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A revelação foi �eíta ao

•.. ···,'.1.�'stadOS .. unid:os.·p.ret�nde11I.·. em; O" Ap.a·'0'. ..

. larl. rn :nte' aprovar a C.ama�a _0 orça'll1ent!O(
�. Qr-egar .1.000 Super-Fortalezas . 4IIr.,.P
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de 3ü 'e meio j:nlhoes de dola..f
'. '. díariamente no bombardeío do

.',

r FeS para o proxírno ano fiscal�
• Jápão as quais despejar.ão .• 2.1000001 tonel.adas de bomba,s serão' .Iançadas no ano fiscal nln) se inicia S@breOquand,:}ogeneralMarShall(lediJI.�;{700.000 toneladas de bombas �

rQU: «Não lia nenhum s;,gr!eoo mi

,��tE;::l�� ��:oo� �o d���l��� território Inimigo .. Não ha segredo militar sibre as fubAras operações !,�����l��s:��a���n�sl�;��:e�ap��
,'&egundo revelam os depoírnenc ge c Marshall, çh€fe do Estado! ral Henry H. Arnold, comandan., no Comité de Verbas da Camara

I que
na campanha da Europa fo:" 1 xímo ano, As Of,l":lsivas no> Pa;

tos prestados pelo general G2ÚlI' I ThÍaior do exercito," e pelo gene:' te..chef:e da aviação americana, dos RepreSle.ntantes. .

ram lançadas 1.550,000 t�n�la;': c.i_fiCO 5��i:iO j-n.t�:1:S!�1:a�as ao �11a..

·�----�_-- ';'_'_�,"d'_'__'':''__.�"� O general Marshall salientou das de bombas, entN� 1\)42 e },1l110 glau possível». ,
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�ro �� 37
á;iD srII Oetlalio Vargas está tem1tando impedi' o IGvre pr6nunClame�tl
do· povo por meio de eleições livres" - declara o sr. O. Malluabelf8

Em recente entrevista conce- pronunciamento do PO\i[) por I abril' os olhos aos cegos que i!lCol

dida a «o Jornal», o sr, Octavio meio de -eleições livres, para >O siswm em não querer ver, e. a
Mangabeira adverte a nação com fim, �vid'::;!lte, in ..ocultavel , de nação , ainda em t'21lTp'_O', SB dIS_",
a seguinte entrevista: - <,,NtO: perpetuar-se no poder. ponha a faz,er�,s'e respeítar, 00,

discurso que proferi no comido Oxalá que o Incrivel atentado 110 caso que se ache na impossi:I
de Pacaembú, denuncíeí ao pais contra o «Correio Paulistano') - bílidade de f<lz'�Jo, encontre
_ como aliás o fizera em 19371 e o não menos Incrível decreto, quem a deJenda, repito, enquan
e {JS fatos então confirmaram - agora publicado, a pretexto de to for tempo.
que já se acha em plena execu- «�tos co'ntrari-?s á eCQ!1'(}t�lia t�a; E' duro como o sol Que um
ção um novo (,golpe;) do sr.

001
cional» - CUJOS verdadeiros 111..

ditador que está para sair, -ou
ulio Vargas contra a nação bra

.

..1 tuítos ,1ÜO ih�dirãü a nJ!lguem, -- que tem a intenção de sair, náo
síléira, consistente em Impedir o possam realízar . o milagre de .

1 +
se aventura á prática ue atos

com que V2ITI o sr. Getulio Vm:J

gas desafiando o pais.

Diulo Matutino

Londres, 29 (BNS) - O Mi:"

!
Manííestamos a nossa gratidão'

nistério .Bratanko da produção' pelo finn� apoio l"�cebido dos
aeronautica recebeu uma nova, nossos amigos do «Fóle» no Bra,
doação de 3,758 .libras 17 shil:" si! que ínícíaram as suas contá;':

lrngs e rres pence cumo contri- buições nos dias em que corría,i
8 meSf;S sem iaterrupção, COl11' buíção da "Fraternidade do Fo, mos perigo e mantiveram o seu
aulas das 8 ás 18 horas diaria'� le» do Brasil. O sr. Emest auxilio através da boa ou má.��--��--�---------------�--------------------------------�--�----------------

Re'UOa lII.se Parlam'eu'.lo S
Mi iIf

t..
ment-e.

I Brown, Ministro da Produçãoft aV11iA ICO r+-; f' 1
.

1 Aeronautíca no ultimo GO\'er� fortuna. ;.)cusando 1) r.ec::bimenit.>
U 5 vúl1l o 1m (e conseQ'Ulrem a ....

!,
do vosso uWm:J donativo dleí

r;. •.. t
-

-

d- t·
. ": no. envl'OU aos Ofomotol'es eles,",. ")

. L pos�nvel qlle na Ilrimeir8 sessão em tempo de paz se 'uba. 'f� ado tias teraça'') �sse (�S��SltlVO, aqt�� se· donativO a ;eguinte mêIlsíl.: 3.758 libr3s 17 shill�n,g::; e ::, pe:n�
.,

.. Mcísç��, 29 (�', E.) -.C! Supre, eleições russas l? guerra foi estendido inàefíl1i. 11:8 Bstud��tte�L' dm�'J.ra1�� �m oi!
1 gem de agrad-ecimento: :Obti- C(_�;J aprC!veitm1]�I:; esta üpottunida�mo 80viet reumu�S'e no Krk;n1:_n, O atuaL Soviet

.

<,Parlam,eniO)) oa�nt�. A Camara. suprema do 00, e�l....8 !l� 31bn! d_:L a11o,! vemos uma grande vitória! DL' paca 'i.:'fiYlar-'v.os. as rlDssaSi
pela segunda v:ez este ano. Nau foi eleito, ';!ill mil. nOl.'veoentos. ie �{!�lsla�lV? pode ?ts�Jh'!er...>Y� � I ao ,llu!llstro da ��ucaçaü, ,qu� ! ajudado� p-eios nossos ami"" I.SilUdaçoe::;.' e ,:gra?,-'cnuentos por
joi dada a jilublico a agendü, trinta e s'eis e ú seu termo CO'DS' 81 mesm,u e autorIzar a '11eali'Z�� lhes prometeu pe::;soalmente d€� gos -E aliados de todo u mundo; tudo quantú fm:ste�.
mas pode..se pr.esmp,ir que noesta' tituc10nal ,expirou ;em mil nOiVe:" I ção de eleições. I f'8rir ü p�did:p. Passados dois .----- _______;..-_.

p.r:iim'eira sessão em tempp d� Dantas e quarenta, mas em vir.!, Preeiso sepaz foram debatidos assuntos re tude das condições impostas pe MosnoitolabsolutaJ?�nt8 inof6n�ívo para
.

I�
...

.

fcrentes ao programa da recon�· No bat e ao Íi!U .... pele. EfICiente proteçao contra 1 ofidal Alfaiate com boa pratica na
versão industriai, l'econstruQão ,e r' K N 011 ., Wetzel PICADAS DE MOSQUITOS fi

L=mkepossiveln:u;nt-e eleições. nã.o' deve faltaI! outros insetos. Alfaiataria =-

O decreto 4.073, que dispõe so

bre o ensino industrial, estabe
Ieee .nesse curso um período de

Nova doação da Fralefn� ade do
Fóle ne Brasil

Ce ticismos, Am rg.u
D.a, ":Folha {I� .M;1IJlhã��, .tl'an..

s�

m.
uho o- sOf�.·i�ro pel.as

vitimas .dO I
a ,obra da

sem.ent€.,ira
dJe ceptleis,.; e é outro na ll1uiti- te cí!mprometidos porqu'e os s.eus I nGssa garantia, porém. S<2 de;;

crev-emos o artlgo a bmxo, eSJ estado de S1tlO do sr. Artui' Ber;.i mos, amarguras e d.esesp-ero>; de dãp. Os que arvoram I'l banddra pecados nilo são d� tempps lOóJ-1 opõem o s:>.u ",ciO a quantos iam
criio por Ruhe�s DO Amaral: ,� mudes. '

' ,um povo que não tivesse mais dá d;emiJCraCl3. pod-em tf;r culpas, ginquos, SiLO de ontem, s-enãü bem s'c hajam, transviad-o e ago,
«(Para empanar o wmicio' da Mau camiÍ'1ho escolheram {JS para quem ap,elar, nem esperan na sua história em Vj.OlllÇÕ{�S dá de hoJe, como ministros da Dita ra N�grC'sSall1 da ,estrada �2: DR"!

