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Londf'es,;28 (Ao P.) - o nO':' I ção G:;1 novo Governo prúyisó'
'vernn folol?ez aqui sediado, em rio Polonês de Unidade Nacio�
decíaração hoje entregue a. to.. nal. A ,menç.ionada declaração
dos os Governas al{:tciãs, exceto díz que ,,0 novo Governo Pro�
o da }{USd1, 'formulou mTI prp" lonês de Unidade Nacional é ile'�
testa formal contra, a comínua» gal,» Acrescentauínõa que o GIG�

vemo PD1Ü\!1ês de Londres s'{;:' .

mente entregara sua autoridade Aa unr 'Governo consutuído em

solo polonês livre e que espelhe
a vontade do povo 'expressa em

eleições livres.
A trajetorla militar de Eduar Ido Gomes é das maís brilhantes.

Monumento a

·Roosevell
Rio,28 (Press Parga) - A 60";

cíedade Amigos da América so

ttcítou.auíoríaaçêo ii policia pa:'
'.fjl inidar a venda de bónus, .bem
como realizar col-etas e abrir um:

r::livro de ouro», afím de arreca
dar fundos destiúados a construo!

;çã() de um mOHmnent9 a RCD::'oe;
velt, �

D
li virtude ti ii laalda·
dá se retiram quando
Q crhne e il traição
são premiados.

anual
semestral
avulso

Cr$ fifi,OO
CrG 35,00
Cr$ 0,30

B1.UMRHAU • Sexta'feira, 29 de Ju'ubo ds 19ft; - Dr. Acbilles Balsinl Dirstor Rasponsavel - Anü XXX - N. 183Memorial contra a
alta nos preços 1

Rio,' 28 (Press Parga) - IG�
f'Úrn}am: 'do Porto Alegre qU'2 a

Associação das Donas de C!l�
sa daquela Capital enviou UIDi
memorial ao Interventor solicf,
tando providencias energícas no

f III!tsentido de que cesse a alta ver:: pre el O
tígínosa l�OS preços dos artigos
de la. :ecessidade. , de saias!sllluto Cullo... Paris, 28 (S. E.) s-r- As autorí,'

ral Bra·sillldi!ifiSl dad.es aliad�s .designarau1', .

tal:;

.

I Ulln�u vez pela pnm€lra vez na hlstÓ..

S
.. /I'

,-
ria da Ah:!manha, uma mulher

oVle ICD para pref/::ito d� uma ddaá·e. Tra

SãD Paulo, 28 (Press Parga) ta..,se de Ursula Meisterens!, de

,,_ ReaHzo1{;:s'é ::10 Sindicato dos 2.5 ,<lU;OS de idade, conhecida c,m.

Ban.cários luna sessão solene pa:.
mo antinazista e devido fi isso

ra. fundação do Instituto Cultli� eswlhida para dirigir os desti:-l
ral Brasil-!Uni[o Soviética, cu- nos da cidade eLe Armstadt, na

jo objetivo é desenvolver Q k: Turlngia. Seu marido �ra mÉ:J Iteroambio .!::ultural entre os dois dico do E..x-ercitG alemão e d'<.';

pais'es e incrementar as l'elações pDS do armísticio voltou para, I
de amizades entre os povos bra enconlrá�ia, Já á fr�nte dos

11'e-1sHehoo e rus.so. godos publicos. , ,

'

'------

Precis -se
1 oficiai Alfaiate com boa pratica na

Alfaiataria Lemke

.

Diretrizes propostas pela Co
{ContinusçKo da nossa ultima crkndo !:ovas riquezas que alén1

edição.}, .. i i i : dos imestimentos .previstos, for
m-em o capital nacLunal a ser

aplicado no' desenvoiviment:o
desse plf,n:) oe pa e1evaç.ão do ni:'
\'e! de ...,idao

o CAPITAL;
I - Apelar para o capital €E�

trangeiro u'8üessário para os em:'

preendn:-entos da ret'O'l1stwç-ílo
nacional e sobre tudo, para o

apIOv·eitarrH.n·�o das ,nossas roe..

servas .inexploradas, dani([oj.Jhi3
unI tratamjCnio equitativo d'8 EM
b>eÍ'ciade para a salda dos jUl;QS�
II ,.,..., lnçr;�mentar a eCDLo'núa,

III - O Estado deverã (lar 0,

exemplo da radoual mobm�a!;ão,
desses recursos: aJ - môntenclO
o equilibr:o ,orçam:cntánÍ;o; b) -

valorizanDo a moed.a, por todas
as

.

formas, principalmentef evi:.;

Ias a eríeasas

I

n

Eduardc ornes
Desde os t'�mDUS dê iníancla, I Em 16 de Noy.,mbro doe 1�Z7,

a sua YOCü';ÜO n�ar.EestDu-s� pe-I era Capitão da anna J,:; Aviacão.
las armas. 'I' Foi depois promovido a m,,::
Em 13 de abril de I\He., senta- I

.

1
.

'G'
E :.or, e -:lm Hi3 ,oilCÍal (;.:1, abíne

va eraca no nosso xercíto, sen !
�

y > Ü" OQ Ministro da Guerra,
do mais tarde, em 17 de dezem ...

oro de inte, declarado ASf:.i!an'lte 'II Entre os cargos de destaque,
na Arma de Artilharia. sa.ientou.sc: Comandante interi-
Um ano depois, Em 30 de I no do Grupo -lVUxto (.k� Aviução,

(;�Z'�;In�ro ce HJ��. Eduar�o G;)� , SulLüdnmnda;l(.e (,o 1° R.'gimen·
mes f:�l promovido a 2.0 f;�ru-:;l;';

I
to d,e Aviacão, tendo UCUPS[;l) cu

te da mesma anua. . trcs postos de l11i1Í<Jr relevo. .

A 5 {te janelro ,:l� 1921, fui, �. � . ! '" ( c'c. cn9 "1

novamente, promovruo a 10 TC:.,' Em 16 ue [unho d,., L/J.J, Edu
'1 ente

.
.

ardo GOl1l"2S fui promovido, ,1)')1'",\:: 1 -o .'

l'ruerer.lmento, ao posto de enen

te Coronel.

A rarre.i-a militar de Eduardo
Gomes é das mais brilhantes .d,}:

das nas selvas e na Bírmanía, �xle:dto Brasileiro
". H!8j'�, com!

onde o maior exercito japonês j[I I jusuça, pelo Sf;U vaior, pela sua
enfrentado pelos aliados, com ex honradez, ::,!,� ocupa o posto

ceção dos chineses, foi concen., mz.Is alto da nossa Aeronáutica .

trado e ali derrotado neto 14°
Exercito em tenet10 por' ele pIO:
prio 2scolhi(io, com a co()pera�
ç[.o elas tropas indiànas,

Fez, então, o Curso Regular
de Artilharia, passando a Esta:'

giário da la. Brigada de Artilha:'
ria.

Em 15 de Novembro de lH:3/,
Eduardo Gomes d<:ÍNOU a arma

de Anilharia, 'ingressando na

Aviação, onde tantos e :lão r:ek-í
vantes servíços prestaria á Na
ção.

"Devemos ülmL<el1l ter em 111tê;,j
Ite que <)s japolliôs.::'S tem d-e ser

destl'uiüos '2111 todas as parÍ'3s; I

desde as s'eh'us da Mahyu a Siu Igapura; na ImlG.Çhina e 110

Sião; através de Java, Sumatra Ie Bol'nt.o; em Hong-:l(.ong e FOT'"

Imasa, e por tod�l a China. E',
uma tareia gigantesca, mas ÇjUi(jj J
será l-evada a cabo para o b'0l111 I,çia HumanidKHleí � -condue 0,
brigadeiro Ansteyo I

Novo conflito entre civis e paliei" espanhois'
Nova Iorque, 28 (A. P.) ,- o: captou uma noticia da emissora no novo choque de grupos ar

SerViço Federal de Inforraações francesa, segundo a qual foram mudos ,e policiais espanhóis.
leridas p"10 menos sete pessoas

Rendição o-u�A-ni-q-ui-la-m-eDlo!
O lolal das bai· .

