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o sr, Carlos Luz;· Ministro ,d& JL1i:ltiÇ3, dirigin, 11ft���ln dR D�ii'Íii
a todos OB interventores federais e governa-! Utilg�'l5 i\l� du ir I �1íI1!
dores 108 Tcrrirórioa, a eegulute circular: siden'p- d�"Senhor Interventor: ... 1- �

Nomeados que se acham, para os goYerno� dos Estados e Territórios, Rtmpa'lItlLli��Interventores er Governadores da .confiança do Chefe da Nação, i ç dmJllI�(l1
e �oltado o pais; �g;?ra, _

aos �r? blemls, de caratcr p;rrnanente'j RIO, 9 (O B)- Suspeudenapos a grande,mOD1l1l3.çaO poht1c� ..susc!t�da pela:_. elelç;_õe� de 2 do a e r portaçâo de gado dede d�et;e�lbru. e. cor: 'pra�e� �ue,�dinJO ,a �os:a Excelência esta I corte, seus pr�dutolil e 8UI�.mensagem d� simpatia, colaDor,,\-à(� e confiança, I produtos, desrínados á ali-
�' O cll�ado que' t�ve o Gov'�,�o na e�co!hé1 daqueles que!meutaeâo, I) presidente dadeveriam repor, no seu ritmo, as atividade pul�l�cast e, sobre.tudo, I Republica asslnou o seguinteasseEfurar a man�tenção da ?rdem e a tranquilidade dos. :-I1W.1OS, \ decrete-lei:depOl:, �e um pl.�:to !.

que movimentou tod:3.S as forças
� e=p!nt���: e «Ar!. l'--Fica suspensa emmate�lalS. do pal_. d,,:-nos a certeza ?e .geie o p�nsamdho pO::Lco,; todo O territorlo nacíonal, fi

51ue .msptra a alt: direção da �ep�bhca, ter a e:_>1 Vossa Exce-) exportação de gado de cor.íencia compreeusao plena, para l1:tehge,nte ex.ecuçao. I
t� seus" produtos e auDilPfO.3· Devo referir-me, antes de tudo, Senhor Interventor, ao II dl;toS desunados á alimenta.de.ver que �on: aos dele$"�d?s do Senhor Prcsiàente?a Repú- ião',

'" •

!

-·--�-�·_'-'·"�--'-'''----l'S b. 'blica, �os Esta?os, e Terrlt�nos� d" assegurarem as mais amplas li
ç
Art. 2' - Fica o ministério �'NUNCIEM {í;fE.5Ti'l DI.êRIO • O regarant1�.s a�� cilr.eitos" dos clda_d3..'�. ,<"' � • L" � n

• da Agricultura sutortzudo a _.. ,Para esse fim, cumpre oao, ...onv...car para os POSLO,$ de m"n-\ expedir as instruções que I iüiSi�ma�(H�S I mento fraternal com todos osdo, ou para. os cargos que. s: retacicnern c�ml a, segurança e a
I se tornarem necessarlas á I

�
... ,," overno povos do Continente 1', em g ..... ralordem pubhca, elementos �aCIOSOSt . C).:B Da.D. ?,ubam ser homens I execução deste decreto lei: .

nrilgo1l> Elét;me;Qs .

., t - I com os dé. todo o mLlnd�. Fri-de �a�t!dD ��m. desrespeitar a opuuao politica adversa e sem" Ar], 3' _ Esta decreto lei inst3Iâl1�o�a de I TO T �
I SOLl, todavia, que recusara tudoC
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opnmj� c�n Icn;las. r ,.» '" "". •• entrará em vrcor na data de � 81 g
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que cligm lque mml1lW'7,CO ::1 so-
. .

Governo aemocratI�o, fortalecido por uma espleucllda. v!tona: ! sua ublica ã� revo em-se i.1
1-",'7

ome.
UI' Em eotrevísta concedida ontem 1 bera nia argentina,eleitoral, cabe-nos. precipuamente, defender a democracia, e 50

M dl.PSDOS·j,,5e'" e'rn. COtl!!aPI'o� I Fone: t .� a alguns correspondentes estran-] ° futuro oresiàcnte resumiu
.

