
Arrasar O Po�erio
.

ide lal Uig Ifel
Aéreo- aval Nipônico
frol norte-am ri a

Guan, 14 (A.P.) - Poderosa Força Tàtica

'Norte'l
E' ignorada a localização da gigant@8ca formação I E, segundo um porta-voz da referida frota, "ap!'e�

americana esta navegando pelo pac Iííco ocidental, com naval, porem se sabe que a mesma demanda aguaslsente missão desta é varrer o poderio aéreo-naval e a

ordens terminantes para caçar e destruir aquilo que niponicas. navegação niponica."
restar do petencial aéreo e naval mpomco. I

': ','� presença de uma nova frota de batalha' norte. M U DAS
Frll!Jli;eras e Omamentetsamericana no Extremo Oriente foi revelada por um l?<ei;{allÍ, oataltBg.e ilustraoo

despacho retardado, transmitido pela nau ..capitanea da LEOPOLDO IiiEIDEU
frota, que é comandada pelo, vice ..Almirante Me, Oain. Qe.ruQá

li virtnda, e li lealda
de se raliram fluandq
o crime B ii traição
sia lu�emtado3. u anual

semestral
avulso

Cr$ Sc.,oo
01'$ 85,00
Cre 0,30

Diarlo Matutino

1
t 'p , ,(.) eu"ti3iÁ'ito �Gm Ci1l:s;::drãç:6és do VtUe do Itaiai

DtUMBMAO o DomiufHI, 15 da Julho da t9�5 - Dr. AchUlas Balsini Diretor Responsavel - Anil XXI- N. 1911
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Serão criados três novos pari os políticos
constituirias por, ele entos prómEduardo Gomes

, �------------
Lei Eleitora! a respeito dos par planada do Castelo, juntos, os

tidos politicos. A r e uni ã o srs. Artur Bernardes e Octávio
iniciou se a' tarde, só tendo Mangabeira.
terminada a's primeiras horas
da noite do dia 9, sendo os ul'
times a deixar a .séde da Es'

Assim. serão criados ires no

! 1 vos paI tidos políticos constitui'

\ dos de elementos pró 'Eduardo
Gomes desta Capital é dos Es'
iados. 'independente das esquer'
das democraticas, em cujo seio
nasceu, ao que se informal des' iWont�viden, 9 (A. P.) -- decla1'a que "a ditadura I qua'rteis) têm a audad.a _�;de o inicio, os maiores obsta'

O ex-se'nador argentino Al- ameaça desfecha,r a., guerra I am.eaçm'.cúm a glterra ctvzl .I cuIas para a instituição da U. �

! D. N. num unico partido poli' fredo, Falados, socialista, civil na Argentm,.a".. ,I Pa,lacw.� r:-cl'esce·]��a que 0
I tico. A própria União Demo' em, artigo esc'J'ito paTa a I Depois de traçar a .hzstOl'la I e�!,,(�aa .'iJ211.ztcrr desre� o �qU'l�
i cratlc� Naciona!. segundo ? irnp'rensa 'Uruguaia sobre a I da declaração da zndep�n-! llm'w (ia ()ida e a dZ[Jnutade
! qL!I.'! !!COU resol�ldo, s� . consta:

I independencia
do seu, pais,! dencia mn 1816, Palacws I do PO?O, !iw.s "em b'reve o

't,;ura num partido po.h!ICO na decla1'a que "08 'LtSU1jJad01'es povo uudinizva'trtênte restan-
clonaI ao lado de dOIs outros

O Ati B I
· J I

'1' • •

í
-um partido republicano que r DOSO a S111;

ago'I'a no poder', porque en-I'
'faTl). o eq'lar.t1JTw f'; pnnt'rc

.

í:omara' a ?esignação. d!! Parti'
I

,g ;� gana'i'�nn (j povo, .. dep�is os inimigos do pai,g".
do Repunhcano BrasJleJro e um' de dm.s anos de eSC-U'NU, tTt-.��_. ��__ ..-----

I Partido Libertador com a deno' Acha-se "SIusente trígas, quando todo (J P'ovo li '"• Q
.,,0 bati:' e !!ia laz;.

minação de Partido Libertador
ate' 20 de está clamandu l,ela sna VOl-!' Naciôna1. K N o. To

Ju§ho ta a ta'retas espe<Yijlcas (17.08, tlão dev� fa!tlll!,--'__��----�--_.,------ O Partido Republicano tera' I
-_.,........,...,,.,�m

h;' para 3' sua frente tradicionais figu'
) contl'a ras do Partido Republkano repubiicanos esladuais e o Par' C:; ruze i ro I''Q�•.�,�ros a

Paulista, e do Pariido Republi' tido Liberiador Nacional o

,

,��, cano Mineiro, bem como ele' apoio dO sr. Raul Pila e se.us
outr06 lnsetos.

,

, mentos de todos os partidos amigOS.
, ��_:_;f;':_::��it:-::-�-�-�_:_�--.9. o .��·�Aii;-=�-'�.......�-�.,.....�=::. o .,-�,:+.-",=_... -:"-�,§_-.-!t,,,,,,,,,,� o ....-�..-�;......*-tt..__,_t=�-:+.-:+.-. o�-�-,.-,.=",-!i-:+.-"-''O'''''''''''.o .,-��:-:-����-��-_.."""!tl"

1tio�Esteve reunido na séde
da U; D. N. o seu diretório
centrâl� a áfim de deliberar a

respeito na ,transfOlmação da'
quela agremiação politica de
acordo com o que requer a

I

'S I
�

a nçalUs
j/verdade, já, agora, a insidiosa "lei malaia" não

'L,// a é má apenas porque assim o entendeu a

crítica independente, mas porque assim a acham lambem
elementos muito bem situados entre as proorias hostes
do governo, como, por exemplo o sr, Euvaldo Lodi, que
é presidente da Confederação Nacional das Industi ias.

