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LONDRES, 26 (B. N. S.) _ porta-aviões" _ escreve o meato histórico. O vice almí- Império ii. um i5ráo' de míse- até o limite de nossa capacl- junção com ii. esquadra norte.John Riddley, corre-Sj,)ondenie correspondente. Esse ataque rante Sir Phílíp vían, coman- ria e humilhação que excedia dada", '.' .

. -americana.Foi um. espetáculoespeetaí do "Dally . Express" dos "Corsaírs' chefiado por dante da força ria porta aviões ao planejamento para nós
.

"Pilotos é' trípulações pro msmoraveí 'e .pomposo o. doabordo do H.M.S. "Black Prtn- dois p!lo�os londrinos. tinha dírlglu a seguinte menssge.m pela Alemanha. Esse dia che cedentes de todas as partes alinhamento dos navios, tor-.ee", fornece, de acordo com p.or objetívo 08 .ae!odromos ás unidades sob sua. chefía: gou. Cabe ás nossas esqua- da Grã-Bretanba e do Império mando a' maior �squadr,aJ' já .

seu testemunho pessoal, um situa�os nas. proxímldades de '''Todos os nossos navios vl- drühas atacar como nunca, estavam alinhados, no convés Munida:'· - .conclue o C9i'�
relato do primeiro ataque aê- Toqmo .. :;avlamos na�eg8do nham aguardando o dia em e a nós ·nOB navios; apoia-las 0.0 momento em que fizemos respondente.. . '5.000 milhas para a [uneãe que pudessemoa lançar nossasreo i)l'l�!mico ao coração do com a 3a. Esquadra dos Es. esquadrilhas aéreas contra o:-apãO. Na madrugada d� ho- t.ados Unidos aãm de ser Japão, cujo povo e seus lldeJe" vi os pnmetroa pilotos \ desfechado em conjunto o res pretendiam se pudessem,brítaulcos decolarem de seus ataque ao Japão. Foi um mo- submeter ti Inglaterra e o

u anui.I
semestral
avulso

Or$ (;0,00
Qr$ 35,00
Or' 0,50

Diafio Matutino

o af'Q�to d�s aspDrttçõés do 'Vãle do naJaí
BLUMBRAU • Sexta'feira, 2i de Julho fia 19�5 - Dr. AchiUtls Balsiui Diretor Respousave1 • Ana XXI· R. 195
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Em seu profundo discurse de Belo-Horizonte, o Ma
jor-Brigadeiro Eduardo Gomes, analisando as íáses ecouo-:
micos sociais do pais, desde os prirnordios da colonização,demonstrou á saciedade, a calamitosa orientação do Estado
Novo. frente a dos governos que o precederam. Quem
comprenda este documento, estará apto nara iluminar li
concíencia e o cerebro cinzento de muitos cidadãos. que
se julgam em mar de rósas por pussuirern os bolçosrepletos de dinheiro inflacionada ...

.
Mas, unia frase disse, em especiai, o Brigadeiro, quedispensa cérebro dtlzen!o e tudo o mais, porque está mi

evot��o social de iodos os municipios, .com mais importal1Cla, pois, no progresso relam pago das populações do
Vaie do I laja!.

'O municipalismo - disse o Brigadeiro! examinando
o passado - foi, sem contestação, o cerne da conciencia
pub!ica."

Nada mais exato para esplicar, de pronto. o calami
toso estado de causas Que nos atingiu no governo do sr.
Getulio Vargas. Desde Que se implantou no BIasi! o go·
vemo pessoal de 1937, a autonomia municipal recuou a
uma' vassalagem que só foi conhecida entre nós no pri
meiro seculo do descobrimento, iustificando·se, aS3im, o
que se disse sempre em Blumenau, que os preÍeÍtos não
passavam de "dois de Páu" J •••

Todos os municípios do Vale C!-O Itajaí sabem. por
experiencia propria, dessa verdade, pois todos eles voltaram
de mãos abanando, quando se quizeram socorrer de seus
prefeitos para a satisfação das necessidades mais vitais. E'
que o Governo não era mais como antigamente. quando
os prefeitos tinham, com a autonomia municipal eri1ão
existente, força su!iciente para solucionar os problemas
que se apresentavam á administração publica.

Mas, todo mal agora, foi em consequencia da cen
tralização de poderes que o sr. Getulio Vargas implanton
no Brasil, impondo um proces,;o que se atenderia de
cima para baixo, quando na verdade se constroi de baixo
para cima, ascultaddo, primeiramente, aos interesses das
populações municipais que formam a célula progressistade um país. .

Muitos atiraram ao sr. Nereu Ramos a' culpa de tudo
que nos aconteceu nestes IJltimo� dez anos. Pois. não
vamos neste exagero que é urna injustiça. O sr. Nereu
Ramos, como delegado de cOllfiança do sr. GetuliJ Vargas.
não fez mais que cumprir as determinações que lhe Com·
petiam. Foi 8l'enas o executor, e os prefeitos tambell1) do
que lhes foi mandado de cima!

Antes do sr. Getulio Vargas, porém,
.

não era assimj'
porque determinava-se de baixo. e os Prefeitos raziam
valer. pela força da Constituição passada, os nossOs direi
tos vitais!

Aprendam, isso, aqueles cidadãos que levam o retra·
to do Presidei1te ás costas, sem esquecerem se de que si
o compraral)\ por Cr$ i 00,00, hoje, pela "magnifica politi·
C�, de SI3U homem providenciai", este retrato custa, agora,Cr$ 300,00, na mesma proporção com que aumentaram
bdos os. generos de primeira necessidade e que o orçamen·to dos que trabalham nào pode mais atender dignamente!
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Unidades britânicas que participaram do ataque ao Japão

Oferecemos·
1 Locomovel ItLingerwool:": l'efmmado 24 H.P.E :
1 Locomovei "Lingel'wood" reformado 36 :ELP.E. com

.

com movimento secparado•.
.

