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nossas .tradicões"

.:;

re o d�crelo 7.&&6 8 sr, BrasiliD Machada Nela, Preside,te d.a asse, C.

Ata
,

as
---A-p-6-s-e-n-u-n-c-ia-r-v-a-ri-a-s-ra-z-õ-e-s-":"'Ir,:::, t,c:,

de ordem econômicas, desmas-," j'
. carando os pdncipics que re- I

dundaram uo evento da referi- I
T

da lei, o sr. Brasiiio Machado

I
f r

conclue suas declarações, di-
zendo:

'!"Confiamos em Deus em que
as vozes do bom senso e do ipatriotismo, que se estão levan-

1
fauda em todo o Br asil, tenham 1

!força bastante para convencer o '

Governo do erro praticado". I

Córrünüa a provocar os mais
, . deséncentrados ,. comentados.
( não "s6 110 Brasil COtnG : no �X"

" ledor, causando panico ún seio
. das classes ecoíícmicas, o de-"
ereto n' 7.MB, i�oglJominadü à

'

,"L\ei M?tlaia".
' "

A' ph:JpasHa, vamos reprodu- '

zjr aqui, diariàméiltes (i pensa-
,

menta -de varias' persortalidades
de destaque nos diversos ramos
de átivfâades dos país, a coma-

, çar por um trecho da entrevista
, .;: c-oncedida á imurensa pel.é)

'I econômlca, ii iniciativa particular
e á propriedade, corno lambem,
criar um ambiente, tanto na"
esfera national como interna-
cional, de desconfiança e inse
guridade. dentro do qual não
será posslvel ao Brasil prosse
guir no seu desenvolvimento.

'

A exi;osição de motivos não
convence quanto aos =objetivos
que aponta corno nortesdores
da sua eleboraçao. [a temos no
Brasil, ha alguns anos, legis-

-----------------------

Brastlio Machado Neto. Presiden
te da ��Q,ckqão Comercial de
São Paúló,�após ã "fwnião do
Conselho Oonsuítívo daquela
.Entidade.
Não poderia ser mais de5.OIs ,

dora - disse o ·sr. Brasiílo
Machado -' a impressão causa
da no seio das classes oroduto
ras nacionais pelo infeHz decre
to' lei 7.666. Não 50 veíu ele

I
.

ferir frontalmente .. as nossas

I
melhores tradições demoeíálicas··
de sincero respeito, .' na ordem

ração especifica. para o combate
aos írusts, que em nosso pais
praticamente não existem, por
que eles são enfermidade mais
próprias de países supercapi
talízados e industrializadcs.
E' larnentavel que. nesta emer

gencía, os elaboradores da Lei
não se tenham valido de uma

contribuição valiosa como é o

ante-projeto que, com o mesmo

oblerívo, se encontra ha tempos
no Conselho Federal do Comer
cio Exterior.1.",
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Washh>gton. 4-(AssC'ciat9d PL'ess)-O deS&pareClmen'jàHar que o Comando Nlpnnleu et4M. 8P�nBa· eeoncmtsando
to.-da aviação japouesn está sendo eementado co�no um seus aviões para resistir n;tais. e:ftel���e.mente quando .

se
m'tsterio pelos chefes das forças aereas norte amertcanas, der a invasão de seu terrltorío metropolltano.
qus se ft3!eriram sobre o fato de' poderem OS aviões ame· .

_,

,"
...

! ....•... ríeaaes patrulhar 629. quilometros de terrítarlo ocupadosem'
- --

.

'

,

,

:.. enenntrar nenhuma oposíção nlponlca. Lonqres,4 (A:P.)- A Radio d� Tóquio anunciou que
I

... A'lgU'IIB aliciais sob o comando deMae
.

Arthul" acre- aviões P-52 americanos efetuarem H(iyo ata-que contra, os
ditam�.que eesa inatividade da aviação níponlea é de-vido aeródromos niponlcos das visiDban�fl8. acompanhados de
a eBC8,8.8eS de aviões, enquanto que outros 'preferem acre- tres Super fortalezas Voadoras.