Londres, 28 (�NS) - ;.,QuaD�
to tempo durara a guerra con�
() Japão;) - pergunta O briga�

.
cieiro Anstey I comentarista 111.L1
Iítar do «Sundtly Chronicle'>.
(,Uma f'esposta exata' não pode
ser dada) - continua o c0111-r!li
tarista - '!B só pOdeUlOS fonnv.-\
lar conjecturas, arduas con!;::ctu
ras por não conheoer·mos o fa:"
tal.' pl.'edaminanteo ,,:Preferirá o

povo japoD'es a ct�struição e 'o
tmcídul1l'ento á rendiç;;'o? Exi:;�
,tem sinais qU'� ap;:mtmn ambas
as maneiras. Com: raras eXDeJ"
ções, as uHic.!adéS japonesas tem
de ser -exterminadas, e, ainda
r,ecentemente, mu111-eres japone
sas fomul' encontradas lutando.
a,J lado de seus compatrioi.a�.
No t'errüório metropolitano, toda
uma população 'está sendo 111ob:
Iíza.da oe treinada para lutar até
O fim. Por !)utro lado, já ç(llnhe..r
cemos p'f:rI:e.itamente as qualida""
des dos japones1;s como comba:;,
tEntes. Elas ficaram demonstra...

·

- - .:.

issão Direto do Partido -
-

peça se co poe
tf.ndo a �i.llfla('jão do meio circuJ mais fertil p�l:)s n-Bcessáriü3 SU-,

lante; c) ,- ,;alorÍzandO as eles";' mimemos; ç) - mecanizar a la.

pesas e €vitanúG despesas supei' �';;:JUra; d) __:: (onc::;d·er o créclito
fluas. � agüeola; e} c- reduzir 03 grava.

de, pura ü seu abasteclmEn�{).

"'A TE'CNICp�
.

m�s fiscais que depauperam o

I - Dotar o BrasH de :uma' or.. trab!alhn e a 'produção; f) -

tolo!ganizaçãn raciú,oal, d'e cunho téc... llU!' mais atrat,Í;:' «}. am,bi�nt;;
.nico ,e :ci:entif'ioo, <-oro o apa.r;ejha� rural, pelas (Oncl:;02S Ú'2 lllgl�ne, I
mento

.

d'e instituJGs ([.2 pêsqui;'! confürto e (Ístraçlio � pelo in�
5a. laõ:orutórdDB e todOos Os instru teresse maferial que pi oduzir, co
men1.os d-eSw..naCt';os: a) .-- a ele:" mo meio, unheS de tudo de fixar
var a capacidade da produção. o trabalhaciór no campo.
b} � a :descGbdr 'C criar �1{)VaS' ri II - A p'Ü]iÜCâ agrária terá 03

queZEls. :;:,eguintes .objetivos: a) - coloni
II ,-. MooHizar para essa ra.. zar as grand'8s áreas devOIUt�S

cioualização 'todos {)S recursos 'Ou escassamente povoadas; b J
que visem o apll()\);ieitamEnto: a) ,.,.- promover:} pal'celam'?nto
,- dag reservas p;�trQ1iferas e de FrDgres�iv{l da 181'1'a; Criando, Icarvão; b) � das foutes de :euer.., Em cada Qucl�'() d,� pequ�nas
gL1. elétrica qu::: r,eprasentam a proprJ::;dacl?S, 'um Uo!1ÚO d'J as.

suluçf..o natural, num pais, co s,ist�ncia fécnicé!. ,e HaanC":�ira, S2T:
mo {) nosso, pobre d� combus'-. \Jdo. princip3.h!1ent", d'e máqui�
tJH�l, da industrialização e dos nas, tJat�)res ,e feriiiiz1'lnt::s, que!
transp:ortes; c) ,_ das r��ervas at:nda, dess� forma mais ':'[0;\10-1d� f.eno par: a. grar:de sldêrur" n:uca, a mmor wma de n,'oes..i I
g13, comi} melO d';� Cflar mna no:. I &ldadeS; c) - l'2SerVar em ca� I .

va civilização de trabalho, I da grand-e pr::Jpr.ledau'e uma!
: A TERRA I área sulici2nt" para a fl�)J'ta3 a I! - Para que a terra. possa) cultura doe c2N�a!Í.s n�C2ssár'Ías [I

I"
atender ás justas sofltftaçõ�cs di! subsistência do .trabalhador, di��

_ " "--. _

'

preços l'emUneradOlres para D prO I pen$ando-Ihe
o tempo n:;!..�$sário 'IOS Caças-Minas Bl'ítaníc08 limpam o Estuário de dut'Üf e acessiveis ao consu,:li� j)u�a cultiva-!�; ti) - criaI' CDOp':: Adidos Militares, Aliados \Ti�·d.anj H Frente O,�id8n·

Scheldt em Antuérpia _ Na fotografia vemos caca�minas I
der, ,crn._npre: a) - .d-e�<endp:.u.a ratÍ\'as que lllJ.ert,eJl1 os lavra;io... t 1 _ N·· f )�.o(fraÍ:h vem', 'I 1\:],'! l\lontQull1er'.J' ern

o.. '

t'
..', da erOSl:.o, da s'eca, aa munda-j lles da �sp'eculaç�::> dos inte:rme a � a _c .. '_�

.

a

".,

c.!:l U •.' aLo
.,

brluumcos �m açãD de ..lmpeza no e�tuaI1o d� !lO Scheldt, çfíQ, dos pantanos, da derrnbada d:iári,H; e) _ preparar pw{Iutos; palestra com � AtlH,10 .Jl!lllltar da RllS,;ia. que tem ao

quand{) abrlram o porto de Antuérpla aos AlIados. E.N,S. e da queimada; b} � torná��ift: f) =- P10ntar industrias locais seu lado o Adtd.o ds China. Bríti�h Ne\vs Sel'v]ce

solo livre e que corespoor;a as aspirações do Povo

traíetõría militar de

a
Os quatorze capitules de l�lie essa

t:.::ndo ,::n1 \}i313, ? JKlr da ,i1ssíS-le'!l
(id técuica e financ�ica e elas 'm�
cj.Jas de PIoté!G5.0, tnmsf:)ImaT

geral, nos maíÜ'l"'2S üeatlos de .os seus atiElJs orgGvs C!nl' E'ntidv:"
Wn,mInD a <:,hamada "tiniU! a y::;r oes l.iVrf's.

Washingtón, 28 (SoE.)
A Junta de Inronna�
ções de G'uerra an'ltn

ciou, que o total de bai�
xas das (orças a'J'1nada8
dos Estados Unidos des�
de o comaço da guer1'a
foi de 1.023.452.
Parceladamente essas

baixas !úTam: mo'rtos,
2tJ4. 711; feridos, 620032
deSaJJaTP.cidos. 50.864:

�
, ,

p'risioneiro81 117.846.
Declara a Junta q1..W

e8ses dados fm'mn os

latimos fornecidos pelo,';
Depa'J'tamentos de G'l�er-·
Ta e Marinha.

, tiDCraLI
para a preparo dos produtus Co

<Jcupaçfo na entr-::'-ísafra; g) -

crhr em todas as cidml,;s " en�

III ,- Fixar as bases d::-fil1itL:
\':1S dos produtos mais impoQfM!
tante�: pela \Dlume valor, �omo I
o CHe, D a��ucar, o ,algo1üo, o:

Icacau e a u:Hrachn, em (onf,:" ...
[{l1rhs d":;� 1'P.�b<o ij·}pro:.<'sari'l"� - LL Ju .... l ....u ..... _",.. .....u ,.JI.. u,

o itic

Ainda por merecimento, segun
do dados colhidos no Almana-t
qUB Mllitul' do Ministério da
GUerra, Icí, novamente, prorne.,
\ÍG.v, em 3 de Maío de 1038, ao:

posto de Coronel.