,.

d
.
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I a,aSS1!ll cOllservar�m.os conosco. a �onl_Iança to povo, essenc!.� �o
.

gelros e a um representdllte cio
I su� tarefa nos seguintes tr(:sregIme 'e fonte umca de apolO e de torça para nossa conCWUCla

I
jornal "Standard", orgão da co-, pontos fundamentais: a) ProSSê-de homens Dúblicos. I

S iJ
q

levidade illglesa na Argentina, O! o'uímeúto e aperfEicoame!1tC da4, Perde a estIma pubIlca e fere o sentImento de JustIça

r r O' �.. � � 11 co:ooel Juan D. Perón :üudíu r·, �bra social d:' revol;ç�l(l: b) PI�[ELdos próprios correligionários, aquele que, no poder, se torna im:- J
,

_ ,". I L' I geiramente .ao seu program� d�: defesa da sober2,nia argenLm<ttrumento de suas Duixões ou serve ao espirito de vinàicta dos I I II li '

, li. governo, delxando de respollde, i sob todos os seus aspectos: c}exaltados, Reconh�cendo ao adversário os seus direitos e apre I I ii;1 � ,,,: � • categoricamente a perguntas 50- i Recuneração das fontE:s princi-dando sua atividade como e!gmento vital ao funcionamento do bre problemas transcendentais I pais (la economia nacional, efe-reg�me. o ,gov�rno s6 pode .,rer aumentadas as. Lleiras dos .que o

t P'
. I , l'!I I que d�ven; ocupar a S:IA. atenç�o I tuada sem atingir. os direitos �e-apOl<,.m e l:npor-,,: ao r.espelto dos 9u� lhe o.p�>ef'.1. .

..
'. � "'.

"
.

"n;
� I�<l!ll ftO logo aepols de as�urlllr ? poder. I gitimos d? cil.pItal estr2�11g;:lr(1.

5· FOl para impedIr que as p�í�oes politicas deSvlrtt:assem e o om. � � ,,! O· � ;. B � � iii
,

Entre �utr:s cOI�as. disse que i que será lnde1íizado eqUlt;:tIva�as :menções do. atual governo, ongll��1i:10 �e. amplo mOV}.illüt1tO , I' 11 . � �i II !jl � Jj � 15!i llJ � ri! i suas �êSO!Uçues e c:o� seu: com- i mente nos casos de expropnaç5.onacl�nal de cunho �centuadameflte democr,ü,co, gu� o �euhor

I
.

"%l .J [li i! , ' ,�·Ili .�� � ii!$ '. panhe,ros de admllll;traçao, se· i de empresas industriais.PresIdente da Republtca escolheu, para as Intbfvelltonas, homens ,II rã.o tomadas de acomo com os I .---------�_ ..-�----

serenos e esclarecidos, assentou que não .fie candidatassem a go- I RIO, 9 (CB)- O núú,tro da I Prestes. o ministro Ca.rlcs Luz mteresses do país. Acentuou que II �.g OlHl ':ii n� i��
"v�rnado.rest nas ,p!óxirnas, e!eiçôes, ,Os atuais Interve:ltorcs pode-! Justiça, Carlos. Luz, que. se .en- , declaro,L: q�e.a, e�i:ten,cIa �a(��l�-! fJrá u� gov:rno r-;ara �odos_ c:.s! 'IN N O TI

'

rao: aS�lm, presidir' a� prox�mo �l(,ito. C91TI, sua aut�)ndade e�tra- contra. na capital mme!1.·a. disse 1e part!fLO ? 111,lt(;�a oe. alç:Ju:ll arQ'ent!l1o�. Nao tera exclusue;� <:l�1!l d0'!'!:!í f!J:ít.'if�o;.-dloanamente ac�esclda pela Clrcuilst'_tnCla de nao terem mte- a imprensa de. Belo H?rlZO!1te daquele Tn�ul�éll ��u�",nor . EleI-: pre�erenclas e :lem reservas �� 1 �'"

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

resse pessoal em jo.go. , . ., que o anteprojeto da 1e\ eleito- toraI. QuanLo a pernldncncla do� i qUalsq.-ler es�ecles, e pro�ural d I Rs \utUililiflS elí�!.

6. A complexldad� dos negoclOS naClOllâiS, os pr�blemas ral está em vias de conclusào, representantes�? ,P. C. ? nu
I cumprJ: estntLlmente .as leiS de-11\ol-",

M -�1l\'I. ; f"'"cnad.os P?Ia.. guer�ar ? ritmo novo q�e os g-randes descobnment?s, E adiantou: eA comissão. �es. Parlan;.ento, c�bla a pr0_Pl':a :\5: I mocratlcas da Repubhca. AC,r:s·l IDl1i���������vão ImpnmIndo a VIda dos povos, Impõem que, �a?a ve-: maiS, I pectiva, constituída de politIcas �en:b!ela Na.clO�al C�lJstltu�nte \ centou �ue euquauto a 0l?OSlç.a� \ SÃO FRANOISCO, t!se rec;rutem h�men� .c�pales !?a�a. os pOStoS �e �dmlDtstraçao. e juristas, chegou a um acordo Ciecldlr. Era c�rLo, p�r'�m,., ��e o I se m�ntlVel!." dentro da leI, sera I (C S.l _ Noticia-se qLle oDentro ao cnterlO ,partIdano, que todaVIa não prevalecer

I·
sobre os seQ·u:ntes pontos: I governo exerCia seVer.. vJgIlan- i respeItada pelo governo. Re!>s�l- I, '