,-M U·O A 5
-Fru�ras e. Oroàmeutaia
� .qtta!G!go ílust�do

LEOPOLDO SEIDFlJ

'A vlrhld.e 8 clealda;.
'fi . ii· reliram quando

.,

• fi eri!ae ". a traição- '

110 prewlufos.

I

"Ofue�rBrestá vivo 8 8·

Melbores .. vislumbram
.

,. destinos .. da Pa·tria
Palavras do. sr.. Herges de Medeiras s6_re , discurso do

.

brigadeiru Eduardo Gomes

dias se para.( )

!
( / ..

I
I,
I
i
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mercro
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Maquina a vapor em conjunto de 75 BP. Ver a mesma

no lugar Dona Luiza. Ma!s informações em Rio do Sul
na "Firma Féculas e Óleos Vegetais Gropp Ltda.' ou em

Bíumenau na Rua 15 de Novembro, 987, com Snr. Alberto
5te10. ex3

'9
. 4'WM.y.�_�ãjiq&*MMihiJLCZ ii&l�

Ofertas sob W. W. li Redação deste jornal

Compra-se 11111a

BA L AN Ç.A-D E C I M A L
Até tOO quilos

. I

Departamento da Sauda Publina
Centro de Saude de Blumenau

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

para o constante do Regulamento de Higiene do Estado, em

vigor;' abaixo transcrito:
"Art. 104 - Nenhum prédio, ou parte de prédio, po-
derá ser ocupado ou utilizado, sem previa a�tori�QãO
da Diretoria de Higiene, de acordo com as dlsposições
deste Regulamento.
Paragr. 10 - Para o disposto neste artigo é o i res

ponsavel pelo predlo, proprietário, arrendatari?, foca
tario ou seus procuradores. obrigado a comumcar, por
escrito, a vagancia do mesmo e entregar as chaves
a Diretoria."

. Mais informações dos interessados, poderão ser obtidas,
diariamente, no período da manhã, neste Centro de Saudei '

Blumenau, 27 de Junho de 1945
DR. AfONSO RABE

Chefe do 30 Distrito Sanltario
�-�.....��§-§l�-:�-�";"_��� o ._-�-�-�"-�-�",,,�E:9!--3f.-�

Sociedade Beneficiadora do Madaira Ltda.
Compra e Venda de Madeiras para todos 08 fins

Rua 1 de Setembro .� TelefoRB 12t�

Suviçcs
.

de
.

primeira
ordem

Rua Maranhão
N' 27

SÁNTAELLA

Oficina 8AOlO . fUNKE
Dilllomado Dela FacIlidade Nacional da Medicini! da

Universidade do Brasil.

Médico por concurso do Serviço Naci�nal 16.· D��n.ç.aB Mentai.s,
�_ Ex.interno da Santa, Casa e do Hospital Paíqula�rlco .

do RlO
de Janeiro, Ex-médico assistente do Sanatóno Rio de

Janeiro da Capital Federal.

'cLINiCA MÉDICA - SSPECUiLiS'l'A EM DOENCãS NERVOSAS.

GONSULTÓRIO • R U A F B Is t P BSe S M I D l'
. (Edificio Amelia Neto) ..

Das '15 ás 18 horas
f 1.,0 8 I li ti Ó P O L I S

Atende fodos os serviços de
,

RadIas· receptores
.

Survlços Bapidos 9 Garantidol
,

TB�FONB 1395
80a 1'119 Setemhro. 13

Dr .. C A M A R A

IESPECiALiSTA ,

TRATAMENTO E OPERAÇOES DAS DOENÇAS DE SE!�HORAS
MolesUd8 das InElüi."laS 11 maças. ms!urbil1s da idada Critica. Per
turbãções neuro-glandulares. OPEl!-AÇOES. de "Itero. IIvarios.

tromptlS. tumêrea, apemhce. hermas. eie,

matermçcoagulaçÉin • Ondas Curtas.

IOLINICA EM GERAL
Coração. pulmões. rins. i!�. digestivo.
Varices - Ulceras - noencas Tropicaes.

CONS.: Rua 15 de Novembro. 1186 (ao latIa do Hotel Eme)
RESID.: Rua ãmadau Lua, 23 - Fene: 122,6. - li L ti M B Ii AO

ri M -� d í§Btt'PW-�

o seu 'RADIO .. está falhando 1
.

