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A União Democrática Nacional, adotando a can- noticia, até hoje, na historia do país; e, convencida, que venham em seu auxilio, cerrando fileiras pela grande'
· dídatura, á presidente da Republica, 'do major brigadei- está, de qÜ8. a' bandeira que arvora é apropria bandoi- causa, todos 'quantos ainda estremeçam pelos interesses,.

1'6 Eduardo Gorue�h veio 'ao encontro, indiscutivelmente, ra da Patría, exposta, mais do qu�' nunca,' a .incaloula- pelo pundonor, senão, até certo ponto, pelaeubéístan ..

de um dos mais belos movimentos civicos .

de que há veis perigos, se sente com autoridade para pedir que cia do Brasil.
.

Para os mais ferrenhos adep- não para alimentar a erudição se expressa: "que tenho eu que
tos do "querérnisrno'Ç'geralmen- de uma pequena elite deilustra- um cidadão passe fogo em
te figuras que ocupam cargos dos e sim para a grande massa, outro? Então porque um cida-

"
.

. previlegiados nas repartições de cultura media, Esta não seria dão é servente de jornal não
.Á virtudé a a lealda- 'I'D'

.

. Diaria Matutina publicas, as stílica� que. com_e- capaz de entender uma crítica pode levar um tiro na cara? Se
de se

retiriiin.·.quand.
o . .E. U anual o-s (;0,OO ça.ram.. a.�. su.rgf.r .na

.Imprensa ta.o sutil, em termos suaves, corno tivesse de .íazer isso eu não'
.' I) crime e a traição

.

,

. semestral CrS 35.ov logo esta readquiriu sua líbero se fosse dirigido a uma donzela, mandaria, Eu iria; Não dou em.

J:io. premiados..
.

'. avulso Cr$ o.se dade são tremendamente desar- como querem os senhor es que auxiliar. Apanha ioga é o dono".I
..

.

.

'.
.

'.

"
razoadas

. .

estão por cima, . . E assim por díante.,
.

f i o ara."'to das aSPlrtilçõés do Viile do IIt:dai Ãcost�mad{)s que estavam a Mas vamos responder de ou- Outro trecho do ILUSTRE.����������������--����-�����.������������ prati�r�da'a sorie de des· Ira modo, rep�oduzindo pa�- in�rve�o� �Qtiando o Pre�.·BLUMBNAU.· �êxla·fe!l"it•. 3 de' Ag'iisto de' 1945 • Dr. Aclimes Bulsmi Dlretor Bespollsavel - Ano XXI - N. 193 mandos. sem que ninguém Iives- vras e frases do sr, Magalhães dente Vargas disser: basta
..
de·

P'
.

.
.

se o' topete de desniascara-los, Barata, interventor em Pará. di- desaforos • eu não ouvirei nern

,.':'
..

: .r.·.·
.

ar. �

g.r ·e c.O.'· .

'BC.. ··.·1·.. ���p��m��e3a�:� :g��� �uei�: �a�a��o �� ���C����e:: d�e��: us��S,t:êacIa��iâ:r:les(��B. ��b��
prensa voltou a ocupar o lugar onde fora: assistir a convenção quem sou, [ã. me .conhecem .. ,

.

·,·<d····r..·.a··t ··U.·O.'·:-1:-- O'·.••. m·,··'.01 r "'11111 C·
'

.. &10"'0'·.·1·.•. ·1· ���ta��o�ir��� J�:it�:r��c�ovdo� ��.��:;idoas���i�u�:�ocrático, �í�e�a��d�O� ��a;OO'd�U�O!�:.E acusam os jornalistas de Ej·fas h' "S.

"Não te'mos nada com a
que ten o eu com ISSO( e.

.

.

....

não serezr. gentis em seus ata-. .1.' de f I
.

b
.: (··...·.5·I.e· . S·elfa/!? f'·.eali'JIadfi linS 'do �n6iUl�to' na' Bai�' ques, usando termos elegantes candidatura Outra e nem com ��esti:�:,aze•.. eis aca ava fi

I lf& lU e IUI.. v. m19U� .. '.
1€1 em vez das. palavras grosseiras o Brigadeiro. Nós -:anios aíus-

Rio, 2 (S.E.)�Estã.o 8e)1= I Identíca missão terà o ex- ção. Em seguida ao da que er:rlPregam. lar con!a _(com a Imprensa),� Fosse um humildá jornallsta �

do ativados na sédo da U. Deputado sr. Rafael Sin- Bahia a U. D.· N realiza- .

Pedia-se re�ponde: que em nas elelções para_Oover!1ador . �ousemteru..:aos:.s,eve,L. Slla�!S M!�m.uPmeonrns:.: ."

,

' ",
• . f,. • .

jornal não se faz literatura e I Sobre a agressao sofrida pelo - LU � ,1 �'" ,D. N. os: preparatn�o� para c�ra, q.ue 8�g�le hoje, O sr, ra. COlllW108 em �,o�to Ale-t gim procura-se escrever de modo jornalista Adolfo de Barros, o íerveútor de Estado! .. ,
....o 3' grande COIDIClO em Sincura vai agora em no.

I gre
e outras OapHalS. I que todos entendam. Escreve-se ILUSTRADO interventor assem Mas não vamos discutir aqul

.'

que deverá' falar- o Briga- me do sr. Jurací Magalhães 81
.

a
-

l1li1 I
--

d IlIllllII
o fraseado do sr. Magalhães

d;Íl'o. Edu.ar.do ...�o:.ne8; ca�- e.nten(Jel:�e. com 08 ,amig�s
..

1 rOlbld DI S aç e e I I �a�a!a. o que i�porta � aquela'
didato das. Oposlçoes coIr .. que obedecem a orientação

I
. I .- rncrsiva ameaça.

"
... Ja sabem

.

d' <'
quem sou, [a me conhecem!gac 2:8 ..

á.

pr.ea.id.enCia.
da

...R.e�
do e;8:.�GOVerriador, O comi- ..

,.,
l1li

.

'1
. . A nova lei. foi formulada I Por ai o povo rtire conc!usõés.Pu.�hc�, .

.....
. .

cio da B

.•
aía será em f'in9i ris .' U.. a em conformidade com a das represálias que sofreremosSera este na Capital da de agosto. . -.

1.. rendição Incondíelanal aSSi-, se essa gente sair vitoriosa do.

Baía. �ara < lá
.

já
.

partiu

01
'0 sr, Eduardo G?mes se I' Berlim, 2 (A:P,) _ O 00- mente ou ensino; 6) _ Rea- ,nada pela Alemanha, pleito de 2 de dezembro.;

.

sr .. Gilberto Valente,. que transportará de
.

avião . em vemo americano na Aleman- lizaç�� de par'adas militares O Fone Simbolico Mensagelevou instl'Ú'ções do 81\ Ota- üompanhia dbS S1'S, Otavio .ha, aCaba de promulgar uma ou CIViS, exceto as expres- 9
r II

v_io. Mangabeíta .

para pre�! Mangabeira e Jnrad Maga· lei que dete��ina o Begui�te: �o�:�!� rv;i�i\á�!Z��eric���� si!�Íie� ��'li;�tri;'- 8�SO fo;� IIparar a r��pçã.o .aü Eflga·tlhães. '. 1) - PrOibição 8bsol�t�. ....' Monte Castelo e traZIdo pelo
. edeiro ani1\a ba elementos do � , Em se�l discurso o can-j de quaquer tremsmento mlll. 7) - Canto de ;amos Mll!tares gal. Mascarenhas de Morais, ,BAHIA, 31 (A.N.) --- Entre os.'

