entre Itajaí - Santos

(alxa poslal 36 _, indo Telegf. "Guido"

De ordem do sr. Prefeito, to! no publico, que no mês de IJUNHO S6 arrecadam na tesouraria da séde e intendeneias dis _.iaà_.III:__. l1li._.,_.IIÍi.._._�iI!!!.iJI;I!IIl!iiEl!I_IiID!IBI!I:i__ilUll1II!IlI-iDlill'lll!lllli!lllI.'lllllll_-
trítals os impostos de TERRITORIAL E EXP.!. ORAÇÃO AORI- .-�-_-.-�-�-..-�-.-. o .-.-.-.-�-.-��.-. •.....�-_.._�-!€-;+,......,-.-�-. o il>- fi.- .•-�'--","'-.-#"-..- ..-;f'
COLA E INDustRIAL,. relativos ao exercícío corrente. _ pp' _** aJE 4Sii4Q\\ll $llif�.��_.fi_��••.",.•�..._.:Ii'US e �"'_Ol)_�"'_�_���i!>�<StA._�1>'\H!i.�#<'t.fiOs contribuintes, que não satisfizerem seus pagamentos

1.fJ
dentro do prazo acima, poderão ainda faze-los nos meses de O Hidrargirio ao s Iodêtos no -: instituto Médico Dr. CARVAJ"HO' :julho e agosto, acrescidos da multa de 20%, Terminados os pra

..
� i. - wum_ ..." r__ mzos .acíma citados, serão extraídas certidões para a devida co- Tratamento da Sífilis ! n ....gnósticos Clinicas _ �branca executiva.
i I\h.. "1

Diretoria da fazenda de Blumenau, em lo de iuuho de 1945 Dieul4\foy. eminente médico francês, discorreu-
I ; Metabolismo basal - Eletrceardlcgralla -

Laboraolll
.

ALfREDO KAESTNER - Diretor do sobre sua longa experlencla no tratamento da '" tório de Análises (sangue-c-Iézes=-urlna, etc.)
Sífilis, afirma categoricamente que "os unlcos espe- @j R'.';'_�-'��§.-:-.��:::-��*-:=_+ : t.-.t:-:.t-���-�.t--..-.t-t cíílcos para combate-Ia convenientemente o são: i,: Clínica especíalízada de Seshcras i.·Hidrargirio e os Iodetos", ..., (perturbações menstruais, 6steriUdade, aíteracões !ile· li� suaís, Incômodos da adole eêncía e da idlide m���ica, �

� íntlemações genitais, etc.) I�

I'.� ãlallUlda mo Branco, a - �lmnenll.ll - T!'Ilaiorle. i202
,

.

,-",:�§��;�j[.......tiiJi...1lt€D. IEU.".D�Jt>:��.jIi'19i1i

: 'lTAJAI' _;_' Rua Pedro Ferreira nOS, 68/72
Na fotografia, o Marechal Montgomery e outros

oficiais examinam os destroços de uma ,'V�" caída em

um campo na Bélgica. - (NS)
J. '

J imi ;M

Dr..

Gerador 'de f\:tma�a empregado
para proteger. a travessia oe ri�s .._. ....., .

�-.-*-�:Ii�-"-"_<$>.-�-_'O •.�-,,--,,_""�-,�-ji_-""""

j---��--�------------�-------=-==-------�
SANTAfLtA �

OÍpltlUliUlo pela Facuidade Nacianal de Mf.ldicina na fJ
Universãliacla da Brasil. M

fi
Médico por concurso do Serviço Nacional ia Doenças i\1ent.a19, [:;

Ex-interno da Santa Casa e do Hospital Psiquiá�rieo do Rio 11.:.íde Janeiro, Ex-médico assístente do Sanatório RlO de liJaneiro da Capital Federal. H
�_.,_��-�-�-�---� O �_-!I!-&-"'-�-·A-�-..o@\-�-�

I
11

CLINICA MÉ-DlCA - &SPEC�ALiS1'A EM DOENCAS NERi,H.iSAS. �fi"Ir'a'l" Prado do Rio! L� Menor I CONSULTORW· 8 U A ·fI ii L I fi fi S C H M I D T �.

.'
U €i Rapsodía I ,Edificio .Amelia Neto) il

WEIZEL t uClll!ld

I Das 15 ás 18 horas �
� .'

"
,encon 1l'8:Se li nm�a.BaS f li, 11 iU A N Ó P () I:. i li �

," :.';' ". :.�.:o� . .l:,".jf"} 'i{C,-"l:' . farmaGlas e Drogarlit$ . se """ , ..._&=-""",."",.,_�f!
� ,,' �._ '. .,;."., -"

..

:
_, I

�;1�.! ;::�;;�_i�o��-!i-�-':'�-:4>;".-�-4> a�:-��'_�-�':;"'§.-�-�-.-. \ O -,ilf�{�dni
� ��j�,�:; "

- -

.

'�� •

ih' U�
-

UI
'�',j�:'l:�f :': Asma Dissolvidc!

I,Ropidamenfe:I � ataques deseSperfl(!ores e violenlos da
asma e bronquite envenenam o organisuJD.

'.1 minam !t energia. arruinam li Imúde e ds
, bilitr:.ID o. coração. Em ;) minlltos, Mend1:l<C,
\ :no"a rÓl'IDllle médieá, começa a circula:
� no sangue. tI"ômirumd.u rapidamente os aü!
, qUt'S_ Desde ;) Ill'ilIlEÍI'O dir. comeca li de.n
; pAi"eCel'. a dinêuidtu:h.· em respini-r e 1'(111:1
• I) sono rf.>lJ�'ad(_;r. - Tudo o que se ra.� ne�
1 CEssf.:rio ú" tnIDa1" 2 pS.$t;}tu;:s de Mendot:r�
I â� refei.;;tie ... · e fkur& compJe-tumel1te !hT!��
\ da. 8fima ou f:11'OllqUité. A aç�o é muH ....

l �Ilpid!l me,,1Il0 ljiJe se trate de Cii;;OS reb,,;··
, des e antig\.1.s. ManducQ. tem tIdo tan!o
i ê,,:it6 qt!e fie oIt"'I'I!.�!!e- cam li g::H'ftntia tB
( dar ar; paCi<i!}_lÍé T€:.5pirul;ão livre e faeil rE.-

I r:ids..meote co c!Jmp]eto uil'Vio tIo gc\tl'lmentn
dtt asma em !.tOlICi)S dias. Ptl!ça titnndace •.

.

. t�u16 l�e��llt�_7 :em qI!Çd�lU�!"- fn�Ii�çí�� .

�\:�l'!ú3�a.
ganlntt.U. ij a í3t!!!. IDfi!Ql' l�rn!e.çí!Q. .�,\, .

! m. � � �. �� A.à';" ""'11'

.�'jI �B:!i����� dott$(�"'a..

"_

I lijer6i ta�:nb��a" ti CrS 10,00
4'-9..=:*:�";'�-!!i'--.9'-:,"-.�g,;;.,��.f!-5IJ. !
'.,

- ,iii �j i
No 11.>\)) ... rlG lAIi j

Valioso auxiliar no tratamento da Siíilis, é um
Iicõr tri-íodado contendo hidrarglrio, sob a base de
plantás medicinais de comprovada ação depurativa.

(No. 37 EO)
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marcado 7 En-

tão, não se atreva a sair à rua com

a barba por fazer. Lembre-se de que}

impressionando agradàvelmente, tudo
lhe será mais fácil. Barbear-se com

Gillette é tão prático, rápido e eco-

nômico, que não hã desculpa para

soai. Passe a fazer a barba, dià--

P....dquira, hoje TI1eSiTIO; um aparelho
Gillette 'I'ech e. use-o sempre COll1

"as Iegítirnaa lâminas Gillette Azul,

re

DR. AFfONSO DALSINI �:m�------;_;".li_'''''_''....__���m;liiIIib__,.

Diplom, pela Faculdade
Nacional de liJedieina da
Universidade' do Brasil
M�diCG Especialista em
Doenças das Crianças

e da réle

_:..

r $.
Regi,onal

I tklkAJ,t!;rman�
I !

r f i i
local contra mulheres suspeitas

..�t�'
-�-

l-

fi'±W'2 ii "

a s CIAL

C'§i'sti� e9pecial§za:doj 5il1..

!1)r-ê Alimentação das Crlan
dunas#. Pwedcultllra:, illgieso
ne Infaotil.. Clinfca Médica
I'ílIS:ntiip Tubercul� I�fim..

til � DootiCiU d� Péll.l da!!i

I �=;�f�: 1101 e 1099
� WZí1J�1iiU&Z ri ....

e

• o

cmais

Gazes edi.
"Cremer S$ A_"

fabrica de

AVISO AOS DEBENTURISTAS
A Diretoria da Fabrica de Gazes Medlcínaes "Cremar"

S. A'I comunica a08 Senhores Debeutunstas, que em reu

nião especial do Conselho Fiscal, assístlda pejo represen
tante dos Senhores Debenturistas, \iutua CalatÍnense de

Seguros Gerais, foram sorteadas, anteeipadatnente, como

resgate as prestações devidas em 1946 e 1947, todas as

Debentures terminadas com o numero \) (seis), no valor
total de Cr$ tOO.OOO,CO (Cem Mil Cruzeiros),

Cumpre aluda esclarecer. que os portadores dos títu
íos sorteados, poderão reagata-Ics, DO Banco Industrta e

Comerete. de Santa Cataríua S. A. (INCO), fi partir de 1.
de Julho p.íuturo, tnelustve os [urus vencidos pelos mes

mos mulas, até 30 do corrente mês.
Os títulos snrteado, a partir ce I. de julho p.tuturo,

n-ão vencerão mais juros.
Blumenau, 21 de junho de 1945.

ANTONIO M. C. da VEfCA Diretor-Prea�dente
WALTER STRAUCfl Diretor Gerente

�-�- w"'-"l!�-�;$l- 4i-ii:-�N- •.-� o ��-.<t>�-:f#'_�,'-4f-��-�"""',"-�

-.

Banco Popular e Agrkola do Vaie de Itajai

Deposite â dísposlçãe
Deposito Popular
C/Cis. com aviso de 30 d!.�l!

2 O/O
\) O/O
4 Oío
5 010

5 1[2 Oío
6 O/O

5í2 O/O
e 0/0

,: '.,J

idem Id. ; lP' 1:88
idem ld?m r·::i c,as

C/ela, Pr3Z0 .Fbü 6 m�,,€;!}
Idem ícem 11 :�

ESPE·CIA.LIDA.IJE"
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