; ·l.eve..o imediatamente Ra ·oficina

R�DIO·B UM
-

. e gera lffnnUlInento atendido :

Equlpatnentô 1!�()de'rr-o.de alta :p1;eâisâo, técnico
.,::. r s _1_� __ -_-.:J __ ._.��__ > .Oft;".ri f3hlltli1C

&o::��t'!J00.-���\l>:�It4P.§'''UEH:4i1iN�.

1- :,'Ex
-" ..

rtadora de MadBiras' S. A, .

I;' .: Stock permanente de:
Madeiras de construção em ge· .

I·· ral, Forros, Soalhos,. Molduras
I � etc.
.. I <. Telefone'1331

faia AmADOR (G�, Seholz)
Recomenda-se pelo
Esmerado Serviço

,n

Rua 15 de N(}vembro;· 596 .

--------------------------�--------�.
--------�

,
.

-'Com 'Õ tratamento pelo rellUtado p�•.
.. duto O:KAS�. �A base de �ormOnioll
{extratós 'glandulares) é Y1tAmlua� s��e
elonadas, OKASA é )Ill)lI;. medíençãa
racíonal e da alta efiilama terapeutica,

, em todos os casos lígadea díretcmente
a perturbações

.

das giâUdttla!> sexuses.
OKASA combate .vigorosamellte: _!ra�
Rueza sexllàl em todas as idáuelli sob II .

.. lôrmn de ill811liciênuia'glanuulanlll Vita-·
; mínal, senilidade precoce, fadiga e perua

.

dememoria no homem; fr1b"dez e wdas
as: '. p�rtnrb�çõe8 de .origem ()�t�ian..�l

. idede critica, ebesldade e msgresa, rt,,
_ eídez da pele e nigosidada da euüs, na
mulher, Oj{ASA (iInpm:tado dlretaDlo;ut6
de Londroo) propormÍln&· JIl,;,eutud�,
Sande,. F'br.ça �,V1gõ:·. 'Peça: fÓl'lllil!fl .

.

4�
_ _.�_"t .. ,. ....��.,.,H ..

-

� - • .- '�". -;: .....
� .... -

-

�-:�.'-"";�r"';",,,,,��j'f-'''!l�...
"',

* '".;. _. -"'-.' ,;,J"",,' �'" �"',;-t"� ;,-::;,
• '- - '" , •• " _i>-_," _�l�'"""io-��'_',,�,>,-.�= :'<.,;;>,<."....,_"L..,..".,�-� ...�-i< �'!:�"'��;:
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, ;. EIJI �ias de.s:ta semana. circulavam. notleias de
,.'

que o Aimoré' não jogaria dos

". !'.! Im
..

, DIB..•. "··J·.ogar.a !.... " mingo .. eonítll o Palmeiras, fazendo a entrega dos portos: Entretanto, temos a

,
.

." ....
. informar, ,s�gndo ".d�clarações de procers daquele clube, que, o Aimore jogará.

�������������������
CO R 9 N, I C. ,,:�

"·'E,"'DOR'TIVA
Exercurção do Atlético á Presidente Getulio
A atendendo a um honroso famoso esquadrão do Clube bom nome do futebol da ê8

convite que lhe fez o Cru Aueuco Opera rio pertenceri gunda divisão naquela prQ
zeíro Futebol Clube deverá te á segunda dívísão da LBD gressísta vila.

'excurcional' no' prqxlmo do Os rapazes do clube de AUre .--*-"-,,,-.!(-"-�.a�-Li-�

mingo â" PresIdente oetulio, de Ben,thin vem treinando )�j"l. NO! ba1l e" a!I tal
f'

1'.t
onde enfrentarA o quadro com as: íduldade e .esperam JiI! l. lf N fi 'D . L. �
principal do Crul!:eiro, o já representaI'. oondigllamente o fWf w· inla deve ÚiI.1'M f l

....�__.i�·é·�T.·f.·1.·�ii�;'..;·.-_·ü'�·_. �

�Ing'ar ,lIq ele -I e
"balxada'' querem cobrar' com juros aquele 'empate do turno--Porem,' a turma de Rio do

: .
. T:ep�o. diz que isto' não acontecerá

.

