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d ira . Cons gração, '. Popul r,!erca de 100· nlil pessoas participaram. do comício mOHstr�o que se realizou domingo último em Belo Horizonte, aplaudindl, 81101eu
:Icamerlte, os lideres da U.DaN., Que se' 8.cham empenhados na gloriosa tarefa de reconduzir IJ país ao seu regime"- democrãtlba•.

stá

.

Londres, 19 (S.E.) __; Um
jornal londrino pUblicou no

tícles. procedente" de Bareel
ona, segundo as quais cs ex
Primeiro Ministro do Governo
de Vichi, Pierre Lavai, talvez
salva sua vida em virtude de
ter o Govemu espanhol torna
do a de0ÍB'ão final de que
LavaI só será entrega Gi'ã·Bl'e�
lanha ou aos Estados Unidos
e na.o á França, pGis () mes'
mo f{li declarado criminoso
de guerra peia Comissão
Aliada, li. menos que a Grã·
Bretanha e os Estado Uuidos
s'JUcitem a entrega de Lavai,
este permanecerá na Es'
pHDha.

Rio, ! 1'9 (SE) � Noticia ..se claramente �l€fenidos. : '

\. rrnsrs, 'será compostas de téé";
que Ja comissão de refor:ma �::11.) Adia:nta�s'e, (âinda, que a com. nícos, ) tendo .

como acessores-
meada ;p'eio Miínistr::l da Justi-\ missão Ide execução, que pom representantes idas classes prp'f'.
ça, Ipara o estudo do decretü:.$.,ej 'em prática a chamada lei ántiLi I cdutoni;s.).

�

l

7.666,modiíicou fo dispositvo qm .
.

,
.

, Edeterminava ;a obrtgatorríedade Enl.rou e.m 'Paral.·.us.o' spa.da (conversão das ações ao pOfr
�

.

.: .

�i�:�lJ,lfl�es�=�';���S ;��Gni:i! tifando-se conlra O $.010
CO'nv�rsão .

!soment� ser� .ol}r:t'i-1 ·GrllJl,e dA�a·stre· ·de. aVI-sç·�D G.DI ,·uiz de foragatona tem casos ,eSp'êCIalS, ou n ii..,
,

, .. II.�
.
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·d· - Os pilotos morreram earbonisadoseClsal a os Iça o Rio, 18 (s.E.) --:- Orave de- equíltbrar-se, quandn, partidaTrahalhl
.

assira de aviação ocorreu a segunda asa, o avião en-

Entregues aos anglo=americanos pelos russos 12 dos vinle 'distritos' dé!t!iJ�a(]ú�'(lça_:doS�f�nbd:. �����::'J�j��et���� 'j�vª��� ���:nd:�e'ioa�������de���c�:..
.

.

.... _ .. .. lho, nenhum brasileiro com O aparelho aíníatrado _8�- dtatameate, era presa dasberlinenses-Como se processa ii admnustraçao na Capital GermalllC8lm!i18 de 19 anos pode pleitear bl'�ovava 0. campo de Man chamas que o devoraram,.

o reconhecimento de qual ano Proeopío. Em dado mo- bem como o corpo ue seus�eriim, 19 �l\: P.)
.

- As au- sumiram a re.sponsabHídad.e soo forem etíolentes, serão mantidos quer direito com Iuudamento mente, ao faz�r umamanobra dois tri'p.ulantes: .

.tonda?es soviéticas formalme�te bre a núrmal!�ação. de Vida d.c en: seus cargos, qu�lquer que 'I' nas leis trabalhista sem que forçada, o s':iãO teve unia As Vltlm�B são os
.

Jovem!entregaram o controle de 12 aos outros 900 mil residentes da CI' sejam os partidos politfcos a que prove estar quites (10m ser- das asas partída, . Geraldo MUHla e WaJdemar20 distritos de Berlim aos ofi- 1 dade. pertençam. lviço militar, Nessa angustiosa emergen MoraÍs, sendo
_

o primeiroclais Inglesés e amerlcanos, ern-! Grupos de civis ainda limpam Todas as regulamentações e 1 ela teria o aviador tentado filho do índustríal Mjguelbora continue o padrão russo I as ruas de destroços. O serviço ordens soviéticas contlnuaião em

'i'
NlQ ba.ll e, no llUl um desesperado esforço para Miana;de adminis!ração sem qualquer policial americano agora invés- vigor até que "sejam dadas Dr- I! IfNO' l' ,]�mudança aprecíavel. ! tiga Os administradores e poli dens especiais de revogação". Dão deve falul,ll sa Ite·ad.ores·..

·

··e·m· aea
....

o·
.

. Comboios de caminhões ian- dais alemãs no sentido de des iiques estão alimentando ires I cobrir entre eles, possívels na-

1-
.

I Uma millllhe·r ·a·o·
,

que p�rece·· eS!!"ft'bft asquartos de milhilo·de berlinen zistas, mas ao que tudo indica r en I ·ora
. IIIU· , .. II

.

U ... , ... -.ul lj .

ses, no setor de ocupação dos l até agora não ,lei descoberto
.

.

.

III 'vitimas e dirige a quadrilbaamericanos e os ingleses já as nenhum Tambem se diz que, se , RIO. 19 iS.;.) .-:- Em ce�toj:! trechos da. Avenida Getu.Oulra versãl, 58.hre I para.,deiro de Hitler lio Vargas,. notadamente nas proximidades da Central do
. Brasí! e Praça Onze; vêm se dando casos de assalto quastWashington. {7 (A. P. ) ... Informa uma estação de que diariamente. .., ....

.

radio norte - AtIHll.�icana, veicnlandu uma. noticia tr�llsmiti. Há uma. mulher trabalhando com os assaltantes, cujoda por um seu corre,pondente; que HUle� possivelmente papel é Je1ár <para :oslugares suas vitimas.. .. ..se encontra na Argentina. .

.

Alnda na'semàna passada;,. fi sra. Alayde Alves de
Eegun�o o mesmo correspondente' circulam notíçias Magalhães, quando por ali'passava, viu�se atacada· porde que um sub.m!lri�lO desemb!ireou recentemente na Gosta uma outra mulher, 8, quai; a,uxi!íaqa po, três homens, auaR·I SU� :1aqut3te P,al� ({alS g�ssageU'os . misteriosos. que 1'llma- caram lh� .0. cordão d�. ourQ e. trazia preso ao peseo.QQ.1r8.Uf'�M��".�.:"li�.:.�i]..��.�. ..ry.,..,..k1.;.�;.�i1.t.tl� (la.i.. ; e.;!�:. .

.
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c.it.o qu
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paa-1" Fuhrel' " se anG!)nl� de fato. na . �.'...'. rsavam pelO l;'-ev-ítà· eie'tl�aSlJ�'.(í; �aud5ewso '

I., Não ,ha pravas de que Q
_ Chel.a. '. ,.,a.. 8Z...

1
....·.6.. l.a..SLlie ene

..OD. tre 8ssa[Ío, 6am
. contud.O p.Od... €tl'.· evitar a. fuga'dos quadrilheiros.naquele paIS, mas tamberu nao ha .provas/em eontrarw,., - .. .

.

.. .' . ....•. iii
..

.mmclue o con:esptmdente.
.

7f; ..
".,

..
..

..� .. Teria haVido· deSVIO de .

n s do lesouro
O . diretor da Caixa de Amortização desmente,

Locomovei "Lingenvood" refOlm.:·àd..o .2. "1·.·. H.p.. ;E. entrelanla
.

a noticia
�

o 8r. Gladstone Fl<tl'€S: di-
..