"eu 'an:tl'O'o: Pa'rt'l'do' o A,�to··14;�lat ''''b l'd' r'a' entl'" o'u tar para alemães; 2) �- Apre· o,u ..�o Partido. Na_Clonal- partiu de Nalal a 27 do cor- 'rl'nulan'�es 0'0 c�uz'.:>dúr"Bal...l·aú.'"
.' .•. .et .•. .....!

..t. -lo <,:u,-t o a O a" v -

sental'a-O em pu!:llíco de nua!. S 't d I iJ• • '" n,t t j., I d d Y ',1 k OCl!iliS EI.
• � execUçao e rente, chegando aqui a 29; para dados como desaparecidos. figu�nom18 ...a.

.

_1�CS. �yro.:::��_�_: qu�r pes��� enverga�do �USlCfiS m,lhtare� ou do �ar,:" no dia seguinte prosseguir, ra o marujo Antonio de Assíz". ;.> OI
.:

•.. _ .. ..
. Ufllí?rme mIl!.•a� ou do Partido .�:dO; 8) -:- eFechamento lme'

tumo.ao Rio Grande do Sul. Pereira, filho do sr., Berijaniim''0 BI'.·esl1�âH.tom Ml!}ffi €!'� ��E;l�I�fllill"fR�;' . ,Nac!Oi1al.S0C!�.dlsta.;. 3) -:' Apre dlato de todos os centros ou No mesn10' dia começou. li Pereira, reside'nte nesta·' roapl'ta'"1.'-:.. 1I�1jl!!i 'iii" i'l�...,!!.!i �� �_nUl"iI !';i1l.lr .... �.l.I... .'.

.' sentsf>,ão de Banden'al:' 4) -I I
• � '. � II" .. - -

.... '. RIO, 2 �(S. E.) - Constituiu aSsllnta de sensação nOI ,
"; _ ,<; .... es.,.co as a.e .::!,mamentO .ro j- COrrida do fogo,s:n:bollco est�. Ultimamente a familiadorefetidoTribunal Regional} á omiilsão do nome da. sr. Getulio Var.' UEO. dê. sa�ld.��oes m��l>tares ta ... e IJrol�lyaO de InClUsão dual,. en�re munlClplOS 99 Recl· marinheiro vem sendo assediada ..

gas na. lista para ti qualificação "EX oEcio", enviada peJa' llU PíH'Íld�rmp,í) -.fb.bl I�açã� desses �reHlamentos de qual fe, VI tona e Santo Aniao par,a p0r "medius" espidtas, daaui ê
secretaria do' pnlacio .â� qatBie; Desse modo,. llãü. poudé! ú�H� v�mla d� Or\r;,�l"/,�dO� quer n�.ur�za, no p�ogl'a�a comemorar o combate do Monta de' outros pontos do . Es'tadô.ter o chefe da.Nação l?lCWdo o seu processo d� a�HHü.meD- im.I..:�2 €5 I�'U de

'7' lll":'r!l.��a� de enSlllO naa eSCOlas em I das Taboc3s. que asseguram haver captado
!O, o. que, á prImeira vl�ta p'�rece. querer d�üu!l.cw.r uma 1 de 11. !fi.

as ....drs fU.�IS de ,rema geral.

I Ih V I r.1 "mensagens dD., Além", . infor�
uregulB.l'ldaue nos servlçüH

..
daquGla. Be.;:;r�lancl. que bem 1"$$,, .� iiÍ:..a:a&iJillllii&IÚSU iI§'" ti.

.

I O O " .

mando estar Antonio com vlda.·devia snber quo o sr. Oetnno Villgas deVIa
.

e!1cHbeça� a

ii"
.

I .

.

. juntamenfe com três companhei-
reltiç�o dos &,IístadlJél "ex ..üf[C{o." do PSlaCio. dO. Ga�ete:., .1· D R. A f O N S O R A B E Igualou melhor que o rcs, no extremo da ilha de Uma· .

�. Necessariamente] ]1;) de Eq· D purada . a fBí3pOIlSabihda· i, .

.

6"11". C'. ..... I
.

·1' t. 0"
raçá. em Pernambuco, na partede do autor dessa CillÍSiãQ.

.

I! .

.

. ILdD!Ca uefa

I
81ml ar ex Ianoelro não habitada:

.

I;!! .

Diante disso. o pai de Anlbr.ii(J .

- _" ..
".

;"",z==.",=_•. ""�""''' ._.�-,.....,,,,.,.: � Tratamentos especializados das doenças do estomago, falir. ·C. INJWEILER de Assiz Pereira resolveu dirigir-I"O'J-�
. itf. """ l'!'-:\ h�.t """" � 1'>;;>_......�iri1Si!I'11-r' . .;

I
. í··flYa(I-. e l'n"estl'nos B"ill oper'a(>�ar\ RUêI '1 de See�mbro. UIO - C:X. 55 P'd t ri R bl'

'

..

L
.
Ui .. O;f1lt�t;�.üC liÍj,f.�:�ua.�.[MI(;: .

'1:1 H.I

LabOl'atori� a�exo, Y

.,....:J
B L li M E N ii O �:d��dor;sts�� Í:��eten�fau d��:Crivos-Rendas-Bordados e Riscos:1 C011".luas:' Rua Bl'U.S'lUe sino, das 8·6 horas Dr Atf'onso Balsl1nll �aa:u���s :���ic�çõ���Cedef1da.

Roüg:;a �;���;c� � gT�:�,�;;ões I 1..-__ men:s ': saba�os:
-

Fon:,
1319

. Dá �QaSUllas em sell BOVO M U DAS

I·
. (lIn.m!_.g�� "l 'f!Í!hh';; �W�;��fd,., �''''f''��''�:; f'T'< "'Il'l"lfilln do I UOQfttlliOlabsolutamente inofenSIVO para IS; Edif"· P 0'

�\l,I!.!.Ill!. nli.!
.. "'1,Il �

..

l

.•.•.
Z<'

..

"�

.•.
..:i,;:,.'.••

"._
I. r..,

ü.",. ��:

••.
::,1 (h..