.... .

I'
Mli1S uma boa. pal'tfd� pela disputa do eampeonato 10- "iNa peleja de ,domingo os campeões de '43 pisarão a

.

Quanto ao time do São Lourenço, tudo in�H::a que fa�
es te,l'emos d()min�o prOXlI};I.O. no Es!adio �a Alameda Rio c�npba:oom um. firme propositó � de irem á vingança aque- rá muita for9!l para confirmar o retm;nbante f�Ito� do turno
Branco, onde se defrontarão as equipes- do Ollmpíco e do I�i 1:;;s: 1 do. t�rno, que nunca mais saiu do pensamento de e para reabíutar-ae dao.ue 6x2 do ultímo domtsge.
São

.... LOD.renço. .

. t·ó'1 ..... 08 que se
.. 8,'brigam sob O' Bandeira glorloea do Gre-'O d Uh � d n f--<v.... 'oi

- ...�.'. �--�-�_� �o§.. :I!.....-.,._.",.�
f,e;, 1)(IZ�. � lbx8. R: vinha sen;d� um; dos favorIto.a do miq ,8. Olunpico, o. que importa di;i:íel' que ,8 turma do mais "'"' ..-

atll-at ce,rta�e, ,desde. antes de. B�U Iníclo, .dado olr grandes 'q1i�..!!i;do. irá, atirar "pra cabeça", • dando DURO em cima dos
�aIOte.s que 8,?l:I.bava .de, adqUerl�; e pelas Jmptessio.nantes ;faDa�i?S ;dOi Silo Lour�n�o. '. .' ..

performances·. que VInha eumpríndo, porem, quando me- 08 craques da .Al�meda Rio Branco formam um "on-
nas se esperava, os�apazes do. grená, extreando no .cer· zeH-:m�ito maís harmonioso e prep1;\�ado do qUI; o do

. 8�- La
... gestame, Já em .Rio do lesto, perderam um preCIOSO pontmho versane, porem, não q.,everão descuidar-se, pois o futebol '.

para o grenno Ioeaí, é. ch�io dé surpresas, Com dsstino á cidade de Hoje o Uner dará o .seu

.'-�-�-!(. ��-�-�-:�......� o .t:-�-:\I_;':tr-li-�.'-..I_.��_-

.... €.....�_...�E-�IIIIIIÍ�-�-:ti-:4 o l-�-�-�......�-:..-:t:�--:-� , Lages; seguiu ante-ontem, o ultimo retoque no quadro
.

. � .r : . '. ,... ...•
..

II1II '.
.

.

.' � 'II' .

.

jogador Herasm? o novo ata- que irá degladiar-se com o

Tambem .(tVasfo Verde e,xcurci()nJtr� O Palmeiras procurara s,allar' caxt���tl��lm:�t�:� craque �� 8�:o�t�r�rçf:o:*::ve:��
T.amb.e..m.' o V8..sto. Verde •.. perten.�ente a segunde: .dívl-

. .

."" be"DI .pelo; 1,lIlI1ft.re' .

-r
• do Aliados dar.se-s na .prOXi part�cipar do mesmo todos

são, excnrcíouarã domingo á Testo Salto; onde prelifuá . ;. II' .

ma semana. os hluJares e reservas.

a��8�:a�f���eC��er�s:ee�aa�::I� localidade em torno dt! No Garcia, esse�:prelio:qne �·-II "'�-Ji. ii ''''�O!t.'_§',_§'�!i''''''#.''':'!i.P=!t-��-�

v:Slta do. metalíeo esquadrão do Vasto Verde; '�".
.

. .'

4-1'
--

'

>.:
.

··1····'·.
'

-

ceEm Abril de 194.fi o Sul
... Ja�, -CODSll alU um ,c aSSlCO .

CIO

.
. '.

.

�}
i

-;
efll nessaçiC!ade.

.: AmerICano de �oteból DO
os '. Suburbanos�! :estao', ,anlma� ·8, �. S I L

..

. ; .... . .'. .
.