,

Longamente entrevistado, enumera ele os motivos
porque as classes produtoras não aceitaram "in totum'
o decreto-lei 7.666: I) O decreto substitue a ação do
judiciario por uma comissão executiva de decisão ínápe
lavel, podendo expropriar e até mesmo 'suprimir ativida
des. 2') A suspensão pratica do institui') universal de so

oíedade anonima, com a supressão de ações ao portador,
Que quasl 90 por- cento das atividades usam, é consíde
rada injustificavel e íncoveniente ás exigencías do nosso
desenvolvimento económico. 3') Desnecessidade de alterar
'a legislação já existente que pune os crimes contra a

economia popular. hoje da competencÍa do Tribunal de
Segurança Nacional, para criar uma especie de 3ibitrio
com as mesmas funções, sem qualquer modernização da
lei já existente. 4) O decreto�lei 7.666 pune até mesmo
a intenção, quando estabelece no art. 1', como Mo con

trario á economia nacionai, a ' simples possibííidaGie de
vir li resultar, como expressão possa resultar. 5') fi
nalmente estabelece a inve&tigação na escrita particular de
cada um, sem a resguardar o sigilo, cuidado este absolu·
tamente necessario e adotado no. imposto sobre a renda,

'Somado isso qUe aí Bsiá ao fáto de que a lei veio
á luz �xfempOl'aneamente em época de eleições e pode·

,

rá ser manejada por gente que,
-

á testa do governo, não

gosa da um átomo de confiança pública, teremos, entà'),
avaliado o belo cavalo de troia que o impoBslvel Minis'
ira da Justiça nos presenteou artisticamente floreado com

a :assinatura do Presidente Vargas.
,

Ufa! De beia afrapalh3da ainda nos vemos livres
graças ii vigilante acão da imprensa que não pactua com

um governo que alguns teimam .em julj:!'ar o melhor de
todos. o insubstiWiveI, o que jeve continuar ...

Valha-nos Deus na conservação da liberdade desta
, imprensa que permHsr de cedo modo, aos brasileiros vi
giar os supremos interesses da Pairia até Que as proxi·
mas eleições cambiem seus destinos a representantes la
gitimos e mais refletidos!

,
i

a
•

Embora a secretaria da -U.
D. N. não tenha emitido a

respeito nenhum cernunicado
nem os membros do diretório
se tenham pronunciado, pude'
mos saber em fontes fidedignas
que o caso tícàra afinal resol'
vide em definitivo.

Raul Pila

.... ;

Unidades da esquadra ianque em ação no Pacifico

II/l!!

rec I
sobre II ri s Duarte o ta

Dcaboll-se o Bispo de Maura !

ex a Igrei

Chegou ti ponto extremo o

I ocupou
de Botuc�tú e o seu Costa, entím, vlvía sem crê

casa criado pelo sr. Carlos governo caractertzou-se pelo dito e deixou o Palácio Epís
Duarte Costs, ex-bispo de Bo- i €s}>��jamento .

dos b�ns da copal sob a ameaça de uma

tucatú e ex-bíspo titular de 1 eUfIa. pela Itquldação dos penhora!
Mama. Assumindo posição bens da Mitr-a. pelo esfacela- Esse, na sua crua raalída
de franco combale á Igreja mente do patrímonln diocesano de. o acervo do sr. Carlos
Católica, de que tôra Iílho Botucatú é, com C! se sabe, Duarte Costa em terras de
querido. e atê seu Prínctpe, uma Ilol'esc�nte diocese pau. São Paulo. Esae o contingente
fomentando contra o Papa I Iísta, Encontron-a o sr, Duarte que apresenta para fundar os
U[Q8 campanha jornalística d�,' C?sta :epl'esen�an�o um pa- alicerces de uma "igreja na.
calcada DO mais puro pasqui I mmomo de 3 mllhões de cru- ctonal", uma Igreja-mlrhn,
narío antí-relíuícso, escolheu- zeíros, como sé verifica da sem ministros autortsadoa e
do o embaixador d? sant.!! Sé I leitura do belo estudo ldo Sô sem fieis de boa fé ...
para alvo de suas Iavectívas.! nego Cas,tan-!l0 de Almeida,

._

vendo em cada sacerdote es-!sobre D. �UClO, seu antece.s- �gor8, porem,. nao resta.

tl'angeiro um inimigo de nossa i 80r. E Duarte.C�Bta r6duzi.U maus, o co�strallglmento para
Pátria o ex-titular preparou, I tudo 11 uma dívida de dOIS as 41SCUS8oes C!H��S, para os

conscientemente, deliberada. I milhões d� .cruzeiros; e Duarte debates em voz
... alt�. � snr:

mente, o futuro que o aguar. qosta emítíu l�tras pro.missó- Çarlos Duarte. Costa fraudou,
dava Não se trata pois de llr18s contra a MItra creditando- ue uma maneira ou de outra,
11m �ciesiastico ingênuo que a, sem que houvesse débito, o patrtmonío da diocese que
não fôra suficientemente Bd-, no caso, e Duarte Costa re- regeu. O sr. Carlos Du�r�e
vertido nem tampouco de uma tirou-se do bis p a d o a:r:o- Costa. revel�u.se,. na paixao
vitima' de ato alrabiliario,l derando-se de .uma oambtal doentia de suas. atitudes, um
deste ou daquele superior' � de trinta mil cr_uzeil'os, que díscol�. A IgreJa,. com uma

