
os acordos para a construção da íudustría chinesa
também favoreceram o desenvolvimento economieo do

país. Embora não tenha sido positivo sobre a conferen
cias realizadas em Moscou, o ar. 800ng indicou que
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"I' r.
testemunho da reputsa de Mmas

li que uDsse o Valia �Iarlt sabre o Eltércilo Racional que em entrevista concedida a IIn· 50 o povo mmerro ar um a ca- Gerais ao regime da deshones-
l'1

. , prensa, o sr, Artur Bernardes, pital, para nele tomar parte. co tídade administrativa, ora reinan-CDilBJateu na It�lia lider do Partido Republicano te f, até o inicio do Estado
na pHZ. Se ttvessemos senta. A FEB teve suas perdas, co' Mineiro, 'entre outras causas Novo, desconhecido entre nós.
dos .para escrever o canltulo mo as tiveram nossas díví- disse o seguinte: Felizmente o povo, cansado de
final dessa ÜÍeilBiva combina' sõss, mas em compensação! "0 comido da noite de 15 tantos desmandos mostra se dís-
da nãn pcderlamos Imsgíner �n!ii�iU. !remea'ias baixas ao

I
foi o m�ior sucesso qu�. já :8 posto a sacudir o jugo ditatorial

um de§IBcho mu.!g brilhlinte. I�Hmgo'. .' . presencIOU, nes!)a matena. Nao que o oprime, e tujo faz crer

que o conseguirá, dados os soo

Irirnel1tos porque (em passado e
a deshonra com que os dlrig:ên�
tes íêrn enxovalhado os nomes
do Estado e da Nação".

ii
Historia' ,

Berlim, ,29 (@.E.) -- Oal se congregaram para tormar uma declaração, em qQ13 di RIO 28 (S,E.) -,A,'quatros partidas políticos que li fi'ente fascista, ernlrtram zetn. - "50 com fi instalação chegada da 17EB ao
·_'M�.-- da 'ordem democrática antí- .

D 1\.7 di bui.

i t dera Rio;a U. ,1..'1" istri uu:

a
fi r : a' I··

��,��ti�'� po era a' nação ser
o seçuinte comunicado:

.M
..•. ��.}a'�.'" �' '

..
0

.. t.A._xto
da

fNIDIUC.I1Ü .as,s.u·'1 "LI. União Democrâ-
I II., : �. mi�a pelos par.titIos que se tica Nacional convida

, i I c' ! .. 1]. unlf8ill num 80 bloco para 08 SeIf.,S c01"reUgionm'ios.

.

. I formar a frente anU-fascista, a participa1'em, da 1'e-
,

I
tem este. teor: . "Híttéf aHru.-u CP.'l'1ÇÜO e das ho.'mena-I a Alemanha a maiOl' catass�.r .

De nossa visita a Luiz Alvas, ama cousa lmpres-.. I' tr.ofe de sua hIstória. Os ra. gens que se?'ão presta-simWIl em DOesa observação e vaíu de encontro ao '. BUaBdos são patentes. Numero das (lOS bravos pati'ícios8p�10 que fízem.os aqui ha dias, rwstas colunas,. sob
.' "Irn do alernàAs "bru{>u"., "m o d F D d'

- .

tU",: 'fU 1 .• I �!'1 •.

I'
u.v '" - u. «y<> ... a OJ'ça CI�r,pe /'clOna-(} ·!l;U o

. ffi. ap€hO aos Clüa'�,-,OB DIRIS velhos '.
'

HhHierismo" paz's apoiar seuEncontra:nos lá, de mangas' arrf'gaçl.ldas no tra� cliefe numa guerra de con-
ria Brasileú'a, qae 're-

balho .eleitoral, o 81'. João O:;ya,
.
figura tradicional. quistas _ todavia, grande gressam ao pais e a cu-

com.82 anos de idadi3. Nós, que, Bemp1'8 fizemos numero deles o acha cuIoado jas feitos 'milüares se
gira!' (i cnmpaflso da orie;úacão polHicJ. do Vale do

I'
hoje. Somente com a aprêsoo- aj'itnta a gloria de ha·Itajaí, aproveitando a expBrleDcia de v8,lar incalcu· ""C,50 Ao chance 'u'n,.jarnAn�,,<>.' l l d l1 I d 1 � . • 'c, U U'U i.l -� ui ve'rem, H/ a o pe a g1'aJt-ave,' aque.ea qu.e roram

.

os }.Honeiros do progresso I no meio de viver e de pensarqu�'desrrutámos. sentimos com esta visão um prazer I d ,-' d
de causa dos homens e

conside.ravel. e·.oI'gulh.o. imei12uravel diante d!'\SSél lÍ-
o povo a ..emaoeaesentan 0-

povos que di.rmi,f'icarn e�

, se a ordem democfatica l'lntí- 1

,Qf.io civica para oa fiaço§, partindo. dum mannncial ,fascísta, poderá a nação ser engrandecem a Liber-
de pairiotismo qU6 sempre úommHámos nas hOras

111 salva.
e

reiniCi.ar
se nova vida dade".

graves, que se DOS 8presenta�am!..
.. na hitoria da Alemanha." 111Então, não é admLravel ver·se cidadãos carÍ'a- ------------

LocomoveI "LíDgerwood" refounac1o 2<1 H.P,Egando' aos hombws o peso !lllenSO do nosso progres· r...

rU Z'6' "I ro I P �Irirllm � f�rB�lalj! F�!�rijt�d�! 1 LocomoveI uLingerwood" l'eformado 36 H.P.E. com80, enquanto que moçDS, rhido da idade, parecem \tJ. ..'
.

. fil i lHlI ii ii ���lli;l €a1J h!iS U
-

como galinhas que têu;t horas de postura e horas

.. .. . pDlli. I��qn ml�.�I�I�l� _. I
com movimento §epar".clo,

de capim. quando se lhes dá o paste!.. ti u �l!rHf m ���:! �_

Mólóres Tl'ifasico'3 "IEB"
. Que. o apelo, que lembramos ha dias, ponha as

! ! Canos Galvanizados 3[4 polegada.cousas nolugal' cOl'lviniente. Que os moços compre-· LOJ"a.. Babett.e. Aun§bur�_er Tubos Conduits.endaID a responsabilidade que nossos paíS lhes delá·
. � � Oobre Laminado em Bobinas.gurám. Só,assim, ppderão .c:errlll' os olhos, descansa"

damenitr para. {}.mundo, sátisfeHos com a progressão Koffke & Ci!i. lida.
di}s:moç{i�. hÇtmenscomo João ;03Y" em Luiz Alves. .. Roupa.....$ Sra.nc

..

as e Confecções Rua.João PessOa n' 126 (Velha)-Carxa Postal, 151 - BlumenauDo .contHH'ioj teremos qu� perrar O@ nossos" .

'.

I 1610-2ce:mité:tJº� a/sete. chaves, porque até os mortos le· para Senhoras e Crianças ��__, �_

vanlar"$'$·âo em sin:/il de protesto pela li'uqueza·. e oi
1--,
--

�t.r I ab801�tamente inofensivo p�U'8covardlâ' dos moços qua feeham a raia ao sobe!'bo
,. R Comunico. a minha distiDf� 'regueziB Q!n� acabo Q.d�

I'. O§e;J"zle·;;'.IJOIppe1lce'A �.�!�eD.D,t;.". CM!',nl"oit.r"1�"��-loJll�.,_�\.�.....�.�r�lfat}aiho dós pioneiros clt} grfHHle e prospero' yalf:l '1' ..

mudar m.inha IfJJ.·a para a'ftmr" de Fi'lereiro N. 5 �
. !.:.ti� Ji' _ � ....�- _ :'_,'_: '"do ItajaH· BalJeUe l1ugsburUlf.. '"- Edificio Maverla . outros Inset.os.

_

". ':' _: - �ss «li iOS_QYiIJl&&';Uíi3iii&j!SZ!iítii:taB# 5 ..,. I �---

O. �usto de produQão. do açuCilr tem duas bases dig·

�.,. I O melhor se verá quaG.õo se sGubar quem custeia li
tinias - ti do Núrdest.J e fi de São PauJo. E' mais baixo '., diferença de preços que favorece os cariocas. P; bOi:liHca.
aquI do ql1eJá, SE'jü. pp!à diferença' da qU!lH1ade das t0rrB.�1

S' r D'S' o ç u�
.

c···· fi I
.. çã(} cone por conta do L A. A,) que â sua v,:,z H dei:1car·

seja. peló melhor apaI'eH:wmento· tecuíco na J,.woura e na
.

..

,

..'
.' •..• •

'.' •.•. ';. .;

'

..�I. '.' 1 rega �()bre a.
s m;;nas

me.di.8.!l16
�IT,la taxa

_
üspeciaL

f'::Si!I.
11

industria, tudo com;idersrio em média gewl, não em oasos . : '1. .

tfsxa e de C:r$ 1,00 para as dos Estadü� do NÜi'deS!e e do·
espscii'\(s, e.scolhidos a dedo para comparação. ..

.

. � . Rio de Jammo e de Cr$ 4,00 ptira as ue São Pa.UIO e <los
A politica do í. A. A., porém, assenta sobre o preço demais Estados. Por outras 'palavras: é a produção paulista

unico. Isto é, 1'6gula se pêlo m8Ü� alto üusto de produção- e o resultado é que se ditam ao povo brasileiro sacrificios e do s.ul, excetuado o Estado do Rio, que ousteia (} lavor
Assim, quandoa0 daaosprodutoresinI8dorizados o 'Justo lnjustificaveig em nome de principios que não resistem á ·excluSIVO reserVapi;) aos feH!.i.lesmorador3s da Ci.dtHle, ,Ma:lucro� proporeiOD.aID se aos. melhores produtores ganhos analise hon.'esia e imparcial. 1'8vHhosa,. que, ai� ue gozar oe encantos da bi.H& ,j��_q.., �.

enormes; que os enriquecem em' detrimento do consumidor . ." .. naDara, aInda têm�ucar e. Cr$ 2,200. .;. " §"nacionaL··· Do.povo braSIleIro excluem. se, po.r�m, �s Cill'lOCas. E. no eo!antQ"quem podia ter nçucar abundante�'
..

Ainda agora. As usinas do sul' estão pl'oporciümmdo Aos ca�wcas .(Jo�c9dem.se}.H·��(i� espec�a18, �ao sabero�8 bárato era 6xll.tamllí-i�t� o povo paulista. Terra&, capital e
c"

esplendidos lucros, que se traduzem em magnificos dividen· a que t!t�lo. Atualmente, S<\O I aul0 paga o açucar a C! $ trabeJhl) aí eslão, arlClOSOS por I;;,lmpregar.se na laVQUf& e,
dos. Entretanto, vão ainda fiel,' beneficiadas G'om.o aumento 2,4� o qUIlo. e val pa�a lo Pl'G�'ªvel�eute a. Of$, 2,6? s�nãv na indu!:.tría açucare.il:'IL Form&r-se·iam rapidt'?1ente· granados }Ji'eços, qut,?J m�jorará eSi3é� lucros a êxperHHls da po- �aIil. �o ltio de Jane�r{}. o preçO vlgent: el'.ü de Cr$ dl2' des plauttições e itlst�lar�se ia� �umel'osas USHl3S para a

pulsção paulista e dús Esh%dos. vizinhos. E isso porque' ,8S
Lndo S!�O elervadú a Cr$ 2 �O. com um � dlfe��nça de _O produção do trêa ou quatro �H�hoes de sacas que faHaJ?

usinas QO norte precisam ou dizem precisar da majoração, ce!ltavlJ� a. IDl:lnOS em l'elaçao ao mercado plltlllõtauo. para o consumo. interno úu aHíU� o dobro parta abasteCi-
porque produzem mal e eaI,'ü, ••. '. ..

. Porque, nunca () ouvimos dizer. AcaBO os. Ilubi.tantefl mento dos Estad.os vizInhos,
.

.

O !nt�re1§l.s� n�cionàr,sefla
.
que s.é produzisse açúcar

I
da CapHal Federal tem espe�iais direitus ao açuC3r barato. Isto sem fala� na, exportaçãO, numa lase Gom� a, ama',

sunC.l.e.,.lJt� ..
e

..b.a.. rato ondehOUYeE;.�Sé rnelhor�s coafiiçõliS. Ill.' fi vida barata? .E. que. razões haverá para que {IS mesmos em que o mundo mtelro está pp.decenuo. de
.

careUCla de
teresselii regionais, CI,Hl.túdo, se contrapõem vitoriosamente! direitos não assistam aos habitante de São Paulo? açucaro (Da Folha da Manha, de 7/7/45.)
�_;� :·:it..":,:,!-.it..:._:�l,_���, >�--,<to .''''"'��:�-'-'-'�:::::�:--�''''.íf:....:...)\��_,� o ..-:t!-._:.�:+:.�:t:-:�-"-�"",,� o ...._i·· �."7�_:'jt."---:�...",.�-- ..-�-� o 0-:<\l:-.-··."""':.-:4:-<t:-:<t-:.:"""'....o (t--�_·ji�:$:�S!-:4f--iti-�-,�

I\�()j
<'t' CHUNGKING, 28 (A.P,) • O premiar T. V. SQQlJ.g Soong afirmou. roais que o governo chines será reergadeclarou: que a guerra contra o Japão terminará áínda nizadô, imediatamente, afim de criar um orgamsmoeste ano Ql{ e111 pi'lncipios' d� '1946. �'.:. forte e <lapaz para 'a reconstrução do após 'guerra. DisDirigrnaó�8e ao Uon,seiho politIco ilo P(lvg\.o; sr'l se mais que enquanto os Estrtdos Unidos concluíram

,( �.'<;-- :_.- .

Rio 28 (S: E.l�Na entrevia
ta coletiva cancedída á Im
prensa, o GaL lVlac Clark, co
mandante do 5' Exército Nor
te amerícano, que veíu ai]
Brast! p�,ú·tfciiJar' da reeepção
á FEB. disse entre outras oou
sas. -"Os< brasileiros, atuando
como veteranos, contribuíram
decididamente pal'a o extto
'da ofensiva da primnver3. Ca
da Exérotto lançou na. ofen·

, si.va tódos os recursos de que
'dispunha. A F:E.S.) [unramen
ta com a X Divisão de

Mon.', �

tSD�1I1, sob O comando de li." .. , ."" l",-l�. _ lliario Matutino I'.c rltenber.g "'.'.,f.. lUOU ID8<YGHi nn .te Vlf,llul'l e a �Ll_"a Ir T .

mente. Lado·� lado,
.

�O�b:-I' d: �;i!�:ti���t�,��:ii I) :��:!traJ g�: ��:�� �tendo si,U_1�?l1isMamente, as I ,sã1i �remíad!Js. \,� .•� avulso Cr� 0,30 Iduas ctvísõss deram um � ="_... m"._
___.==- a, �_

exemplo tormldavel de coro' O 0H",i;jHi�t� ��w �l5P�W�çõês do VtUe do U��@i
preensão e tl jnda rnutue,

.

tão �,..,.".�=�=-� �=--,�"_ -,� -

necessariss Da guerra C(}ffiH ��i.�=:]Cillli��Ji,J!��&].�2!:: ACh.!�1 Diretor·R;pons�vel..:/i!.'!.�XX!· N. 196
" II UuOuRa sauda

a FgE�B�

Os

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

Grande HquiddÇâo de calçados por preços
" nunço vistos. Aprov$itern esta oportunidade.

n·".. D-
.