União D�mo'Crática Nacional, age dutores dos boletins distribtüd!Os ças que ·lhe ihtmina;ssleIl] o futt�' liberdàde individual, em burlas dura, interv�nto:r;es do sr. Getu� lnaSG;), mas não pdüs atalhos dI),'
tes dó situadOl1is'r:no distriburram ' e �swlheni:un os dos QUe ai se roo

"

do voto, .em atentados CDntra I J100 Vargas e .pr,efpitos dos ii1- situaci:miS:n1o. Por que 86 uns
.' ,boletins que tel;)mbravam a I sug.er:::m. Por t\SS'2 callúttho, re:': E a quem' aprov'Eitariam tais a legai�dude �lstitucional;. mas I t€tv�ntoor�s, ,em p!'ena vigcncia .e não "os, .

outros s'[�') sinc:�r�s:
•. açüo 'ua ,aví�<;fi� ditatüri'.ll, �üb volver.,se·l'l todo t�l passado �ie desesper-os? Aos partidos que se a propna adoça0 da bandeml d,c I dp Estado Nuvo? .

I Pur qve 50 Ui1,S ." nua ,os QutlOS
.:() cO�l1an�'o uü ;:ir. Euuardo 6o..

I
erros, abusos >e {;rllUeS, d,� Cl!JO d-et1Qmin�'11 d!e�1JOCiáticos e que mocrática é '��n .aio de cOl1tri�â,o I Vejam os

_ po�taAn�es." do P: mererem cwtiança? Por que só
·�es, �':JD.tra as Íorças oonstitu. inve.ntáriü: l'ar?s €�faparjam. P.Ois se ranslor,mElnam em guarda.; . que (['ev:e re{l1ml-�'os d€ anten{)� I S, D. C01110 ::.e vJ]ta contra .:�k:�s:

I
uns f� J1ÜJ os outros, po\.lem ser..;

, -oo"lahstas, 'e as. masmorras d,. no P. S. D. naú fIguram ,el:::men'.J nacional, sem massas para os J,es p.ccadüs. Os anel}endidos é a arma qU'2 ::,stã? man'::jandll. o- 'vir á d:clll.orracia,coúl hom�stid8-)Cambllci 'e. da C]:i:veia!1dia, ins .. ! tos. p�rref/btas qn� apoiaram na seus quadros?

EVidentlemente,! que s·e salvam. que ass'êguram e qUt!:: procuram; di' lh.,: prDpúsítas? P.or que s,ú

tru.menta.� de

,1O.pressãO .empre:J I ésf<::ta eSlariUal. os gÜ,vernus do n�ú ..
O proveito s<=riu. dos _ ",.'>xtl'e_ N.ão é es�a. uma teSte Í!l\'enü;l,tD. m�,úi �·ámp� Sl�a. '�.·e _:n�n::. O'i re,�i-l uns�: nEi,:) :iS O!ltros. s�r'ão ilç'ei..,gados pelOS passad.o::; governos, Cambuci;8 na .es�el'a estadual.o IDlsmos, Siue outra COisa i18;f} que em benefIcIO dos ,membrO,s m"� ditatonal <:; u l1og11n� "em,)-, lo:; per!] JJl)\'() IJrasll-2lro coam:)'Qutr'')s b.oletins .pocLerirun ter si. governo da Clev<elandia'? E não nem S�l1ão �SS0' mesmo, i)u seja, compo:rrentes da União De. crútic;) fommndu 'f.'lU [01'nO <10 guias )),1 sua mnrcha para "",dO contrapostlÜs a esses, [;e1:':111:" Hguram e1ement-às que apoüaram ú arrasamento da vigeut'e tá- lIlocrá1Íca Nacional. Ela b"nefi�' sr. Gaspar Dutra, qu:? os conduzi n'tkn1�)cratizaçãü? .bran(1o que foi ,�) ·d8stacamentü ü sr. Getulio Vargas dt:püis. da bua U� valores para ii crbçã(Ji da sobretudo os ej'ementos con" I rú á terra da pr�iinissão e .da li" I " , ,'. ,

"

,
C0l1ldnd.ado pelo sr. Gaspar Du..; ação dos ivermelh1.nhos;)?· de nutra ,escala afeita a valores' tituint,es 'do Partido Social De�, berdade. Não podemos acreditar I,CGD.IH1Ua na 3a. PaglOa)
'tra que atawu .Eleutério, Itapiru, I Por ai, nesse «dize tu, direi diferent<es. , • I m-<)cráti�o. Se não admitimoYl I�C-, '-�P'-;f'��m' -';;-=f':�;' f-;;',,:;;,L:',<MJf)gi-íMirim e Amparv, :e que o j ew;x, chegar1amos a um bat��blÔ:" ***' l

lll�ns
:i sinçeridad'2 do nl':epeJ1� J ru ze � r o I r" m.L f « "�rh�ih�. alH �llrni�t.�at�ento .<infligido. aos CD.fi.U .. i ca. que sel"üi uma

re.�p.ulsiva b.aT.I A idéia: pr;evtl}ece s_obr-c D; dl:�ento, fomo

.. hav�mos. ue ad.;. I � _rN'=�e"'_-= - � nl&in Mnt��Un Ulli1V1P i-:l1lstas, dep:Ois d� 35, ex-c;;,>.c1eJ! A,.:i [r-ela. Ao cabo, estaria completa � hO.P1e�, qu� e um, Isolado l1uti�la noutros, nWlS gravem'8n� I �\H� iYl�fnnU !� � g ... i.�

,

------�-- ._----_. ,---------�.....".-�.._�

Por motivo de mUdança. está ii'quidando seus artigos: que 50- 'I.

., freram um ABATIMENTO de 10 a 15 por cerno.

Aproveitem o mês de JUNHO I

.••, pata " fa.z'erem suas

frutiNNi.S � OrnaIP...eA1tall!l
.

i

F'<f!l\lI\'� eata)i;l;>JiG ilustrdrlo

LEOPOLDO �ElDEU
I

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Noitadas' de ,Bailados Com o t��ta;n"nto p€lnre��tJdo pro-
duio. OKA§,\. - Á àa"" rie·úflofltlt.nlos·

30 de .Junho de 19·4..·,·..
·

5 ·Q'5
.. 2,0 • ..,..·.0 horcrs e (eKtra!C3gle.mllll"'Gfoj"VHiiri1!n,,��(,!e.. � . .

_

..
"ii' � .cJon!i.IjJl�. O!�A�A é.' uma> JJIB';tf0:!.S'l1a

2 de Julho õs 2.0.30 hs. ..' "aCiml,,_J (J de d!a efieaci/l..:m';W<.lUé,ra,
_ #: ,êm todos o� <:830S HgúdfA!i dil'étu.mellte.. ',..

li ·PJ�rt;'1rltaç�eg. das J-:!'}�nd�1.a$ 8�Ãiln,es."

.

"

OKASA combate '·lgoj""os.amento: ira ...PROGRAMA: Il11C"IO sexual.em tod!!S lIs:'id!J.des, sob II-
-

l· ) KI atermann Iôrma de hj"3iJril�i0n�ía_·gle.i1duf�.r ou V\13-COl'egraUa '.� ideaHsaçao: \Se; J:.? '.' •

Ir-Ín"i EeDi�i;j,('1é r.te�,)"e'-111'W.(" e perda
R'egen*e 'da orqnests: N\aestro HelUZ Geyer de !Jl�mork, no h'n.oem: !�jgídezetvda8, - �

fiS l;.. .f�L� Ui1.\a�V?-s de:' G_rf::;:f�·tri - oval"iano.,·1. Orquestra; Ouvertura f'Tancl'ed" G. Rossiu,e Ith"!,, <'"'t1ca. "[;',s:;l"ct<l ;; magreza, l1u·
e�t{ez d:'t pelo e fui!oside.de· (ta CU,ti2, na2. Bailado:

A D {'Ib d�U'IL:rÍg;;siSr\:I\\��ç;O:;;��O�1��:,�;'i';;�f.erValsa Romantica ,--'- L�o e � as '.
.

Sall!h':' l;!}�<;a e. YlgÕ!·. l'e;;� f�,rrrlU.�
Silva (baj1����sR��h��g)�, ElSrO.nore Knoop; Ruth M.

[
����ítii�:i;:��:;!;;;'�II�:!1���1��J�.'

é D I b· ao Dlsir. Pr<l'lulúS AiViA.. - Av, lí.ic�-,.,-:.""",�-'�'--���•.-�-"-'I\I O ,,_.•...._..-�--;m- •.-,�_.:-:�-� b} Pizzicato _,... L O e-l as;
.

TI R'
.

h' BeQue.). 109 �·Rio.
. Helga Herrmanu, Ilae M. da Silva, 1·ki} e

.

til
-.

.. '..
,

.

"I' Renallx. Renata V/.arner, I.vo�e Níemeyer. suz.ana HOrCYS.Ck. *,-,.-..-�.��-�_,�.....)\,-�-�
3. Dansas med18v8ts (Minuête-Bllrleske).. .....

