
o pl'(s;dent� dos Estados Unidos enfren- solução, de maneira geral, vem-se comportan- ticas de importantes setores da opinião pu
ta a crise mais seria de toda a sua oarréirá do de acõrdo com as diretrizes deixadas pelo blica. Acusam-no, por exemplo, de não ser

politica. Embol'.1J apoiado pelos norte-amerí- Presidente Itooeevelt, a pol.tíca de 'I'ruman bastante forte para evitar a inflação as gre
canos nas questões internacionais, pata cuja nas. questões ,internas enfrenta agora as cri- ves o a alta dos preços.

NAU anual
semestral
avulso

Cf' Bo.oo
Or$ 35,00
cr. 0,30

Campanha da União Democrática
contra o Govêrno ·de Salazar

LISBOA. r I (U P.) - Os adversários politicas do Primei
ró-Ministre Oliveira Salazar vão lançar no decorrer desta semana,
a campanha "Democracia, não ditadura", com o propósito de anu
lar as recentes eleições gerais realizadas em Portugal.

A organização que promoverá tal campanha se denomina
Movimento da União Democrática, cujo programa de ação é o

seguinte:
1.0 - Garantias' e liberdades constitucionais ao povo por

tuguês; 2.0 - reconhecimento do direito de habeas-corpus; 3.0-
abolição do campo de concentração de Tarrafal, na ilha de Cabo
Verde; 4.0 - autorização á fundação de novos jornais; 5 o
liberdade para os partidos politicos que se organizarem.

A virtude e ii lealda
de se fetiram quandô
o crime é i! traição

fôlio premiados.

Diario· Matutino

BLUMIUiAU D. Domingo 13 da Janeiro de 19116 - Dr. Achilles Balsini Diretor Responsavel - Ano XXII - N. 82

In�epen�encia .�aJustiça.
Dr, H. Pape
AUSENTE: até, Uns

de janeiro
SUbstituto:

Dr. ARMINIO TAVARES

Obrigatoriedade
gratuidade do

do trabalho e
ensino no país

RIO 1 I, (S. E) - Reuniu-se I ram os Srs. Afonso Pena jr.,'
ontem na sede do Instituto dos \ Arnaldo, Medeiros da Fonseca

Advogados a Comissão Especial·[
Miranda Jordão, Pedro Calmno'

de Advogados incumbida de ela- Raul Tavares, Targino Ribeiro'
borra um projeto de Constituição, e Temistocles Cavalcanti.
sob a presídencía do prof. Ha- Foi lido um telegrama do
falda Valadão e secretariada. pe- Instituto dos Advogados de São
10 Sr. Rui Pessone. Comparece- Paulo, comunica ndo haver con

--------�--------� cluido a elaboração das suges-

Is ·.P'r·opala.·das ne·gocllIOaço-es da tões a serem remetidas á comis-
.

são... Em seguida, foram subme-

logla.terra d'do·m � alemanh� tidas a plenário e encaminhadas

til II II Q a relatores as sugestões envia-

LONDRES, II (S. E.) _ O M'n isterio das Relações Exte- das pelo Snr, Mário Tiburcio
Gomes Carneiro, Auditor dadores publicou hoje uma nota desmentindo categóricamente os
Primeira Auditoria da La Re

rumores de que qualquer personalidade na Grã-Bretanha, to-

mou em qualquer epoca a iniciativa de iniciar negociações com gião Militãr sobre a organização
a Alemanha durante o período da guerra.

de Justica Militar, e pelo Sr.
A nota do "Foreign Office" diz :o seguinte:

Teodorico da Costa Barroso, de

U· Mossejana, no Ceará, sobre vá-
ma agencia: noticiosa norte-americana publicou recentemen-
h d d rios. assuntos, dentre os quais a

te trec os e um ocumento, em que afirmou ter sido apresenta-
H· 1 c .

.

. extincão da pena de morte nodo a it er, em 1941, pelo Dr. Haushofer, amIgo da Rudolph B'i bri t
.

d d d tHess, depo.is do
.. v.ôo dest.e ultimo á .1.n.glaterra. Alegou-se que b flahsl, a o ngat ?dned a de .0 trao

d d 1·
.

f
.

. ., a o e a ora UI a e a lDS ru-
este ocumento contem os nomes e certos po ItlCOS e unclOna-1 -

.

;bl'
b

.

t drios britanicos, que provavelmente responderiam ás ofensivas de ça�pu l.ca_

em o os os gra?s.
paz alemãs. O Governo de S. M. Britaníca ainda não recebeu ou

t cO�lse;o aprovou tSd segUl��examinou o texto do documento em
.

questão, Todavia. poder-secá
es conlct. us esS apreSsebll al aSppet odi h d' -' de' d

.

d
seu te a ar, r, o ra ln o:

izer que nen uma pessoa e poslçao e estaque e e responsa. O P d L' 1 ti
.. \

bilídade neste pais tomou em qualquer época a iniciativa de pro- l;O
-

id
o ele C

egls a IVO

�eceder a abertura de negociações com. a Alemanha' em 194 I, ou r� exlercI o peto d oOeresso
.

d
a-

em qualquer outra data, durante a guerra. DClOnat' dcompods Os a damFarda OIS
________-'-

.

__= epu a os e o ena o e era.

E t-
.

Bd d I d
com sanção do Presidente da

. S ao convI a os o os OS República; 2.0 - A Camara dos

Deputados compor se-á de re-

verdad·el"ros b·lumenauenses preseutantes do povo eleito me-

.. .
. diante

�sufrágio universal, igual
A nota marcante de hoje á noite é o leilão que será real i- e direto, garantida a representa

zado no coqueiteil que os estudantes promoverão no Club Nau- ção das minorias e suprimida a

P�ECI�AM�SE de meninos f Inferpelacies sobre os De- tico Amerioa. Será oferecido ao publico um espleudido quadro representação profissional; 3.0 -

mte�lgenles para �n�r.e ! gccios realizados pelo Sr. do pintor Nilo Dias que está realizando sua exposição no mesmo Será mantida a 'distinção entre

ga deste Jnrnal a domicilio.
Hugo Borgbi· no BancO do clube. deputados diplomados e empos-

. Drg,sill
... Si a oportunidade não fosse apenas a de conquistar em ple- sados para efeito das íncompatí-

. U u II na concurrencia a bonita Ponta da Atalaia", de Cabeçudas, do bilídades na forma do estabele,
RIO, 12 (S. E.) - Noticia-se emerito pintor conterraueo, outra maior e mais dignificante será cido pela Constituição Federal

que serão formuladas ao Gover- a contribuição que todos poderão dar a um dos desenvolvimentos de 19.3+. A primeira de tais de
no e ao Banco do Brasil. con- que mais devem interessar o nosso povo - o Aéro Clube de liberações foi aprovada pormaio
sultas a fim de que informem Blumenau, pois .

que vem sendo um sentimento dos mais pro- ria, e segunda contra o voto' do
porque o financiamento de algo .. gressístas em todas as cidades do Brasil. E si aliar-mos a isso o Sr. Oto Gil e a última por una-
dão na administração do Sr. Ge- que este movimento tem de patriotismo, teremos então toda sua nimídade.
tulío Vargas era realizado exclu- inteira concepção que é do mais extremado amor á Patria, A emenda proposta pelo Pre-

• [sivamente por intermédio do Sr. Aí está porque acreditamos que estarão presentes ao coque-j sidente. de incluir-se a proibição
GorreslJOndenle datilografa i Hugo Borghi e de certa firma teil de hoje dos estudantes urna boa pleiade de verdadeiros blu

I
de poder ser o Deputado ou

comercial. Consta, ainda, que menauenses que mais de qualquer outros sabem aquilatar os mc-: Senador advogado de emprêsa
serão pedidos esclarecimentos vime.ntos que digoif.ícarn nossa gente no concerto nacional. I beneficiada com privilégio, iseu-
sôbre a atual posição do Sr. Hu- . ção ou favor por contrato com

go Borghi nos negócios do· ouro

H -., I absolutamente inafensivo para lo Governo, depois de. ampla-branco. pois consta que esse 08QOI.0 1 Ef" t t ã ·.t I mente discutida. teve sua vota-
·t 1: t te' .

_,
pe e lClen e pro eç a caIL ra ,- f' 1 d' d

' .

capl a IS a ranSlenu s�us mte
PICADAS DE MOSQUITOS iça0. ma íl la a para aproxIma

rosses para grandes fIrmas ex- Wetzel . fi

I reuOlão.portadoras mundiais de aldodão. outros inseto.I. ,. Resolveu-se ainda adotar me-

.

. . didas destinadas a intensificar
.·-�-t--• .::.��-J.:�:-:':""". O �-�-�-�-�-�-:4i-.'_�-J O if-�-:+9IIII+:· ..;i -!i-�lt<-l. -9 (os respectivos trabalhos de mol-

r I de a concluir e elaboração de

• seu anteprojeto em tempo de o

! remeter á proxima Assembléia
I!f

t Nacional Constituinte. Foi mar-
fi cada nova reunião para o dia 10

� do corrente, ás 14 horas.

I
t-

I
�

, I
•
i
•

j
I)

Por decreto ante-ontem assinado, foi restabelecido o direito
de o Supremo Tribunal Federal eleger, livremente,' seu presiden
te e seu vice presidente, em caso de vaga desses cargos. O ato

repercutiu de maneira simpatica nos meios jurídicos, por se cons

tituir a colimação vitoriosa de uma das campanhas mais nobres
que o país há. presenciado: e da reintegração da justiça em sua

índepeudeneia.
Coube á ditadura estadonovísta de tão malfadada memoria,

amordaçar a Justiça e roubar lhe, violentamente, a faculdade de
escolher diretamente seus dirigentes. E, como lhe não bastasse
ísto.ifez mais, criou margem da lei judiciaria, um tribunal de ex

cação, cuja finalidade, odiosa por si mesma, era a. de desrespeitar;
a própria ordem juridica, na aberração criadora dos delitos, dos
falsos delitos, diremos melhor contra a segurança nacional.

O trabalho de desmontagem da máquina totalitaría, inaugu
rado, sob pressão dos acontecimentos, ainda no governo do. sr.

GetulioVargas, foi acelerado, a partir de 29 de outubro, cercado
dos aplausos publico. Pouco a pouco vai se desfazendo a engre
nagem, aqui criminosamente tecida, com o intuito de obscurecer
a consciencia cívica da nação.

O decreto-lei de ante-ontem, dado a conhecimento publico
'Vinte e quatro horas depois, faz parte dessa tarefa patriótica com

a qual nos capacitamos ao pleno cxercicio das franquias dernocra
craticas. As considerações com que a medida foi apresentada fo
calizam o contraste entre o regime estão vigente - o da nomea

ção do presidente do Supremo Tribunal Federal e de seu substi
tuto - e a tradição jurídica brasileira - a eleição do presidente
e do vice-presidente dos tribunais por seus proprios membros.

Restabelece-se, agora em época oportuna, a independencia
dos poderes. Executivo e Judiciaria. Poderes que, independentes,
são, por força das circunstancias, harmónicos, completivos. Con
siderou o atual governo que nenhuma razão existe para conferir
ao chefe do Poder Executivo da União a faculdade de escolher
o presidente do mais alto Tribunal do pais. coisa que, incompre
ensível embora, era, de fato, uma exígencia do regime ditatorial
em que estivemos submergidos - escreveu "O jornal",

Dr.A�lIafner
AUSENTE ATE' O DIA

20 JANEIRO DE
- 1946 -

aNUNCIEM lSrESTB DIA.RIQ

Importante Companhia Na
cional necessita uma moça que
seja perfeita. correspondente
e datilografa. Emprego de fu
turo. Não preenchendo estas
cõndições e inutii apresensen
lar-se. Dirigir-se a Rua J5 de
Novembro, 987 nesta piaça.

15vl1

61 dolares por unulll P R E (; I S O
noiva no lapão 11 CONTA-CORRENTISTA

Los Angeles, 10 (S.E.) - Ve- , Com boa letra eterahos da guerra no. PacifiCO'1 �
retornando do J.apã�, d�c1araram • F a t u r i s t. a
que as moças mpOO1cas se põem r que sal·ba bem escrev·er a maquina"voluntariamente a venda aos !lol \ ti I

dados norte·ameri�anos como I Ambos precisam ter bastante prática. , ter conheci-,

"esposas temporarias';.

\ f
..... .".

Um solda?o declarou SIue f
mentos gerais dos serviços de escntono, e estar

qualquer solaado norte-amer1�a- I quite com o serviço militar Do.dolpbo· Kander.no posde "c.Jmprar uma, nOIva $i
.

• fi
apone' a por 1.00 yens 67 doIres., �- ,,��-,j[.��_�§.-._�o "-�""'1f-�-1I-�-���-:9 o��--�-..,.-�j;;--llt::�

Fone: I477

Instalações
Rrtigos Elétricos

Instaladora de
Blume1l8U

•
"

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



neste mario·

b
1c,"'. DOMINGO A'S 2 HORAS

"

, A Cantina dos Vaqueiros ..
No Progr:_-Cc.IDp. Née.-.,-Shürt-Desenho e OsA' eptsodlos

.

. .... . .... .

.....
'

".
-. da Sér ie: .

'. '

'"

O Terror dos Esplõ'es
Platéà 2,oo�112 e mil: r.oo=-Baléão 1;00

..... '*** .
'

.'

.

.

. .Dorll1ingo A'S'4,30 e 8,15 H5::
'Gary C(íOper_-LM'alue Day-Dennís O'Keei:ef '-dWgidüs pe·

,

1.j grande díretor dos grandes espectaculos; Ceoil B. de
'i···· MUle

.

Pelo Vale-das Sombras
.

EM TECNICOLOR
Acomp. Ccmn. NiC;---'R,K.Q. Jornal e complementos

PisLéà 8,00'-112 e fiiÍ. �,rio- Balcão 2;00-112 e mil. 1,50
. A' Nóit�; Platêa' numerada 01'. $ 4,00

REGULAI
�-,§--:t>�... ·_�---lt-:t:-�--�--.�

,;

'.��!ini§térrio da Guerra
32· Bat�lhão de Caçadores

EDITAL
.. .'

São Paulo
DISTRIBUIDORA PARA TODO O BRASIL DOS AFAMA

DOS PRODUTOS CONCENTRADOS VEGETAL
uROSECllERlI!II DE FABRICAÇÃO DA crx.PROGRESSO!

NACIONAL «INDUSTRIA BRASILEIRA DE
BEBIDAS E CONEXOS»

As Unidades de M{lto�l\h;c&.nízação, com sede. no Rio
,

de: Jsneiro..,.,esHio aceitando voluutarlcs que se apresenta
. '>rem neste Corpo até o dia. 12 de Janeiro em curso e que

.

g'flHsf(�çam as seguintes condições:
>. i.: ; =ser brasííetro nv.to; - ter boa conduta comprovada;
, . --,;-revet:H' aptidão Iieica para o servíco mílíter: _;_ possulr
�cotlhechnent(!s correspondeutes ao curso prhnario (ler e I FI. CO:NCENTRADO_VEGETAL "R O S I C L E n" á base de.

escrever com desembaraço e' eonhéeer as quatro operü"/
TOMATe.�SALSAO • ESPINAFRE. I

....�õeB);�ºossnir a 1ocum�nt8çãl) exigi1a par�. verificação � Misturas para sooas_HROSICLER" á base de AVEIlt·LENTILHA I.,ae �!e!:: .V;�;.:l:tarIameme e o respectivo certtttoado .

(para!
� EHVII,H.I\·sojá<F�IJAO BRA.1';JCO e FEIJãO MULA.TINHO•

. O� J;';;;:1�'�hJ�setT{i8tae é Indlapensavel ter sido Iicencla- ti K�TCaUp "ROSICLER" em dois typos: PICANTE E DOCE.

·dono'boID comuortameuto. II Er.b:ato de malte QMALTEM'A PURO"
..

'. .: 9� jntef�8mHl(}s. �e.verão. apresentar eomprovantes das!
.

IS
" coudíções acnne eXIgH18El, taís como: - Atestedo de bca

..... conduta passedo pal
...a. autofi.dade.. co.mp.etente; (para

013 re-1,C
EXTRATO DE r-.1P-.tTE ",lI.1:ALTEMl\" com êBpil10fre

'

.. servístss, certHicado): certidão de nascimento,' etc .,�
,

As condições flsiMS serão veríücedaspor junta me'l L FARINHti DE TRIGO MAL'l'ADO "MA,L'fErvIJl.."

. dica: mimar. .neste Oorpo, após a apres8ntaçãQ,. I
'Apresento-vos os meus protestos de eonsidersção e:E VIC �MALTEMA".

ápreço. Mario Rib6Íl'O dos Santos-Major Cómaddante,
.

______,.._ ... =7"""'0'!'""__._.__

'>.�. �

I
a fQmQt� i

I .

'I���o-' fl�<"-"�n'Er-'M ri�,,��I!,
.

,í.,••if�l.}�in.d!�í1i �tsd2�' -ijl ....

, M�mi� toéos os lií:'rvíços dl1

R!H:H�)� reeepteres

I�
�;;rZY!I;(U Ei�Eildm. � S�r!H:!lido,

THLnrOmj li19S. ..

tP:��a 'I tis 8út€l�l.daro� 1 B
...T'....�_ .. "' .. .___""""'-� •.'.A"""'.. ,��,.""""'"_.r=v_� ....,....'t"'"""""��....�

.J....
,j

·�·_tl

Sl1rviit�j; d� pri::gwin
.

�r�f;rn

Rua :Maranhào
N' 2'1

.•.. �....+
..

��--....."...,.
..

�
•

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

fHllflQtlR fG$Senoh)
.

Recomenda-se' pel
Esmerado erviçoS
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artilha.Dias, .• nio se ·realizará
_.................__,.,._�-'�:=;,...."......,..-m-""ct'V��� �.:w,..,�� ... :: ��"". ...

13,»i�i946
& ... ·

.•'irt���re:::.:I2f' �RÉ.w�.�-�.IM��:btf-�m "oçtti

CURJTYBA·

Consultas: d,�s la ás

PARANA'
t 4 ás 17 horas.

.

.

� ',�...��';;.:.:���:..��;.:;.;,_�(;;t.:��Ç;/.!'
.

'.'

. . .

����t�,�t-��i;��'.��":i-..�·;t.����;·!�·;Z__�·i��:'?·��3.�14_1f&$;?t*
1
-I

continúa a ser

A sfllls ataca todo o

organismo
.0 leigada, o Baço, O Coração .

. o Estômago, 05 Pulmões. e a

Pele Produz Vóres nos Ossos,
HeUilli1lismo, CBgueira;' Que.
du do üabt)lo Anemíe, e Aber- .:

tso, ·Consulto o médico e tome
o IJ o P li I a r depurativo

fi i X i r 914
iIwf€nsivo ao organismo lic
grudavel coroo Um Iícõr, AplO
vado como auxiliar no tra.··
tsmento dá Silllis e RGuma�
mcttí.smo d':l XleSIDa origem,
pelo D_ N. S_ P., 80b o nr.26,
de lH16.

'A experlencia é a grande.

'CCm CJ,�tB"'<;:Õ r� 'j;;j ._,. • t;.t •

o Professoe Austregesilo,' notável psiquiatra
avançou a segub{é própDsição:, O médico níantede
qualquer motcstía deve sempre pensar sjfilitkameote.

.

"

De fato a Sífilis pode atinglr todos 05 orgãos
.. do coq)O e simu!�r todas as n1Q'�stias .eemo: Car
àomà estomacal (ulceres no estomago), lesões . do
fígado, rirrs, espinha dorsal eíc. EIl:l ,tedos estes ca
sos consulte seu médico que lhe aconselhará li me
dicaç�o •• e�pttíf!ca' quando se tratar" de impmezus do
sangue.

auxiliar no: tn1famenío da Sífilis é o remédio
que deve usar' 'pera sua ".ÇãD E:n'ergica f.' eficaz.

.

.

. 57 Ec
&i��������..� -

�__� ;..

-J
.i

\
-

...,:,

NA"'"O' E MOC5VQ P-,os ���!H·...�A�S DO�):,;n2.s"tJç(>.s
i;.i:;.Uw.o.Z;}����..;:':_·.::�:+�ci1!�:�1.-:�'?���;;p··.;:.<:r�;,i;
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AVISO
AVISO

Scienttíiea-se, para 08 dé«,·
vidos Iíns, aos

.. sr.s-. empr.ega.""t' ""'.' .

dores da tndustrla QUE NAO '\ i
FORE� SlNDICALISADOS que I!.
deverá ser recolhtríó o ím ..

'"

posto Sind.icaI do e.XflrciCiO .,,:lo;;.,..... ".'.'tde 1946 em favor da ,CONFE- '�.
DERAÇÃO NACIONAL DA

�:

,INDUSTRIA, até::a do cor
rente mez de Janeiro de 1946.
O recolhimento deverá ser

feito ao Banco do,Brasjl, atra-
�' .. ,

vés de guias que fornecerá
o mencionado Banco.e-Na Ial-
ta de filial ou ageneta do
Banco do Braeíl, o imposto
poderá ser pago também pe-
lo mesmo processo por inter
medío do Banco «INCO».
Confeâeraçõ» isncional da

Iruiustria Bvl

Comércio E Industria Companhia
Paol, em liquidação

.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
São convidados 08 senhores acionistas para uma' reu·

nião extruordinarid, a reaHsar-se na seda da sociedade,
.

' á rua São Paulo N. 300, desta cidade de Blumenau, ás nove
(9) horas do dia 28 dê Janeiro do ('orrante ano, afim de
deliberarem sobre a

'. seguinte.
ORDEM DO DIA:

.1) - Redução do numero de liquidantes.
2) -- Ássuntos gerais do interesse da sociedade.

BlumeoBu, 8 de janeiro de 1946.
,

Os liquidantes: Aug. Th. J. Fey, Artur Fouquet.
'

Os conselheiros fiscais: Fritz Lorenz, Hermann John
Paulo Schindler.

Desde o dia 10 de Janeiro do corrente. pagamos no nosso escri-
.. ":

..

,.'rilcUe!A �ar fp�.Uft.ga·dft. O De'cre't.·O.. -,'.t'e·'1" 8.'1'27, tório, á rua 15 de Novembro n: 7I4. as juros do _Z' semestre de
Uv i � � ti 1I1!j)l' U !li I 945 sobre as Letras Hipotecarias, sendo;

de outubro de 1945" .. c-. $ 8,00 sobre as da 3a' ás roa: emissões;
O caráter totalitário daqulle alo governamental

Cr $ c�:o$ ;�:.��aJa�oI Iv:,11r 5��m�:�sõ�::Movimentam-se os meios agro- ge e obriga a,lguem a fazer al- Cr, $ 40,00 sobre as do valor nominal de
pecuarios a debater, novamente, go que ofende a sua. liberdade Cr, $ 1,000,00 das r ra a 5Ia' emissões,
os artigos dodecreto-lei n. 8.127. individual, a sua dignidade de Blumenau, 12 de Janeiro de 1946.qiio dispõe sobre associativismo cidadão Compulsarias são todas SOCIEDADE. COMERCI�L LlVONIUS LTDA,rural. .Dividem-se as opiniões, as leis, de todos os países, repu ...

If.-�--.-�..-�-�__....".� A ........,_�_:+.��_.+-�:+._�,_�_.
pro e contra o ato govei:'na(Ilen- blicas ou monorquaís demoera
tal em apreço, que muitos lavra- eias ou regimes totalitarios, da
dores consideram de caráter to- direita como da esquerda, do
talitario. fascismo como do

.' comunismo,
;:;Com ia intenção. de tornar do nazismo com do coletivismo;
publica mais uma opinião auto- ou do contrario,. não seriam
rízada, a Folha da Manhã .. en- leis. BERLIM, I I (A. p.) - Hitler, sobre o casamento de Hitler com
trevístou ontem o Sr. Fancisco Mas, sem duvida. elementar que sempre resentou a lei, pa- Eva Braun", acres?enta�do que
Malta Cardoso, que assim se sofisma conduziria ,á ratificação rece

.

que casou' irregular- lOS papeis necessarlO� n�o . f�ram
manifestou: de todas as monstruosidades pra- mente com Eva Braun. Esta é i depositados na sua ]unsdlçao

.

- Sem duvida, quando se ticadas pelo nazi-fascismo, coro- a conclusão a que se chegou r S b t-t
. r

S Faço saber que pi retenrleu càÍI .

diz que o decreto-lei. n.. 8. 127 é lados politicas inevitaveis da depo.is que . �r�a bUS?a..
entre

OS.I
U S I lura O sr. am. .. sar-se: Nicolau Hostert' e Adele

. 'de índole totalitária, não se quer doutrina cujo princípio fundamen- arquivos ofICIaIS deIXOU de re • ., • Maria Reiter. Ele, natural deste
com isto, ao reconhecer a sua tal reproduzimos; tirado do lutu- v:_elar qualquer informação' posí- paio Dorla f�a Pasta Estado, nascido aos 22 de maioforma aparente, rigidamente fas- OSÓ Manual Hoepli "Politica tíva sobre. Walter Wagner, que, de 1920, lavrador, solteiro, domi-císta, equipara-lo á epopeia mus- Corporativo de Guido Bortoíotto, segundo os doc��entos ené�D- da Justiça ciliado e residente em Itoupavasoliniana, Nem tampouco trípu- Toda lei obriga, mas nenhuma trados pelos ofíciaís Ido Serviço Central, deste Distrito, filho 10-
diar sobre o arremedo indigena, deve obrigar o cidadão, seja Secreto americano, realizou o RIO, 12 (SE) - O Professor gitimo de João Hostert e de sua
tão somente pelo. fim logko e qual for e pretexto, a abdicar casamento de Adolfo Hitler com Sampaio Dória, após uma troca mulher Luiza Hostert.. Ela, na.
tragíco das doutrinas que fize- de sua individualidade, de seu Eva Braun. de cartas com o Presidente José, tural deste Estado, nasci-la aos
ram da força, e do engodo.. as direito de representação, de 'sua Os funcionarias municipais ex- Linhares, resolveu deixar tem- 6 de abril de 1923, domestica,
premissas de seu direito e de própria liberdade, porque isto, primíram suas dúvidas sobre a poraríamente a Pasta da Justiça. solteira, domiciliada e residente
'sua organização politica. l\!as já não é simplesmente fascismo, regularidade desse casamento, O precário estado de saúde do em Salto, deste Disttit0, fllra
não há como se olvidar, que e servidão. Não é lei, é crime.' pois dizem eles, nunca ouviram Ministro Sampaio Dória motivou, legitima de MathiasJacobus Rei
la dottrina politica é quella :del , '..

.

'.'
_

falar num juiz de casamento de a conselho médico, esse afasta- ter e de sna mulher Catarina
loStato fascista, sovrano, .

che Sociedade RecreatIva nome 'Valter Wagner. mento. Reiter.
· segua e crea ílírniti' della liber-

e Es·pnrt.·va Ip·.ra"g
Herr Neumann, supervisor dos S. S. seguiu para S. Paulo, Apresentaram os documentostá ..

'

e constituíce lordinamento. u. -. 1111 a lj�izes de casamento de Berlim, de onde se transportará para exigido pelo artigo 180 do Co..
giuridico, secondo lá, formula D' 13 d J'

. [diz, por sua vez, que conhece Lindóia, a fim de fazer uma es- digo civil sob n: I, 2, e 4.
armonicadellagerarechia em todo

.

ommgo, '. .•.. ..e �neIrOltodoS os seus auxiliares de nome, tacão de repouso e tratamento, Si algnem tlve'll conhecimento d�
o seu contexto o decreto-lei n. de 19M" domingueira e afirmando que "Goebbels trou- devendo regressar a esta Capi� exístír algum. Impedimento legal.8; I 27. ao obrigar os agricultores churrascada, 'com inicio ás. xe alguns funcionarias do Minis- tal no proximo dia 25· acuse o para os fins de direito.
a se filiare:n as entida�es cura�s 15 horas, somente para ós I te_? de .Propaganda para. o .

O sr. Teodu�eto de Camargo, El para constar e chegar ao co..
por eles erradas, com areas pn- sacio abngo antl-aereo da Chancelana, tItular da Agncultura acumula- nhecimento de todos, lavro Oivativas e privilegio de represen- M

.

Z I d
tendo Hitler o obrigado a pro- rá, com o afastamento do sr. presente para ser afixado no lo..tação dos interesses e vontade esas com· o e a. or videnc!�r o casamento repentina-, Sampaio Dória, as duas pasta�. gar do costume e publicado. p'e..

·

da classe, com o desembaraço tlv3 mente.
. .

O cargo .d� Chefe de. Gabl' la imprensa. . i i
·
com que se obriga o cidadão à

.
.

Herr Grod, JUIZ de casamento nete do Mmultro da JustIça, que, Blumenau 12 Janeiro de 1946
vacina.antivariolica é fisicamen- da �egião central �e B�r1im, in. vem sendo

. exer;:i.do pe!o sr.
. ,

.viGtO'rlo� Bra2� i
·

te faSCIsta,
. I 'I

clUSlve a cha.ncelana, diSSO tam- Omar SampalO. Dona, sera ocu- Oficial de Re�strtl C(vil. !'Não há leis que não sejam" Vende-se bem que "exIste algo de errado pado pelo sr. Carlos Medeiros .'

compulsorias, garantidas pelo Silva, atual assistente do Minis- Contrario ao Saneado fiorle'"
Estado, protegidas por uma san-

. tério. americano 20 acorde sobreção. Mas não tomemos nuvem Vende-se dois cavalos bem Churrascada a enernia alumieIpor juno: uma coisa é a sanção tratados.' .

.-�-,.-�,!'E!!!.:-�-:.;:-:.o:-:�..... Repercutira=:n intensamente emda lei, outra, a lei. que constran- Confeitaria Socher. 3v 1 Ama.nhã, ás 'U horas ':1' �:T. ". ,�_'
Nova Iorque as informações bri,.�"'-íJ!;-§_-íI;"';"'�-",IS�---�-:t x�-�-�....!It:-��...._.I\iS��-�

em diante. f r. �.. ban e mli lO tanicas de que o Senado dos

R S P I 9
i" •.

"

'f KNOll
�- EE. UU. não aprovará o acoi"�na • au 09 .

4 I J t:; . _L li '. l j
do das tres grandes potencias,Prop. Rudolfo Pfützenreiter '!'f 'nãO deve faltaI'! firmado em Moscou, sobre o.------------------------�------------------------

Prado do Rio, La Menor controle da energia atomica. Se-
gundo o «New York Times», en-e Rapsodia tre outros, o Senado norte-ame-

enconlra ..se a venda nas ricano deseja certificar se de
farmacias e Drogarias� que a· Russia e a Grã Bretanha

1f-�-"'-�-I-�-�-.:-!t;-:.t O .--Jl-"-,"-'i'-Sl��-.-':_.t aprovam a déclaração, feita re

centemente pelo Presidente Tru
mau, de que os Estados Uniclos
não tem a intenção de revelar o
segredo da «bomba atomica».

Há dúvidas sobre a regu Ia
ridade docasamento de Hitler

EDITAL

..
" 'Loção.
WETZEL

/

Guarda-livro
Precisa-se de um Guarda-Livro apto.

OfeItas por carta fi «c, K�.-81umenau
Caixa Postal, 98.

Novo aumento de' limite pa
ra pagamenio de· ·Imposto

de Renda
RIO, I2 (S.E.) -. Seg�undo

um ve::pertino carioca, cogIta-se
no momento, de elevar para. trin
ta mil cruzeiros o minimo de
isenção com relação ao Imposto
de Renda. Para, elaborar as al
terações que dirão respeito á,
conbrança e fiscalização do im

posto, o Ministro da Fazenda
nomeou uma comissão compos
ta dos Srs. Otavio de Bulhões,
Eduardo Rodrigt:es e Chianti
Numes.

..

--•.........1..' ..�-�-

>:::_,Preciso com urgencia
Empregada·'

no . Refeilorio dos Empregados.. .
.

Deve ser forte, ligeira e de boa saúde.

Rodolpho Kander

LavandOllllse com o sabão

:'-.�.'""��

"VIRGEM ,ESPECIALIDADE"
CIA. Wt:TZEL INDUSTRIAL ,OINVILLf (Marca Regbtrada;

puupa-se tempo H aborrecimanto

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