.:
-

_ ,I•• , • J _ ,_qu�ndo haja intêl'esses de or�em. superior, será r:o�sivel uma se- l)--prevalecerá o voto part�-I cia no s:�tid� de apurar qual-) tou que o gO,vernante �ue lil111t� nume� o d� mOl,�,u8 _d, LeB,!'leçao que consulta as conveU18r1ClaS do poder pUblIco. daria com a faculdade do elel.j quer atlvldaae contra a segu-Isuas perspectivas aos 1t1teresseô:> pareCidos êill 11ünol uhl, E'l.i.l
Mas; n�o basta a .co:llpeten,�ia ,�é:nica ou o brilho

�ntel:c-I tor, de excluir 0.2 .candidatos I ra:-'Ira nacio:lal e c�ntra O ritmo I: do partido, difícilme,n�e te,:á
..

exito,
i consequencia elo marcnwh'tua!: A N�çao pede, pr,1ilcIpalm�nte._ mn?,entes honestos, clc1adaos que desejar, substlt�mdo.os pe- j nor,?al do. trabalho.

.

'Q _ I •

Ao tratar da politIca .m ..erna-j que a&solou grnnr1u exten"de mtramngentes prOlbrdade, ilnImados de generoso e compreen- los de sua preferencla; lj DIsse, fmalmente, o mlObtLo, ClOnaI do governo vllldouro"
1'{ à' P<> "Hi Pt "Rep)) (__-l p �sivo espir�to pu�li�o. , , r" ' .z)-Será mantido o alistamen- Ca�los Luz que,

_

no mome�to a disse ,o coron.el p;rón que pr�-l S��I"O �.�_. v'), <I, "c..-� t� �,

7. Sao notonas as. dIficuldades ImanCeIras em que úos de- to das eleições de 2 de dezem- maior preocupaçao do pres!detl- curara aproxlmaçao e entendI· 1�J4,
batemo.s� o:iunda.s. de fatores de natureZí:-l vária, entre os quais os bro. sem restrições».. te Eurico Dutra e 'promove:-. (.\

ii"" 7 IRO'
. ,

�deseqUlh�m�s tras}do� pe!a gue�ra. , . Inquerído sobre a pos�lção do baratGa��nto da vJda. E IstO: \" ARU. E I � ., PrerH'am a t'anmldE' mdlspensavei, pOIS, e lsté) teTa, desde logo, acudIdo ao Partido Comunista, em face das consegUira o chef� do governo I V L-' fj
Jespirita dos senhores InterFentores e Governadores. que os go· declarações do senador Luiz C. com seu incansavel trabalho, den-!�",,"'. w"", fabrlc3.(j3vdênRl0s esbta1.duais, seguindo, re?om;!:d�çàO do SIe�hor Presi�ente t:o JdO mais breve prazo pos'l �t O I N II O j (} I r� V i L ,� 1Ea _ epu ICa. aos seus propnos lÚlDlstros, se [edlquem córaJosa- Sive ,

.----'---,.�.�,.mente a obra de restauiação de nossas Iínança�, comi-�rimind()
despesas e animando e fomentando atividades que.'se resulte ri�
queza coletiva. . '

.

.

8. No que concerne às obras públicas, não ·é preciso acen�
tuar que os erqpreelldimentos aparatoso:,;, tudo aquilo qÜê tiwir
carater suntuár�os� e não �e prend'�r às necessidades ltYiediatas
da população, deve '. se. severamente proscrito dos programas
admimstrativos, prefe rindo-se - ne!Jta hora em que tantos fato
res de pertufl;lação encarec�m a vida e inquietam o pOíiO as obras
reprodutivas as que dizem com a defesa àa saúJe publica, o in
cremento à instrução, o' àesenvolvimento dos transportes, a pro.
teção à agricultura e à industria.

9. Por cer�o, não incorrerá Vossa Exce!enci,-,:, uo êrro de 1abandonar obras por outros começadas, pal-a se ded!Car a novos

empreendimentos. São patentes os male;;; que d.ecorrem de tal
orientação: descontinuidade administrativa, muitllação do patri
monia publico, estiolamento de iniciativas que teriam sido pro.
veitosas à comunidade.

10 .. Por outro lado, dedicar-se-á Vos.sa Exce!encia, sein du
vida à conserllaçã� e melhoria das obras existentes, pois este é
comezinho dever, e não favor. E' tritlte recordar que, de ordi
nário, reparos eln próprios do Estado, como reconstrução de uma

ponte ou proteção de. um edifício ameaçado de mina, costumam
alinhar se como favor poiitico, transformando�s0, destarte, o que
era dever

.'

ele;nentar em uma. conquista, só obtida, a custa de
ingentes esforços.