Não é o caso. O ex-bispo oa-Ilhe não perteucta; e DUBr}a a�gustia que com IH een_demos.
pacítou-se de que tinha uma 1 Costa tentou mover uma açao expulsou-o do seu mero. Mas

missão renovadora uma mis.! judiciai para efeito de rece- não queremos sa��r de h'!lDS
são profética, uma' revolucío- 'bel' Irnportancla a que não fugas, sob ouropeis de vlrtu

nárla, e planejou, desde muito tlnha direito; o Du�rte Costa das que desconhecemos. Aca

a constituição de uma "igreja vendeu uma propriedade d.a bnu-se o Bispo d� MSUl'S!
nacional". com a mesma sím- Mitra por seiscentos eruzer. Quem quer qt;e o .'Y-eJa, agora,
plíeídade com que se organiza ros. a qual, com melhoramen- CO� a �ua "lg�leJtnb� naCl�:
instituição qualquer. Daí fi tos que '!Ião atingiram a cem nal soo .as &Xl.aB. 't! erá, �O

cisma. Daí o satanismo da mil foi vendida 80 Banco do e só, o CIdadã", Carlos Du�r.
sua ação. EstarIo por oitocentos e cin· te Costa, Lutero peque�InO
O sr, Carlos Duarte Costa quenta mil cruzeiros; e Duarte Das alturas do séoulo XX.

�--------------------------------------------------=--=------------------

Itaques ao Govirno Argentino "I Ditaduralbneaça �e�'�él fechar fi Guerra Civil
No Pais"--Diz o Sr. Alfredo Palaelos

Prefiram a Farinha Fabricada
pelo MDIHaO J8IHVILLE

OrandeVenda Semestral na Casa Jóia�
durante o mês de JULHO,

Grande liquidação de calçados por pn:�ços
nunca vistos. Aproveitem esta oportunidade.

'
.
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o REI DOS AVIAtllENTOS

Côrte de caserníra com 2,80 por 1,50 de largura em

Em padronagern pi ópria para o inverno. Temos qual,
quer tipo de casernira pai preços sem eoncorrêncía.

Filial: Avenida Rangel Pestana; 2114

Enviamos amostras pelo correio e a

mercadoria pelo reembolso. postal.

Hemorróidas e Varizes
Tratamenro sem operação
Para varizes (nas pernas) e hemorrôidas inter
nas, use via bucal. Para hemorróidas externas,
uae a pomada e tome juntamente o líquido.
Não ..n.:entrando em FarmClcías .. Drogarias,
peça para CI Caixa Postal 1874 - São Pttulo.

Dr.. SANTAELLA

Fabrica de Artefatos .Textis "Artex" S. Â.
Oipltlíllado pela Faculdade Naclmud de Medicina !ii!

Uiliversidade lio Brasil.

Precisa-se '. de. Empregadas
no HOTELCENTRAL antigo
Pauli. - Rua 15 de Novem
bro, 619.

Assembléia Geral Extraordinát'ia
Primeira Convocação

M,édico por concurso do Serviço Nacional .íe Doenças .Mentais,
Ex-interno da Santa Casa e do Hospital Peiquiàtrico do Rio

de Janeiro, Ex-médico assistente do Sanatório Rio de
Janeiro da Capital Federal.

CWnCA MRmCA - ESPBCIALiSTA EM DOENCAS rUIRVOSAS.

CONSü!.TÓRiO • fI ti A ii II L I P II S C 9 M ! D T
(Edificio Amalia Neto)
Das 15 às 18 horas

fLOEHAMÓPOLIS

Valioso auxiliar no tratamento da Sífilis é o

remédio mais indicado por grande numero de mé
dicos. para depurar o sangue e prevenir as funestas
consequenclas da Sifilis.

(No, 31 EO)

Perdeu-se
. Perdet1\ se U3'ílÍ' carteira,

.: c6ntendo'i1iuh�ro, l.certifica
.... do do Bat�l� 32. BC fotogra
j]85 ete., nJ;l· trecho da estra
da geraI"A:�n,tr@ pônte Salto e

Salto. W�Issi)�eh, Qusn achou
IiJ,yor) entregf.r ao .cabo
WaldBmirú Kri''b.ner, no Bata
lhão do 32 se� 565 - 1

.- .

_"\c.,

"lIfedicaçf1o auxiliar
no tratamento da

sífilis"

W@fiM Ad'

I
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anco Poplllar e Ágricôla
" do:· Val·e do IJtajai
Concurso para vagas de luxiliar.

is.
·

...··.edas •. Li.nh.o.s.,· Ca.s.em.·J·lI"�S. �.,PrÓV8S 'de;' Datilogmfia.,-.. fW:nínatol'ia.
"

_

.. Q
• li

���:i:f{J���a
.

Riscadas
..

' B
.... f.
in

...
s, Sapatos, ··

.•1.·Noções Gerais de Oar.tabiliàade Mercantil.
. Camisas, Pijamas, Capas,

Condições de iO,$crição: .., II
.. -. Meias, etc. .

.

AMBOS OS SEXOS __ - $é!" maio!' de 15 'anos e II. Ghapáos RamBIlZOni� Gury .

fi N.elsa_II..
.

ú1en.or de 30�
.

� PT
As insctU;ões eDcerrar�Be·ão em data de .

2:6 d(J po.rren�? !Dês, e a� pmv8s terão 1ogaI' Da J BLUMENIU - Rua t5 de Novembro, 505 • fone: Ua1
�éde deste Banco, no dia 20/7/45" com inicio �__m I5Uil g_���fla
..
s 8.30 hora

..

s. ..'
Obser,?,uçcto:QsÚltereasados poderãõ réqlltre:r a SUB inseri· -O'•..