Motores Trífa8ico� "IEB" .

' .

Canoa Galvanizados 314 polegada.
Tubos Conduits.
Cobre Laminado em Bobinas.·

.

. KuHke'& Cia� Uela.

D�cretos, resoluções, conferen.cias, ce�issões e Departamentosnao pode
..
esconder nossa� deficie�cia� crescente, o nosso impa-breclmento progressIvo, a miseraI para a qual caminha '

._

L-III 't- ",
• �screve o :'Jornal do �rtl . o novo brasileiro" te recomendavel a leltcra e OSltadura ·que . Colonla' I IP'U lana "

�ll p da Capital F�der�L - lfII
o estudo da oração feita pelo ", .Abstraindo símpatías Ideo- tas ou meras inclinações sr, Eduardo Gomes em Belo

• .' ."

-d-logi�as, fíliações partidaris- para rins eleitorais ê tiltamen' Horizonte.
'

nos Desgoverna Os anões de um CirCO 'leram resl Ir
.

em

P f'
. Ana�lsando. a Dose� �e8or- '.

. São Bernardo, onde se dedicam' é lavoura'li

t
' ,�

li

�
," ,

dem flnancetra, a Iminente Congratulando-se com o sr. .•

t
.

de'
,

90re e I OS O I S e P a U·
derrocada financeira que nos Tte. CeI. [uracy Magalhães, ex- .- O malar �m menos. .

, ameaça, o �eseaiabro reínan- Governador da Bahia, pelo
.

SEU c8ntimetros de allura,

"

' te em quasi todas as esferas brilhante discurso pronunCiado .'
t' d' do Es"'ola"" i1

.

ii da administração pública, I dia 21 o sr. João de Oliveira, São Paulo, 25 (S.E.) - N_? an�go �r� 10

so
�

ossulndorealizou o iminente militar ex-Deputado estadual, residente Alemã, em São B�rnardo, resl�em iÓ():no�é' �ltUi8 oedi� ..•

I
obra de sã,) patrlottsmo. em Laguna, díriaiu-lhe um tele- o maior deles mais ue 90 cen lml�nerres vendem hortaUp.8t4, t;'

t termos' cam-se á agricultura e as mu II Y .O estudo,· embora sumario, grama nos segura es .'
.

-

as anhando assim
.

o 'seu sustento.
.

da orientação financeira dos '-. "Parabens pelO .s�u vfemen: pel.ass!�iro���çex-�ompone�tes de'um eteco que foi or�a4'�O!eI'nOB passados, d� uma te dls�urso, que 0VuYbl <:�tetil pe .. adoB em. Hamburgo; por Otto: [n�ttricb, em 19309. Ha encesIdéia do que se podaría ter la radio Tamoio. I ret lU I �so mz. adores acorbates, d'Omador6s etc.· ,

,

'

i tetto, DO curto espaço de 15 �flo seu desasso!,"brado patrío- trape!?'lst�:it�8�a��rco e� óonsequenete da guerra, os anões,'I aDOS de oríentação totattta. tismo contra a dltad�r� que nos
. De�esidir em São Bernardo casando';'se alguns.'. Na�(. ria, ca�o se desejasse, I!r- de�gOVerna ..��;a},os a e uosos - v�e:l��Ugllr, onde vivem normal�ente. os anões desfrutamf mememe, bem Ser!ll' o paIS. Joao de OIJVtl.a. d simpatia e estima da população. '"Y Apesar dos curUssiID9 perIo- a

,

, .' .'. ---'---
dos de que dIspunham. como
supremos dirigentes da Rs
pública, as nossos Presíden
tas mostraram boa vontade
e capacidade, de um modo
geral. na solução dos nos80s
mais complexos problemas.
Livre das peiàs amortecedo'
ras ou controladoras da
Camara e do Senado. o Esta.
do Novo n!.<ida realizou de
realmente utu e produtivo
nos sefores realmente neces-

I
sitados da atividade nacional.
A profusão llabaeesca

.

de 1

j
decretos leis, de Reauluçôes
e conferencias comissões e

I Departamento criados n.!1O'

I
pode esconder as nossas
deficiencias cresoentes, o

nosso empobrecImento prü.

19ressivo, a 'miseria para a

qual caminha o povo brasiLei· Tte. CeI, Juracy Magalhães,
,rQ. O "Fachadismo é impo destacado procer· da V.D.N.
I tente para ocultar o abando
\ DO de nossa lavoura, os

desfalques da pecuaria índio
gena, a queda generalisada ! 1
da nosso produção mineral
e vegetal.
Oportunas e alertadoras

afirmações contem o discurso
do brigadeiro Eduardo Gomes
no setor economico. E' certo
que o povo pretere as peque
nas frases espetaculares, em·
bora sem fundo, as de<;>!ara·
ções entátícas, embora sem
cOllsistencia. as comparações --.;.....,,-----: êõiii&iíB;;oi; iiiiiiiili iiiiiiiiiiiiii-.__--iiõiiiiiiliiiõõiiii�;;;r;;;-.....-�···tl'onitoantes, descabidas, Ape
sar de tudo, deve ssr lido o
discurso de um dos canôidalos
ã Presidencia da Republica.
E oportuno e clarividente,

capas, portanto de ilustrar
os perigos que corre o pais,
se persistir no avanço tragico
para a udéblétcle" financeira
e administrativa. !,.-.;.._---- ......-----..:j �...iiiõf;o;;;;;;;;;;_Q;;i__-��iiiiiiii;;;__--iíiiiã_----�i

U
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-I' 'I absolutamente '. inofen8iv� ·para.,.J_V'.I.0SqUl O pele. Eficiente prot�Qão. contra '

Wetzel PIC1\.�AS DE MOSQUlTOS f1

.
' outros.msatos.. :

Assuntos Eleitoraisl
Os utulos el�itorais recebem qualUicaveis ex oUcio.

número no momento em que
fOfem expedidos�

Só são alistaveis, os estran
geiros que exibirem pr?vas
de naturalização· ou tItulo
declaratorio, não servindo
para . o mesmo fim titulos
eleitorais antigos.