I L São males, todos êstes, que, estamos certos, saberá
VOiSSa, Ex-óelencia evitar, Senhor Interventor, com a sua experi
etlcia, o seu elevado espirito publico e o .seu amôr ao Bra.siL .

l2. O governo do Presidente Eurico Gaspar Dutra deposita.

plena confiança ,na ação de Vossa Ex.celência e está certo de
que, a�indo ern perfe:ta consonància com estas diretrizes, que são

.
.

' �,...,.,--.--.-------as dá: própria administração da Republica, Vossa· Ex.celencia Aproveito a oportunidade para renova. a Vossa Exceleucia
colaborará. eficazmente para o bem desse Estado e para a griln-! os prote,to5 de minha alt"l. estiina e mais distinta consideração.dela de nossa pútria. I {:J} -- Carlos Coimbra da :;:�uz".
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UI�dl�li��ld� umJIL�ei 1t;lllYi,I�i mül!

absoluta eU1 Itenas
Os

RTO Q (CB1= Seg·und,.J ts�("

grar;a
J 'da\ .i{gGnCi�l :-.Jaci�;ll�lL

AT1!:N.AS, \) (o. B.) -- Anuncia-ss que sm 95 I universitarios pernambucanc:;c
das 176 seções eleitorais cIG Atenas, os monarquistas. i,'com apoi? d�s cia:s:� c

liberú;;,
.

T II t - -, I conservaoora;>, tr,,-b,�ll1,s ..a e jY·'que são favo r· a' veI·s ao retorno de reI l.J org'e ,a ,'ltR_·
1" n C.. .

.

-

. . . ! vo em g·era, realIzaram em p,,_t,·
08 Ministros do Ex�erior mente exilado ti fl, Inglaterra, conqUIstaram maIOrIa

I cife, :1I1.l- c,omioio. antl-t;�mj_���íst�Conferenciam em Lo·ndres. absoluta.
. ) em smal Qe proresto cont.,[ h

- O Sr, Burnes, Secretario O Partido Popúlar ':Monarquista obte\7e 23 mH I rec_cntes dedar;çõ�� �o __S�C�(�d� Estado dos Estados Unid�s votos contra. 9.200 do Partido
-

Liberal, dirigido pelo) tano-geral
do i', v. B. loJ., l,l.;C.

cnege para ti ConÍer�nclU
.

t

-�. I 'J?:' J '" ,. ; -.... :) 5(;9 d" Carlos Prestes.. r '

dos, Ministros recentemente I SI, Te�.�sl.oC es ,--,-,.utou L, . r:Ilme�:o. llilt.llstro, e [) -

O!. D?ra.ute o �m::etmg,} CF�e �:};_realIzada em Londres. lBNS) do PaI Lldo da Umão Pohtlta Núc!Oual. lrramad? pda dW.lso�a loc�!, "<LO

A' .,
".-., ' _.. A "" ..... """ • � =- "'" "" l"-am dl"e�"'o'" ,..., ..,uio ...e'"�"'••'-.:-§-:9..-�·.)'==�4,......�-,* o�-�-""""";-+.-<;!)-I!l;-..:,-�",:-",,-,,, o 1i,'-��""'-''ê-'!i-�-�''''''',..'''''''''''''-'''' .,. • • .., .., � .... - - �,

�a1i�I"'.ftl absolu.tamente inofensivo para'I QUEM PERDEU '1 "--�_._�Oq;:J� \ta AvI! pele Eficiente proteção "

contra
� !,elo menino Nelo flahD, "rE_:\iDE-S� 11m caniço aI:Hj2

I PICADAS DE MOSQUITOS fi WI encontrada na Rua Bom

I
" nceno. Illi'ürmaço€i':

,.. .' ,

t
..

to
tU

Retiro, uma caixa eontendo nesta sedação,GU rOI tnfiOIJOft,
diversos objetos, inclmiivel

,__-�-,,�

cartidões de casamento e

nascimento, a qual acha�se
nesta redação á disposição
de seu legitimo dono,

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Clube
Fone. 1201 .. Blurnenou

& C I·A.
A PEDiDO DOS SNRS. MEDICOS EXAmES:EXOUTAM os SEGUINTES

Am � r': -.a r gl
B i?t� � ,') "�� filt!._ »l!>,.t� ��!{<'" !;"�\,J li \.1 :l���»"l"�ij:' ii;�;

.��--�----- _ I �fiiQ:.<';!'t.� ,,, dI
���..m�.z...,....�������'"'k.�o::dI'b:'�':; .. !'�2��

j á�t.�e:;;:;:&�"""";·-""=-'-"'2?'-;:;-,;,m-<..��,7iQ'i'i:e,f;.�
I (I.Hd.util 11113 éSiJ�"Gl;5es do Va!e

, !1o nilja�
São convidados todos os €lúcios do Clube Nrw.Heo I ._, FUí'WADO EM 1924 --

Ameríes, para os feé'tr'Í"@ que S0 realizarão em � dw. 4 Dil'etol'-Respoml'vel: .

