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IMPRENSA norte-americana acolheu bemj

.

..
.:

.

.. as declarações feitas pelo general Eurico, honra nossa, e agora, quando, o sabem vencedor nas
. •

.

.

.. .•. Gaspar Dutra, presidente eleito, atravésdo eleições gerais, realizadas com liberdade e lisura, in
.

.: correspondente, no Rio, "New York Times". teres<;;am-se por conhecer suas idéias, a orientação que
Causou magnifica

'

impressão a entrevista, justamente imprimirá ao seu governo.
porque o general Dutra assegurou que dará todo apoio O "Washiugton Post" por exemplo. dedica-lhe
ao uma Constituição liberal, restabelecendo, no Brasil um. editorial, procurando desfazer possível equivoco.
os direitos conferidos aos cidadão, dentro de uma pa- por parte do povo dos Estados: Unidos, relativamente
tria livre. ao proximo período presidencial brasileiro, que se vai

Os norte-americanos vêem no general Dutra o inaugurar sob a chefia de-um antigo ministro da di
militar, que na direção da pasta da Guerra, empres- tadura de Vargas. E o 'desfez acentuando, a certa
tou decisiva e eficiente colaboração aos EstadosUni- altura do artigo: "Não ficarão (os norte-americanos},
dos, durante a fase perigosa por que- passou o hemís- supresos antes seu declarado apoio a uma politica
feria ocidental. Não esquecem. a sua ação nos traba-

I
destinada a estreitar os laços de amizade entre os

lhos de preparação de uma força capaz de lutar na dois paísés. Mas verão, com particular satisfação, sua

Europa, �m igualdade de condições com os soldados promessa de trabalhar pelo restabelecimento das ius
das demais nações unidas, 9 que de fato ocorreu para tituiçõl'!s democráticas em se�. país".

.--�----------------

s
Por esse trecho, pode. se avaliar a favoravel re

percussão das declarações do general Dutra. O Pre
sidente eleito, ao proferi-las. prestou um serviço á
nação que vai dirigir, dissipando qualquer duvida que
pudesse pairar, nos povos amigos, a. respeito dos seus
intuitos e das suas convicções politicas e ideologicas
Estamos com o articulista do "Washington Post",
quando diz que ué muito mais facil manter relações
amistosas entre os povos emancipados, que, vivem s01:>
governos democráticos, que entre povos subjugada�
povos livres".

•

Realmente, com um Brasil livre e democrático,
nossa amizade com o povo da, grande 'democracia do
norte mais se solidificará e melhores frutos há de pro-Iduzir. Não seJ com os Estados Unidos, como com as

jdemais nações livres, junto ás quais combatemos con

tra a tirania nazi-facista. - escreve "O Jornal" .

,_.... .

Mensagem do Gene�
'ral Bêthouard

Viena, i 5 (8.F. L) - O
General Bethouard, Coman
dante-Chefe das iorças fran
cesas na Austría, er.viou ao

povü austríaco uma meus-c

gero em que rende uma ho

menagem á coragem que o

povo austdaco demonstrou
na lutaeontra o inimigo. O
General fez votos pela cres'
cente prosperidade da A us

tría.

da classe de 1924
03 cidadãos nascidos entre

l ' de Janeiro e 31 de Dezem
bro de 1924, Classe de 192-1,
devem preparar-se para uma

pcssivet convocação da respec
tiva classe a partir de 20, da
corrente mês.
(as.] Ten. CeI. Olirnpió Mou-

das aspirCi�6�s do Vale do.Uajal $'1
rão Filho-Chefe da 16a' C. R.

S-I,-U-M....R-N-A-U-•.t1�;·�1i·llflLei�ra"-;;"l-d-a-J""'an-e-ir-n-.-11-0-·-19"li-S---U"'r.-.-,l-ch-i"lle-s-Sa.-l-sl-n-i-n-h-'e-to-r-a-e-sp-o-u-sa-v-e-l-_-A-Il-o-X-X-I-l-�-N"';;.� ._......-�-�-��....§.-:.......Si��

aos ci
dadãos

u anual
semestl'al
avulso

Cr$ 60,00
Críl 85,00
Cl'� 0,60

;j.NUNCIElM NESTB DIA.HIa

A virflllÍB 6 ii lealda
da se faliram lilli'indo
o crim@ 9 a traição
são prawiados. E

Olaria Matutino

I

Já estão escolhidos os luturos R�:re::Z�mCi�n:il:::n. Serianomeado Chefe da· Dele.;.
ministros da .Justiça, Exterior GE��i��iOI �JI:RG��TU- nação Brasileira

e YI"aç�o ATOMICA á Conferencia da Paz o sr, Oswaldo Aranha
.. .

n Informa de Washíngron a ,Rio, 15 (SE)-Um vespertino noticia estar informado ter o

Rio, 1'5 (SE)- 'I'res futuros ministros já estão po- "United press" que onze erni- General Eurico Dutra o propósito de nomear o. s�. Os:valdo Ara

�ítivament.e. e.ecolh.l.·dcs: 08 8r.8. Carlos Luz João Neves nente cientista alemães especía- n.hadParpa o cargo de Chefe da Delegação Brasileira a Conferen-
.
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taee o coares, respectivamente; para a iza os no es u o a energia O sr.João Neves da Fontoura escolhido já para Ministro
J ti R I - ll' t

.