Assumiu, também, o posto de
Chefe d:e Serv 1:;:) das Bases .:3 Ró
tas Aéreas.

Em rapiõos tnH;as, eis ai l)'

passado dess:" homem - () s['....

nliar majOl ..Bdgad-eiro elo Ar
Eduarrio Gomes - que está CQE�

grr:gunüo todas as at'ençõ'Ü3 ua�

(!DIlaiS, ,e qw� c;:rt:un.3Ilte (onr:
duLirá :) Brasil a iD'id,s e :nH1iG�
res des\ln{Js como uma I}ü[,encla
leader da úem.ocradJ. am;:;rieaon.

Compilado pela Uniilo D�'mo�
c�ráti['a F-CBli,ninaa

No bar e fiO l<ln
KNO'Jl

(ião de\'€ fal�

IV - Utilizar os camuos 11';4
mr::.ls c .as fn,cal d,esapro!)vcitada:�,
llotadaJl1eni'2, ,1):; Est"dos ele 1\<1.<1.
LO GWSiiD 'l.' Gcin, Q,ar�t ü Ú:.'s'.:n ....

\'ul\irn2nt.::r da pecuária, .nas'pr:}

---_....-., --;'_.----------,

porções qae {(Jitl1portam.
(CJi1tilll,m no proxÍlno :m.ubiero)

SOunPor motivo de mudança está liquidando seus artigos� que
freram um ABATIMENTO de 10 ti 15 por cento.

Aproveitem o mês de JUrrJHO li II

,-'--�-

M U DAS
Fruiiferas e OrnamMtais

p,�ça).).! c:aíal®go iilustradú !
.'

LEOi-'OLDO SElDElJ
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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·1' ···VENDE-SE
._-_.......---.._-_...: Maquina a vapor em conjunto de 75 BP. Ver a'mesma

no lugar DOn.8 .Luíza. Maitl informações em Rio do Sul
na "Firma. Feoulas e 01e08 Vegetais Gropp Ltda." ou em
Blumenau na Rua 15 de Novembrot 9871 com Soro Alberto

ka.,n� fab.riQação .. de
.

bom Stein..· .

.

SXI
SÓ Apr�se!1t�r�se na fábriêa ...._."",_�_.,"".-.,;,_..,�r_...,��__·.a:··o· .'. ""'�" . .., '"' "'" :...- ",,..._�...

omtiOlis' ii rua São Pau ..

', "'- . - ""-
.Ó.
""- """ Y- "'" .";" -"---""'---'"'�,""--""-�'"

26"'" AV.··ISO
: ......

� .� �_�..i"��""'J1-�-��"_' .... ,.........,

. Pr'e'eisa':se
.'

.

.'

.

,.... .

Industriá' de arteíatos ..dIa madeira em pleno funciona.
meato,' precisa de.Socro com 15 a 20 mil. erusetros afim
de augmentar a mesma e traôuztr dtversos artigos de gran
des novidades' no comercio> Já tem estoque e amostruertos,

Informações nesta redação

C I DA D·�E
BLUMENAll

Fabrlca

AVISO AOS DEBENTURISTAS
A Diretoria da Fabrica de Gazes Medicinaes "Cre��r"

S; A., .comuntca aos 'Senhores Debenturístas, que em reu-

Dr. Achllles Bi!lltibt . níão especial do Conselho Fiscal, assistida pelo
. l'epre�eil�

Diretor-Responsavel tente dos Senhores' Debenturistas,
. \iutua Catar,meuse d�

Dr. AUonso .h181n1 SeO'uros· Gerais, foram sorteadas, antecipadamente, como

Diretor-?roprietari. re;gate 8S prest�ções devidas em 1946 ,9 t9:!1: todas tas
OfiMoa" p.onrla Delle�tures terminadas com o num�:w? (seís), no VaiOr

Vll .:.:" .. ":11:". I!"
7 total de Cr$100.000,cn (Cem Mil CruzeIrosJ.

.Rua li de. f�vereirot. Cumpre ainda esclarecer, que os portadores dos. títu-
Assinaturas los serteados, poderão resgata-Ios, no Banco Industrta e

Anual ..... ,Cr$ 60,00 Comercio de Santa Catarina S; A. (I�CO), 8. partir de 1.

S.emestral 01'$' 35,00 de Julho. p.íutuzo, taelusíve os Juros vencidos pelos mes

mos tttutos, até 20 do corrente mês.

Susl1enS'a ,Qm 1945 a' apreseo- Colon��m�:�s20,00 não ����:J�sr:�f:ej��·s.a partir de 1. de julho p.luiulO,.

.'

d
.

.

Btumenau, 21 de junüo de 1945.

tação e prova 'de quitação CO' IR'
.. Avulso Cr$ 0,30 ANTONIO M. C. da VEleA Diretor.Presidente

I .

. "::' ..

'

. ....
. ,," ...

' '.
...

..

Atrazado Cr$ 0,50 WALTER STRAUCH Diretor-Gerente

��""""""""""_"';";"---'I
�

..
,

. . O servlç·_. :,.:' Illtar' - Colaborações reeebídaa não �-1I--1f-"-�-�-"--§,-�-'. o 'i-��-"-'-�-�"""'�-ôfi
serão deeolvldas e fica SUB pu' •

d G 'IN dt•
•

f1 "8 1
.

.Para varias· alas da vida civil de
..
acordo bHcaç�'�i�;;!t�!9B��:�:���ãO FabrICa.· B aZBS m8 lGlnalS Hufamer <

.a,

'{;"",;e-nd-e......s-e-u
....

m...,_.;.c-as-ac-O-d-e..;..p-é-Ie, '-

. ...

COIR o Decreto-lei 7.843 se responsabiliza por conceitos
A V I S Oõtímas ccndições. Informa- � . �.-

de sua publicação, revogadas as
emitidos em artigos assinados. .

.

!s ne$ta rrdação., Em -nota- anteríor íníormamos disposições em. contrarie, �-�-:o(-�:-'l'.-.-� ......�-)("-... .

A Dil'eto;ia da fabrica de Gazes 'MeJiéin�es "Cremar"
o

, �.... �.� aQS leitores 'Os dísposítívos do A letra P, do reíerído art. II, '! S. A., comunica aos Senhores Acionis.ts8. d�Bta Sociedade,
�m Morro Grande, nas pro- decreto'..l:ei ns 7.343 de 26-2�45.. diz qUB nenhum braslleíro de .. 1

que autorizou o Banco Industría e COIDt?fmo de �a?ta. Ca.
niOOde's. d�:' Gaspar, uma que impedia a. realízação 'de va, mais de 18 anos de idade, sem . (. " tarína S; ·A; (INCO), a efetuar. .o. p.agament? dos �lvHielldos
)pl'iet;l,!ids; com. dois .lotes .'

,e.
'.

.

•• ., a apresentação do oertífkado de de 1944 - cupon nr, 1, a partir de '1' de julho víndouro.
terreno. plantaeões, lnclu� nos atos por brasllelr�s �nmor à�. quitação oom o serviço militar,

.-----------�
Blumenau, 21 de Junho de 1945.

'8 40- mil, pés de cana, casa, 18 anos.'. O de�reto aoruxo, vem
poderá praticar qualquer dos se"" Ofl·�in8. R'ADIO···· fUg' IE .. ' A Diretoria

mOl'ad�?, . ,bôa 'água e ar· de .susI2en�er nr:.. 'cO�'Tent� a�o a
guintes atos: :_ obtei' carreira.

�m

res frutlfefas. Tratar no Jo- ,aplwaçao De me:s !eXIgenClfis. profiss1,onal, matricula ou inseri..
i com Jósê Jâcinto OtI nesta

' O .chefe do g<ove:no assinou o
ção para Q :exercicÍo de qualquer.

laçã(K
.