deste mez, com inidn ás 9 noras da manhã, obedecenúo '""".. o: �h·'''.'''''' 'P''''l�'-''';ã,J; ... e J:'."'vxJl. ....J.Ii.'_�! ��� i.:!J.!..H'Aao seguinte programa:
l'�En[r€ga de medalhas da Festa do jubileu ao s re- Dii'etül'-Pl'üPl'jGüu'io:

roedores da eSocledade Recreatíva e Esportívu YpiraDgi'l) D!.". Pll.ffcnG0 �8��tiiil!Ü
e aos remadores do «Clube Nautíoo Amertca». Redrr�.ão e Â,hniní.;b'f\Ç:á.:>2'-Batisill'J dr: nov» barco �OUT RfOOER" á quatro, RUA 4 DE FE'i'E:REIRO, -;remos e lançameuto do IDSf..IDO ás agues do Hr:j;,lJy-l.. eu, I

= -= = ,-

3 P d t
- �} S! - �h�;:: ���k�""-%!3..e�í,.iN�'_ rOV;1 e na açao «Ld.f1f;§ ou ü» para meças (trn � J.tt ,,�'" ikJ � �'" h� � lr-�

vessta dOI r íc).
'

l
D�'

v

'; 1 11;' ��O:Q
-

G· .c�'
4 P ..:1 � -

't'V t s t:{7 P h rrecao, .re i, ,:)h,.l. .v'
�� TerenC1RJ,_

.

rov« li,e Di;hElÇ<lf} ( t" "".6I' lo, uerner- para ...icmens 10 flH. :_ Assinaturas, 10,99((raVe!.HHH do Río). Pn�llici,lnde. 10.:19
5'-Prova de nate çãc �R.:,bcrto Bsyer» p"í'a juviHde-,

-�-----

(travessia do rio). Yenda avulsa =-Dlas utois, 01', $ 0,10
Atrazo.dos, C1'. �; (\50. E,li(·:to Espor.,6·-Elltrega. dos troféus e premlos aos venCedüH?D das í.iva, 01'. $ 0,5°. A\l-H�a,}n, 01'. $ r.oo

provas de neta ção, Ass.inutru-as: Ano, c-. s so.oo Scmes-
Blumenau, 9 de Abril de HH6 tr,: Ol;� 30,no.

A Dlretorta .8fl>iJl'ã�' --A-d-i:'PC'lO não se rca-

pon��bÜiz� por opiuiões emitidas em
ai tigos nssiuados, mesmo que Sf'j:t
COlll iniciuís, �A verto, tarnhem, i..}I1R
(Jrigína�? recebidos e fli1,o aproveit.a ,

t1ÜS'- não serão devolvidos. Out.rosim
� u serviço tP};::gl'ftfi('(I n[lfl:: tom fi. hu

IV2r CÚi1� a orí(.\l1ti'�ff,o do l?rllnl _e �o'"
. mente I� r�Tn'odllzif10 a t jt u lo iutor-

1.J�����_!j�.:;�._:':���,,��1 i o�::: .. � _

�������IDr", C A [\� l\ A A
-

�.spe�i&!.iSl'A '

TRATAJilLENTO E OPER.AÇORS DAS DOENÇAS DI.!: SENHORASI �Gk!lSt.lG� lias ID!!nWl!!S e m@\}il.s. Dbh!rbhJ! dil idadá cnH!:!. Per-
�ürl'l€lcijff8 "su. OPE'RÁÇOE8 do I.lt�rtl. I.!nrtll8.

tre e. iH!lI'ldilli3, alt.
M o - O�dlls Ccllli'tas..�

EM GERAL
I,';cfiltiia. m,a.mC�íI. tmll. ap. ÚigssUvo.
\f l'trh;�fi � mef:fíiill • Doenças 'i'rnpicilss,

.r.:OKi!S.: Trav. I§ de Fev�rsir!! N.3 {em frante do Biltel VHllria}
fn;Sm.: ;[Iml ljij(l Pa�!o. 30 • Fone: 1226. - B L U tVl fi fI fi U

I motcclcléta DKV -�) H. P. cm:l tp>".feito EEt3d'_', Tratar á 'l'ra- \

I vessa 4 de f'evereiro. 8.'
.f����� ....... :;'rA-r:-'ê��-j�'''''�_",��'-'''''''�i ,,��,,--,��

Compeleilcia Profis®ional

Rua 15 de Novembros 596

lllcnt
à Casa Hu-Iinclusive. tHH!