......_

As mulheres casadas basta '.' •

declararem DO requerim3J]to'.
que pelo casamento adotaram
o nome do marido.

No bar ie �no lar

Os
.

a.posentados lião sSo

KNOT

nãlO' deve faltar

M U O'A S
Fl'u�ra.s foi Orna.Il!lEmtais
�çam oataI. iJustre,do

hEOPOLDO SEIDEU
G!aruaá\ i,

Molho V I (; I
Igualou melhor que· Ci

similar ex.trangeiro
falir. C.. IHIWfILER'

fina 7 de Seetmbro. 100 - eX. 56
BLUMIlNAU

Cimento Americano pari pronto embarque·.·
, Rio de Janeiro

'

Grande Venda Semestral na Casa Jóia,
durante o mês. de JULHO,

Grande' liqüidação de calçados por .preços
nunca vistos. Aproveitem esta o_port\J.nidade.Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Comunicamos aos nossos segurados e ao comercio
em geral que acabamos d-e mudar nosso escritório co-

I
mercial á rua 4 ele fevereiro n: 5 - i, onde, como A

�ente· Geral da Cia. Nacio��l.�e.. Seguros Ipiranga, con
tínuamos a atender nossa distinta freguezia.----------

Neitzel & Ciar. 1555-z
Uma vaca e uma carroça de
cavalo. Informações

.

na Rua �......�-*._:i(-�:tls;.-.-�i. o � ....-���- ..-lf.-�-�-�-'*"",,&

\ina. Gerais, 52__ 1638-3 Lon .rin
INDUSTRIA

Vende-se umabem aparelhada.
telhores informações á Rua 15
e Novembro no 789. 1630-5

....

I,....,���-;cls'-'a"""'",,"""5-e---1�----�--=----��

Com urgencía uma empre
gada domestica. Informações
na Alfaiataria Kellermenn v

Rua 15 de Novembro, 681
3Vl

Uma empregada domestica
'endo a mesma ocasião de apren
Jer costura. Informações nesta
�ed3Qão. 1635--3

'*,�ó�

Procura-se

PROCURA·SE um Torneiro
tlecanico na Oficina Steínhott,
�uildos da Confeitaríb Socher.

1589-4
***

Vende·se

BICIOLETA
Vende se uma, marca "NORD
IARK", em estado de novo,
A tratar com Harry Iensen,

Ituporanga
1628-,-2

: e>

Caixa Posfal, 110

End, Te!. DIOGO
Telefone 220

Rua Blumenau.s/n'

Vende-se diversos terrenos
um CSBIlS e eomodos dentro
:; perímetro da cidade; Uma
lacara com casa de mora- B L U M E NAU - Caixa Postal. 98 25v2
a, com galpão para gara- ,_ ....... su Rill!!Ii!iI!B'i$i"$ G !t='*N?�&!i Iifkiijj
3; mais uma CSBa para o i
npregado, com clima muito iR§_m !.'IiI1!!l!il!iIi!lmE.i�_Dm!ii�9mDa�=�_�
.udavel, Informações com
tto Wille. 1622�7
--§-+�:.t_;;;;;,:':�-:"-:.-""""'.

C
Casa

I
25

,
II

Rua Dr. Amadeu Luz
_.�"":"?I""'�-.§!-_.-�IiI!6�-g_-�

Uficina RADIO· fUHKt
Atende todos os ierviç\Hj, de

Radios' receptores
Sarviçn Bapidos e 9&\t'ilIJtidc;J

TELEFONE li95
Som 'l lie Setembro. 13

��_�;:.;a.+:...,.�.-�-.��..:-+

Caixãu funebre I
S:rviços de primeira

onlem

Rua Maranhão
N' 27

A tratar com

A. Lubcw

lo
Secos e Molhados

Sucessora de João Santos

ITAJAÍ STA. CATARINl\
1624-2

���--it:;.,;;t'1P:�·"-�-·;$:-li,..,...��4. o (i-�-�-�;-'�-�-�_í�-""';��"$

Vend -se
1 Eixo de Transmissão de 90 m/m de espessura e 4,75

metros de cumprimento. artigo alemão. com mancais,
Informações com OTTO WILLE, Telefone 1099 - Blumenau.

, 1623-5
i>--l$l--.'-,,9:+�-�-.-'f.-:........ o .-�--.-.=�-�-�-:t'-:+:.....-�

Ao Com reio

Cia. de Terras Norte do Paraná
A .ltIai01' Empresa Colonizadora da America âo . Sul

De passagem nas zonas Blumenau .0 Rio do Sul,
o .A.gente autorizado, Snr. -Ioão Ferrari, efetuou ven
das ele Datas, Chácaras e Lotes por mais ou menos

1 milhão de cruzeiros, provando esta o valor das
terras da, COMPANHIA por eie, representada,

Para obter informações mais detalhadas, dirigir se, por
carta ou pessoalmente ao sr. João Ferrari - GRANDE
HOTEL, em LONDRINA.; ou ao sr. OTTO WILLE,

A Sífilis Heredltarla
Os filhos dos siãlitcos têm uma. debil consti

tuição e apresentam pouca resistencia a iodas as
afecções. O Mal Herertitario, corroendo silenciosa
mente o organismo. lhes destina uma vida curta em

duração, porém longa no sofrimento

valioso auxiliar no tratamenfo da Sífilis é o dep\ira�
Uvo indicado para revigorar e vitalb:ar as reservas
defensivas das crianças debeis, fracas e raquiticas. O
meio mais segliro de combate capaz de influir de
um moda decisivo, é as Mães extremosas darem o
-"OALENOOAL" a seus filhos.

.