?&1f"" k,,·;, e m l�Joh. S. Bach-Martini'Couperin (arranjo H. Geyer) 1'6..

ll1i1N '(11\
.

Industria de artefatos de madeira em pleno funciona- lluth M. da Silva, EUen Roth€lchld, Eleonor Knoopmeato, ptectsa de soelo com 15 a 20 mil cruzeiros afim 4 Valsa do imperador _ Jon. Strauss. llIã:o deve fal�de augmentar a mesma e traduzir diversos artigos de grau- Ilse M. da Silva, Helga lie�tIDann, Rut� M. da
.......:e;-+S1!JII.f'- ·�-�-.;.:!�fl"'��:des novldades no comercío. Já tem estoque a amostruertos, Silva, Elíen Rothschlld, Eleonore Knoop, SUZR!ls Horeyseek .

. ..

.

.

Informações nesta redação Ilka a Ruth Benanx, Renata Werner, Ivone Níemeyer, Editai�:-�_.�-�-�"'-�-��-.-� oO-.-�""".--�-:.,-.�-�"_"'''-. J. ; JNT��VAlO . -. .... Faço saber quê pretendem
I�Rarcha atI' '" Turca. - ·.Vil. A� MOzlut-Oeyer casar-se. WiUy Bollmann e As-5. Orquestra: IVi _v. ...

. .

ta Lingnsr. Ele, natural desteBailados:
.'

S' Estado, nascido aos 19 de6. Bonecas levianas· O. Lorenzo Ftlrnsndes e aViDO
m'''rç'o de 1926. ferreiro, soltei-

. Benadictis (fi. Geyer)·<; ,

.

.

fO domiciliado e residente em .Cabocla apaixonada: Use M. da Silva ·It�upava Central. nesteDlstríto,O malandro: Ellen Rothschild .'

fí1ho legitimo de EmilioBúllmannMexicana Sedutora: EteQDO�e Knoüp
e de sua mulher Augusta Boll-Qllindis de lalá: Ivone Niemeyer, .... Heige HerrmanIl"
matino Ela, natural desie Estado•Renate Werner, Ilka Renaux

. nascida aos 1 I) de setembro deLavandeiras: :RuttRellllux, Suzana Hereyse.ck Ruth
1923, àomestic!l; solteira, dOUli;.M. da Silva.
ciliada e residente em Testo S!'li-.7. Modista da Viena antiga - Joh' Str�uAs.

) iO, neste Distrito, filha legitimapara instrumental de cordas eH. Oeyer
de Rieardo Lingner ,e de suaEleonor Knoop.. mulher Emestina. Lingner� ,8. Namoro em Viena - Jose! Lanner " d

.'

t s'para lnstl'umental de ·cordas (H� Geyer) Apr-esentaram os <ocumen <O

2 lavandeiras: Ils6 M. da Silva, Ivone Niemey.t>r exigido p-elo artigo 180 do Co..
.'

. .'

h'ld digo civil sob n. 1,.2, .

e 4.O cad�te: Ellen Rothsc I, ;

Si &lguem tive}) conhec1m�nto deiINTERVALO
€xis.tir algum impedimento lega1iIII

t
.

G B' j acus'e o para os. fins de direitl{i�9. Orquestra; Menueto da L'Arlesienne-Sur e -- . lze,
Rsilados: '. Bt para constar e chegar ao 00..

10. -l\1azurca c!assicú (uansa polaca) - fr.Chopln--Geyer nhecimeuto de todos, lavro {}

Ruth M. da Silva.
'.

pI\esent>e para ser· afixado no lo..

I i. rrsl'antela (dansa italiana) • St. HeHer.Geyer gar. do costume e publiCado pe.
Eleonol'e Knoop, Iielge. Herrmann. la imprensa. ..

'

! 2. Danes holandeza - A. Lortzil'!g. Blumenaur ,27 de Junho de 1945h

VictOli'UO
. Braga:' ,A moça: IIka Re08UX

Oficial do R-egislro Civil. iOs rapazes: Ruth Rei1s.ux, Renata Werner.
13. lóta (dansa 8spanhóla) . L. Soperma 'E" J.,�'!sB .

"0

Ellen RothschHd. �YIIi�«I
14. OrquesÍ1s: FarandQlé da L'Arlesienne.Suite - Bize\

BaHadQ:
."

15. D/mas slava - C. friedemann
A moça: Use M. da Silva
O rapaz: Eleonore Knoop .

Moças e um rapaz: Renate Werner, HBIge Herrmann.
Iv{)ne Niemeyer, Ruth Remmx, I1ka Ren�u:Xl Ellen
Rothsehildf Ruth M. da Silva. Suzana.Horeyseck.
Cenarios e guarda-roupa: Doja Gross.

para qualquer empreza comercial
Procura-Se dois rapazes, de Estranaelro - 40 aOOs - com larga pratica em vendas

(artieos de �arios ramos). compras, propaganda, orzanísacão, sé-bõa conduta, sendo um para 5 ,
�

b!tl:3menfo e outro que tenha guros, eorrespondencía etc. - Ótimos atestados de cargos de
rm'ilica na fabricacão de bom- responsabllidade - reí. também desta praça: cts. p. o. sob
bons. Apre:;;entar:se na Fâbrioa "confiança" á redação deste jornal.
de Bombons. á rua São Pau .-..-.-it--.-.- ..-.- ..-·� o "-.-.-:",a.-:�-"-:"-,,,,,,.

. �0)��·��·�-,�-�,-�-�-�-.-. V E lU5 E
Precisa-se

WZ4;;; ; ...

f�--
�

Procura-se

., "."

Maquina a vapor em conjunto de 75 HP. Ver fi mesmaPrecIsa-se 11m oíicial fr.ni- no rugar Dona Luiza. M&:s íntormações em Rio do Sul'ieiro com bôa prática e 0.1- na "Firma. Feeules e Oleos Vegetale Gropp Ltda." ou em
guns moços. Bíumenau na Rua 15 de Novembro, 987, com Soro Albertofunilaria Erich Spl'8Ilgel- Stein. axiSeBo Weissuach.

De ordem do sr. Prefeito, tal no publico, que no mês de
Yilll�un�s [ot«iSJunmB e fixo JUNHO se arrecadam na tesouraria da séde,e inter.dencias dis

triiaís os impostos de TERRiTORIAL E EXPLORAÇÃO AGIU,Refm:man.os, desde 4 cavalos .-, R ADOtrâ1l3is ara cima COLA E IN�Ut).T' I L, relati�o5 ao .e�erdcio corrente.
mi" "",

P
Os contnbumtes, que nao sahshzerem seus pagamentosfWg�'bmfj$ ,dentro do prazo acima, poderão ainda faze·lcs nos· meses dede 500 até.2000 WATT. I julbo e agosto, acrescidos da multa de 20%• Terminados os pra

.

Rod;)$ a l4�um de feno zos acima cifados, serão extraidas certidões para a devida co':r)afU rapacidade' de 1/4 até

I brança execu!iva.
.j cava. !os efetivos: Diretoria da Fazenda de Blume�au, em lo de Junho de 1945

. T§!rBm�as fnnum� .

ALFREDO KAtSTNER - Dlrefo!'de vario!:) tipm� e capacidl1des I ê--áli--lf>·-4i�,� - .. �-_. '&�"4l>-<íl'�'� o <o>-,,-,�-.•_..�-.-<tsc',-6-<I<--i>In�ormªçõe§: OT'I'O WILLE
Blumeüau, Caixa Postal, 98

lYaQl� Jabeli que pretendem ca"
sar se: João Ortunio

.

e Luzia
faço saber que pretendem ca.. Faço saber que piret:enden ca� dos Santos. Eh:, natural deste

sar se; .José
.

Amo Perncr e sár-se: Udo Krause e Carmen Estado, nascido, aos 25 de outu-
.'