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



Telefone de Severnonro
.�... t�1i 11'1 tl' e- � "
-� ... jIIj �J :,. ... �J �� g

7

.-O-·�·-·-·-�-·-·-·l

.1
t

erçe
federal e�ll Porto BIl-;gre

Coalr. No; iH - Fritz Henschke
Por Pontos cem juros cí. Decreto' Le1 4 i 71:
Contr. No. 506 - Deleí-ío Russí

l> » 449 - \Vidter. Haeríel
Resclsões regulamentares cf. Deereto Lei 417 t (GOrro):
'. 44/4402, 83/-4357, 3DOí437i, 7[:54/4326,

Blum�:!1au 2.000,00

100üO,Oa
9000,00

c-s Antiguidadesaldo Preícia.

1«6910 !" »

,1:.1raguá
"

parte

8.899,70

Cóntr, No. 41t16 - Carlos L. Mey
» 4375 Eríco VirioW
.» 4530 F. PeierSEI1
» 4253 Heitor V. de Faria
li' 4396 Affonso L Krueger

'.}) 4465 Pain'l'yro O. Vida!
,; 5006 Walter Voss
.» -, 5775 Contr. de emprest.
»5748 Jt.»' 1J

»5569 Buschlé Irmãos
regulamentares: 4491,' 48S-+}

4174,
.

7.367,40

Estado Cr$ iOm144".SOO,OO á 158 p.r�stamistas

.

Jarazuã
Blumeneu
Bíumenau
Fpolis.
Joinvile.
-Ioínvile
Blurnenau
Porto União
B!umenau
Serra' Alta

parte
saldo
parte
saldo

6.5I}O.OO
11.50Ó,OO
8500,00
5.000,00

10,000,00
17.000,00
4.(}OO,üO

11.500,00
3500,00
LUOO,OO

Antiguidade
Sorteio
Sorteio
SEde I
.i>

Sede I
Sede II
Sede III

» Prefcía,
Preícia

Prefcia.
10534.5
10530;5

prefcia.!Prefcia.
8 624'

1997,5

Jt

parte
parte
saldo

»)

»

)} »

Sede IIIparta,

JO�4-1946
���""""",����;mr."••"'.\"."lil!1!"'''.'''!,''''::·

. .

I
��t:.::�.�-:��"};��:�::�'�:..�!>�':��i�::.�-:.�.� �-::"';"���;"":.�-:;:--::'�:";:':::"�';:;:': :;..;<�.....���

J
.

[) n {= (ji� ri l� 1.<Yi ! A ç)(;) f �! • ll.,.".-nU J j" r ai �""... •....0...., li
.

.

- Medico ocunsta -- i
,
,

(EK-a�slstêntc do Iflst�tÇito P�n�;J.o B:urni�H') ds
Caw�pinae

Consultorio: Rua Cundido Lepes, 5D (e�;Q. RL;:) Dr. Mudei)
-

-- io andar

CURITVBA PARANA

dns i4 ás 17 horas.

Dr. A.C. PACHECO R SILVA
Este Incisivo conc-ito do ilustrado professor

patricia é o rrri!o de alarme e�;ntl�a �� .. formas N

ronsas de enfrentar o prcbiema na Siíilis.
A imoureza do San gue � UfI1i! doenço rebelde.

tornando-sé necessá.Io um tr!ikiT:ênt:) ,\':né e:1ci). que
deverá ser con�jnu:1cl() embora h��I:in1 QLSr_q)arre�d{1 OS

princLoais sinto -'nas: C�1fh.:�·O venéreo. Ile tHTIat: 1110:
f"';(!>'C:; �'-w'''Õ' 5 O" n.>:p n·;·,·,·,� rie cabe ça, Perlra
d�l't;;�;;), -'é;�q;.\i:za f�i;;' ;.i2 'y:g:_,� í;·te. O U'.'[)lEa11,·ü
Tonico.

��==�;;:�::=:����=�;��=�::��:::�'�::���j�j} i!��!{;��JJ��y vs �r:.4'>.i:"d!fif���1jI1 l�i, i1r� iíl . .,; ���, ':r.. "ii!i Jik;; -� ......".·.':'0••" -'"'-'"

d �
. níls�i.H:lla�hci rla fteti3r.edGrií) fio m::i\r.i'u r!1{�l;rfll H�1. .la Faztmdill í � I
E:H:rU"rl\:: . Tii�nSã DO OUv-E'WR N' 21 . lo anrl,,!!' - g'i O II �

" � "
. EncCtl.7ega.se com Enckncia a Rapidez de : � � !