.

segumte decr:eto,.l:el:.
funGão e licença de industria e

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

�li� '10
'

� 'rirem: suspensas, profissão; oe a 'letra K.·.diz o se .. '

lende·s.e uma bicicleta· marca 'durante O' üorfenfe � ano, as exC guinte: «adquilir, alienar .ou hi.,'amierer". para senhora, em gencias constantes dà art. 12, potecar imoveis, assim, oorno fi..
:no· estado; Il.1fo.rmawse mire· letras' F e li, do .decret0.1ei nUJ gurílr coroo outorgado mi óu�
;ão' deste Jornal. mero' 7:343, de 26 de j]ewreiro to.rgante enol escrituras de anill.(

"

de 19�. Art. 2o.� O 'PJ:1ésent� crese, permuta ou trocá de bens ·'rabalbar· com. " BIICO
lende-s.e uma. motfaeieleta decreto. 'entra em vigor na dal&. dessa Jl,atu!'eza».. '

.

i i I .' POPUllR E IGRICOLI DO
,rea',Z1inQSp,: com 7 11. P. .

..

ulll: 1'11: IIIJII A I:UGDftH
�:���o:t���. :g!�. I:f��� ..��--.�..��:-:..-�-�....��� o .:-�--*-:� �-�-��-��, ÓECÊR�' palrilÍlonio L3e Bill:
�çêes nesta res8Qão.

E'.. :' .....·D'.1....T�.'A·'L.'..
' '.

..

lI'enau.
.

.

.

.

-:,:$ " � _---.,....,..
.

•.......��:.:-:-�_.;�,-.t.s�:-�.._..�-.•

Vende"se um •.Terr�no, {tom . Junt·'.a.lnde casa de m9fa€la, Da
. O Doutor .Oscar Leitão,. Juiz Eleitoral, na. zona da

avessa Engenheiro .de- C
eeht _ Oareia. Informa,ies

omarca de Blumenau, Estado de Santa Catarina, nR for-
. .

t' G ld
ma. da lei, etc.

.

m o. proprle a.rIO
.

era o fAZ saber aos diretores ou Ghefes das· repartições Alfredo Campos, Presidente da Junta de Alistamento �i-·
�bler:_J'� ;:';"*' '..s.' 'lI'!Il � l'.P publicas, das entidadetS. autarquiC8sf oa de economia mista litar, faz saber que são obrtgados"a alistar-se para o. servl.ço

,
,�
". �... ,:'I".> : r;E�-""l ,...

os presidenteS das seções dá ordem dos advogados e os militar, todo Brasileiro que contar até 31 de julho proxuno vm"

Preci.sal1'.-se presidentes 'dos Omselhos Regionais de Engenhàrfa e, Ar'" douro. dezenove anos e oito mezes·
.

quitetura, que deverão enviar ao Juiz Eleitoral que' tem Deverão 1ambem, se apresentar até 31 de julho do corrente
Bua sede no edificio do fOfO, nesta comarcs, dentro·· de· 15 ano, todo cidadão nascido no ano de 1925, afim de ser alistado.
dias antes da' data fixada para o inicio do alistamentô,·isto =ioo�;;<�;s': Os que não se apresentarem expontaneamente .no praso

é, até o dia 30 do corrente mês relação completa dos, fun- �o���'1Eic��.�= lt�gal serão, alem de alistados â revelia. considerados infratores
cionários e extranumerários, associados das entidades

.

ps- I!.�DHPVllES).cnPUElUOIE. do alistamento e ficarão sujeitos ás penalidades da lei.

raestatais, advogados, engenheiros e arquitetos, com as Para alistarem· se, os cidadães que moram nOs distrilos,

'1 ra.speCti:r8S i�dica.ções
de fo�nção, idade

.•
�. �a.turalid.ade

e
.. • :..�__-e-.""_íi-. deverão se apresentar aos Sn;, Oficiais do Registro Civil, e O!5

resldenCl8, afim de Belem 81Istados "ex.onelO" na forma T Aos Senhores Proprie- i re�idehtes em Blumenau na Junta de Alistamento Militar, na

da lei. E para que chegue liO conhecimento de todos, man-

itl'f." ,tarios de RiA.BIOS �I; Prefeitura�
dou o .MM: Jufz Eleitoral, passàr o

.

presente. que será Blumenau. 30 de Abrilde t945:
....

.

." .'
.'. publicado pela imprensa local e outro que serã afixado .A instalação de uma t JOÃO DA MATTA - 20 Tie. Del.

Compra',se uma bôa casa de no logar do costume. Dado e passado nesta cidade de [@ ANTENA. GALLI .

ii .:-�:t:�'(-"-�-�-�"""':.-. o �_.. , ��-�......:"'_�:';'_�-M

,n!orto para pequena. família BluIDE'nau, aos treze dias do mês de Junho do ano de mil • reprezenta as seguintes l,
(m. quintaL, ou: maior 'terrc;no, -nove'centos e quarenta e cinco. Eu� (AsEl,) Luiz SChramm,.t. vantagens I
z éretriC� ... nO:s arre.dores· da (?sorivão eleitoral, o escrevi. Ass:) Oscar Leitão, Juiz Eleiô F4F.1' Facilidade de instalação. T[fàdê. ,'"

,.

.

; toraI. Certifico· que está- cQ!lforme, o original que foi a. fixa-
M

.

Eçonomia Segurança iti
Propostas' delaJhadas'H C 141(} do nesta data, no logar do costume; do que dou fé. I e .ll'\elhor ,recepção.· .1,
ta redlção; .

.

.

. . Blumenau, tS de Junho de 1945 .

.

I
:
frdormaçõas com;(l flr. JüSÔ [!&Jl11'c i' r ; �; lf1·', : O Escrivão: Luiz _Scliramm . Balliaui :..

CtJmpra�se uma casa eem Rua São. Piluln. 9 :1'

����e ��I:ta�oa °c�s�����: I .. G, = M· '1. r--'\ .A.. ·'N' D·.·A 1"'-.' :'; JiBI=:��,_�_:
.aior área de mata, preeura- _ K I"'" ��� 'r--'

•
�. em lug�r ..

' aUe e fresco,. S
:esmo em, maior distaaeia E.1t·pedições - Despachos

I
1n·.iJiIIiiWIIJi.fi cidade. :'-':' Ofertas COIll. �or·

renOres detalhados por . es- Agentes dOI Rile,;·
.

dto. sob ID: I( 1888 á esta

����'ã,:�: ***��
3xl

"BRASILM1R" IISUMARf'�:o!: •... fâ.inece-se

rei. 1099 • C.Postal 51

• 0',

emars

de . Gazes Medi.
"Cremer S. A.'�

,�eci�a�se alugar . uma
�rtas' cpar:a esta . redação
Ureção.

ti

At.ende todos os serviços de

Radios receptores
Servicos RaDidos e GarantidO!

TELBFONB 1395

, Dr.. A. SANTAELLA

Bl1a ., de Setembro. 13
,.

' ". �

DiplomadO pela Faculdade .. Nacional. de Medicina dlJ
. Universidade do Brasil.

Médico por concurso do Serviço Naci�naJ Js. D�en_Xa9 Mentai.B,
Ex-interno da Santa Casa e do Hospltal PSlqulatnco do RIO
.. (l� Janeiro Ex-médico assistente do Sanatório Rio de

.

'
'

Janeiro da Oapita.l Federal.

CLlNICA M&mCA - ESPECIALlSTII. EM DOENCAS. fU)BVQSA�.
CONSULTÓRIO • H U A F E L I ? li S C B M I D T

.

.. (Edifício Amelia Neto)
Das 15 ás 18 bOfas

fLORIANÓPOLI�
..

;
de Alistamento Militar
t'dftàl de Alistamento"

De um açougueira e carrocei·
. Tratar com o sr. Gswa.ldo
hroédér em Lontras� IDunici
:) do Ri€)· do Sul.

Compra-se:

Prefeitura Municipal. de Blumenau
ED·ITAL

De ordem do sr .. Prefeito, tOl no publico, que no mês de

JUNHO se� arrecadam na tesouraria da séde e ;ntendencias dis

tritais os impostos de TERRITORIAL E EXPLORAÇÃO AOlU·.
COLA E INDUSTRIAL, relativos ao exercido corrente.. .'

Os contribuintes, que não satisfiz�rem seus pagat1_1cnf.os
dentro' do prazo acima, poderão ,ainda faze-los. DOS meses. de

fulho e a�osto. acrescidos da multa de 20%. Terminados 4?:S pra

zos acima. cifados, serão exiraidas certidões para a de.v1da co·

brança executiva. .

Diretoria da Fazenda. de Blume,13u, em 10 de junho de 1945.
�LfREDO KA.ESTNER - Diretor

fabrica de Tintas I'Blumenau Lfda.
Tinias e Vernizes .. Material para

Pinturas em Geral ITintas em bisnaga,s para artistas
Arrancar e destruir gra.. . Blumenau • lia. (atarina

vatás é conh'ibuir para o 5..,;. ...:::::.::.;:.::.:::.:::.::.::...-::..:..:;;....��-...;,;...---......--_·

desaparecimento da rualáría
em Blumenau.

.

.

com viagens regulares entre Itajaj - Santos

Caixa postal 36 � indo felegr. HGuldou
ITAJAI' - Rua :Pedro Ferreira nOS. 68/72

S!rtiçns dê primeira
ordem

.

Rua 'Maranhão'
.

....

'·'1\;1','2''';.

�'I'>' 'I

Âviso importante
Aóa SPS. Indu.striárius. Comepoiários B Particulares

A "iÚAPRES'A INTERMEDIARIA" de M. L Araújo em

colodanópolist tendo em vista. o grande número de pedidos para
c:mfecção de processos de títulos declaratórios e naturalizações,
que vem recebendg últimamente, torna público, a·fim;de evitar
que terceiros aceitem serviços daquela natureza em seu nome,
sem, tÓdavia, estarem devidamente autorizados. que não possue
ágentes .ou correspondentes neste n'lunicí.pjo, solicitando, 'assim,
a tadós que 'fizeram qualq��r peciido, dentro' de sua espl:cialida-.
de; comunicprem o. fato. porquªI1to não 'se responsabiliza abso;

.

soh.itamente· por trabalhos que riãd estejam, até hoje, 'corifii'nía�
dós Os seus recebimel1tos�' . .

.

. . Avis;>, outrosim. que patli .este municipio e visinhos; ·man·
. �em S6mente�, um .agente comercial - Snr� Og'ô Aby�atques _:
que está enêarrÉgriâo de ac�i,a( todo e qualquer ,�erviço coneer�

nente ·ao seu ramo, bem como. 'passar recibos 'de todas às 'im:�

PQrfat1oíag·� dpCllmêntos .rêtel>jdos� a quem devem �empre exF
. if. tQ:V�. tlé.: �lIajdep.�ida�; t�h'

-

: O' seu RADIO está falhando?
Leve ..o imediatamente na oficina

RADIO .. BLOHM
fi será prontamenfe atendido

I Equ,íparnento moderno de alta precisão, téi:/rd.eG

formado e diplomado em. São Paulo

i�::::::::�::.t:::�:�:e:d;,:a::,�::iO:_:wmN%:El::r::::::C:�:O:�::�:�:m:.::::7:m::�IJlif&

Compra,-se llma

,;B·..ALAN ÇA-D EC i M A L
Até 100 quilos

,
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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'. �ioDa1. _ Os jogos oficiais do presente campeonato, nos quais o gremio in-

E rea activam. t '1' .

daialense e mandataeio, e como competidores o Guaram e o 8ão Lourenço,

I p n e a 1 e.5 de julho proXIIDo futuro, pa�.ar�o a ser disputas nesta. cidade, o pr!meiro .n� .campo do Atmoré, no Garcia, e o segundo . DO campo
.

do

r !f,-it-�-i1"""��íi��...". __ _ ..
_

.,., ..
,

Olimpíeo. - R�st.a saber-se .,' se 9 InternaclOual Vlrú Jogar •. ,

. .;

....'

i .'.
�

.....� O .�-."-:i:-����'7ji�--�";'"'�o 'i. �-.-.-.,-."_jF-.""". o6-._.,..*-<1It_._1'''-�-:-�_''�-:-· o ..-:-._.•;.,...._._._4Õ""".,.:-:.-. o ;t-:--c4Õ---:fti-.:-.-.--
..�·".._,,;<Ci

",.�f" Foi busca r Herasmo e' I :umNCIEM riI""ESTE DIARJO -I.. '

II 77__ci

"
,CRONICA

I Adãoztnho !
.

··E"'"S'
.:

",

i . Seguiu par. 6 cld�d•. de Lages, afim de trazer o. jo·
.

.' :p"', .,

t� ;adores Aerasmoe Adaozmho, este ex-Integrante do .Iater

� ca�0!131, de Porto Alegre {não se trata do Adãozinho, do
. seleetouadc gaucho que lambem atua no no Internacional),

Eo SDr. Osvaldo Oiímger, destacado prceer do palmeil'a�
aporte Clube.

Ao que pa,�ece. o sr
..Osvaldo OUllger deverá reter

�� _C:0m os, aludidos tuteboltstas na prox-ma semana.
"

�-!t:-�.5E!�-�-�- ...-�-.-. o � iI';l llea.tt ... ,. ,� . D.-...-i>

,Não irá á Joi'nvile'"
..

O C�xiail estava ex;n eutendímentos com o Greruta Espol'ti
co O.lID t:i c_o, pontelro absoluto do campeonato ottadlao

� para
?

oxrblr-se hoje, dia 29, em Joinvile.
'

b Nã� tendo as .ne�ociações entre ambos chegado a
om termo, o Ollmplco não irá aquela cidade. Ao

qu� segundo consta o "mais querido" pediu tres mil cru- O esquadrão do Palmeiras surge como favorito Da Unha central tem se destacado, não 80 na marcação como

ZEHfOS,. e ? clube de Jolnvlíe achou
.

Um tanto exagerado peleja que. sustentará domingo com o São Lourenço, na tambem no auxilio que presta aos seus ocmpanheíros da

.-.__'§-��_�-*-�_�-_.•o.-:.:-.-..=!$o._�-:*--•.-.-.' Alamed� Rio Branec. vanguarda, onde Bebãozinho Texerinha, e Augusto, apare-

•
.

Precisamos porem frizar que diante do seu favoritismo cem como os "tais".

I h e da situação que desfruta na tabela, e muito grande a A TURMA VISITANTE

reaponsabllídade dos HperiquitoB�'. Os integrantes do time Não se pode dizer que o fraco o quadro do Rio do

HOJE
"mais popular da cidade" pisarão o gramada da lutai sob Testo. Um time que possue em suas !Heiras, elemento como

_ 6a.-feira ás 8,15 hs. uma grande tensão fervosa, sabendo que todos as suas as- Ati. Marrete, Cirola, Bóia Passold, Neitzel e vartos outros,

DIA SANTO peranças estão .em "xeque". Perdendo, nada mais poderão tem que ser sempre olhado com respeito pelos adver- .

A estupenda comedia da Columbía aspirar os verde e brancos no certame de 45, a não ser o sarlos.
..

N Q.
títulos de vice campeões. .

Q "henjamlm" vem realizando uma campanha. brílhan-

J� ão pOSSO tlerer te Enquanto isso, a turma do "benjamln", como se diz te, sendo que com multi! justiça é dono do terceiro lugar

..
... na giria. irá "pra cabeça", pois nãe querem perder o pos- da taboa de classificação, � poderá surpreender o více-.'

com Tom Neal e Evelyn :Keyes. Muita ação.multa alegria to que tão brHbantement-e vem ocupando, ou seja de ter- Iíder, cortando assim as possibilidade do Palmeiras, na

e um romance encantador. cetro colocado. conquista do titulo.