(No. 34 EO)
I r

elChegou
Londres, (H. P.)-Já chegou xual na idade avançada ou por

ao Brasil o reputado e espera· outro motivo, no moço, �enili·
do Tratamento Okasa. dade precôce, fadiga, neUl'a5te�
OKASA é hoje uma medica- nia e perda de memória, etc.

ção de escolha universalmente no homem.-OKASA (importa
reconhecida pela seu alto vaior do diretamenfe de Londres)
terapeutico a pela sua eficacia proporciona Virilidade - Força
indiscuti.vel�?KASA á base de -Vigor-com 95 drageas "praHormonlos VIVO.S, (extr�tos. de ta" para homem. Em todas as
gIand�las sexuaIs) e Vlta!TImas

I
boas Drogarias e Farmacías. -

seleccIOnadas, combate vigoro- _.. •

s�mente todos os casos_ligados Inf�rmaçoes e ped:pos .�? Dtst.
diretamente a perturbações das �r<,l� Produtos _Ama, �v.
glandulas genitais e do apare. RJO Branco, 109- leI. 43·3;j7S
lho sexual como: Fraquesa se- Rio de Janeiro
+-��-:l._,'\I[-�:�-�..-,,-�-jl ° ..-�-.-���-::+:-�_.+:-��,

80ciedada BenBficia�ora de Mad8�a IJtoa,
Compra e Venda de Madeiras

dua 1 de Setembro
para Lodos 08 fins

� relefrm812t�

F.", �!!�!"Oáem ca.! Ra{;10namonto de·ERspgiai .&I.étriéa .."

sar-se: Eugen Schroeder e Emma 'I
'

• ·2···/111· .p.. /'·4�·
.,

Voei!. Ele, natural deste

Estado'l� AVISO N- .

.

.

.

t. •• ��
nascido aos 7 de dezembro de .

1918, carroceiro.rsolteiro, domi- A "fOnCALUZ" avisa a todos os seus consumidores que,·
ciliado e residente nésta cidade, I a partir do dia 21 deste mês (sexta-feira), 1Tigorará o seguinte
filho legitimo de Arnold Schroe- ,borario para o fornecimento de energia elétrica:
der e de sua mulher /Hedwig� NÃ.O Haverá fORÇA MOTRIZ das 6 às .·18 hO:ras·····
Schroeder, Ela, natural deste ISS'l • - .. .. -

tado, nascida aos 9 de outubro] to � Sexta-feira: dia 27 ficará deslfgado:.
.

.
'.

de 19211 domestica, solteira, dO�� ... a} - Blumenau (Exéluida alinhado bairro doGarda)
míciliada 'e residente nésta cida-, b) - Itaiai (Gaspar e ltajaiJ

.

de, filha legitima, de Alberto j 20 _ Sabado: dia 28 ficará desligado: ..' ..

��:::. e de sua mulher Frieda

f' a) �. Brusque (Inclusive a linha do bairro do Garcia)
Ap.resent<fi'1Íoooa d�cul11entol &:.:{. b) -_ Injerior

.
(Indaial, Rodeio, Tlrnbô, Ibiraroé! e

gídos pelo artigo 180 dI). ü�d{gQ 11
Rio do Sul)

Civil sob nu, 2, e4.S1 aíguem 30 :- Domingo:dia 29 ficará d�sUgado: ..

tiver. conhecimento de existir, aI.. ai - Interior (Indaial, Timbó, Rodeio;': Ibírama ê
gllDl ®pedime-nto legal. acuse o

I' Rió do Bun
�';'dra os fins de d1reU�. ':s,�'llara
constar e chega]) aG oonhecl�n.. I 40. - Sezunda-teíra. dia 30 ficará.desligado:

.

-.
...

to de tod�s. ;lavr. o (presente pa.. 1 alo� Blumenau [exchrída a Jinha,dO baíro do G:âte1a)
ra ser afíxado no logar do I b) Hajai (Gaspar e Itajai)

. .

cosmme II:! publicadO: p;ela 1m'..!
prensa. 1 : , f "-'f; I
Blumenau, 25 de julho de H}45!

VttOirllQ!!) Brap.
OfidaJ do Re�sh CIvil.

'

! .f-�-.-.·--:-:"-:.-·.-41-�"""",:'

I "�e eo&iiI«LB;
I
I

'.

1)0 - Terça -teira: dia 31 ficará desligado:
.

.

a) - Brusque (incluída a Unha do balro do' . Garcia)
b) _. Interior (tndaial, Tlmbõ, �odeio. Ihifama e

. Rio do Sul) ',

Outrossim, haverá fORÇA MOTRIZ elas 22 às 5 horas
(madrugada), em todas as linhas.

ILUMINAÇÃO: - Das 18 às 22 horas haverâ corrente
sôrnente para ilurrrinaçâo, não sendo permitido, durante es se pe ..

riodo, ° uso de quaisquer motores elétricos. sob pena de sus

pensão do fornecimento de. energia elétrica para os coníraven-
tores.

.

Blumenan, 26 de Julho de 1945.
j EMPREZA FêmçA E LUZ' SANTA CATHARINA SlA.

r. +,,-*�-'f'--itJ--.*.,..-:+'õEi<ji,..-it:-� o ".-.,--��.-�-"'�:+!IJS;...�;t5-.

- ASSINATURA DE JORN�I'S
Estado de São Paulo, São Paulo

Por ano: Cr$ 120,OOt pOT 1/2 ano Cr'$ 70,60
.

dcrnal .do Comercio, Rio
Por ano G1'$ 100,00; por 1/2 ano G1'$ 60,00

Pedidos a:
...

ono WILlE, - fone 1099 - Blumenau
�""""'�-lI!-��"�-fíIl''''''''''''',�''''c'lIl--- � o+�-.-:-.s;.�..:""';'�-!t:-.,_;".";.,:,,

COLETORIA FEDERAL "-
.

Taxa· ocupação Terenoa 6a .Marinha. ,

COLETORIA, ESTADUAL - Imposto da Tabaoos. e seus
derivaàoB e Bebidas AlcooHcas.. 2(> semestre

PREFEITURAS:
Biumenau :- Não 11a impostos li pagar.. . .