�

·u·. '�.'�'""
� I'm

,)

'·1"'· '.��. !fu'.':�."',. , �'IJ;�
. .�.; II. �..

," - f�'-:' �< no

nãO! deve faltar

I

I .
t KNOT

Sr.

P= "'i"'f'f"'iff a + mi"P1'?P'P'" iS ti!!SfI'C" QIi! ·n:.Z::::M:&a�

mil Cimento Americano para prolllo embarque
Rio de Janeiro

O f e r e c e

Koffke & Ciso Ltda,
Rua João Pessãa, 126 (Velha) - Caixa Past3J, 151

BLUMEtflU

No Rio I) arma enio IODlado
I

- Deslocando dez mil tonela
aos ii e aes das, o referido navio trouxe

RIO 28 (S.E) - Tendo dei. a seu borde cerca de U.?UO
xado Napotes a 3 de íulao tone�üdas de material ?éhco

, chegou a. Guanabara
J
pej� � vJa!ura� pertencemes. â

I manhã de ontem, como íors 1:. ,E. B. Entre. eSfW mstsrtal

\ I prevI.ame.nte anUtl.Ci8UO o I �U�Ü'.? qUel!N ��l..�6�adO �o
t.ransporte nO.l'te.amerlc8llo mlllllgü, �c'7cn.o. _diUh�8S de
"Eliz9beth Leykes". .! 05.88

�

e tJ, rmIHnetrt:�, 'lue
Eh .....i "'iS HJma:rao pé!::'�e no desfile peie.

Dr. Affonso Balsioi ::�.=:�-;--
A I'iJá consultas e!D seu DO'f@

I ij;onsullorio nó ifdiflcig feihJf

I' Igualou melhor que o
(�m 'ranta ao Hotel Vitória) similar extrangeiro

lt�foS dOS dlJt4·o.�O d�81�O\h30 ás

I fabr� C. INTifIE!UR
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e "as ':',ú' as· { .o'ras, Sn�" ds S�8Ül1!jJro, 100 - Gx. SS
�___...""""""""".===== ........ 1 .

B L li M B rI 11 U
�·�'O).=;-;>��=--""",,�

f s

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



I'
Caixa Postal. 110

��"""P_·r_e....C....i_S_a_."".S�_é :.

End; Tel. DIOGO

= Casa

?_'

A o
.

c o M É R C 1 0\
Preeisa de produtos agricolas.
imo milho, farinha, feijãoelc.? 1 Eixo de Transmissão de 90 mim de espessura e 4,75
Está interessado em uma tran- metros de cumprimento, artigo alemão, com mancais.
ição comercial em ítuporanga Informações com OTTO WILLE, Telefone 1099 • Blumenau.
�x·SaIto' Grandel.? � 1623-4

. .' . Dirija-se á .

.-:';-.-�;;;;;s'f-:':�,,�'-.-. o .-�-�-.=�-:�-�-:�-)'"........li'
mpreza de Terras Iensen S. A.

A'
.

C .'
·

.

Negócio .

O om C'I'O(fuporaflga (Ex-Salto Grande) '. ','
.

... Fooe no :3
.

1625"-7 Comunicamos aos nossos segurados e ao comercio
c;' '.'., :-.cr·�� -i

.

em geral que acaba�_Q� de mudar nosso escritório co: ICom urgeneía uma empre- mereíal á rua 4 de feYf3l"�j,-;;o. 1;1' 5-1', onde, como A·
ada dome8�lca. Informações gente Geral da Cia. NaQ�Q�'I�f,de Seguros .Ipíranga, conIl AlfaiatarIa :rKellermsnn -

tínuamos a atender nossa 41�tinta freguezia,Rua 15 de Novembro, �:: .

Neitzel & C:ia.
.

155ó"':_1
i,' .;,''''>'i: ��- \ j ... " �;;;iõiii��:�-:if-�_'.*-��-�:-:Jl-"O .--§.�-'�-�-�-�:i-�---i1-�
Uma empregada domestica L d-

G'
.

ndo a mesma ocasião de apren-
1----

,

.

On
.

1na
er costura. Informações nesta
edação.

.

1635--2
-

5Ct'*�*

Companhia Texnl
Convocação

Assembléia Geral Ordinaria

I
Convoco os snrs, acionistas desta Sociedade a eompa-

.1'ec.erem a. asse.mbléia geral ordlnarta á., re�lizar'se. no dja
l(l de agosto a. c. ás 15 horas, no esorítorío desta Campa-

� ����___ nhis, em Testo Salto, para deliberarem sobre a seguinte
!� ORDEM DO DIA <Uma vaca (; um� carroça. de l'-Apresentação, discussão e aprovação do balanço_ca�alo. Ir:formaçoes na Rua e demais documentos relativos ao exercício findotmas Oerals. 52__ 1638-2

em 30 de junho dá '1945 e do parecer do Conselho
fiscal.

.

2'-Eleiçí10 do Conselho fiscal para o eX81'ciclo 1945'46:
S'-Outros assuntos de' interesse social.

Blumenau em 24 de' Julho de 1945
João Karsten-Diretor presidente

Dr. Percy' João de Borba IMl:!DICO ESPECIALISTA

Doenças de senh.o.1'8S
,.;;_ 8UH.iS e' outras

m.ole.
stias

.vene�.1reaa .._ fraqueza sexual -'- Tratamento rápido e indolor
Vende'se diversos terrenas CLINICA GERAL - OPERAÇÕES

iom· casas e comados dentro

cons.llitÓl'i.O:
Rua .15 de Novembro, 11116

(il.
o ladO

..dD.
Hotel Elite)

"1lo perimetro da cidade; Uma I PONB, 1405 .

:haoara com casa. de mora0 I ConsuUas; déis 10.30 ás 12 e dás 15 ás 18 horas
lia, com galpão para

gara.\
Horário especial para tratamentos com Penicilina

;8, mais uma casa para o 11 ....--_......._.......__"""""""""......_......__................................. _

Impregado, com clima muito .1I1------------!'If!I-- 1IR!
:üudaveL Informações com

)Uo Wille. 1622- 6
'lt{:jfól(

RESIDENC!A
Aluga�se uma casa nova, com

�arage,' escritório, instalações
.3uitárias. 3 dormitórios, grande
ierl'eno etç.; â Rua Baia, defronte
!o ultimo ponto de Onibus, em

[toupava-Seca.Livre de enchentes
Aluguel mensal Cr$ 500,00.
Interessados queiram dirigir. se

m proprietario' ,

..••... Henrique Jensen

IUUpOraflga (Ex-Salto Grande)
,

fone no 3
1627-5

;;;;��+:�"""'1i:-W_"'.'(--:":-1>:""",,!t .

...................1 111
e tal

Casa :25
.

Rtla Dr� Amadeu Luz
.�-�-:Ij":""":.J-�....-:.-�-�jf-�

fRACOS e

ANbAICOS
,TOMEM

Ulnhu· creosotadn
"SILVEIRA"

Grcmd0 Tônico
HMedicQcão auxiliar

I.

no tratamento da
.

.

sifilisu ,. I!!!!II!II!I!II!IIIIIII!IIIIIilI!lllÍlilllIillll!!illIIUI!_II!iIIIII!__..,.__ liIlI!IIIIIIII_!II1II!II!IIj!I-

!vIal'cineiros, serveutes para
3:rl!'8S Circulares, deseagros
sdeíras, tupías, etc. .