V 01 atomica tiveram permissão para .

US Iça, e açoes n.xt eriores e 2 íaçã. J e oras. das Relanões Exteriores do novo Governo, teria sido. inc.umbidoregressar á pátria, apos a ausen- '>f

A noticia de que o sr. Macedo Soares declinara do da a que foram forçados desde de realizar as edemarches» necessarias para a obtenção do con-

convite: que lhe havia sido feito, vê S8. que careceu de a .ultíma primavera, em conse-
sentimento do antigo chanceler.

fundamento. O grande animador da criação da Compa- quencía do sequestro determina
nhía Siderurgica não sómente aceitou a investidura, nado pelo Comando anglo-ame
comoestá elaborando planos para a sua gestão, 08 quais

rícano, Nenhum deles, entretan-Ito, poderá afastar-se das zonas'
compreendem a arn plíção dos serviços de transportes ianque e britanica de ocupação. r
em geral E' novas iniciativas no terreno da siderurgia Faz parte do grupo o Prof Otto

As Pastae militares tam bem não preocupam mais Hahn, que foi o primeiro cien-
Fone: Ltií

O General Dutra, e para as da Educação e da Agricul- tista a desintegrar o átomo do RIO, 15 (S. E,) - Na con-
uràníó e a criar assim as bases sulta feita pelo Interventor notura irão técnicos.

'para· a fabricação da "bomba
�,

.

..

Estado de São Paulo, sobre aO grande caso é a Pasta da Fazenda. O Preeiden- atómica". possibilidade de serem isentos
te elei to destinou este setor da adm inistração pública --,----.-------0---------- do Imposto de Consumo produ-
a S. Paulo, Conversou com o Interventor Macedo Soa- em novo irelor o tos de uso -veteriuárío destinados
res 'e teve em vista dois nomes: o do próprio .Interven- O ti I á defesa da Pecuária, fornecidos
nor e o do sr Jo- é Maria Wh itacker. Os dois ilustres

JI .. ..
Informa-se autorizadamente de pelo Departamento competente

. RIO, 15 (S. E.) - Em sole'
Washington que os Estados Uni- da Secretaria de Agriculturabrasileiros teriam, porém rondicionado a aceitação do nidade realizada hoje, assumiu
dos e outras Repúblicas arneri- daquele Estado, a Junta Consul

convite á nomeação para Pre-ideucía do Banco do Bra- a Direção Geral do D. N. L, em
canas estudam um plano para o tíva do Imposto foi de parecer

silo postooferecido hlt muito a Pernambuco. s�bsti�ução. ao sr. Amér�c? Fa-
pagamento de reparações aos que, para ser concedida a isen

co, o jornalista Joel P!esldlO: As países da América Latina, nos' ção em apreço, há a necessidade
1.6 .h�lrasJ' p�ran�. o. btula� ll1Je-, quais mais de 500 milhões de, da modificação do texto legal,
rino {a ustíça,

.

lmS�r? eo u- dólares de bens germanicos po- o que poderá ser feito sómente
ret? �e .Camarg? venflCou-se a

deriam ser utilizados para esse por lei especial. Por isso é conw
cerimOnIa de aSSll1atura do ter�o fim. Certas objeções se levantam trária á isenção 'de que trata a

d� posse, presentes alt�s funclo- porem, contra a medida, especi- consulta, porqudnto todos os
nanas daquel�. Secretana de Es- almente a relacionada com a produtos farmaceuticos e me4itado. �ransml�ll:do o c�rgo, �a- aplicação do decreto pelo qual cinais aplicáveis ao homem es
lou O Sr. Amenco Faco segum- a.Comissão Aliada de Controle tão tributados, não se justificando
d� se com a palavra o novo decidiu superintender a admi- que ficassem isentos os de uso
Dtretor.

nistração contrária ao plano é a veterinário.

que difilmente se conseguirá em ----------�---

torno deste a unanimidade ne-I Dr. H. Pap'ecessária, sobretudo em caso co·
AUSENTE: até rins

mo o da Argentina. que é, ao

mesmo tempo, o Pais que maior de janeiro
soma possui desses bens e o que Substituto:
menos reparações pode exigir. Dr. ARMi:'iiO TAVARES

isenção de
imposto de Consumo
a produtos veterina·

rios

Instalacões
Irtigos Eléh'icos

Indala dora de
Blumenau

Negada

"Bomba Dlômicai' da União
Soviética

O Diretor do "Centro de Pesquisas de Antropologia e Bio
logia Humana" de Londonderry, Dr .Rafael Amateo, pôs o mundo
em perplexidade com sua recel1te declaração de que a RussÍa
possui uma "bomba atômica" ainda tnais poderosa do que a utili
zada pelos Estados Unidos contra o Japão. A ser verdadeira a

noticia, verificar-se-á que Stalin terá mais uma vez obedecido ao

seu velho lema de "alcançar e ultrapassar" os grandes países
capitalistas no domínlo da técnica. Surgem, porém, objetos bas
tante ponderáveis, entre as quais a do Dt. Vitor Weísskof, o no
tavel físico que participou da experiencia com a primeira e indis
cutivel "bomba atomica" realizada em Los Alamos, no Novo Me
xico: "B' absolutamente impossível obter-5e atualmente tanta ener
gia atomica com poucas libras de uranio, como sugere o Dr. RIO, (5. K) - Dados es