'

; ,.,.�.. _,

",Cdção para o citádo COIl.êur80, diaelamente, na ,i: g.cus- aséde deste Estabelecimento, ou por inlel'medio '.. .

lUdas' AgenciRs, nos dias de expediollle CiJffium.· A"s 'm�''0' 01IlllS5'0'IVI"doA DIRETORIA ....

.

.

I·�m·�p·o:t·o'�€a··S:�-�ru·'1·· ·P·:;-�:··;O··�m·ô:-d:'�J'·U-�11'h--o� I��,i���,����..
.

.

' .' i) ô,···· uI �j a� li iJ 11 � iUi} . {]., .

.

. J. . �i:me I\br�������. e::r:::�ma �agJ��s��:U bllitam o coraçao. Bm- 3 minutos, Mandaco,COLETORIA F"'DFRAL 'N- "h' t'
.

nova fórmula' médica, começa a circular,

...•......'. .,
.. ;;.� •

'.-'- r ,aü a unpos os a pagar. no sangue, domfnando rapidamente os ata- § ����_�_�_�COLETORIA E;:;TADUAL - Imposto de 'I'abaeos e semi tiues, Desde o prlmereo dia começa a desa-
-

• ..

.

'. . 7"', .' I • ..;_.�_.__.�,,_:+_.,_,,_,,'_. O�-ifi-.�+-�-1til-.�-�-.-�.d
.

r1 B b' 1 A
.

. parecer a dificuldade em respirar e volta.

enva",os e (:' ((iHS . leoollcas. . 20 semestre Q sono reparador, Tudo o que se faz ne-

Taxa GCtt."1vJ'ifl>ão Teronos tia �....If?',!·l·"h�.·.!. I cesearío ê tomar '2 pastílbas" de Menduco
l' Y • • -

. - ás refeições e 1icarâ eompletameníe IívrePREFEITURAS: da asma ou bronquíte. A açãa ê muito
RI

.'

N' raplda mesmo que .Ee trate de casos rebel-
.

lUmemm - lãQ ha.Impostoa a pagár. .
des e antigos. Mandcsc<:> tem tido tanto

O!H'P" r
.

I
.

t
.

p
... 1 •. •.•

I
.

'.� .1 L'
.. êxito que se ofer�ce cem a garantia deuo!i - mpns O reí.]la�. fi.fi{j InteIra - mpOEho ue.'· I .

dar ao paciente respiracito livro e lacil ra-
cí;>nç'll de automuvaís e Camír.hões .� 20 teimes. pitlamente e completo 'alivio do .5oYrimento

!la asma em poucos dias. Peça Mandaco,tre - Ttlxa de limpeza Publlca. - Imposto de LÍl.":6U hoje mesmo, em qualquer farmácia. A nossa

ça sobre Gado Abatido . 20 1rimBS7r� de 1945; gnrantta é a sua maio!' prote<;iia. '"

R"u"qu L'
.

i '2'
..'

d 19' :ei �.�'.. '...,m 6 .�� A
..ca,,;'�mc::.nr." e __ ...•.. icença Bill gera -'-- ..

.

o semestre e 45. &� 1M.u�v • wIndaíal .._ Imposto Predisl e Tel'rHüI'Ítl1 --' Ano Intelro.
Timbó - Imposto Territorial - Ano lnreíro Igora tamlunn a Cr$ 10,00
RodeIo - ImpOsto TerI'itorial -. Ano Inteiro - Imp�sto. de �-�-�-......�-'�--.•-�"'-O!;O-->!i'

Ucefiça sobre Gado Abatido" 20 trimestre de 1945.
Ihirama. - Não na jmpos�f)s a pagar
RIo do Sul - ImXH:lsto de Licença de Veicu!oa - 20 s-emes.

tre de 1945.

f:,'�··lt�\:.,....
--------------�---

faürica de ladrl�bDs � Oncinil de Escultura

Irnuldo Puelter
BlUft.EHIU

Rua ,Duque de Caxias, 8 '(Ex..Palmetras)
Telefone,1081 - Caixa Postal.48

�_-:;!'t:iri�'§l MÚcl.j$ :lo' � �dat C;:H'Re

.i1!A� pGt �5 iÚb,tpl.oo- i:.6.ss1Sl ou -res:�
mad6, �,� Illaj<;$, _bo�" 'Iareçuro
"••"dmP<i.."tulMl1; de""", ...,. tratado.
iI1ta t�. __

CI lCt:ld6,d.!t- _P!tta -:que. nlio
._ astyittt.-- &5 :tnuneira !I -CUt:Saz

�O* !th,orr:cia:u�ntoB -1'-�da3 ae af
túcr;....·� Ii,ppIlr-.!i>", respitatorio.
....,,, oiwpl... · IlriP"",, hro:<!chite Oll

�Q:2ftitJ;dOi p!!'ecisam de QID. r�medi(!,

,",piá" '" "meu, o :Kllro1l6 S�Q .Joã"
, 4t' inilÍe%'!!fo- - Pti.tlt �t�

�{W... -!C: � -:cm(idl�
:a.. ""bor IÍ![1'Ildave\, par.
§!';C�5i!. V1!mN 11> t;rearlç;a..�

16.7�19·45
����Aà�__����'�

wc

Uma verdadeira avalanche de gargalhadas com os co.

micos Olsen e Johosen - Marths Baye - jone frazee e
Mlsha Auer, Um bando de garotas Aluelonantea e o
Diabo solto! !
Ainda a Continuação da Serle "FILHA DAS BELVAS"

Entradas: do costume.

HOJE - Domingo, ás 4,30 e 8,15 hs.
NELSON EDDY

Susauna foster -- Cl.aude Raíns e t.eo CSfl'HIo no maraví
lhoso mm todo em TECHNICOLOR

t

!tende todos os senh;os de
Radios receptores

ServiCDs Baphios 9 GafimUdoi
TELBFONa U95

e sei"i\ prontamente alendido
Sua 'J da Setembro, 13

� II Equipamento moderno de aUa precisão, técnico
-�_.

formado e d'lplomado em São Paulo

��=:�:���_:IA����
.

ISIi__i!!if&IiJIilIll!I!i!I!Illlll!!!!!II!:A_IG_m_e_d_a!g'
.

_R_iO_.lSeIPmGI!!õ!iIi!:"MC_0:!ll·l!!!!I!!!!'1l1i0!iml!i!i!I!I!!!lIl!Ii!l__1il

Ei1peciaIldad;e tm !tr1it&cã� ile� E;;;tcuta..s� ooxq pr��te� <; p,�l'< Xa:top�
Grs;ni�t EW'!.dar!as. Pavnueni;Os, feiçã� 9>.�.ltaa

..

$ d� C
...
fu.I

..

'�n� .Ar", �.�.� �r.� �:� �
. '.

.

.'. .' mad(J� tl�laustres, CruxM para ;;:;P it�� :" fiIl \:\') �!f. .�...;1S«l ,.,..'" P iI TU 'R I '

�
" J "�J ''t"�

.
,..;�r""'i � riU! pa1:R f; ,as, L.,�.� Aguai T.\fl.n.'ques, Cap!t>:'\ls, ·T�h()s. -

l.ab· Alv!ill � rieliãj - $I.;l) P8!!1!)CÕf'S para ,th'IT!:a;z;eos; Cant<on€i� para Esgotli}s� Banro� para Jar�

1-
"""

�.1 R .4. . dins, Mesas dft) Or:ntro. FIorei..riU para F�ti'(is � ,t!w'!)fi. Fio..
rasf Vaso. Flngim�nl:O UfiA Ma", '_

",

", I
E�pedi'Çâe§· Oi> De®1G·acho� .1 (,�����{J;:lli ti�� i���;$:: .1 '.·.·1./...� iJ J !Il.i(\ A.'['ii.�.,;.�vJht'Aíi\L .'

>

com viagens regulares entre Haja! _' Santos fi
Caixa p@�t��

S$if,Viços de .'. pril'iUlin
fH'dr.m

Rua .Maranhão
N' 27

A tl."atar com

al. Lf.5bOW

fm�.gl!do tem reci !J\I�SsnfiC9

tRJ\C!tlECBRO:-l�tlITE; EM 10�IjS ps
SEUS l3MLlS E �t!AS MrJlifESWç_.I'1tS
toMO SiJrl:,j: 1'05::;:",C,frí1'Ji.�O�
6.!iOft9UITf$ t cú�UEW(H;"

kiscrição de ca�undafos à
obtenção de cer!incado d�

rádio-lelegr2fisias
'Acha�s'e aberta na Diretoria Re

I gíau.aI. das. Oorrei'OS.€ TelégrafOS.deste Estado, até 15 de Julho
proximo, a inscrição de c8.ndt.
datas' á .obtenção de certificados
de rádio..,telegrafistas de primei
ra e segunda class'e. Chamamos
á atenção dos senhores inter'essa
dos para. -o edital n-ess,e sentido, Iafixado na Ag€ncia postal T,ele�
gráfica desta cidade .

Oficina RADIO fUNKf

j Aos Senhores Proprie. i
t t�rios de� RADIOS i
, A lDstaJaçao' de

.

uma '""

k ANTif�A GALLI' l
� l'eprezenta as seguintes l

I r van tagens I

f Facilidade de !nstalação. T
'6i

. Economia Segurança �
I e melhor recepção. l.
r hdorm.a\:ões com o sr, José �
$> Gallif!ni �
f Bna São Paulo, 9 '(• Blumenau �

�-i!ti"""""�"""�-�-�I<2W��-if#

.
Colicas do figado-i: .S� BiIis ':, .'"DôXt's no estomagcP"

'. . •.•. "l{,,,, "-�-<"'.' ..

'-T�n;eir��"}{ ;' c;.'!
"

Ernt�qnecas
..

'.'

,

Mão b:ah to' Platnlendas

Indigestões' Palpitações
Pesadelos Dyspepsia

� Lin-gua suj-a ',.
Gazes _'. Azia

'I' . Dôr�§ de éa�ç'�:'- Peso no estom�go e muiras

I Ot.::'I?']·I···.· <I' outdraB mâl,�ações r,as .'
.'

��

II !t,�".��,� .�!�!����'�S"NO'�!� �

ll.$'.ca.üsa:s, evH.aro,
... .abso'!uta.ment= ..

- a pt"l,�Jé.() "(le w-cntr-�. pr-o·�orclónartl. desde
O Ci)llle�o, �m "",tar genll e !aa.Jui odesaims.recet àS ..";"r,tlJdaJe,, do

ESTO(lí:\�ÜO, i"lGADO G iNTESTINOS fi':
:::-"tl �""$i.��O

f ma a r
lviisterÍo . .. MUSiC3.... comedia na deslumbrante e

surpreendente Super.Produção toda em cores naturaes.
Um fUme que deslumbra e satisfaz!

.