. .
.. .'

.

. ... . retor daquela repartIção,LocomoveI "Lingenvo6d" refO-l'wado 36. H.P.E. coro RIOJ 19 (S,E) - Ytnha c.or- ouvido por um. vespertino,
com movimento separado, rendo com i�81stenCl8. o boa!p desminHu tormalmente {) boa.de um oonsideraval des�l� tú, aÍirmando que não hanen..

� ..Motores Trifv,.sicoa HIEB" de notas do Tesouro, VCIlfl. huma restrição á. eirculsQãoCanos Galvanizados 314 polegada. cado naCaixa de Amortização, das eedulas citadas ou de
Tubos Conduibs. O boato tomou vulto �om quaisquer outras e que ,.em
Cobre Laminado em Bobinas, a recl!sa por parte de mUltos veriUcação recente: constanegOCIantes de Nitel'oi de tou'se a absoluta regularidadere�eberem n�ta8 de 200 cru- da situação do papel moeda,

Z8If?B da s�rIe 11. chegando existente.
a afixar aVISDS a esse. res· ..,-- _

peHo nas respectivas �cab�as, ANUNCIEM NESTB DIÁRIO,

.iI· virtude e a lesMa
da sa renram iIlliul!ln
e crime !l li trilÍçãll
são Vfs.!Wiu!af>.

àll�!:rlO M��ins:
.. ,00·1semoatral Cr$ 35,00

.

avulso Cr, 0,60

Modi'· ado DIO dispositivo'da célebre "leimalaia" ..

u

er I O�-l O·'·',_' : . "

í!l .

, -�U., '

.. ontro e iado
o �W�gU�@ S:��.$ l!Jl;$íPlil1"©lçôés d@ VtUe do .talai

���.�=d;-.hÜli;�;mi9� � Dr. Aciillles Balsilli DíretorHcepousavel � Ano XXI- N. 192

Lavai não será
França!

entregue á
�«�_.�-;;-�' ---��

\ i
,�

ler em

o Traidor Pierre LavaI

HOSRUi101�bsoíuta�,:u�nte inofen�ívo para
" pele. EllClente proteçao contra

Wefzel PICAf.?AS DE MOSQUrrOS e
outros lllsetos.

Hoffke &
..

Cia. lida.

II Rua João Pessoa n' 126 (Velha)· Caixa Postal,· 151 - Blumenau
,

lMO�6

'''::AU ...

Com C! de.senvo�viment�. da campal_1ha eleitoral em curso, e lado á Rua Conselheiro Mafra, n' 82, para onde devera' ser di' João Bayer filho - Advogado e prof. da faculdade de.ate.]]dfn�C! a oTlen:açao dos .It�slres coeres que, em Santa Ca- rigida toda a correspondencia relativa á atual campanha e com Direito.
.lanna, dmgem as torças pollliea�. para 11 Tedemocratização do o qual deverão entrar em contato as forças politicas do interior AfonslJ Wanderley Junior-Advogado. professor da Facul�

.

país, senharts ADOLFO KOND�R, ARlSTILlANQ RAlHOS e qUe se encontram. neste, momento, empenhadas no salutar mo- dade de Direito e OfidaI da R R. da Marinha oe Guerra..
'WANDERLEY JUNIOR, respectIvamente pelos antigos Partidos vimenío de constitucionalização e democrlltização do Brasil. ABino Flores-Professor e Jornalista,

�
.

.

.
.

Republicano, L_ibe.ral Republicano. e Legião. Republicana-e com E; integrado no programa da UNLi\O DEMOCRATICA Oswaldo Rodrrgu�s· Cabral-l\!1edk<;l e PubHcista;os apl.ausos e melta�ento .d� ded!c.a?os e dl.gno�. correligionarios NAC�O�AL, desde já, assegura o. seu inteiro e irreS.frito apC!io Pédro Carneiro da Cunha- Representante comercia! e Di.da mais alta expressa0 SOClil. e politica, no mterwr do Estado e e solidariedade ao emmente Candidato da Democracia BraSIleira retor do "Diario da Tarde". 'na ,C:apital Federal; acaba de ser organizado, nesta capital o Di- á Presidencia da Republica, o .ilustre e iÍlSigllEl
.

jõsé da Costa MoeHmann-Engenheiro Civil.retono da

M+:sior Br.'"oade.l"'fft EduardA G"mes-, Oswaldo Bulcão Viana__,Advogado e Membro do Conse..
Uniião nem.ocrátic� M�fII!�ll1I�1 Uj:ll U 'iii U V - lho da Ordem ··dos Advogados.

. .

ii Q e,!Ij,I�l!lUi.nIU�
Floriallo""'o.Hs, 26 de ··J'unho de. 1945 João José de Souza Gabrâl-Advogado e professor da Fa:�t"

cu!dade de Direito.
O Diretorio da UNiÃO DEMOCRATICA NACIONAL em Paulo de Tarso da Luz fontes� Médico.Santâ Catarina:

.
. .

,

.

Roque Filomeno:-Comerdante. . .

,fulvio Coriôlano Aducci-Advogado e professor da Fa, Antonio Geraldo Vieira-'-Operario.
' .

.culdade de Direito: Trogilio de Melo-:-Májor reformadO da força Polidal·O Diretorio, que em carater transitoria se constituiu, tem José Acacio Soares Moreira- Advogado� José Medeiros. Vieira-Academico de; OireHof JornaJista ..

e
�finalidade consuWva, orientadOra e organizadora, ficando insta� Otavio da Silveira Filho-Farmaceutico. Pr:esidertte da União da Juventude Democratica..

•.-�-*-�..,...�-§��-��:St-.i o ti_'�.�-jf��-�-:f!-�-":."",!ti o�-:-:�'_*-,+-ES_+----,+--�__.-.�, __• O .<t.....:t:."".;:(�:t...,...t....:........t---��:t-Ji-.• o ..-+:-..:-�=:.+.:-:ti��.........-,,,--.•p .._,1ti--_�......�.:,_..ti--:ti-:.:-:,f_�

que, daqui por diante. con("�lJzirá a atual campanhapolitica até a realização da CONVENQAO no Estado, a· qualdevera' eleger o Oireiório Central de Santa Catarina e homolo
gar os Diretórios Municipais eleitas.

GrandeVenda Semestral na (asa Jóia, .J\·t·······
.

. durante o mês de JU.LHO, . .. .

Grande IiquidqçâO de cal�adbS por preços'-·· .• e
nunca vistos. Aproveitem esta oportunidode.

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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. P'ài,tl. Sft.b.er que prete�d.em ca..

ser se: Guilherme Geazsga Ai.TERNADOR 1l0ERLIKQN"
.......__. corres e Aduna Paulína Te de 135 KVA. 230 volts, 60 ciclos

1 Guarda Roupa Simples ela Volkmann, Ele, natural oonjugado ..
com

1 Mesâ e Cadeiras " deste Estado, nascido aos 1 J TURBINA A' VAPOR "ESCHEJ( WYSSil
1 Chaiselougne. "de setembro de 1925, opera- de 168 HP., bem como uma:
1 Burel " rio, soltei! 0, domiciliado e CALDEIRA "ESCHER WYSS"

Em bom estado resídente em Testo Salto, des- para o acionamento do turbo .s: gr'upo acíma, tudo
Informações pede se nesta te Distrito, filho legitimo de perfeitas condições de funciónamento

Redação.
-..�,(**

1612-2 Luiz Gonzaga Correa e de Preço: Cr$ 450.000,00 posto S�o Paulo
.

sua mulher Clara Oonzaga Cartas sob! "Fabricação Snfça"':_ Caixa Postal4, Blumenau .

I
Corres. Ela, natural deste 1611�2 -No sentido de colaborar com nosso esforço para o

Sêl-Se
. ���od.�'e nl�C)��i,d�o��S�ic;2, S{?l� ')-�"'-.-�-ii-!i""",(""'_"�""'iiQ l)...,_,.:-;tt�--:4!-.-':""";�""'.:�. rn�lhor procesàamento das eleições que. se' a vísínhám e.

. fi' d T N t·· ···d P
.

T ·1· d·· visando favorecer o eleitorado deeta. CIdade. tomamos
-- ''''&PW <=o, !e!raBa���i�:�:a�:sfe r�::t��� ola.

.

e erras· OP B .. U •. arana.. nu rIDa a iniciativa de instalar anexo á redação dêste jornal
Urgente moças de men�r filha legitima de Erwín Volk 11m pôsto de inscríção eleitoral, que deverá

.

furieionar
idade, de 15 a 16 snose IDalS mann e de sua mulher Emma Acha-se nesta eldade o Sr J()ão Ferrari, re. dentro de poucos dias sob a direção de pessoa auto ..

um mnçn de 15 � !� anos. Volkmann, presentante da Oía., que prestará informações riaada.Tratar no escrttõrío da Fa- Apresentaram os dOmilUentos exi- -.
aos .Interessados em compra de terras á preso

. .. .
.

d 8
brios de Chocolate "Saturno". gldO-II pelo-·· artigo 180 dó Co..1 fação na nova cida(le Mal'ingá. Dêste modo, todos os cídadões maiores e 1

.

anos

4r,'X' •..,.;
.

.".,....
1609-2 digo Civil, sob o' 1,2,3 e 4. Si Intormur-se no ,BF.!r Aurorá _ Rua 15 de Nov.,8 1('H3"3 e em condições de votar, que aínda' não tenham

"?- .... "!" alguem tiveD oonliedm,�nt� de .•'-'.:_.g,:_�_�'--'+-:'- 4i-�-+.-. o�._;';;"-.�"";''''r-�-�''''''.�.-. satisfeito as exigencias do decreto- lei eleitoral, poderão
existI" algn.m rmpedim:ellt� .1�gaI, I .. faze-lo no referíõo posto, onde, tanbem, se prestarão'
acuse o paref 01 fins da 'dfreítQ. O· .'. O.·:_.'.. er·c_1··0'. .

aos Interessados, as informações que porventara dese-
E, para consta» e ehegan ao ce.. !

�!:�:r� !� t�����v��'Ol�::� Comunícamos aos nossp8segurados e ao comercio' lare�este particular, relembramos aqui qll� o voto é

do costllm;e e publicado pela Im..
em geral que acabamos de mudar nosso escritório co- obrigatorio para homens

.:

e mulheres 'que tl'abarhem

pr�n.lla. marcial &, rua 4 de fevereiro U' 5 - l'! onde, como A- para prover sua aubsistencía, sendo multados 08 que
Blumenau, 17 de julho de 1945 gente Geral da Oia. Nacional de Seguros Tpiranga, con- deixarem de atender essa exígencia.

VicfofÍn;f1 Bl'ag� tinuamos a atender nossa distinta freguesia, O posto quet conforme dissemos linhas atraz, de-

Of:�al d�R:g{strG CivIl, i .

Neitzel &, Cia, � 1555...-:.5 verá funcionar dentro de poucos dias. tal.v_ez UUl�' e�"
i. .�§·_��lfi:-�,.·��-.-:.t\-404'-.""":6.--.a;-�-_�-§_���:Ii mana, visa tão scmeube facilitar aos deitares da cidade.Edital ence pn

...·.R..�tll.·�:. .e·
.

:

....
s-

A R.·f.; ....6'F:Jt�� uma tnsertção.raptde, aliviando, assim, o aeumulo da
Faço aaúeli que pi'�tea(lem ea- � VFU U.il. .Pl� .,-,ulu serviço existente no Juízo Eleitoral local.

PROCURA·SE um Torneiro sar.se: João de Novaes e d V· I d ii4'"
. .'

Meeaníco.na Oficina St€inhDU, Chua Dias. Ele, natural deste
.

O a.e· 0.. imil)a.I Oportunamente voltaremos ao assunto.

Fundos da Conteltarfa. Sooher. Estado, nascido aoS 2 de maio
.

....
. .. �

1589-7 de 1904, operaria, solteiro, Concurse para vagas de Auxiliar fabrica deladrilhis e,Oflcina de EscDltu�.a\t>-��Y.-�--:�-ii-.�-��-"�. domiciliado e residente em Provas de:. DatHogrIlIia-EHininaWlia,

.(r. I Itoupava Norte, deste Distrito, Portuguez, ···a·fIlRld.ft. ..p·U··et·I.e·r...íllho de Maria Rosa de Jesus. Arlttmétlca. II U .

EIs, natural deste Estado, nas- Noções Gerais de Contabilidade Mercantil. 8 1 U M E ti li U
cida aos 16 de fevereiro de
190, domestica. solteira, do- Condições de inscrição:
mloílíada e eesídente em Itou- AMBOS OS lSEXOS·-8er maior .de 15 anos e

pava Norte. deste Distrito, menor de 30.
.

filha de Maria Dias. As inscrições encerrar.se-ão em data de

Apresentaram os d4Jcument�1 e:d. 26 do corrente mês, e 8S provas terão legar na &pecl.altdidl6 11m lml.taçãa de Exet'UtIf,..3Ii oom prjst�z« li Pltr�

gidO$ pelo ��tlg.o isO'da 'Ctldfgo: séde deste Banco, no dia 20}7145, com inicio ás
'

.. í
.

E
.

'd ia p -tn ti . feiçãlL1 ColunaJ dI C1ment� Ar..

Civil sob n. 1, 2, e 4. Si alguem í .. _8.�O tO,ras, .

.

.

.

_
. ....�

Grl:ll�j ·iSca ar a. av
.. ),�� lOS,

lll.adO'. Ba.l:amtooa, CaiXM para
threll conheciIQ'eoto de existir aI.. I Obsefvaçao. Os lllteres.�ados poderão re9-uerer a sua inserI S:fIíl!eir,ut P!adra. tI.atia pf{:is. Bal" A�'Ua', Ta,liqwlIs, Capireb, Tubos

gum :imp�diroento legal. acuse o t ção 'para o mmdo.concUFso, dI8fia_mente, uª, séde cõel !)4ra Ãrma�ú�� Oant�tlei. para EsgQti(;!sJ' gari!.'»! v.ara lar.

�;d.
rír os fiO.5 d.e. d.{relía.. :13.'--.'p

..u.ra.1
. d.este �stabel�C.. �..me.nto,. ou. p,o.r

..
ln.ter.me.dio, das ,. . .

. ..

.

..
- !i:l:ns, Mesas d� Gentro. FI6re!..

coostun e chega» fil(M conhecl:m�n.. Agenmas, nus dIas de expediente comum. rlf!.. pll:ra F

.. :llt11\i.'.1 Radio!) FIO-I rM.'l VIS�, ,F�.·�.Dto_ d1.i MtiJ,

to de- t.odos, lávr� e :presente pà.. 1
A DlRETQRIA

1..
1'
....5e.,;.;li..;4....G_·,o__l""'a:s_d.........·�...._'s....o""'·....t_tc_.__.;.ct_e_ÍIl_s_8_í?_e.,.d....1I""'4_1i...�."':__c._, ,...,."..

ra ser afixáJq no' logar do
costn.t:l1't e pUb1i<;'ãdlQ p,ela iJ..i:t..
prens((•.

' .

f_.
Bluménsu,17de julho de 1945

Vitortn'Q Btap
Ofíclal do R'eghh ClvlI. 1

I Compra...se:

Vendese uma maquina de
escrever "Rhnlnmettal", em
ótimo estado. Informações DI
jornal. 3v3

L Procura-seJ

fnlp1'GlJcdo "'''' "01 !tCl<O"'" no.

rnAQUEO�RClWi'Jlm EM 1il�S os
5IDS 'flAUS t SUAS MAnlre;1l\Çiia
Çt)MO SE.lr�n: T?�E3,CA�ni'l..os,
eilOUQUITES E CIlS-\lEUlCHIl-

"

'li�'�.,_;·§-�--�--,�.....jJ_·��--m-.·:1iII

I
)

Ir S:tnlços . de .. primein
ordem

Rua Maranhão
N' 27

A tratar com

A. Lubow

f�ACOS �

ANÊMiCOS
TOMEM

Ui�bD er@O�Dtª�D
"SILVEIRA"
Grallcl0 Tônico I

: ;; o,t.l'iiilit _w."

"Medicação auxiliar
no tratamento da

s?fUis"
�-"'-�9!1'§.�--...-�--�_+.�

-t.-....2:.�-�-..-'*�.Illlli!IIf-<t-+
N� �af) �. nrii 10Mi

�b1 Q11
.

iã� det':1'i f�Ji4;!
,- "r
; ;

EI.eitores !
�>fÍllÍclonarã anexo á. redação
dêsle ; jornal· um pislo de

inscrição eleitoral

'Rua Duque de Caxias, 8 (Ex-Palmeiras)

Telefone. 1081 � Caixa Postai, 48

Causas c!vis, comerciais, crimInais D- A·l.e-e.d..

·o 6·
..
·0.·· tem. Dr·· ue·d ·0' .. p·a.pee trabalhlsta.-Cobranças e contra- .. •

. .l.liL .;:!Ia li' !'YJl.. • u.
tos. - Constitpi9ão de Sociedades medico·

Anommas etc•.

Dr_Paulo fflayerle
Cl'�f ln' 11 t Mediao afiSÍstente do

� di··' M>iJ I .
lwoagera. JSspema s a

HO.. S·PITAL·SA l'Tr·A IZABE.·LE5 't!IlW " .' eru moléstias da garganta cu

!Fa� S'ao�li.! qU6 pretelld�m mã" Dr. FRANCISCO GOTTARDI. do H�spl�l Sta. babel nariz, ouvidos e olhos. Clínica Medica e das Cl'ean-

SBl'·se: Perai!) dos Santos Jao A D V O G ADO' Ç8S, nartos e operações "':-

las e'

WfiUf.a.Ud..
R

..
otr.iHld. leal.de IEscritóriO: Pl'.u<;a. N.e...rê.U.

Ra

...

m

...

os, 13

.. �.!
Opel'"açõés .'. Consultas: 10 �12 M. e 15 -17 hs. Radiodiagnosticos

D�ecI:-1llann. Ele, nat�ral do Tel. 21 . Resk�o }�OJe�:�NTO CHIe CIJNICA GERAL BLUMENAU � RUA PIAUÍ,2 �o� BLUMENAU -0,-
DIstrIto Federal, naSCido aos ,�.,,-.=------ ,-�_._.�- -_........_;.;..;.._--._..._......._ l'

.

llE� RA··LS· H23 d� janeiro, d,e, 1920, milit8�. Dr Affonso 8alsini Z· Tabelliao NOBREGA Dr.' .Ara-n.. R.eb.ell.o
" OR. ..AC.HI. L i.•. · I I

solteIro, rloffilcll1ado e resl'·· .

... v •

d7�te nésta c!�ade, filho le- Medico EspeéiaHsta em ·Ediiido da Prefeitura ADVOGADO
gltlffio de RaUl Jeolas e de d de·

.

.

" AdvegadlO I
.

.

sua mulher MBria dos Santos oenças e
..

' fianças Escrlpturas. GontraçtoB- proctl- I'
.

-f A· T f
.

Jeolus. Ela, natural deste Es- e da Péle rat;ões.' pl:ote�tos d$let�� Escriptorío
.

Rua ('afana, 3.· .. el. 1436

tado, nascida aos 27 de agos. Rua 4 de fevereiro N' 7 Compra a venaa de lmmovets.
Alameda Rio Branco ., . ... 8.LUMENA.Uto de 1922. domestica, solteira, confissões de divida, etc.

......,:,.."..__....._ .. ......__,.,..........,_.. ...... _
domiciliada. e residente nésta

-----

cidade, fHha legitima de Hu
bert Dieckmann e de sua
mulher Chal'loHe Emilie Dteck
mann.

Aprese'pJaram os documentos
exigido poelo artigo 180 dO' Co..
digo civil sob 11. 1, 2, e 4.
Si algu:em: tivell conhecimento de
.existili alg1llIl: l�pediI:nento legal,
acuse o para· os fins de direito.
E, para: constar e chegau ao co",

nhecimento de todus, lavro o

pres<eIit'6 para: ser afixado no- lo..

gar do. c.Qstume e pubUcado. pe.
lei i!nprensa.
Blumenau, 16 de Julho de 1945

VidoI'inQ Braga;
OndaI do Registro Civil.

- .--t:-�-:tl-i�-��..fi!i'i��-.:t

:ANUNCIEM NESTE OTARIO

Impostos a sereID Pagos no mês do Julho . Departamento do· Saude Punlica
Centro de Sau.de de,Blumenau

A V 15·0
COLETORIA FEDERAL -

.

Taxa ocunação.Tereuos ôa Marinhá.
00LETQRIA ESTADUAL - Impo&to de Tabacos e seus

derivados e .Bebidas Alcoolicae.. 2° semestre
FREFEITURAS:· Este Centro de Saude chama a atenção dos interessados

Biumenau - Não ha impostoS a pâg&l'.. .para.o constante do Regulamento de Higiene do Estado, em

Gaspar - Imposto Prediál " An'o inteiro -.Imposto de>Li- vigor, ábaixo transcrifo: .

ceoça de auton,U)veis e Caminhões - 20 trlmes.
. "Art. 104 - Nenhum predio, ou parte de predio,po.

tre - Taxa de limpeza Publica.• Imposto de Liceu. derá ser ocupado ou utilizado, sem previa au!orisação
ça sobre Gado Abatido • 20 trimestre de 1945. da Diretoria de Higiene, de acordo com as disposições

Brusque - Licença em geral - 20 semestre de 1945. deste Regulamento.
Indaiai - Imposto Predial e Tel.'l'Uorial- Ano Inteiro. Paragr. lo >.,.,_ Para o disp(}�to 11es.te artigo é ° leso

Timbó -:- Imposto Territorial- Ano Inteiro ' ponsavel pelo predio, proprieiario, arrendaiariOt loca-
Rodeio ;_ Imposto Territorial _. Ano Inteiro :__ Imposto dei tario ou SéUS procuradores. obrigado a comunicar, por

Licença sobre Gado Abatido� 20 trimestre de 1945. escrito, a vagancia do mesmo e entregar as chaves
Ibiurna - Não ha impostos a pagál' a Diretoria."
Rio do Sul � Imposto de Licença de Veicules - 20 semes. Mais informações dos interessados. poderão ser obtidas)

tre de 1945.
.

diariamentel PO período da manhã, nêste Centro de Sande,
.