OaSp&f - Imposto Predial - Ano inteiro -- Imposto ... de· Li·
. . cença de automoveis e. Caminhões � 20 trimes.

tre - Taxa. de limpeza Publica. - ImpostO de UCB1.l•.
.

ÇH sobre Gado Abatido • 20 trimestrê de 1945_
6rua{'jue -' Licença .em geral - ,20 semestre de 19.45..• '

Indaíal -. imposto Pl'e(jiál e Te1'l'itorial - Ano, inteiro� .

Timbó - Imposto Territorial - Ano Inteiro
Rodeio - Imposto Territorial _,... Ano Inteiro - Impílsto deoi lJ-fedicacão auxiliar

.

_ Licen.ça. .sobre Gado Abatido - 20 trimestre de- 1945.
no trátamento da Iblrama ...,. Não ha iro postos a pagar. ..

.. .

.

:- sí_ft_·l_iS_" "". Rio do Sul - Imposto de Licença· de Veiculos � 20 semes..

tre de 1945.
Consumidor
Exija ,Manteiga fRtGOH
Exista Qualidade que lôr
Mas não é f·8IGÔR .. '.

Dopartamento do· Sauda . Publica
Centro de Saude de Blumenau

A V 1·8 O

Este Centro de Saude chama a alêl1ção dos interessados
para o constante do Regulamento de Higiene do Estada,· em

.

vigor, abaixo transcrito: ..
..Ar I. 104· - Nenhum predio, ou parte de predior po
derá ser ocupado ou utilizado, sem previa autO'rÍsação
,da Diretoria de 'Higiene, de . acordo. caiU aS disposições
deste RegUlamento. .

, Pi:lragr. lo - Para o dispo.-!to neste artigo ê o ies·'
..

ponsavel pelo predio, proprietado, arrelidatarÍo, loca·
tarjo ou sêUS procuradores I obrigado a comunicar.. :po.f
escrito, a vagancia do,mesmo e entregar às chaves
a Diretoria,"

MáiS informações dos interessados', poderão .,. ser ootidas,
diariamente, no perjodo da manhã, .néste Centro d� Saudei

Blümenau,27 de JunhQ de ·1945
DR APONSO RABE

Chefe· do 3tJ Distrito SanHario

,
'.

�
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Sedas, Linhos, Cas'emir��:4�
Biscados, Brins, Sapatos, I'. Camisas, Pijamas, Capas,.

. Melas, etc. II
II, Chapéos Ramanzoni, Gnry B NBlsa IJ�"-'�_��_��"'""I�"�""��w .

''I BUn!EtuUJ - Rna 15 dG NiiVtunbro, 505 lO f�me: n01

e será ,ro;ntalnente aiemUdo '

'"Equ;ipr.(·mento moderno de a,lia P,
recisão, .té,cntco

"

formado e diplomado em Sc10 Paulo
.

Alameda Rio �s-anco!f 10
mxm kitt&'Z�53!Liii!Ait&4& ;*JiIilPiJ!!!2\���$&íi!JJA$fLS4Pt'�AA§iln:�§rliijifAlfi'�

iHtar
Edital de Alistamento

d r

Alfredo Campos, Presidente da Junta de Alistamento Mi
litar, faz saber oue são obrigados a alistar-se para o serviço
militar, lodo Brasileiro que contar até 31 de julho proxlmo vin
douro, dezenove anos e oito rnezes.

Deverão lambem, se apresentar até 31 de jUlho do corrente
ano, todo cidadão nascido no ano de Hi25, afim de ser alistado; -

Os que não se apresentarem expontaneamente no. praso
legal serão, alem de alistados á revelia, considerados infratores

�

�,
do alistamento e ficarão sujeitos ás penalidades da lei.' ,

fabrica ,'de tinias Para alistarem se, os cidadãos que moram nos distritos.
deverão se apresentar aos Srs. Oficiais do Registro Civil, e os

8iumenau LIda. residentes em Blurnenau na Junta de Alistamento Militar, na

T! ;I '1.1 .......
-

Alr t ·�ll '!:!ll>' Prefeitura.'. 'filaS e vernizes • Dia f:n'h�/jâll 1)""'11 fi

I
'

BlumenauBü de Abrilde 1945'-
Pinturas em Geral ,JOÃO DA MATTA - 20 rie. Del.

T!nt:��;r::n�!s�a�t� �:�:rt��jstas Pr�rr�g�d�-;-;;z;p·aOrâ-;R;Di$10�d;iauiil;
lII _,;.,.._-� -_�--"" Publicamos em D08€a edição ÚO dia 29 d.q junho ultimo

fi.

I UIDa circular expedida pelo Chefe de Líuhas e Instalações
S"fio'n'a, dos Correi(;s e T61egralüa de SauL:l Catarina, dirigida 80S

.A .

agentes postais teiegrafrecs, evisaudo que, de aeôrdo com

o decreto leí 7.557, de 22 de uH.do di; !UW em curso, pode
rlam ser registados sem multa até 30 de junho (;S aparelhos
radio receptores que se achavam em atruze.

Snubemos agora .que [) prazo coneedido .pelo !foferido
decréto foi prorrogado até 31 de agosto pI'ÓXiIDO Vindouro,
tempo em que os fnteressados poderão IttZOl' sem multa o
referido registo.
��RD�����.,����ma���

Sempre foi e continua a

elho:

Dr. Arão Rebello
Advogado

UH. ,ACHIlLES BAlSlH1
ADV"OGADO

Ap'�reihos de Radio
da R C A Vitor'

ae ttH.h)s U� Upos e tamatihGs n�

c:�s� do Am�F§e.ano S. Ao<
. fllercado' de AutomÓttlfi

Rua 15 sr 4B.7
.