No Pr agrama: Jornaes, Desenhos etc.
Entradas do Costume

da Saude PublicaDepartamento
Centro de Saude de Bfumenau

A V I S «)
Este Centro de Sande chama 11 atenção dos interessados

para o COnstante do Regulamento de Higiene do Estado, em

vigor, abaixo transcrito:
"Art. 104 - Nenhum predio, ou parte de predio. po
derá ser ocupado ou utilizado, sem previa autorisação
da Diretoria de Higiene, de acordo com aS disposições
deste RfRulamellto.
P".Iragr. fo - Para o dispo�to neste artigo' é ores
ponsavel pelo predio, proprietario, arrendatario, loca"
tario ou seus procuradores, obrigado a comunicar, por
escrito, a vagancia do mesmo e entregar as chaves
a Diretoria,"

Mais informações dos interessados, poderão ser obtidas,
diariamente, no perioào da manhã, neste Centro de Sande,

Blumenau, 27 de Junho de 1945
DR. AfONSO RABE

Chefe do 3° Distrito Sanitario
'_,���·_-§'--íti--,+.�:.-.-!l!-.i·O .-���-.:t-�-+-.tS3.�-&-�

foto AmAOOR (80 Senolz)
Recomenda-se pelo
Esmerado Serviço

Rua 15 de Novembro; 596

�ri(;a de· Tinias -IBlumenau L.da .

TIntas e Vernizes .. Material para
Pinturas em Geral ITintas em bisnagas para artistas

Blumenau '" 5ia.. Catarina

Io seu RADIO está falhando?
Leve.o Imediatamente na oficina

ORADIO ..

Sociedade Beneficiadora de Madeira Ltna.
Compra e Venda de Madeiras para todos 08 fins

flij� 1 de Setembro � Tefd3n� 124��

Despacha.nte da Recebedoria do Distrito Fedtlral {M. da Fazenda}
Escritori!.):· TiUiVESA DO m.nllnOB N' 21 . lo andar· B § O

I Encarregcx-se com Eficiencia e lto:pidez de : I
, I Titulas declaratoriGs -. Natul'alisa'Jih,s - Retificflílfio de HI � Impostos - Registro de Comercio - Patentes - Defesa i! H' de Autos' - Certidão de Renda - Serviços em todos 08 tI � I Itlinisterios,;,_ Registro de DjplO11111s - Procul'lltorios - !i e t

I
Serviços na Policia - Permallencia de Estr:m«eiros - Re- e

l!J.�:i!;',.'.,
..._g...is_tl_'O...

S

...d""e_fil_'I..ll.=!l's_co...n_le_l'_C_iU_is_e_i_Ud....I_u,_tI.....,i""Ui_S_l""'H_J_D_.C'i-:._I,__-_R_9._, fJ,i,N
'

gistro Civil - Retificações de nome e filklÇão -

Certidões para embal'Ouc.
Reg!:stra ne Criattores - SerViços no'D i P.
Rf'mebiments de coutilS lU!. M. da Fazendil.

::==::=::""'��=v ··OUMrtQ= 5l�:=9:�W:.:'!.*:;.z5�3:���4-7. -71-'· m , ....�....Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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= "',' RQMA; 14 (A.P.)-:- Foi hoje o�icialmente anunCia/força aérea �âtica do Mediterr�neo, realizou mais deI de bombas durante
�o que a Força Aérea Brasileira, que fe� parte> da 400,000 sortidas; lançando Ul&±� de 200,000 toneladas em 1944 a 1945.

U galo de 810 Cruzeiros l
,

o sr, -Oscsr Pahl, residente a rua Amazonas {OareIs), '�II
defrL,nte ao quartel do 32' B. C., está formando uma g.1'8Dja ,'1(."
para erlsção de aves, possuindo, já, numerosos especuneae '.

de grande valor.
'.. .. , .

Enriquecendo seu aviarro, o reterldo críador adqulrlu,
recentemente, em São Paulo, na Granja Guarulhos, um

galo Leghom pedigrez, branco, de alta postura, desceu
dente dos espeelmens Importados dos Estados Unidos pelo
avleultor Hansou. A ave, posta aqui. custou ao sr. Oscar
Pahl a quantia de 800 oruzeíros.

Trata,se sem duvida, de uma otíma aqulsíção, peio que
nos eongratulamos com este criador.
.-.-�.t:-�.""".-.-�. o .-�-'jé-.-,,�i'-J'_"'_�-fi'

Desceram a "ripa" no galanteador!
I A proposlto da nota que publicamos em nossa ultima
edição sob o titulo acima, esteve ontem em nossa redação
o sr. Antero Silva, que pediu transmitíssemos ao. publico
que a agressão por ele� sofrida teve por motivo cons.a be.J?l
cHerente das Informações a nos prestadas e que jamais

.. . .

. . , dirigiu qualquer gracejo ás : grassoras.Soldados brasd_;lf03 exammando armas e munlçõ�s que !lBPtu Acrescentou, ainda, que a denuncia foi feita a esta
raram aos alemães no curso da camp.anh� da Italia. (Serviço de redação por uma pessoa sua inimiga e que levou o fato

informações do Hernisterio.) I ao conheclmento da Policia, estando correndo, na Reglo'
.

'"

....
. '.

.

.• nal local o competente ínqueríto a respeito, de onde se
��..t'1I>.�:�.;'.-;-:;;:��.:Q�"-;-r.;.? ANUNCIEM NESTB DIÁRJO I apurará � verdade.

-

II CIDADE Soclal�J '___---�

.......4•• a •••••". • ••••••O 'Iõ

� III.�"'�,-_.

Completou ontem seu I'
aniversario natalício o me
nino Renato, filho do sr. Ser
gio Scnnetder e irmão do sr.

. .
Reinaldo Schneider, compe-

<Indústria Co
'

rei ten,eol�;:;:;;:�;�;g:�lha
11•....•.•...•. •. Ju.sliça di), I.r.ab,a, 1'ent�d�'ljf;���f� �����t ��

.
'

. .....
Banco Inco e figura de des:

I.: J?espedida I.ajustâ-C;0!ldena·se o empr�gador a pagar
tacada projeção nes�e meio.

mdenlzação 'quando d'espedlf o empregado sem JU'st
., _I A srt«. llse We'tse.

sa, C,N.T. 14--- 6. .' '. t a cau

I
- O ,sr. Alfonso Ja�obsen.

...••.
.

Errrpregado ?st�veI-Para demtssão de empregado es-
-O Jovem �gon stein, .

tav�JJ.:.�: eecessano flq�e .

a falta grave cumpridamente pro- '." ..... Publicamos, terça-feira ultima,
vada; com 88 careoeertsücas de reíneídeneta ou de maní. Nasclmentos uma noticia sobre a churrasca
r.ssta. gravidade. CNT�- n.J. de 14- Ô "'-1945. da de cordialidade oferecida pe:

E f Id d E Com o nascimento de uma
'Ó:Ó: .

n erm fi �-.'
J o empregador respcnsavelpelo paga- linda criança, do sexo mas'

los industriais Hering dia S, em
lp�nto dOB 30 �IBS de afastamento do. empregado, -por mo. cuiino, ocorrido anteontem regosijo ao fato de ter sido
tJvo de enfermIdade. CNT. retíradoâ seus nomes da "lista

.De Direito a. In.denizBção-Faltas reiteradas ao servl
na maternidade local, acha' negra') norte-americana, aconte-

o d d d se em festas o venturoso lar .

ç ..•.. rspeusa o emprega o sem direito a qualquer índení- do sr. Orlando da Silva e de cimento este que teve sirnpati'
�aQao-J.C.J.-DJ-14-6-1945. '

ca repercussão neste meio.
Condenàdo Bem ser euvído+Nínguem pôde ser COD

sua;esposa âna. Elsa da Sobre o assunto, foi di! ígido
denado Bem ser ouvido. Não póde ser considerada rével a

Silva.
ao sr. Curt Hering, diretor da

pal'te,ql!8n�!) pr?vada R. sUBencis da aUdiencia, por moU' -.......----...--........-- lndustria Textil Cia. Hering, um
vo_ de DUO recebImento de citação-ONI'-DJ-J2-Ô-1945. DR IffOIESO DB!lLSIUI telegrama assinado por Mr.
,. Imposição. de pena Disciplinar-Dá. motivo á imposi-I

•.. n UH n Oeorg T, Colman, representan'
Q.ã.O de ,ena disciplinar o empregado que 'se reCUsa are- Diplom, pela Faculdade te do vice'Consulado dos Es'
conhecer autoridade de· seu chefe.-JCJ-DJ-12-ô-f945, Nad�onal de Medicina da tados Unidos em S. Paulo,

Horas Ext?aordinarias-Não se justifica a reclamação U:. 'd d d
. numerosas autoridades e pessoas

de horas extrsf). havendo o rechunsnte assinado sempre
n'lversz a e o Brastl de destaque nesla cidade.

fplhas de pagamentos com diSCriminação do trabalho rea: Medico EspeCialista em ReprodUzimos. aqui, ° texto
hzado durante o mez.-'-JCJ,:_DJ'_1�-'ó-1945. Doenças das Crianças do referido telegrama, bem co'

o

Justa: causa p.a�a dispensa-O empregado quo escreve e da Péle mo a resposta dada ao mesmo
aVISO obsceno, .exlbmdQ.ó a colega de serviço, dá justa pelo sr. Curt Hering: '

Ie8U8a.,par� a dlsp�nsa.-JCJ�-DJ,-12---'ó-1945. ÜiU'ãtll ellpeciallzadelli .. Ei'los:
:
..... "en.CImentos 11lferi?1'�s-se. a empl'eZli, que não pode f)té Alime:ntaçáa du Cda� "Curt Hering-Rio. HOje que Id&.r ao e!llpregado brasileIro vencimentos inferiores aos do cl:nh1i:S, :Puericultura. H� nos reunimos nesta sua Fabri'!�st}'.angeIro q�e exercer. funções análogas, pUdesse esfa- lI1e Inf<!illttl] CRob Médlca ca que é toda sua vida porqUe

I'.De:ec.er a d,,6.Slgualdade por meio de abQno ou .gratificação Inf'!lltil, T'iloorculo:� l!tfao.. a ela deu tudo que um homem "7
as alIa, aSSIm, burlando a le.f.. C�T.-DJ-i9-6-1945, til e DiI.l�llQa.ll d4!i �&<ml dai honrado e digno póde dar, com -(-p-)O .,

t
..'. Pagam?oto em,oobro-Reconhecida a falta que mo. Cri<aiQU. a presença honrosa de Mister' PARIS, 18, A. ..• m'lnZS 'i'{i

} hVOU1a !eC�BB_!iO Dão ca�ive,l a :,_reitegrsQão. Não liquidados Telef.. : 1101 e 1099 Colman, ilustre COf1sul dos fs' ��tic{�"Sá��ued�Sj�����nt:
! ...•...·· ..•....h,....:.,.. o�8j��.O... s.D.a.. �.. _á2i.u�e�.·.��.�5�mP..

.oe.-Be
...

0... pagamento em dO'll tados Unidos e daqueles· seus de Pétain havia sido ad'lado
N- amigos que sempre estive!am e indefinidamente. disse que

'.,.' ....".... 8
..