Entradas: 2,00 Balcão 100 fntfetanto, não se pode negar, que a equipe do PaJ, Enfim, o São Lourenço poderá perder, mas acredita-

p Il!!i!l!i!IIJI
' melras levara certa vantagem, não só pelos tatos que ex' mos ,,"ue o Palmeiras não deverá facilitar...

pusemos linhas acima, eomo também por atuar em seus .-4iô-.......�.-�-!9!-:;f...,., ...- .. o�-IIl-.�-.,-�-�--.....�-�

domíníos, e com o íacentívo de sua torcida, contudo! não

deverá vacilar. o apronto final do
A TURMA lepERIQUlTA"

de lodos os tipos e tamanhos Dl9
IndisctltÍV'elmente, o conjunto perequíto apresenta. se "per i q u.ito"

Casa doO Ame I C:'l:t A mais hormoníco, firme e coeso. do que o São Lourenço, A •

II' cano _. _. .:J II ít Iíd O
. .l!il I" d

Meroado de Automõeeíe
sua ne ..8sa mm o sou 8, tem cumprido bôas exibições. A avt-verue tez f<36 rzar ontem em sua praça e es-.

A

fiua Ih' �87�
T •uni.l Ã+' t�;-êidi-d�,.�'"ihai;-q��ridó ,� I�:�1:f:Z�:e��i<�:?���;-�!.�i:�f:ml�:',�:,ll:i���:�

I I M POSTOS vai "jogar de bandido"
"_--'�-�-�-''''-- o, ·�·H���-._'''''

, Avisamos nOSS03 leitores que estão ..ado cobraoas no
O vice:1I4er d9 ·,cetlsm. �a Liga Blumenauonso de Teatro Carlos Gomes

mês em curso ás seguintes impostos:
. Desporto� que achB�se com um poneo apenas de desvan·. .. .

. •

PREFE.ITUHA
MUNlCIPAL _

Impost.o Territorial e Ex- t8g

..

�m

..

d
..

? 1.·.Í.d..
e

... r. te.
ra

.•...n.8.. t.a
..

r

....

d

..
8.d..

e d.o.ming.
o

.... u.ma..
g

...rs.
n

..

de
...
f

..

8.S*
.. 1
Sabado,30

...
,de J.unho e .Seu

.. ".nda"'felra,.2 de Julho.ploração Agrícola. ponsa,bllIdade 80 se. defrontaI> cOlp 6
. falange l'epre:Benta�

..
.

B· A· I L·
.

À
.

O·
'.. .. '

'

..

C9LETORI� FEDERAL _ Taxa de Ocupação de Terras
Uva �o� São L.ollrenç:o,_' pois o time. visita�t� __

esta em,oUmas
. �

da Mar.mna. Este Imposto pode lambem ser pago durante o mês COQ.d ..

!çoe
.

.s,
... h.8.la vtst() suas brilhantes eXIbI.çoes no presen- J 1

,.

...
- 4-'"

de Julho.
. te campeonato.

t
.

. C aSSlCOS e .dpICOS

1;••---------------------
T�.�os 8�be� de s?be]o que.o Ia.or t�rClda repl'e�en- .sob a direção da coregrafa

ta um nand�cap. conslde.ravel em materIa �e futebol.. E. IISlC'L KLOQ.l··''''nuANN··
na tarde do proxlmo dommgo,. a grande torCida do Ohm-

I." L >;;J ttKl"1!

picotJra rasg{l(}a�ent8 to'reer pelos rapazes do "benjamim" acompanhados pela orq'l6estTa do Teat'ro Carlos Gomes

p�is se {} Palmf.},l.(a p�rder, ,o "m!iÍs Q.llerido" figura distan· Entradas á venda na Tipografia e Livraria

CUido do ser fll819f ,pvalpor 3 p�mtos.
'

.. Blumenauense (A. G. Koehlet)
�

E sabendo de �al, a t!lrm� do verde e branco entra- Cadeira numerada' Cr$ 1000
ra e�

.

campo para esmagar 9 sell adversario. 1 •

'

.._�.;_•.:-=�;-:.-�.....:+:.::..:...•"""'.. () ._._�_�_�_._"Iii2I.-�'t
Galena II 7,00

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

'Camarote " 80,00

RaciQnalllanto· do·· Energia ElétrÍca ..

A'VISO N- '1/I1"1J�N5.. C···· .. ·A f..[.' ··C· O' r[...
··

T.'.·
A "fORQALUZ" avIsa ,a .todos os seus consumtdores que,

a partir do (,lIa 28 deste mês (quinta-feira),. vigorará o seguinte
,horario para 'o' fornecimento de' energia elétrica:

I Haverá fORÇAMOTRIZ das 6 às 18 horas

I" - Quinta·feira: dia 28 em: I c'lhora) - B1umenau
b} ._ Hajai (Italai e Gaspar) i
c) - Brusque (Inclusive a linha do:bairro do Garcia)

I

ií_II"II]i'ld_IIIIIIIII!I!.IIl@i!ll!UI!I.-a.-'----r---...g'-.lIIlIil!!ImIfUI__!Il!I]i
�' f

.

Casa. ôs Moveis RossmarK Lt� IServiço rapido e perfeito
. .I

Movei. de todos os tipos e modelos - GR.AND,E +
srfOOK DE TAPETES com 5 a IOf. de deancoto

t
Rua Amadeu Luz, 11 .,

II

Aparelhos de Radio
da R C A Vitor

Sosinho é Oth1io
Camparado.,. é O Melhor!

, Valioso auxiliar ,110 tratamento das impurezas
do. sangue, depurativo cientifico de real valor no

tratament? das. pla�as nas �ucosas da boca, gar
ganta e Vias Urinarias; nas mflamações dos ou-vidos'
no reumatismo .porque elimina as dOias. modifica a�
defoemações. nodosidades, etc.

. .

E' o meip seguro de combate, capaz de influir
" de" um modo decisivo nessas enfermidades. Com

tOGa confiança deveis usá-lo.
,.

(No. 37 EO)

--.;_.� .

.tll ;.

TI
Direção de I V E L A S I O VIEIRA

;.,w, ...... "',',

Palmeiras e co
dos

Ontem

4 ii; tI ri iri ;&1

Sempre foi e continúa a ser

20 - Sexta· feira: dia 29 em:

a} - Blumenau (Excluída ti linha do bairro do Garcia)
b) - !talai (Hajai e Ga$par)
c) -_ Inrerior (Indaial, Rodeio, Timbó, Ibirama e

Rio do Sul)Departamento de Saude Puhlioa
Centro de Saude de Blumenau

A V I S O
Este Centro de Saude chama a atenção dos interessados

P?ra o co�slante do. Regulamento de Higiene du Estado, em I

vigor, abmxo t1'3nscnto:
.

"Ar,i. 104 _ Nenhum predia, ou parte àe predia, po-
. Outros\>im, haverá P,?ROA MOTRIZ ras 22 às 5 horas

dera �er o�upado. �u utilizado, sem previa autorisação (madrugada), em todas as lmhas.

dda ?lreRtona) de Rlgjene, de acordo com as disposições
�

lLUMINM.")Io: - Das 18 às 22 hora .. , haverá corrente
es�e egu amento. �omenle pa a '1·'

- - 04
•

'd
p. ragr la

.

Pa a d' t
•

" r II.UlTWaçao, flao sen ....o permIti o, durante esse pe-
,j. •

- r p. !Spo..;, (1 ",este arhg-o é o tes- ri(}do� ('} uso de quaisquer motores elétricos. soh pena de sus·

r0,:savel Péelo predlO: proprletar.lO, arrendatario, loca- Densão do fornecimento de energia elétrica para os contraven-

a�� ou s us pr?curadores, obnga�o a comunicar, por I tores.
.

es ....r�to. a. v�,gancl<l do mesmo e emre-gar as chaves

.
' .� Olretor�. .'.

.

. I Biumenau, 27 de Junho de 1945.

_.
;
Mals mformaQ.oes dos

m.ter.e_s.sa�..
o

..

s, poderão sér

ObtidaS·.l
EMPREZA FORÇA E LUZ S�NTA CATHARU'A. �/A

dlanamente. no penado da manha, o_este Centro de Saude.
J •

.

.

�..' ... . ..

' ." ..
::; .'

B 2'-
prmR -

lumenaul·· I de Junho de 1945

I D C A
..

DR. AfONSO RABE
.'.. . .... M A R A

I.. .�:-iI!l_�_:._�-i4''''''"���h�eleo c��!�is�it0:9:s���+-:�_:. ��.T.�.� :.a.��.o.me.�gf:�.:.õ�l.·?�.��bo:.�.�ç.:.fd�ia �.���.'��.!� .

mudada Bannllcladora da Madoira Ltda.
_..... �=.��::,�ter.....

!rI",

CLINWA' EM GERAL·' ,

Curacãtt. f,llllma»s, rmg. ap,· digestivo.
iMites - Ulceras .�

..

Doenças 'l'ropieaes.
CQ�.; Jifla l� deNnvembro, U8S; (iU.! lado dltHOlelBl4ie,

1LoI1o.iiIi1oliJiti.....1IIIIIIIii_1ioi,;J!.-....
°'0

.

'-' ..... t
.' ':_' '.' .. ;;,: -'

-

_-.. _

- -&- '-'iI". ._:Ii

Compra e Venda da Madeiras para tod08 03 flllS .

RUI 1- de' Satombru. _Á
�

.. Iald

2" - Sábado: dia 30 em:

a)
.

- Brusque (Inclusi�e a linha do bairro do Garcia)
'b) - Interior (Indaial, Rodeio, Timbó, Ibirama e

Rio do SuO

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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�. V,u�ios elementos que apoiam a candidatura Eurico Outra estariam cogitando manlíestarenr-se publica-
�. .

.

mente contra a manobra do sr. Getulio Vargas visando continuar 110 poder
�,." -

.

;�: ! 'Maoei6, 28 (Press parga) -I ta desorlentação' em virtude dos cos dQ país e não se sabe com «tertlus», Os elementos <sinlpáti�
.

oogíta de, ma!1if;est�rell1:"�e p�bli \ para que o proprio sr, G�tuU9i
}. O sítuacícuísmo está iêm comple, ultimas acontecimentos ppli;�� certeza quais serão os' rumos eos ao Gal. Dutra, que desejam .camente cehtulCJaITLO a O1.UnODra continue no GO"'f'fTIo.' , !
.... .

-
.

'-�'-'" --

_ que temerão cíante 'das perspecti. .

�
vas do sr, 'Getulio: Vargas pa'J ti salda do. sr, Getulio Varga,s, ..-.-§.� "�.-jt- ...-:•...,_�:-,�-.f O ;--:9'-�tt-.!t�..t-rl-�.a--il-.

Blumcmau, 29 de I trOei,nar, �. ca�dí,d_att�a ..

de
.

um estão íormando.�a corrente que'
•

+-t,-+'-+E:i!j:-.+'-.t.-t.-+,,",,"+ O ,t:-�-�-:f-M-·.t.'::::;-,.t:-�-.....t.

Cidade SOCIAL
'fSàúde, Educação.e JlIstiça" Viaja�tes .

I Falecin:'e�1tos
n l!RiI\lg"!l d� l!llTta I!l!iln,� D�II1l!;dn !'Iºin�g,"!l!I fi':I I f <oi I

Encontra-se nesta cidade o I No lfospztal �anta Isabel;
U ll&m:s um IIiInn .lljil.U l"albUu hlll,Ul!ilüu na b3puih euera sr. Oêl: Silvio van Erven1 ai- onde se achava internada ta.

·

. RIO, 27 (Press Parga) - Acaba de ser fundado nesta retor da apreeiadà' revista teceu-na rlwdr'ugada de' 27,
.·Oapital o Partido Restaurador Brasileiro, tendo em seu seio "Expansao Econômica", que a srta. JtH'ema Batista, filha
antiga grupo militante de tuncíonaríos pub'Icos federais e se edita em Curitiba. do sr. Leopoldo Batista, tun-
muuícípaís. O sr; Augusto Cunha, líder do novo Partido,' Ao prezado confrade í01'- etonario da Estrada de FeITo
lala.m:lo á imprensa, declarou que o mesmo seria um orgão mulamos votos de feliz e pro- sonso Otuarina. Seu sepulta
inteiramente iu.iependeute de qualquer correntec nossutndo ueitosa estadia em nosso meio. menio realszou. Mi ontemmes
o seguinte lema; - "Saúde, Educação e JU8UÇ� -e aores-. mo iÍ tarde no eemüerio calá-

·

. C8?tOU q�e o Partído lutará 'p�Io bem estar do povo como: Procedente de . São "Pr.iulá, tico looal.
· UDICO -mero de lutar pela Ieltcidade da nação. chegou, ôtuem. em. nossa ci-

. ��.���+�"Af��5'�·��It>-=+=-�H[�"� e ®.,U����'!f��'i.'_�i!)f.ü.���":�ft'.i'� ,���;1,fet�;i;b:gg�J;:i!dg::ii;i : 'O·-·-V,"iilRa�-�I·-le�-�-d:·:--O"· .� ... Instituto Médico Dr.. CARVALHO � (de 'ltri}a casa especializada
",� """'Mi

.

...,..........-..........". ,,�='" "'·w_'.... 'fmr,&W_·:g; [e;n v�anos.
.

.

i:
-

� Diagnósticosc� � v. N�SCim��to;�::LF�J;' I t a j a I"
� MetahüHsI1!ü basal - Bletrocardíegraüa Labora- � Circulará 110S primeiros dias
"" .•

A s s < Com o nascimento de um
.! tÓrIO ue nãílses (sangue-. fézes-urina. ete.) � lJ t J' h 'd do mês de Julho o número 5

.

� .� 1'0 US o garOl;ln zo, OCOf11, o da revista "O VALE DO ·HA.·

� CUnica especiálizsda de Seahoras � ontem na maternidade local, JAín, importante orgão de diíu �
?: � acha- se engalanado o ueniu- . .

� (perturbações menstrúaís.. esteríltdade, alteracões se- l' rosa lar do sr, Laerte Lemos
são cullural que se edita nesta I

�' I'
A ri 1 �.' � •

" Cidade. Este número de Junhe,'
· � XUfU'. mcomo,�ü@ t.ti a�H.hf' Ce!1?H� oe da ld::;!'!e critica;�! Povoas e de sua espôsa Da. caprichosamente organizado em
::1. mJlamsçoes gemtuIB, etc.} t Rosita Povoas. homenagem ás Forças Expedi-

· � Alameda aio Brânco, 3 - 1Shu:-:i.lmall - felefono, i202 j cionárias que partiram de Blu-

�'Il'W\lft'�<§::t'!E;f�:'!f::€�-::If�_;C�€�<}1[��� � ��:�:iwllpnillJfR���.ti?���'.�§� DR!llffONSO BIlLSIHI mellau, contem farta matéria e
- belissimas páginas em diversas

côres.
Trata· se, sem dúvida alguma.

de um esforço digno de elogios,
desta corceituada revista cujo
conceito vem se firmando. dia a

dia, nos meios social e ecôno
mico do Estado de S. Catarina,

Noitadas dearte 110Carlos (;0 es
Em visita fÁ nossa redação, em companhia

de . suas al�nas, a aplaudida coregrafa
Usei Kloslermano

F&zendo-se acompanhar de SUBiS gentis discipulas, es

t�ve ontem. em visita á redação e oficinas desta folha, on-
· de se demorou em cordeaI palestra, a distinta

coregratô'lLisel Klostermaun, figura bastante conbecida nos meios
artísticos da Capital Bandeirante: .

.

Durante sua curta estadia aqui, a aplaudida coregraitl
tará duas Te presentações com seu conjunto de bailados j
no Teatro Carlos Gomes, nas noites de 30 da junhl) e 2j
de julho. As representações, que estão sendo aguardadas'
com vivo interesse pela culta sociedade local, serão mo-
vimentadas pela 01'quB�tl'a do referido ·Teátro.