Helga Oautner. Eh�1 natural 'des·. Dólares Margarida. Ele, natural bro de 1897; solteiro, Ourives;' .'

fe Estado. nascido aos 29 de deste Estado, nascido aos 25 de domiciliado e re$idetlte em Ribei4 .

outubro .da ! 9 19. solteiro, co' abril de 1923, comerciarlo, soltei- rão Branco, deste Distrito, filho
merciario, domidHado a residen· rd, domiciliado e residente nesta legitimo de'Vicente Pedro Ortu- ..

te nesta cidade, filho lI:,gi!imo ddàdl:. filho legitimo de frede- nio e de sUa mulher Helena Ortude TecitlofO Perner e de sua riCo Krau5e e dê sua mulher nio. Ela, natural deste Estado•.n11.1\ber Maria Uber Perner. Cecilia Krause. Ela, natUral·· do nascida aos 13 de dezembro de
Ela. íiatunll deste Estado, nas Paraná; nascida 80s :gs. de de· 1897, domesHea, solteha•. domi'cid;l aos 18 de dezembro de 1923 zembro de 19�4, so!tdm. pro- ciliada e residente em Ribeirão ...

domestica, solteira, domiêiliada fessora. domiciliada e residentE' Branco, deste Distrito, fUha le-·Esie Centro de Saude chama a atenção dos interessados e residente nesta cidade, filha nesta cidade, filhá legitima dn gitima de Manoel Fernando dos ..•.pam o cOnstante do Regulamento de Higiene do Estado, em legitima da Waldemar Gaerfner Heréilio Margarida e de sua' Santas e de sua mulher Cafarj·vigor, abaixo transérHo: e de· soa mulher A'dela Oaertner. m1ilherJulieta Barbósa�larga!ida na dos Sanfos."Art. 104 - Nenhum predio, ou parte de predio, po- Ap ..ef!el'lt�am os dO�llt1ls Apr€5>entaral:lt os dÓCU1néntos i\presentaram os:doc&mentos exí.derá ser ocupado ou u1ilizado, sem previa autorisaCão exigido pelo artigo 180 dó Co� -exigido' péio artIgo 180' do Co� g'idQS peta artigo '180, dQ Q:l.l
,

da Diretoria de Higiene, de acordo com aS disposições digo civil 80b no� L 2,3 e 4. digo Civil sob' n: i, 2j 3 e 4. digo Civil,iwb n' 1,2; e·4, Sideste Regulamento.
. '81 a1gtieW) tiVO!l ooJ1hec�nto d� SI fl,lgú,Bm; t1\1'efl oon�1edmento d� algúem' tive:!) OOpnet/ú:;.l1lint« ,de. ..P'líagr. 1° - Para o dispo .. fo neste artigo ê o !t;s- i:dstill algum hup��imel)tO' lelal, enstlr:alguIl! impedimento legal. existir algu,r.q hnped�nt� legal.ponsavel pelo predio, proprietario, arrendafario, loca· 1l.cu!:"e o parti os fins d6 '�ireH�" acuse () Pal'a OS fios de diri!ito; acuse Q pa�a. 05 fins d'f3 'cUre1to.tarlo ou séus procuradores. obrigado a 'comunicar, por E. para oo:nstâJl ti chegaI! aq. � E, para. COn1!t.at e chegar ao cn" E, ':para consta.r e chega,r ai) O\}� .escrito,� a vagancia do mesmo e entregár as chaves oonb.écLw.<!oto de têd�5f lavr<t .. ,nheciménto d� todos, lavro I) nhedln�nto de tQdos lavro Q

Ji�....
.

:.........•. a Diretoria."
.

.

presente para, 1lI$l: &f:!xaúo 110 I. presente para ser afixado nú io" �\)le para s-et afixado ;po lcig<fll
.

. .

'Mais informaç.ões dos .intere_ssa�os, p.Ode.rão ser. obtidas,

I gano !'l.o OO-S�.' , ;;t!lbl
..

icadll
.. �.'.' gar.· dO,

oo

stU!lJ..'e.
é

.. PUbl.icadO '.I.:.)e�··I' .d1}(;O.�t�.,,�·
PUb

..

llea

du. '.p.:<ela:..

i.m

.•.
·

..
'"

.

dmnamente, no penado da manha. ne;:.te Centro de Saude" la. liW-pre.i.l!Ul. '" .'. .. .

.

. ','1' ia lm'prensa.
.

." ,p�us�; .. '.': ':';
'. '. .: i·

..

". Rlnrnpf'I2U ?7 nA .1unho flp :1Q45 Slumena:u,27 de junho de_gl4� Bltnnenau. :27 de junho de 1945. B1�menau, 27 dehiI!-bo de 1º,45 .

�:"" _.- -.:.. ."'.:.._...:....:......�" ".'" -�
.. >.:, �nM�·"P#..r'i;Í:\···R,,;;,.-(�> ;��':-:_::' .._:_.,;."' .. � _< ..

Precisa-se aluzar uma casa
. Ofertas para esta� redação com
a direção.

·�-=�-:�-:.t:��-�ea�-.-:<ti-.
Vende-se um terreno 110 bai

1"0 do Garcia. Tratar com Be�
nedito Klein.

--�--

Vende-se .Urn casaco de péle,
em ótimas condições. Informa
ções nesta rrdação.

.;;!
. : .;'- ......._-

Vende-se uma bicicleta marca
t1Wanderer" para senhora, em
ótimo estado. Informa-se nO! re·
ebção deste Jomal.
.l

Vmide-sa uma motocicleta
marca Züüdapp com 7 H. F.Iem óHmo estado e U� Bao-IUm:HH.Hl com 142 voz�s, infol'- i

ln8.ÇÕ6S nesta rsc1l;sção. !

Vende-se u� Terreno com Içl'tu,Hie casa ois morada, na I'Travessa Engenheiro @de.
brecht - GtH'CÍfl. Informaçõeslcom o proprie�ario Geraldo
Geb!m:i•

I

o TOS
Avisamos nosso s leitores que estão sendo cobrados no

mês em curso os seguintes impostos:
PREFEITU.'3'A MUNICIPAL - Imposto TenÍiorial e Ex'

ploração Agricola.
. ,

COLETORIA FEDERAL - Taxa de Ocupação de Terras
da .Marinha. Este imposto pode lambem ser pago durante o mês
de Julho.

Cárie de CaSem\ii:! CDm 2,80 por 1,50 de largura em

em padrOnBgem prójJiia para o inverno. Temas qual,
quer tipo de casemíra por preços s!;m eoncon-ência.

o REi DOS AVIA��1ENTOS

Filial: Avenida Rangel Pestana, 2114
En viam08 amostras pelo correio e a

mercadoria pelo reembolso postal

EDITAL

SandedeDBpartamanto
Centro de Saude de Blurrienau

A V I S O

'Publica

"
i

Fáç& saber que pretendem ca:�
sar'se: Victor· Bemhardt e Edith
HartU!!g. Ele, natural· deste Es
lado, nascido aos 10 d� julho
de '. 1926, sDlteiro, sapateiro.
domiciliado . e residente . nesta
cidade, filho legitimo de Ferdi·
nando Bernhatdte de sua mulher
MariaSemnardi.Ela, natural deste
Estado, nascida aos 5· de junho
de '1925, domestica solteira, do
miciliada e residente nesta ci
dade, filha legitima de

..
Car'as '.

Hartung e de sua mulher Alma
Haítung,

.

Apresentaram os docmueotlcis
exigido pelo artigo 180 do Oo.i
dlO'o civil sob nó. 1, 5.f, 3 e 4i..>:>

.

Si alguem tiver conh'Í�tiInento de
existir alguín imped:imento legal,.
acuse o para os fins de direitol.,j
E, para const6il'. e chegar ao·co:

tlJ1ecimento de to-dloS, lavro, o.

presente para ser af.iXado. no . lQ...

gar do. costume e publi'cado pe..
la imprensa.
81umenau. 27 de junho de 1945 .

.

Vi<::Wrlno Braga
Oficial dô Registro Cívi1.

. ***'
Editai

','

:'colicas 'do figado_: S)�ili$���� Dõtes� no. estomage
,.r:.,> "tF .,.�""____._;....". :, .. ':.;.... '.

Tonreiras ��;( r - .. '

Enxaquecas '

Máo b�hro' Flatulencias
.

lndigestõgs J Palpitações
Pesadelos f�,. Dyspepsia
Lingua suja' G.ê!ZfS -. Azia

"
"

.�

. estoma.go e muitas
. � -

outraB mamresraçoes as

'Edita:l

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



,

São, Francisco, 29 (A. P.)
�lt proxima . Conferencie {}e

Segurança das 'Nações Uni •.
das terá lugar' em Lo:n\.,.

Essa conferencia será a prímel
ra reunlâo plena da d/}�issnOI
preliminar da Organízaçãc de Se

gurança Internacional; que pas:'
sou a existir formalmente a par"

dres, ént ag�()st6, &egul1c1ú se pré�
tende atualmente, ao· que se sou

be através de fontes -autonza;
das locais.

.
.

Comprai-se uma

BALANÇA-DECI �IIAL

.

. ".
-

.

;�!��������y���������)'4-��������:l!i�7��T;i't��}�

.". -

til" da qu&rtfl!-i1'Bira� depois de
uma curta união,
A Comissão prelímínar, da

qual participarão 50 'nações e

talvez tambem a Polónia, tra�
_tEm_HH'rl' .4 �#

Sosinho é Otimo

Comparado.; é'O Melhor!