Armateo. De qualquer modo, a RússÍa teria de fazer primeira- tatísticos aqui revelados indica·
mente uma. bomba como a. que os Estados Unidos fabricaram." cam que a tuberculose, que fi-

Não há, por enquanto, nenhuma confirmação para o que se guram em primeiro' lugar entre

divulgou na Grã-Bretanha sobre a hip6tese de ter a Rússiadesco- as doenças que matam anual
berto uma nova espécie de "bomba atomica". E' passiveI que tais mente milhões de brasileiros,
rumores estejam, ao contrário, habilmente ligados a um fato bem ceifou em apenas dilas semanas

miús positÍvo; a realização na Assembléia das Náções Unidas, na do mes de novembro, último,
qual se deverá discutir se as grandes potencias democráticas ce- duzentas e quarenta e tres vi
derão ou não á Russia alguma parcela do segredo relativo, á das, 56 no distrito Federal. Es
bomba que desttuÍ.u Hiroshima e Nagasaki. .. sas duas semanas for(lm as de
P.:_....�_t;�-.--.�,_-@t-4!I'-.:; O _- - _-.C__Ili·" . --" I I a I7' e de 18 a 24, quando

se registraram. respectivamente,
133 e IIO óbitos. O indice de
mortalidade nos Estados, pelo
terrível mal continua também
bastante elevado.

243 pessoas mortas
pela tuberculose em

duas semanas

nãO deve faltall

Condições de- apoio do sr ti
.

Gea
tulio Vargas ao General Dulra

Rio, 15 (SE)-Um vespertino divulga declarações que
atribui a uma pcssua que acaba de chegar de São Borja,
a qual teria inforruado qUE' o sr. Getulio Vargas, apesar da
participação ostensiva do General Eurico Gaspar Dutra
nos acontecimentos de 29 de outubro Q.o ano passado, con�
tinuava disposto fi apoia-lo. O ex-Presidente, contudo, a

crescentou, nilo perdoava os gellerals Góis Monteiro .8 AI.;
cio Souto e se eles continuarem cvm ação pro?minente no

novo governo. nã..) será facil 60 Genemt Outra contar se

quer com o beneplac!to ou a simpltiia do «queremismo».
Nesse caso. qual seria 8 posição desta corrente? Inda

!70U o jornalista, tendo respondido o interlocutor:

absolutamente inofensívo para
'"

.. Isto no momentu não pOde ser revelado. E' neces-

1 sario aguardar (} procedimento do GeneraL O!lsP!lr outra
ps ê . Eficiente proteção contra

em relação aos generais Góis e Aldo SoutO. O que possoPICADAS DE MOSQUITOS ti informar é que há uma decisão do sr Geh.:Ho Vargas e as-
oUtl';ú9 .insetos-. tas inf armações que estou dandO desafiam oontestação),·

Dr. J.� .Dafaer
AUSENTE ATE' o DIA

ioJANEIRO DE
--- 1946 --

HosquitOI
WeízeJ

P·
.

RECISMvf-SE de meninos.
.. ints!igentes para eD I fEl

ga deste jQ�n81 8 domiClllo.

Ne ba:ll e ne liU
-

l fr KNO'll [j ':.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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'. I V-;-�d€--�-d�i;-��:los b�
� tratados.oforge starrett .......; "0 eOw-boy elegante" na eletrtzante

Confeitaria soeher..' .•.
'

. película em
_

"O Cantina dos Vaqueiros Vende-se ��r d���i;a�o "Iar-west: dHerenté! Canções melodioso! Acã(d Comedia!: um bem atreguezado srma
dlvertime",toi ' I zem situado na Rua da Gto
No Prugr. - Compl. Nacional .;_ Sho!'t americano - Uni· i ria com B. casa o n� grandeversa! Jornal e 2 empolgantes epleodlos (5 e 6) da rantss- j terr no. )nformaQoes nesta

tlca senil redacão, 3vJ
"O TERRO· DOS· ·.ESPIÕESu •

-� �.�
t::�

�._ .-Sf-�-,.-�-�.t!iiÍt�-.-.:t X .�-.- ..-..-t'-�--'.....:.-.
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tal!Cortnme Oswaldo Otte S! Â.
Assea�bléia Geral Ordinuia I

Sã!) convidados os aetontstas do Cortume Oswaldo 1Otte SrA, à cornparecerem á Assembléia. Geral Ordinaria,
a realizar�s.e no dia .25 de �eveI'€iro de 1945, ás 20 ho!B.s, II na séde, á Rua Fl(mBno Peixoto n: 118. com a seguinte'ordem do diJi: i

1') Apresente ção e aprove çãO do balanço fechado em!
3t de uezembro de 1945, relataria da diretoria e Parecer!do Conseih« Flscal. ' !

2') Eleição do Coaeelho fiscal e suplentes pura ('
exercício 1946 '.

3 ) Assuntes diversos,
Nóta:-Acham-se á disposição dos senhores e ctouístas, I

no escritório da sociedade. á Rua florian.o Peixoto D' 118'11o � documentos nos quais aludem o; arHgo I)' .}J9, do decre
to-leí n: 2·927 de 26 de setembro de 1940.