.

PAGA-SE BEM.
Otertas para MADEIRAS
ENEFICIADAS S. A., Rio do
nl, 1643-'-6

Procura-se

'ELETRECISTA
Procura' se um, competente
n enrolamentos de motores e

lnamos, conserto transforma'
ores. reformas coletores; etc.
Ordenado mensal Cr$ 1.000,00
rnpresa de TerrasIensen S. A.
Ituporanga - (Ex-Salto Grande)

'. 1626-5
�l";·�- f� r-;;-r ,� �--�
PROCURA;SE um Torneiro
leeanlco na Oficina Stetnhott,
uados da Confeitari&. socher.

1589-3
.

J.i� .,-c,�· )iC*--':

l-N D U S T R I A.
Vende· se uma bem 51parelhada.
ielhores informaçÕ�s. li Rua 15 r .

e Novembro no 789. 1630-4·
--=:;::

.
. B I C t O L'E T A

. Vende' se uma, marca '!NORD�
I!.ARK", em estado de novo.
A tratar com Harry Jensen.

Ítoupava
.

1628-1
r,-_z--·::.,��-." ;?9'�r'-���

Aluga ..se

ualifica -O Eleitor I
Documentos com os quais se podem requerer a .inscrlção

.

Com fi apresentação de. qualquer um, dos .decumentes
abaixos relacionados, pode-se requerer a inscrJcãe, eleito
ral nos postos �exi8tent�s para esse tim:

.
.

.

..

. a) titulo eleitoral, expedido na oonformidade do De..
ereto numero 21.076, de .24 de fevereiro de 1932, e da Lei'
'n' 48, de 4 de maio de 1935 (Codigo Eleitoral;

"

bJ carteira de identidade fornecida pelo Serviço 6om·

petenfe de identincação no DIstrito Federal, 011 poi' orgãos
cougeneres nos Estados, e nos 'lfsl'ritorios;. '.

c) carteira militar de identidade;.. .

I d) certificado de reservista de çualquer categorIa do
.

I Exercito, da Armàda e da AeronauUca;.. ..... .

e) cadeira profissional expedidà pelo Serviço do Mi.
.:-il=-•.,....:sE-•....,.,ii�íli. "nisterio do Trabalho, Industria e Comel(Ho;. . ,

f) certidão de idade eXfraida do Registro Civil ai na
sua falta, qualquer outro documento. que, direta oU: indlr��
tamentj;, prOve ter o requerente idade superio1' a 18 anos.

g) certidão de batismo, quando se tratar de' pessoa
nascida anteriormente li de janeiro de 1889.

Telefone 220 .

Rua Blumenau.s/n

Secos e Molhados
Sucessora de João Santos

.

ITAJAÍ STA. OATARINA
1624-1

.��iti,_.�-�-�,.....�-�"",,"�-�· o t'�Ji""':'-�-íQJ-!fi"_;'���-)"

Ve

Ciso de Terras Norte do Paraná

I A Maior Empresa cotonuaaora da America do Sul

De passagem nas zonas Blumenau e Rio do Sul,
o Agente autorizado, SUl. João Ferrari, efetuou ven
das de Datas, Checaras e Lotas por mais

.

ou menos
1 mítnao de cruzeiros, provando esta o valor das
terras da COMPANHIA por ele, representada.

Para obter informações mais detalhadas, dirigir-se, por
carta ou pessoalmente ao sr, João Ferrari - GRANDE
HOTEL, em LONDRINA, ou ao er. OTTO WILLE,
B L U M E N .A.."U - Caixa Postal, 98

Karsjen

Bvl

A Sifilis Hereditaria
Os filhos dos sifilitcos têm uma debil consti

tuiÇão e apresentam pouca resistencia a todas as'
afecções. O Mal Hereditario, corroendo silenciosa
mente o organismo, lhes destina uma vid3 curia em
duração, porém longa no sofrimento

.

valioso auxíiiar no tratamento da Sifilis é o depura
tivo indicado para revigorar e vital.Izar as reservas
defensivas das crianças debeis, fracas e raquiticas. O
meio mais seguro de combate capaz de influir de
um moda decisivo, é as Mães extrérnosas darem o

"OALENOOAL" a seus filhos.
(No. 34 EO)

G. MI DA\
Expedições "'" Despachos

Agentes dos Bifes: ... '

.

com viagens regulares entre Haja! .....;. Santos
(alxa postal I� ;_. End. -relesr.uGu�don

.
ITAJAI' Rua Pedro Ferreira

--_._------_._----_._--_ ..

De pessnOli! têm usado com
bom resultado e popular

clepurcmvQ

Elixir 914
A. sfilis ataca todo o

. organi:imo
O· Fígado, o'Baço, o Coração,
o Estômago, os Pulmões, e a

Pele Produz Dõres nos Oasos,
Reumatismo, Cegueira, Que
da do' Cabelo Anemia, e abor
tso. Consulte o médico e tome
o p opu I a r depurativo

131 i X i r 914
ínctensívo ao organismo A
gradaveí como um llcêr. Apto
vado como auxiliar no tra
tamento da Sffilis.e Reuma.,..
matismo d!l mesma . origem,
pelo D. N. S. P,. sob o, nr, 26,
de 1916.

.

. .�� '"

5(ffnafr�VUie?

Caixão.JuDebre,
S!rviços ile primeira

ordem

Rua Maranhão
N' 27

A tratar com

A� Lubow

I Consumidor
Exija Manteiga fRIGOR
Exista Qualidade que fôr
'laas não ô> fRIGÔR

.

I No bar € n:o lar

t;. KNOTI . r ; \ ,:.__i
. ,--:
( ,e.

Cbe.· OU de·l O··. r s
Londres, (H.'R)-Já chegou xua! na id�d!!'avl;lfiçada .

ou p.qr
ao Brasil "o reputado e espera- outro motivo, no moço, .... ?en,ll"
do Tratamento. Okasa. d�de precoce, fadig�, .n�uraste�·.
OKÀSA é hoje. uma rnedlca- ma e perda ·de memo�la1' etc.

ção de escolha uri1versftlmeílte no ho:nem.-_9KASA
. (Importa

reconhecida pelo seu alto _vaJc:r do dlre.tiiment� ..de. Londres! ;

terapeutíco e pela sua eflcacia proporcrona VJnhdade\� 'Força
- indiscutivel-OKASA á base de -:,Vigor-com as .drageae "pra
Harmonias ilivo.st (exfr�tos. de ta" para homem. Em tád.3S as

gIa.nd';ll�s sexu.aiS)
e "'Vlta:nma� I

boas .D.'rogarias e Farmacl.a..s.. �

'.-.. '."seleccionadas, combale· �Igoro Informações e pedidas ao- Díst,
s�mente todos os casos ligados geral- Produtos "Arna", Av.
dtret�metlte a 'pe�turbacões das

Rio Branco ··109-"-Tel. 43 ..3:375
glandúlas genitais e do apare- ". .

I
. .' .

lho sexual como; Fraquesa se- Rio de Janeiro

D R. A f O N S O R A B E"
CliniC::il Geral

Tratamentos especializados das doenças do estornago,
figado e intestinos, sem operação.'

Laboratorio anexo.

Oonsuuas: Rua Brusque sino, das 3 - 6 horas.
menos aos sabt;l.:ios: - Pone, 1319

�

GROS E

..1ili.*,,_'��1'·'i'····�"'····
" _:/

-�
.

.- -

-:-�---'-.!-.-�r&��l�tt.d-�hWJtl�;::r��m�}'i!{':�2��'�t;;'. ",�{��..>.�,,.,�,(.t, '�:ii�.,'" _

.

j. � "E' md1esdt'> -<n� eeses ".i1a f:tll@.U�?�,
palidez. nmgreza e fastio, pOl'Cll...!e em
sua .fônau.la entram subst.ânr..i�s t:�ll
coma Van.adato· da sódío, ticitina, Gli�·

.

c�;;;fosfatos, pepsL1'la, noz de colá, etc.,
de .açâo pronta é eficaz nos casos de
f'raqueza' e neurastenias. Vanadiol é

.

Indicado p!iJ;'a homens, mulheres, érian- .:'.
cas, sendo sua fórmula. conhecida pelos i

grandes' méqicos e está üceneíado pela f
Saude Publica.

Dr. A. ···SA·NTAEL:LA
1lil1lomado uéla Filquldade Nacional dç Medicma da .

.
.

Univeráidade do Brasil. ....
Médico por concUrso do Serviço Nacional de Doênças Mentais.

-

Ex-interno da Santa Oasa e .do '.' Hospital.Psiquiáfiico do Rio
de Janeiro,. Ex-médico ..

assistente
.

do Sanatório Rio 'da
Janeiro da Oapital Federal.

CLINICA MÉDICA - BSPECIALIS'rA EM DOENCAS NBRVOSAS,
CONsunÓRIO .. B ti A" F 1ft I P 8 S c. a MID t

(Edifício Amalia Neto) .'
Das IS ás 1a boras

fI.DOlllNÓPCH.IS

Aparelhos . de Radio
da . KC A' Vitor,

.
de todos os tipQs. e la.manbos. ria

. .' Casa :do Americano $: Â.
. '. Mercado de Auióm"6tela'

,

Ru� 16. n': 487.

.' .'

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



Dôres de cabeça � Peso no esrornago c
.

.

. r -

�""�;,K'" "

'l.outI'2ômafinestaCQcs as-

PUulas"do" Abhade
':

::":.�� .';;;�.�':.,:"',��!",,G��,:;:�:?�!}:';;;:':;��i,\::mi;:,� '.Departamento.·- do Sando Publica
Q'_ começo,' .!)t:,m '�estar_,- g':2!nil _-e f.a2H::.!1'· IIÕ€-$ilpp..:.reccr as ei'!;�I�n1da'des .d o

'

.

.. p" d
.

ReR"�tifl .lo Rl!lldilfts
e·

'.' .... ESTOMA:<1d. FIG_ADO d INT�ESTINqg' ,.. Centro de Sáucie de Blumenau rorroga II o prazo para,', :iiI., � u..,
•
II .�.

Publicámos em nossa edição do dia 29 d� junho ultimo
.'

D C ·A, M A, R A

'.

I
A· V I 5 O

. ��ac�i:����r :fei����f�:lde���t� �a����:� �1i�t:i:�Ç��:
. r. " . M .

1 agentes postaía telegráficos. avisando que, de acordo com

E 5 P E· C I A Lo S S T Pó ",
'..

_ " '.. d
.

t . l" 7'567 d '22 d 'do ano em curso pode-
TRATAMENTOEOPERAÇOESDASDOENÇA8DESENHORAS ' Este.CentrO·desa.u.de. chama a alençao dos mteressado.s 0, ec.re 0,.61, '. '.

e
.

e m.81.o.. c L".
o

J
.

MalesUas dilS meninas e moças. Disturbills da idade critica. Per: para o constante do Regulamento de Higiene du Estado. em flSI!l ser reglstadob sem multa ate 30 de Junho os aparelhos
{urbacões neurn-y!.annnlares. OPERAÇOES do utera. ovarias. ,.VigOr, abaixo transcrito:.. .'. '. I radío-receptores que se achavam em atra�o.

p
.; .:

trompas. famõres. ililemUca. hemíes, etc. uArf 104 -l.Nenhum',predio ou parte. de predio po-
Soubemos agora que o prazo eoncedído pelo �efendo

�. Diatergtfi�\g81i1�� . G�l�;Urli1S. derâ 'ser ocupado ou utiHzad�, sem previa . autoris�ção decréto foi prorrogado até 31 de ago_stot próximo vindouro,

Coração. pulmões. rins, ali, digestivo; da. Diretoria de Higiene, de acordo com as disposições temp� em q�e os tnteressados poderão ..azar sem
..

multa .0

. Varices "Ulceras - Doénças Tropicais. deste Regulámento. .

reterído registo, .

,.' , ". .
.' •

COMI.I Trav.·� de Pevereiro N.3 (em frente do Hote! Vitoria) Paragr, 1 o � Para o dispOsto neste artigo é o tes' .._...-�-�_�-�-=-:*--:+.-�-+ o I€,",""§�§.-"-�-:-"-�-�-�

ffH�!D';;.Ri.lil·Sãa,pinlllJ.sn-Fone:1226.-:-,BLUMBN.IlU po�.savel pelo predio,.propr.ietar.io, a.rre.t:I.da.tariÇl. loca-. Impostos' a ser'em'· Pagos'no mâs do' JTu'l'ho'tariO ou seus procuradore$, obrigado a comUntcar, por"
.

. U 1
escrito, a vagancia do mesmo e entregar as chaves

..,

..'

a Diretoria, n .

.'
.

Mais informações dos interessados, poder�o ser obtidas,
. COLETORIA FEDERAL - .....

diariamente, no períodO dá manhã. nêste Centro de Saudei Taxa ocup8�ãO Terenós õa Marinha. .' ..
..

.

.' ". Blumenau, 27 de. Junho de 1945 OOLETORIA ESTADUAL - Imposto de Tabacos e seus

-. " DR. AfONSO RABE derivados e Bebidas Alcoolicas.• 2° semestre
.

B l U M l H·" U .Chefe do 30 Distrito Sanitario. P.REFEITURAS: .

. Blumenau· - Não ha impostos li pagar. ...
.

. Rtia Duque de ,Caxi'as� 8 (Ex-Palmeiras) Gaspar "- Imposto Predial. Apo jlÍtei!'� -_ Imposto d,e Li-
.

,

'

..
"

..

.

...----------------__11== 111. cençfl de automoV61B e CamlDhoils - 20 trlmes.·

·TeJ�fOnét:108f;�:. Cdixo .Postal. '48 O seu RADIO está falhando? tre - Taxa de limpeza Publica.· Imposto de Llceu-

BJp�4nd�d_� I:m mrt�W&; �'.� ovm' pm5�za '. P.I� Leve ..o, Imediatamente na oficina
Bi'u�que C- QLi:::;: �:d�e:�atid�� ::�����s�; ��4;�45,

afI:O�� �daJia:$í iávliri!J.�s; fei9� .�lun� d. �Uj. A.ri. R'A·.··.D·I·O· '

•..8["0'·gu lndaial - Imposto Predial e TerritorIal '- Ano !.nteIro,
."

l
.

.

.'.
" ir

' mad�, ';13l\!li1amtres, CmXAI p�ra 1."'.1 Timbó _ Imposto Territorial'-'- Ano Imeiro .

S.I�,; F.dr�;;p.aDa�Pja�.:" �l.. 'A-,gUt,·.�a:u:qu�l!. Capltels. rrabQ�
.

e terá prontamente atebdidl.l�·

...1..

ROdeiO

.. -.
Imposto

..
Ter

...

1'itOri81._;,

AD.
o

11lte.irO
-

.. lIDPOS!.
o d�.

, c� ·'p.r", lt�Z�ií�/:Pt��ei� �:� ���i�a&c:r:�::!i:
, ....1.·..·.... EqUiPa�.. �.�.'.�:�d.·.. �.....t.�d.e.�;.�f).... ��d�lt�?J��8â;h�t�ntco . fbírtuua _ LJ��ng: ���:t�sa�o :::!�dO". 20 trjm�stre de.194n,

• - :'p.�r.! Fi .r� §l
... diQ$� RIOlElrMa Vtr.s�i Fw�ntQ,' dI, M'�" "

. Rl'O '".-i'" Sul _ Imnosto de Licenp.8 de Vei;;ulo! _ 20 semes-

r��i;�I����.Ç��JO�Litc::j(i.;;.;.;.;.,d.;:»,;!;�HI?·�v.a, ��ç...
_1iIIIIIlf..iilIIiIM.···.Â.(.G•.·m.·.'eN'_d.ulJllll'.RII!!!·!I!\'Ii..ÓIlll·_B_(O""G..·II'l_C.0I!III.•,.1.0•._.__1!!iIIIIiI1IiB

tlv

.'. trt de 19451 Y.
.

.

".
'

�
'- .. '.

.

. ...
- -. .

.

.

' ..

..

';.' "

iiMedicação auxiliar
no tratamento da

sífilis)'.

A.tende .todos os sêtviç�s da

Rádios reeeptórée
Serviços 8allldos II Garantidos

TBLEPONB 1395

801 'I de Setembro. UI

Hão .Descuide
. Uma ToSSe ou
Um Resfriado
r.nco- BlDf06llidlll:t� '1". pa

_ perlp iii _'údg.. III a y,da, come-

...... JI<)�' QDia �imple5 th.s. ou raso

lriadn•.:E.tu mal... _bor.. pareçam

_ im�taruãa; dey<Ull..et tratado.
$ii. tQd,. • allid@d" para que não

..."1110"- oi... "uIDeir. .. causar

ifri... taburtoocilrlento" .T .das as af

hçliea!··40 apllarelh" reapírntorio,

..... oimpl.... uÍP(Iei bronohite 011

r...rrilll� preci�..... de'..m remedi..

. HlPido .. "rflmIZ. O Xarope Sã" Joo"

, lO iÍldicildo perfi ""'"'"

. _... E' 'u.. Temedia

4. JIIlh,,, lOlI<ad!lvel, ps""

Xa,rf)pe
SaoJoão
Úib. Alvim lâ freílas - São Pilulo

..........�am������<�������

Colicas do fisado ,� Bilj,s::" C ôres no e8tomago�
Tontei;a;'\fi' 0, �� ,

,'JI-' ---- -

Enxaque�a.s-
Má? bJ:rro' ,�

.

Flan�len�ía3
Indiaestôes ,," re-r- Palpitaçêes

c
4

'. '.'

Pesadelos '�< ' Dyspepsia
LiMu'a SUJá G�2�S �.' Azia

iJ1." -. " '"

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

em padronagern própria para o inverno. Temos qual

quer tipo de casemira. por preços sem concorrência.

'0' REI:O.OS AVIAMENTOS

Filial: Avenida -Rangel· Pestana, 2114
$- 1'-0 P I U l o

Cr$··9S:oo

"./0.

Enviamos amostras pelo correio' e a

mercadoría pelo reembolso pOSt8J.

'� :.'

.

. fabn�a' dê ladrilhos 'e Oficl1l2 de Escultura'

Arnoldo •Puetter

.
'

"_ ,

ASSINATURA' DE JORNAIS
Estado de São Paulo, São Paulo'

Po'r ano: Cr$ 120,00, por 112 ano C1'$ 70/!)O

.

Jornal do Comercio, Rio
Por ano Cr$ 100,00; por 1/2 ano Cr$ 60,00

Pedidos a: OITO WlllE, - rime 1099 - Brumenau

Sociedade Beneficiadora de Madeira Ltda�
Compra e Venda da Madeiras para todas osriDa

Rua 1 de Setembro � TelefoneJ2t�

CAfF CO [TAl
Sempre foi e continua a ser

I Melhor
.
'I' 14m

fabrica de Tinjas '1Blumenau Ltda.
'

..Tintas e Vernizes .. Material para .

Pinturas em Geral '1Tintas em bisnagas para artistas.
Blumenau • lia" (atarlna

r����'--�����'���

li""C��'�"'�'d'B:"''Mo�ãi�' '�Ro'ssmark" 'htdâ:"'ij
f: Dormltcrlos :}i� Solos de Jantar �J
l�

.

Moveis Estofados :J
t� Serviço bem perfeito e bem acabado �J.'
f� Grande estoque de Tapetes �l
� , ��� ��� ��.�.��� :��� �� : :�1����������4��.i

AmAOOR (8. Scholz).
Recomenda-se pelo.
Esmerado Serviço

Fofo

Rua 15 de N()vembro� 596

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



o voto é obrlgatorlo para os brasileiros deum e outro sexo; salvo algumas exceções enuméradas
da lei. Serão punidos os que, se não alistarem ou, alistades.. não, votarem, ..sem causa justifi,�� ...

vel, com penas de multa de Cr$'1oo,oo â Cr$ tooo,oo:"
"

-w.�it-·�-�-�-«-�;f-� o iI""".��"""'-��_.!fi"""'o$· o IT-P�=lW''''}<:�''''i'i?l�'��-"",lii;,�r.".4ii!�i(i °�""��_'l€.....�___:.,�i--� o.,.,.......�€·_�-�--ilt-J!--:t 0••_�.......'_�:I!""iE��--fl-Ji

-,DITAS BUIMEIIUEIISES Ião cessaram as atividades •••...8hJHlra�I(j, 29 d�
IlItO d J'. DL III 1�ft3'··" 2'8 d I ILo····· de' '18'9" j ,�LOndres,' 19 (A.P.)-,...O m.ag3�ine I�New Times':., declara

Inlha oIft
&i@J ue Uu§IILu! 11111 -..

. e ,U iii ..

'.. .

•

..

'to
que a .qurntacótuna no henllst,orlO omdentaLcontlllUB suas

!li lU Mo UM,5 A data de 28 de Julho relembra um mernoravel fato àtívldadea constituindo não somente uma ameaça ao muno

_""II_Mas
na vida politica de Blumenau. .,.... .

.'

. domas tambe.m ao' desenvolvimento dos proprtos paHms<�-��."§1,�.�.��_�""�!iüiJ�_�M�......��I§��;;�.�!e�_�T����� Não sei si 8 mocidade de b(ije ainda sabe que foi nes-IatIno amenoancse á segurança internacio-na1. - HTeI}lo�
ij�lo�d� 6>t\ft till

D ... "" se dia que npene s 12 homens, encontrando-se na tríneheí- até alaumas informações de que alguns países demoereu-
��§"U ;

U Ciú uellaF sua rei enCia €'11 á atuai Rua Minas Gerais, não hesitaram em oferecer oos estão, fôrmando um blocolatíno�i\me:ricaIlo para eniren�
a g_ $ d • - d"d fU reststencla fi 25u soldados da torça estadual, até chegar o tar o movimento fascista" ...;..diz aquele magazine.�i IGnUi�DSdl �a OpOSBçaO agrOehda 8 dreS reforço com o qual completaram a derrota dos invasores: +-.:.....z..-��-§.-.;ga�-��-.,o 4i-9-�-�-��*-��·-·:4i-�

'"

Rio, 28 (S.�.)-ID!O;!,,!B;lt�em �ue, dia 1�, ás 61!����:: ::m:::n::':i:r:::�::' nu�:�::e:::m::ut::� Clube Náutico América
,;8S da �a�ha:. quando o Jorll�,hst8 Ad,.lfo Ferrel�a Be! fogo era felto já contra a poeira 1 evantada na estrada pela'.�J re�at(ir:� F�lha do N�Ht? ,d�ixava Buta restdencía I soldadesca em vertiginosa fuga. C O N V' I T EAvem�a. S�v �e.lonim{). rOI vl�ler:_am6nte atacado 11. tia", Na campo da luta dei aram as forças do Tenentes. por dOIS m�!v�dUtJe, que o lfÀ;eJaram (':om qu�tro tiros. I

Machado 14 eomblaln=, 20 �abreSJ cerca de 2.1300 cartu
��s .deSBes Bt!Ilp-grram o Jorna·is,a, �ue fo� �ecolhHlo 8 um ChOB, bonés, muchíías e 2 mortos, Conduziram 29 feridos��:!:81 em .,�SL?O gr�:�._ �� �:tuaça� PO;ltlC� de] A.d�Ol�o que ficaram em tratamento em casa de dtveraos eorrellgtof.;:"'lra Balil(}S::' OP0!31C_umstu ao g'vv.er.,o dn

_

�e�. J\hg<�' naríos seus e no hospital de ltajaf. Foram apanhados atu,"-e.s Barr8!a, p'vlS pertence á Dl!'et�n'la da Uaíão Demo' da pela estrada entre Blnmenau e Ga par umas 60 cara-'8!lCa .Na�l.onal. Os agressores tugtram, desconhecendc- blnas, S!, sua ídentídade. I E'
r..

'1 t t D' J '

B
•

r,._"""�• .,...,,..,,,_ ...� •• ".,"", �""""�__ - .....,..._"••�_,_"...,.._�",,J" ',IS como um I�US r.e cou empOl'BneO, o r. ose OIU.'m•.••••.••••.•• , , •••••••• "',' ._ .,

! tacto da Ounhá, "�doJaboraDào numa edição especial do "Bíu·l----"'--"---'---�-_._,--'---------�-
� t"I P __ r., '" Il. ,"o", I d V' I I;·' l\menBU ZeHung" .por motivo do I: aniversario desse 28 dellllf filsl!) .� .p.As·ta USi1 s.alla n.0. a.1115111..

'

,\"

D8ilCO opumr f Hgj1iCO a o lHe ce _UHlU

I:
Julho, rende sua ho�e:iwgem: . ,. � I UI· II II � �ilR'

II
.

..... '.'

i> """"" """""""""""""'� í "Para cada pagina sombrla que a htstorla da republl-] '.'
." '.

RIO 28 (S;E.} -pUm impres·

I
es deve á desmesurada ambição de uns, conta a patria Eneontn;t·se .

en1. no�sa sionante suicido ocorreu dia 21
Depeslto à d1!§'íJü�iç�ü � üííJ b�a8ileii'a em �eli� poemas fatos ,irradiantes de g�Ori8, em cidade.? a_lgu_ns âia», no tuaar�el.1ominado Pedra Usa

'.'

Depüi:'!Íto Populil!l' 5 Oin D I q�e só.a CO�'lJlCçaO dodev8r pode dar o valor ,de se 'Os o �r.. DI. D:Jalrn_u. Go.sta, 110 aHo ao müfro da Favfla.
c/etEl, oom a'viso df.l 30 d!M 4 O)ó B

I
por em pratIca.

.., '. medzco nUl't'WlOf}�sta, Uma mulher muito jovem
" .' .,., 60 {Ha� [} oíO H Rememorar lheS a� ..d�tns é uma obrigaçfio pa�riotica qif� ;;eiu a�sum.�r .

a ainda, e' cuia
...
i;ldenti.dade p�r-

rdem !d A Q'; dias õ lf2 O/O I
de que depende oa en�U�lp.!ll,entos dos povoa. dl1 eçao

•

(ia ; .

d�"tnto manece ignorad a. atirou'se no
idem íti:;'é:!1! c,;as (} oio E: nestes exemplos, é 8? Bom dos hinos que Oil gran- da Se�v'lço J.vacw_nal de abismo ali existente, indo espa·

C/Ct�. P.ii.;W FLHl 6 mi!íH\<i i 512 O/O deiíl féltos acordam, que edeflcam.se aureolas de ab-negl1- Malan.a, com sede em mar-se nas pedras da rua Rego
Mero !(à-t,m 12. � G O/O I·Ção e dtl estoicismo como 8S que ultimamente encrava'l'am- Bl1.lmenr;U:. . •. .. I Barros.

.

."

.

'

,. §� na constelação da rep'ubl!ca, e .fu!gura'rãO como eterno .? �'lst��to medzco, Sã? des�únheci�os os moHv?sf'�."1!lilSI:!!m'l���!!!mma!�_�·�JI""&:\IEi&!lflJffiii.i!!1,é""""""� I �hgul?-o de seus def€msof{1s· Impl-lVldos. . c9,tta.Já co,n soma i�es: que mduzlram a Jovem ata0I �lumenau que_ f;oub.e ocupar. o seu luga� de honm n� tl,m�avel d�}'rabalhos a trâgicaresolução. Traia"se dE
graüCie lut8; que Dao deixou decImal' um Só IDshHl.te '

o m- Saude Puoll�a., tend.o
luma crea1ura de cor parda e

'.

ve{ de seu [l,paio á causa da lei e do direito, recorda. com cooperado eftc'tentemen: com 18 anos ou menos. .

org.ulbo a grande data �m que ficL u pelas armas patente, te pa�a o corn.�ate a t Seu corpo semi·desp89açado
ID&!S uma vez a SI18 pUJança, o valor de quel!l combate pe' �alar'ta em .d..wersos I foi recolhido ao hecrotetio ,ao··
lo Justo, pela paz e pelo gozo de todas as liberdades.. J!jstados da Umao, nos

1 necroterio da' Policia.VenCedJf sempre, hasteando a bandeira republicana, quais dirigiu car.qos de ".

,

depois da Vitoria da abstenção, onde num eleitorado de granderespori.sabilidade I
.•.-,..........-.-�-�-�-:t:�,�......

2,600 eleitores quamicados pelos proprios adversarios só desincumbindo-se,
.

sem-
foram ás urnas 174 votaates, concorreu às utnus ainda preJ com 'I'aro br�lhan·
duas vezes conseguindo 1.900 e 2000 votDS emquanto os

.

tismo.·
adversarios .obtiültam 169 e 220. Era fi derrota impostapor Ao Dr. Djalma Co�tf!!
todos. os meIOS; faltava apenas a das armas e que . teve. o do qual recelJemos ohc'W
seu dia". oomunicando sua posse

[1sl': fi'Y', ' �*)iCl 1 no novo 'ca1'gO, exp res-
O sóI que se paz li 28 de Julho de 1893, iluminou samas nossa admiração

maie uma luta pelo bem da patria, e num feixe de seus e simpatia, formulando,
raios leva á posteridade os bustos obscuros dos heróis pa' ao mesmo tempo, votos
r8 quem a liberdl!de é um evangelho ti o respeito á lei e dé SUCBcSSO no pro8se'
ao direito o IDais sagrado dos deveres clvicos .a cumprir, {)uimento da ca.mpanha

Que se�s 1!lhos aprendam como se conquista agrati- contra a mataria em
dão da Patna", .

Blumenau.

'Temos a máximo prazer de convidar nossos distintos aSSQk

dados e Exma. Famílias para o grande Baile da Coroação. dar
Rainha do Clube, que se realizará no dia 4 de agõsto prõ::nmo

Blurnenau, 24 de Julho de 1945.
A DIRETORIA

As mesas devem ser reservadas com o Zelador do Clube.

Iri omérci
Nova tarifa postal-aérea
Rio-Entrará em -vigor, no dia l' de ilgostO pl'oximo, D.

lva tarifa postal'aérea para a correspondencia inter'ame'
3l1ml. Esta medida foi tomada. após entendimentos entra
diretor do DeT, coronel Landir Sales e a Pan Amel'ic81l
orld Airw8Ys, que resolveu conceder áquele departamen'
preços mais reduzidos, nos serviços de transportes de
:das PQstais aéreas. Com essa medida, retribue o gover'
I brasileiro, igual medida tomada. pelo governo america'
, com l'�jação á correspondeneJa daquele país para o
880. TodOB os países americanos ficarão beneficiados
m essa medida, quê J,'eduz os preços da corresuonden'
1 aérea em mais de 50 por r-enlo em alguns cas;s.
���j>�Y�ii:t:.':�i'�...:t[t�'��:t�'Il>0 e·®1&�A1;:!.li.�'fl'.��_��;1t,���·�.���§?�

MUDAS

Atendendo. ao apelo. feito
pelas' colunas deste Jornal
aos corações bem formados,
pelo sr, Francisco Juvenal,
que se encontra em situação
precaria. recebemos o hilhete
que abaIxo reproduzimús,
capeando a impúl'táncia �e
Cr.$ 50,00 e um recol'te ao

I jornal .em que foi publicado
,,, o caso: .

"So agora Ii sobre. o. c�·
80 junto e peço (} Q'bgéqULO
de encamil1al' ,os anexos {Or.$
50,00. Grato de ateroão - y,Z

I 1\ importancia acima acha..

I se a disposição do necessita.·
do em apreço nesta Iedação�

Fru��u �. Orila.m;en�
�. catl� Uusira®

LEOPOLDO iEIDEU
�rut\i

i'
.

.
.

Ipelo a Generosidade
Publica .'

** *:
. ;:_'-«'.;,í

E justamente um ano depois, por Decreto do Gover
,no do Estsdo de 28 de Julho de 1894, fi então vila de Blu'
I mer.flU é elevada á categoria de cidade.

. .

! foi ai?da no ano �e 189� que os municipios de Oa8-
! par e Inàaud, que haVHlm SIdo c.l'eados para "castigar"
Blumemm que se batera pela vitória da legeHdade toram

(perturbações fit1DlJtruais, egtel'ilidade, ú.1teraçõea �6· novamente incorporados ao município de B1umenau e foi
xuaÍs,

il:W.
ômod08 da agf.!l1l'cêG�ü� e da

,

[d[;.de

.

crH1nar e_lei.i13 8 �rjme�l'a C.'a IDa.1'8 .M.1UDiCiPBl que fiCO.
u

aSSimconS·1inUamilç00S gemt:m;. eto., btmds; Supermtendente-OUo Stutzer. Pl'eaHfente da Ca-
ãIail1!ldil filo BriíD"'o 3 _ 'iJll1meDi.'liJ _ Ta-"'! ""�. 1202 I mara MUDici'p�I-Pedro. ChrÍs�iano Feddersen. Conselheiros:,

'. ...... . .

li? Q.W.

.'
! Pedro Schmldr, FrederICo WI-lde, Luiz Abry, Henrique KIug".:��íJí<�l�;*a'��ii�1f:':l�W.;lll''V��:-i!.� oWJ1l�'������I!'B�<I}�:�$'ii$�i} I Paulo Zimmel'man!l. Andréa Campr.egher, Alex Frainer e

Iii
'

i!J !1' Ricardo voigt.· .

lSlsle e 11118 Hitler esta lIa I �--�:.53::-�-�-.-�-.'"-7. o .=-"-.����:--:.iE·.-.�,,��

Drgentina ! II 1C;�ad.e SOÇIAL .
I

ChIcagD, 27 (A. P.) - o i'Chlcago TImes", desta cida· AniverSano! NaSCImentos
), em despacho de seu correspondente, Vicenle Pascal,' Aniversaria-se hoje o sr. Uma robusta garotinha veiu
z que o mesmo "tem quasi cerfesa" de que Hitler e Eva Rodolfo Deitzke; enriquecer dia 26 o feliz lar
raun desembarcaram na Argentina e se encontram em Decorre hoje a data tia talida do sr. Luii Lenzi e de Da.
na propriedade alemã na PatagonÍa. '{ do sr. EmiHo Puff. residente Edith Lenzi. ��:tPRS..$!�.:Dtiii'�:tJl(�����i}t�"'il'i.IIl.�lIft�.m<re:�:'*��#i4fff��fi

Segundo essa informação, que o correspondente diz I em Fidelis;
. II E' t' d d 11 d'

I

{l 1 �
r recebido de '.'canais dIgnos de credito", estão em uma fazem anos amanhã: Com o �asclmento de, um!l

. !,,',�.' Ip.or a .,.0....

ra
. .'

8.,. wH· BIra
.. s.. o.. ..a. '. ,.;'.

"

..
m numerOS8S quintas alemãs., compradus pelos nazistas I - O sr. fausto Luiz Abry. r�bust.a cnançat do sexo ,ferr.i- "'"

U'S eervirem aos seus lideres, "geando seus sonhos de .. - O sr. Fabio Martins. .

Olmo, ach�·se em festas desde I 5'" I,. .. d
pnquietas se desvanecessem". I - O sr. fabio i,Ferraz, :Uí1' ontem o venturoso lar do sr. � .

" lOCa permaneOie ue.. I
Rev.ela o jornal que ambos d.�serubarcaram de umicionário do Banco Nadonal dO.j·Harry K.repsky e de sua esposa I.,. Madeiras de construção em.,.

'.

·ga· Iibmariuí;> alemão numa praia soiitaria, supondo'se que, I Comercio. .
da. Lydl8 Krepsky., «i

I�pois disso, o "Uboat" voltou e entregou·se aos aliados.j - O sr, Laureano Pacheco. ---.-- .'

i ral, Forros, Soalhost Molduras
, .•

-:����-i)-�--:'-�"",,'.:"";. O�-�:-�E!ll<l.�:�-�-,,-�-�"'-� o'_�-�.�-··--�·-.'--1'I-�-� Vi�i�J1\�SDA COSTA � etc.
J.... __ .- .._'" . -'-�-.

. MOURA JNR.; Telefone 1331 IDe sua v!agem á São Paulo, � 8 L li M E NAU • Santa (atarina e
regressou çlla 26 o sr. Monoell ��"'.".ilLití$"JIl':§.fi:((.l/F.K.AiJk"fi'.lin"Q �·�-��,,�:J}.';flf$.:�filOiF�_1&'ii1$���da Costa Moura Jnr. represen I ." ..:

(I
.
'.

. ,

. �e�t;o�an�1��ej���!c�.�t!d�cano� Nowocio dnSOuos· O lllo··l·h···a·"d·o·S B.·'P···m·'·aPI"n'·h·····0··.8····Im.elOs SOCIal e comerClal des.ta b
'. u... u lU

,

'.. 11.. ""

cidade. .. .' _

.....

�."""'���_;._�_�_�._..�_". Vel1de,s6' um na Rua Joao P�s8ôa com Bastt;i�te e

No bar oe no lar l

.

hoa Fr(;lguezIa.
; lIN O Ti Informações neste Jorn.al ..,...<. 'llelefone J099

nã'O' deve faltar. 163 i -1

Instituto. fdédico Dr. CARVALHO. .

- Diagnósticos CUnicos -

Metabolismo basal - Eletl'oeardiogl'a!ia - LnboUi
tóriG da Análises (f,8ugue-fézes--urina, e[r..)

Clínica especializadll de Sfl1noras

No bar e no lar
KNOT

r-
.

não 'dev'e faltar � ..

.•
'

O sabão
',.

"VIRGEM. ESPF�CIÁLID_AD�t�
fia elA. WfTZEl INDUSTRIAL JOINVltlE (M�\rca Registrada)'

consona fi teaido da ·roulJa porque lava faGilmente 8' uüm rapidez
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