II
I Oferlas sub VI. W. a Redação deste huna' I
��:������.&���'!r�����J1lm�--JJt.���t��-����;iW.4:S

Aié tOO quilos

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

tratamento das placas tias mucosas da boca, gar
gani),j) e vias urinadas: nas inflamações dos ouvidos;
no reumatismo porque elimina as deras, modifica as.

deíoemacões, nodosidades, etc.
E' o meip seguro de enmbate, capaz de influir

de um modo dectsivo nessas enfermidades. Com
toda confiança deveis usá-lo.

I
Febre Aftosa

.

Em virtude de estar grassando a febrB Atroso l'ItJ.S ga,.

���'l\rnol.so--...,�Mt\. .dos bovinos e suíno em diversos muntcíptos vislnhos e em

�W�������k��
.

I algnmas loealídades de Blum=uau o Prefeíto (1';;1 Blumensu,

ó.�J�����'lf:�
. afim de evitar a propsgacao do mal e maleres prejuízos lW

� rebanho, convida. 08 Iavradcres e criadores em geral 3.

�._��7"'-�-'-",,���:���-,;i" cooperar
na V iJ cluaeão Anti :,UtDS3, que

_

p.stá sendo fe,ita,
..

'

. �"'��

.,

g r a t Ui. t;,a fi e n t e, com _?tlIDvS, resultados. .

'.

i Os íntaresaados podemo empndH'sc com o sr, Aires
.. i Bento, encarregado do St'r'l! 1';0 de Deff:€w SaUHRrfa ,4 nim8J,

f-Ó�'><i}.}/ .�. do Mi.nisterio da .AgticuttUta, diartatuente, no edtndo dii.
.

.!',:}!!:i,<'�;��!iiiJ IPreteítuta MuniclpaI.
.

.

(..1:�1<','i(;!J!n Blurueuau 19 de Junho de 1945
"�f!ZH r·�"�-��;"j. ,�w . i

I
A.. Lr-;p t";.�O " "

.
,,I,.�<, ,.e; .>'.;>� .

J ri. 'i' ..inV . .' eAMPO�

1.����:�\�dL�t:l��",�:�:::�J
Prefeito Muuie!pl:\l

I

';."

�n�1��1a:f!1 S' f'Tf'ln'i��arlr�.'_ tL� li' '01 l' I t'
"

\I,,��í\ll�H�,' pit�
.

�.H�,!l ª .. a�'u'hi,� ,.n. h���l €fi- l�iA '&.- fiaI;1..4'u •., s;w� J.11 U.lhJhU.a J.'U '1'lÃ Ul$ uau.. ,).11 U li 'li. ,

Compra e Ve'nda de Madeiras pBratouos D8 fins
� "!!'�. � T

..

�!un f tt� 38tcmnrU � 8jef��9 U��

rDANCKAE�:
--

I
Máquinas e aeessõrios para lavrar madeira
0'

----

vomU{Hcamos aos �ossos presados clientes e amigos
q.ue acabamos de tr�nsfef1r nosso estabelecimento comer

ciai da Rua f'loreneio de Abreu, 521, para a

Rua Dom Francisco de Souza, 87

(paralela às . mas Ftorêncío de Abreu e Brigadeiro' Tobias)
CAIXA POSTAL. 3357 S. PAU L O

onde ficamos aguardando Suas atenciosas ordens

� ''''';§'-�-4i'''''�_;�-�-�-.''-.

No bí\{ll e n�, IM
. i FNOll

I i; 1iãIQ d�ve fal� .'

t .�""":"''''''�-:�-�'''''§__+'-.�-4

'jPoderão ser. registra ..

, dos semmultaaié o fim
I da mês os aparelhos
de radio-receptores
;o Agente Postal Telegraísco I

de Blumenau recebeu o seguinte �
tel-egrama circular, expedida pe, I
lo

..
CheI'" de .Linhas e. I.n.stalaçÕ>e.S 11dos Correios e Telégl'afos de S.

Catarina, COUl séde em Flo1'ia:'

nopl(}l:i�:. .
. I

� I,De acordo· .com {) D€cl'e'" '

to Lei 7.567, de 22 d'ê lllain ulti
mo, publicado no Dial'jú 01:i�
CÍQl da nresmo mês, 1)od,erão ser

J�eglstradüs sem multa até o dia

��o����::�;�· q�e"��a��:�l�l'��� Iem atrazo. Deveis dai' conheci ..
ment'J aos int€res:sados, em. tem�
�!J

..... r;a.ra." .ql.IC.OS�.�n�smos' ....p..
ossaJnt

...1medIante ,requemuent'), "

•.... ·.o'Oza1'. '.

(iús be:ne.tido;:i {'s'
'"

1
• ";, . ,";

i.

'!!i-::-�-,�,..,...�*.;_�_;...-:!f'''''''�_''�

.ANUNCIEM, NESTE mA.RIO
.-<I'._,,-�-�--��<jo-�_'*-.

� Denp !"E- �úd,* �.. .c. �du; CDUle

.:.�_� �·.W �:t ·d.myti"..! tf:.s.s\" na rés ..

Jl·i,�.·�i:a:'_- E�lt'? �nl�" :t;:n'th")r.e; i�.;2N;(;S!U

�r� l�\;�'r1-;':'�i:!::" -di�v-I!!.� �e\ l�ntadmt

t�·� 't.c>"1.ç,. '$( b't:1.r.ua!]!jo 'r,:J,tt'J Ui.le- rtã-ç

� �:ifj:;:(; 'y-t'.'e fi,.,. .at_:.\iu!.irf- % t:'..a\l"��

��lGi. ",lX:04"i".��Ir..!�n1.Q9 1 �IlA! as ar·

[;�di� tJ.:-;. '���j;i.irú�o ��3il)rJ!t,m';I),
�E\ ·:iJi'!��:'.,,� �riiJPt"',. tfCt(:id.!it� ou

-r�f?':n:;-lo. v�,��:r.�-$;� J'"" !,!il];l. lCUiI:>'l:e

t-e�l�.Jo:f 'J ;�.tfii·�3<�" 'h i�'*Pf: Sft" j{!1iu
iJ � i.i.i�l�cc.d'';:;' ,?,iúl :p:t1'tVl'
,�..''':t!�e. W � (�Q,s:!lM..

,

k :l.�!H,i.,f ê!!,radn�l:e;: pnr.:::
·,a�1{.I,�..--):'�!m;t � "';'\�t)..�,at

>
••

Inf
1ft

CI In
5Ha. primeira reunííãn (' plam):'i
janelo duas finanças, bem cotnt�
formando nuoleos de SêU secl'C'..J,

fadado. permanente.

tará de problemas práticos para
formallzação de Nova Organiz:a�
ção de Segurança Internacional.
programando o locai! e a data ,ele

i CAfE' .[
Sempre foi e

"
. "

corrunua a ser

ti
!ii

IS os, arm

g r , e ro

E
dos

Slispensa e 1 5 ii apl1esell53
lação de prova de quitação ce

f o serviço iii r
Para varios aios da vida civil de aClr���l

com I Decreto-iii. 1 ..843
---- I de sua publicação, revogadas as

Em nota anterior informemos I tlisposíções em contrarío.
aos leito�es o� dispoSi:h:<JS ,�o i ..

A letra F" elo t":féri�10, ati. II,
decreto-lei nO (.343 de 2fj�Z�4i).; I diz que nennmn tli'aslleu-o <k

que impedia a realização de va� j mais de 18 anos de idade. Si:Iu

rios atos por brasi1€ir�s �aiDr de I a �)1.�3en:a�,ão d� :;>�ifica��. d.�;
18 anos. O decreto abaiXO, vem' qm.a."ilO

\/Od o ",eL.1ç.o nuhla"
! pO(1,,�6 p!'�il'ra- qu�lq'ler' c',,,� ,�

(Jc suspendel' no correntE: ano a i . .''':ü .
a. ,.L). (L' L .v::> '0';;:; ••

aplicação d't taes exigenri;Is; I g-Ul�:e� atos: -. ubter c�rt-eiJ:l!
O ·chefe do g{lV�rnO assinD:: o f prOIl�sl.Ünal, matnnli[t {lU mscn�

seguinte tlecl'eto.lf'i: I :)h). �CÜ'J 0. exercicüo d:� �ual��lli�C
l funl.;ao e hCtnl�a 'ch:; 111Ciustn1.l e

I
Art, 1{l -' Ficam SUS]J:'IBas, I prüfLsfro; e a letra K, clIz () s<'�

.

durfl�te ()
_

corrente al�(l, �s -e:':�� I guinte: :adqui3'i.r. aJ�{mar ou h�_
! fen{;<aLcOII,.�.tantl.!Soc;PO . ano 1�, ! pot>eCiU' unovelS; aSsllll mlllQ jl�íl,Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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�tl�çtp noticias procedentes de lndaial, nos informam que
,amanhã preliar com o Guarani

Oficina RADIO' fUNHI

o Internacional
-

nao
• If'

vira

".'.(�...
'

..