. '. Rio 5 (8. E.l-Estamos Intormados que a díretorla da

dlsslmos 'para, a
.. luta 'coM ,os c. B. D. Iniciou e�ceiente trabalho no sentido de re�Iizar

; no Brasil, em abrI! de 1946. o Cbmpecnato Sol·Amerlcano
PE QUilOs de FutebóL Essa informação devemo-la 80 presidente Ri�

.' vadavia Correia Meier, que ticéra em Buenos Aires e Mon�
O compromisso do vice-lider da tabela no pl'oximo! tevidéu, na sua recente estada naquelas cidade, entendEm

domblgo não é dos mais facel�J pois, terá que ir, visitar o,' dO·8� com os proceres de maior evidencia da Argentina e

Estadia do Garcia. Lá, terá que dar combate ao esquadrão' do' Uruguai. E' um grande passo dado á frent.e,. pela eXQ

representativo do Aimoré E. Clube, contra o qual aplicará. pressão do nosso "sDucer" no continente sul.americano;
todas as suas forças. O Palme,irali�não dando

.

suposta a temos assim direito a dar séde ao' certame continental.
fraquesa do antagonista-desde o inicio da partida se aU· Desde 1922, ano do eentenario da nossa Independeneia po�
tará. em busca do triunfo. Tudo o que estiver ao seu aI· litica, que Dão se realiza no Brasil o Campeonato Suie
cance aplicará para vencer o: Aimoré, não dando oportu- Americano. Temos que o trabalho em Buenos �lres e MÓR

.' nidade, portanto. para que este faça algo de aproveitave!. tevidéu, do presidente da C. B. D. alcanç�u bons frutos.
Ainda 8ssJm. levando em conta. a façanha dos . rapa- Juntando-se a àtividade de João Lira Filho, no Congresso

I zas surbubanos. no turno, onde os "periquitos''', tiveram que da Santiago, teremos rea�izado algo aproveitave1 em bene�

I fazer das "tripas o,co,ração" para vence-lo, é de se eape- fioia do futebói brasileiro, neste principio de ano.

rar um cotejo bastante intere�BaDte o que irão pfoporcio-
.

nar esses dois quadros, que ha snos atraz constituíam um �:-�""'�ll-�-�if'�_".6-:..o�-�-6-�-j€-�-�-�;""§'_:�
dos classicos do nosso futebóL

.

.

Como jã dissemos acima,; o Palmelra.s não se· descui
dará, e procurará saltar muHo bem por mais �sse. com

promis8o. afim de decidir com o OUmpico, o titulo d� cam

peão do aDO em curso. Por seu turno, os rapazes do'Gar
'eia estão bastante animados, e tudo farao para

. conseguir Nó Sorteio .de Amórlização realizado na séde da Companhia com

uma grande. vitoria_, �u pelo menos, um resultado honroso, a assistencia do Fiscal Federal, na ptasénça de p�adOfaB
.

de titulas e do publiceJ, falam as seguintes
.-------------------------�------�.------- .

• fabri':a'deladrllhosé Oficina de Escultura Combinações Sorteadas;
P L A N.O «Au

:. Irll do� IPueltar
, B 1 U MiE fi I U

P I O O Z X Z O N

,..Rua Duque'de Caxias, 8 (Ex-Palmeiras) Z S Z X E K K.A Oj
. telefone, 1081 • :Caixa Postal, 48

, Vai 1 x 1 !

Herasmo foi á HOJE, o ultbuo
treino do "líder

1\.lliança do Lar Lida ...
, S��jedade . NaCional para Estimular, a Eco�omit� i:

· .

.

Sde: -é �io de Janeiro
.,.

;:,

Sorteio de Junho
,·Plano FEDERAL

.. Resultadó .. Geral
MILHAR 921'

. .

Cl'$ 5.000,00
Cr$ 10'.000,00

t:BNrENAS .

25. .
Cr$

.

6,00.00
_ tr$ 1.200,00

[NVERSOES 9-2-3 ...1' Cr$ 2nO,OD
__-_. . Cr$ 300,00

p.ano. ALLIANCA
Resultado Geral

Premio Extra:
Seria: 4: 4876

.

4876. Milhar

Cr$ 25.ono,oo
Cr$ 50.ot:lD.Go

Cr$ 1.250.00
Cr$ 2.500,00

'.

C.antenas·' . 87&
. ·InvarBô68::do Milhar " 4.-8-7-6 .