Titules declaracorloa � l'�nturali"uçil:eFl _. Rctiticação ['is I ü j
Impostos - Registro de Comercio - Patentes - �leff.:;rr l � 1
de Autos _ Certidão d� Renda - Scrvieos em tOGOS 0" ! " 1

Ministeríos - Heg!btro de Diplomas - Procuratorios - � � :;

:3fn'vj�.os na Politia _ Pnrrnnnencia dr. ERtran���!i!os - tio- I, �,�
'

..
,.i,g!d:.rns fle iil'Jnf-!S comcreíais _G industriaia r��) � D._:J.I. - RB'" � ; "

.

gistt'o Civil - Hm.ifica\!o':s de nome e filiação -

., HCertid0f:R para embarque. f fJ l!

f>�g:sirG l'íe r;rjadllras - Se:rvictH, no D , r. ! n ;
� � t1éceDh.112'1�lfj dG C�;í�!t}; r�o f'l �a '��zer��a. 5 � �

!��-i�:i�����IiJ��;����2'��;�;i�f�=�tJ�=�

IC
I
I

• c"

r� ·t� F� tt �1

HMedicaç{io auxuiar
no tratamento da

sifilis"

o mELHol-l DOS mELHORES
,

_vt'P:;i�l:!!t4fi.:�

IIi "
Anancàr e destruir gra ..

"laMa é coniribuír para o

(lesaparecimento da malál'�
em Blmrienau.

Espe�iaHzada em conQ.�rtos
de Maquinlls de escrever,

RJ.j.I{IOS e

Apn.rp'�1·ry� �;lÓ�f)(1r1�:
Rua 15 >;'7:, l�.'.::lW.�;"·

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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RIO, 9 (C. B.) - Durante a reunião da
comissão de defesa partídaria da U, D, N., presidida
pelo députadQ José Augusto, foi deliberado en víar o se·

guiute telegrama ao sr. Carlos Luz, ministro da Justiça:
'lA comissão de defesa partidaria da' U. D. N, to

mando conhecimento da portaria desse Mtnísterío, re-

letivamente ás normas de ação a serem seguidas pelos O telegrama acima fci subscrito Gmb::'1';l sem ca- Iinterventores federais resolveu manifestar a v. ex, rater oficial, por varios membros da ccmi':��e de ele. &
!.�seus aplausos pela elevada atitude e sabias propósitos fesa partidar ia da U, D. N, irdemocratícos contidos naquele importante documento Na mesma ocasião, presidida pelo ,�e0ador E21l1B.· �l.

.

�que interpretamos como um compromisso e que serão

I fagado
de Freitas, esteve reunida a C(\�iiS�i'j» de ,?,r.ga� �!fieis os agentes do Governo," nização do progrrma da mesma a g(['lY!l;-lÇ a.) ponucs. �

_� ._.-�_ '--"".�'-""�--'�"-�'--�--�=� _=-C�--._�� -'-��-" =-�._� �
�
�
k

m
�'
m

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

t'
D

Ia e DJOi'Debateu tão sabiamen-.De leitor que se assina cooperador recebemos a carta abai- +0 b Ixo reproduzida e cujo assunto erncaminhamos as nossas autori- LV O P PO em adades; - "Amigo Redator: - Fecilíto a todos voces da "Cidade
de Blumenau" com relação aos artigos publicados nesse diário, ,

COm unista Iolhando melhorar esta bela cidade que é nossa querida Blume
nau, dotando-a de certos melhoramentos que só vem dar mais _RIO, 9 (C, B) � O sr. Ot�vio Mangabeira prc-Iconforto ao povo que aqui trabalha. Este jornal debateu-se con- nuncrou na Constítuinto. o mars notável, talvez, de Itra o transito de cominhões de cargas pela ma 15 de novembro di Iiti duvid d

," .

seus, lscur.�os po 1 ieos, e Bem UV, II a o e maior brt-]e proãtamente a prefeitura atendeu esse apelo que já veio tarde, Ih GA rua 7 já está recebendo seus melhoramentos, e só mesmo as-
O lá ouvido na atual Assembléia. Foi uma resposta 'lisim, abrindo' os olhos da administração municipal para que ela completa aos comunistas, examinando as declaraçõestome certas providencias, porque a imprensa sã é um grande do senador Prestes e a doutrina marxista e dos soviétscooperador da administração pública, nos seus aspectos transedentaia.Também quero o engrandecimento e melhoramento de Blu- A opinião dominante, quando o Iíder da minoriamenau, porque dela sou filho e muito me orgulho e como não d btenho recursos pedia que por meio das colunas da "Cidade de eixou a tribuna, co erto de palmas e delirantes aplausos,Blumenau" fosse debatida a questão do embelezamento de Blume- de todos 08 recantos dos recint�s de sessões da Cons

nau. Ora na principal rua, isto é 15 de novembro tem casas que I tituínte, é a de que ninguém até hoje, como o antigojá não, tem .l'�a�s e.xp:essão que sê �o�s� .

dar. Parec�, que em ministro das Relações Exteriores, debatera tão sabia- I

parte a pre!e:tura Ja
. L?mOU alguma. ímcíatíva, porque)� co:neça- mente o problema comunista a inflitração bolchevistaram a demolir o prédio ao lado ela casa Hoepcke e Ja esta em

B' '" d'
'

,baixo o do lado da padaria Schmidt, mas existem muitos ainda no r asil e os r ...me 1(1S que lhe devem sei opostos.
que encontram-se em estado péssimo e mesmo de um aspecto .-:.-:.-:t!-,�-�-�_'�-��l ,,=:.-,��-!t€-!f=="'--.-�-.