'

. / Jed-. PORTIVA
Se"ieoll Rapidos' I) Garanthlol1

TBLBFONR. 1395

Herasmo chegou
.

inesperadaraente l
VIEIRA

Atende todos os serviços de

Radio!'! receptores

1-
I-:.,�,,��fa���il�: J���as

....Ii ·;;,,�tt�.., e Vernizes .. Maieriai IP" IÇ!I

l Pinturas em Garai II Tintas em bisnagas para �artjstas
1 /B:;:.4:..;u;.;,;m.,;.;,.;,....e-ft;_a-u-..-s-t-a-�_(_�_.t._a_f_n_la_�� .

MMico por concurso do Serviço Nncir:nal 18. D�eu.ç!·!!; M<llllnl.tl,
E:x.interno da Santa. CI\S!i e do Hospital P"lqIHátrlC{l do Rlv

de Ja<l8h'o, Ex-mê-dieo assistente >lo Sane(;ório Rio J4\

Janeiro da Capical Federal,

CLINICA M1iDiCã - ESPBCIALlSTA. EM DOENCAS iUHlVOSAS.

cOtlSm.TÓRIO • R U A F B � t ? e S c fi M f D T
CBdifielü AmelJ(, l\eto,

Das IS ás 18 haras
i'LOSlANÓPOL!S

7 ,�"a� ,*,;JS:r;�Jwu;:e:::;;.aIt

Ap-arelhos de
da R C A Vitor

Radio

Caixão funebra
•.•••.�.•.• •.•.•.•..R.•.··.•.

•

...l.�....
· •.��.·.,•.�.· ..�.'T.·•.•���

..�.�.·.:ir...�.�.u���...��
..

����r
. .:.1·(Htfll&:�· Déuro.;g!�ildulitras. OPERAQOES dtl ntetn, r,nrllnllS.

'. J_.
'

.: ....
.

�i'ÓMIlas. ium4res. apen�i<:e., hernias. em. .:

.

'_
'.'

. Diaterm:i�ap8J��� ��ftlt�U1as�
-, ,.'},:' ,..

,

Cllraçãll, llWUlUe&. rins. ·ap, digesU'lc.
,

i" .••.... ·farreei w 'O'lfierú • Doeneai 'i'rGP!cies.
ii" C(}NS;: BllillS tidlavembre, 1186 Cao fada do SbteUlUs} •

.:' . R8SiD.� Rua Amrultm Luz. 2$ � Fane;. 1226. - 8 t. U.M RN A.D_""11 l' ·31_.A n! - ...

,.......�;-.q�•.:'":'...�.,;�-lI'.�.�....o",,::·4f"';-�-��.-:+-""-'-.�,
lei c· • ", .. '. ......•. '

...
' ,.

[:cGiS8 de'Moveis 80ssmark Ltda. t
�·2�r.;��1· �= --

'

..... ('. ==-l
tt}k,��r"iç()

-. ràpido e perfeito· 1:
f.��+f]v.eis de tof}oiS os tipos e modelos - GRANDE,_". ' ..

f $�ºq�:;,;�P$'rá.1;:m':P.m:S· :9q�::?�}O·{.>de
, ....

S:r'fiços de primeira
.

trltem I

Etna Maranhão \
N' 27 IA tratar com

A. tubow li . ���
._.•

__._<1í_...._�........... -14!t--:f I.. ffallalhar· em e 81.il&O-

'"
.

). POPULIR. E :' IGRiCOU\ DO
5alata'e-�? ·:f··vau .Df n.lJ10.� é EtJGRIN�\iDEtER (I Plitriil!onio de 8iu�

,

; ......._....... � ;! -'._é._i:U::._·._,�_.1
I A;fl'�.������·}l?�truü· •.gra: \ .

--,

---'1�:�

I
friUDJ é Sabor 11.

.....

Das Manteigas a fina flOr

de todos os lipos f tamanhos 1111

CasG do Ail'ne!"ie�no S. A.
Mercado de Automó-pei€<

flua t 5 �J' 487 I!l!UWí'i!',,"*YI>i !I�!!MiI!���

--
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o fograma PolUi
.

Direlr.iz8S prepostas pela Comis·são· .Diretara do� Parli.
"'·d{l.cça?on.t)inuaçã() .d.a nossa. UI.uma c quando possh:el, partícípação; b)

p'.ep3· '58; �8 Ri
..D.'.'... ,..._ as inriustrias leves, repilta'.-i y" v.,,, p�DA INDUSTRIALIZACÁO das .ríiaís uteís, qtl6 puderenr-ter

.'
...

.• . .

1- Promover oe ,estim'lilar a �n maior desenvolvímento pela va- ção , d] -'- a pauta protecíonísta portação, de recursos rnínerals e

dustríalização do Brasil, com o ríedade da matéria prima nacío; terá uma redução. gradativa, pt:f"\ ele materíasprlmas que, pelas.
fim de modernizar nossa vrgani;; nal, terão favores especlars pa� ia que não possam subsistir in- suas reservas, excedam ás 'oé:"

.

zação ti€; trabalho e de elevar Q ta a sua instalaçào; c) c.., Ia te:. dustrías ÍicUdas,· mas soment« cessídades da iúdustría nacional
padrão de vida; subordtnanrío es rifa. de proteção industrial em ge as. qll� demonstrarem ·efkiel1c.ia organlzada.
sas diretrizes cios seguintes prírr; ral, sé será maatída se a.tndus- pela concessão desse fa\101:, não; III ,- O Estado favorêC'erá o

cípioa: fi) - as industrías estrak trla favorecida, além' de utílízar concorrendo, assim, para elevar deseuvolvlmeatn
.

industrial do
trégtcas ficarão a cargo do' Estar..: matériaiPruna :naciona.

1, fôr do- o preço das utilidades do

m3r01
Pais, além da raducão dos dircê'i:".

'do 'Ou das Empresas organiza:" tada ge um equipamento mod<er'-j rado interno. tos aduaneiros: a) - neto crédi-t
das, oom a suá oríentação IS, no que reduza o preço 'da pro,dL\ II ......, Só será permitida a e...l' to industrial; b) pela assís;

i

il'-..�-_..-�':"""."-,.-"--�-!t O .-...- __.-�-�_��-�-. o�.._)t--:4:-:�_'M-�-�-,t;.....�":"'. O���'f"'itTâ�:-:-��-:-(i< o $..-lt!-•.-;<fi-!t--�-.._.It!-.-..

- Os quatorze capitaDos de que
,

essa
tencía técnica: c) - pelo Iomen as normas de cooperação eco
to da produção de matél·i.as�I?Il'i- nomica dos povos sem óbices á

tuas; d) - pela proibição dOE exp,irfaç[íO, que não 5·ejam opos
cartéis e outras fosmas de mono tos pelo ínreresse nacional, e,

pólio da produção. ao contrário favorec:-:ndo"n pie�
O COMERCíO: ia procura de mercados.

1 - Implantar uma política Ii - Estabelxer sanções mais
comercío interno 'i;XOOeran.2o'-'D
d'e �xjgencius fiscais e regulamen
tares que "embarncem os negá':"',
elos e limitem o consumo, sem

uma compensação real: b) - o

comercio externo consíderando

rigorosas que defendam o con ...

sumídor da fraude ,e da especu
lação.

TRANSPORTES

Capital Integralizado
(DspBude.ndti de np;rova.!"ão da; Diretoria das Rendas Iuteruas

O aumento de Cr$ 2.000.000,00 para Or$ 6.000.000,00
fundo de Reserva. Legal e Outras Reserva.!" Cr$ 4.000.000,00
TotaL dQ nã9 exigível, Cr$ 10.000.0õõ.õõ

filiais,· Agências. Su",·A.g�ncias, e Es<;titórios em; Araranguá. Blümenau, Brusque, Caça
dor. Canoinhas,. Conc!,rrdia, 'Cres.c,iúID8. Curitibaf Curitibanos, floi.'ÍanopoHs, .Gaspar,
lbirama, Indaiql". Ituporaflga, Jal'aguá do SUl, Joacaba, JoinvHe, Lajes, Laguna, Ma-.
fi'Bt Orleães, Porto união, Piratubs, RiodeJaneiro. Rio, Negrinho, Rio do Sul, S:
.

.

fr'anciaao do Sul,' 'S" Joaquim, TaM,· TjjUC8.$�' Tubarão, UIlIssallga e Videira
Endereço Te�t}gr�dico �lI'INCO�!,

.'