.

Blumenau, 12 de janeIro de 1946
(ass.) Oswaldo Olte senlor it---+-�._,�--�-�.-.,,_���'6.-"

,

. .

.

Dir. presidente 3vl
"-.��·�*",,",,�--(�-:f:�,�-�'-:ofli··X "-�--,':,-!i-.--."",;4i- .. �··_-ft-_··'f II "i'lf;h�� R�ntq r;j�V-�O PioftSSO� .Austregesüo, notavel psiqüiatrá • �S�,l,;,Hh, ,,,I.jJ,�J {UfUh.

avançou a seguintéprupcslção: O méd�c�. ?iante de ! M�ltomf! Cnmorcin InJu('tr'l·� � A II. f;h�rHk lmhi !'l1 �f.íviçoi'J dr

.·····I�:....,..... ;:"�:?rf�f�:;�i!,��ri:r,���:;�ó�!�J�����r::���:� DISUT'�RIUBUIDUORA' SpUA�RA��TOgD�O"a o�IB�R:AilSlr· DUO's .�F·" :.",:,.\1 I S$.gl!:r:.�...';�.I,��.�,.:�..�.;.C:Vl':;.�:.il,�.•:n...� '. noma estomacal (ulceras no estomago), Iesões do'

I
- -�,_ .>1>1.' "-"'_,,' �"'� �"'>

I
ligado, rins, espinha dorsal etc, Em todos estes 91- DOS PRODUTOS CONCENTRADOS VEGETAL

I� ��'M t d .. geÊf;!!!ío�r!!. is·

, ; < '5iJ9 consulte. seu médico que lhe aconseihará ii me- HROSiCLERu D.E FABRICAÇÃO DA elA. PROGRESSO �
_ _., _., .. _ .._.__ " __,�._,�.dioacão espccif!cs quando se. tratar de impurezas do NACIONAL INDUSTRIA.. BRA�II EIRA DE

· I sangue.
.
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.
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CONCENTRADO_VEGETAL "R O S I C L E R" cí: nas", de. '
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TOMATE -SALSAO • ESPINAFRE;
·
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� Mistúras para sopas�RROSICtE8" á base deJ"l.VEIA-tENT!LH!-í.;lI

I
�}J Et-lVILHA·soja:·Fem\O BRA.NCO e FEIJãO :r,1UI.I�n:NHO.

'·":'·I�· .

.�.�.""'"'.:� KE.TC.'HUP "'ROSICLER" em dois typcs: PICAN'!E E DOCE.

"'�. '. V3!l,"S{; a!.1:din� Úo tratamenfo da Sifilis é o remédio '0....- .

t1 qUe: (kv;:; usar pela sua "ção {:!)elgica e eficaz. ti Exti'l=Ito de malte °MALTEMA PU.aC�... 57 Ec §
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Industriá. "Cõmpanbia
Paúl/·. em nqui�açã�

.

ASSEMBLEIA 'OERAL EXTRAORDINARIA
". São convWados :<i$�$fiÍ.lllVreB .aclcnlstaa p�jA um� reu
niiio. €xtrnordinB.I'itÍ, á'�r:$tlIj-B'iH'-se na sede. dá.' sociedade,

'. á rua São Paúlo Ni 300, deáta cída.ge de
.

Bft1in�uau, ás nove
'(9) horas ·do dia 28 d�,JaDeiro do corrente utio, afím de
d€Hbe!'Brem sobre Ii f€g'uintf';

. . .'

.. ���fI' 1) '.� Redução d{��?r::�oD� 9i:�idanteg., .

2} - AssU:utos gerais do i�te!'e�se .da soc.iedsde.
'.

....

.
-. Blúmensu, 8' de janeiro da 1946,

Os HqrHdanfes: Aug .. Tu. J.. Fey r Ar!u,r F()llHuet.
Os 'obnselhétroa frSCf;is: FrHz,�:t,_ol'enz,·.Hélt'.lllSnn John

. PAulo
.

Scbt.ái:l1er.
.'

..'.

:�*-:+.._,�-��,;_��.:i-ií'-:41 x �";"-�"��7;ff'--;9""'·. - .�-- ..
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Teletone 124B -'- Rua 1 fie S�émbbro I

'.
'fornecedores de· Madeiras em Geral

B forro Paulista; Erieantonefras de Qttalquer'Espêde,
.

'. � '.' '.

AHnhamento, etc. ';)1<J
.

". .'.

1 Especialidade: Soalho. Marca Strobel
�-i!rn!"!>"'!IIJ!k,t t. OiIiif$li�A?i!MF!iK:eit

1

experiencia é a grande
. '.
'.' f

'. "

." mestra.

EXTRATO DE MALTE °M.ALTEMA.# com 6ilplnafre

F1UlINHA DE TRIGO MAL1'ADO "MALTEMAu

VIC "MALTEMA" .

DISTRIBUIDOR AUTORISADO Pl�RA AS SEGUINTES PR}�
-ÇAS - BLUMENAU -- IBIRAMil- RIO DO SUL - GASPAR -

rn\J1! TIJUCAS _. Snr. WALTER '\N. BERNER TE LE
FONE 1·193 -- BLUMENAU - EST. SANTA CATARINA.

Recomenda-se peI
Esmerado erviçoS

, .

.