I�!,.pr��l\I1�
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



• 0_
••

..··:.i:

listes dias· em que se decidem 6S· destinos dan3cionalidade .' doloroso notar a i!1diférenc� e

jllofalcia da mocidade por assunto que lhe deveria interessar maus de··pertD, por soa I
.

,ortau�la�,
� . � �. �' -§.. ��:!i '4 o fj-'�-�•..,...-�,-�-§-+-+ o .-'�-�.-�-�""':'§,�-t:-� o �_�__.,...'.:_'4i_it��_"-�:"'_�O' ii ....�......-il��lJ.:...,-:�O!_"_lt�"""'.-���:fi.-�

,

�-I--
-�, , c-.

E' 81Dllena�.2�de Cid de 'SOCIAL· Clube Náutíco América
..

lIulbfi. di!, ",ur: Aniversarios
êNascimentos , C O N V I T E

B lIu Uu lilI'iü Fizeram anos õutem:
.

Um robusto. meníno veíu
.

'. .

..

_ O menino Alvaro Dutra .: enríqueser ontem o feliz lar Temos a máximo prazer de. convidar nossos distint()li asso-

_ O jovem' Airton Sada, do sr. Francisco Sbmbri� e dados e Exma. Famílias para. ti grande. Baile daporoaQãO. dá '.

I t Q I I
..

V d d 'filho di} sr. Humberto Sada, de sua esposa Da. 016ela Rainha do Clube, que se realizará no dia 4 de agosto prÓ:l1;lmO,

lCOD ece 11U iii
.

ue s o e er a e 1'11 dedicado funcionário da Bs- Sombrio.
.

Bíurnenau, 24 de Julho de 1945.

Neste Brasü imenso e abençoado por Deus, acontece trada de Ferro Santa Catari- ,.�." '('" .*** '.!IlI �1i
À DIRETORIA

ida uma; 'que 'atualmente já não se pode divulgar uma na.
I·· li... .• ..

As mesas devem ser reservadas com o Zelador do Clube.

Hicia sensacional, sem acusar sua fonte de origem. Ex· reSideOnt:r'emOBdlrl��quSe�ntana, Viajantes .'

d S
.

W[ Ih d !···h.ícamos: autígamente, qualquer novidade mais ou menos N a os fi rmarln os
spetaeular, tinha procedencía certa e indiscutível: U. S. A. - A. sra. Apa pereir�.,

.

Proced.ente de Ituporanga, BlJ1OCIO B· ecos B o U

Hoje porem, efeitos do progresso talvez, l1Ú8S0 país Antversaríam-se hoje: onde reside e com destino a b .

, fornece "news", que na maioria das vezes, fazem li geu-
-:... A sra. D. §elma Du�ve. Haja!, passou ontem por Vende.ge um na Rua João Pessõa oom Bastante

....
e

, pasmar. .

- A sra. D. Helena RIC�- nossa cidade o industrial sr,

.

Ao divulga-Ias, como adiante se segue, é preciso que bleter,. esp�sa do sr. Henri- Nelson Rosa Brasil, pessoa
boa Freguezia.

cronista, plagiando aquele locutor de cinema, explique que Rl!schbH�te.r..
. jmuito. re.l.acionada naquela Informações neste Jornal �. Telefone 1099

stecípadamente que ACONTECE ... QUE ISTO f' VERDADE! .

- O sr. �rvIn TelC�man�. localidade. 1631*

·
'tSão Paulo, 20 (Asapress) __:_ Industriais e' capitalistas

- O [Sr. José Martms, ao·
.

. .'. '. ".

) Afagua!, cidade de Colante, vão oferecer a' Le'onii1�sl comercio local
"

.. <',' :;;;:"""
.

.'

'

lD rico diamante negro, com que simbolizarão o ápelidQ ....

Fazem anos a:nanhã: .,�{.-' ""
..

' O'·MADA
elo qual se tornou famoso o centro atacante nacional., ,_ O sr. Dr. LUIZ Renaux, . '" '.r .

. ..�
· Acrescente-se que esse diamante tem J 1 quilates, seu- de Brusque.

o o seu valor estimado em 81 mil cruzeiros". ,_ A sra. Da. Alma. Moritz.

O telegrama acima torna desnecesearto . quaisquer esposa do sr, Paulo Moritz;
. .

t
•

.' .da socledade brusquense.
omen 8r108...

Porem, quando se pensa que existem tantas orfanatos, '�!l-.,.-�-"""'''Iiiiii�:-�-�

silos de Misericordia. enfim, inúmeras instituições' de : ",r
' No bar oe no lar

aridades, para as quais um pedaço de pão é donativo
' ..

1
.'

K N O T' ;

alíoso, a gente fica matutando sobre a mentalidade de "050 deve faltar

etermlnaríos índtvíduos. . .

-..--;..._--------�----"-:---,-----.,------

e.. ��:l��t;; f:���mé éc�::dJ:t°e��u.e, lnleíamente, .8conte, I � If C
I I. Q.uaUlicação Eleitoral

JH«.a+�1fL.���"'�![�'OI��6)ee"_.I6::.�.�.D'::4i�.I�.i!� n '1 eren·ça
. fl·m·lnOSa·�.' • , •

�.' '. Documentas com os quais se podem requerer a inscrição
.

ii!i.
Inshiuto MedICO Dr. CARVALHO_I ,

.

.... .. _.
. .•. .. '

..
'

.' ab8ix���eia:f�::�����ãood:,�eq�;�����ru�in���i���u�r:i\��
�. E la.mentavel se nao triste mesmo, a. mdlferenps e tal nos postos existentes para esse fim:

- Diagnósticos Clinicos - I! 19n01'8?-cHi que s�. obs�rvam no POV? sobre um aconte�nmen- a) titulo eleitoral, expedido na conformidade do De.

I
Me!allolismo basal - Eletrocardíogeatía - Labora- i to de tmportancía capital para a VIda do país: o �lelto em ereto numero 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, e da Lei

tório de Análises (aangue-fézes-urina, etc.)

I
que. se escolheu:: os hamens a quem serao confiados os

n: 48, de 4 de maio de 1935 (Codigo Eleitoral;

, • • •

. destlnos da PatrUi: .
. b) earteíra de identidade fornecida pelo Ser-viço com-

ii
Chmca especíalízada de Senhoras ,E o.nde esta Indiferença se faz mais acentuada'? Nos patente de identificação no Distrito Federal, ou por orgãos

!!l • •

.

Jovens, Justamente naqueles em que repousarão amanhã
congeneres nos Eltados e nos 'I'errltcríos:

� (P::.�urraç.?��d�;nJtru��i e:;��lllda�e. ��eJac���use- .

todas a� responsabilidades que importam na prosperidade c) carteira militar de identidade;
,

�.,"
X I. DCa innar:a!õesf'gCeDit�Sti et�}

1 a e 1 oa, � economICli e cultural da �8.ção... d t d} certificado de reservista d6 qualquer categorI{i do

I
"\I. , '

I. Alheiar�se ti um �?Vlmento .dessa enverga ma.' ?rn8: Exercito, da Armada e da Aeronautica; ....

. .'

fi Alameda mo BrliDeo. 3 -
. IJlumeuiiD - Teialona. 12'02 e �e Dece�sarlO que se <l1ga, � mau; que tal�a de pat1'iO�lS.:n0' e) carteira profissional �xIledida pel? Serviço �do Mi-'

r: �. _

. '.'
. .

,
.

_ . , � re�udlar um p,assado pontilhado das !DaIS belas tradlQoes, nierorio do Trabalho, IndustrIa e ComercIo; ..
,

�:GJfi���iJol�_'iD� e tnnr a memorIa daqueles que t,udo fIzeram•.no.paS!:1ado f) cértidão de idade extraida do Registro Clv�l e, na

e no preB�nt�, para assegurar a l�berdade e dIgo_ldade �o sua falta, qualquer outro documento que, direia cu indh:e.

�ov.o braSileirO, é cometer um cnme contra fi mae Patna tamente, prove ter'o requerente idade' superior a 18 anos.

aesmteresaando se por sua scrte.
_

.. g) certidão de batismo, quando ae' tratar de pessoa

.

Não e�ager8mos quando. falamos aqui em IndIferença nascida anteriormente à "de janeil'.o de 1889.
O Brasil tinha em 1934 .o meio circuJ8nte de Cr $ . .. e JgnOl'llDCl8. Se fosse pOBsl'vel ler·se o pensamento da

I'
'.

. .
. .... -.-._.-"-.--o-.'�..-.--'.'

3.107.816,00 e em .dez anos, cu seja até dezembro de 1944, maioria dos nossos jovens e

..
m.6BID;0 de �mlto� velhos, .sa- 140' Vale.· do lIa.iai" 'ICom os ciclistas ....subiu s. Cr$ 14.462.000,000,00. beriamos, com certeza, qual o ultlm,o filme de oorothy i' á ;..

.

.
'. '

..

-o�o� LamouI', quem venceu o uJtimo concurso de dança no Ga1'- m�·r3:1:ro��:opr4nClPI�: d� Na Alameda Rio Branco;

Em matéria economics. e fiscal regredimos bastante los Gomes, quantos tento� mal'c0l! Le0!lidas no ultimo Chm·
da aprecFad8 revP�ta !:h v�Íe uma das principaiB arfarias

nos ultimos anos. Seria neceesario que o governo federal peonato d? futebol. Saberlamos 151m, ISSO .tudo e aJ%umas do Ibfal" qu se d·ta ne�ta da cIdade. 1)8 ciclistas, nota.

mudasse completamente d.e orientação. Mas como não é cousas Il!IH�, .menos a data em qu� ae reahzará o .pleIto em cidad!. I e. e 1 i:l
demente nos di�s chuvosos(!},

criveI que ceie o raça, nem é de supor que o faça. algum que se_aemduá os ru.mo� que s�rao dados á Patr18.
.'. Dedicada aoa expediciona. 8��ndonam o lel�o da lua e

governo saido desse ru1esmo que a1 está, o mais acertado Na� é dolorobo ISSO? Será que 10 anos de Ditadura rios brasileiros cue retornam dIrIgem seus veICulos pelos
�erá mudar intt"iramenSe o p.l.'oprio governo... co�segUlu ��tar em nossa mocidade to�o � qualquer en-

á Patria. contem� esse numa. p�saeios, o que pod� resultar
_--- tusllismo CIVlCO pelas cousas que 8 deVIam IRteressar mats

to. como de
.

oostume a.lem no atropelamento ue. algum
Em 22 de maio do c2rrente ano, a�sinou o. �overno de pe!to, tran�f�r.��ndo.a em l!m automato sem. vontade de' fária materia de interesse transeunte; Foi esta a w�eixa

�ederal. o decreto lei ü' {576, que autorIza a amstIa lede· propr�a, sem InIClt:oÍlvas patr�otlCas, dessa que. noa d�r�m geral inumeras e artísticas que no� troux� u� leitor: e

la!. .

'.
.

um TIradentes, �n:t Ola \TO BJlac� .um José do Patl'o�nmo? Hustr�(;;"es.·· pelo gelto os .hSCB1S de
.

iran·

_--:- ,Com esse descmdIBmo nossa mOCIdade não se. torn�ra um
.

"'0
. sito achariam muito o que

O Conselho da 4a' Região da Justiça do T'l'ab�lho, deu t joguete faci! nas mãos daqueles que sacrificam os mais" ."'- fazer ali. : .

. .

por un.animidade de votos, ganho de causa aos emprega' sagrados interesses patrios á satiSfação de vaidades peso /:':. .. 1-. / ',__A..P..,i!. _"'"
dos. do jornal "A Noticia" de JoinviHe, condenando aquela soais? .... .

{t.(;eI.l.eA!��� �-íllE"""_�-�;""'� ........

emprezajornalistica a pagar a indenização de Cr. $, • . . QUa.ntã.S
multas-foi

ne.c.assariO
decretar multas!;_.s.e.'. �

.�'.....
��" Tele'g'ram'a's ..

Rell-das
()7.942,oo� .

rão aplicadas áqueles que faltarão ao cumprimento .do de- .

/:

���.1\\'
.

-_- ver, deixando de manifestar sua vontade nas urnas?
.

,:; :\�-. Na Agencia PostalTãle:grá'
· Segundo dados estatisticos, a produção agricola de .-.-.-�-�-!P.-�-"""'.-� o �-II ii

.•
-11

... _...........
II ,�*

��
.'

.

�

�. fico de Blomenau1 acham:"se

. i930 a 1944. permaneceu estacionaria, passando de . . . . . .. •
. I ��. retidos Telegramas para:

6,930,000 a 6.980,000 toneladas. A produção industrial no a r I a �
" �� l �. .\. Agnes prachthãeuser .

mesmo p'ariado, passou de 169.345, a 1.317.299 toneladas, . � III • III'

.... �"..".•..� .....
�..

"

Indusírias Te:xtis RenallX

-_- !
\

'. � �t1 e', SjA Rua Centenario, 201

Em varias Estados da Federação, reina grande entu' Inflação é o que está acontecendo presentemente DO �i Waldir Oliveira Nunes.

Bisamo em face dos acordos de aumento de salarios aos Brasil. EI!! dez anos. a moeda circulante foi aumentada em �. A
A (UTI

..
5.

I

José Pampa'. ".
. .

empregados do comercio, GonHnúà assim o "cir{mlo vicio- 11.350 milhões de cruzeiros, como a, produção naciona!.nâo I"
,..

_ . Joaquim José Baldo (Mata"

!Oe'c'·eQSt:Julda�dtoe.mais aumentam, mais sobem os generos de la' aumentou na mesma l'fOporção, é claro que nosso dinhei- p.....
AP

,.·CR·E M."E
.

dorCoh1'8s)

." "a 1'0 não vale nada e, dinheiro não valendo nada, origin,a li r Gertrudes Cuisch

'o'l na-o'
-

.�
Sinova e José Soares.··· Lopes. '

Nenhuma pessoa fisiC;-Ou-jurídica pOderá fabricar,
1 .I. fi." '.

*** l' !'
. i-O

'.

•

1-� .•... "

..

'

(Instituto Comerciarios) .

beneficiar, transformar, ter em �eposito, vender ou �xpor Em 1889, uma vaca custava 30$000, um chefe de ta..· "./�� João TeIkunam Rua S. pau.lo

a venda produto sujeito ao imposto de consumo, sem se milia com inumeros fl1hos, (de duzia para cima) ganhava 71.�� -.---.-. __

.

;;
..

-

'. Savoia
..

a.ohar habilitada com a 4'patente de registro" para tal\SO$OOO pOI' mez e vivia fOlgaa.·amente. .

Tecido"!

-11m; ) Depois veio a RéP·ublic8 tudo melhorflll senBivelmen�
��Q�:C��.��.�.�n·u"'u·����.��':,4-VnV.:t.1-�

--- te: Uma vaca CGsta. hoje ] 500 cruzeiros e um chefe de la·

'IFatente de Registro" é um certificado expedido pela milia com (2 filhos) ga.nha 320 cruzeiros a titulo de sala rio

:!"epal'ti�ão lirrecadadora locai, mediante pagamento dos minimo, e ... vegeta pedindo que Deus nAo lhe conceda mais

respectivos emolumentos, ou gratuitamente. filhos que venham ao mundo morrer de fome,
-_-

.

�**
Os vendedores ambulantes, são tambem obrigados a

. As eleições se aproximam e continua a apatia po:pu-

se munirem da "patente da registro". lar pelo grande pleito. Parece que o povo já se convenÇteu
,

.

.. .� ..... .. . .' , " .. _,'" . que a simples mudança de nomes e homens. não resolve.
���-!t..��-��RF. 'lói-. o ,�-!t.=-��-�-�-!t�-�-� �,O que e preciSO é mudar de costume.

.
'.'

.

L'
- Prado do Rio. La Menor I . . . .

***,
.. oçao la

9 Rapsódia
. O dInheiro

..
de. coletiVIdade s? !leve ser honestamente

empregado no mteresse da coletiVidade. As despesas '. com

ET Z·EL entonlr�·se a ve!ld� nas lOS partidos politIcos nãO devem ser cobertas com o dinhei-
.

. farmacUlS e Drogarias. Iro do povo. ·1IIIIIIIII1iIIIIIII--.---..-----IIIi!l!IIlIIII!.iiiIIii!l!IlIlIIl1!!Il!IIIIIIlllll--IIIIIIIIit.

• I §"Udl && ' ; 'b M#+g;;q4u , e!

Blumenau

i:'

NUNOR EXISTIU IGU�L ESPINHAS, ETC.

PA�A fERiDAS;
ECZEMÀS.
INflAMACOE5il

COCEIRASil
fRIEIRAS,

c

Banco Popular ê Agricola do Vale. de Itaiai

Deposito à disposiçao
Oeposito Popular •

.'

c/eta..com· aviso de 30 dias
f' .' ".. .60 dias
Idem Id.,fi' lw dias
Idem idem', 180 dias

c/eta, Prazo Fbo 6 mêses
Idem iaem 12 :$

2 010
5 0/0·
4 0/0
5 0/0

•.'� 112 O/O
·6 010

I 512 O/O,
.

fi O/O

"VIRGEIVI E P·EC··l· lL' .

'.' ..

'- ...
"

'

..

, .... a ··,IDÂ>DE .

da elA. \JtlfTZEL INDUSTRIAL JOINVILLE (Marca Regl�trada)

Büouomisa-SB tampo a dinheiro
'.',.-

------------....
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