�"".v
!ii I P"A 0'liijl nele. Eficiente proteçã.o contra

egns.unt)f�O
no 11

ICI�. �ldU·. F!'ufIkNr&s .�. Ori1�iaM.].

mudar.. R:'inht'! fop rari� éS fhn 4 [;8 ·t���reu!� H·o5 I w 4Z I PICADAS DE MOSQUITOS 13 (em frente. ao Hotei Vllórul� p.eçam cata•. ii.ua� J
. llJ!!lj"'i!UC �!F�"�!�l���t:i<l'...,;.. rr,� ��pp.t� ,�;� �rI'l';f;1 ndt!ir�'!Il ei e outro'" l'nseto'" lodos os dzas, das 10,30 as Íl.EOPOl,DQ �lUDt:;>Il'!· I

..

uui1h.t�\ji. ",,"��;I_'",, ::_,'" '. "'" ••

� �""'."v. �.'" �.".v�, W'hU.ilU
i "c.

12 e das 1430 ás 17 ho'i'as. :' ; �!llaj.'" �':fj .

����a���:_::����,� �
.. � '.

_ ..g.

auda

rec.
. .

, .

.

. :Nalse fazer' r[!"'�'i'>1. o que a "Folua da Manhã" r80111- veie e o justo lucro dos intermediarias. Isso para todos os ga ao de todas as outras e no aumento de' salal'fos 8bso�'mou
. desde o

. dia. em (!tl0 .
i._;1' fAceu a primeira. tabela CaD €:l,r-Ugos; v�nham das fazendas ou das fabricas oU do exte vidos por novas altas. Antes, porém, é preciso rever ostra alguns generos alimentícios ue 0rfgem agricoia. O 081. fior. preços norinaUzaudo'os primeiro' para depois estabiliza'los,ADaplo Gomes, coordenador da MobWzaçdo E-conomicá. de, "ój '<; � 1':7: !'.�.*** .Jjl �ÊIl

."

***. .

claJ,"oU á imprensá que, depois de ouvi!'< vãrias �!ass�s de . A polItica. da preços é,· entretanto,
-

um plano entre Nem isso, porém, será tarefa viavel, a menos que tam'interessados traçara (JplsDO da criação de um organismo muitos planos superpostos. Abaixo dela e.steDde�8e o plano bem se estabilize. a moeda. Não haverá dimensões esfáveis
· cuja: função será o

.

controle ge 1'al dos preços. E acresceu· da produção. Acitna, o .plano da inflação. E não será pos- se as medidas forem Ínstaveis. Se o metro passar fi tl:�.r·· 80.tou: "CollsUftiidô esse mecanismo, ÔeritiID OS preços .das alvel agir com índependencia e efic'ácia entre as duas for- centímetros lineares, S8 o lUro passar li ter 'TOO cenUme'utilidades eongelaâas em uma data .certa, estipulando·s6 ças, que neoessariamente' inferferÜ'!1o nos niveis dos pre- tros cúbicos se o quilo paSrlíir a ter 600 gran:ws, teremos
. que nenhuma majoração mais poderá ter lugar sem um ços; elevanQo.os ou deprimindo'os a despeito do contróle de procur�r outras referencias para a extenção, a capaci''estudo meticuloso, 8. Hill de ser veritica,da. prev:iamente". õUcial. '.' '. dade e o pêso das utiIiàades. Do mesmo IDOaG se li mos'

E' rrmito t)·que se promete, Se se frearam 08 preços, Se não. se cuidar de majorar a produção, ajustando'a da que mede as utilidades sofrer variações no seu valor"
.

-em determinad.J momento, impedindo·58 novos aumentos, ás necessidade� do conSumo, e se não Se fecbarem as toro efetivo, com ele hã de variar o valor relativo das meroa'
já' Sé terá prestado bom se'rviço ás Inassás consumidoras neiras das emissões, que progressivamente desvalorizam o dorias. Ou então cairemo.s no regime do arbítrio e nos'

b1'8sil-eiras. cruzeiro, o co�trole oficial dos. preços terá por. efeito ti perigos do caos quebrada a reLação que deve existir en�
.

. .'. .

. . .

.. intensificação do mercado. negro. E o mercado negro, já tre os preços df,ls diversas utilidades medidas pelo seu
.. �Iag não �.o �asta.nte. qs preços vIgentes . �l!o a�.hfl· vimos, é um poder. incoercivel que subsÍste,

.

no Brasil 00 metroJ que é Il w<ieda. ..' .Olais1 em geral �alX(l9 demaIS par&. a� me!cadon,a� agrlCo·· mo em qualquer parte. do mundo, a déspelto . de todo o Antes de tudo, antes do congelamento dús preços, an"'la.s.e alto� demais para as mercado.rl��. m,dUSI!HHS. C?n- comb�te qlle lhe deell!. sempre que haja restrições á c�r tes mesmo da sua revisão, o imprescindívef é.a cessação··ge)a·IQs, slmpI,es�ente .será perpetuar lnjushças resuHan�es eulaçao das. meI'CadOrlg.s� Que. é o contrabando, que aXIS' do fluxo inHaciollÍsta, á ousta de qualquer sacrWciOB. SemdoS l'UmoB·aD.terwres, de coac;ão ás atividades· agropecua. te no mundo inteIro desde tempos lmemorai\'3 senão uma isso a Mobilização ECQIlomica fará. o papel de um l.ndivi·.rias .e.f!é .plena lib�rdadé aos restantes setores áa econo- modalidade do meTeado negro? ,.'
.

duo que tentasae fixar<sf.: num ponto dó" espaço indepen'mia. brasileira. ..' ". .' •....
.

.

" .•
"

.
.

.' . Congelar os preços é uma urgente necessidade, para dente do movim�ntl} de 'l'ótaçáo da terra em torno do Sel!
. A congelação deve pr.eceder 8. revisão· dos preços, Ba- que não se àceJere o .'círculo vicioao em que já estamos, eixo e do seu movimento de translação ao redor do 861-

StiS .(.ia i'evisãó;..O CU$to de produção, as deSpeSB.B':;"i'uoeVUá no encarecimento constante de umas mercadorias que ohri' escreva Rubens do Amaral para a "Folha da Manhã",

I D

.' l*���êi��_:'��"'�,;,,_���:"";� O ���_::_�;=�"'_:�--�""':�-�'_j; o .-��"-*ESõ':.�:t!-�':""*-*;,.,,.. <) +--�-�-:-�_�.•;_��":'_�.-:-�_.,* o+,-:�-�___:!t.. �-:���--:..- •.=.+:o ..��:-.:-,;t:-:t:-§.��-·j!-lf"",")l .

.
- '.

.

.

GrandeVenda Se'mestral na (;asa. Jóia,
durante 0. mês de JULHO,

. .

';e····'··
...

····'.;.·. .

:.', -: I '.:.

.-
y_

�.

c' �. -.
_

••• �

.

Gronde Hquidação ,de calçados' por
.

preços
.

nun.ca· vistos, Aproveitem .. esta oportunidaOe.··.
.

.

,
" .

- .

� '.
. .

,Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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B L U M E NAU - Caixa PÚ,stal, 98 25v5 ê!...-.....��ílI-��-:-�-�.".".Ii-.

I Procura-se "'1IIiIIIIIiIiI IIIIIII_lIIIíllllí_IlII'i!.I!l!liDl,*!!IiIJI*"q=i!!I!iiIii1ll#IIlI*I5!iiII2Ii!&m:;�.",IIo'Iiõ!.lIIlll!II!!I!..,.mlql!l!l!ii....,lI!I!lMW_�..., i Aos Senhores Propríe- ,i
-_.........-.._--......---= I' ';'." tarios de RADIOS T
Uma Emptegada para'Cozinha, '-iompanhia TexJil :Karslen 1 Â instalação de uma ta tratar na Confeitilria Socher. .

Convo,.c,.:a..ção I ANTENA GALLB s
,

. .

,., ". 1652":_2 I taae s,
. .

t I�,;!iT!"'\ ;"yT -; ..:.;_. • Assembléia, Gerai'. Ordinaria iti reprezen
a as seg;llu es

�

;;_"U�:�paa de 16 :·�ffos. Ap,re· Convoco 08 snrs.' acionistas desta Sociedade a ecmpa-
"

vantagens J
sentar-se na Companhia Artes recerem a assembléia geral erdlnaríe á realizar-se no dia t Facilidade de instalação. 1
Or�fica8 BJumeriauerise Lida. 16 de agosto a. c. ás (5 horas. no escrito rio desta Cornpa- <'ti Economia Segurança ..

Travessa Paraniba s/n. nhía, em Testo Salto, para deliberarem sobre a seguinte I' e melhor. recepção. .1
1650-2 ORDEM DO DIA r Informaçõas;comosr.Jcsé T

Irr m§ ,''''rr "�� l'-Apresimtacão, discussão e aprovação do balanço t
Galiiani •

E"i'E 'T-RcE C 1ST A e demais documentos relativos ao exereíclo findo di !:hlaflu�e�::IO, 9 l
Proeura-se um, competente' em 30 de junho de 1945 e do parecer do Conselho

em enrolamentos' de motores e fiscal.·· t'·-�--.-il-iI!I- .. ;t:-.�:t!-��

dinamos, conserto transforma- 2·-'-Eleição do Conselho fiscal para o exerclelo 1945'46.
dores, reformas coletores, etc, S'-Outros assuntos de interesse soctaí.
Ordenado mensal Cr$ 1.000,00 Blumenau em 24 de Julho de 1945

Empresa ,de Terras Iensen S. A. joao Karsten-Diretor presidente
Ituporanga -{Ex-Salto Grande)

1626-3 ..
'

.�:--."""'iI--l(--�.....lt'_�__�-�,-� o�-�--giili'l":-'+:-�_'+:_�....,.+:_ .. '

Ilf;:;������s��� To�n.ei:� Prudencia CapitalizaçãoMecamco na Oficina Stemhoff,
Fundos daConfeHal'ià Sachar. �]� Amortizapão de 31 de .Julho de 19451589-1 '",,;:A. . �
rrrr'" '''T'''''l .,

..

*�*"* ' No Sorfeio de Amomação realizado na séde da Comtiannia com

I· '1
a assisfencia do Fiscal Federal. na presença de p�rtad(:)res

. Ve'nde-se -de filnlos e do publico, foram as seguintes

Combinações Sorteadas;
P L A N O «A»

N f Dj N S V

XMKj PSU

Uma Casá de Maferial;Varan
da; Quarto de Visita. 4 Quartos
@}e Dormir, J Sala de Jantar e

fi Cozjnha� Existe um bom Ran
cho, Boa" Agua ... e Instalacão
E'efrica. <;) Terreno tem 680
metros' quadrados, situado na
Rua Chapecó (Cabra-Vorstadt).
Informações comOTTO WIL

LE - Telefone 1099; na Reda.

�ã�.,�este Jor,;......;..na_1._ 1657�3 CC 3 LD 23 ZM 5 NM8 S017 HA6
i..

J sofá, 2 cadeiras,' 1 �esa e

fM34 A'U 16 IN 4 YK21 DDI.2" XR29 Gran�ônlcQ1m guarda.roupa por preço bas.
tante eonvidativ-o. "]lledicação auxiliar.

Infotme�ões no "Bar· Palmei- Vintem Paupado - Vintem Ganho no traiamento da
ras", sito á Rua São Paulo, nas sifU'is'"
imediac.;ões da fabrica de Cha. rllii1ll_-_mIIa!!liIIiIii_IilIiiB'i I!m�l!mm�ImilE!ll!Dl!i_i!

•
__-.;..,..- �.péos ·'Nelsa". 1651-2

��, i' N ;U S T R tA··' , fVende-se uma bem �parelhada.
Melhores'iÍ'lformat;ões á Rua 151de Novembro no ·789. 1630�2

;-', ..

�seI

" ('� �; �::'

A Maior Em'IJresa Colonizéidara da America do Sul

De passagem nas zonas Blumenau e Rio do Sul,
o Agente autorizado, Snr. João Ferrari, eretuou ven
das de Datas, Chscaras e Lotes por mais ou menos

1 milhão de cruzeiros, provando esta o valor das
terras da COMPANHIA por ele, .represeatada,

Para obter Iníormações mais detalhjidá�i dirigir- se, por
carta ou pessoalmente ao sr. João feJ,'.r.ári - GRANDE
HOTEL, em LONDRINA, ou ao sr, 'OTTO WILLE,

ndPrecisa-se
) Eixo de Transmissão de 90 mim de espessura e 4175

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

1623-2
:t:=�-�-::-t-:+:-,��."-,,,-�-,,, o -t-�"'.•<:i-:li-�-:é."";"�_�_"'.-'!!i

.- -Londrin
'

Marelneiros•. serventes para
serras circulares, desengros
sadeíras, tupiSs. etc.

PAGA-SE·BEM•.
Orerta$, para. MADEIRAS

BENgFICIADAS S. A.,' Rio.do
Sul;

,

Hi43':'_4
�_�$'.'" !3����r�'l��
AO Co,MERCIO
Precisa de produtos. agricclas,

como milho. farinha, feijão etc. ?
Está interessado em uma tran

sação comercial em Ituporanga
(Ex.Salto Grandel.ê

.

Dirija-se á
Empreza, de Terras Iensen S. A.

. Negócio'
Ituporai:'lga (Ex-Salto Grande)

,

... Foo,e ,no :3
1625-4

Cia. de Terras N·orte do Paraná

Do 1.0 a,� G.o

P V Kj
PXC

Y D I{j
eX"

P L A N o nBn
Do 7.0 ao 12.0

:.r:.:.� _,-_t:'I � �q�:" :'.�
"

.....nw !"'"-!

Vende'se diversos terrenos
com cssas e COIilOd'os den'tro
do perimetro da cidade; Uma
chacara com casa de mora
dia, com' galpa,-o' para gara�
gel mais uma casa pará o
empl'egsd�, com clima mui.to
saudaval.. · Informações com
Oito WiUe. '. 1022-4

*-*-*

Ooenças do Fígado
São Ião comuns as moles tias do figado de ori�

gem sifilitica que nohvel clinico disse ser: &Todo
sifilítico um insuficiente hepatico e quasi iodo hepa
tico um sififiticolt.

Esta opinião encerra uma grande verdade em
visla da frequencia com que a Sifilis ataca o :f.igado.
Conte seus males do figado a seu medico que sendo
dê

.
origem sifilitica deverão ser tratado com

I II
valioso auxiliar no tratamento da Sifilis que não

Aluga se I
contendo arsenico dará os resultados desejados sem•

I perigo de intoxicação.
.

A�!.! Ju���ca�a �ofv� com NA.

(No. 35 EO)

garage, .es.crltono. Instalações
sanitárias, '3 dormitórios, grande
temmo etc., á Rua Baia, defronte
ao ultimo ponto de Onibus, em
!ioupava-Seca.Livre de enchentes
Aluguel mensal Cr$ 500,00.
Interessados queiram dirigir-se

ao proprietario
Henrique Jensen

IUOl'oranga (Ex-Salto Grande)
, Fone no 3

1627_31

Prefeitura Municipal da Blumenan
Requerimentos Despachados

.'

Arthur Lchse, pede ligação de agua, defe:w1o-0SC8l'

Persunh idem tdem-Manoel Praia, idem-Rodolfo Hoeehl,
idem-Hedwig' Christen, ídern+Otto Werner, id�m - Gudo�
Iredo Bachmann, Idem+Pauto GrossembachBf, Idem ;--. A':1'
gusto Isleb, idem-'EHz�beth S?hwart.z,. idem - H

..
Ricardo

Pelter tdem-sInd, Gerais CasSIO Mel181l'Os. pede Iícença pi
coioc�ÇãO de placa, defeddo-Vva. Julio Kleine, .�pede

.

li
. gação de agua, dererido�Germano Straasmann, Idem-Ar
�oldo Lubke, .Idem->Bertolde WoUingel', idem Oscar Dom,
pede' licença para construir, deferido-Alfredo Maas, Idem
-fiadoIra Kteber, tdem=-Amcldo Kreítow, idem-Arno Ra
duenz, Idem-i-Erwín Beínke, idem-Walter Rainthum, ídem
-Jose' Sanches, pede vistoria, defertdo - Alex Vojkmann,
pede licença para construir, deferido - =redenco Strelow,
idem' idem - Bruno Schroeder, idem, idem '_ Oscar Ko

nell, 'idem, idem - Ind, Art. Barro R: Testo, idem idem ' .....

Waldemar Volkmaün, idem, idem - Curt. F.. R. Cl'euz, pe,de
redução imposto Predial, Indeferido na. f. da .furom. -. Ma.

�--e�'L rio Razzini, pede vistoria, deferido --- Donato Rocha, Idem

..:-�--*-..:-�-ilt.,-.,�...,...,,,,,;,+
.

idem - Arthur Mantau� idem idem - Marcus Sacbtleben,
idem idem....:.. Carl09 HoUmana, il,lsinidem _: Max Zimme!'.
mano idem idem - Adriano Debatia, idelli idem - Leo

pOldo' OroEs, idem idem - QUo Marguart, idem ide� �

Oito Ernesto JMs8n idem idem - OUo Jens Jen�en, Idem
idem - EriCh Henk�ls, pede trBllSI. imp. indo pronss�es,
deferido - Paulo Hannig, pede ligação de agua, defe�ld{)
- Fred Herlng, pêde vistoria, de{iSrido - Alfredo Henng;
idem, idem - Pedro Carvalho, idem idem - Gustavo Grasa
:naDO idem idem ..;_. Alfredo Maas, idem idem - Fernando
Basai idem idem - Adolfo Kluge,' pede Ue. para faZ61'1
reÍor�a deferido - Carlos KoUke, licença para mudif. plano
ta de c�n�truçãO, .derer�do - ErD:esto. EnkeJ.. id.sm idem ::
Gustavo SIegmund DOl'lg, pede VistOrIa, de�erldo � Joao
Rufino, idem idem - João CeDsi, idem idem - Vva, Anna'
Germer, idem i1am.

3V3

-

���f��CYi!�EOC�;L���bAa .... J .:

Doenças de Senhoras - SUiHs e ou�ras mOle.stías v.en.e-I·· .. "

reus - fraqueza sexual - Tratamento. rápido e indolor

CLINICA GERAL - OPERAÇOES
' ,

.'

COD.
SÚItÓfiíl

...

:' Rua 15 de N�"��h.roi4��8
..

6 (ao

.. ladO. d.O
Hotel

.•. Eure.} ..,
..

, Consultas: �ãs 10,30 ás 12 e dás 15 ás 18 horas .

.

.

Horário especial para tratamentos com Penicilina'
'.

íW::;: �:m mm Ai4%
.

em a:ta PR? &$i
.

Q

&.&4�; .......

1G. M-i ANDA
--�-

Expedições .. Despaci'los

IAgentes dos, lãle! : •

. tlBRASILMAR" "SU1AAREt��

F�ACOS e
ANÊMBCOS

TOMEM

Ulnlift Cm6sDt��O
"SILVEIRA"

Oficina BADIO fUBRE
Atende todos os serviços dll

Radios. receptores'
Servlcos Hapldos 8 GiiranUdo1!

TELEPONE 1395
Rua 1 da Setembro, 13

"1l1edicaçâo auxiliar
no tratamento da

sífilis"

com: viagens regulares entre Itajai - Santos"
..

(abUl' postal 36 - End. refelt. "Guida" :

I
'

..

ITAJAr - Rua Pedro Ferreira 0°11. 68/7:&
.

ft·

Dãpártãniêntõ-da Sãudê' Tublica
Centro de Saude de Bfumensu

AVISO.'

� ,- ..

I·

Este Ccniro de Saude chama a alenção dos interessados
para o cOnstante do Regulamento de Higiene do Estado. �m
vigor,. abaixo transcrito:

uArt. 104 - Nenhum predio, ou parte de predio, po,
derá: sef OCUpádo ou utilizadO, sem previif autorisação
da Diretoria de Higiene, de acordo com 'as disposÍções
deste Regulamento .

r!;íragr. l° - Pára o dispo;.;to neste artigo é o les�

[.laosavel pelo predib; proprieturio, 3rrendatario, loca";
tafio ou séus. procuradores, obrigado a comunicar, por'
escrito, a vagancia do, mesiÍlo e entregar as chavés
a Diretoria." .'

.

..

Mais informa,ções dos interessados, poderão .' ser obtià�'S,;·:···
diariamente, no período da manhã. neste CC!ltro de Sáupe;

'.

.

.' :�.. -

""" ':);,"_ ,";; ,:',

.
, Bluimmau, 2' de Junho de 1945

·OR. AFONSO:�"RABE'"
Chefe do 3ó Distrito Sánitariá.· .

Consumidor,
Exija Manteiga fRISOS
Exista Qualidade A,gue fôr
Mas nia é fRIGIR

.

•- •._,.:....,.:.,,.,.,._�---{.:""'7�:-�-':.:.�.
lrabalha� com o BaNCO

POPUU1R f.AmUC8Ui lla
VIU DE 1l1UU, é ftiGfUâH .. IBanOllciadora do MadB�a Ltda.
DEtER o P��:��iD de Diu-

.-*-�-���-���-�-�-�
Suciedade
Compra e Venda da Madeiras para todos osfins

dua 1 de Sstembro .. Telefana i24�� I
( ii
t.. ( .

. ; :;

No bar e no lar
j: K.NOTl � { .�-;--�.

:'�"ã9. d�ve faltal1
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Mtt

I
....;.;.,.

-: '

I, Des�,a já é imenso o i�t�res�e � ��tusiasmo pelo qrande duelo a ser efetivado no próximo
i dra 12; entre os tradiciouals nvais de pebol catarinense: PALMEIRAS x OLIMPICO
i �_';;!t'..-3t"_;�';"";�;-��:ti�":��_':'_;+ o •.��..:.;..��___:;�.......���':'§o�_;.����....;.,...��-. o "_:+--!l-*,-�-,j!-:+_$õ:i��-� o �*-M;_·�-;t-�-�-il-:, o t:.......-4-j!-._.*-...��_.

E
L

li constituição do Dirett\rio Municipal de
UaJal da Uniã� Dem�ciráiica fJaclonal ..

·

'Ots-:'" \\!
6Vt9l' .

olIesU''',OQjl
Wm;.,<.UIll�
!-tVDA\G-1Â' ,
Hlaa ...<!L"';

CIDAD'E
DE BLUME,NÁtJ

EXPEDIENT.E ..

reI. 1099 .. C�Postal 57 ..

.
. ,

d:i;'edas, Linhos; Casemiras��' ':

1·.···R.i. SC�:dOS,. B.:.i.�.j�S.;., ... sapatos., '1'.Camisas, PijamaS, Capas, .
,

ti
. .

.

rVleias; etc. fi ':

�.,'�!�pào��,�nni, '.G� NeIsa , .' ".
I Bl��E��U ..... HlIla 15 fh� l�mfembro, 505 • fone: U07·

ASSINATURA' ; [lE 'JORNÀ1�
Estado de São �aulo, São Paulo

.

_ For ano:: Cr$ 120,00, por 1/2 ano Or$ 70,{j)O .'

",'Jornal do Comercio, Rio
..

Por'an,o' C1'� 100,00,. 1]0'1' 1.12 ano Cr$ 60,OQ
, .

PedidoS. a: ono
-

iliUE, ,-:7' f6m� 1099 - Blumenau

'cGrftinúa a ser
.... :"'.. l. ","

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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rre val foi f rcado a. entredar-se .

. �ARIS�;2 iA. P.) '.- Pierre Laval, o cidadão francês que

I
abandonar a.Espanha, saíu ontem de 'Barcelona, em avião, ha-l comando

das fôrças francesas de _ocupaçãe. CIO:: r,ef.elido._ pais:!ã�. tristemente se celebnzo.u no perf?do em que sua Pátria es- vendo sido capturado pelos norte-amerícãnes ao poisar em Linz, Laeal chegou a �inz. em comp�nhla de sua espõ§'a. O aVIa0 era
.

. !�.���_�ue�.:�.:����o� ��nv�da�.�tI��?--�ra��_����.ao�:.:!u�ri�.:�u��_�ep�!��s :��::�!�C��()� o :n��ra!,_-:!oo !�:la���d�:!!lo:!:le:��s_:_���+;_�_�_�_����
'

•.
,.

..

I---- �------

I o. ��, �
,f"

.

:�:.. : ::'.
iIl"

. ;��\ j,
�-�-;��I!__.-IE"""��t b i:..:.���-�-�-��-:.�+ Ot.���33�_,:t\-:-��!t:-..�-�-� .:;, ...�•..

(

ão éVerd del

Aniversariou-se
'.

ontem (I IOS ,Expedicionários srJ::�o8���,âDU:'mesma dsta
·

a Iodos .. que tiveram os seus :h�rendada srta. EHv"'Dietri-
.'

.' -. .. processos, paralizados - Ainda ontem comemorou
. Concedendo anistia,8. expediclcnaríos que tiveram seus

o transcurso de seu natalíeíe
proeessos parallàados, o Presidente da Republiea assinou o sr, H. B. Sehmldt.
ti) seguinte deereto-Ieí: '.

FAZEM ANOS HOJE:
·

'. ·Al't J·-:-e'· concedlda anistia a todos os militares ínte- 'I'ranaeorrehoje o aniversa-:grantes dl1Força Expedlelonurta Brasileira, que, nOS ter- rio do sr Nildo Teixeira demoa do decreto-lei Ir 5.651, de 30 de junho de 1944 tive- Mello, elemento de destaqueram os proceB8o� parallzados, '.

em nossos meios
I

esportivos .

,

. �aragrafo. unico-:-Não' se compreendem nesta anistia e soçíata:0& cnmes .praÜ,cad?s ��los miHt�l'eá nos transportes de -,...." ':' n r 'H Ui um exped"c"II"3·r·GIO catar·.·neus·e 'm'orfeu em. c.on.s... aqueneia.·•....guerra. ou ,em ierl'ItOflO. estrengelro,
..

.. '.

A sra, Hlldgard Hardt,
- e

,

.i
,

.

I I III. ", ".

• i:

.

·
,Ad. 2-Pal'b\ o efeíto do consignado no artlgo ante- �,r.,! '�i "

.

' ._,
. -1

'., '

.:

' ,

de 'desastre lerrovlarUJ .

." .it'lOI' os Conselhos de Jl1S��9a dos Corpos a que pertence- ',.:� A""gt.aCiosa m�ninai N�r- Ultimamente tem circulado iões de cargas, nas �imedia.· en� si bastante doloroso já,rem os dese�t?I'es. o Auditor, quando se tratar de crime ma, dileta filha. do
".

sr. dr. insidiosos rumores de que um ções da Eugenio de Meio, gela deturpado m.a.levQlamen- .de eOlDpetenCla .dos Conselhos das Andítortas,' e os Juizes Arminío Tavares, "... trem transportando ex.pedíclc; ocasionando a morte do te por elementos u;lteresssdos -.�.aB, Var:is Crlmínets DOS casoa de cnme comum, por sim-! _ A sra, '. Ru:th Fabtan
.

mear contusão e desaspl�1'1 despacho, deelal'a�ão extinta a ação pena]. devendo esposa do sr. deôr.g·' ...•.. Fabian:
narío oaterínensestettasotrtdo oxpedícíonarío José Franels- em se

t· l T" . d
'.

os p.r.acessos ser., reme.tIdos á.s respeotívss Auditorias,' -no
. grave desastre, em ensequen- co de Melo e ferimentos em .8oceg� �n re as . amr ias .'

os

caso de s t t d d
..

I i
•

- 1, $.1,';:', � i - eis. do qual varíos
. Bo1.�Bdvs um seu colega de nome eXp}�?lClonarios... ..

.

.

.

. e la ar e eserção, ,�, j ."

. Nascimentos' teríam morrído e outros ftcado OUvio Ramos da Silva, ambos E um.a Vingança! IDd"esqutlD-·

'. Art. 3· ........Est� lei entra em vigo.t-Jla ,.data de sua pu'.' . . gravemente feridos. 's 1
. ha e odíosá, propr a '. aque ea.blicllçãO.· :....

.

C�m o n8�C1mentol dIa. 30 Os rumores não esctarecem
de ao Pau o.

que sentem· ain�a na alma ..
��' .• ���-�...,.l€-:f(!II!iE�-���O !f.-�=�":"�-ii-�-��-�-� �e iUI�O �lil�O, no HO�Pltfl onde e nem quando se verí Foltudo o que aconteceu resqulcíos amargos da derrota: .

.
au 8t: hza e

\.

e um
. r09 uSt o ficou o. pretenso. sinis. tro e e não se concebe que o fato, inesperada...·

.

Clube
..

áitiico América r�:�:�;�:I!:l��!J:r3�:,�:���r\r: ·�:�:�.8:raa��� _�_�.-��_�o.:-���-.�-'-'-H
Brake,

. aqueles que. contam �om

Uma iu�e�s�--:nt� me!�i!i� pa���e:l:i�O�d,�B22 de Julho ,.··o·d·
. .

Sveiu enriquecer ante-ant.em ultimo, entre São Paulo e

Rio, um trem da Central doo lar do sr· Julio Froeschlin Brasil chocou· se contra' va,e de sua' espnsa D, Joana
Fl'oescblin.: li • ���-��..:...•.

Blullum3UJ .3 de

100510 de 1945 Aniversarias
_

c� O N V I T E
:. , 'Temos a�mâKimo pra�r de 'convidar nossos distintos asso
da90a e Exma. Famílias para o grande Baile da Coroação' da
R�mha· do Clube, que se re<1Hlará no dia 4 de agosto próximo

aJumenau, 24 de Julho de lP45.
Pt. DIRETORIA

... Ninguem qónseg�iu saber ainda o dIa e�ato �ni ..que
estarão d� volta os expedicionarios que daqui partiram.

Duas perguntas, que constituem um mixto de. esperau" .

"'-*-�-�-�-�-�Iliéõi:l-:€� �. ,J:mt'"�..
..

t' d '# S e"'hol"r de do I""tlA d
.. �, _ �

..

, .

_
...

, ..
� ... ,.... �a8 e a

.. ngu.s la.s, eve.m., por certo._ 1;\ B u '.U ".'" •.•..
u g

'. s mesas eVfm gel' res,�rvadas com o 'Zelador do Clube. . Af.. • . .. Y

d di i'I, "O Vale do Itajai�' ,'. �
.. """ ..... ..

"

-

mo dos paIs, Irmãos, noivas e amIgos os expe ClOnar os·

loque..
ra-Io· ··.C.··O·.n�.·

�

ex ·IUDel·onarl·os o �k:�,::át'�aP:���%a"õ'mJ'a�: �'1
\�.�·.·.'�.··.�I..

1,j,t, hlum$!li:!i,er:!:::rrãO? .

.

..
III

.
. do Hajai", que se edita nesta i

�=-�
":_ ..

, '�4� . Em muitos lares de centenas de outras cidades bl's·
.

da Coordenaça-o cidade,com ampla divulgação no .! '

..

'

I

�.. "'-, 'ª" . silelras estas mesmas perguntas despontam a.cada instan'
.

Estado
I

e nas princip,ais capitais. i 4:' . .'. .' ....,.1)4: l�' te do intimO de outros tsntuB pais, irmaoa, esposss .

e noi�
.....•.. :RIO, 2 (C.R) - Em virtuáe de Um oficio da Diretoria de 9 ,�umero 6 de O Val� do r.9�·· �.

>
.. '�.J��-w

...:

...
I

vas de expedicionai'ios.·
.

fiscalizaç_!ío da Pr.tfeitU!8 do Distrit<; Federal, .

o dElegado de ',HaJal ..contem farta ,n:ater.13 �o: r i\•. ·.. .' �" ..
� I

..�.·.f!P.�.i� .�.� '.'. Em muit!)s lugares asduas perguntas já foram res-
.

d�fraudaçao e fals!hc��oes mandou Instaurar rigoroso' fnquerHo \ j)�e agrtc�lt�ra, I?ecuar,a! mdus
�. , ., pondidas. Muitos corações se enc�erBm da

. mSl,s completa.
a�rt"!. de apu��i a� atividades. dos ex· empregados da Coordena- tna, �comerclO, Vl?a socIal. �te,! ' <I"4€,' .. A C. UTIS :;"...'.... felicidade ao reverem entes querIdos que torna.ram... "

çao da: ,Mçblhzaçao EC0110IDlca. Hilario SOuza Rabeio, Antonio ap,re:sentando uma capa artlshca dA ,.... - E muitos outros sorveram atá o fim o calix do tel.

Nev�s;:Carv�lh.o. Luiz Manoel Rodr!gues e outros, que retirando mente trabalha�a,. e�. home�a�
' i·P.A -,� •. _C.B E. M.· ·E".! ..,�.,,l.. mmual�tsO!m.caI;.groosa�bne'0r:oagf,C.:ill nas fileiras dos que.' reg�egsaram·.

c�rtoes d� racIOnamento.da açucar, em escala sempreí .05 ven- g.em aos expediClonaHos Cata
_ . __

-

,
., u ... • .

dlam a dIversos comerciantes! que por sua Vf1í Os revendiam aos
rmenses. ti;i.,,;f,,';��.�

.

".
-- ;;

,."...�j. E a lembrança de uma sepultura cavada. em algum
fregueses nó cambio neglo.. �1Iti-lil-'_Iil-��-�� �11'h�, ';:..;

..
'

. i;" remotri campo de batalha, onde se acha depositado o cor-

"Aquel�atitorjdad�"'i# .

d' d' ..

' 1'·" NlObareuolar, ;,i;\ ;., r�··l·p,·· _

..
__

..... _._._ �.J/ po·deu·me·.ntequerld.o,ha.d.econ.. t.ribu.ir para.au.·.m.. 8.ntSl'a.·

'. ....
'"
'.

e es a proce en o a rigorosas investiga· r..
-::
..·.',��,.· "o

'

l{ NO."",. ...,
.. ,..

.

r, "�,'..)... !!L. =--"._.b- 'Y

"'õe- afIm de 8htlrar se "'u� e fu" . iI 1.' . \ '. � �.�.-:--,'__..•"'.:.�...�'..
-'

:-=..;.�:.c>". '. d'or .:I e'8"'a'" c'riatur"s, 11.ri vad.as até mesmo. de. depOfutarem.� ."" .. .', ......
.

v �ros x· nCJOoanoS e comerCiantes se ,_. ri
.

'n�'!O' .. 'de"e' falta�.
' ..

.

. ...:.._ � � -::;;:.
ti D li:JI .. �

acham eilvolvldos no mesmo crime.
; ;, ... v .'

i ;

um ramo de flor na tum ta do� que ficaram.. .'
.

... .

1.€DJO�.9I.:"_�.e e€l.HlD:���i :+:iiiiOiõ·+·_:+__���_�==�_·+�_�-:..o�-�"';"'I�€--'-��-��-.l Quando regress8rão oS'expedicionario1:1 tlumen8.uenses?
� .. '"

.. t I'
.

t I Em breve, ai Deus quiser!
.

Instituto A'édico Dra CARVALHO' .

.

.

e en ra· . Em breve haveremos de ve-Ios passeandO por estas
mesmas 'ruas em que passeavam outro'ra. revendo 8..0 lado
de parentes. e amigos 08 recantos em que sempre VIveram',

simplesmente e de onde o .cumprimento do dever os tIrou

para lança.los á voragem da mais' slmgrenta' das.. guerras. .

VoHarão todos? '. .

. Eis a segnnda pergunt!l, aquela que com .• mais Ire

quenc,1a tortura nosso eu e que procufaDlosJ;,anil' de. nos
sa mente numa vã tentativa (ie esquecer o assunto até li

hora de se conhecer .8 v!:)rdade. .

.. .... '. '. .

Não queremos acabrunhai com nosso otimis:ffio cente
nas' de corações enlutados. por este Brasil .aJ6ra e nem

queremos, tambem, pedir S'Deus que seja maIs' compIng
cente com Blumenau do que foi para. com tantos

..

outros
.. lugares. Mesmo assim. (}o�fia�os ..� pedimos" ao, Onipoten

te qlie em ,sua grande mlsencordla recondu�a até aqUi,
sãos, e salvos, todos Da blumenauenses que

.

partiram para.
que realisaremos no sabado! dia 4 de Agosto, com inicio ás 21 fi guerra. .

. .

..

....
..,

'.
.

.'
.

horas, na nossa nova séde.
.

.

.

.. Que nenhuma Dota lutuosa venha constranger as ma-
A 5 mesas poderão ser adquiridas na séde, a�parHr de sexta> nlieBtaçõee de júbilo e felicidade dos blumenauenses DO

feira, ou pelo telefone 1375.
.

di� do regresso e que possamos dizer venturosos;··
Na noite do baile não serão admitidos novos -socias. TODOS VOLTARAM!

A DIRETORIA

- -.._.._,,-
-

'-o

Antigo Hotel Pauli cO!llunica. ã
• sua distinta fre·

guezia que a partir do proximo sabado 4 de Agosto
dará tambem refeieÕes.
�-����-�-�-�-..��-�o�-·������������-�

(pertur?I,!Qºe�cmeilstruail3, e�termdadef altersções se· J. S·· d d· R t"·· E·
.

t··....
XQ'Is, U!<lÔ�"1:�.;;:.;g�l'�:�f�.��!.) idade critlca,! f Dela a B

€€ aC�8a lVa a· SpOf na
Jt .A�e.mtidI810_ Bi'ilnco. 3. - .. IJI�meDi!i1 - feltlôu9, 1202 i.1 Iplra.nga.. '.".��.ol�o-D� Apraz-oos convidar os nossos pr.ezados socio$ para o
..

..
.

. ,

'I

. 'Ie,ção' e . coloca
-

o de
. . "

,

:fuluro's Imigranles .

...

RIO; 2. q;,E.) - 'O Conse!ho de Imigração e Coloniza-
ç�o �ai .dir.lglf um questionano a todos os prefeitos do

· Dlstnto. fedet:al e dos Estados, a . fim de que o Conselho,
. b��e�d? nas respo.atas .dos mesmo, elabore a respectivaestatlshca para a ImedIata seleção e colocação dos rutue
1'OS imigr..a.ntes. .

.

.. O referido questionario, que se divide em 31 ítens
p;rocurou abranger tojos relacionados com as necessidades
da Il,ldustl'iá. :'agricuftura e córeereiô; tendo em' vista

.

a

S�ltl5ãoJmed.iat�· co19cação de trabalh9.dores rurais aspe.
c1811zaü�s! tecmcos etc., ateIledendo, tanto quanto possivel,

·

ás .Co�dlçoes de tabalho e salarios pagos em cada' regiãO
�o pIUS...

.

,...._�. --:JJ:.rsrrF_,.r�....--..;,_-"" ,",--s;,;_.., .. . _, ....,. _ .. .. .

"""� .. .."..-"'" _.:!r..sr. ...,_�""'--... -:V-. . ,... o �-��.t:-�-�-�-'+ft=�-:-:lE-�
I

:'

'Ex'I"r'·!il_ Prado do ,Rio, La. Menor
.. U

.

til Rapsodm

EIZ' encontrs:se a venda .nas
farmacaas e Drogarias·

--

_. .

"':_ Diagnósticos Clinicos .-
MetaiJol!Sm,o, basal. - EletrocardiQgrafia - Laborsc

. tÓl'l.O de Anâh.ses (saDgue�fézes-urina, etc.)
CUaical espêcializada de Senhoras

"BAILE SOCIAL"

�-.....,..,...,..----..._..-- .............................. ""':"""'" .

' .... ..,........_ ..._.,.,..:.."'"'-,...�"""._""'-_:.'"'. .__J' o . _ ,.- "". �... "E'''' :;,o:� •...,__;z,.,;.......,
..,.�>(t.d

....... "' •• iI: .. :l&>._"•• " •• III�·,o ••• e ....... '"' •• 'II._•. 'h.,ItÇl .... 1I .... a•• e"'.IIo ••.•

",..�.• fi ••••••rl.�,a�� i '5h\. � � .:or..

31'. � �� ----.9'.

....
, ...�.:r.,-�-_.J!;���........��.�-. -J'Ifi'!.'.: .. _ �

Banco Popular e· Agricola do Vale de ltajai I Delegacia Regional
.

do Pnlicía·
..

Deol'dem do senhor Dele'gado Regional ..

, de' FoUes"
levo ao conhécimento dos Interessados, que a partir desta ..

datá, com o prazo de 10 �ias, será. iniciado o emplacamen�
to. de veiculos a moto!', que se achavam :paralízs.do$ desde
1942; devendo '08 respeçt.ivos. propl'ietarios virem

.

,munido8.
dos certificados de propriedade. expedIdo naquele ano .. �. o

. talão. de imposto réferen�e ao Oor·rente Exercicio:.
.

Bltlmen�u, 2 de agosto de 1945
..

. ABILIO DE ÓLiVEIRA - Escrivão, ...

DeposHo à disposição 2 010
Deposito Popular 5 O/O
c/c ta. oom aviso de 30 dIal 4 0/0

.

fI II t' o. 60 diss ,. . 5 0[0
Idem ,{doam gtl dias � lfZ 0/0
Idem idem ISO dias fi O/O

C/Cta. Prtlzó Fixo . 6 mêses
.

I 512 O/O
Idem icem 12 /ti ti 0/0.

":.'

I i
.

.

() sabão
. "VIRGEJyj' Ê'S'PECIALIDA'DEh

�a elA. WElIEL.INDUSTRIAL·· JOINVILLf (Marca' aeg�2trada)

faOOID8nda·se, para hospitaasJ colegios1' Bta., peja sua qnalidada. dasÍnfeutante.·
.

. .' .

�. ,

,-0 •••
-'
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