Cr$
Cr$

300...00
6ll0�OO

Prudencia Capitalizaçao
Amortização de 30 de Junho de 1945Cr$

Cr$
100,00
.200.00

·.�À.:·S "f �,.�424>.T'N�·d· --: .

,--
.

"

'.
u. O cao...1 As a,

Bronquite.e JosseJ'livia.da ·e . POUClOS Inutos
Solre. V. !ie a_taques de asma ou de mo. prepf.).!'audo-o para. resistir a qual

b_ronqune tao vlOlentos !lue _o sufoc,!m, que!" futuro ataque. Muitas pessõas que
· fàzem·no perder.a resplfaçao e o un- ha�!1aru perdido peso. que passaram as

p!!dem de dnrmlf? TÇls?e .com tanta nOltea sem dormir- e que �e sentiam
força que se sente d�bIJ" IDcapltz de sufocadas. com. os .-sucessivos ataques
tra_bnlhar? Tem que viver sob dieta e de asma ou bronqUite. descobl1rrun qUe

..

. cUl<!.ar�e exagerademeute? Mendaco acabava com os acessos des-
· Nao lmJ?llrta . por qu�to temj)O já d� a primei,.". noite e mUitos. já hã "!lOB,
tenha sofrido. deve sentir-se cheIO de uaa voltaram mais a soIrer de ""mil.
um'as esperanças com a receita médio S· AI" I _...J'
ca chamada Mandato. Tudo o que lem 1l1ta IVlO m"*,,,lato

·

amzer é tomar 2 pastilhas ás refeições, A primeira dose de Mendato. come-
.

'. e seus 'ataques desaparecerã() como por ça a trabalhar no sangue' é ajuda a
.

encanto. Em poucos minutos Menda,o natureza a livrar·se dos efeitos da asma

'oemeça a <lireufu.r· no síuígue; ajudan· oU bronqUite. Em mui poucotempota.z
�o a promover uma �spiração fácil e com q,ue se sinta anos mais forte e
livre. sono reparador e !ramluHo. de ma'" jovem. Adquira Mendac.., hoje
mod? qne

. d�5ds a primeira noite se �esm{). em sua rarm!l.ci�; exvel'imen-
sentirá mlUS Jovam e ruam 10rte, ' le·o e. veJa eomtl dormIre. bem esta

A
.

. .

A" .,,' noite e como se sentirá mc1hor amanas sem ,aquas ae ....sma nM. Nossa garantia ti a SIU� maior pro-
Mendaco não sõ traz al!vio imediato teção. ''ri

!\!> paciente e uma plliPirÍl.Çií.o mais .fá· IIanda ft iii tl",.b.. ""mcll, mil.ll tambem atua. sobre o organls· "Iiiii 1Ili!o V .. "sme.

N S U
VD

P L A N O

fabrica de Tinjas
Blumenau ,lida.

Tintas e "Vernizes ... Material para
Pinturas em Geral

.

...,,-k �c_ '...,- -

�-�-��-�-�-�-����.o�---��-�-�-�---���

1 Casa'" de Moveis Rossmark Ltda.. 1
It�,+ Serviço rapido e pe �jo 'i'

..;' Move.l.·S
de todos os tipos s·m.ctelOS.-.GRANDE ....·t�.1.

STOCK DE TAPETES com 5 a 10,/. de de.í!ucoto .'

11_' .

.

. ,

de Iodos os tipos e tamanhos Da

Casa do Americano S .. A.
Meroado de AulomÓ�eil

Rua 15 D' 487

Expedições
Agentes .do. lãtes: ..
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BlomeU8U.· 6 dI

Julho de 1945

Ondina e Gltu'nu:y

,.,'

apresentam-ae noivos

IV'ÕES UNCi-FOGUETES - iJ� fotografia, memndcos n3 R.I.. f.. adaptam DrojeUs ..
fogueie a UlU avião em 8peraçóes sobre o coraeil da Alemanha. IUI.S..

i
:

Lavando-se com o sábão

"VIRGEM ESPECIALIDltDE"
.ta elA. WETZEL INDUSTRIAL, lOINVILtE (Marca!' Rogiatl'l\daj
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