i

feio, O prédio do lado do nosso "Pinguin", já esta caindo e aín- 1

o Aff B I
a Jda não mecheram nele, é só da um empurrão, o prédio em fren-

,'�'

If�
-,

r nnso � �Inlte ao jardim publico, do lado da Companhia Schrader, esquina vv II G
t I U li \l '

"
com a rua das palmeiras, já está no ponto de ir para baixo, o

Ceziulias Eletrlcas em Alurninlo, Ua;a da6 Uítimas ln-hotel São [osé, nem se fala, que já está condenado a anos e ain- -I- Clinicall Especianla�a deda continua fazendo o contraste com os prédios que o circundam, :eímMw venções Brttanlc as.
1ft Uma dona de cosa hg-lesa em sua nova, cr"zin�,-'L Ocomo em relação ao Banco e assim outros que não estão no

pon-, uri81çaS .
, rito de serem derrubados mas melhorados e limpos. 9lT�i-Í(J;} fogão ê eletrí eo e sabe-sê qna!]?o a c,Oi're;�;s erra ','{[EdP"

Espero que seja atendido e estou certo que terão nova vito- DOlmçils da Pólo - Malliria por meio de um'! lamp.ida 019trw8, V8�'me!n:J., 0C;'f'cS,)Dâ-
ria pois nosso prefeito Snr. Beduschi compreende perfeitamente I, dente a ca-Ia baca de i\}giio, 'I'odas as pt\D81h� 0 Cl1:ilGli'BBolos Cursos especializados da Medi- são em alumínio. (BNS)estes problemas e o r;_s��;;o:e__u�� �::eg�;:k;1�OR'" mais cf'escid�_s I ��:l����::�l� ����c�-���fe �:: ----------< .�"�,,'----,-,--,-<-- c" .. _, __ .. "

Blumenau, 4 de abril de 1946
_ _j seções de Higiene Infantil e Co- "O ql�tl" �.e�A, � �'1f�f���I�!lfi&��l,,---�,'------'----------- ..,. 1\1 U� U g @.í! m�!ll�t�&Hlll:i�(,flj�-��,-�m--.Ji-���� O � � �-�-.-.� zinha Dietética do Centro de

� '* Saude, - Estagio de 2 anos no

i d�i .

! G. serviço de Péie e Sifilis da San- noo O Uei' 8lmeo, Popular e, Agricola,' do Vaie de Itajai T m
ta Casa de Miserlcordía do Rio �

íf Janeiro, - Especializado em Ma-

interlaria pelo Departamento Nac.o-
6Deposíto à díaposlçãe 2 O/O nal de Sande Publica. - Ex-

, Depoaito Popular 5 O/O Chefe, durante 2 anos, do Servi-
� c/Cts, com aviso de 30 diaa " O/o ço de Ma1aria de Blumenau.
� .1"" "60 dia! fi O/O� Idem idem 91' dias () lI2 0/OI Idem idem 180 diaa 6 O/O ;1 c/Ctf1, Pra:w Fbo 6 meBes 512 O/O

!tl

' idem iaem 12 !ii C O/O�
�
íSli......��=�=,�:í!i'J;!1ll§i-��� o ���""-._1I-ifi-l!Jt=.�� ílIi ,i

""' =

Slumenaii 10

abril de Ul�6
as;: íôffi*íd' '"

pinião dos Lettores

Bolos
mais macios

tribuido A?fmenIiY
571édêi�--0

, ,

a expçrlenClas
bomba ,atomíca
ato do Pacifico

com
O

a
àre

Bolos
maisl%s

SANTIAGO DO CHILE, 9 (C. B.) - Toma cada
vez maior vulto entre ü publico chileno, a versão de
que o maremoto de ante�ontem e ontem na zona do
HavaÍ ü das Alentas, foi provocado por experiencias
com �'bombas atomicas" a.e grande potencia, realizadas
alhures no Pacifico Norte.

1\0 longo de todo o litoral do Chíls assinalou uma

eapeeie de oalmaria no mar. Apáreceram porém, em

algumas pnna8,�peixes e ,crustaceos de �specto desco
nhecido, presumindo·se que sejam habitantes das pro
fundidades submarinas, desalojados pejas poderosas cor
rentes provocadas pelo maremoto-

.-......,.._�-�-�.
19

I
HOJE A'S 8,15 Hs

William Lundigan-Virginia Daíe-H(ITfY Davenport e o primo
de «Rin-Tin·Tin:-ACE. o cão que você não esquecerá, em

Horizontes· Brancos
.

-

o sabão

"VIRGEM ESPECIA�LIDADE�F
,elA.

tanto PíH? ,,' roupa fina como :,para, 'r�llp� comum .� . -

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