.

Blumenau, 27 de Junho de 1945
DR. AfONSO RABE

Chefe do 3Q . Distrito SanHario
! ""-_.Ao: '.ai: .� A· ''': Ji,,: S > _ O'N· ""--�..... ""'- ""'. ... "'" '"

.

I\ ....

>-."'.-cv,-"'_�""'-._",,:':'::2.y_-:y.-ji;--... ",-",,--:-,,",,�-v;-'''''._-.-,...
......

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

.

."

:'---G�__l·
-

N DA-18o;iru�;i;d�r; d�g í;d;;;Ltda�
Expedi,ções ... Despachos

....1·. d
•.�.O.. ·1..··.m:•.J.·.c.p•....S,ft.r+a,...8m.ebr.!.Venda dBladuiras' para.tudnsoafins

Age.ntes dos, lides:..
nua Ufi u\úm l� - Telefona 124t�

·;BRASitM�r�o ';SUMARf'j; ··I-----�-�-'----'-"-'-'-�.....--...--
roía AffiAO(lR (8$ ,Schofz)

Recomenda·se pelo
Esmerado Serviço

com viageus regulares entre ltajal --- Santos

,

I
II .

I'l'AJ iH' --

�tRWE ii'" r, 9!it:t? 5

Rua
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Domingo, ás 4,30 e 8,15 hs.
BETTE DA VIS apaixonada. Apaíxcnadtsatmo. E, eom nunca

Um
ao

BiXOrdO
o pubEco em

izad
As velhas amizades são como relíquias. sagradas da I

Juventude,
. IO amor epalxonado de uma mu'hor que está no outono!�a vida ... e um homem q!19 assoma ao primeiro plano daj.Juventude. -

B .. lLf k O ld D dNo programa. RKO Jornal -,- Oompl. Nae. Desenhos etc.' rigadeiro ?"eorge l'l1a1'" swarc avy, que coman ou
Entradas do Costume as força de Invasão no Adríatico (E.N.S.)

< �

; "i

i .:.:�
:�·-1·
; "

� ;�

.�G

.. "_,-O
, ...

! : ",.; .• �_.'f ••.••

III

I
Sabado .... Dia 21, .ás 8,15 e Dornlngo,

ás 2 horas da "tarde.
Divirta se divinamente com GLORIA JEAN em

Inquietude Primaveril
Uma garota querida num filme que glorittea sua ma Ivíosa voz Que vale um teSQUIO.

IE ainda: Fox Jornal - Compl. Nae: Desenhos etc. .

DOMINGO AS 2: Conttnuacãn da Serie. .1

Entradas do Costume I

Doenças dos Olhos
, A. Siíilis é frequentemente (es ponsavel por gra

ves molestias dos olhos, que, pOr vezes, levam até
a completa cegueira LHe sifilitíca, Purgeções dos olhos,
nevrite ótica. keretita (inflamação do branco do olho),
Bleíarite Iuétíoa (inflamação das palpebras), Ooma
znaligna e etc. - Para Iodas as moles tias de funllo .

sífilitico é aplicado o uso do
.

__

o. ,.-". "i'�<.;" ,',
"

': ,;;.,'".:} ... "

Prefeitura Municip�I" dê� 'Blo�metlau:='
Portarias do .dia 2 'de abril ,�e 194;; -_

O Prefeito Municipal de B!um�nau Res{ilv�,.
.

.

. .'

-. Deslgnar.
.' ,." ,;.;

Eleonora BIIau para, como substituta, exercer,. c. ria ��i.)
. cola mista 'Márglúida Fr(ygang, de N()v� RQ.�s.��. , "{l� . d,l�� .::.
trilo Sedei li íunção de protessor, com a gr8tJflC�Çãrt:} .lp�n'" ;>:'
sal de Or. $ 200,00, >etlnendo 8 rlespesa por. centa da dQ�,
tação'3,30,3 do orçamento vigente;

_

..
'

. DesIgnar... .' _.

Enlalía Gorniack uara, como subsuiute; exercer. na:
Escola mista Vitor Meireles, de Fundos de Pomerode, no.'
distrito de Rio do Testo, a funçãO de professor. fi contl'if i"
do dia 20.3.45, com a gratificação mensal. de

o
Cr. $ 200,OO� "

correndo 8 despesa por conta da dotação 3.<.10.3 do orça- .•.mente vigente:

_

• .1' �' ; .

';'. '. r �

Deslguer: .

MUda Rarasky para, c.omo_subsHiuia, .eX:.ê�ce�, na f.s-.; .....cola mista fel"nando Machado, d� Aguda� no �l�h·1to Sed�, '.

a função de professor-8_uxiHsl, cdm agr.21Hfiúsção .menstil:
d� cr. $ i20,00. correl!do 8. despesa jJOl' conta da dotac1i-o·

13.30.4 do orçamento VIgente. .' � •.
.' Alfredo Campas-PrefeIto .' .:

� Piirtaria do dia. :3 de Abril de 1945
..

•

O Prefeito Mu!!ioipal de Biumenau Resolve,
Coneedar UoenQa.: . '. .

. De acord-o com 6 art. 155; alínea A, .cembtuado
. .

o art. 157 do Decr-to-Ier D: 700, de 28 d-i3 outubro d� 1942;
A Guilherme Krummenauer, fiséal Auxiliar. padrão"

I. do Quadro Unico do Municíplv,- de ·30. días," sem ., veDci.-<
meatos, a contar desta data.

.

". .
"

.

.

Alfredo CampOlF- Prefeito.
Portarias do dia 7 de' Abril dQ 1945

O Prefeito Municipal de Blumenau Resolve.
Conceder licença em prorrogação; :, .' .:

.

...

De acordo C9ID o 3rt. 155, altnea A. eoniblcano cüm .. :
O Bl'L 157 do Decreto Lei n: 700, de 28 de outubro de 1942."

A Maria JuBa de Souza, que exerce a função-. de pro-
,tessor não titulado (extranumerar!c), na ESGola mista Con1

•

selfieír o Mafra; de Ribeirão do Cego;'; no distrito S��e. :dé;
3Q dias, com vencimento integral, a contar de 3 de Março.
do corrente ano.

.'

Designa}": .

A professora Ema B&l'bsr8 Radtke párà., na .• , Eãeobi
mista CeI. Vidal Ramos, da Rua Minas Gerais, nesta eida
de. subetítnlt: a prQfe-ssora Erica s?�mW' da Luz, que re:.;

. quereu licença, pereebendo.li gf8trncsçã,o mensal- de er, �.. '

12000 a contar de 6 de AbrIl do ano
- de 1945, correndo li

de�pe8a por conta dâ dotação 3.30.4., do' orçamento
'. vigen�

te.

Decreto do dia 4 de Abril dá 1945
O Prel'eito Municipal de' Blu:ncnalÍ Resolve,
".

-

. Nomear:·:. --

De acordo com o art. 4" de Decrete U�i :Munieipal.u'
3 de 15 de Setembro de 1944,' '.

".

.'. ....,I

A Jether Reinert dos Santos- patw �xerç'el', ó"? '�afgG dê
Auxiliar do Agente Municipal de E§�tl:mBtica> 'padrãri E'; fi
contar do dia 2 de J30é1:ro de t945, c' • '.'

.

..

. .' Alfr�do Campos�Prereito
Portárias do dia 9 de A!)rl1 de 1945

O Prefeito MunÍcipalde Blumeoau Resolve..
.' Conceder licença: .:

.

.

.

na acordo com o art. 1551 alínea A, combinado com o
ali. 157 do Decreto Lei n: 700. de 28 de outubro de. 194?,

A Eríca Scbmítt da Luz, que exerce: a Janção. de
Profêssor Complemenilil'istü (extraDumerdrio).. na· 1;80018
mista CeI. Vidal Ramos da Rua MiDas Gerai�, .nesta clãa·
de, de 30 dias de licença, com vencimento-jntegral; li con··
tar de 4 de Abril do alio de 1945.

.

-

:pesignar: .'
.

O professor Drausio Cunha, Inspetor Escolar da II
CircullscriÇão, par�, sem prejuízo das

.
suas ÍUDCÕéS•..res·

ponder pelo expediente e insp�ção .da InspetOlla. Esc�larMuilicipal, percebendo 6 gratificação cün�lgnada no çfça"mento vigente; fi contar de l' d.e Fevereiro ,d3, 1945.
. Alfredo Caropos�Pref6ito

Portarias. do dia 30 de' Abril de 1945.
. '

..

'

o Prefeito Municipal Interino de Btumenau Resolvê, ' .

. Conceder dispensa: '. ".A Ely dos Santos Silva. da. funçao .

de p�ot�8S(}r da'
Escola. mista Marechal Floriano Peixoto, de Massaranduba
Central, rio distrilo. de HoupaV6. .

.

.

c' ,Admitir:..
; A comp.Jemsntal'ista Albertina Radvanskl (Irmã. .vica) para, como extranumer8rio·m�nsaHsta; exél'cer,. na ..

Escola mista Marechal Fjúría.Ro Peixoto, de. Mas.s.arandnba'G�n�ral, no distrito de Itoupav8, a fanção de proieB�or� c.om:o 'salario mensal :de er. $: 250.001 correndo a de$peSfl por
conta da dotação 3,30.4 do orçamento vigente.

Bruno Hild,ebrand...-Prefeita interino

: v .

� ..

.� ,

I 8UJMfHIU - Rua 15 de Novembro, 595 • Fone: 1107
.

��t· ; ,,,f,i&iWiili#i�_ 4& ilIiti!®m.

iti.tfer;licàçãO auxiliar
no tratamenio da

sífilis"

Consumidor
Exija Manteiga fRIGDa
Exista Oualida�9 ,que fôe
Mas não é fRIGÔR"

a-..:.....�-lti�-....bf·......-I6-........_......... _

f Aos Senhores Proprie· t
+ . d- R'ADIOS :!ii!, -. ilft:..$$iIlí?!$)�WiW§§i@!ii 4M 1

tar108 e. . 'f
_ '. Q Im!' ..... T A instalação da uma 11O

.

� ,'m :!'f''l1t��j.; t" f Ih d? I
� ANTENA GAL�I "".seu fi'a�����M� as a a ,!n o. I. re.prezenta as segumtes ,!Leve20 Imed�at�mefite na ofiCina '1 vantagens t

DA8W.R .. D., fii'lJI�4 t facilidade de �llsialaçãO. rK VliU DLUJil.lv1l1 .i Economia Segurança ..,a S6l'á pfGulilwente ilte:nílido r e melhor recepçã�.. !.Equipamento moderno de alta precisão, técnico 1 Informações com o sr. Josê I... d d' l d Sa- P 1 �, Gallialll . ../o'rma o e zp oma o em o au o
1- ROI São Paulo, 9 IAiamed� IJ;Uo SIt"QrECO,l 10 • Bluwenau' ..

valioso auxiliar no tratament.o da Sífilis, que a com
bate em todas suas manifestações. Não exige diéta
nem resguardo nem impossibilita o enfermo de seus
afazeres quotidianos.

.

L :'=#*5- ; m;nae

Dr. Ã. §A��T AELLA
m!l!cmdQO �ela Faculdade Ni!Cl0nal de MatUtlna d8

Universidmia do BrillliL
Médico por concurso do Sorviço Nacional le Doenças Ment:üs,Ex-interno d:� Santa Casa \l do Hospital Psiq uiáti'ic() do Riode Janeiro. Ex-médico lll:Õeistente lb Sanatório Rio de-

Janeiro d,l Capital FederaL
CLUUGA M�mCA - ESPECIAW.iTA EM DOIU�CAS tIERVOSAS.

CONSULTI)6m • fi ij A F 3 L I fi Ii S C e M t Il 1
IEclitlcio A.melia NetOj
Das 15 ás 18 horas

flLORIANÓPOLIS

,
de todü� os ;IP05 e i&If!;íi1hus ue

'CUS't1l do· !�niZi'r'icc.ill'li@ S. A.

f_r 777] H I

Oficiu8 RADIO FUNIE
Atende todos. 08 4ervii:08 de

Radio! receptel'CII
Servlços BaJlidos 8 GáráQUdCl

TRLEFONB 1395
,

dUil 1 de Setembro. 13

,; ,

No ball e 'nQ: la»
KNQ11

llão dew faltá!!
.+..-_•.-:t:-.+..-.+.-.+..""""•.-.+.-�-_"

........

..IIli_PSf tDU*d I wali

CAfr CO
Sempre foi e continúa a ser

elhor
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'

"S,'���V:.fe/",· . -; •....•.�"".
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.
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..

'

.

l"�·I�!!�dO�.Obe�!!t!!!.�:.!!f.ã! !!stitnidas eemmObDrl�nghaeÇ.IÕroes de gner,! p�.�.e!�!!z�l!no�r���o ���!�h!�n!a�
blica 8SS1110U o seguinte decreto lei:

"

Fundo de Indenizações previsto no art. 2' do de'creto'lei
, J\:rt: :1 '-Fi(fa,m liberados de onus impostos pelO deera- n' 4.166, de 11 de março de 1942, das quantias de 'que se"

,lêf'n':4ló6. de H de março de .1942 os bens e direitos b)-repatriadaF;. jam devedores para com pessoas físicas ou jurídicas ita�
erténcentes ás pessoas .rísreas italianas que- resídem, no c)-que se ausentaram do pais sem li àutol'lzação reg Itanas, reaíríentes ou' domiciliadas no exterior•.

-trJt,oriQ nactonal, teíta a prova da resldeneía pela extbl- gulatàeutar para o retorno;
.

, Art. 5 - Os valores recolhidos ao Fundo 'de Indeníza, .

�():�.à, cJuteira-'exped,da' pelo Serviço de RegIstro de Ex-
. '

. .(\rt. a-Ficam suspensas as, medidas de proteção. e Qõea até a. data da puhlleação deste decreto lei, em nome

.tlng�tr.Q,'�{JdeIo dezen0v.e(�9)•..... ..". '.'
.

.

.

'

.. segurança de que trata o decreto lei U' 8.911, deü .de de- de pessoas �il!licas italianas compreendidas no .art. 1', se-
:'�:'- Art, 2'_'_'Exclnem'se da hberaçao outorgada pelo art. zembro de 194f, nas operações em que intervenham pes" rão restttuídos aos respectivos titulares;

. .
.

nt�dQ'r·:osbeng e direitos de pessoas: ..,. . . soas. Iíslcas 'italianas 'mencionadas no art. 1'_ Paragrafo único-A restítuição das importanclas depo
..•....

' a)'.:,;c,Qndenada@ pelo Tribunal de segurança Naetonal, . Art. 4·..:.....Cessam todas as restrições impostas aos agrt- sUadas em dinheiro tar-sea pelo e quívalente em "Obriga
.,,'t:fU:\3?pei'ant� ele éstiveráIl! sendo' processados até que cultores, industriais ou eomereíantea, firmaa individuais ou cees ·de Guerra", ao valor. nominal e com os CUPÕéS rela-

�a..•,. n:.•.
�

·

.. l.:.te.....•.·:'.e.. m,. jUlgam.enio fi de,c. ISãO. respectiva; cole tivas de que façam parte súditos italianos residentes tívos a juros do segundo semestre de 1945.
t. . ���-�-'-�-:!i:-�-�t.""_�""'_!l-� o a-�__*-''''''..!I-lt.. II' 'ti. Alt, 6-08 Italíanos residentes no Brasil, que pratlea-

rem atos contrarias aOB interesses do país, tomarão a ficar
sujeitos as disposições do decreto'Ieí li' 4.100, de 11 de
março de 1942, uma vez que o Presidente da Republica
assim o resolva.

Ar]. 7-'-Continuam em pleno vigor as dÜlposições a

ptíoaveís as pessoas físicas ou jurtdícas italianas, reslden
tes ou domiciliadas no exterior, bem assim as pessoas [u
rídíeas brasileiras compreendidas no art. 1', letras A e B
do decreto-Ieí n' 5.777, de 26 de agosto de 1943,

Art 8�Compete ao Ministro de Estado dos Negocios
da Fazenda dirimir aa duvidas que, porventura, surgirem
na aplicação deste decreto lei.

Art. 9.-Este decreto lei. entrará em vigor na data
de sua publicação.

Art. IO-Revogam'se as díspostcões em contrario.

'. 8lumen8U, 20 de

lulbo de 1945

·Serviço Eleitoral
ro:rtogado alé' 31 do corrente
". ' ..

o' alistamento ex�oficiD.
."PeJo sr, Medeiros Filhos. Presidente do Tribunal fIei

t�Tál do Estado, ,foi dirigida ao Juiz Eleitoral desta eícade
[seguinte clrculat: "Comunico Vcssenéla que o prazo para

�
].·em'ésâ:,a 'dê relações exlglto no artigo 23 do decreto.

e� eleitol'slfoi p�orroglld() até 31 do corrente
.

mês. San-

a.Q.• õ.é�:,.co:rde.. ia�SI"Me.de..Jr,.o.s-. Filho
...... pr

..

esídente do 'I'ríbunal
leitoraL '.

.

i '. :.rieate modo, todas as firmas ,filiadas aos Institutos, de
!l.i'e:v:lden'çia' que ainda não entregaram as relações de seus

�mpl'egl:ldos oontrlbulntes, para o alistemento· ex oficio,
!ioderão taze-ro até o fim do mês.

ilirsiriã· iEêõ�:éiciõ
I, P·nlifica e' o Comércio

�; ..

Südltos Italianos

liberação dos
..bens italianos

A sinistra aventura do Governe fascista, italiano ter
minou, como se sabe. de modo tragico, em Milão.

Tão logo o povo italiano foi Iíbertado do jugo que
o prendia e reconduzido a um regímem democratíco; nos'
so Governo; interpretando o sentir da maioria dos brasl
leiros, não teve duvidas em reatar as relações diplomati
eas entre os, dois países, restabelecendo, assim, antigos
Jaças. de amizade. "

Reforçando essa medida. que' traduz a amizade exis
tente entre os dois povos o Governo brasileiro vem. agora.
de assinar o decreto-lei que publicamos em outro local
desta edição, liberando os bens dos peninsulares, que se
adiavam onerados desde março de 1942 devido as cornín-
genclas da política internacional.

.

Essa providencia, como era de se' esperar, causou
enorme satisfação em todos. os recantos do país, E o re

gosijo é perfeitamente justificavel, notadamente entre os

súditos do país amigo, que podem, outra vez, lançar mãos
de seus. recursos, para movimentá-los convenientemente, "

como o tem feito até agora, visando seu bem estar e o

engrandecimento desta ferra que escolheram por Palda e
sob a proteção da qual têm vivido honesfamente.

De qualquer modo, esta providencia virá desafogar
nossos meios de prodUÇão e comercio, permitindo o movi
mento de preciosos elementos que jaziam inertes pela one

ração dos bens dos peninsulares, razão mais do que justa
para que se receba a boa nova com inlenso júbilo.

Extreará amanhã, 110 Carlos Gonu�s, ii 8ela.."
vel 'pianista brasileira Edith Bulhões Marcial

Sob os auspicias de diversas firmas industriais desta pra·
ça, deverá apresentar-se ao público blumenauense amanhã á
noite, no h,atr'o Carlos Gomes, num cOncel to de piano que pro
mete revestir-se de completo êxito, a consagrada pianista brasi
leira, Senhorinha Edith Bulhões Marcial, portadora de elogiosas
referencias dos mais consumados criticas, tanto� do país como

das capitais Sul-americanas.
'No recital de amanhã, que deverá ter inicio ás 20;30 horas.

a pianista fará uma demonstração de sUa admiravel sensibilidade
artistica. execufando peças das mais variadas e atraentes) como
sejam: Preludio e fuga em lá menor, de Bach Uz; Sonata em si
menorl Ale,gro, Scherso. Largo e finale, de Chopin; bem como

loutrFls peças de consagrados autores nacionais e estrang.eiros.,A entrada para esse magnifico recital é fraRca, devendo se
----....-,------ isso, conforme tivemos oportunidade de anunciar linhas acima.

a uma genlílesa de divérsas firmas blumenaueuses, que fornaram
possível a vinda da insigne pianista a esta cidade, dando, assim,
ao nosso publico, ótima oportunidade de assistir um espetacuio
vêrdadeiramente fino,
1__�'_"'T"'�._._.It:+�•.n..(i) e 0�•.§..�.-�..��.za..-:J:1

:1: Instituto Médico Dr. CARVALHO
....... -,. .

- Diagnósticos Clinicos -:-

.

!J Metabolismo basal - Eletroc81'diogi'afia - Labora·
� tório de Análises (s8Dgue-iézes-urins, etc.)

i Clínica especializada de Senhoras

(Perturbações menstruais, esterilidade, alttn.'8cõee S6-

�. xuais, incômoduB da adolE' cência e da idade erHlos,
i inflamações genitais, etc.)

i Alameda ruo Branco. 3 - 'Uumenan -. Telelol18, !202 "
.�mD]lüi@w.'U)ilD�� ol�§,L�]E''''-.-i>Di[B"�$'

Aniversaria-se hoje o sr.'
Henrique R-lsclzieter, figura
de relevo ern, nosso melo
comercial.

Festeja nesta data a passa'
gem de seu anive'rsario nata'
lício o sr. Emilio Jung, de
Indaiai. .