0 pl'o.vada,a {hsp.en.sa-Não provada a djopen"'a, De,l ,

nnuma
.. mdemz.ação é devida pelo tempo de se;viço�-JCJ'. úeeiIêAr�ld7i� �-:�-:�-� �-�-�-:.-�. este terá lugar "ante do fim

�Df.-2I-ô-1945, Sr: Curt Bering do mês",

Eletrocutado .� g .•-"_'�-.-",-;tt-�-(j o ,.-.-B-§-�-�-._�-."'"

RIO,Ó(c.P.)-obombeirJAS,SINATURA DE JORNAIS
Oer�l�o, Ribeiro Dí.�SJ quand{l Estado de São ca.ulo São Paulo," se dIrIgla, á noite á sua .

• .,
fu ,.,

I

j....
reSidenCi8 encontrou na via Por ano: 01'$ 120,00, pO'l' 1/2 ano C1'1!ji '.0,00�.. pubHc_a u� c�bo condutor �e Jornal do Comercio Rio
energaa eletrwa que haVIa p O fi. /9'e .f/1f 6000

U-je
. C U115' arrebentado, Procurando alas- o'r ano r:j$ 100,00,0 por J ... ano rJfP I

.í\ P. ;

I
tar o perigo, dispas-se a Pedidos a: onu WIUE, Blumenau

A p� C R E· retirar o referido cabo para ..

-

..
-,

--·-n-d-"-'pr ..
. M E' "

lum local af�stlido, mas oom Prorrogado o prazo para I Registo de aios
.

�'
., � c.:. tanta infeHcldadt>. que no ato Publicamos em nossa edição do dia 29 de junho ultimo

.r"..,� .' "da operação roi atingida, uma circular expedida pelo Chefe de Linhas e Insta.lações
,,;�� caindo fulminado. dos Correios e Telegrafos de Santa Catarina, dirigida aos

1/,;;::.._�·222Cj/<';' Geraldo Ribeiro Dias era agentes postais telegráficos, avisando que, de acórdo com
um moço caprichoso e pra, o decreto lei 7,567, de 22 de maio do ano em curso, pode

�-�-�-:�-íf:-�-J:-i!--if-� tendia fazer carreira naquela riam ser registadob' sem multa até 30 de junho oS aparelhos
corporação. radio-receptores que se achavam em atrazo.: �f : NQ �all iii � r4íl

-

Estava por concluir o curso Soubemos agora que o prazo concedido pelo referido
-, de cabo e daqui 8 um ano decréto foi prorrogado afé 31 de agosto próximo vindouro,

se formaria em parHo cou· tempo em que os interessados poderão fazer sem multa o
, tador. referido registo.

.
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<�,8anco Popular ê Agrieola do Vale" de' Itajai
-

"

Deposito à disposição
Deposito Popular
C/Cts. com, aviso de 30 dI88
ti " "" 60 dIas
Idem ídem 1)11 días.
idem Idem 180 dias'

e/eta. Prazo Ftso 6 mêseill
Idem toem 12 :t

2 010
50/0
4 0/0
50/0

5 112 O/O
6 O/O

t 512 0/0
ti 0/0

� .- •�-�-J(-��..·���o ���"""'_'�-'-__ .�-iI�1I-�

t�pêIoaGenerosidadePública
••. Atendendo ao. apelo feito nêste jornal pejo sr. Fran

.

e�E!C9 Juvenal. anCIão com 86 tíllOS de idade, que se Bcha
doente e desempregado, sem meios com que prover o

.. iiluste�to �a esposa IS dois netinhos, enviaram donativos
emdmheuo:

i : Agencia noticiaria Cr$ 500
"O Vale do It8jSÍ lÓ 00
Um Vicentino 5'00
Um anomimo 5�OO
Soma Cr$ .25,õõ

.

�""""�"I-��_-:-M-!':-"· o ��-��-�-�-��-�-li

Prado do Rio, La Menor
-

.

e Rapsodia
encontra-se a venda nas
farmacias e Dronarias.

loção
WEIZ.EL

Pela f. na Italiaeallzadas

Aniversarios

I

BElOS i ilUdAIS i

AHCCOES DO

estão aO seu lado nas horas dê RESPOSTA DO SR. CURT
alegria e dor) afim �e festejar' HERINO:
mos um fato que Imporia- na

,

sua maior felicidade, porque
' Acabo de receber telegrama

traduz Justiça-a mais legitima el_lcabeçado por Mf: Colman!
e verdadeira -'-vimos trazer a 1 digno

Consul Americano, se

Curt Hering+paradigma de ação, gtlin�o tantas ma�s assinatura�
de bondade 'e de honradez- autoridades e amigos dessa �_o
neste dia festivo que é seu,- o I na que tomaram parte r�umao
conforto da nossa palavra ami I solene '!ossa Fabrica, .fiCandO
ga e sincera. rendendo graças eu sensivelmente eomovido p:;ta
ao Creador por este ato de me' homEn��em. Rogo �om amIgo.
recida bondade e legitima Jus' transmitIr todos assmantes meus

Hça", sinceros ágradecimentos. Porta
abraco e saudades - Cml He'
ril1g';.

" D

I

�-�-M-�-�-�-*-,��-�

I i T! ,No Dá:!) e_ n.tt l41! �; '.� _

(

I "1,.',' KNO'D, ,:.. ,\:;.:
! ,! :\ . lião deve faltQ j t \

I.-�-�-�-�-�-����-�
Será julgado antes do

fim do mês

Exijam o sabão

&

"VIRGEM ESPECIÁLIDADE"
I
I
I
i

i
I
I -

i·

i
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I

da CIA. WETlfL INDUSTRIAL JOINVILLE (Mal'Clt Registrada}

pois conserva e desinfecta a sua roupa
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC




