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Es�a$ noticias dizem qlu� la força aérea japon"sa Bié! apareceu para enfrfmiar os 1 aparelhos incursores lendo a radio úe Tóquio espécll!a
do que este yjolentissima

ataque· !u.ule-amfJ�iiiiUl0 bem

p@deria sfg�mc2r uma ma..

eobra pré·ht'3sio, hmibran�

do que ao ummo grande

ataque contra aquela·Capi·
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acertadamente, da fulura hl

Ylsão aliada 80QUâlíltõ ci�e ..

gam as primeiras . noticias"
ainda InCDmpleta�h do al�ijue

A virtude e ii leillda- milrlo Matilfmll Iefetuado por mil aviões com fia se retiram lIUando anual Cr� &$,00

base em porla·aviões comfa
D �rom�r�!i!u;rJtio !:�ts�tral ��� Bí;,�� I

8S arredores da capiial oi., o araoto das aspiraç.õés do Vale do U�j�B
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tal seguiu-s�r os desembar

ques am2ffcamHi em iV/u

nma.
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r810J 18 epols
Delalhes sabre u afuildamento do "Bahia"":' Caraterislicas da be ..

lonáv8. - O 'án8vÊI fantasma" - Teria sido um submarino?

CARATERISTICAS DA
BELONAVE

o .,NAVIO FANTASMA/'
.

Ao afundar ° "Bahia"possuia
O

.

"Bahia'�
.

deslocava 3.150 35 anos em nossa Armada, par
toneladas. Unha 122,40 metrosí tícípandc de duas guerras e dis
de eornprlmento, 11,89 de boca ttnguindo-se.especiaimente nesta
e tI.15 de calado, com maquinas ultima. pelas excelentes serviços
de 22.000 H.P" tres heliees, ve- prestados á causa aliada. Oes'
íocídade de 26 milhas horatías, I envolveu grande atividade no
10 canhões de 120 mm, Sde 47, período mais agudo da guerra'�e
7 metrallíadoras antiaéreas e estava sempre presente, no mo"

quatro tubos lança-torpedos. mente mais oportuno.. onde se

o
"
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Depois da catástrofe do Quando afundou se encontrava I fazia necessarla sua ação, o que
:,Aquidaban",ocorrida·emjaneiro sob o comando do Capitão de lhB valeu, por parte dos norte
de Hl�6, na enseada .de Jacua- Fragata Garcia D' Ávila Pires de americanos, a alcunha de "navio
canga. perto.deAügia>dos Reis. de Carvalho e Albuquerque. fantasma". Isto porque, quando
no litoral da Bahia,que afundou rl·.·.· T

menos se esperava, surgia o

O ,It&ij
.

V 2, J" U Ik"· f • - ,d D "'I
em tonsequenCÍa -de uma exalo LOuAL DA CATAS. RaFE cruzador "Bahia", numa vigilan� Oe\, dJrn Imes IídSdlrl8 ii reaçao prOV8Cíhdi no uf8Sb
sãO em seu Paiol de polvora, o A explosão,. que levou ao da constante. enfrentando o pe' nela lei anli-Irustsmais .rude golpe sofrido por fundo o liBahia". .oceneu fias figo ande quer que fosse pre fi

nossa Marinha ,de.Guerra foi o proximidades dos rochedos São ciso, Nova Iorque, 17 (8, E.) - O "Tírcee" escreveu em sua edição do dia li, um ar..
recente naufragio do "Bahia"; Pedro e São Paulo, em plena O MOTiVO DO DESASTRE tígo sobre a recente lei anti- truste no Brasil, dizendo, entre outras cousas; - "As nlhHe
dia 9 do ccrrente,

. vastidão do Atíantíco, o que di- das casas norte-americanas, operando no Brasil, receberam eorn grande apreensão os
O

afundamentodfssaunidadelficUliOU a tarefa desalvamento Ao que tudo Indica, a explo- chamados regulamentos anti tmsts, que conferem ao Presídente Vargas completo centro.
em círeunstanotas tão inesperadas dos poucos tribu!anies que es: são se verificou após o navio Ie de todos os negocias DO Brasil".
é bem de ver, causou viva (!ons# 1 caparam á explosão e ao rede- ter se chocado com uma mina O :r�ierido orgão acrescenta ainda que, segundo despachos procedentes do Brasil,
ternação em todo o pais e esse moinho provocado pelo navio derivante. Aventou-se, lambem, 8. imprensa e os lideres industriais, bem como as camaras de comercio estão solicitando
veu de tristesaaumentoú quando ao afundar, Estes, em numero a possibilidade do submarino] a elímlnação de muitos pontos objttvos nos referidos regulamentos, antes do dia I' de
se .soube que quaSi a totalidade de 33, foram recothídos pelo germanico que se rendeu á Ar-í agosto, ...
de sua tribulação desapareceu navio ingles .Balíe". O resto gentina ter torpedeado o cruza- I E acrescenta aquele jornal =,"Os interessas norte-amerícanoa sueteatam ainda que
com a explosão. da tribulação desapareceu. dor antes de entregar-se. Essa o decreto estatut que os negocíos não podem serHquldados ou transferidos, nos primei.

ipótese. entretanto já foi aías- ros setores industriais e dos negocioso como empresas de utilidade pública, baucos, aU·
tada. mentação e outras, sem a permíssgo de uma comissão especial",

Deixa ii Direção do Ser liça da ,alaria, e
Cidade, o Sr8 IIr. Inaoso Balsini

Manifestação de apreço prestada ao distinto médico blumun8uense
----�-------------------------�-------

EI·· III· , I I! Tendo sido nomeado para José Siqueira, foram entregues..

·e·l· ·0· II chefiar a secão de Higiene In- ao homenageado dois lindos
.. .

II
.

ri .Iantil e Pre- Natal do Centro de brindes, uma rica pasta de couro
� Sande de nossa cidade, acaba e um valioso tinteiro, acompa-

Func.io·o.ará .2.De·10 alF redap!iA de deixar a direção do 20 Dis· nhados de magnífica dedícatõ-
'lUU trilo do Serviço Nacional de Ma- ria.

de
A

sle I·oro u- pUA51ft de laria, com sêde em Blumenan,
-

. II IiI . U o Sr. Dr. AffoDSO Balsín]. ,_ A�r�decendo � homenagem c

! Dr, Affonso Balsini proferiu gra-

I-O·$"r·l·p�O· e.le·;tfti!�1 r. Desde 1942 que o distinto tas palavras, enaltecendo o Ira-
" yll I UI U me�ico blumenauense vem se bslho eficiente que vem sendo

.

No sentido de colaborar com nosso esforço para o dedlcand? ao grande problema realizado contra a malaria em

melhor processamento das eleições que se a vísinham e d� malarla, �endo realizado no Blumenau e realçando a magní·
visando favorecer o eleitorado desta cidade, tomamos �1·aIOI·lzdadeOJadnee.lo�o mumesecsu,rSnOOeqsPUea-1 fiC.3 cooperação.,que sempf

..e,ob"Rio, 17 (S. E.) ._; ... Em 1931 {) Gov�rno limitou em 20 �

t d I
mil cruzeiros .as conins populares c.fe depósitos com JIU'OB a iniciativa de instalar anexo á. redação dêste �orDal ubteve brilhantemente � se.gun- ev�� e ee';is, dIgno: �U,x"l� lares

If'l -.

a E
.

A h d
.

d'· , tlm po�sto da l',n"'crl'ça�o L>.leI'toraI, que dq.ve"'a' funcl'onal' d.a colocac.a-o. Agora, Inclinao'l de .a,oar_alorlo, de e,_.crlto. LO.,denas ,,.,iU:X: s· cononHcas.. c an {) lmprescen· Ive, a eleva· .. '" '" '" "'" � 1J
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h d' d do- se cada vês mais para li me- ! me, !_caça.o e e �ervH;o e es·
.... 0.· .. esse .1ID... l.e, .. a., .0.... 0 u8o:.

..6nvo!v.uuento. a 6.COil.OID.IEl..·po· en ro e poucos las ao . a· L'feflão e pesooa "'uto.. t t-y . �
.

. "y 0;)",

-t1'CI'O'" das crl·ancl.,,11as, llS qual's rtl!cyao ae grava as.
pular como atestam os elevados saldos nos referidDB_insti. .

da '-' u ul_
nza . d d' c

.

Imtos de (lrédito, o Cons�lho SUpSriíJf sugeriu que. o mes· Dêste modo, todos os cidadões maiores de l8 anos ?e .

e Ica om mvu gar amor e Esta homenagem, que se des-
mo fosse aumentado pl'u'a 50 mil cruzeiros. ll1teresse, o nosso presado con· tacou pela sua espontaneidade.

" ..

.. ..... ... ... .
.

. e ero condições de votar, que ainda não tenham terrai1e� resolveu aband0':lar representa, sem duvida alguma.Agora, .entretanto, o Ministro dá fazenda concordou satisÍeito as exigencias do decretoolei eleitoral, poderão aquel� 1mpo.rtante cargo publl�o! o reconhecimento de iodos pecom o parecer. da Suvsrinieudencia da 08Sa. da· Moeda que faze-lo llO referi<io posto, .onde, tanbem, se prestarão paíJ as.sumlr outro cargC! nao ia fígura do joverl'l e n;fsHgiosoachou desaconselhavel a el.evação proposta porque tal fato -
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t·..· �,os l"nteres"'ado"', as l'nf'ol'mall.,o-e·S qu·e poruent.ar.a dese- mel1O� impor an e para fi - an e medito que vinha dedicandoVirIa 00 1- 11' com a PlOp'i"Hl na.ureza tiaque as con as \.le ca· "'" ,... J - V - Ptlblica do Estado. .

ratar iminentemeníec pOPJlar, jarem. . I com amor� carmho e despreen-
Neste particular. relembramos aquÍ que o voto é No dia 3 do corrente. ao en-! dimento toda a sua energía, há

tragar o PostO a um funciona- \3 anos, na assistência medica-
obrigatorio para homens til mulheres que trabalhem . .l Q; •

fi? �_� . n;es.mo oerviç9 que o I mentoS3 dos doentes de malaria
para prover sua subsistencia) sendo multados os que

dl.ng..
lra m!ermam.�ri�e ate a

C.h.�-Ile .....

no

.. eSiUd.o profundo d.O...
s

..
e

...•
f.iOdeixarem de atender essa exigencia, gada d.e outro

_

mediCO Es�e:-!aÍ!. e impDiiante p;üoiema que re,
O posto que, conforme dissemos linhas atraz, de· zado, o Dr, Aifoos.c: !3ais�m fOI presenta parE a nossa cidade,

ve;rliÍ funcionar dentro de poucos dias, talvez uma 8e- alvo, em sua repanlçao, oe co- ..
. ,

d d mOvENte homenagem de iodos J
.

.- .

manaI V1Sa tão somente facllitar aos eleitores a cí ade
os fU

.. i1ciO.nario:>, guardas e

OPP.--l
N� b� e lIiG la'!::

lIma inscrição l'ápidà, aliviando, assim, o acumulo de rnrios iocais, .

. .

t t T' El"t 1 1 1 K l':H! 11serV1C.o eX1S en e no � UlZO 61 ora . oca. Nessa ocasião. pela futlcio-
Oportunamente voltaromos ao assunto. I mula mais graduada, D. Maria:

Li ilado os depositas populares
Ias Caixas Econi icas

Is imporlanclas ·acima de· 20 mil· cruzeiros
não i renderão mais juros

nossa

GrandeVenda Semestral na Casa J6ia,
durante o mês de JULHO,

Grande liquidação. de calçados por preços
nunca vistos, Aproveitem esta oportunidade.Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Assembléia Geral Extraordinária
Primeira Convocação

.

A tratar com

A.· Lubow

fab,ica, de ladrilhos e Oficina de:Escullura: .

IrDol Puelter
B tUM E· fl_ I U

Rua Duque de Caxias, 8 (Ex-Palmeiras)
Telefone. 1081 - Caixa Posta.i 48· .

IVÓ!
.

Mãe! filha!
TODAS DEVEM USAR

Pluxo�SHdatina

, .....
'

ancina BADIO fUNIE
tende todos 08 serviços de

Radícs . receptores
Irvh:oa 8apldos e Garantidol

TELBFONB 1395
80a 7 da S'nembro. UI

�,'��'-'---------------

r��?tos
TOMEM

, Oiuho· erensntauo
"SILVEIRA" .

Grande Tônico I (No, 33 EO) 4tMedioação auxiliar.
'.

no t1'atamente da,
sífili$"

.

"Medicação alta;iliar
izo tratamento da

sirilislJ

,

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



. Teneto ..General Sír Oliver Leese, o novo Comandante

Departamento do SaudB. Publica �b�.�:: fO:Ç:��i:da;:::�:al;,:��r:�::�B:S;
Centro de Saudá de Blurnenau

A V I S O Prefeitura Municipal de Blumenau
portaria do dia 2 de Máio de 1945Este Centro de Sande chama a atenção dos interessados

O Prefeito Municipal de Blumeaau Resolve,Ira o constante do Regulamento de Higiene do Estado, em
. Desígnargari abaixo transcrito:

"Art. 104 -,- Nenhum prédio, ou parte de prédio, po- Oa!dino Gallíza, para exercer. interinamente o cargo
derã ser ocupado ou utilizado, sem previa autorisação de Fiscal .Auxiliar, padrão I, do Quadro Unico do Munici'

da Diretoria de Higiene, de acordo com as disposições' pio, enquanto durar o impedimento do respectivo titular

deste Regulamento. Sr. Guilherme Krummenauer. que requereu licença a coa

Paragr. 10 - Para o dispo-to neste artigo é ores. tar do dia 2 de Janeiro de 1945.

ponsavel pelo prédio, proprietario, arrendataríc, loca- Alfredo Campos-Prefeito Municipal.
tario ou seus procuradores. obrigado a comunicar, por Portarias do dia .7 de Maio de 1945
escrito. a vagancia do mesmo e entregar as chaves ,O Preíeíto Municipal de Blumenau Resolve,
aDiretoria:'· Dispensar:

Mais informações dos interessados, poderão ser obtidas, A Zurlema Kitto da função de Professor da Escola
iariamente, no per iodo da manhã. neste Centro de Sande, mista "Nereu Ramos" de Estrada de .Massarandubinha, no

Blumenau, 27 de Junho de 1945 distrito de Itoupava,
.

DR. AfONSO RABE
Chefe do 30 Distrito Sanita rio

��"""_i!i-ill�:.-�-�-jk o �-_.-�-�-�-..-+"",,<O!-�-.

mpostos a sorem Pagos no mês da Julho
COLETORIA FEDERAL - Não ha impostos li pagar.

Taxa. ocupação Terenos da Marinha. Portaria do dia 15 de Mldo de 1945
COLETORIA ESTA DUAL - Imposto de Tabacos e seus O Prefeito Municipal de Blumenau Resolve,

derivados e Bebidas Alcoolícas.. 2° semestre
.

. Designar
- PREFEITURAS: Carlos. Krummenauer, Fiscal Geral, padrão L, paraaumenau - Não ha impostos a pagar, responder pelo expediente da D.O.P. durante as ferias do

iaspar - Imposto Predial. Ano inteiro - Imposto de Li- Fiscal Sr. Eurico Zwickal', o qual responde por aquela seo-
cença de automoveís e Caminhões - 20 trlmes. ção,

...

tre - Taxa de limpeza Publica.• Imposto de Lleen
ça . sobre Gado Abatido • 20 trímestre de 1945.

�rusque - Licença em geral - 20 semestre de 1945.
ndaíal - Imposto Predial e Territorial - Ano inteiro.
'imbó - Imposto Territorial - Ano Inteiro
todeío - Imposto Ter!'itorial _. Ano Inteiro -. Imposto de

Licença sobre Gado Abatido· 20 trimestre de 1945.
oírama - Não ha impostos a pagar
elo do Sul - Imposto de Licença de Veiculos - 20 semes.

tre de 1945.

t:.i h
OJE ... 4a.-feira, Dia 18, ás 8,15 hs.

Um espetáculo extraordinarlo de Téla e Palco! !
NA TELA: Gene Autry e Srniley Burnette em

Chamas da Vingança
Um sensacional mm de Aventuras;

) PALCO: Única apresentação dê

Iister Guelfo e Fatima Harley
Uma revista cheta de Misterios e Atrações.

Um espectáculo inédito l! Apresentação original de alta
gia. e Ventrolcquia.

O teatro Ideal para Família !
-:t:'-'!l-)Ó-�-�-ftl-S'i.-:.-�o",-.-j-"-�-.-.&iilI�-:f

)ociadade Beneficiaàora de Madeira Ltda.
Compra e Venda ne Madeiras Dara todos 08 fins
lua 1 �e Setembro

.

- TalelDos 124t�

Dr. A.. SAN T A E L L A
OhJiewado pela faculdmia Nacional de Medicinli da

Universidade do Brasil

Méd.ico por concurso do Serviço Nacional .ia Doenças Mentais,
Ex,internD da Santa Casa e do Hospital Psiquiátrico do Rio

. de Janeiro, Ex·médico assistente do Sanatório Rio de
Janeiro àa Capital Federal.

CLINICl1 MED!CA - ESPEC!ALISTA EM DOENCAS NERVOSAS,
cor�sutTÓRIO • fi ti A F E L I P I! S C 8 M I 11 T

(Edifício Amelia Neto)
Das 15 ás 18 horas

fLOHIANÓPOLIS

�

C A f r cu
I

Sempre foi e .continúa a ser

elhor

;�� .

. ,

'�'""""'\...'."," -,"o

'ApêloaGenerosídadePúblíca
Atende.ndo ao apelo feito nêste [ornal pelo sr. Frau-:

cisco Juvenal, ancião com 86. anos. de iãade,/ que se acha .

doente e desempregado, sem,meios com. que prove! o

sustento da esposâ e dois netínhos, enviarem, donativos.

em dinheiro:
.

Agencia notlcíarta Cr$ 5,00
"0 Válà"do Ita,jaf 10JOO
Um Vicentino 5,00
Um .aaomtmn �
Soma Cr$ 25,00

.' �. :t'-"_'#-�-1f."""'-"--+ o .9-!t"'_'_ii-5- '" .....ll.........-aa

ASSINATURA. DE JORNAIS

fofo AmADOR (G. Scholz)
Recomendá-se pelo ..

Esmerado Serviço'

Rua. 15 de Novembro� 596

Alfredo Campos, Presidente da Junta de Alistamento �i·
litar, faz saber QUe são obrigados a alistar-se para o serviço
militar, todo Brasileiro qué contar até 31 de julho próximo vin
douro, dezenove anos e oito mezes-

Deverão lambem. se apresentar até 31 de julho <lo corrente
ano todo cidadão nascide no' ano de 1925. afim de ser :alistado.

,

'os que não se apresentarem expontaneemente no praso
legal serão, alem de alistad.?� á revelia, c.,?nsiderados . infratore�
1110 aílstamento e ficarão sujeites ás penalidades da lei.

. . c
.

Para alistarem- se, os cidadãos que·. moram nos distritos.
deverão se apresentar aos Srs, Oficiais do Registro Civil, .� os

residentes em Blumenau na Junta de Alistamento Militar, na

Prefeitura.

Estado de São Paulo, São Pcaulo
..

Por ano: C1'$120,00, por 1/2 ano Cr$ 70,00

Jornal .do Comercio, Rio
Por ano Cr$ 100,00,0 por" 1/2 ano Of$60PO

Pedülos a: ena WILLE, Ilumenlu
"-Ji . "!t-.9:-.t__�IP.- .-_. o .�"*,-.-.:::::-.-:.--"�:-:.,....l-'

Junta de Alistamento Militar
Edital de',Alistamento

Blumenau, 30 de Abrilde 1945:
JOÃO DA MATTA _:. 20 Tte. Del.

.

i
.'

.... .' .... ...•...• iACAPljfAL
,

Admitir;
A complementarísta Irma Lemos para. como extranu

merarlo-meusalleta, exercer, na Escola mista ROdrigues
Alves, de Ripeirão Herdt, no distrito de Rio do Testo, a

função de Professor, com o salarío mensal de or. $ :650,00,
correndo a despesa por conta da dotação 3.30,3 do orça
mento vigente.'

,Sedas, Linhos, Casemlrasf-I�
R.i.scadGS, B.. rln-.

s. ' sap....
at

..
os, I'·Camisas, Pijamas, Cápas, .

.- '.

. Meias, etc. -.
. .-

,Chapéus _ Ramenzo�il Gnry _,
fi Nalsa�"" ,

I BLUMERnu - Rua 15 de lIo1em�roJ 505 "'Alfre.do Campos-Prefeito

- . . .
- .

"IPfROGY VERISSIMO
Despachante da Becebedorla do Distrito Fedoral (til. da Fazenda)
Escritoria:' '!'BAVESA· DO OUViDQR:N' 21 , lo .andar g B J O

Encarrega-se com Eficlenéia e Rapidez da:Decretos do dia 16 de Maio de J945 Títulos deelaratoríos r: Naturalísaçães _ Retificação de
O Prefeito Municip&l de 8Ium�nao Resolve, Impostos - Registro de Comercio - Patentes - Defésa.

Nomear: de Autos - Certidão de Renda - Serviços em todos os

De acordo com o art. 51, do decreto-lei n' 700; Ministerios - Registro de Diplomas - Pr(lCuratorios -

d t b d 1942 Serviços na Policia - Permaneneía. de Estrangeiros - Re-e ou u ro e , gistroa de firmas comerc�ais e industriais no ]).CtI. - Re-
Arno Gielow, para e�ercer o oargo de Flaoal gístro Civil - Retificações de nome e filiação -

líar, padrão I, do Quadro Unico do Munieipio. __ Certidões para embarque.
Exonerar: Registro de Criadores. - Serviços no DI P'.

De àcordo com o art. 92. letra g, do decreto'lei n·I'E===R=ec=e=iI�ím=e=n=to�d;eEc=o;nt3a:;s=.=II::M�.:d;a�F:Ea=ze;n=4=a'===�1700. de 28 de outubro de 1942, .'. -.
Arno Gielow. do cargo de PorteIro, padrão F, do Qua

dro Vnico do Municipio, em virtude de ter eido nomeado
para outro cargo.

Nomear:
De acordo com o art. 51, do decreto'lei n' 700, de 28

de outubro de 1942, .

José Ledra, para exercer o cargo de Porteiro, padrão
F, do Quadro Unico do Municipio.

Exonerar;
De acordo com o art. 92, letra g, do decreto'lei O'

7.00, de 28 de outubro de' 1942, ,

José Ladra, do cargo de Continuo, padrão D, do Qua
dro Unico do Município. em .virtude de ter sido nomeado !IlIIIlIII__IIIIIIIIIII .....,..
para outro cargo.

de rodos os tipos e tamanbos na

Casa do ·Amaricano.. S. A.
'Mercado de. Automó�ei8

15 D' 4S'l

Alfredo Campos-Prefeito
Decreto do dia 17 de Maio lia 1945 .

O Prefeito Municipal de Blumena.u .Resolve,
Conceder exoneração

De acordo com o paragrafo l' aUnea a, do art. 92 do
decretO'lei n' 7.00, de 28 de outubro de 1942,

A Paula Oorniack, do cargo da classe C da carreira
de professor Complemf'utarista, do Quadro Unico do Mu
nicípio (Escola mista Vítor Meireles, de fundos de Fome·
rode, no distrito de Rio do Testo).

Alf!'edo Campos-Prefeito
. .

D....

Portaria do dia 18 de Maio de 1945
O Prefeito MilnicipaI de Blumenau Resolve,

Conceder licença:
De acordo com o art. 155, alinea A, combinado com

{) art. 157 do Decreto'lei n' 700. de 28 de outubro de 1942,
A João Luiz dos Santos que exerce {) cargo da clas

se C da carreira de Professor Complerue.ntarista, do Qua
dro Unico do Município (fatiola mista Osvaldo Cruz, de Ri
beirão do Souto, no distrito de Rio do !'eato), de 30 dias
de licença, com ve.acimeritos integral, a contar de 11 de
maio do 1945.
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LONDRES, 17 (A� P.) -- .Noticias procedentes da Capital
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está grassan'do ali o tifo, que ameaça se alastrar por uma
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�������������� ������ilin:, ����u�;; é d���� leve II transcurso agitado a organização do
Espantosa: crueldade dos ���:a Potls��ttel�s;��eOSd����OSd: DI",relo'rio do Partido Social De acrático
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.. muito pouco tempo sua venda

laponeses· e
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II I .'papal no mundo será to�almente libe-

Uma amostra da confusão mação dos respectivos Dire.
rada. Adverte, contudo, que ° reinante no seio do situacio tortos,

S. fi. 1.-'- Intormam de Balikpapan que no diaante emprego d� droga via o,ral, sem. .
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.'

ét d
. O publico já está informa-

ríoe aos desembarques afiados 08
.,'
japoneses incendiaram contro.le m?diC_Ot podara provo-, DlS�O temos nos m o os es� do sobre a maneira bastante

o hospital do distrito de KJandasan, onde estavam recolhi. car a .lmUHlz,açao dos gerrnens qUi�It08. que usam os Chefe� singular c.om que se proee
dos alguns opererlos 'Indonesíós escravizados; Todos aque que se pretende combater. regIOnais do P. S.�� deu a organização do Díre-
las infelizes, 'com exceção de dois, pereceram queímados, .. torto local do Partido Social
Nas cf:'tr.cadniasI dd�··_aeOro?rOtm? dhe1 SeJingga� �s oficiais do
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' o an'!AeS8S Uhormaram que
li!iII ... l!Illlograram localizar somente duzentos operarias fOfçadoi:l Um sigilo inteiramente em

índonesíos, dos quais cento e cinquenta estavam enfermos desacordo com os objetivos
e neeessítados de atenção urgente. O resto se

.

compunha O'" médicos do Capital Federal finalmente conse- soci�is e d�m?CratiC08 do
de varlos milhares de evacuados, que os japoneses levaram " '" <> Partido caraetenzou a orga
para traz de uma colina fortificada, nas proximidades de guíram do Governo a almejada cota de gasolína para nlzsção, bastante original
Balikpapan. Espera.se entretanto, poder libertar aqueles seus antomoveís. Nã{) foi sem custo mas conseguiram. aliás, do rclertdo Dlretorío.
prtsíenetros brevemente, temendo-se apenas que os mesmos Assim, mediante um emplacamento especial e ou- Um consolo, entretanto, nos
se encontrem em pessímas condições �fisicas, em virtude tros requisitos de ordem técnica, foi conjurado o pe· resta. E' que em Brusque a

dos estafantes. trabalhos que lhes são impostos, bem como figo dos doentes ficarem sem assístencía médica tan- cousa foi pior...
C'

. to em euss restríeuoías como nos hospitais. E era isso,da deíícíente allmeatação recebida do Japoneses. infelizmente, o que ia acontecer, se o C. N. P. persís- Segundo informações digo
1:'���:-.....�.:;:,.. t7.��.�••·.7.�iil!�����.�."••,:,:��m� tísse em sua ínexplíeavel atitude de negar combustl- nas de todo o crédito, a reu-

vel á clàsse. níão ali para a constituição
A solução nos pareceu justa, se bem que até a- do Díretorlo do P.S�D. teve

gora Dinguem conseguisse atinar com fi razão de se Um decorrer bastante, agita'
negar a um doente os cuidados que seu estado requer dó.

slmplesmeute porque uma repartícão pública embur- EJ que o Chefe do Partido
rícou numa decisão. leu aos presentes o nome dos

Mas não é disso que queremos tratar aqui e sim membros do Diretorio e pe-
de procurar saber se os médicos do interior recebe
rão lambem suas cotas de gasolina.

Acreditamos que a cnncessêo feita pelo Governo
seja de caráter gerai, beneficiando tanto os clinicas
da Capital como do interior do país.

Estes, de certo modo, precisam mais do cembus
tivel que seus colegas da Capital, já que nas colonías
não existem bondes elétricos e ouíbus regulares. que
permitem um. acesso rápido e seguro 80S diversos 1'0·

cantos que um médico tem por obrigaçãv atender.
Suponhamoa.qne-alguem adoeça num. desses lu

garejos existentes nos arredores de. uma
.

cidade pro.
vtnctans. Até que se consiga, como um favor espe
cial, nas repartições públicas, um pouco de gasolina
para conduztr o médico, este corre o risco de chegar
ao local simplesmente para firmar um atestado de
óbito.

As§im, nada mais justo do que extender aos mé.
dicos do interior os prevHegios concedidos aos seus

colegas da Capital, porque estes. de faio necessitam
de gasolina para melhor poder atender seus QUentes.
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II nllicla prOVOCQD illtenso regoslja em s, Pauli
São .Paulo, 17 (5. E,) - Por resolução do Governo

do eUa: 12 do corrente, foi liberado os bens dos súditos íta
Itanos, que se 'Beifavaro sOb o controle do pais desde que
este entrru em estado de beUgerancia com ,8 !taUa.

A noticia, como é de ver, causou profunda satisfe
Qão DOS meios com.erciais e. imlu:striais deste Estado. ql1e
sofriam com a páralização do movimento dos bens italianos.

Figuras, de grande p!'!ojeçao no mundo juridico. fi- m-......---.............-""""'--""""'......------.......----I

nSDceiro e comercial manifestaram-se amplamente satísfei- fr\1fin Ilelse comu/nica aos parentes e pessoas de
tos com a liberação dos bens. desses estrangeiros, que Jize·· sua amizade seu contrato de casáménto CO'll2 a srta.
ram de nosSO

.

país o seu pais, trabalhandQ intensamente Lídia Neumann� Onritiba�- Paraná.
para sua riques,� e para (} engrandecimento do Brasil.
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Inlhoda 1945

Banco Popular e ienla dil Vale de Itajai
Deposito li disposição
DapQsUo Popular
c7Cts. com aviso de 30 dias

11 ,I ,J '. 60 dias
Idem idJ>�}; gft dias
idem

.

i(}2m 1fHl ;jifl.li
'C/Cts;Prazo FilIO 6 mêsea

Idem
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austriaca informam que
vasta zona, assumindo o

dlu que os mesmos fossem
eleitos por aclamação!
Alguns dos presentes não

gostaram da idéia. Achavam
que os chefes deveriam. Bel'

eleitos democratieametue, puf'
meio de votação, e fizeram
sentir isso. Houve dtseussões
acaloradas e até quem qui
sesse brigar!
Nesse ínterim, o Prefeito

Municipal, Presidente da me.

sa declarou que �havia rece-I •

bldo ordens de Cima para
proceder como procedeu e

cumpriria á. risca essas or

dens!
Jntelízmente nosso íntor

manto não soube como aca

bou a cousa, pois se retirou
quando os debates se acha.
vam em sua rase mais agu
ds.;
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�ão dew falta

Igua de Colonia
EIZEL

Prado do Rio, La Menor
e Rapsódia ._

enconira=se ti 'Inda las
farmacias e Drogarias.

u

Oferta a

Rua São

Uma Plaina e uma 'opia
E. NEIFF, Fabrica de Brinquedos
Paulo N. 286-F ou Caixa Postal, 95

Blumenau I õ02�3

I LCi
- A sra. HilarÍa Farinhas,

esposa do sr. Alfredo Fari'
nhas, da sociedade local.

�a, Cllt \VEIZEl INDUSTRIAL JOiNVILtE (Mare� Regü�trada)

torna a roupa branqllissima
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