A 'efemeride de amanhã as,
sinala o transcurso do ani'
ve1'sario natalicio da sra.
Da. . Julia Papel, virtuosa
consorte do 51", Rans Pape, .

conhecido médico especialis'
ta rCO'ln consultorio nesta
praça. ":-',

,

-
' ,)1"::-) IltlJil

A BTa:. Elsa Scheidmandel)
da soc'ledade Timboense.

DR.-lffOflSO BllS111
Diplom, pel'a Faculdade
Nacional de Medicina'da
Unt'vers'idade do Bt'asil

'.'

Envio Heise comunica aos parentes e pessoas de
sua amizade seu, contrato de casamento com a srta.
Lídia Neumann, Ourittba-: Paraná..

Medico EspeCialista em
Doenças das Criallcas

.

'

e da Péle

lidla HeumaDo participa aos parente» e pessoas de
suas 'relações de amizade seu. noivado CGm o sr. E?'-
uiin. Heise, Rio do 'llesto.

i", fi comJm ouvir..se os homens de negócios, tanto. os
que Bê dedicam ao comercio como àindustria. ou a outras
âtivIclades econômicas, lalarem ,·com deliencantoJ indU�:i'en.
,ca.c,senão, por vezes, 'hostilidade até, Bôbfe 'as coisas da �-E-:�-�""�-::�:-I-:-"""'�-� o�-�"';"'�-�-�-�-);-'�-�--.

politica.' .'
.' , ....

.

! Politica para eles, por via de regra, signiUca negócio
aasVüqtajoso, negócio em qile não se devem meter, já por
pão' Bel doa mais faceis de levar, já por Dão ser dos maia
limpos. Conyenhamoa que. há razãí) para que 'não Só os

Ji9mens de negocio, mas quaisquer brasileiros não mostrem
dlsposiQões. dila lllais entusiasHc8e pelo que, de um modo
geral; se déve. entender por politica. De fato, têm havido
muita complicação, e muito pouca elevação nos. negocios
poUtiC(JB do pais, prlnnlpalmente nos ultimos tempos. 'Con� ....___ .. I ,�"I �

iv:iIlienc;ás e àmbições.peSBo8.ÍS;. ou �e grupos,. t�m. preva· Faz anos hoje o Sr. Josê i
\

ileeido ;sôbre os '. superIores mteresses' da coletivIdade: E, Pereira, au:aliar da fi"ma i
�oby�tud�, ínul.tâ. mIs�mca(jão� áfim de serem atingidos cer· Oia. MalbuTfJS; A.
:t08 fIDs mconfessav6Is,·· ....

i<
'

Ora, O' que devia acontecer era, precisamente o inverso. . .'
-- \ ",0,�'! . T-

I d Deflue hoje a data natali'O que cumpria era curar. impessoalmente, os destinos cia do sr. Edmund Sahroeder1!l8cio�ftiSj no sentido de :asség�rar a ordem � .

a tranqulH. residente em IndaiaZ.
'

idilde e, 80' mesmo tempo, aument!1;l' a produtiVIdade, o mo�

vimerito:'�oª negocioS' e o nivelo de, vida das' populações.
Essa,'é 'a verdadeira e a bõa politica.A politica como deve
ser enténdidà e praticada',

.

... Mas porque sucede o que se tem verificado no Brasil?
Por g,ma simples 'razão:

.•..
Pelo injustificave], pelo censuravo!, pelo pernicioso e

a.bsurdo deslntel'ese da maior. parta dos cidadãos, notada,
mente entre afl classes éha:IIiiidas conservadoras, pela mar

cha dOfj negocios 'publicÔ8, Porque 8S coisas não correm

como .eles' acham que devé:rialil correr. e em geral têm ra

zão: em' assjm pensar, acham que devem alheiar-se de tolIo
à·coIld·l.lCâP. do Estado. Que vá o pais para o abismo ou

?pára)'(l'uina, para esses cidadãos, que. constituem' a imensa
'. IüB.iOl'i� .da populaçãO, é indole,rente, por isso que pOlitica
é coleEi .em� que êles não se devem meter. E' coisa. só para Fazem anos amanhã:·

Ios "POliUcó8,t�,"., . '.
. ,

.

... ..... O ST. Guilhe?'me Hoehen'
,.' . Ai está uni grande erro e li maior causa do descalabro dorff ex'gerente desta

.

folha
'da politica brasileirl1. '

. e,' atualmente,·.· funcionaria fI4
Politica é a maneira de dirigir os negocios do Estado, do "Livonius" .. "

.

.

ós'.inléresSés da. coletividade; .. qu�
.

a todos atingem, em _"- .....-:\ r�r-; f-J,T
fuâlor: mi menor grau. Por conseguinte, a,todos cabe 1m-. A sra. Maria Tereza,' es'
.peÍ'ativamenteantervir, afiro de qut:s tais negocios sejam posa d.o sr. José 1'orres. de
êonduzid�s como. deseja e quer a maioria, Não só intel'essa lndaial,

•. ' como é um dever não se alhelar a ia! matéria. Todos os

<q1ie �f8zem parte de uma coletividade, seja ela uma firma
. come.reia! ou uma nação, têm' fi aprigação de concorrer

'com .á nianUes&ação de sua vontade de seu trabalho para
"que essa. coÍetividade .se desenvolva e prospere. O ST. Adolfo Guilherme

, ,

. pbJetilrãO: m�s não adI!1nta :a. gente se me�el',
A.
porque Koelbel .

. S9 é burlad'o pela manha dos politicos e dosaproveitadores, N.oiv.ad.o.

..... Ai está outro êfl'O. .... .' I
>',

Se isso acontecI:} e porque o povo não mostra vontade Com a, srta' .t1rimii 1I1oura,
,

propr.itl, 'não procur.a ,intiral"so. da·verdade .da situaçãO. e fini:! 9rnamen�O da,socieàade
: 'ms'nitesta a· sua vontade orgamzando se, unmdo-se edIS- lto}mense e fzlha ao sr. An'

pondo-se ti agir. Contra a: torça" não na l'esistenoia.. ' E

njn�'l
tonio Alves de Moura, conoll(. 'guenr tenl" mais fO.I'.Q.à do que o povo. Bssta ql1e ele 6e c

.. om�.·· tra.tou sua pr?ximas. núpcías
. penetr� di,ssp. .' .,,' ... . ..... .... .

.'. ...
. ...

o sr. Carlos F. Rosa.

! "'�_.IIfI!IIl-IIIII""""-__-"I_--"-"IIIiII__IIiB'II ----""-----�IIiIIli�SIiRlil�IB��_.
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. Ctuo.. eapecla!h«dJqI ..
tire ÂI�lltaçoo du CdarJ
cl![!luls� FuerlcultaraI.··H�
ne.· Inf�nt!ll CUo!ca.Médtca
I:tlf4ntil, 'IllbeI'CllU1se lufan.
til r6 Do:e:uc,u d� Ii'-éllll du
Cria!lliiU.
Teia'.: 1101 e 1099

1603-1
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Procur -se
,

Uma Plaina e uma TOl1la
Oferta a E. NEIF.E\ Fabrica de Brinquedos

Rua São Paulo N, 286-F ou Caixa PostaI,95
Blumenau 1602--2

OITE TE

'ExiJam Q,··sabã.O. - ., .. .
.

ytlETIEL �INDUSTRJAL ,OINVILLf (Marc� Registrada)
, olide8l para .11Dzínhat lavandaria B lavàd�ira
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