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



Entre '(IS dez: (10) abaíxe rela etonauos, que lhe será.

enviado tJ'rlltuitam�.\Llh,. desde Que V. S. teme ou reforme B
. , . � o ' -... .

. '. r ..•. ,

sua asstuarara de O JORNAL, por um UD"_ no pertodo cem

preendido de l' de fi;; vembro e 31 dE> t1Hu'mbro de 1945. A
remessa de livro suá feita 30 (irinti'.) dias apôs a entrada
do respectlvo pudíde, O JORNAL, o líder dc s 4DhniL't! As

so eladcs>, apresenta diariamente além de completo serviço
telegruüco do Brasll, e' do Exterior, seções especiais sobr«

"""'"__--�'""""�-�_.....--..... vartos aSSU!1kI8 e artigos asstusdos por cclaboradnres Uh

clonais e esh"5ngeirOt'Í unlversalmente conhecidos .

O JORNAL, o mututino . cerrcca ruais lido DO Brasil
,

S' b
'

Anelíee, confronte e passará fi ser um assinante satisfeito
P. ...f.i ilf; ....·'1 O JO.'·.·RN.."L. Paes o seu p. (.'�I·..t.<)" ht.da mesmo, "O nosso,:ã�l�.4:\.J��.l· ·_·��·'_-lflld. t'-,i�(t:.·�·�· ���;�i;,}Írfl i}.'i0., i�8r1�� � l"),f{ U'I. , ..L"j. �=-"-=" o u

�

U th.�, Jt;4 - -� lU (:r> -

�� . agente 'Jobi�r ou díretamentaà Gereucta do O ,JORNAL -

li��'=�==��l�""'..D=�'.'lli'��,"""��:

I � � u .

t ; f>. • f,: nôr Av. v,a

..
rw.z.

uela, 43-4' uudur, Rio de jsnelro O F por meto

_,_.��",,,,=�."'::�Jj"'l·';"=".\�-""� ,.atil. m3H 6ID11$, a ma ;�e cheque. vale postal ou registrado com valor declarado.
-_-".

..--.-- ..

---.--.----.--,��-�-------.---- I Os Livros São O:J Sl·gnintes:

I T)
-

O�· II. :.::.:.����':;:-..<:.:':': ltwa8áJo�Quenlin Ile'!)nold[; O Grande Ditador - li: G'
L'

. , 'I-'-=� ·�.{'U(!;·...4 Estrada de Chia1!_(J
.. -.

John S',Hutsl; Sl.l.eneio �rn
�

.

WiW� St.ngr.lpu.ra-Jm;ge TVellfJ' Serpente Lndomavet=Tien ohii»,
-

Traiaores do Amertea=Jotin .&'y Oarison; Os Dez Manda�

,11íenlos,- Ycrio« Autores; Negros da Amerien=eeà OUley;
Trio .....,·Ború.tlu,y Baker., O Oranite Pectulo=Florenee Ber
nard. O JORNAL Assinaturo: Cr. s 90,00.

·-·'T··r-'--jâ--'floresr':;'
'-4

leohorn Branca da nuds alta postura
Ovos pura incubação

Frangü8 de 1 fi 4 mêses
Reprodutores de 4 mêses

Oferecem as segulntes garantias e vantagens: São

filhos de ga!:;s tmportados do Americano "Hausou", com

p.('erg ré, .patemo de mais de 300 (iVOS
.

.

Pruprie,tário do avlario.
Oscar P8h[ Ruu Amasonas deíronte ao 32 a.c,

.

Blumenflu-Santa o.�tarinB.

: ...:

com
.

{�tJ{$ ���t�� 36 .:�. 1E�;,�. f�:::!b;���. ··�li.d4�j;�·'
. I

.
'.

.

R
\pi

'. Cairrinhõf;� de it: sté 'io tond�ld:"i,
C i\!\lit�tlOr'� ki;TZ;S

AUrOMOVEiS
Vrja quú ln 1(;0·.5 (' dq:lf,is Vf'j:� (: pr' ÇO i!ü OE SOTQ

fi!ü nt{Jj·�1a·� j,t�!t��üt'e �;j{y!l usívo
RICt1J:,:{·D,Q DEE�{E ?

.

Prcvfsorlarnente-vá rua BtUeqÜe'FIIl--:-:RIumenail·cx, PÚrlLtÚ
.

��.�������'�":;--��.�!�-::.-;:,,;;.;: ::-:�;,;-:-,;:
..

::��;-::: :.":.�.: �"'";.,�.-::�

.' Dr. Egon, A.: Krueg'�r
.

.

- Mediêo Oculista -

..
' ..

'.'

(I';;:x-asaistente dn X;Í:t!t:titritO Pensdo eu...�i.eli') de
Cai'il'ilpinas

-i�
df�?J",,>:

.

.' o"....

Consultório: Rua Candido L0pt·g, 50 (esq.

I CURITIBA

- l° a��d", PARAN�; IIt Consultas: drs lO ás ! 2 � das 14 ás 17 hc�!)'s.· . I·
..I /. A tende exctusivamenle dr-n tro da especialidade fit.�·_:.v.·,;{,;��:;.:'::��t;.:.:::.::��:;��� '" "o .._.i ••••�;.; ••• ;�., _· fOZ

�=«��::;:::;::::al
."

,

t

'i -

N;j(�O H./J{ ... � fi: y;.� t
���� \.'.:.�'t.:r..'I.·,·, .. ����1z�

:J

§�re�'i.!:.�'liii;:;;a\l(�;.'2'ir�z:!"-,;;;_-:.�_WiQ5i!liiattM..
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"
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I'
t.��� ..o im�H'l���r�r;r1'l!!$��*)�.tll �fu�«�Z5l. I

.Q I�d�l:�f� .. �\g .l�JI�� I
i.. '"'õIt J �.m.H Si =-.:;:t .i1k .._,.� -� K�Jtaf'i"!

. e será pl1'Onf,'H.l:l(mfe atenflidQ . "

II .... !fá,ti-t.i)il...
11�e
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'�ii.��,i:aAt.HSTA .

rRA'rAlIf�l:-n:y E Of'}�P,};l�'�}BS f'M: DOP;}�QA8 ng ::lE'NHORA,t:)
t4Clia�tils d�� maEilla�.ft mr;;::is. f:.r�1nr�í�s da ítind& critica. �el"
!�li"l.li!ICOIl� u"üfIH;ril'lnu Cd 'i::7:N:(' ;�l:-' I1n u1t\i'lt tlVarlOS

1T S���!CQi h.Err�Ias, etc. .,,',

o .. nnrtas.·f;Jrtüs,_
" . �:.

� _ ..'-:EI�l� (�'gltt\L
tO!."5tãn. tmlmí.ies;" rins, illll. d!!lllsHn.

...
< .• VjH'i;;�S � U�cr;�lur< Oü�nças 'frnvicaali.

. vatás é contribuir
LO�S

..
; Tl'llV.. 1f (:11 Fev;;relf�:. w. a Hun frente dD. Ralei Vlt1.1rm)

. J.
.'.

•

�.
.

.'
.

doHEZi'm,� RUir sã\') Paul0,.2U :l'u!,M';; :.i2�m..
�.. B fdl�I E .N ..A ..O ."

. I(:���·pal�C1tp�tl�,? ....
�.,

.' ".

����iil� l!!m llJnmenau;' ,

ESCOlha...

o Livro âe sua' n- ijjQ.!�rad8&i�tfr5i� "fá;�IP

�:�':�-.;� ..-�,.��:��� ;...��.;_,..;�.���;-;-�;:.,;: ':,����!';: ;;.�:����;,,;:-;: '�; ;::.;;;.-;:.:���.,.: f'��::;'�-..'::

11 Gasa de Moveis· R08smark Ltda. !l
il Do mltortos g
}i . Solos de Jantar ��
)' .j

!� f'1oveis Estofados ��
f,i S� pdç.n. t...r·rn �l""lF�;9·� f,n. p hpeíi� � ro"'bs:a..J", .:l, ,__ " _ u �} ...• ��.�. �'-',,.v ... iLv,-,,,,.J �Ii"o.'] ...ti" '

�:. !'

�� 6ra�de e5toque de Yape�es �l
f� , .. _ ..��.� ��� ������ ��:�.. �: , ,�f
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fabrica de Ti�-' -'"I
.

Blumen8U Ljd�. I
Tinias e Vernizes .. Ma��.n"hlil p�H':!l !

':
.

Pinturas em Gelf'a� ITintas em bisnagas para anist:��
.

'. '.

Biumenau .. 51a.. 'at�r�n·fi
�" l2

--;:;::::;;::�
da R C A '\�:�i�(��f

I.li! 11)dO: os UPOl! e l;iif,�!;rh.J;.; Gil
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ai

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



B10.118U, 16 de

Janêiro de 1946

•

l. Banco Popular e Agrícola do

t Deposito à disposição
� Deposito Popular
� C/eta. com svíso de 30 dlatl
r ,) t' •••• 60 diss
• Idem ld eu QI' dias
I Idem toem 180 dias

I C/Ct!!. Prazo Fbo 3 mêses

I
Idem íuem 12 �

fi

'l-�"""'1iB--�-.-�-§�:4 o • �';'-�;;&í(-�-���'_'�-�

N. de
Fun-'

TI FI'" '6' 1"
'. 4:...... t d

.. Aniversario 1
e

.

ortan po is noticiam que J.01 apresen a o e AtiiveraarIaram"se' dia 13:
lido

.. ll? Jrihunal Regio�al Eleitoral o relatório final·. O sr. Aldo. Oscar Almgreen,
das elelQoes com os segumtes resultados! '" viajante comercial.

'.'

Para Presidente: General Gaspar Dutra, 138,399" :-A e:ltt;la. ara, d. Edith Row

Brtgadeiro-E'iuardo Gomes, 69.676; Sr'; .Iedo Fíúza: drigues, digna-eeposa do sr. AIg

1 809. S. ,["'. T 1 38. tos
.

) fredo Rodrigues,
. ?egtac�da fi-

_. '" e
.

r. tonm e eSt ( VO 08'. gura emnosso melO social.

�:-��-4>-.-...�-.§-��.'''''';'''' x .-I'-iJ-�"""':'�-��-�"""'�
-'- O sr, Guido Miguel da

Silva, residente em Lontras.
DIA 15:

À srnta, 'Terezinhá Arlete Fe
rninella, da sociedade tijuquense.
Aniversariam-se HOJE: DECRETA No. 17

II e 81 ti m e tA ii U A jovem surta. Maria da O Prefeito Municipal de Blumenau, na conformidade do dis-

��������������������������
Gloria, dedicada filha do sr, Nes- posto 110 artigo 27� parágráfo 2. combinado com o artigo õ. do

::= tor Hensi, decreto-lei federal n, I 202, de 8 de abril de 1939.

P -l!:. t
.

l\/f d ·8·1···· '1 -o sr. Reinaldo Puhlmann, D E C R E T A:
....• releI ·ura lll..

". e
.

umena Ulco�strutor naval em nossa ci- Art. r. - Fica transferido da dotação O�44·1 Serviço postal,
! dade, , para a dotação O 44�2 Serviço telefônico a ímportncia de Cr$ 102,60,

DEORETO-LEI No. 24 1. -o sr. José Férreira. da sn. da dotação 0-44 4 Publicação do Expediente' para a dotação 0-44-3

O Prefeito MUhlcipal de Blumenau, usando da atribuição va, atualmen�� na Capital F�- Serviço telegráfico a importância de Cr$ 136,60; da dotação

que lhe confere. o art' 12, no. r. do deeretc-Iei no.. 1202, de 8
deral e .q?� ja ocupou a Prefei- ,1-30-3 Vencimento de professores de escolas' isoladas para a do

de abril de 1939, e devidamente autorizado pejo Sr: Interventor tura Municipal de Blumenau, tação 3·30·4 Professores que regerem outros desdobrados a irn-

Federal.
.

.7.--•...:..'*��:-·.',_.1"..-ii.-1f portancia de Cr$ 1.409,60; da dotação 9-34-2 Despesas bancárias

O E C R E TA:., Re"'sulla'do da's Ele-iço-es C?� pai��men.to á Cai�a EdcoCn0{jomica parad addobtaç�o 9-344-r Sealá· �,.:.-Art' 10. _ A remuneração e o salário dos extranumerários ". '.
.

.

rio-ram lia a importancía e ro;? 99,00 e a o raçao 9-8'6 on- '-.,
ficam elevados, nos termos deste decreto-lei, a partir' de t: de feita 'n2 >Dssembleia tribuição para a L.B.A. para a dotação 9-84-5 Contribuição para

ianeirAr/�.co,,",\' !�;�:f� padrão de salário, adotada pelo deere- Geral do FIlÍlibol Club
o LA!;�.;:.c._a�:�o������ ��t;:!á r�,;;;o;igor na data de sua

',<

toh�'16,. de 2.7 de nov.e.mbro.· de .1.945,. passa a
.. vigõ.ra.r d

..
e acor- BO'm' Ro··I.'",·o· Blumena" publicação, revogadas as disposições em contrário.

M
. ..

811 ..' 1.1 Prefeitura Municipal de Blumenau, em .3 I de dezombro de
do' com a T.N.r . anexa a este decreto-lei e que. dele é parte Presidente: Alfredo Farin- 1945.integrarrte.

.

.

has: Vice-Presidente: Arno F G B 1 J
Art. 3' - Revogam-se as, disposições em contrário. O 1St' Pl'·:r. USC,l r;

Preleitura Municipal de Blumenau, em 31 de Dezembro de runer, ecre ano: au o Prefeito Municipal
1945. KloepfeH; II Secretario: Carlos " .....:si��-.-�-�-.-�-.-. x .-�-.-.""':'-I€-lJ.-;t''-�....�

F. G. Busch Jr. B�SCh; I Tesoureiro:Henrique '

E colado I'um LUla-fi de' litro li."
. K,lesel; II Tesoureiro: W. H. xe u lU o:b

Prefeito Municipal Kleine: Presidente de Honra: DE VINHO SERÃO DERRA·

Iab.mtl9 .�.lIIlm·.Õr.·"8 mens·all·s.la
Walter Deggau; Orador: Dr.? "Lord Haw H�w'" I

MADOS NAS ROAS DA
"III f.UI 15 " Alfonso Baísínl; Diretor Té·,

u
..

u ARGELIA
calco: Carlos Busc�; .Repre-· Londres, 15 (S.E.) � Willi-I Luta a França com a falta

seniantes. Ju.uta.a LIga. Car!os J sm Joyce. o conhecido "lord de cargueiros para o transporte

IlIlBCh.
.e yltouano C.a.

ndído

Haw:Ha.w." da Pl'op3g�nda na- j
de um. b.ilião d.e !itr.os de vin�l.o

Rele' ás Silva. i zi fOI, eaíorcado hoje pela produzido na Argeha. Os toneis

Séries fun- ren-
.

. .

,. '.
manha! na prisão de Wan- são necEsssarios para a nova sa�

donais das

O Afl
.'. B···· "1

• ) dsworth. Íra, de modo que, se até abril

r'· . ·On·80 '8 SIOI Somente pequeno grupo de permanecer a mesma situação,
•.. '.' .

. funcionarios da prisão Rssis- todo o vinho acumulado será der�

I
ramado Di' li ruas.

I
Clinica Especializada de tiu á execusão, pois segundo

f1I
a leinenhum espectador po� "-��"-�-lIl-__�-.-"--���

I6rianças de te8temunlh�r.
I·'

Doenças di! Pêlo _ Malaria Duas folhas escritas á ma-
com fi tradicional e larga
cDrrei preta.

Cursos especializados da Medi� qHina e assinadas pelo supe� O alçapão foi aberto por !
dna Infantil e alimentação das rintendente da prisão e o me- Pierre Poiníe o mais jovem -:L.,
criancinhas. _ Medico-Chefe das

dico foram pregadas do lado dos carrascos oficiais britatlÂq ��;il
de fora de Wandsworth con-

seções de Higiene Infantil é Co- firmando oficialmente o en-
cos e cunhado de Albert Pler�

zinha Dietética do Centro de re Point que enforcou John
.

. forC8wento.Saude. - Estagio de 2 anos no Amery.
serviço de Péle e. Sifilis da San� O condenado dírigiu-se pa- Uma multidão reuniu se do
ta Casa de Misericordia do Rio 1'a a forca de sua cela com lado de fora da prisão. NFio

Janeiro. - Especializado emMa- as mãos atadas ás costas e houve quaisquer períurbnçõe!l!.

�:��:������rOdO:!:.: �ÊiI·iiâl-de·
%

'�àirf·-I·-·ço ::dO:::;:O ::a::::a:�z I
'

Ultra Violeta Em nome da Diretoria da.ESCOLA DE ENFERMAGEM
. .'

. .
DE SÃO PAULO, anexo á faculdade de Medicina da Uni·

Da consultas, todos os dzas. versidado de São Paulo. faço publico a abertura de [flS
no Edifício Peiter (em frente críções para a matrícula ao CURSO NORMAL DE ENFER�
ao Hotel Vitoria) das 1030 MAGEM, de 2 a 31 16 Janeiro de 1946. .

ás 12 e das 14 BO'ds 17 ho;as As candidatas deverão. apresenta!,. na Secretaria da
, ,

.

� E8col�; no 5. andar do HospItal das ClInicas á Av. Rebou�

Fones: 1433 (Consultório) '::nt!��' dllS 14 ás 16 horas, dias uteís. os seguintes docn-

(Residencia) 1.101 �j g����d�� �: k�ac��aP����adlo ���i�í&�o: ��ul�a���:� <::1t
s[_��.,-·fI--IIt"""""""91-� ou certificado de conclUSãO do curso fundamental;

3) Carteira de Identidade;
4J Atestado de bons antecedentes.

As estudantes deverão pagar no Tezouro do Estado ;�
a taxa de Cr$ 50,00, mediante guia Íornecida na Secreta'
ria da Escols.

São Paulo, 16 de Dezembro de 1945
Maria José de Abreu

Secretária
�-�-jjEl-':-�-íri-�-�.....,.�-" x ......+.-��_�·-.ilE3..-'- ..-ilii-�

Extraio Prado do Rio, L� Menor

.

e Rapsodl&

EIZEl encontra"§� ii venda n�s
farmacUlS e DrogarUiS

1 O/o
5 O/o
4 0/0
fi 0;0

fi l{2 %
6 %

I 512 O/o
6 e

SITUAÇÃO ANTIGA SITUAÇÃO NOVA

Séries Iun- Salário mensal
N; de
Car
gosções cionais

Cr$

Encarregado
do Alrnoxari
fado

1 Encarregado
da feira Mu�
nicipal

400,00

1 Auxiliar deEs-
critorío, XIII

Auxiliar de Ser-
viço XiII

1 Bibliotecario XIll
1 Desenhistas XVI
3 Guardas Muni�

cipais IX

Encarregado do
Almoxarifado XV

1 Zelador IX

1 Auxiliar de
Tesouroraria 350,00

1 Auxiliar do
Serviço de A·
bastecimento
d'Agua

1 Bibliotecário
1 DeSEnhista
3 Ouardas Mu-

nicipais

350,00
:350,00
450,00

250.00

250,00

de DezembroPrefeitura Municipal de Blumenau, em
.

31
de 1945

f. O. Busch Jr.
Prefeito Municipal .'

.

Publicado (} PI esenfe Decreto·l..ei nesta Secretaria aós trinta
e um dias dn me!' deDezembro do ano de 194õ, e afixado no

logar do CClstilll1e,
Bruno Hildebrand

Diretor do expediente e Pessoal

iJlumenau

- magnósticos Clinicos -

Metl1holisrno basaL - Eletroc81'diogl'aUa - Labora·
tório da Análises lSlmgue-féz€la-urína, etc.)

. CHf!ica especiflli�li{b de Senhoras

(PerturbiH�Õ�8 menstrua.is, esterilidade, alterações se-'
xuais. incôm.odüs da ll.dolpcêllcia e da idade critica.

inflllmações genitais, etc.)

'. r
..

·;···········1..

···
.

•

,oe,
.< ;'"

O'i ESPECIÂLIDADE'�
Lavandollls'e com o sabão

.>�
:a----Í!IliriilBl'm_'mg_IlJllfi lIr_f!__..�IIIIilIIIII!III1!IIIIII--..----_•..'�1II.•1111·II1II';l1li.-_..

111.. 11,IIIJ.IJ.-----IlI'IIIIIIII-------------
"j. c

r

elA. Wt:Tlf:L INDUSTRIAL ,OINVILLf (Marca Registrada;

poupa-se tampa a' abnrrenímanto

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