I - Considerar que a insuíl.,
cíencia e o desaparelhameato
dos transportes oonstirul o maior
obstáculo (1 reconstituição mate-

C f li la t� rial e a elevação de nível da

r
afias f"�h�n ,,5-, civilização brasileira, para eH:'"

l Dependeneias Númercs Datas • cerrar '�ss,e problema: a) 'com: a
.Iotnvills 3�40 7·1-1944 I cnordenação que, d:c acordo CO�n
Lajes 2563 1H-1-1942

II
O plano geral de viação, per::

r "guna --.:)(H9-_tf\10;"r.:j.
,__. .r:

ii�f'ra t.12.H
ao

7-1�;94�. mita = méll!�r. aproveítamento y
Orleães i'2H 7-H9oH I eCüi1011UU fanhtando üessa for-
Piratuba 172;' lG-3·1938 II ma, recursos para In.?lhor ,�qIlipa
Porto-União 3242 7�1-1944 mento; b) um plano de 'eletrifica"
Rio de Janeiro �'32(1)752 21-r,1(11_11�,44'�. ç2\o que"3s vastas fnnt�s de {mer'Rio Negrinho �

- 'J '.l;

Rio do Sul 1290 25-10-1935 gia elétrica exi6t�í1t2s n:J Pai<S!
S. Fl'ancisuo do Sull'2B4 25·l{)·1931í fadJitarà::J·ê compe!1saJ"pp; c)
São Joaquim 2557 lO-l-1942' com a exploracão da naV2fJ'3..j
m ••

. j'>or <)'" 1") 1m,,: ..
' '"

J.,�!0 ' ::;} �ü- t - uuU ção fluvial dotada do mat::oriaI

I 'ü.JllCafl 2unu 10.1.1942 ,

�ubarão 12:,)3 2i.1O-l!J35 ad'Nluaf,1'O qu;� S!t:'I.l1jW2 lhe ..faltou;
i -q�'u5�,anga li'3i 16:�-19��' a) com o ap.rovEltamel1to üe nl];';
I \' ldelra i726 lG·v·19v8 "os transport'es aér::os de gran

de capaciclad�1 aperfeiç")Udos nu

guerra, para '05 longos p'2rcur�
sos, 'como o extrema Nprte; oe)
com a ft'gúlam?ntação da nu\Oe":
ga\;ãa de cabotag'2111' de manei:"
ra que enquant') não puder ser

atehdnda sat:isfahir.ianH�J1t'e, _j):�-!
Ias empresas nacionais, a econ.o

,111ia do pais, sejam: pemiitidos
navios ,estrangeiros !1'ess� ser�.
vi(o.

I!. - AcJ,otal' o r,egime tarifáriÍ:Ql
que, 'em \'ez di.': atrofiar a !CC011tO,
mia i1sipfent2, a -estimule, até'
que pOSS:l ser compé!.1s:1do por,
uma 'E'Xpfr:lsno que comporte..
maion�s \ÔJus.

(Co·'1Í19.1Ua no proximo 11l1'm-ero)

-Cartas· Patentes,,_.'
DependpDcias Números 'Datas I

ItajaFMatríz 1283 8-10-1935
Ararangná I7i30 W·3-1938
Bluzuenau 255l í!9.12-1fl41
Brusqué 1292 25-]0.1935
Caçador 1727 16·3-1938
Cruíoinhas 3243 H-19M.
Concórdia 1729 16-3-19;)8

'1 Crasciú1l1:l. 2564 16·1·1942
Curitiba 3071 21-10-194.3
CUlltiballos 3246 7-1-1944
Floriàn.ópolfs 2561. HH.1942
Gaspar 2l;í56 10·1·1942
lbirama 3247 22;12-1943
IndaiãI

_

2552 2:).12-1941
Itupdrl.luga

.

6GfSB :n·7.1942
Jar!lgllá do Sul .' 3248, 7-1-1944
Joa�;aba 2562 1�+1942

I Banco lodúsfrià e Comércio de Santa Catarina SIAG
- MATRIZ EM ITÀJAÍ-

BALANCETE DA'S OPER'AÇÕES E�JI 31

1��:::====:========A==T:_I�V=._O_3.�L�··__� �1I�-_�� . �

P
__

A
__S�S__I_V__O��__ . �__�

DE MAIO DE 1945

4.222.105,70

116,956.614,70 Capital'.

Para Aummlo de Capital meP. Aprov. D. fi. Internas)
FundO lie Re&erva LegaJ

, Fundos de Reserva
90';)94.495\70 I' Depósitos em Conta Corrente:

Cóm .iuros
Sem juros

I
Limitados

156.799,257,70 Com aviso
1,GO 1 Prazo Fixo

8.179.506,96 ,Efeitos ia cobrarda conta própria e de tefceu-tJS
158.129.380,50 ! Titules em caução e em deposito

Correspondentes no Pais

jMatriz•.Filiais. AgênCias, SUINlgihu:ias e Escritórios
Banco do Brasü' C/Espacial
Valores HipotecáriOS

4.32Ui83,70 Dividendos:
, .

Saldo não procurado. do l' ao 17'
Diversas Conias

.

500.000,00
3.500 ..000.00

2.000,000,00 I4.ooo.oootoo

4.0(1).000,00 I
Cr$

215.850.574.90
1.296,000,00 I

14,391.995,80 . II14.5177.07) ,90 29.269.067,70

I' 2.360.418,$0 I
Cr$ 7!:!3.5�7.(j07.60 ,)

II =;=====<=====

--�------�--������-=---=��--�--�--��._�--�----�--------._--��----�=-����=-------��----------�--------�IUns - Diretor Gerente Dr. Rodolfo Renau x Bauet'-(DiretorITAJAf, 12 DE JUNliO DE 1945

Empréstimos· em Ctlnfil· Corrente; .

. Emprestunos IfípQtecárÍOB
Conta.s Correntes Devedoras, garantidas

Eleitos ii Cobrar:
.

Da conta prQPl;ia. do interior
De conta ds terceiros, do interioJ:
De conta de terceiros, do exterior

Titulas em Liquidação
Correspondentes no

. Pais
Matriz, Filiais, Agências. SuiHigências El &3c:rU{;rios
Títulos e Fumllis pertencentes ·ao· Banco;

liIoveis & Utensilios, Debentl1res
Edifícios e Outros Imóveis .

"

131 Apólices Federais, sendo: 11 em nopSO podar
e 120 no Banco do BraSil, em de.pÓsito

Vafores CaucioElados
Valores Depositados
Valares em cobrança, no Bancá do Brasil
Hwotécas
Caixa

Em moeda corrente, em cofre
No Banco do Brasil 6 em outros Bancoq

Diversas!Contas

'"

"

1.017iJ.Ol;,9Q
89.377 ,033,80

77.H:H.265.20
11,354,200,60.
2'1.192.1 82,60
37.003.3!J2,20
52.368.6DG,OO 202.402.746.60

"

46.578,90
6.856.923,30

" 27.257.717,40
!29.523.929,W

17.611,20
.,

"

99.578,oó
9tl.871.7oo,oo
113.943.822.40
3.032.052,50

156,-':99,257,70
2i5,850.57'l,90
20.105.333,10
170.162.R95,10

36.698,00
1.296.000,00

"

,.

",

"

"

Cr$ 783,557.(107,60

"

"
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Rio, 2$ (S. E.) - N{_) Institntc espéci€S ,:,dlieH<enbachia s;eguina»)�
d<e Ouímica Agrícola do MirlJ�'.i um tinhorãü, podia ser dada co",

lérÍo da Agricultura estão 5;:;;1(10 ma alímentacão ao homem, ten ..

Icitas pesqulsas "ara isolar o' 1 im' d
�:;' "

..., co síco lU una OS ratos brar...ii
príncípío ativo da planta brá�ii.i (OS aos quais as folhas faraITl(
beira! ((dieffiêllbachla seguina» propínadas, Adianta.se que Oi
com a qual 'Os nazistas tinham. . .

plan.ejado esteríllzar os pO','05 (Ia �I1Shtuto de Qu:nnca Agrícola vai
Burona. inocular em galinhas um tubo déli I

O principio ativo do vegetal é «di�ff.enbachía seguina» conhecí., t
desconhecido no Brasil, tendo sl- da no Brasil pelas denominações' A população de Bento Go:n!. .A €xplosf;o veÚfkOl(.€<e num Um operado 'da Cía, Constru,

do. feitas há têl1,lPOS apenas pe�� 1 popt�lares d-e ,dDPa:"'tu, rlo», «(CO�l),i,- calves, Rio Grande 00 Sul, foi depósito de combustiveis, situa. tora ea2dens'e, c{)ntrafanl� 'da
quisas para apurar se uma das go_,(t11nguem p\od'e', 'ê -gasha-pão», surpre nriída na noit-e de '22 do do ti 16 qullometros da cidade, obra, que Iõra ao depósito leu.

corrente por violenta explosão, no local onde a estrada de eher de gasolina um lampeão,
que fez estremecer 'DS' alicerces ferro que val de Bento GÜI1'ça14 pr'Oyo,[Üu por '11m descuido o S't..
das casas num grande ralo de ves a Rio Negro está procedendo nistro, <em oonsequencia do qual
ação, "__ " , I fi oonstruçãu de um tunel,

, morreu �um dos trabalhadores e

emU�'�, ';

, "'"

11111 r!O!'l assuntos mais palpl,
tantes da atualidade é fi ame:? -t,

ca (h� greve por parte ela classe
rnédka dr) pais, desde que i)

Governo não atenda ao pedido
de conressão d;e uma, quota de

gasolina, afim de facilitar seus

serviços profissisnnis.
"'.,,".,�,,"-,------��--�---------�-

a "Dielfenba
Seguina"

do Vale de Itajai
Deposito fi díspoeieao
Deposito Popular
crCts. com aviso de 30 (USê

.' .' .' '. 60 dias
idem h.L;ll 'dr> diu§
�dero ldem 180 d' 3,1'1

C/C�§. Pn:lzo Fbll 6 illeiH�1;l
Idem ia0rn 1:1 II

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

1) 1(2 0;0
6 O/O

5,2 0/0
ti O/O

olina Ou f
édica ao Canse

rã
pedido 'da classe' o nacional do Petróleo

Qudxam-'S'fl os dínioo�, e com

muíta razão, que, apezar tIO all",

mente no fornecimento, de pe
tróleo ao Brasil pelos Estad,os
Unidos, não obtíveranr até

agora nem slquer uma pequena
quota semanat de OO'mb)l�ti.v!e1
'para atender seus doentes.

.

Oomo até o momento não te:'
aham obtãdo resposta ,a: um' p{'�
dído feito ao Conselho Naclonal
do Petroleo, QS medicas do'Rio
de JanzIro, S. Paula e Porto

Al.-egre iniciaram: um' movimento
de protesto, manífestando cíaraa
mente fi resolução' de deixar-em
de atender doentes a dQuúcilio,
e nos hospitais'.

assunto com a urgencía requ-eri�
da.

'

cebmdo petróleo em quantidá-!
dade quasi €qui-inlUente a� anos
anteríores a guerra,' o Qu-e p�ri.i
míte maior liberalidade, no: SeU

fornecimentO: Afinal, Q' que ,é
f.eit'Ü desse óomhusiivel?

"

",

'

fl:. concessão pleiteada

o urovímemo tende a aíastrars
se �'_por certo se concretizará a"
medida adotada pela classe.' des,
de que � Governo persista em

sua mexphcavel atitude de não

dar :umiCsolução satisfatúria ao

classe médica é bastante justa,
mOl1Imnte Bgvxa que estamos Ie;.,

--------�--------------�------�

{PAfU\ f E R f DA S;
ECZEMAS,
INflAMAÇÕES,
C O C E i R A

5'"1"f R I E '·R AS,'

C�_?�J�� A� E:�

r o e jvas
UmPavoroso estrondo abala a, cidade de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul -

morto e sete feridos em consequencia do Sinistro pamento foram (ompl-etam1tHi:W
destruídas pela explosão, que ioi
escutada em ruo, das Antas -e V€�
tisssno FI'liatos, vilas situadas fi

50 quHqmetros de distancia e ou

de também se verificaram ela"....
nos.

Os prejuízos .causados _p'31D pa
VOJOW estrondo são superiores
a tressntos mil cruseíros. Havia
ns dep.ôsito, além de pólvora e

dlnamU'e, outros inflarnaveis ne..
cessarias ás obras da c-o-nstru�
ção dO: n.nel.

-------------------�---,--------------- ,ficaram outros sete gravemente
íerídos.

O depósito, bem oomo dezenas
de casas pertencentes ao acamee SOCIAL

Noivado de Ilumenau"

II

I a
Aniversarios "CidadeCom a distinta srta. Dirce.

Aniversariou-se ante ontem, o fino ornamen�o da sociedade
sr. Argemiro Berta da Silveira, local e filha dileta do casal
Sgto. comandante do destaca Celso Leon Salles-Cmlota Kun-
menta, policia! loca}. ze Salles, vem de contratar nup.

! FiZeram anos ôntem� das dia 26 do andante o sr.
- .A sra. Da. Clara Theiss, Roberto Erõesto Leyendecker,

esposa do sr. João Theiss. filho;do sr. Carlos Leyendecker,
- A sra. Clara Hormarm. e de sua esposa Da. Marga Ley
- A sra. Evelina Oevaerd, endecker.

esposa do Si. Victor Gevard. Ao fuiuro e di�tinto par, bem
de Rio do Sul.

'

come ás suas exmas.

faromas,.!,- A srta. Vera KeIennann, .

da sociedade Hmbcense.
nossos CUinP�*e;tos< ,

- DefIne hoje a data nata- N
.

t
.

Ikia da srla. Elsa Leder, filha aselmen OS i
do sr. Rodolfo Leder- Com o nascimento de um ro-

-:- A efeméride de hoje busto garotinha. ocorrido ontem

1 assmala a passag-em de al1iver� tia maternidade local. acha·se
salrio da sra. Rita Mietsch. em fesias o feliz lar do sr. Dr.
- Festeja hoje seu natalício Rubens Walbach e de sua exma.

o sr. Emilio Sfange. , esposa Os . .Ítrica Walbach: -
- Faz anos hoje a sra: Da. Parabens.

Elisabeth Richeberg, espo�a do
"'__.. a -----

sr� Ricardo Richeberg. DR IffOuS" 89lSIuI
- Decorre hoje o �mivel'sa.

II li1 U li li

rio do sr. Germano Appei Diplom. pela Faculdade
reddente �m Brusque,

•

Nacional de Medicina da
- Ainda hoje ,comemora o Universidade do Brasil

trnl1SCUf50 de seu aniversario Medico EspeCialista em
nslalicio o sr. João Henning ftRelillP!!Is d'll\S P.I'lI\,nfl>"'�industrial em Encano. 'II" Ii",,, lia 1oI.IIIIO",lIlIJ

e da Péle
QllMJJ especiàlbt4diOl' ... 1

tl� Â�taçlío da C&il ,:
dinhásl Pue:rk:ul:tur.ft, � i

!It�,' "lllfa:i').:t!-la ClInk.tl: Médica: t
I!tíi!Dtil, 11ible� Úlfa.n..

'

,

tU "$' DoettCM da t>� 'da.
Cl'mntll'!l.
Telef.: 1101 e 1099

!' Ep� virtude do novü raciomiJ ofici�1as, deixando, portanto, es.
mento de �nergia 'Blétrka, não! ta folha de drcu\a:r amanhã, só

voltando a reapareoer: na j}mxi�
havera trabalho hoje en'! nossas' terçe'-tr:eiria.

'

#i_rate iN

1.fALECI ENTO
As pessoas de sua familia' CO'li'lunicarit

,pOJ' este meio o falecimento de

RICARDO HEDLER

oIJor-rido em Sao Paulo no dia 11-6-4.5,
cúnseg'l.wncia de' um desastl'e 'de bonde,

---

I
r: l""P "4 "I' [iU'

é i
Quólas das fabricas catariBelses para

" a URRRI
Rio ?-i Pela Comissão Exeou:' V. Buettner & eia.: 15 inil jardas

tiva T€x:til foram fixadas as Sf� quadradas de pano 20 -:-' A; '41
guint-es quótas m�nsais para as Fahrica de Tecidos Carlos R-e�
fabrícas catarínenses de tecidos, naux $. A.: 25In-H jardas quâJ.
afim de atem:]]er os -compf{)mis�, dradas de pano 20 ,."."., A le 251
sos assumídps com a UNRRa: mH jarduB quadrooas de palnO,

1) C·
'

. ",' '" B; - branco; õ) Industrias Tex:.j
;' _� la. Textll Karsten: 10 til Renaux S. A.: 10 mil :'ardus

:md Jardas quadradas d,e Dano ad d d 'B' bJ
B t' t 9) 'P

-, . qu ra as ·e pano ___, ranco,.

""""-.
lU o; "" !:'.lnpl'e.sa IndustnaI 6) Teuelag-ell.1' ltajai S. A.: lÓ,

Garr.m S. A.; ,20 mil jardas qua I mil jardas quadradas de pano fi; ,

dradas ;de pano 20 � Ar; '3) E. � cru. ..

O's�bfio

"VIRGEM ESPECIÁLIDADE'1
da Clli. \VETZEt INDUSTRIAL IOINVILle (Marca Regístra.d�)

11IiiIIIIIJria1llillllllÍl
" 'iíiiré�UQpIenda�se

S�sÃ�,}(f?C(L
$I '" "'I'

[S�ECi�HDÃD_.� _ .. -", Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC




