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Injusta qualquer .crllica á orien ..

..

/'Iação seguida neste deparla-
menlu pelo Dr. Dial a Cosia

., .

Os que tem pleno conhecimento da extensão dos serviços,
f .que vem sendo executados pelo Serviço Nacional de Malária em

nosso m�riicipio ==. com bastante cepticismo a crítica que nOSQ

!:ia.prezarla confreira «A Nação» lhe fez em sua edição de sexta.
feira, .alegando privilegies na SUa. distribuição e em síntese que o
.dr, Djalma Costa não era um edescamízados.j .

.

yalha a favor dêste, clinico especializado a nossa opinião; que
não difere da do Exmoi.Sr, Com te. do 32' BC nem do ilustríssi
mo, Prefeito Municipal, Nunca o Serviço Nacional de Malária RIO, 10, � O Míuísterlo da
enfrentou com tanta.iefíciência o problema dos mosquitos em Blu- Guerra distribuiu a seguinte
menau como agora tem, planejado, Si antes apenas achava-se con- nota:
centrado DO combate ao ánofelino, transmissor da Malária e pro- r. - Desde 1939. mediante
,p�,dente dos gravarás, que infestam tôdas nossas matas, .agora, entendimento dos Estados-Maio

ndendo ti apêlo dos leigos na matéria estendeu êste combate res brasileiro e norte-americano,
pdos os mosquitos sem distinção. (transmissor ou não de ma- na previsão . de guerra, foram

',li" la), socorrendo-se, é fato, do extraordinário D,D.T. que a guer- assentados os fundamentos da
ta nos legou, defesa comum do hemisfério

Entretanto, a nova fase destes serviços na orientação do ocidental e a cooperação das
Departamento loca], foi iniciado nem fazem 13 dias úteis' e dís- forças do' Brasil com as dos
pondo o d�., Djalma Costa de apenas UM pulverizador, que' no Estados Unidos.
entretanto Ja conta em sua folha de serviço com 8.584 metros 2. - Estas negociações, cuja
quadradofi em, ,habítaçõ�s. coletivas, como o Quartel do 32' B.C., iniciativa da nossa parte foi
a Escola. Agrícola Municipal, aJa.' Cía., etc., e apenas 2 969 me- consequencia de uma ida do
tros quadrados em habitações particulares, que foram seleciona- então ministro das Relações
das com; fi?aIid�de . experim�nta!, levando-se em consideração zo-' Exteriore� a Washington, tive
na de mCldencla da malaría, tipo de habitação, material de pin- ram seguimento nos anos pos
tura,

.
cooperação mais direta com o Serviço e, principalmente. a teriores - 1940 e 1941, =: to

capacidade de observação dos respetivos moradores, condições das no terreno militar. visando
essas necessarías a uma bôa orientação tcnica Iridíspensavel para a cooperação das forças dos dois
o prosseguimento seguro dos trabalhos de profilaxia com o DDT, países em caso de guerra. Estas
Este valioso, inseticida será posteriormente aplicado, de acordo bases de 'entendimento ficaram
com as p.ossibilidades materiais, á todas as casas onde a topogra- firmadas em virtude da aprova
fia �l�Jarlgepa o requerer,. sem distinção .de classes ou posses, O çã? dos governos de ambos os

Ser�lço Nacional �e Malaria não visa resolver nenhum problema países.
.

. :
particular mas unicamente o problema coletivo da rnalaria em 3, - No fim do ano de 1941.
Blumenau, tendo sido os Estados Ubidos

São estas as conclusões que podemos oferecer aos nossos agredidos pelo Japão e em con-

,leitoresq!ie .le��m a pre90c; crítica�ssacada ao dr. Djalma Costa se9-uenCÍa. de:. Cenfereacía: do
pela .n?$sa �lstlllta confreira 'A NAÇAO"., e que co1her;lOs na .rápi- RIO !;is. J�uelro -,�sta n,? co� .,

da .vlsIta feita ao Posto local. E olhem ia, o que aqui escrevemos meço de I 942 +:', fOI, depois de
,

.

., .

�sta muito aquém: do serviço que realmente nos presta o Posto estudos acuradossobre a situa, , .

RIO, 10 \0. B,) - O sr. EmIlw Farah, presidente

�,:�:';V;:�ei::..n� ���a;a;�at;9 fO��ilic��:za�Oê,tr:noêi:: ���i:�:t.'i1�:!�411��:rt·ip'�!��fIYd:��i��t\E��:7?�:�m:����;�:���:��três. pnmelros meses foram medicados 948 pessoas pobres, ou ri- carater ainda mais amplo do que �,

.

.

.
.

.
.

cos,pois oproblemaéum só, num total de 9,218 medicações e as negociações anteriores, em referido Iusbítuto ?once,de aos seus assegurados, bem

cujas fichas de matriculanoadelxou a certeza de que o Serviço virtude do qual se firmou uma como sugerir providencias para que o andamento dos
Nacional �e !"1a!ária é. um dos:.�9-rides.e .e�icientes fatores de am- verda?eira, aliança I�!litar entr.e processos se faça rapidamente, cominando penas para
paro e�S;slstencla SOCIal do nosso mUmClpl?.

. �B dois pa�ses; permitindo a ut�- os funcionarjos que o delongarem.
, Y1S1tem o Posto, percorram seus fícharíos e acreditem o lização reciproca dos seus terri-

que informamos, pois contra fatos reais não ha argumentos. torios e forças contra o inimigo
.Para uma maior amplitude de informes, entrevistamos os comum, Este convenio vigorou

abalizados e conceituados clinicos locais, Dr. Renato Carnara, me- através da duração. da guerra e

d!co da Industriá Textil Cia. Bering, Dr. Rubens Walbach, me- terminada esta, foram então con-
,

dico da Empresa Industrial Garcia, Dr. Affonso Rabe, Diretor certadas entre os dois governos I
do CEititfO

.. ·. d.eSatide., Dr.,
o

..
s,.�..

a

..
ldo ESPind.o.lii, Dir.etor..

do. Hospital novas.ll..... egociaç.ões p.ara regular. I p�e�h,ftr��g" �o.m.'.",.' e�nl"iiesMunicipal, Dr. Armando Odebrecht. Diretor do Hospital Sta. não só a utilização das basea
.

bviO!Du IEHíltKi �§(1Imiíi �p U

Catarina, Dr. Affonso Balsiui, Dr.. Percy Borba e Dr. Armindo como as preliminares para efe� Montreal Ia (CB) - Igor Gouzenko, a principal testemun-
T�vates. medicas do Ce'?tro de Saude. os quais unanimemente tivar os acordos de Chapultenec lha do governo no caso de espic-nagem sovietica, depôs que o

afirmaram a grande utihdade d() Serviço Nacional da Mahlria e e da O. N. U. no sistema defen- partido comunista do Canadá ora utilizados como parte da rêde
atestaram a prestesa e a solicitude com que set'!s doentes, indis� sivo que está em organização de espionagem manobrada de 1I,'Ioscou, Afirmou que a Russia
tintamente, quer de ambulâtorio, quer de clínica hospitâlar ou para a garantia dá paz mundial. perseguia "uma politica de duas caras" em que as organizações
particular, sempre foram atendidos e medicados.' 4, - Estes convenios têm si� I de amizade "nada tinham com o estabelecimento de relações ami-

do rigorosamente cumpridos den- !gaveis com o Canadá". Acusou ainda a Policia de Segurança.

Dape" e p.. P''e'
B..... tro das normas de recíprocidade!russa de operar no Canadá e de que alguns deles se encontram

.._ .

.

'.'
,

..

.... Iao em que foram firmados. íhomizi�do? na Er�b_aixada.da União Soviéti?a, Gouzenko f�z a

�. i"'" """"""",,-,, J.II * II Iii"
.

II
j sua prtmelra .apançao publica, desde que fOI colocado sob aguar-

Importante fabrjca de papel e papelão, em g�;'[Jd� ,Illhl fi mlDisteriu iA da policial. Temendo as autoridade por sua vida, Gouzenko en-

desenvolvimentt', aceita representantes distribuidores para
I lieronaulica trou no recinto do tribunal, cercado de 6 guardas da Policia

ª venda desses produtos. ' montada canadense, em roupa a paizauo, Gouzenko é a primeira
�. . Esorever indicando NllerellCias á ,Fabrica de PapeI)}, O Ministerio da Aerodautica testemunha que depõe contra Fred Rose, o membro comunista

'CaixaPostal, 4094-Distríto federal. deu ao publico a seguinte nOta: do Parlamento, acusado de intermediaria nas operações de espio-
-'-""-- "0 exercito americano insta� nagem. Esta é a audiencia preliminar em 'lue as autoridades ju-

·S
..
·0··

.. ,.·S.
. "·11'..... ·e··.·.·n.5·.·..,'1...·.5··'."

.

a e·,.I....p'. ,·.e·.r.. 1--'
lou as seguintes bases aereas:' diciarias vão coligir as provas para instaurar o processo. O pu-

. de Iburá em ReCife; de Pama- blico nã.J teve entrada no recinto da audiencia. tendo sido per-

mirim, em Natal; de Tiricicau, mitida apenas a presença dos jornalistas. Depois de ter prestado
.

t
Jliõ

. em S. Luis; de Vai de Cans, em I depoimento sobre o trabalho da Embaixada, do verão de 1943

. '.1'0.' 'C'
. ··1'.1·5'

.

·C.o··m····. a a' '. I'C'
I Belem, e 1\.djcente, em Forta- até setembro ultimo, referindo se á decifração de mensagens, ás

.

.

. leza. mensagens e documentos secretos enviados a Moscou em codigo,
A marinha americana instalou pelo ceI. Nikolai Zabotin, adido militar, então, agora chamado a

WASHINOTON, 10 (CB) -lnformouseoficialmente que em varios pontos da costa bra· Moscou, Gouzenko declarou: "Todos os docnmentos que Ii e que

a� e�perienctás sobre a bomba atomicfI, que deveriam ser sileira p013tos "blimps" para ob- vi me mostraram á E<aciedade que a Russia criava agencias de

}:'ealizades em Bikini, foram adiadas
". para deiltro de seis servação e patrulha do litoral. amizade como cortina para o fim de preparar os acontecimentos

semanas. Esse Htest�n teria li colabofação de cerca de cem Estes postos são ?s de Iguarapé futuros qué dariam os motivos de uma guerra".
un�d8de de guerra e ·eslava marcado para o corrente mês.

• -=-==-----.-.....,---�-----

, Um funcionaria, que não quiz re'Velar o nome, infórmou C·RU'ZE' IRO P r' I'
.

J.
.que�essa medida roi tomada para evitar QúnHito com 08 ...:...... re 'iram a faflnHa

'

Instalacões
interesses da Organização das�8cões Unidas, pOis Dume· .'.

.

. .. .Pªb·rt·caJtj polo arUgos Elétricos
rOí:lo� observadores de:verão participar das reuniões· de

.

li U:g II

Nova York. . .

.

�lO I N H O J01N V I L L E Instaladora de

Fone: 1477
mou II nota e acrescentou que".o adiamente tem relação osqul O ' .

,-:- _........ _ ."",.

com oe trabalhos do Congre.sso,· p{_)ls é pensamento do pele ,EfiCIente proteç.ao contra Aíl'l !lO II __II .Jt,!. l-!:o,i
ovel'OO !ayorecer 8 presença á exp'el'ienclas do' maior e4z01 PICADAS DE MOSQUITOS (I �.p:" ElNOW ! �r �i1(ft
umero de congressista pússiveis, 1! �I \)utro� iUl:letoa. �, dl11tW fitm

- ....

;-::_�

.'

I
mario

unual

.

Elemest.raJ
avulso

MatutinoA virtud8 8 ii lealda
de S8 rotIram [nlDsdo
9 crime €i il traleão
lia premiados.

Cr$ ao,oo
Or. 85,00
Cr$ 0,50

_............. �__� �_�=�__......__..._.... T'T""_J� � _
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As verdadeiras
militares entre

proporçoes
o Brasil e

dos acordos
EE. UU.os

A demora da entrega: uma

base exige especialmente:
a) - serviços de manutenção;
b) - serviços de segurança

do trafego.
Serviços de raanuteução L;

engenheiros especializados e téc
nicos nas instalações eletricas,
frigoriflcas e manutenção dos

aparelhos de sinalização.
Os americanos já se retiraram Serviços de segurança de vôo,

de todas as bases, com exceção que comprende as torres de con

das de Val de Cans, (Belem) e trole, as estações radio-gonio
Parnarnirim (Natal),

' metricas e o serviço de cornu-

Apesar de não terem sido eu- nicação das aerovias,

tregue, já foi feita a entrega de Duas equipes e sete tecnícos

partes das instalações e do ma- em cada torrerevesada duas veQ

terial, zes <ia dia.".
Estão pondo à venda o ma- =� _

teria! existente nas bases.

Açú, em Belem e os de Maeeió,
Caravelas, Vitoria e Santa Cruz,
A base de Curitiba não foi

construída nem pelo exercito
nem pela marinha americanos,
mas pelo exercito brasileiro, ape
nas com auxilio de técnicos
americanos. A de Porto Alegre,
exclusivamente pelo exercito
brasileiro.

A'NUNCIEM N[E]STB OlARIa

IA
De Beneficios aos assegurados

Do I. D. Pm C.

II

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



JUizg 'de Direito da Comarca de Nego(!io de
Blltm�nau� .. fst. Santa Catarina ----

E D I T A L Ocasião
Edifal'de Citação 80 réu LUÍz Serafim Borba, com o

praso de 15 dias;
O Dr. Oscar Leitão, Juiz de Direito da. Comarca de

B!umenauc:-Estado. de Santa Catarina, na forma da lei, etc,
FAZ saber ao réu LUIz Serafim .Borbe. brasflelro, com

34 anos de idade, filho de Serafim Borba e Rosa Borba, ca
sado; operarío, ou II quem interessar possa, que; pelo pre
sente, está sendo CITADO a comparecer na sala das au

díeneías deste Juizo. no edifício do foro, no dla 29 de Abril
corrente, pelas 14 horas. aíím de ser qualificado e inter
rogado na forma da lei e se ver processar até julgamento
íína), pelo crime previsto no art. 155 do Codígo Penal pra
ticado no dia 6 de junho de 1945, nesta cidade, sob pena
de revelia. E para que chegue 80 seu conhecimento, man

dei passar o presente edital, que será publicado um, pela
imprensa local e outro afixado no lagar do costume, na for
ma da lei.

*�'jI;
EDI'I'AL de citação. ao réu Omar Moreira Luz, com

1H'8Z0 de 15 dias.
-

O Dr. Oscar Leitão, Juiz de Dlreí.o da Comarca de
Blumensu, Est. S. Catarina. Da forma da lei, etc, ..

FAZ saber ao réu Omar Moreira Luz, filho de Manot'l
Moreira Luz e Abreltca Soares Luz, com 33 anos, e88.800,
comerciário e guarda-ltvros, ou a quem interessar p08Sf.I,
que, pelo presente, está, sendo CITADO' a comparecer lia

saia das audíenelas deste Jnizo, no edítteío do foro, no dia
29 de Abril corrente, pelas 10 horas, afim de ser qualifica
do e Interrogado na forma da lei, e se ver prooessar, até
julgamento final. pelo crime previsto no art. 21 da Lei das
Contravenções Penais. praticado no dia 2 de A�osto de
1945, nesta cidade. sob pena (le revelía. E para 'que che
gue ao seu conbeeíménto, mandei expedir o presente Edi
tal, que será publicado um, pela trcprensa IocRI e outro,
aÍÍxado no local do costume, na forma da lei, Dado e pas
sado nesta etdade de Blurnenau, aos 9 dias do mez

.

de
Abril de 1946. Asli'. Luiz Sehramm, escrivão, o escrevi.

Certlfíco estar conforme o origInal que Ioí publicado
no locai do costume. do que dou fé.

'

Blumenau, 9 de Abril de 1946.
O Esc: ívão. LUiz Schramm

Por motivo de mudança,
vende-se um dormito rio com

pletamente novo, para casal,
por preço de ocasião,
Informações nesta redação,

fRACOS e

ÂMÊM�COS
TOMEM

Vinbo freusDtü�D
"SILVEIRA"

Grande Tônico

O'fieioa RADIO fUlKf
l tende todos os �enrfço5 dr:

Radio!! receptOl'C5
iefV!COS HaDldos !i 6araIlndl'�

rm.. IlFONI3 1395

.------------,---

�--">'��-...-\lil-.;_�-.«>.,;..�;tj}__. o+.:___.-.�.-..-:•.-.-�-�....�

"
r uj FI rest "

leghern Branca da mais aUa postura
Ovos para incubação

Frangos de 1 a 4 mêses
Reprodutores de 4 mêses

Oferecem as seguintes garantiils
.

e vantagens: São
filhos dégalos importados do Americano "Hansou", com

pedígré paterno de mais de 300 ovos

Proprietário do avíarío.
Oscar Pahl Rua Amazonas .detroute ao 32 B,e,

Blumenau-Santa Catarina.

senta dias,
Velas para automoveis e Camibões

��Champion"

ConslImidol
Exija Manteiga fRISOR
Exista Qualidade que - fôr
Mas não é fRIGÔR

Clube Náutico Améríca
&'!o'��';�;��:L".:'�..s."'''!'''�.:s::.�_:,��

B�fi$nm do "Oli!·R�lJ9�f" á <& W��H,m

SãG convidados todos os soclos do Clube Nsutlco �'Ameríca, para os Ie stojos que se realizn idO em o IHa 4
deste me z, com tuteio ás 9 horas da, manhã. obedecendo
ao seguinte programe:

l'-Eütrega de medalhas da festa do Jubileu aos te

maqores da �Soc;eda(je Reerestlva e Esportiva Ypiranga»
e aos remadores do «Clube Nautlco Atnerlcs

2'-Batismü do ilOVO barco «QUT R!OOER� á Quatro
remos e lançamento do mesmo á@ 3gU88 do I!!!j'ltly.ÃOU.

3'- Prova de natação «Carlos Souto. parti meças (tra
vessia do rio).

4'�Pl'n'il!:1 de lJ!!f[cã,o �WaHer W Berner . para homens
,

(travessia do Rin),
'

5'-Prova de na ts ção «Roberto Bí!;)'0P purn juvenis,
(travessía do rio).

6'-Eutrega. dos troféus e premies aos vencedores das
provas de natação.

Blumenau, 9 de Abril de 19,16
A Diretoria

.-.-�-.-•.__• .....-.__ ._. x "'''''''".-<$o.��-"",--<!!i-,,,,-(>-.--4

M It C
a I H �. � A'a ema ornarem mOllSIn8 �. r. ;ii(

DISTRIBUIDORA �A�: ToEo�J UiBlL'=�IL DOS AI� ."\MA-
<�

DOS PRODUTOS CONCENTRADOS VEGETAi.
uROS�CLERn DE FABRICAÇAo DA elA, PROGRESSO

NACIONAL "INDUSTRIA BFjtSILEIR��.\. DE
BEBIDAS E CONEXOS" S, PAULO

s

R

O

CONCENTRADO_VEGETAL "R o S I C L E R" a base do
TOMATE - SALGA0 - ESPINAFRE.

Misturas para sopc s "ROSICi ERu á ba::e d·3 AVEU!A.í-:NTH.HÂ
EliVILH.1.\-sojaFi':HÃO BRANCO e f'EHãO MULATINHO.

KETCHUP anOSICLEH" em dois typos: PICA.NTE E DOCE.

Extraio de Malte "'l','1ALTEj\!A PíJEC'" e Exb:::to
",MALTEMA" com ESglnaÍl'e e 'Iomate,

FARINH�1. DE TRIGO rVLliLTADO °Ml-iLTEi/U-\'

ds MalteI

C
L VIC "MALTEMA': - Nutritivo a delicioao

ou gelado.
� CHOMALT lV1AI,TEí\íA:-,.:;õde ser usado como sob!smencz
� n o preparo de doces e sorvetes, dissolvido no leite .quento

frIo ou gelado,
FOSFO MALTEMA:-Esto: farinha é um alimento Pezleíto e

completo rxrrcr lactentes. bêbês, crínncca, pessoas debeis e

conval�cent$s. Rica em fosfato e sais de cclcio, esta farinha
é um poderoso auxiliar da nuteícõo,
DISTRIB"JIDOR .l-tUTORISADo PARA AS SEGUINTES P1:-1AG
CAS - BI.UMENAU - IBIRAMA - RIO DO sar, - Gl�Sp}.m
ITAI tU TIJUCAt-i . Bruscrus Snr, vVALTER W. BERkEH TE ..F·
FONE 1-193 - CaIxa Pósfal 35-BLUMENAU - EST. SANTA

CATARINA.
\'.;./�.'.C.

-�?-'

,

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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.1 �idade . de. BIQm�n8nl
·

. �.. -o Arauto d.ii Í1��j;i� I Eape e ialh.da e", Irota s, l,los, e onservas.
,da •tal1d, '

",
Rua 15 de Novembro, 770 (Em frente à Casa. Ru-

,
- FUNDADO EM 1924 ._' sacie,l). Aberta diariamente até ás 22 horas, inclusive 608

•

' Diretor-Responsavel : I domlngus,
'J

, ,Dr',Aeb�Hes Bal&ini I -po..Ji;,_••�-�.....��';"'.�-�-*_.-:fi- .. o Ii-�-'.-.-"--§-.-.-.-IJ
Diretçr-Proprietario: "

',' , ':

",' DI': Affonso Bal�ini '

'.. '!::. : .�
-

.

Redação e Administraçâo
RUA 1, DE FEVEREIRO, 7

E X P E D I EN T;E

'.,',","','�y

c', v
'

,.' .Ó.

Direcao, Te]. 14.36, 10.99 - Gerencia
, 1(l.!'9. '-- Assinaturas. 1O.9B

Publiddade. 10.!!9

Venda avulsa -Dias utois, Cr. $ O,Ja
.t\tTazados, o-, $ 0,50. Edit;ãO Espór_
tlva, Cr. s 0,50, AtrazaJa, o-. $ 1,(;0
Assinaturas: Ano, 01'. $ 60,00 Sernes
tl'P: Cr$ 30,00,

.

---�

Atentão: - A direção não se ree

ponsahiliza por opiniões emitidas em

artigos assinados, 'mesmo que spja
com iniciais. A verte. tamhem, que
originais recebidos e não aproveita,
dos não serão devolvidos. Outrosim
o serviço telegrafico "nada tem, a Iia
ver com a orientação do jorual fi sr)"
mente é reproduzido a titulo infor-
'mativo para naS5C>S lei tores,

I... ··

A
dsed.as. ' Linhos, Casernlras, �I Riscados, Brins, Sapatos,

Camisas, Pijamas, Capas,
II Meiast etc. II

� . Ghapéos Ramellzoni, �urY. e NB�_'
BLUMENAU - Rua 15 de Novembro, 505 • fone: 1107

M.,._

Dr.. A. SAN T A tE L L A
OInlomado oela faculdade Nacional 1I.1l M�dlcln� da

Universidade do BrasiL
r·t,,1i) E NOÇIVO AOS ANIMAIS DOMESTicas
8;J:;;;;yjIIMS&$1-eeews �i"""'6Sd •. �!e ±;+ía��. Médloo por concurso do Serviço Naoíonal .ia Doenças M[)rlL2.1�.

Ex-interno da Santa Casa e do Hospital Psíquiàtrico do Rir:
de Janeiro, Ex·médico esaistente do Sanatórío Rio de

Janeiro da Capital Federal.

CLINICA r.mmCA - fiSPECIALiSTA lUd DOENCAS NERVOSAS,

CONSULTÓmO • fi U A f B L t P li & G 8 M I O 1
.Edificio Amalia Netol

Das IS,ás 18 noras
fLOBIAt�ÓPOL1S

Ultimas Novidades-e-Vestidos, Blusas,

Pijamas, Combinações, etc o seu RADIO está falha;do? iiiLeve-o imediatamente na oficina

RADIO· BLOHM
Roupas para crianças em géral

�""'�'_:íi-�-�->�-�_§'-_._§-� x (f--.-����-If-�-;§-:'...... II serã prontamente atendido

w"@"",_i. W& ",..,..,' I Equípa7nento moderno de alta precisão, técnteo

Dr. C A M A li ii I
formado e diplonuuio em São Paulo

E S P E te i A L 1ST A
.

Alameda Rio' Branco, 10
H1ATAMENTO E OPERAÇOES DAS DOEN.ÇAS OE SENHORAS 1""""'" "9"_ ""''*''1_1 !iS! _ .. 1m

Molestias das meninas e inoens. Disturilios da idade critica. Per. �'.... ",,-_::::;;;;J. ---'...........,.,...-� �to o ��-'Il'.t--101I-_9lI-"ifj-,..,......_-lI'.t

!ul"bi1cõe$ ueaxro-glaildtdarfl&.. OPERAÇÕES· do atara, oVllrillS.
Irnr.rpü:;,

.

tumüres, iipendice, hernias. etc,
'iJiat�l."mocoii!Julação " Ondas Carias.

OLINICA EM GERAL.

! Coracão, Pl!lmões. rins. en, digestivo.
, Varices - Ulceras - Doença.s Trollicaes.
! Cor�S_l Trav. l,! de Fevereiro N.3 (em frente do Rotei 'lltoria)
i fJ:.mml.: Rua São Paníe. 30 - Fone: 1226. - B L U 1\1 E ri A li

'I ���41iiWW*,�if*Ai
-

WW!M!ll§ti1llllllZ§&di iii '"!'fJ!4W #@íN

.-�:_;_���- ..�"';:_;";_::���������.; v;::
I i .

..

'I Dr. �gon A. Krueger
I - Medico OCulista -, ,

(Ex-assistente do Instituto Pen.!do eu'rnie!') de
Campinas

Consultorío: Rua Candido LOpes. 50 (esq. Rua Dr. Murici)
..

10 andar.-

•

Aparelhos de Radio
da R C A Vitor

d� rodos os típos e tamanho-, rll'l

Caso do Americano S. A.
Mercado de Automóvel,

H.ua 1 5 n' 487

1pff' ti _._J

CURllTYBA PARANA

Instituto BrasilBiro de
'E t' ,t' t' Inspetoria Regional de

I 8 a IS ICa Esíatistica Municipal.
,

'

ESTADO DE [SANTA CATARINA

Dgencia Municipal de EsfalisUca
EDITAL

Geografia

Faço público, devidamente autorizado pela autoridade
superior, para conhecimento geral e principalmente para
clencla dos empresartos, pronrtetartos, arrendatartos, ou

quaisquer pessoas que, individual ou coletivamente. sejam
responsaveís por qualquer casa ou lugar em que 'se reali
zem diversões publicas, que ti cobrança do tributo criado

por força dos Couvenlos Nacionais de EstaUBtica Munici

pal terá inicio, neste Muntclpío, fi partir do proximo dia t 5.

A partir da referida data, por conseguinte, a realiza

ção, no Municipio, de espetaculos ou. de qualquer outra

!urma de diversão publica em lugares como teatros, cine

mas, clrcos, clubes, salões de radiodifusoras, «íauoiugs».

SO...4".;@!d��e W!.(.1rin·.•-f;"'.•
-

adere de cassinos, sociedades, parques. campos ou quaisquer outros
_. 'f4..... 'YIl§uU la..... ita'IU U U locais aoessívets ao publico por meio de entrada paga,

t. 4 ri
-

Ltd ficará condicionada, na torma da lei, a aposição do selo
�auelraS il. de estatístrce devido nos respecttvos ingressos.

I Ficam convidados, por conseguinte, fi comparecer fi

1248 - Rua 7 fie Seternnnro esta Agencia ou á Coletoria Federai, os respcusavels pela
realização de qualquer espetaeulo sujeito ao selo de esta-

i1����Af:"<f..:.Ji�I§��tl;:_••�...'�i.lI fornecedores de Madeiras em Geral tístíca. para recebímento das instruções tudíspeneaveís ao

OfiT·Ce"c"nl.acaRadio- i
forro Paulista. Encantonelras de QUa]quer Espécie,

cumprimento da lei.
Blumenau, 3 de abril de 1946

Alinhamento, etc. ';)la Hemaní Porto-Agente Muncp, de Esta.tística

.,G II i "
Especialidade: Soalho Marca Strebel I-;--·-

..----,.__ o ... ..,_.,._".....,_..••

_.-.€-�
.' Li" 'Maquinas de. escrever, EscritariD: - THAVESA DO OUViDOR N' 21 . lo andar - fi iO

.
.

RADIOS<e
, Encarrega-se com Eficiencia e Rapidez de.:

. Aparelhos elétricos: Titulos deelaratorios - N.aturalisacães - Retificação de
Rua 15 - 170. --': Blumepau Impostos _ Registro de Comercio - Patentes - Defesa

rt:if'T'��i.�......� �':'"!tt�� S,ernpreJ.oi e continu,'a a ser ::*:�?�� ia;i�t���tr�:�!�!El��a�es::�:��:����:R:�
glstros de firmas comerciais e industriais no D.C.I. - Rs··

'iArranear e destruir gTà.. gistro Civil - Retificações de nome e filiavão -

I. vatás, contribuir pal'a' o ·1·· MI>I·h··or· .
, Registro �ae��:d:r�Sar�es::���:' no DI P.

desaparecimento da maláriiio
'.

.

.

!I'.. L,..
...

..
. .. ..

.

'

Recebimento de contas no M. da Fazenda.

em ,Blumellau. �4lL�",,,��� 11::- "'.:�-::::_:-=="::'::'::'-::_=�.::.�.=.�=_=_===:======11

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Gtr�D"
<

Df �umHU. ii 4-:
-.

fá1lfs �Policiãis cf LON!!���IC�)BiS!�g�!a ���?!��!ma que o. f
· 'd"'e" JUuU d� 1114:6 �ar9-eal von �al�. �?m g8 �os dde idade, bispo de Muenster, .:".f.?�;;;.Jli.,••_,r�·.,·'.....

.

•..
: comnanlleim de

a eceu na se e. o ispa o.. 19 o corrente. o cardeal foi ope- . '.

� rado por causa de uma peritonite.
.

. .. quarto \t-!!!<-iill-i1a-iIB-�-"__� :C! o O-.__"'-�-'i:-�. .._��. �t.�

::5·:
..

···I·'·U
..

··.a... ç'.···�.·.'.R.··.·;.. fD.··�.. ft.ftft ;�� Na m�{nhã de 6ntem,. apres�n- Em formação. ii n.ev� Co��rno da Dulgaria
. ��r;

eu Iii�USIU m&>€Uá tau quelxa. �a Delegacia Reg:o- SOFIA 10 (CB) O pnmeiro rmmstrr, Kimon Georgieff, CU-. :.f!
..(.:

·

..5.·'..3·
.

'.d.·'0.5'
.

. li'...n·R"·d·.os.·
nal de �oh.('w. lacaIo sr. Laurin- jo gabinete se demitiu, ontem, foi instado pelo regente a formar- I,

" do 1. Teixeira, natural do R. G. o novo <"rovemo.
. 1.

dSI
....

!
t> !t

Xpro.du.c.ãO n.íorte-americana, se.au.ndo informa-
e ,:;u , dizen�o que'fôra roubado •.-�-..,�_,•.-�-!lf-�-\i�--<t ot:-II-......JO-!II1-·-Jf.--.-..-....-.. j

� zOea-; l·rolIsn.Pnoortl�nntCelral·O·.�e.ddouzHeontt·eolS pcrreul·: ('U tro esca dalo no I
'.

ções oficiais aumentou numa media anua! de 20.000 � -

biliõees de-dólares a partir do dia da vitoría. o- fato tas antizo Café e Bar Aurora t· m OU ro escan a o no ns'
.

t'
.

I
.'

t trí t d l' 94'5" ';"
na-o- ° f.':ato s� ver'ificara.·. na noite an�1'"

lO!i

mats no ave I no quar o rrmes tre. e .

.: ; TOI

ter se agravad o de '" go.qu
'.'

'e
.

.

Ovpoder
tenor e. �.s ,susp.eltas recalram, I ...

.

rl C·

... ". �',' .•
' .0. 8vmpre '0 q e s. receava.

. .....
• sobre o individuo de nome Jose' t"t ta.qUlSl�lv9 at�nglU um grau sempreeedent�B; Tambem

� Torqua�o,. companheiro de quar- 1 U O e acau
cresceu ponsldel'avelmente a p�úcur(1 de viveres, estan·ü�o do queIXOSO. D�,posse ?essas
dop geverno dos Estado9 Unidos empenhado em sa�noformações a Polícia se pos:m RIO. 10 (C. �.) - Telegrama total de 3 milhões e. 500 mil

t.is.fa..•·zél.. as encomendas do. Exterior e em amplo iar as I campo, prendendo o
..

suspeito, I de Sa

..lvad�r. divulgado por um cruzeiros, O despacho acentua

renles a
'.-. o qual confessou. o delito devol- i matutino informa um novo es- que o instituto utilizava a ísen-

·

•

S 8. .

•.. .

' vendo a importância roubada. candalo no Instituto de Cacau. ção dos impostos que goza a in-
.

José Torquato, que é natural de Anuncia o despacho que mal dustrializadora de cacau para em

. .

Itajaí, encontra-se recolhido na acaba a comissão incumbida de nome dessa, exportar cacau.,

, Pagamento dos Marachais e Generais inaUvos cadêia local.
.

apurar desvio de 500 mil cruzei- manteiga, banha e sub produtos L

•

..... •.• ... .... • I ros para o Partido Social Demo- do cacau sabendo-se que os fis- _�
.

RIO, I? (CB) - o.ml.n.lS.tro da Gu.'e.. r.r.a,
ge_ner

..

al

..
Goes

ai I�on:ISoCledade. Dramatlco/craüco. s�rg-e o caso de sonega- cais de renda autuaram o ínstí- i,(.
t�lro. determm�.u que.o pagameD:to dos mare�haIs e.gene.raIs ma lU ..

� tJ P I fi! ção de Impostos e taxas num tuto para os devidos fins, i'"

tlVOS do Exercito passe a ser feito nas propnas residencias dos 1��USI{;éb lIar OS ulmeS !!f;

�::o�� p�� �:_!��.as!�m:���e��':::��_.__ .��_��"_��_,._$ Re��:��?s�.�On�C�!�� de O plebiscito berlienense sobre t;
O Problema da U".llbU�p-iM

abril de 1946 ás 20,30 (81t2)

I
-

d P '·d C
·

_. nDDJni.li\l'ih� horas, no TeatrQ desta 50- a 3!1S�O os ar I os "mUDIS �

.
. ..

_

-

..'
. i ���c�r��.muis llm grandioso III II U UI-

Á Prefmtnra prntsnsn constrmr, com II maior fabrica· de la e Social-Democrata
·

'Ih d'
14 vagões da fUf'opa Segundü 08 uItimos resul-

urgencl8, nu aras
.

H morarnas a[JY:;������'le�i1�;ke Hot- ���f:1i����h��ir1f:�:':e�IOm:�i�
marl�' situada em .Bl"e�,lau, que é festaram-se por um ·'.oão"
ê. rÍlaior fábrica de vagões da categorico, desfavoravelmen
Europa, reiniciou suas atividades te á fusão do se ti partido
S(lb a direção dos poloneses. Já com a organização dos co

foram iniciados os fornecimen- munistas. O plebiscito teve,
tos de vag-ões para várias par- entl'etant0, resultado inteira·
tes do país. mente diverso na questão de

,_
�

.'
N

A CAMP, orgão controlador
dos preços no R. G. do Sul- ........,,_.,.. ......-, ........ -...-,..-.r. _.�..........�.....-.-,--............

�áJl:��s;ed�ist2ar�i�;��ouna�u��� �rClÕIDE '·Sciêiall!
Estado, que eram os seguintes .'!." ......��..:.:.:..:;.:; ���

05 preços em vigor para as VIa)"antesmercadorias que seg u em: Banha,
580. o quilo; car:oe de' la.,

3,80; carne, de 2a., 3,20; leite,
por litro, 1,20, etc'
E os carazienses gritaram con-

tra êsse abuso .. ,-
.

Imaginem como _não gritariam
eles se tivessem de pagar a ba
nha a 9.50 o quilo, a carne a

9.00 e 10,00 como estamos pa
gando aqui?
Mas não é sob ellte aspecto

que devemos encarar. o asunto

e. sim sobre este outro: No R.
G. do Sul há um org-.:10 que
controla o preço das utilidades. C�m mil jfioelaIsto é, os poderes publicas Dão tim�m I�nl ii -

abandónaram o povo á sua pro"

ilfi�S de ��rva-opria sorte. A CAMP lá está de
U� �O

olho vivo em cima dos explora-

dO�r�qui? lpara ii UNRRI
�����F:��:�ha�!:_�'=�#$._i ter�:s� d:sbO:ut:��:d�S °c�:�:� IlônY:!�t���A���A��rviç!sP:�
iii 11' tente por um assunto de tao UNRRA 100 000 toneladadas

• Banco Popular e AgricoíB do Vale de Itajai' �ri�;��!��impo:::nc:p�����:r: ��16�f:,ã�or a:qu:f:�:���r:ac��
i íf sÓ podia dar no que deu. Os já se e;tão efetuando

b

desd� o

+ J� gananciosos transformaram nossa !dia 1. de fevereiro último. Ape-
DepositQ â dispoàiçlhl :.! {jlo -� cidade num dos lugares mais

.'

sar das enormes destruições cau-

I
DepositO. PopUlar [} O/o t dificeis de se viver de que se .Isadas pela guerra e pela Ínva-

! ..

C/eta. corn aviso de 30 dl,i!� {i" O/o � I tem noticia.

I
são nazista, a Polônia já está

·

fI '" ., OI 6Q die.!1 5 0/0 T Vamos ver até quando durará participando da ajuda aos out.ros
.

Idem tdi.'m 9" dieti :J ir;< % '.,' isso, povos necessitados.
. idem Idén:r l8ü d.ítls I) O/O ®

----------

. . c/ete. Prazo IJ"'bo 6 mêBe� 612 O/O "I • LftÇ�A l1li

Prad.o do Rio, La Menor

I [dero iaem 12 x' fi Oft) � U �U e Rapsodia

��«_!l_���_�� -:. o ��Jf'-��--�-"��_�_�: fiZEL ef��:!��;�e eaD�:::r�a:.as

I.aviam de gritar. CIII

uma "aliança" eventual de
fins bem claros e concretos ..

Pergunta: - "E favoravel
a uma aliança dos dois p8r�
tidos, para dar mais segu
rança aos trabalhadores e,

impedir lutas fratricidas'?"
Resposta: - "Sim" - pelo

voto de 2[3 dos eleitores SO�
cialistas.
A terça parte restante pre

feriu repelir a ideia de "ali
ança" em qualquer hipotese,
não admitindo que OB comu

nistas sejam capazes de "dar
mais segul'!inça aos trabalha
dores e impedir lutas frs
tricidas",
Nenhuma votação foi per�

mitida na zona russa de ocu
pação. mas, ainda assim,.
e.xerceram o direito de voto
71.4 oIo dos eleitores inscri
tús em toda a capital germa
nica, ao passo que se acusou

na zona bl'Hanica, o comp3�
recimeBto de 80 010 do elei
torado.

·

p. Alegre CCB} - Durante uma de suas ultimas reu

niões o Centro de Industria Fabril debateu Jongamel'J.te o

problema que representa a falta de habHação em Porto
Alegre. A diretoria <daquela entidade comunicou 110 plena
rio que a Prefeitura esta't'g interessada na

.

execução de
u:n amplo programa de consh'ução de moradias, pois mi
lharés de pess088, especialmente das classes mais modes
tas lutam contra o augusUúfIQ problema.

O prefeito Egldio Costa. pura isso, pretende o concur

so de:todas as entidades de classe sem excepção, quer de

empregadof. quer de empregadores pois o caso interessa
toda fi coletividade POl'to-Blegrense.

Será solicitado o cuncurso dos sindicatos classistas
para 8 IIlobiliz.ação do maior numerO. passiveI de trabalha
dores em construc?-o civil. Dêseja a. municipalidade, desta
maneira; a exemplo do que acontece presGnlementi;} nos

Estados Unidos, a construção de milhares de predioa com

grande rapidez. Por. ·todo o corrente. mês, provavelmBntE',
a prefeito municipal promoverá uma reuniãü. dos repre'
sentantes de todas as classes sociais, qUf!ndo então o dr.
Egídio Costa tornara publico o seu vasto �r(ljeto. .

Oxalá, aconteça o mesmo em nosso municipio.
1l..... ......«""""'\iI-.-�-�....�.--s: o ��-�-'-�i!!o;!..:-...:.......�-.+.-!i.-:4'4

HOJE A'S 8,15

�.Bancando O Cupido
Acamp. Oomp; Nacional e Paramormt

.

Jornal.

....
.

Platéa 2,50 e 1,5o-:o-Balcão 1,50 e 1.00
NOTA:-PedimQs ao publiCO a genWeza. de facilitaI' o

· troco.

Hs

Sr. Celso Ramos Visitou
esta cidade o SI", Celso Ramos,
importante industrial e destaca
do prúcer do PSD no Estado.
- Sr. Leodegario BonsoD -

Esteve entre nós em serviço de
suas representações o sr. Leode

gario Bonson, destacado lider
da Uníão da Jmrentude Demo
cratica, filiad,t a UDN.
-- Sr. João Santos _. Passou

ainda por Blumeoau. o sr. João
Santos, do comercio da Capita1.1

,

J

I�

'ANUNCIBM NESTa DIARIO

Ventilador de vidro
para uso residencial
NOVA YORK (SIH) -Con

vencido de que. ° gosto da agua
da torneira e do leite engarra
fado póde ser melhorado com a.

ventilação, o dr. peter Schum�
bohn, quimico novayorquino. in
ventou um ventilador de vidro.
para SUl' utilizado nos lares.
° ventilador em questão e

constituído por dois tubos que
se entrecomunÍGam. O tubo in
terno. que encerra o gelo, tem o

seu fundo I perfurado. em ferma
de peneira. Içando se esse tubo
interior. a agua gelada corre

através da peneira para o tubo
externo. Baixando-se o tubo in
terno para seu receptàcul0. a

agua sobe novamente. Suspen
dendo-se e abaixando-se o tubo
interno, a agua é inteiramente
ventilada porque a "chuva" póde
absorver maior quantidade de
ar do que u'a massa sólida de
ag·Lla.

M 41MtM&e W'iZW I A, &

5�BÀg;!:RC(At
(SP[r I.\} ,h" �f''1<!llStil'':lll'�':-�-�l�-·t �� �� -L� rI-� L! .

WETZEt 'INDUSTRIAL JOINVILL� (Marca Registrada}

recomenda-S9 tanto para roupa fina Gomo para roupa GODlllID

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