'

lnteg].'am o elenco as 81'tas. nse M. da Silva, Helga
Hel'mann. Ruth M. da. Silva, EHen Rot!1schild, Eleonol'e
Knoop, suzana Horeyseck, Ivone Niemeyal', da sociedade
paulistana, Bka e Ruth Renaux. filhas do sr. Wil!y Renaux.
de Bruaque e Renate Werner, filha do sr. Walter Werner,
desta cifiade, todas alunas da cOl'égrafa Que óra nos visita.

.

. Os bflilados se encontram programados na seguinte
ordem: Valsa RomanHca, Pizzicato, Dausas .Mediaveis, Val
sa do Imperador, Bonecas Levianas, Modist'a da Viena· An-

• tiga, Namoro em Viem�. Mazurca clássica, Taranteta, Dam�a
Holandesa, lõta e Dana!! SIava. Nos intervalos a orquestra
do Te!it-ro executará interessantes numeroso

.

Agradecendo a gentileza com que Íomos distinguidos,
€xpreSEsmos á distinta artista, tem como as suas gracio-

·

ssa �HunasJ votos Ub feliz esíadia' em nossa cida.de e amo

pIo suceSso nas repreSentações.
----�----------

Norte Ame-

Diplom. pela 'Faculdade
Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil
Medico ESP8[;lalista em
Doenças das Crianças

e da Péle
C1irWI especiralbadoll �

f)re A�J®,ntação das Cr{-a;Q
clohas#. P'.lerlcultura. Hlgte.
:!Ie Infantil. Cl!:oIca Médica.
�]'1fa:llilll. TubercDJose �Qfan..
til e �ça'J q l?éllfi da�
Cria'!lQ9.

'elef.: 1101 e 1099

�-.�-.E!GJ�-+:-j!-�_�......:,_�
NQ bâlJ e n� lu

KNUT
não deve faltál!

-t-'�'"'"'�-0il-!l'!-�<!l� . "!§�!i

'8

m

:i�®&:fÇ� !
,p

'itlW©�f
dU?�mo�i�';���.G:::ü).2 r.�:�üd��fi��:i1�)�k:;
�i�:'�l�:l t:�!��í�xe�J e \l�;�an����k���e;
�;�!rg{��;�e ��1r; ���'5 '·;�t�r3t�,� t�;:;f�;��;:�;�
a pertudJftÇÚt!-i ,kE �!ú.u�:iu·i.\;; ,,�-e�uuf:_&.

OILtS:\. cor:.UaVl vigor('.�'.Uln!(;n�3� �r:}-

��!1,��!nt}�����r�;�������t!t�U:�[�í�
de memoria no homem; frh!i(t�z e tcdas
ss perluriJaçGcs da Oi'lgC;J\ ol·:'.rrís.nsJ
idade criticR, olh:!SiJglle C magrCUt, US-4
cld-ez da pt�le e fugOf.idade du CUUB, !1ft
mulher. OKiiM. (im:)oriodo dírdamente
d-e LOlldreEl prop�l:rdl}nn. .rUV(�fltudi!!
S!lude_ Força e Vigúr. P�ç!l jt�r":lui�
'·prata." pur.'1- DonH:!!1S e fórmula ClCiJfOu
jiJlra mlllhel'2sj em túdas tiS bo['.t!: DrÕ,;!.::a·
rias e Furmaclíls. Tllforrnuçõe» e ped�t!i}:j
ao Distr. l"ródutoa l\...i.t{NA. - Av. lUo
BrlUlclI. 109 - Rio.

Wh

Exijam o sabao

Poderão ser registra- .

dos sem multaatéolim Novo Governo - Ci�'is Japoneses na ilha de Oki·

d... II� ,nawa, situada a seiscerltos quilometros do território
O mesJI OS aparendJS Japonês, lêm os aviijos do novo Govbl'no MíHtar Norte�
de radlo ..receplores Americano. . (8. I. H,)

Ri") .:_ O M;ni�t'eriv ela Faz-en� niçõcs r�lativas á exposiçf:o e

�·-�-��fl··-..--+:-,§.-:t:'''';'íf.�-' da; condd.p.ranc;(} que as entregas licen:;as previas para importaJ
de :quro ao consumo não mit� cf.:).

pr-etisam de Sf!l' (ontIoladas, re-. "O B;; neo do Brudi continua..
solveu susp'md!er tempo-raIi:l� rú a adql:'irü; .;) ouro QU'í3 lhe
melifie a abligaEo;riJedade da eu;'" fôr Df-errxido ao 'IH'eç-o po:r ela

Nátlll, 27. (Presa .Purga) - tr.ega p.o Banco do 'Bradl do OE:' ílxad.o na base (:0 mercau{) inter�
A Base Naval de Natal a!.l!.'iu ro da prodtição nacional. per� nacional.

'

o voluntariado para!o preen- mítíndo a sua _venda livr2nF�n- "'-�-�"""'-&:-.�'--�-�-�"""' •.-"

I chime;;to. do vag�s uo !.lcrpo toe 110 m�rca(:o aOs transfmmaci.r.. !
No ball e nO la.!l

de fuzl!eH'OS naVli!S t5ediados r8S 'dessa materh prima. Ct.:nH , K N O 1�

I n-esta Capital. nnam, porem, em, vigor as pxoes� I tlão deve faHaJi
..
'

I �-�-ti�""'�"""'�--iii- ,,,�-� ..--,ÍÍ' o i}�-.-��4>-�-�'-�--$�".: ú �.=,� .. _$��- "'."" ..;..�,.. �;---'V; �.;;. "é-

o Ag<ente Postal Toetegrafk�
de Blu'rrlenmí I1Bcebeu o seguInte
N�legrama drcular, >expedida poe::'
lv Chefe ôe Linhas e Instalaçües
dos Oone.ios. e Telégr'af.as de S.
Catarina, com séde -em Floria'.;
nopolis: '

� (De acordo .com. o Deo'eJ!
to Lei 7.567, de 22 de 'mai,()' ulti
mo, publicado: no Düúio OfW..
daI do mesi.no mês, poderão ser

registrados .sem·multa até o dia
30 do wrrú1te os aparelhos rá�
dios ..xeceptol\es 'que se encól1fralll
em: atrazo. ·De\T'e.is dar conheci�
lUi?ut,,) aos interessados, em; tem�
p'J para que �s mesmos possam, Imediante requerim:entQ, gozar
dos beneficlos estabelecidos no

1:lrtigo 1 () ú)j referido decretO'..�,

SaUdações, ClocoirJro Ne\'es
Plzi'�i, :

.

o é im ....

Vtdsnltariado para a
base naval de. Naial

Uma �ei que deveria ser adutada aqui
Cartum, 'Sudão (\ ia aérea) -

Fui anunciado nesta cidade que
as mulheres que cometerem adul

térío na província do Kordoían,
U!) Sudão Anglc�Egipcio, terão
suas cabeças raspadas como

cas.igo. O conselho tia piovíncia
de Kordofan acredita que esta

provldencia terá i) efeito de dt.

mínuír a adultério na ,.r-egiã.oJ
Além de determinar que as adul
teras tenham suas cabeças ras

padas, as autoridades doe alguns
distritos daquela provinda d-et2l"
minam a prisão das faltosas. Em
outras provindas pesada multa
é imposta, não á esposa aJultc,J
ra <ou ao marido, mas: aos pais'
DU c os irmãos da �iimin{)sa. , t

. Banco Popular ê Agricola do Vale de' Itajaí
Deposito à dIspo3ição
Deposito PopUlar
CíCts, com aviso de 30 diQi:!

,I .' "" 60 diBS
[dem lã '. 9" di1.i&
Idem Id:��m

.

lEÜ !t'RS

CIOs. Prazo Fbi\} 6 l:n�·r;ii)f:i
Idem hl€l']1· 12 1il

2 O/O
5 010
4 0/0
5 o/O

I} iJ2 O/o
fi O/O

j' 512 Cio
ti %

í tri
Liberada a venda de ouro

"VIRGEM ESP.E�OIÁLIDÂDÉ"
WETZEt INQU�rRt4[ JOINVILLE (�a,rca Registrada)

'. . ''. .

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




